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  להקמת, תחזוקת ותפעול עמדות טעינת רכבים חשמליים 67/2021מכרז הנדון: 
  2111.17.פרוטוקול סיור ספקים מיום 

 
 הקדמה

 
בתל אביב סיור  19נערך בלשכת מבקר המדינה ברחוב הארבעה  17.11.2021בתאריך 

. נערך רישום מסודר של 67/2021במכרז  הצעותספקים שמעוניינים להגיש  10בהשתתפות 
ספקים הינה חובה הההשתתפות בכנס  . בהתאם למסמכי המכרזהספקים שהגיעו לכנס

 לפיכך ספק שלא השתתף בכנס לא יכול להגיש הצעה במכרז.
 

 : בכנס מטעם משרד מבקר המדינה השתתפו
  .הבנא"םמנהל אגף  - דודו לוימר 
  .מנהל הרכש -  ערן צדוקמר 

  ביב.מנהלנית לשכת תל א -גב' בטי אוחנה 
 .יועץ למכרז -ג'נה אמר מיסרה מח

 מר ארז אופיר עוזר למנהל הרכש.
 

 עשרה קבלנים. -בסיור השתתפו 
 

לנוכחים פרטים לגבי הציג ג'נה היועץ למכרז מטעם משרד מבקר המדינה אמר מיסרה מח
 את המפרט הטכני והדרישות הטכניות במכרז.המכרז ובין היתר 

 
 להלן תקציר הדברים: 

  .ניתן פירוט לגבי לוח הזמנים במכרז כפי שמופיע במסמכי המכרז 

 יום.  180-ודגש כי תוקף ההצעה הינה לה 

  לגבי תנאי הסף המנהליים והן לגבי ניתן פירוט לגבי תנאי הסף הנדרשים במכרז הן
 המקצועיים.

  הודגש כי מי שמופיע בטופס הרישום כספק שהשתתף בכנס הוא זה שייגש במכרז
 מציע אחר.ולא 

  הוסבר כי הקבלן שיבצע את עבודת התקנת עמדת הטעינה אפשרי שיהיה קבלן משנה
 מטעם המציע.

 .ניתן הסבר על מדדי האיכות וכיצד הם נבדקים 

  ניתן הסבר על טופס הצעת המחיר והפניה לגבי נושא מחירון דקל והחלוקה בין לשכות
 המשרד בתל אביב, ירושלים וחיפה.

 וק בלוחות החשמל בחניונים יהיה חשמלאי מוסמך. הודגש כי מי שיעס 

 הובהר למציעים שכל העבודות כרוכות בבדיקת בודק חשמל 

 .הובהר שהתשלום לפי ביצוע בפועל, חשבון סופי יוגש עם תוכנית איזמיד 



 - 2 -  

 משרד מבקר המדינה

  במידה ויהיה צורך ביותר כמות של כבילה, רשתות וכו' התמחור לפי המכרז ובמידה
רז יהיה לפי מחירון דקל בניכוי ההנחה המצוינת בחוברת ולא קיים סעיף מתאים במכ

 המכרז.

  הוצגו בפני הנוכחים סרטונים לגבי החניונים בלשכות המשרד בחיפה ובירושלים
ברים נלווים לסרטונים. כמו כן מר ארז אופיר העביר לכל הספקים את סונמסרו ה

 .24.11.21הסרטונים בתאריך 

  בקובץ וורד כפי שמפורט במסמכי המכרז על הספקים להגיש שאלות הודגש כי
את השאלות יש להעביר למר ארז ובהתאם לתאריכים הנקובים במסמכי המכרז. 

אופיר והספקים התבקשו לשים לב לשינוי כי בנוסח המכרז שהועלה לראשונה שם 
 נרשם כי השאלות יופנו לערן צדוק ונוסח מתוקן הועלה לאתר.

 בשתי  , בהתאם לכתוב במכרז,המכרז יש להגישאת מסמכי  הודגש בפני הנוכחים כי
 .מיתר מסמכי המכרז כאשר הצעת המחיר מוגשת במעטפה נפרדתנפרדות, מעטפות 

 

 שנערך בחניון המשרד בתל אביבסיור 
 

הסביר ופירט תוך מתן דוגמאות  ג'נהאנערך סיור בחניון המשרד בתל אביב. מר מיסרה מח
 מהשטח לגבי התקנת עמדות הטעינה בחניון.

 :שעלו בסיור עיקריות נקודותלהלן 

  מיקום העמדות הינו עקרוני בלבד, זכות המשרד לשנות/לבטל/להוסיף/להזיז מיקום
 לפי שיקול דעתו הבלעדי.

  ההתחברות ללוח הזנה תבוצע ע"י התחברות ללוח חשמל משנה או לוח חשמל ראשי
ללוח חשמל חדש בחיבור חדש אשר של המבנה או באמצעות התחברות  13בקומה 

 יבוצע ע"י הקבלן בתיאום מלא מול חברת החשמל.

 .יותקנו העמדות בכל קומות החניה 

 ת מונה צריכה חדש.הקבלן יבצע תיאום מלא מול חברת החשמל לחיבור והקמ 


