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 חתימה וחותמת המציע: ___________________  21/22פומבי מספר  מכרז

 

 

 עיריית טירה 

 

 

 2022-21 מכרז פומבי מספר

 

 

 ותחזוקה  הפעלה חיבור, ,הקמה  ,אספקה תכנון,

 בטכנולוגיה חשמל לייצור סולאריות מערכות של

 קירוי או על / ועל גגות מבנים  וולטאית-פוטו

 ואחרים  עיריית טירה בעלות  ב שטחים  

 

 

 

 

 2022, יולי
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________  21/22פומבי מספר  מכרז

 עיריית טירה 

 /222021 פרפומבי מסמכרז 

הצעות לתכנון, אספקה, הקמה, חיבור, הפעלה, ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה  
 על גגות מבנים ו/או על שטחים כל אחד קו"ט  200 -, בגודל עד כPVוולטאית –פוטו

טירה .1 בזאת    עיריית  לתכנון,  מזמינה  מתקנים    חיבור,  הקמה,אספקה,  הצעות  של  ותחזוקה  הפעלה, 
על גגות מבנים  כל אחד  קו"ט    200  - כ  בגודל עד  ,PVוולטאית  –סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

ברשימת  כמפורט  ,  , בהספק מצטברו/או בבעלות אחרים  עיריית טירה בבעלות  ש   קורוישי  ו/או על שטחים
המכרז  3ב'בנספח  האתרים   לכל  לחוזה  בהתאם  והכל  המכרז,  במסמכי  המפורטים  הסכם  התנאים   ,

 . צורפים עליהםמההתקשרות והנספחים ה

יתן  נ   .ש"ח )כולל מע"מ(, שלא יוחזרו  2,500של    דמי השתתפות בסךניתן לרכוש תמורת    את מסמכי המכרז .2
במשרדי   המכרז  במסמכי  של    מזמינההלעיין  האינטרנט  בכתובת    מזמינההובאתר 

https://www.tira.muni.il/   2022ביולי  7 -חמישי ה יוםמ החל   

'  בהעיריה בחדר הישיבות בקומה  משרדי 12:00שעה ב  2022 ביולי 18 -ה שני יוםב תקייםי ציעיםמ מפגש .3
 . מכרזותנאי להגשת הצעה ב חובהינה ההמציעים   מפגשהשתתפות ב 

בלבדלפנות    ניתן  12:00  בשעה    24.07.22  ליוםעד   .4 דוא"ל  מזמינה ל  בכתב  :  באמצעות 
IBRAHIM@TIRA.MUNI.IL  לול ו  מזמינההגיש  למכרז. תשובות לשאלות   ההבהר   ותבקששאלות    בקשר 

  והתשובות   והבקשות  השאלותהעתק  .להלן 8עד למועד הנקוב בטבלה שבסעיף תינתנה  ולבקשות ההבהרה
  יהווה ו   /https://www.tira.muni.ilבכתובת    מזמינהההפונים ויפורסם באתר האינטרנט של  יופץ לכל    להן

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

זה,את ההצעות .5 מכרז  הוראות  כל  פי  על  הנדרשים  והתוספות  והנספחים  כלל המסמכים  על  להכניס    יש  , 
  טארק ברחוב    מזמינה ה לתיבת המכרזים שבמשרדי    לשלשלו   מסומנת במספר המכרז בלבד  במעטפה סגורה 

 . (לשלוח בדואר / במייל וכדומה  לא)  אישית בלבד  ,להלן   8למועד הנקוב בטבלה שבסעיף  עד    טירהעבד אלחי ,  

ל פי שיקול  ביותר או כל הצעה שהיא, הכל ע   גבוהה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה ה   מזמינההמובהר, כי   .6
   .מזמינההדעתה הבלעדי של 

 טבלת נתוני המכרז:   .7

המכרז  פרסוםמועד   באתר    מסמכי 
 מזמינה ה

 2022 ביולי 7 -ה  חמישי יום

  ה יהעירי   משרדי  12:00בשעה    2022  ביולי  18  -ה  שני  יום )חובה(  מציעים מפגש ומיקוםמועד 
 ' בישיבות קומה  חדר

בתיבת המכרזים במשרדי העיריה    12:00בשעה    יולי  28 מועד אחרון להגשת ההצעות 
 "ל המנכ  בלשכת

 

 

 בברכה,

 "ד עו, אלחי עבד מאמון

 העירייה   ראש

https://www.tira.muni.il/
https://www.tira.muni.il/
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________  21/22פומבי מספר  מכרז

 21/22 מספרפומבי מכרז 

 רשימת מסמכי המכרז 

 

 תנאים כלליים למכרז   –א' מסמך 

 ;ציעטופס הצהרת המ – 1א'נספח 

 טופס הצעת המחיר; – 2נספח א'

 ;נוסח ערבות בנקאית – 3א'נספח 

 ; תצהירים בדבר ניסיון מקצועי וממליצים – 4א'נספח 

 ; מטעם המציענוסח אישור קבלן  – 5נספח א'

 ; תצהיר צוות עבודה מוצע על ידי המציע – 6נספח א'

 ; ציבורייםתצהיר לפי חוק עסקאות גופים  – 7א'נספח 

 ;אישור רו"ח בדבר המחזור הכספי של המשתתף – 8א'נספח 

 ;(שהוא תאגיד)בדבר העדר הרשעות קודמות למציע  צהרהה – 9א'נספח 

 ; תצהיר מציע ובעלי שליטה בדבר שמירת זכויות עובדים – 10א'נספח 

 ; תצהיר מציע בדבר שמירה על סודיות – 11א'נספח 

 ; תיאום הצעות במכרזהתחייבות לאי    – 12א'נספח 

 . התחייבות להיעדר ניגוד עניינים  – 13א'נספח 

 .PVSYST-אתר סימולציה ל – 14נספח א'

  ונספחיו החוזה – ב'מסמך 

 ;ים טכני יםמפרט  – 1נספח ב' 

 ; נספח ביטוח ואישור עריכת ביטוחים להסכם הקמה – 2נספח ב' 

 תעריפית; אסדרהרשימת האתרים המאושרים על ידי חח"י למכסת  – 3נספח ב' 

 לוח זמנים;  – 4נספח ב' 

 תחזוקה ותפעול;  נספח – 5נספח ב' 

 (;Off-Grid Testsבדיקות טרם חיבור לרשת החשמל ) – 6נספח ב' 

 (; On-Grid Testsבדיקות קבלה )  – 7נספח ב' 

 ; טיב / נוסח ערבות ביצוע – 8נספח ב' 

 הצהרת הבטיחות; – 9ב' נספח 

 נספח כתב אחריות.   – 10ב' נספח 
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________  21/22פומבי מספר  מכרז

 מסמך א'

 21/22 ספרמפומבי מכרז 

 תנאים כלליים למכרז 

 "(ההזמנה )להלן: " הזמנה להציע הצעות

 פתח דבר .1

טירה  .1.1 ( מזמינהה" )להלן:  עיריית  בזאת הצעות  "  הפעלה,  חיבור,  הקמה,    אספקה,תכנון,  ל  מזמינה 
סולאריים   מתקנים  של  פוטוותחזוקה  בטכנולוגיה  חשמל  "  PVוולטאית  – לייצור  - פוטו)להלן: 

"ולטאיו ו/או   "PV"עד בגודל  גגות מבנים  AC  קו"ט  200  -כ  (  על קירוי  על  בבעלות  ששטחים    ו/או 
  , לחוזה המכרז   3'בבנספח  ט, כמפורט  א מגהוו  1.7  -כ של  בהספק מצטבר    ,ו/או בבעלות אחרים ה  עירייה

החלטה  ב  "(רשותה)להלן: "  חשמל ציבוריים לשירותים רשותבהחלטת ה שנקבעה למכסה בהתאם
ועתידיות, ככל שיהיו,   קיימות ,  בנושא ספות ה הנו ולהחלטותי  22.3.2018מיום    538מס'   בישיבה  8מס'  

 . והכל בהתאם לכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז  ,הרשות ה שקבעה המידה וכן בהתאם לאמות

ובהתאם  "(  החוזה' )להלן: " המצ"ב כמסמך ב  חוזה המכרזבאמצעות  ההתקשרות עם הזוכה תיעשה   .1.2
 מהתקשרות זו. מחייב ובלתי נפרד יהוו חלק  מסמכי המכרז וכל  להוראותיו

 המצוינת לצידם:  למונחים ולמושגים המפורטים להלן תהא המשמעות  .1.3

 פירושו המונח

סך כל המסמכים המשמשים את המזמין במכרז זה, לרבות: ההודעה   "מסמכי המכרז" 
על פרסום המכרז, ההזמנה להציע הצעות )על נספחיה(, חוזה המכרז  

 הבהרה וכדומה. י מציעים, מענה לשאלות  מפגש ם)על נספחיו(, סיכו

הטכני"  "המפרט 
"המפרט ו/ או 

 המיוחד"

לחוזה המכרז, ואשר מפרט    1ב' המפרט הטכני המיוחד המצורף כנספח  
 את הדרישות הטכניות בכל הנוגע לביצוע העבודות מושא מכרז זה. 

