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דלקי בהספק הנע בין - לתכנון, הקמה, התקנה ותחזוקה של תחנת כוח מבוססת גנראטור דו 098/00/070/04201מכרז מס' 
  , במתחם מרכז אנרגיה שבנמל התעופה בן גוריוןKey Project-Turnוואט, במתכונת -מגה 7-6

  

לתכנון, הקמה, התקנה  מציעים להגיש הצעותיהם למכרז רשות שדות התעופה (להלן "הרשות"), מזמינה בזאת
, Turn-Key Projectוואט, במתכונת -מגה 6-7דלקי בהספק הנע בין -ותחזוקה של תחנת כוח מבוססת גנראטור דו
 . הכל כמפורט במסמכי המכרז ,במתחם מרכז אנרגיה שבנמל התעופה בן גוריון

  
  :רשאי להשתתף במכרז רק מציע בו מתקיימים כל התנאים המקדמיים המצטברים המפורטים להלן .1

 
 .מציע שהנו תאגיד הרשום כדין בישראל או המדינה בה הוא התאגדמציע  .1.1

) המציע iמציע כנ"ל, בו מתקיימים גם כל אחד מהתנאים הבאים: ( – בנסיבות בהן המציע הנו תאגיד זר
) המציע רשום, נוסד iiמושבו הנם במדינה בעלת יחסים דיפלומטיים עם ישראל וכן ( רשום, נוסד ומקום

 ומקום מושבו הנם במדינה בעלת יחסי מסחר מלאים עם ישראל
 

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, תכנן והקים, בעצמו  10כנ"ל, אשר במהלך  מציעמציע  .1.2
מותקן ), בהספק מתקן לייצור אנרגיה חשמלית"תחנות כוח (" 3ו/או באמצעות קבלן משנה מטעמו, לפחות 

משנה במסגרת "), ו/או ביצע כקבלן תחנות הכוחזה להלן: " 4.3(בסעיף  כל אחת 5Mw-10Mwהנע בין כולל 
 הקמת תחנות הכוח האמורות, עבודות חשמל מתח גבוה, עבודות חשמל מתח נמוך וכן עבודות פיקוד ובקרה

 :  , כאשר בכל אחת מתחנות הכוח האמורות, התקיימו כל אלה, במצטבר")קבלן עבודות חשמל(להלן: "

קוח, לאחר סיום מוצלח של נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, כל אחת מתחנות הכוח נמסרה לל  1.2.1
  בדיקות קבלה והנה פעילה אצל הלקוח הרלוונטי; 

דלקי אחד (גנראטור הפועל על דלק נוזלי וגז), שהנו - דובכל אחת מתחנות הכוח הותקן לפחות גנראטור   1.2.2
  ;לפחות 5Mw בעל הספק נקוב של

לרשת החשמל המקומית (תחנת כוח שאיננה  ומסונכרנת כל אחת מתחנות הכוח, מחוברת במישרין  1.2.3
	); E‐Modeבתצורת 

  ן למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, כל אחת מתחנות הכוח משמשת לייצור חשמל;ונכ  1.2.4

   .טון קירור לפחות 500שהנו בעל הספק של  אחדלפחות, הותקן לפחות צ'ילר בספיגה  אחתבתחנת כוח   1.2.5

זה לעיל, על ניסיונו כקבלן עבודות חשמל,  1.2בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף הסתמך המציע, לצורך עמידה 
קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים על המציע להיות נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, אזי 

היה המציע, . 160א ובסיווג 5(להלן: "חוק רישום קבלנים"), בסימול  1969-לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט
ככל שהצעתו תזכה במכרז, להציג פטור מרישום  האמוריידרש המציע ו קבלן עבודות חשמל, תאגיד זר, שהנ

   א' לחוק רישום קבלנים.14ימים מהמועד בו הוכרז כזוכה במכרז, בהתאם להוראות סעיף  30כאמור, תוך 

 5יפק לפחות השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, ייצר וס 5מציע כנ"ל, אשר במהלך  .1.3
זה, להלן: "הגנראטורים"), כאשר בכל אחד מהגנרטורים האמורים,  1.3 ף דלקיים (בסעי-גנראטורים דו

  מתקיימים כל אלה: 

  ;Mw10–ל  Mw5כל הגנראטורים הנם בעלי הספק שבין   1.3.1

הצעתו, נכון למועד האחרון להגשת שעות המנוע שצברו כל הגנרטורים שצוינו על ידי המציע במסגרת   1.3.2
 30,000מהגנראטורים האמורים, צבר  1שעות, כאשר לפחות  100,000 –ההצעות, במצטבר, לא פחתו מ 

   שעות לפחות.
  

