הרשות הארצית לכבאות והצלה
ועדת המכרזים

National Firefighting and
Rescue Authority
Tenders Committee

הרשות הארצית לכבאות והצלה (להלן :הרשות) מזמינה
בזאת ספקים להציע הצעות למכרזים המפורטים מטה:
נושא המכרז

מועד אחרון
להגשת הצעות

2/2021

אספקה ותחזוקת
סולמות לכבאים
עבור הרשות הארצית
לכבאות והצלה

יום חמישי ה-
20/05/2021
שעה 12:00
בדיוק

6/2021

אספקת מדים עבור
עובדי הרשות
הארצית לכבאות
והצלה

יום חמישי ה-
20/05/2021
שעה 12:00
בדיוק

מס’ מכרז

ערבות
בנקאית
ותוקפה

מפגש מציעים
מפגש המציעים ייערך ביום ראשון ה-
 18/04/2021בשעה .11:00
המפגש ייערך בנציבות כבאות והצלה
בכתובת רחבעם זאבי ( 7פינת שד' מינסטר)
בראשון לציון.
ההתכנסות תתבצע בהתאם לכל כללי התו
הסגול.
השתתפות במפגש המציעים אינה מהווה
תנאי להשתתפות במכרז.
מפגש המציעים ייערך ביום ראשון ה-
 18/04/2021בשעה .10:00
 נדרשתהמפגש ייערך באפליקציית
הרשמה מראש בדוא"ל
לקבלת פרטי
ההתחברות לכנס.
השתתפות במפגש המציעים אינה מהווה
תנאי להשתתפות במכרז.

₪ 10,000
18/11/2021

₪ 40,000
19/09/2021

תנאי סף מקצועיים למכרז :2/2021
 .1היקף פעילות מוכח של היצרן לסולם כבאים שחיל  7.5מטרים מאלומיניום :יצרן סולם כבאים
שחיל  7.5מטרים מהדגם המוצע ,בין שהוא בעצמו המציע ובין שהמציע יהיה משווק מורשה ו/או
יבואן מורשה של מוצריו ,מכר החל משנת  ,2017ועד למועד האחרון להגשה למכרז ,סך של 100
יחידות לפחות מהדגם המוצע.
 .2היקף פעילות מוכח של היצרן לסולם מתקפל (טלסקופי) מאלומיניום :יצרן לסולם מתקפל
(טלסקופי) מאלומיניום מהדגם המוצע ,בין שהוא בעצמו המציע ובין שהמציע יהיה משווק מורשה
ו/או יבואן מורשה של מוצריו ,מכר החל משנת  ,2017ועד למועד האחרון להגשה למכרז ,סך של 100
יחידות לפחות מהדגם המוצע.
 .3יצרן או נציג מורשה :המציע הינו יצרן המוצרים המוצעים מטעמו במסגרת מכרז זה או לחילופין
המציע הינו הנציג המורשה של יצרן המוצרים המוצעים מטעמו למכירה ותחזוקה בישראל.
 .4הבטחת איכות :המציע יצרף תעודה על כך שיצרן המוצרים ,הוא בעל אישור להבטחת איכות ,לפי
תקן  ISO 9001או בעל תו תקן מקביל של מכון התקנים או בעל אישור אחר שווה ערך.
 .5אפיון טכני ותקינה :המוצרים המוצעים יהיו מוצרים העומדים בכל סעיפי החובה באפיון הטכני.
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תנאי סף מקצועיים למכרז :6/2021
 .1יצרן  /נציג מורשה :המציע הינו יצרן המוצרים המוצעים מטעמו במסגרת מכרז זה או נציג מורשה
(משווק או יבואן) של יצרן המוצרים בישראל.
 .2היקף פעילות מוכח :המציע ,בין שהוא בעצמו היצרן ובין שהמציע יהיה נציג מורשה מטעמו ,מכר
לגופים עסקיים במהלך שלוש השנים  2017-2019במצטבר לפחות את הכמויות המפורטות להלן:
חולצות מכופתרות ייצוגיות לגברים –  9,000יחידות ,חולצות מכופתרות ייצוגיות לנשים – 1,500
יחידות ,חולצות עבודה מכופתרות –  12,000יחידות ,מכנסיים ארוכים ייצוגיים לנשים – 1,500
יחידות ,מכנסי עבודה ארוכים לגברים –  2,000יחידות ,פליז –  6,000יחידות.
 .3יכולת ביצוע תיקונים :למציע קיימת יכולת במדינת ישראל לביצוע תיקונים והתאמות לפריטים
המשווקים על ידו ,באמצעות מתפרה בבעלותו או לחלופין בהתקשרות עם קבלן משנה לשירותי
מתפרה.
תנאים כלליים למכרזים שלעיל:
 .4החל מיום פרסום מודעה זו ניתן יהיה לעיין ללא תשלום במסמכי המכרזים באתר האינטרנט של
הרשות,https://www.gov.il/he/departments/general/fire_authority_open_tenders :
או במשרדי הרשות בכתובת :שדרות רחבעם זאבי ( 7פינת שד' מינסטר) בראשון לציון ,בימים א' –
ה' בין השעות .15:00 – 9:00
 .5על המציעים לעמוד בדרישה הקבועה בכל דין ולעמוד בכל הדרישות המפורטות במסמכי המכרזים.
 .6מציעים המעוניינים להגיש שאלות הבהרה למכרזים ,יעבירו שאלותיהם למרכזת ועדת המכרזים,
דניאלה אור ,לכתובת הדוא"ל danielao@102.gov.il :עד למועדים הבאים:
א .מכרז  - 2/2021יום חמישי ה 22/04/2021 -שעה .12:00
ב .מכרז  – 6/2021יום שלישי ה 27/04/2021 -בשעה .12:00
תשובות לשאלות הבהרה למכרזים שלעיל יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות עד ליום חמישי ה-
.6/05/2021
 .7המשרד לביטחון הפנים ,משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר יהיו רשאים להשתמש בתוצאות
מכרזים אלו במסגרת תקופת התוקף שלהם ולרכוש את השירותים מאת המציעים הזוכים.
 .8אין הרשות מתחייבת לקבל את הצעת המציע או כל הצעה שהיא אלא על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .9במכרזים תינתן העדפה לרכישת טובין מתוצרת הארץ ומאזור עוטף עזה בהתאם לדין ובכלל זה
הוראות תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה.1995-
את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים ,שבמשרדי הרשות ,שדרות רחבעם זאבי ( 7פינת שד' מינסטר)
בראשון לציון ,בקומה א' חדר מס'  ,127בימים א' – ה' בין השעות  09:00ל ,15:00 -לא יאוחר
מהמועדים המפורטים בטבלה לעיל.

שדרות משה דיין ,ת.ד 4541 .ראשון לציון 75144 ,טלפון 03-9430195 :פקס03-9532287 :
MOSHE DAYAN BLVD. P.O.B 4541 Rishon Le-Zion, 75144 TEL: 03-9430195 FAX: 03-9532287
דוא"לshaulo@102.gov.il :

הרשות הארצית לכבאות והצלה
ועדת המכרזים

National Firefighting and
Rescue Authority
Tenders Committee

טפסר שמעון בן נר
סגן נציב כבאות והצלה
ויו"ר ועדת מכרזים
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