"המפרט 
 הבינמשרדי" 

משרדית   הבין  הועדה  בהוצאת  בניה  לעבודות  הכללי  המפרט 
"( לבניה  החוזה  מסמכי  של  הכחוללסטנדרטיזציה  לביצוע  הספר   )"

הגשת   למועד  נכון  ביותר  המעודכנת  בגרסתו  המכרז,  מושא  עבודות 
ההצעות במכרז זה; מובהר, כי בהגשת ההצעות למכרז זה, יראו את  
הבין   המפרט  בידיו  מצוי  כי  הצהיר,  כאילו  המציעים  מן  אחד  כל 

 משרדי, בנוסחו המעודכן ביותר.

מ  "הספק מותקן"  ב  יהספק  הפנלים  של  הנומינלי  ההספק  ע"י  מותקן    KWp –צרפי 
בתנאי   הפנאל   STC  (Standard Temperature Condition  )הספק 

 מעלות. 25טמפרטורת הפאנל =   W/m^21000קרינה בתנאי 

כל האמור במכרז זה על נספחיו, לרבות החוזה    וקיום  , השלמהביצוע "הפרויקט" 
נספחיו,   של  על  ותחזוקה  הפעלה,  חיבור,  הקמה,  אספקה,  לתכנון, 

 . וולטאית– מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________  21/22פומבי מספר  מכרז

ו/או    "העבודות"
 "השירותים"

הפרויקט, לרבות ביצוע כל    וקיום   כלל הפעולות הדרושות לשם ביצוע 
להלן וכן הכנה של השטח  מסמכי המכרז  שלבי העבודה המפורטים ב 

העבודות,   מבוצעות  הובלה  בבו  ניקיון,  מערכות,  תשתיות,  יצוע 
עבודה,   וכלי  ציוד  עובדים,  פסולת,  פינוי  בטיחות  ופריקה,  הסדרי 

וץ,  אביזרי בטיחות, הסדרי תנועה זמניים, גידור וסימון, שמירה, ייעו
הדרושות   הפעולות  כל  לרבות,  מעבדה,  שירותי  בחומרים,  שימוש 
לצורך התארגנות לביצוע העבודות או כל חלק מהן, ולרבות, כל עבודה  
נלווית הדרושה לצורך השלמת הפרויקט כהגדרתו במכרז; לרבות כל  

הנד לרבות    מזמינההפעולות  המערכת  רישוי  המערכת,  תכנון  לצורך 
וקבלת היתר הבניה, קבלת המכסה ביצוע    הגשת בקשה להיתר בניה

כל רישיון ו/או היתר ו/או הרשאה    בדיקות קבלה ומסירת התקנתה,
נדרש,  רשמי  תנאי  כל  החשמל,    ו/או  המערכת,  רכיבי    חיבור רכש 

אחריות   ומתן  שוטפת  תחזוקה  ביצוע  וכן  מרכיביה,  על  המערכת 
 . כמפורט במסמכי המכרז ת ההפעלהלתקופ

ו/או   "המערכות"
 "המתקנים"

בטכנולוגי המערכות  ה לייצור חשמל    ולטאית אשר -פוטו  הסולאריות 
, בהתאם להוראות מכרז  הזוכה  על ידי מיועדות להתקנה ו/או יותקנו  

 זה.

המיועד   "מבנה "גג גבוה(,  או  )נמוך  קיים  קירוי  לרבות  מבנה,  גבי  על  קיים  גג 
 .  להתקנת המערכות

עד   "קירוי נמוך" של  בגובה  קונסטרוקטיבי  לקום  מטרים    4מתקן    באתר המיועד 
 וכדומה במטרה לשאת את המערכות.   וכדומה(  מגרשי חניה)מעל 

באתר   המיועד לקוםמטרים   4מתקן קונסטרוקטיבי בגובה שעולה על  "קירוי גבוה"
וכדומה) ספורט  מגרשי  את    (מעל  לחפות    המקורהשטח  הבמטרה 
 המערכות. לשאת את  ו

"סימולציית  
PVSYST " 

אתר   לשטח  בשנה  המיוצרת  בקוט"ש  האנרגיה  את  המשקף  תחשיב 
 .  14כנספח א'הסימולציה המצ"ב 

שאינה   אחרת  מערכת  באמצעות  סימולציה  לערוך  רשאי  המציע 
PVSYST  במסגרת שאלות הבהרה(.   מזמינההבאישור מראש של( 

"PVSYST תחשיב המשקף את האנרגיה בקוט"ש המיוצרת בשנה לשטח כל אחד    " מקומי
 . 3בנספח ב'מהאתרים המפורטים 

שאינה   אחרת  מערכת  באמצעות  התחשיב  את  לערוך  רשאי  המציע 
PVSYST  במסגרת שאלות הבהרה(.  מזמינההבאישור מראש של( 

  , PVSYST  -ה   סימולצייתמתוך    מקומיה  PVSYST  -ת התפוקשיעור   מינימאלית"תפוקה "
 .  98%- מ אשר לא יפחת

המזמין   סטייה    אתרים בבאישור  תאושר  מהתפוקה  מיוחדים 
   המינימאלית. 

   .ממונה הייצור של חח"ימחושבת לפי התפוקה המתקבלת  "תפוקה בפועל" 

או    אסדרה"ה"
 "תעריף האסדרה" 

ידי   על  שנקבעה  ותנאים  כללים  ומאפשרת    מזמינהמערכת  החשמל 
החשמל   לחברת  סולארית  מערכת  ידי  על  שמיוצר  חשמל  מכירת 

 בתעריף ידוע מראש. 

אותו   "מכסה סולארית" וואט  בקילו  הסולארית  המערכת  ע"י  המיוצר  החשמל  היקף 
מאשרת חברת החשמל להזרים לרשת בהתאם לכל אתר )שטח, סוג,  

 גדלי חיבור חשמל ועוד(.  
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________  21/22פומבי מספר  מכרז

 מורה"הת
 "תהמינימלי 

בגין כל מערכת בכל אתר,    מזמינההסף התחתון לתשלום התמורה ל
לפי   יחושב  המינימאשר  בתעריף    כשהיא  ליתאהתפוקה  מוכפלת 

הזוכה    תאתם מוכפלת בשיעור הצעצהאסדרה ביחס לאותו אתר ותו
 .  סוג אתר  לאותו

 . חברת החשמל לישראל "חח"י"

רישום  "חוק 
 קבלנים" 

, לרבות  1969 -חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 
התקנות שהוצאו מכוחו, ולרבות כל תיקון או שינוי שיהיה בחוק  כל  

 . או בתקנות כאמור

עבודה   "תכנית 
 )גאנט(" 

העבודות ביצוע  סדר  את  המפרטת  גאנט, תכנית  תרשים  בצירוף   ,  
שעל הזוכה להגיש לאישור המזמין בהתאם להוראות  באתרים השונים  

   באסדרה., תוך עמידה במועדים המפורטים מכרז זה

 .4כנספח ב'לוחות הזמנים המפורטים בנספח לוחות הזמנים המצ"ב   "לוחות הזמנים" 

 עיקרי הפרויקט  .2

תכנון, אספקה, הקמה, חיבור, הפעלה להוציא לפועל את הפרויקט, אשר עיקרו    מזמינההבכוונת   .2.1
פוטו  ותחזוקה בטכנולוגיה  לייצור חשמל  סולאריות  גגות  -של מערכות  על  על    םבנימוולטאית  ו/או 
  3ב' בנספח    ת האתריםכמפורט ברשימ,  טירהברחבי העיר    נמוכים ו/או על קירויים גבוהים  קירויים

 , והכל כמובהר בכלל מסמכי המכרז.  "(האתרים" להלן:לעיל ו) לחוזה המכרז

בהספק    מזמינהה   ואין בהן כדי לחייב את  אומדן בלבדהינן בגדר    במכרז זההערכות ההספק המצוינות   .2.2
 . אות. הספק זה יכול שישתנה כך שיפחת או יגדל ביחס לרשום בטבלאותהמצוין בטבל

מערכת וכל המערכות בכל  בתמורה לתכנון, לאספקה, להקמה ולחיבור של כל    -  ההתקשרותתמצית   .2.3
( של אותה מערכת לכל  5אתר יזכה המציע להתקשר עם המזמין בהסכם להפעלה ולתחזוקה )נספח ב'

אורך תקופת ההפעלה, בהתאם להוראות מסמכי המכרז והחוזה, ולקבל לידיו את כל תשלומי חברת  
 כהגדרתה לעיל.  מזמינההחשמל בגין אותה מערכת, בניכוי תשלום התמורה ל

 פת ההתקשרות תקו .2.4

לכל אתר ואתר בנפרד, תהיה  לכלל האתרים ו, ביחס  על פי תנאי המכרז  תקופת ההתקשרות .2.4.1
של ואישור  חיבורן  תנאים  השלמת  הזמנים(  תקופת  בלוחות  )כהגדרתה  תקופת  ו  תכנוני 

 להלן:הגדרתן  כ  ההקמה ותקופת ההפעלה,

  ואתר בנפרד ועד התקופה שממועד מתן צו תחילת עבודה לכל אתר    – "  תקופת ההקמה" .2.4.2
, ובכל מקרה תסתיים  אספקת המערכת, הקמתה ומסירתה למזמין  תכנון המערכת,  השלמת