 20השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, ייצר וסיפק לפחות  10מציע כנ"ל, אשר במהלך  .1.4
 זה, להלן: "הצ'ילרים"), בהם מתקיימים כל אלה: 1.4  צ'ילרים בספיגה (בסעיף 

 המציע, ילר'מבין הצ'ילרים שצוינו על ידי המציע במסגרת הצעתו, יוצרו וסופקו על ידי היצרן הצ  1.4.1
צ'ילרים בעלי הספק כולל  10השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, לפחות  5במהלך 

	טון קירור לפחות, במצטבר;  10,000של 

 השנים 5מבין הצ'ילרים שצוינו על ידי המציע במסגרת הצעתו, יוצרו וסופקו על ידי המציע, במהלך   1.4.2
ילר אחד  מבוסס גזי פליטה, בכל שנה, 'צ לפחות העוקבות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות,

  טון קירור לפחות;  1000כשכל אחד מהצ'ילרים האמורים הנו בעל הספק של 
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טון קירור  1500המתאים לצ'ילרים בעלי הספק של  ,מתקן לביצוע בדיקות קבלה בגמר הייצור למציע  1.4.3
  .לפחות

 
הנקובים  ם על ידו, עומדים בכל תנאי החובהפיגה, המוצעיאשר הגנרטור הדו דלקי וכן הצ'ילר בס ,מציע כנ"ל .1.5

 . במפרט הטכני
  

מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  – בנסיבות בהן המציע הנו תאגיד ישראלי .1.6
   מתקיימים בו כל תנאים אלה במצטבר:

    
לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירה הוא, מנהלו הכללי, וכן כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע,   1.6.1

, 305, 300, 291, 290, 237, 112, 100: 1977- על פי איזה מהסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"ז
, ואם הורשעו באיזו 1975-ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח 422-425, 383, 330

  ריצוי העונש בגינן. מהעבירות כאמור חלפו חמש שנים ומעלה מיום תום

מי שהנו מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים או  –זה, "בעל אמצעי שליטה משמעותי"  01.6.1 לצורך סעיף 
יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או שהנו רשאי 

   למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים במציע.

; 1991  -) עבירות לפי: (א) חוק עובדים זרים, התשנ"א2תי (הוא ובעל הזיקה אליו לא הורשעו ביותר מש  1.6.2
; ו/או (ג) עבירות המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת 1987-ו/או (ב) חוק שכר מינימום, התשמ"ז

כי במועד  –) עבירות כאמור 2; ואם הורשעו ביותר משתי (2011- האכיפה של דיני עבודה, תשע"ב
  ) שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 3ש (האחרון להגשת ההצעות חלפו שלו

-כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –"הורשע"  -זה: "בעל זיקה" ו 1.6.2לצורך סעיף 
  (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). 1976

מובהר, כי הרשות תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא התקיימו בו איזה מהתנאים המקדמיים 
זה, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים בהתאם  1.6.2 בים בסעיף הנקו

  .) לחוק עסקאות גופים ציבוריים1ב(ב2להוראות סעיף 

  
לחוק  2מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף  - בנסיבות בהן המציע הנו תאגיד ישראלי .1.7

מציע כנ"ל, המנהל את עסקיו  – בנסיבות בהן המציע הנו תאגיד זר. 1976 –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
  .על פי דין המדינה בה הוא רשום ו/או על פי דין המדינה שבה הוא מנהל את עסקיו

 
  .מציע כנ"ל, אשר הוא או נציגו השתתפו במפגש וסיור משתתפים .1.8

 
 .מטעמובמכרז בעצמו ו/או באמצעות מי  מציע כנ"ל אשר שילם דמי השתתפות .1.9
  

תשומת לב המשתתפים מופנית בזאת למגבלות נוספות על השתתפות במכרז, כפי שהן נקובות בטופס 
 הזמנת ההצעות.  