 . במועד הנקוב בנספח לוחות הזמנים

כפי    התקופה שממועד סיום תקופת ההקמה לכל אתר ואתר בנפרד,  –"  הפעלההתקופת  " .2.4.3
במהלכה הזוכה יפעיל ויתחזק את כלל המערכות, על חשבונו    שנקבע בנספח לוחות הזמנים,

נספח  התחזוקה  מסמכי המכרז, ובפרט נספח    וזאת בהתאם להוראותועל אחריותו בלבד,  
   .כל אתריחס לב  שנים  25; תקופת ההפעלה תעמוד על כל דין והוראות  5ב'

, בהתאם  מזמינההזוכה ל , אשר ישלם  תשלום בשקלים חדשים )בתוספת מע"מ(  -  מזמינההתמורה ל .2.5
בחלוקה לפי סוג האתר: גג מבנה,    – להצעת הזוכה כפי שתחושב ביחס לכל אתר ואתר ולכלל האתרים  

גבוה   קירוי  נמוך,  כל  –קירוי  סך  בפועל    מתוך  בכל  התקבולים  וכל המערכות  כל מערכת  מהפעלת 
 ההפעלה.  סכום התמורה המינימאלית, לפי הגבוה מבניהם, במהלך כל תקופת אוהאתרים 

 תנאי סף –תנאים להשתתפות  .3

 רשאי להשתתף במכרז אך ורק מי שעומד, במועד הגשת ההצעות, בכל התנאים שלהלן:

 . רשום כדין בישראל מקיים חוק תאגידהינו  מציעה .3.1

 נו בעל ניסיון מוכח כמפורט להלן:יהמציע ה  .3.2
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  פרויקטים   ההצעה,למועד האחרון להגשת    שקדמו  שניםה  3  במהלך,  והשלים  ביצע  מציעה .3.2.1
הקיםש סולאריות  במסגרתם  פוטובטכנולוגי  מערכות  של  וולטאית-ה  מצטבר   בהספק 

KW,0002  הקים  ,  לפחות לפחות   3  -באותם  מתוכםאתרים  גבוה לפחות    1  ,   בקירוי 
 . במכרז זה()כהגדרתו 

ה  למועד האחרון להגשת ההצעה, בתחזוק  השנים שקדמו  3במהלך  ,  בעל ניסיון מוכח  מציעה .3.2.2
של סולאריים  ותפעול  פוטובטכנולוגי  מתקנים  וניטורוולטאית- ה  בקרה  לרבות  בהיקף ,  , 

 . שונים לפחות אתרים 2 -וב לפחות KW ,0001מצטבר של 

באמצעות תאגיד שהמציע מחזיק בו או מוחזק  ניסיון המציע בסעיף זה יכול להיות מוכח   .3.2.3
בעל סיווג  והוא    עמו התקשר  מכלל הזכויות או באמצעות קבלן רשום  40%בלפחות  על ידו  

 .  להלן  4.6כאמור בסעיף  אים לביצוע העבודותמת

 , הכוללת: איתנות פיננסית מוכחתהמציע בעל  .3.3

  מיליון שקלים חדשים( בשנה  ארבעה  )במילים  ₪  000,0004,של לפחות    מחזור הכנסות שנתי .3.3.1
שקלים    מיליון  עשר  שנים)במילים:    ₪  000,00021,של לפחות    מצטברמחזור הכנסות  ו/או  

 הנובע מפעילותו בתחום האנרגיה,  2021-2019ו/או    2020-8201השנים    במהלךהכל  ,  חדשים(
מיליון שקלים חדשים( נכון ליום    חמישה )במילים:    ₪  000,0005,  של לפחות  הון עצמיוכן  

 . 31.12.2021ו/או   31.12.2020

המציע אינו נמצא, נכון למועד הגשת הצעתו, בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת   .3.3.2
רגל ו/או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות  
נכסיו   על  הוטלו  לא  חי",  "עסק  אזהרת  כוללים  אינם  שלו  הכספיים  הדו"חות  פירעון, 

והוא אינו מנוע מכל סיבה שהיא לקיים את כל התחייבויות הזוכה על פי    ולים מהותייםעיק
 . הוראות מכרז זה

 .על פי תנאי המכרזערבות בנקאית  להצעתו צירף   המציע .3.4

 . וצירף את הקבלה על רכישתם להצעתו רכש את מסמכי המכרזהמציע  .3.5

  תנאים נוספים: .4

, שהיא תאגיד רשום כדין בישראל. כל המסמכים הנדרשים  ישות משפטית אחתכל הצעה תוגש על ידי   .4.1
כל תנאי המכרז, לרבות תנאי הסף יתקיימו במציע ו/או מי מטעמו,  במכרז יהיו על שם המציע עצמו.  

 כמפורט לעיל.  

האמור לעיל, יהיו רשאים שני תאגידים )לכל היותר( רשומים כדין בישראל, שכל אחד מהם  על אף   .4.2
הוא ישות משפטית נפרדת, לחבור יחד להצעה משותפת. ההצעה תוגש מכוח הסכם שותפות מחייב  
ובכתב שנחתם ביניהם טרם הגשת ההצעות במכרז, לפיו כל הזכויות וכל החובות של השותפים להצעה  

יהיו לכל אחד מהם לחוד ולשניהם ביחד. השותפים להצעה והצעתם המשותפת יעמדו    נה מזמי הכלפי 
יחדיו בכל תנאי המכרז לרבות תנאי הסף של המכרז )דהיינו שכל אחד מן התנאים מתקיים לפחות  
כל הוראות   נדרש קיומו של התנאי בשניהם(.  כי  ברי  במציע אחד, אלא אם מהקשרם של הדברים 

 ההצעה המשותפת.על  יו והחוזה ונספחיו( יחולו על השותפים להצעה והמכרז )לרבות נספח

בכל    ייצג את המציעיהיה בר סמכא לשר  א  –  מטעם המציע  גורם ניהולי בכירהמציע יציין בהצעתו   .4.3
על ניסיון  ב  :יים תנאים אלוויק  –   אותו גורם ניהולישל   פרטי הקשר  , בצירוףהאמור בביצוע הפרויקט

, מהם  וולטאית- בטכנולוגיה פוטו לפחות    סולאריים  פרויקטים   3ול והובלת  שנים לפחות בניה   3של  
ממוסד ישראלי המוכר על ידי    אקדמי רלבנטי  . בעל תוארמקומית  מזמינהפרויקט אחד לפחות עבור  

 להשכלה גבוהה.  מזמינהה

ביצע המציע פרויקטים, בצירוף פרטים אודות    עבורםשלושה ממליצים שונים    בהצעתו  המציע יציין .4.4
 הפרויקט ופרטי קשר של הממליץ.  

תפוקת הייצור לכל  )כהגדרתה לעיל(, ובה תוצג    PVSYST  - ה  סימולציית  את  המציע יצרף להצעתו  .4.5
 וכן פירוט ההפסדים ושרטוט עקרוני של המערכת. שנות תקופת ההפעלה 25שנה במשך 

ע"י    וככל שקבלן ראשי לא הוצג,  לוחות הזמניםנספח  ב   התנאים הנוספים, כמפורט  השלמתבמועד   .4.6
על פי חוק רישום    רישיוןקבלן ראשי בעל    (5)נספח א'  המציע  יציגלעיל(    )כאמור  ובמסגרת הצעת   המציע

 . עפ"י כל דין מתאים לביצוע העבודות  בסיווג, 1969-לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט  קבלנים
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כמפורט תה  השלמת במועד   .4.7 הנוספים,  הזמנים  נאים  ביצוע    המציע ,  בלוחות  לצורך  ויציג  יעסיק 
ו/או    העבודות, בלפחות  בעצמו  ידו  על  מוחזק  או  בו  מחזיק  שהמציע  תאגיד  מכלל    40%באמצעות 

 שלהלן:   צוות העבודהאת  ,בהסכם מחייב בכתבהזכויות ו/או באמצעות קבלן רשום עמו התקשר 

פרויקטים    3  שנים לפחות בניהול והובלת  3מנהל פרויקט בעל ניסיון של    –  פרויקטמנהל   .4.7.1
פוטו  סולאריים מהנדסלפחות  וולטאית-בטכנולוגיה  תואר  בעל  ממוסד  ,  הנדסאי  או  . 

ה  ידי  על  המוכר  גבוהה  מזמינהישראלי  משרד   ,להשכלה  מטעם  עבודה  מנהל  והכשרת 
 . הכלכלה

מהנדס רשום בפנקס המהנדסים של משרד הכלכלה, בעל רישיון תקף, בעל    –  מהנדס חשמל .4.7.2
של   חשמל  תכנון  בתחום  על    5ותק  ופיקוח  בתכנון  ניסיון  עם  לפחות,    פרויקטים   2שנים 

 . קילוואט לפחות 2,000בהספק חשמלי מצטבר של  סולאריים

בעל ותק  ,  אמפר לפחות  3X320של    חשמלאי ראשי, בעל תעודה ורישיון בתוקף  –  חשמלאי .4.7.3
בהיקף מצטבר   סולאריות   שנים לפחות בתחום עבודות החשמל לרבות הקמת מערכות  3  של

נ   1,000של   בעל  וכן  לפחות,  החשמל  יקילוואט  עבודות  על  ופיקוח  בתכנון  מוכח  סיון 
 להקמת מערכות סולאריות.   מזמינההנד

הכלכלה, בעל רישיון  מהנדס רשום בפנקס המהנדסים של משרד    –  מהנדס קונסטרוקציה .4.7.4
שנים לפחות עם ניסיון בתכנון ופיקוח    5תקף, בעל ותק בתחום תכנון קונסטרוקציות של  

 . קילוואט לפחות 1,000בהספק חשמלי מצטבר של  סולארישל קירוי  פרויקטים 3על 

שנים    2של    שנים לפחות ומתוכן  5של    ממונה הבטיחות יהיה בעל ותק  –  ממונה בטיחות .4.7.5
בטיחות לעבודות בתחום המערכות הסולאריות, בהספק חשמלי מצטבר של    לפחות בייעוץ

 . קילוואט לפחות 1,000

ו/או יפקחו על העבודות    שיבצעו את העבודות בפועל  עובדיםה  כל  –  מטעם הספקעובדים   .4.7.6
 .בעלי אישורי עבודה בגובה בתחומים: סולמות, גגות וסלי הרמה יהיוו/או יבדקו אותן 

כמפורט    השלמתבמועד   .4.8 הנוספים,  ויציג    המציע,  הזמנים  ותבלוחהתנאים  לתפעול יקיים  מערך 
בעצמו ו/או  ,  המתקניםהכולל בקרה וניטור של תוצאות והספקי  וולטאים,  - למתקנים פוטו  ותחזוקה

מכלל הזכויות ו/או באמצעות    40%באמצעות תאגיד שהמציע מחזיק בו או מוחזק על ידו בלפחות  
 :באמצעות אנשי מקצוע, כמפורט להלן ,בהסכם מחייב בכתבקבלן רשום עמו התקשר 

אמפר לפחות, בעל ותק    3X320  חשמלאי ראשי, בעל תעודה ורישיון בתוקף של  –  חשמלאי .4.8.1
לרבות  3של   החשמל  עבודות  בתחום  לפחות  בהיקף    תחזוקת  שנים  סולאריות  מערכות 

 . קילוואט לפחות  KWp 1,000מצטבר של 

שנים    2שנים לפחות ומתוכן של    5ממונה הבטיחות יהיה בעל ותק של    –ממונה בטיחות   .4.8.2
פק חשמלי מצטבר של  לפחות בייעוץ בטיחות לעבודות בתחום המערכות הסולאריות, בהס

 . קילוואט לפחות 1,000

כל העובדים שיבצעו את העבודות בפועל ו/או יפקחו על העבודות    –  מטעם הספק  עובדים .4.8.3
 .ו/או יבדקו אותן יהיו בעלי אישורי עבודה בגובה בתחומים: סולמות, גגות וסלי הרמה

כמפורט   .4.9 הנוספים,  התנאים  קיום  במועד  להתקיים  מיועדות  אשר  המציע  התחייבויות  בלוחות  כל 
   .שלהלן ועל גבי הנספחים הרלבנטיים כתנאי להתקיימותם  , יועברו לאישורו של המזמין הזמנים

 הוראות מיוחדות  .5

( ו/או  3ספח ב'הוסיף ו/או לגרוע אתרים )נרשאית ל  מזמינהה,  מסמכי המכרז  הוראותכל  מבלי לגרוע מ .5.1
הורות על שינויים בהיקף ו/או תכולת העבודות ו/או המערכות, מכל טעם שהוא, הכל על פי שיקול  ל

 ., והכל כמפורט בחוזה המכרזדעתה, וזאת מבלי שתקום לזוכה עילה לפיצוי כלשהו בשל כך

  לשימוש עצמי   אתרים גם  רשאית להוסיף    מזמינהה  במסגרת זכותה להוסיף אתרים לרשימת האתרים, .5.2
)מכל    הקמה ושימוש במתקני אגירת אנרגיהו   נוספות  שלא במסגרת האסדרה, לרבות התקנת מערכות

צריכת חשמל  סוג( עבור  ייצור אחר,  סוג(  וכל אמצעי  טעינה    )מכל  עמדות  ו/או  עירוניים  במתקנים 
 .  על פי דין ,לרכבים חשמליים ו/או כל צרכן אחר
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בכ  מזמינהל .5.3 לרכוש  ראשונים  וזכות  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  עת,  האנרגיה  כלל  ל  את  צרכיה, 
המיוצרת, כולה או חלקה, מכל מתקן אשר יוקם במסגרת מכרז זה וההתקשרות שמכוחו, במחיר  

 מכרז, והכל כמפורט בחוזה המכרז.  ובתנאי ה

 מזמינה התמורה לו הצעת המחיר .6

כל מערכת ואת כל המערכות באתרים בתקופת    לתכנן, לספק, להקים ולחברהזוכה במכרז יידרש   .6.1
אותן לאורך תקופת    להפעיל ולתחזקההקמה ובתמורה לכך יהא זכאי להתקשר עם המזמין בהסכם  

ההפעלה, בהתאם להוראות מסמכי המכרז והחוזה, וזאת על אחריותו ועל חשבונו בלבד. כל ההוצאות  
 אי מכרז זה והחוזה יחולו עליו בלבד. ו/או העלויות לביצוע מלוא התחייבויות הזוכה על פי תנ 

  קירויים המובהר במפורש, כי לזוכה לא תהיינה שום זכויות, מכל סוג ומין שהוא, בגגות המבנים ו/או   .6.2
)נמוך או גבוהה( ו/או במערכות שתותקנה על ידו. האתרים ו/או הגגות ו/או הקירויים ו/או המערכות  
ו/או כל חלק שלהם הינם קניינה הגמור והמלא של העירייה ו/או הבעלים האחרים )בהתאמה( ועם  

 . מזמינהההספקת המערכות לאתרים, תיחשב כל מערכת ו/או כל חלק שלה, כרכושה הבלעדי של 

בתמורה לקיום כל התחייבויותיו של הזוכה, כאמור במכרז זה, יקבל לידיו הזוכה את תשלומי חברת   .6.3
ובגין כל אתר    פעלההחשמל הנובעים מהמערכות, בהתאם לכל הוראות המכרז, והכל למשך תקופת הה

 ואתר בנפרד.

ותקן על ידו, מתום  " )כהגדרתה( בגין כל מערכת שת מזמינהאת "התמורה ל  מזמינה הזוכה ישלם ל .6.4
תקופת הקמתה ועד לתום תקופת ההתקשרות, בהתאם להצעתו במכרז ולאחר ששקל היטב את כל  

 העלויות וההוצאות אשר חלות עליו על פי תנאי המכרז, והכל כמפורט במכרז זה. 

ימלא   .6.5 המחירהמציע  הצעת  א'   בטופס  ההצעהאת  (  2)נספח  לשלם    באחוזים()  שיעור  מציע  שהוא 
שיתקבלו בגין כל מערכת שתימסר לו להפעלה ותחזוקה    מכל התקבוליםתוספת מע"מ(  )ב  מזמינהל

על פי תנאי מכרז זה במשך כל תקופת ההפעלה ובהתאמה לכל אחד מסוגי האתרים: גג מבנה, קירוי  
 נמוך, קירוי גבוה.

שיוכרז(  הזוכה .6.6 ל  )ככל  ל  מזמינהישלם  התמורה  מע"מ(  מזמינהאת  )בתוספת  חדשים  , בשקלים 
בחלוקה לפי סוג האתר:   –בהתאם להצעת הזוכה כפי שתחושב ביחס לכל אתר ואתר ולכלל האתרים  

שתימסר לו    מהפעלת כל מערכתהתקבולים בפועל    מתוך סך כל  –גג מבנה, קירוי נמוך, קירוי גבוה  
 , במהלך כל תקופת ההפעלה. , לפי הגבוה מבניהםהתמורה המינימאליתסכום    או להפעלה ותחזוקה

לה .6.7 להשיב  יידרש  במכרז  בגין  את  מזמינהזוכה  זה  הוצאותיה  מכרז  לרבות:  עריכת  ותכנון  ,  סקר 
חח"י,ראשוני,   מול  משפטי,  אסדרה  רישויפתיחת    ייעוץ  טעוני  לאתרים  מידע  בקרה  תיקי   ,

בתוספת  כל מתחם    בגין  ₪  3000  סך שלהכל ב  –  במהלך תקופת ההתקשרות וכדומה  קונסטרוקטיבית
  ביחס   עבודה  תחילת  צו  להנפקת  וכתנאיבמעמד    , וזאתבמסגרת מכרז זה ואט מותקן-מע"מ לכל קילו

 .(4כמפורט בלוחות הזמנים )נספח ב'  אתר לכל

התחייבויותיו על  כל  יישא המציע הזוכה בכל העלויות בגין קיום    ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .6.8
בכל מס ו/או היטל ו/או אגרה ו/או תשלום כלשהו שיחול בגין רכישת ו/או  פי כל תנאי המכרז וכן  

הקמתם ו/או  המתקנים  הפעלתם  אספקת  ובהתאם    אחזקתםאו  /ו  ו/או  המכרז  בתנאי  כאמור 
  , להוראות הדין והתקנות הרלבנטיות, לרבות תשלומים בגין ייבוא, תיווך, וכן בגין חובותיו לפי כל דין

  .מתקן לרבות היתר הפעלה כל לחברת החשמל בקשר עם   כקבלן הקמה וכן תשלומים

 שלא על פי תנאי מכרז זה.  א יהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא,הזוכה להמציע  .6.9