  
 :תכולת השירותים .2

  
    .מגוו"ט 7 -ל  6 דלקית, בהספק  שנע בין-תכנון והקמה של תחנת כח דו .2.1

 הדרכת עובדי הרשות. .2.2

  שנים. 5לתקופה של  בספיגה צ'ילררכישת הפעלה בגז טבעי ולאופציה לרשות ל .2.3

  
 עיון במסמכי המכרז: .3

	כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין ולקבל לידיו את מסמכי המכרז באופן ובמועדים המפורטים להלן:
 .")ט(להלן: "אתר האינטרנ www.iaa.gov.ilבאתר האינטרנט של הרשות:  .3.1

(להלן: "משרדי הרשות"), וזאת עד ליום  209, קומה ב' חדר 1במשרדי אגף הלוגיסטיקה בנתב"ג, טרמינל מס'  .3.2
  .0009:-12:00 , בין השעות'ה-'אבימים , 17/11/2015
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כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי נפרד למסמכי המכרז המצויים  .3.3
ובאתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין בכל עת, במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה במשרדי הרשות 

ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון האמור. יודגש, כי על מציע אשר הוריד את 
מו באתר מסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט, חלה החובה לעקוב אחר כל שינוי או הבהרה אשר יפורס

 האינטרנט בקשר למכרז זה.

  :השתתפות במכרז .4

שלא יוחזרו, התשלום  (כולל מע"מ)₪  15,000תנאי מקדמי להשתתפות במכרז הנו תשלום דמי השתתפות בסך של 
  .הינו בעבור ההשתתפות במכרז בלבד ואינו מקנה למשלם כל זכות אחרת לגבי המכרז

  
ההשתתפות באופן ובמועדים המפורטים להלן. יודגש, כי לא ניתן  מציע המבקש להשתתף במכרז יוכל לשלם את דמי

   וכי עמידה בהם מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז: יהיה לשלם עבור ההשתתפות במכרז לאחר מועדים אלו

  .03:23 בשעה:, 16/11/2015 בכרטיס אשראי באמצעות אתר האינטרנט, עד ליום .4.1

באגף התקבולים של הרשות הנמצא במשרד הראשי בנתב"ג, קומת הכניסה, וזאת לא יאוחר מיום  .4.2
  .(לא ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי) 0009:-12:00 :, בין השעות'ה-'אבמהלך הימים , 17/11/2015

סיום התשלום לתשומת לב המציעים, כי קיים הבדל בין מועד סיום התשלום באמצעות אתר האינטרנט לבין מועד 
  באמצעות משרדי הרשות.

  
, לתיבת המכרזים אשר נמצאת בנתב"ג, בבניין 08:30-15:00, בין השעות: ה'-א'גשת ההצעות למכרז תהא בימים ה .5

(או בסמוך למדור רשומות ותיעוד, בהתאם  140חדר מס'  1המשרד הראשי, במדור רשומות ותיעוד (הארכיב) שבקומה 
  .לשילוט מנחה שיוצב במקום)

"), הצעות המועד האחרון להגשת ההצעותלהלן: "( 10:00 השעה עד 22/2/2016להגשת ההצעות הינו  מועד אחרון
שיגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה הנקובים בסעיף זה, לא יתקבלו ולא יידונו. לרשות זכות לדחות את המועד 

     האחרון למועד אחר, הכול כמפורט במסמכי המכרז.
  

, גולדברג כרמלמר נציג הרשות אליו ניתן להפנות שאלות ובירורים בהקשר למודעת מכרז זה, הינו נציג  אגף לוגיסטיקה  .6
. יש לוודא קבלת הפנייה ברשות, carmelgo@iaa.gov.ilוכתובת דוא"ל  9711296-03באמצעות פקס  שמספרו 

  .03-9750587/581שמספרו   באמצעות טלפון

מודגש ומוצהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור  במודעה שלעיל, יגברו תנאי  .7
  מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות.
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