 נדרשים ו/או מסמכים אישורים .7

 את המסמכים הבאים, כחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז: להצעתוצרף יהמציע  

 ; (1בנוסח המצ"ב )נספח א' טופס הצהרת המציע .7.1

 ;אתרמלא ושלם בהצעתו של המציע לכל סוג  ( 2בנוסח המצ"ב )נספח א' טופס הצעת המחיר .7.2

 ( 3)נספח א' ערבות בנקאית להשתתפות במכרז .7.3

להצעתו ערבות בנקאית, אוטונומית, בלתי  כחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז, על המציע לצרף   .7.3.1
פירעון עם דרישה ראשונה בנוסח    יםהנקוב   ובמועד  בסכוםבנוסח,    –  צמודה למדד, ברת 

)נספח   הבנקאית  לפקודת  ש  –  (3א' הערבות  המציע,  לבקשת  בישראל  בנק  ידי  על  הוצאה 
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פי תנאי המכרז.  ,מזמינהה שלא מציע    וזאת להבטחת קיום התחייבויותיו של המציע על 
 , רשאית הוועדה לפסול את הצעתו. יצרף ערבות כאמור

עד  מזמינהה .7.3.2 של  לתקופה  הערבות  תוקף  הארכת  לדרוש  רשאית  נוספים,    90  תהיה  ימים 
כנדרש. להאריך את תקופת תוקף הערבות   והמציע מתחייב, במקרה של דרישה כאמור, 

 הצעתו., רשאית הוועדה לפסול את מציע שלא יאריך את תקופת הערבות כאמור

כל אימת שהמציע לא יעמוד    ללא תנאי,  תהיה רשאית לחלט ולממש את הערבות   מזמינהה .7.3.3
 התחייבויותיו על פי תנאי המכרז. כל התחייבות מב

 . ניסיון מקצועי וממליצים ( בדבר4)נספח א' בנוסח המצ"ב פירוט ותצהיר .7.4

)נספח   מטעם הקבלן מטעמוככל שהמציע מסתמך בניסיונו על קבלן מטעמו, על המציע לצרף תצהיר  .7.5
 ( בדבר התקשרותו עם המציע. 5א'

 )בהצעה משותפת שני המציעים(.   (7)נספח א' 1976- תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו .7.6

המחזור הכספי של המציע וכי    ( בדבר מורשי החתימה מטעם המציע, היקף8תצהיר רו"ח )נספח א' .7.7
 המציע עומד בכל התנאים הנקובים בנספח זה ובצירוף דוחות כספיים מתאימים. 

 )בהצעה משותפת שני המציעים(.   (9נספח א')  הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות .7.8

עובדים   .7.9 זכויות  שמירת  בדבר  שליטה  ובעלי  מציע  א')תצהיר  שני    ( 10כנספח  משותפת  )בהצעה 
 המציעים(.  

 )בהצעה משותפת שני המציעים(.   (11נספח א' )תצהיר מציע בדבר שמירה על סודיות  .7.10

 )בהצעה משותפת שני המציעים(.   (12נספח א') התחייבות לאי תיאום הצעות במכרז  .7.11

 )בהצעה משותפת שני המציעים(.   (13נספח א' ) התחייבות להיעדר ניגוד עניינים .7.12

מות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפות ניהול  אישור תקף בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשו .7.13
 )בהצעה משותפת, ביחס לשני המציעים(.  1976–חשבונות(, תשל"ו

 .)בהצעה משותפת שני המציעים( תעודת עוסק מורשה על שם המציע .7.14

 אישור תקף בדבר ניכוי מס הכנסה במקור )בהצעה משותפת שני המציעים(.  .7.15

ברות ואישור עו"ד/רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה וסמכותם  תדפיס עדכני של התאגיד מרשם הח .7.16
 לחייב את התאגיד )בהצעה משותפת שני המציעים(. 

אישור עו"ד/רו"ח של המציע, על גבי טופס הצהרת המציע ובדף האחרון של החוזה, לפיו המציע חתם   .7.17
 בפניו על מסמכי המכרז )בהצעה משותפת שני המציעים(.

 את המסמכים הבאים, כחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז: ספיםהנו התנאים השלמת צרף במסגרתיהמציע  

לצרף תצהיר    לאככל שהמציע   .7.18 בניסיונו על קבלן מטעמו, על המציע  מטעם  צירף תצהיר המסתמך 
 ( בדבר התקשרותו עם המציע לביצוע העבודות. 5)נספח א' הקבלן מטעמו

 .  ועמידתם בכל תנאי המכרז תפעול ותחזוקהומערך  העבודה יצוותבדבר ( 6פירוט ותצהיר )נספח א' .7.19

 .  (14נספח א'מותאמת לאתר הסימולציה )  PVSYSTת יסימולצי .7.20

   בדבר רכישת מסמכי המכרז על ידי המציע. )קבלה( אסמכתא .7.21

 והודעות עדכון למכרז )ככל שהוצאו(, חתומים על ידי המציע. מציעיםה מפגשהעתק פרוטוקול  .7.22

 . )מסמך ב'( ערבות ביצוע ואישורי עריכת ביטוחים כנדרש בהסכם ההתקשרות .7.23

לרבות הפרטים הטעונים מילוי    על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז, .7.24
המכרז כנ"ל בשולי כל דף במקום המיועד  בהזמנה ונספחיה והחוזה ונספחיו, לחתום על כל מסמכי  

נדרש   כן, כל מסמך אחר אותו הוא  ולמסור את כל המסמכים החתומים בהגשת הצעתו. כמו  לכך 
והודעות   לתנאי המכרז  נוספים של מסמכי  מזמינההלהמציא בהתאם  עותקים  על  לרבות חתימה   ,

 המכרז, ככל שיידרש. 
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 ות הצעהתוקף משך  .8

 .ןימים מהמועד האחרון להגשת 90ה בתוקף, ללא זכות חזרה, לתקופה של ינתהי   ותההצע .8.1

תהיה רשאית לדרוש מן המציעים )או מחלקם, בהתאם לנסיבות( את הארכת תוקף הצעתם    מזמינהה .8.2
בתוקף עד לתום התקופה    ות הללוה ההצעינ תהי  –ימים, ואם דרשה כך בכתב    90  לתקופה נוספת של עד

 המוארכת. 

 במסמכי המכרז  שינוייםעריכת הבהרות ובקשות ל, ציעיםמ מפגש .9

 .  להזמנה למכרז  2בעמוד  8מועד ובמיקום הקבוע בטבלה שבסעיף ב יתקיים ציעיםמה מפגש .9.1

 ים נוסף/ים, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.  / מפגשרשאית, אך אינה חייבת, לקיים  מזמינהה .9.2

יאוח .9.3 לא  שבסעיף  ר  עד  בטבלה  הנקוב  למכרז    2בעמוד    8מהמועד  אחד  להזמנה  כל  רשאי  יהיה 
לפנות   ל  בכתב מהמשתתפים  דוא"ל   מזמינהבלבד    ( IBRAHIM@TIRA.MUNI.IL  )באמצעות 

בעמוד   8למועד הנקוב בטבלה שבסעיף  עד  ולבקש הבהרות בקשר למכרז. תשובות לשאלות תינתנה  
יופץ לכל  העתק  .  להזמנה למכרז  2 .  מזמינההויפורסם באתר    מפגשמשתתפי ההשאלות והתשובות 

 הווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. י התשובות  מסמך

לאיזה מסמך ממסמכי המכרז )הזמנה / חוזה / מפרט / נספח וכדומה(    בשאלותיוציין  המשתתף נדרש ל .9.4
  , בהתאם לטבלה הבאה:באותו מסמך מתייחסת כל שאלה סעיףולאיזה 

 פירוט השאלה  עמוד  מסמך וסעיף  #

1    

2    

מועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  לפני הרשאית, בכל עת    מזמינהה .9.5
המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. שינויים ותיקונים אלה, ככל שיהיו, יהוו חלק  

, באמצעות דואר  משתתפי מפגש המציעים  בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל 
 . מזמינהה וכן באתר האינטרנט של  אלקטרוני לפי הכתובות שנמסרו על ידם

 הגשת ההצעות  .10

סמכי  מיחד עם    במעטפה סגורה נפרדתיוגשו    (2ח א' פ נס)והצעת המחיר    ( 1נספח א')   המציעהצהרת   .10.1
מכרז פומבי מספר על גביה יצוין "וכל אלו יוכנסו אל תוך מעטפת ההגשה למכרז, ש  המכרז החתומים 

 . בלבד "21/22

)ל  יש  ,בנוסף .10.2 נייד  זיכרון  התקן  המכרז  למעטפת  יכיל  קי-וןא  דיסקצרף  אשר  בקבצים    סריקה(, 
בכל  המסמכים על גבי ההתקן הנייד מוגשים לצרכי נוחיות בלבד, ו  של כל מסמכי המכרז.  דיגיטליים

והמסמכים על גבי ההתקן הנייד יגברו מסמכי    ת ההצעהמקרה של סתירה בין מסמכי המכרז בהגש
 . הצעהרשאית וועדת המכרזים לפסול את ה זה ובמקרה   ההגשה

ההצעות .10.3 המכרובמעטפ   את  לשלשל    זת  שבמשרדי    אישית/ידנית יש  המכרזים  תיבת  ,  מזמינה האל 
 . להזמנה למכרז 2בעמוד    8הנקוב בטבלה שבסעיף  מהמועד    לא יאוחר  טירהעבד אלחי    טארקברחוב  

 . ותהרשאית וועדת המכרזים לפסול א וגש כאמור,ת שלא  ההצע .10.4

 בחינת ההצעות  .11

הזוכה, תפעל    לצורך בחירת, אשר תבחן את ההצעות  "(המכרזיםוועדת  )להלן: "  מזמינההועדת המכרזים של  
מינוי ועדת בדיקה מקצועית לשיקול דעתה ועל כולם    זה , ובכלל זה  מזמינההעל פי דיני המכרזים החלים על  

 יחולו ההוראות הבאות: 

והן על פי    איכותןהן על פי    – אשר עמדו בכל תנאי הסף    –את ההצעות במכרז    ידרגו    ונציגיה הוועדה   .11.1
 .מחירן

  ניקוד   אתותקבע  בשלב הראשון תבחן הוועדה    –  שלבי(-הצעות המציעים ייפתחו בשני שלבים )מכרז דו .11.2
. בשלב זה יושארו הצעות המחיר במעטפות הסגורות. בשלב השני,  , כמפורט להלןהאיכות של כל הצעה
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האיכות,  חרלא את    דירוג  ותקבע  הוועדה  המחיר,  ניקוד תבחן  להלן  הצעות  לאחר  כמפורט    ניקוד . 
 הכולל של כל הצעה.   ניקודהאיכות והמחיר, כאמור לעיל, תקבע הוועדה את ה

, רשאית וועדות המכרזים להכריז  המכרזתנאי  כל  ההצעות ובכפוף לכלל  בהתאם לניקוד הכולל של   .11.3
 . ביותר המציע בעל הניקוד הגבוה, שהוא במכרז זוכהעל 

תעריך את ההצעות לפי שיקול דעתה    באמצעות צוות מקצועי מטעמה,  וא, בעצמה  ועדת המכרזים .11.4
ובהתאם לאמות המידה שלהלן, ובכלל זה את כושרם והתאמתם של המציעים לביצוע הפרויקט על  
פי תנאי המכרז ו/או את ניסיונם בביצוע עבודות דומות בעבר, לרבות כישוריהם, מומחיותם, היקף  

יע לקבל על עצמו את שיקול דעתה  הגשת הצעתו, מסכים המצב  פעילותם וכיו"ב, והכל כמפורט להלן.
 של ועדת המכרזים, כאמור לעיל. 

בכוונת   .11.5 כי  אחד  מזמינההמובהר  בזוכה  העבודות  לבחור  ואולם  לביצוע  רשאית  ,  תהיה  גם  הוועדה 
, כמו גם שלא לבחור באף הצעה כזוכה, והכל  )ולחלק ביניהם את העבודות( לבחור ביותר מזוכה אחד

 . מזמינההבהתאם לצורכי הבלעדי ו על פי שיקול דעתה 

 איכות הציון   .11.6

 של ההצעה. הכוללמהציון  נקודות 100נקודות מתוך  50משקלו של ציון האיכות יהיה  .11.6.1

הניקוד  .  להלןש  את איכות ההצעות תדרג הוועדה בהתאם לאמות המידה ומשקלן, כמפורט .11.6.2
, ללא  בלבד  10או    5או    0  יהיה,  PVSYSTהניקוד לסימולציית    שלהלן, למעט אמות המידה  ב

 ציוני ביניים. 

 נקודות  01 –)כהגדרתה(  PVSISTניתוח סימולציית  .11.6.3

על גבי אתר   מירביתה  (קוט"ש)את האנרגיה    פרטתהמ  PVSYSTסימולציית    יציג  המציע
  כמות האנרגיה )בקוט"ש( הגבוהה ביותר הסימולציה שתציג את    (.14הסימולצייה )נספח א' 

 את  שתציג  הסימולציה.  "(הגבוהה: "הסימולציה  זה  בסעיף,  )להלן  קודותנה   קבל את מלואת
: זה  בסעיף,  לא תקבל נקודות כלל )אפס( )להלן  ביותר  הנמוכה)בקוט"ש(    האנרגיה  כמות

כל  "(הנמוכה"הסימולציה   ידי  חושבת   מציעיםה  יתרשל    נוספת  הסימולצי .    חלוקת   על 
לסימו סימולציה  כל  שבין    הגבוהה   הסימולציה  שבין  הפרשב   ,הנמוכה  ציהלההפרש 

 )ערך משולש(.  הנקודות  מלואב  תוכפל החלוקה תתוצא ו  ,הנמוכה  יהצלסימול

 (:בלבד!לדוגמה )

 מציע א':  יתיסימולצ 

 1250 –  אנרגיה כמות

 מציע ב':  תיסימולצי

 1270 –  אנרגיה כמות

 מציע ג':  תיסימולצי

 1200 –  אנרגיה כמות

 ניקוד הצעת מציע א': 

(1250-1200 )  *10  = 
(1270-1200 ) 

 נקודות  7.14

 ניקוד הצעת מציע ב': 

 הציון הגבוה ביותר = 

 נקודות  10

 ניקוד הצעת מציע ג': 

 =  ביותר הנמוך הציון 

 נקודות  0

 נקודות  10 – גורם הניהולי הבכיר ניסיון ה .11.6.4

בניהול    נולייצגו בפרויקט, לרבות: ניסיו   שיוצע ע"י המציענו של הגורם הניהולי הבכיר  ניסיו
  ים פרויקטניסיונו בניהול  ,  ובכלל  וולטאית-והובלת פרויקטים סולאריים בטכנולוגיה פוטו

 .והתרשמות כללית של הועדה  תאקדמיה  , ניסיונו המקצועי והשכלתותות מקומי יועבור רשו 

 ודות נק 10 – הקמה ו סיון המציע בתכנון ינ .11.6.5

תנאי  בנוסף לאתרים שצויינו ב  בישראל,  הקמה של מתקנים סולאריים ו  סיון מוכח בתכנוןינ
. המציע יציין את כל האתרים שברצונו להציג בפני הוועדה ויפרט לגבי כל אחד מהם הסף
 היקף הייצור במתקן ומועד תחילת פעילותו.  מיקומו בארץ, את

 ודותנק  10 – תחזוקההפעלה וניסיון המציע ב  .11.6.6
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ב  וניסיון מוכח  בישראלהפעלה  בנוסף לאתרים שצויינו  תחזוקה של מתקנים סולאריים   ,
בתנאי הסף. המציע יציין את כל האתרים שברצונו להציג בפני הוועדה ויפרט לגבי כל אחד  

 מהם את מיקומו בארץ, היקף הייצור במתקן ומועד תחילת פעילותו. 

 נקודות  10 – המלצות והתרשמות ועדת המכרזים .11.6.7

יצור קשר עם הממליצים אשר נכללו בהצעתו של המציע, חלקם או כולם  ל   הוועדהבכוונת  
 : ותנקדם בהתאם בקריטריונים הבאים םחוות דעת לבחינתלפי שיקול דעתה, 

 הקפדה על ביטחון ובטיחות  −

 איכות התקנת המערכות והמתקנים  −

 ירות השו  התחזוקה ,התפעולרמת  −

 זמניםעמידה במשימות ולוחות  −

 שביעות רצון כללית  −

 מחיר הציון   .11.7

 .של ההצעה  הכוללמהציון    נקודות  100נקודות מתוך    50יהיה    המחיר  ציון  של הכולל  משקלו   .11.7.1

 האתרים סוגי    משלושת אחד    לכל הצעת המציעהוועדה בהתאם ל  ו ע"ירגוד יהצעות המחיר   .11.7.2
 :  רט להלןוקוד המפיישוקללו בהתאם לנ ו מערכות   וותקניבהם 

 נקודות  35   –הצעת המחיר לגג מבנה  −

 נקודות  10   –הצעת המחיר לקירוי נמוך  −

 נקודות  5   – קירוי גבוההצעת המחיר ל −

 לציון אחד על פי משקל ישוקללו  בטופס ההצעה,  כנקוב    ,שיעורי הצעות המחיר של המציע .11.7.3
 . ציון המשוקלל של אותו מציעה, כמפורט לעיל, והוא יהווה את  שהוצעושיעורים  הכל אחד מ

יתר  .11.7.4 כל  הנקודות.  מלוא  את  יקבל  לעיל,  כאמור  שיתקבל,  ביותר  הגבוה  המשוקלל  הציון 
הציונים המשוקללים של שאר ההצעות, יחושבו עפ"י היחס שבין הציון המשוקלל של כל  

מוכפ  כשהתוצאה  ביותר  הגבוה  המשוקלל  הציון  לבין  בהצעה  )ערך    הנקודות   מלואלת 
 משולש(.

 (:בלבד!לדוגמה )

 מציע א':מחיר הצעת 

 80% – גג מבנה 

 70% –קירוי נמוך 

 60% –קירוי גבוה 

 מציע ב': מחיר הצעת

 90% – גג מבנה 

 70% –קירוי נמוך 

 80% – קירוי גבוה

 מציע ג':מחיר הצעת 

 80% – גג מבנה 

 60% –קירוי נמוך 

 50% – קירוי גבוה

 משוקלל מציע א': ציון 

5*60 +10*70  +35*80  = 

3800 

 ציון משוקלל מציע ב': 

5*80  +10*70   +35 *90  = 

4250 

 ':ג ציון משוקלל מציע 

5*50 +10*60  +35*80  = 

3650 

 מציע א': הצעת ניקוד 

3800/4250  *50   = 

 נקודות   44.70

 מציע ב':  הצעת ניקוד 

 גבוה ביותר = ה ציון ה

 נקודות  50

 מציע ג':  הצעת ניקוד 

3650/4250  *50   = 

 נקודות   42.94

 הכולל ציון ההצעה   .11.8

כולל של סך כל הנקודות    ציון ל  האיכות  ניקודו  המחיר  ניקודיחושב על ידי חיבור של    הכוללהציון  
כלל ההצעות ובכפוף לכל תנאי   להכולל ש ציון השוואת הב . נקודות אפשריות  100שצבר המציע מתוך 

 .זוכה במכרזכ המציע בעל הציון הכולל הגבוה ביותר   המכרז, רשאית וועדות המכרזים להכריז על
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 הוראות נוספות  .11.9

במקרה של אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או ביצוע כל שינוי,   .11.9.1
רשאית ועדת המכרזים לפסול    בין אם נעשו בגוף המסמכים ובין אם במסמך נלווה, תהיה

 את ההצעה. 

ועדת המכרזים תהיה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה, לרבות )אך  .11.9.2
לא רק( בשל המחירים המוצעים ו/או בשל תנאיה ו/או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז  

סיסנות  באופן שלדעת הוועדה מונע הערכת ההצעה כדבעי ו/או שיש בהם כדי להצביע על תכ
 ו/או שיש בהם כדי להצביע על אי הבנת הפרויקט על ידי המציע. 

ידי שינוי   מובהר כי כל שינוי שייעשה במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם על  .11.9.3
מבלי לגרוע    בגוף המסמכים, בין במסמך נלווה ובין בכל דרך אחרת, ייחשב כאילו לא נעשה.

יחס למסמכי המכרז, בין אם נעשו בגוף המסמכים ובין  מהאמור, כל שינוי או הסתייגות ב 
 אם במסמך נלווה, עלולים לגרום לפסילת ההצעה על ידי הוועדה. 

הבהרות  מזמינהה .11.9.4 מהמציעים  לדרוש  רשאית  השלמות  תהיה  גם   ו/או  דעתה,  שיקול  לפי 
לאחר פתיחת ההצעות, וכן תהיה רשאית לערוך בדיקות וחקירות בקשר למציעים, לרבות  

על והכל  הפיננסית,  לאיתנותם  במסגרת    בקשר  והצעתו  המציע  את  נכוחה  להעריך  מנת 
 שיקולי הוועדה כאמור. 

 כשירים נוספים  .11.10

קבוע כי המציעים שהגישו  ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה, ל .11.10.1
ש ההצעות  שלהן  את  הכולל  כ"הציון  והשלישי  השני  במקום  שני דורג  ו" כשיר  כשיר  " 

 ככל שייקבעו כשיר שני ושלישי הודעה על כך תימסר בכתב לאותם מציעים.". שלישי

הנוספים  .11.10.2 הכשירים  עם  מו"מ  לנהל  רשאית  תהא  המכרזים  עליהם    ועדת  להכריז  ו/או 
 , בכפוף לכל דין. זוכה/ים נוסף/פיםככזוכה/ים ו/או 

 הודעות בדבר תוצאות המכרז והתקשרות עם הזוכה  .11.11

 תודיע לזוכה על הזכייה במסירת הודעה בכתב.  מזמינהה .11.11.1

כל   (4נספח ב'  ,השלמת התנאים הנוספים )כמפורט בלוחות הזמנים מעמד על הזוכה לצרף ב .11.11.2
והודעו המכרז  לתנאי  בהתאם  להמציא  נדרש  הוא  אותו  אחר  לרבות  מזמינההת  מסמך   ,

 חתימה על עותקים נוספים של מסמכי המכרז, ככל שיידרש.

להתקשר בחוזה עם מציע    מזמינה ה לא יקיים הזוכה את הנדרש לעיל במועד, תהיה רשאית   .11.11.3
)ערבות המכרז(, כולה, כפיצויים מוסכמים   כשיר אחר ו/או לחלט את הערבות הבנקאית 

  מזמינה הוקבועים מראש, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם תהיה זכאית  
 על פי המכרז ו/או על פי כל דין. 

במכרז,  מזמינהה .11.11.4 זכו  ליתר המציעים שלא  בכתב  הודעה  לקבל    תמסור  יהיו רשאים  והם 
 בחזרה את הערבות הבנקאית שצירפו להצעתם. 

 וןסייחזכות  .12

על המציע לציין במפורש אילו סעיפים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים מפני הצגה בפני מציעים   .12.1
א' נספח  במסגרת  מסחרי,  או  מקצועי  בסוד  טעמיו  את  ולפרט  סעיפים  1אחרים  יציין  שלא  מציע   .

 כאמור יראוהו כמסכים לחשיפת כל הצעתו.  

של   .12.2 ועדת המכרזים  כי  )אך לאמזמינההמובהר,  המלא    , תהא רשאית  דעתה  שיקול  פי  על  חייבת(, 
והבלעדי, להציג בפני מציעים אשר לא זכו במכרז כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה  
סוד מסחרי או מקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בהוראות הדין, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי,  

 ולהחלטות שיפוטיות, ככל שתינתנה.  ובכפוף לכל דין

 כללי  .13

 הזמנה זו מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד ממסמכי המכרז. .13.1
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אחראית לדיוק הכמויות, התוכניות ו/או התיאורים הטכניים. על המציע לבדוק, טרם    מזמינההאין   .13.2
 נ"ל. הדרישה או תביעה בקשר ל  ,הגשת הצעתו, את כל הנדרש לביצוע העבודות, ולא תעמוד לו כל טענה

המציע תהיה סופית, וכי אי התקיימות איזו מהערכות המציע ו/או    מודגש בזאת במפורש, כי הצעת .13.3
אי התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או תוכניותיו, לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי הצעתו  

 ו/או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז. 

די המציע בקשר עם הכנת ההצעה ו/או  לא תשתתף ולא תחזיר הוצאות כלשהן שהוצאו על י  מזמינהה .13.4
 . וכדומה  העמדת ערבויות בנקאיות ,עריכת בדיקות מוקדמותמסמכי המכרז, רכישת  הגשתה, לרבות 

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, הכל על פי    מזמינהה מובהר, כי   .13.5
 . מזמינההשיקול דעתה הבלעדי של 

, על נספחיו וצרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את  חוזה המכרז )מסמך ב'( .13.6
 , הנספחים והצרופות, כמסמך אחד שחלקיו משלימים זה את זה.חוזה המכרזהמכרז ואת  

לבין    לחוזה המכרז(  1ב')נספח    ליישב בין נוסח מפרט המכרז  יהיה  בנסיבות שבהן לא ניתןמובהר, כי   .13.7
  .המכרז ויראו נוסח זה כנוסח המחייב מפרטיגבר נוסח ב'(  חוזה המכרז )מסמך נוסח  

למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד.    ים, אשר מועברמזמינהה מסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של   .13.8
אין להעתיקם ו/או לשכפלם ו/או לעשות במסמכי המכרז כל שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת  

 ההצעות. 

חודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה  השיפוט הבלעדית והייסמכות   .13.9
 תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.

 

 הננו לאשר כי קראנו היטב מסמך זה ואנו מסכימים לכל האמור בו.

 

 

 ____________________        תאריך: _________ 

 חתימת המציע 
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________  21/22פומבי מספר  מכרז

 1נספח א'

 לכבוד

   עיריית טירה

 טירה _________, רחוב 

 ג.א.נ.,

 21/2022 רמספ פומבי הנדון: מכרז

 והצעת המחיר  ציעטופס הצהרת המ

שאינם   .1 ובין  המצורפים  בין  המכרז,  מסמכי  כל  את  זהירה  בחינה  ובחנו  בעיון  שקראנו  לאחר  הח"מ,  אנו 
וכוללים  תנאים המפורטים במסמכי המכרז  כל המצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד מהם, מסכימים ל 

 .אותם כחלק מתנאי הצעתנו זו

למלא   .2 ומתחייבים  לתנאים אלה  מגישים הצעתנו בהתאם  שבמסמכי המכרז,  לכל התנאים  אנו מסכימים 
כמו כן אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם כחוזה    אחריהם.

, לבוא למשרדכם  המועד הנקוב במסמכי המכרזיבים, בתוך  היה והצעתנו תתקבל, הננו מתחי  מחייב בינינו.
האישורים המפורטים  התנאים הנוספים ו  ולהפקיד בידיכם את הערבות, את אישור קיום הביטוחים וכן את

 בחוזה, לרבות כל המסמכים והאישורים הנוספים הטעונים המצאה. 

ימים מהמועד האחרון להגשתה. ידוע לנו כי תהיו    90הצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך   .3
ימים, ואם דרשתם כך בכתב,    90  רשאים לדרוש מאתנו כי נאריך את תוקף הצעתנו לתקופה נוספת של עד

 תהיה הצעתנו בתוקף עד לתום התקופה המוארכת כאמור.

  ולמציעים אחרים במכרז בפרט. אנו מתחייבים למנוע את גילוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל,   .4
 כן הננו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים.

להימנע מכל ניגוד עניינים העלול להשפיע על הפרויקט ו/או על העבודות ו/או על אופן ביצועם  אנו מתחייבים   .5
 של ניגוד עניינים כאמור. מיידית על כל חשש להיווצרותו  מזמינה על ידנו, וכן להודיע ל

כן אנו מתחייבים כי כל המידע אשר יגיע לידינו בקשר עם הפרויקט ישמש אותנו אך ורק במסגרת עבודתנו   .6
בלבד, וכי אנו לא נעביר אותו לאחרים ולא נעשה במידע הנ"ל כל שימוש    מזמינהה בפרויקט ולטובתו ולטובת  

 ו/או בעירייה ו/או בפרויקט.   מזמינהאחר, לרבות שימוש שיהיה בו כדי לפגוע ב

כבטוחה לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית, שהוצאה לבקשתנו, ערוכה   .7
תנאי המכרז. פי  על  כנדרש  פוליסות    לפקודתכם,  בידיכם את  שנפקיד  לידינו לאחר  יוחזר  זה  ערבות  כתב 

בחוזה. הנזכרים  האחרים  והמסמכים  הערבויות  את  ב  הביטוח,  ו/או  הערבויות  את  נפקיד  ולא  מידה 
המסמכים האחרים הנזכרים בחוזה, יהווה הדבר הפרה יסודית, ומבלי לפגוע בכל זכות העומדת לכם על פי  
מסמכי המכרז ועל פי כל דין, תהיו זכאים לחלט את סכום הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על  

 חייבויותינו. הנזקים שנגרמו לכם בשל הפרת החוזה והת

  אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה  .8
פי דין או    , כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על)ככל ומוגשת בשם תאגיד(

 הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

   .2בנספח א'הנה כמפורט  שלנו הצעת המחיר .9

נספחיו   .10 ובכל  למכרז  הכלליים  התנאים  במסמך  הנקובים  התנאים  כי  מאשרים  הצהרותינו    –אנו  וכן 
מהווים חלק בלתי נפרד מהצעתנו שלעיל, כמו גם חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז    –והתחייבויותינו בנספח דנן  

 .הסכם ההתקשרותומתנאי 

תהיה רשאית להורות על שינויים בהיקף ו/או תכולת העבודות    מזמינהה  ידוע לנו, ואנו מסכימים לכך, כי .11
לגרוע אתרים מרשימת האתרים המצ"ב    המערכות,ו/או   )אך לא רק( תהא רשאית להוסיף או  זה  ובכלל 

מכל טעם שהוא ובכלל זה )אך לא רק( בשל היעדר רישוי כנדרש בדין, והכל על פי שיקול דעתה,  ,  3ב' כנספח  
 מבלי שתקום לנו )ככל ונזכה( עילה לפיצוי כלשהו בשל כך.וזאת 

 .מסמכי המכרז , על פי הצעתנו ובהתאם לכל מזמינההתמורה לאנו מסכימים לתשלום   .12
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________  21/22פומבי מספר  מכרז

אנו מצהירים כי איננו נמצאים בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, פירוק ו/או חדלות פירעון,   .13
 ו מסוג זה.  ואין כל בקשות תלויות ועומדות מולנ

 ת המשך פעילותנו ו/או לגרום לנו לחדלות פרעון.  א אנו מצהירים כי לא הוגשו נגדנו תביעות העלולות לסכן  .14

 אנחנו מבקשים שלא להציג את הסעיפים והפריטים הבאים למתחרים מטעמי חיסיון כדלקמן:  -  חיסיון .15

החסוי   הפריט 
 )עמוד ומס' סעיף( 

החסוי   נימוק החיסיון  הפריט 
 )עמוד ומס' סעיף( 

 נימוק החיסיון 

    

    

 בנספח זה. לעיל  המפורט  ידוע לנו כי זכות הטיעון בדבר חיסיון פרטי ההצעה מתמצית בנימוק

רשאית, על פי שיקול דעתה, להציג כל מסמך שלהערכתה    מזמינהה כמו כן, ידוע לנו כי ועדת המכרזים של  
  סעיפים ו/או מסמכים ו/או פריטים   המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או חסוי, וזאת אף על פי שציינו לעיל

חסויים להצגה בפני המתחרים. בנוסף, ידוע לנו כי אין משמעות לציון גורף של מסמכי המכרז או סעיפים  
 ה כזה ההצעה עלולה להיות מפורסמת בשלמות.  ממנה כחסויה, ובמקר 

 

 __________________________  :ציעשם המ

 _____________.  מספר ח.פ./עוסק מורשה:

   _________________________.  כתובת ומיקוד:

 _____________    ________________ פקסימיליה: טלפון:

 ___________________________________ דואר אלקטרוני: 

 שם איש קשר: ______________________________

 של איש הקשר: _____________________________.טלפון נייד מספר 

 בכבוד רב, 

 ____________         תאריך: __________ 

 

 א י ש ו ר 

חתימות   כי  בזה  מאשר  עו"ד/רו"ח,   ,________________ הח"מ,  וכן אני   __________________ ה"ה 
____, אשר חתמו על הצעה זו ועל כל יתר  ___________________________, מנהלי ________________

 בהתקשרותו עם המזמין לכל דבר ועניין.  מציע, מחייבות את המציעמסמכי המכרז, בצירוף חותמת ה

 

   ____________________      ____________________ 

 חתימת עו"ד/רו"ח           תאריך 
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________  21/22פומבי מספר  מכרז

 2נספח א'

 הצעת המחיר 

 תאריך: _______/___/___ 

 לכבוד 

 עיריית טירה 

 "( מזמינהה"  –)להלן 

 א.ג.נ., 

 21/22פר מכרז פומבי מס – הצעת מחירהנדון: 

______________ ה"ה  הח"מ,  ת.ז.  __________ אנו  מרחוב  _________   ___________________
 _______ וה"ה   ,____________ עיר  ת.ז.  ______________ _________________   ________________

______________________ מרחוב _________________ עיר ____________, שנינו ביחד וכל אחד לחוד, 
 מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה, כדלקמן: 

החתימה  .1 מורשי  ח.פ./שותפות    המציע  של  אנו  מס'   ,_____________________
 __________ וחתימתנו, בצירוף חותמת המציע, מחייבות את המציע לכל דבר ועניין. __________ ___ 

 אנו מורשים ומוסמכים כדין ליתן הצהרה והצעה זו בשמו ובעבורו של המציע. .2

ים בתנאי המכרז וההסכם, קראנו אותם והם  ידוע לנו כי על הצעה זו חלים כל הכללים והתנאים המפורט .3
 מובנים לנו.

  להלן,  לשיעורי הצעתנותחושב בהתאם    מזמינהשאנו מציעים לשלם ל)לא כולל מע"מ(    מזמינההתמורה ל .4
חלוקה לפי סוג האתר: גג מבנה, קירוי נמוך, קירוי  ב   –  כפי שתחושב ביחס לכל אתר ואתר ולכלל האתרים

סכום התמורה    אומהפעלת כל מערכת וכל המערכות בכל האתרים  התקבולים בפועל    מתוך סך כל   – גבוה  
 המינימאלית, לפי הגבוה מבניהם, במהלך כל תקופת ההפעלה. 

   :, לכל סוג אתר(באחוזים)להלן השיעור המוצע על ידינו  .5

 ; (____ אחוזים___________________ ________ובמילים: __)__  ___% __    –מבנה גג .5.1

 ; (אחוזים _________________________________ובמילים:  )% _______     –קירוי נמוך .5.2

 .  (אחוזים _________________________________ובמילים:  )% _______    –קירוי גבוה .5.3

 . להצהיר, כי לא תהא לנו כל דרישה נוספת או אחרת לקבלת תשלום כלשהוא נוסףהננו  .6

 _______________________________________________________________  שם המציע:

   _____._________________________ כתובת: ________._________ __ מספר ח.פ./עוסק מורשה:

 . : _________________________דואל_____________  ______________ פקסימיליה: טלפון:

 נייד איש הקשר: ________________________.  .________ __________________שם איש קשר: 

 בכבוד רב, 

 ____________ :  חתימה      תאריך: __________ 

 א י ש ו ר 

וכן   __________________ ה"ה  חתימות  כי  בזה  מאשר  עו"ד/רו"ח,   ,________________ הח"מ,  אני 
__, אשר חתמו על הצעה זו ועל כל יתר  ______ _______________________________________, מנהלי  
 בהתקשרותו עם המזמין לכל דבר ועניין.  מציע, מחייבות את המציעמסמכי המכרז, בצירוף חותמת ה

 ____________________     ____________________ 

 חתימת עו"ד/רו"ח          תאריך 
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________  21/22פומבי מספר  מכרז

 3נספח א' 

 בנקאית נוסח ערבות 

 לכבוד 

   עיריית טירה

 ג.א.נ.,

 ערבות בנקאית הנדון: 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק המשתתפים)להלן: "  ___________________ על פי בקשת _____________
של לסך  עד  סכום  אלף  )  ₪  75,000  כל  וחמש  בקשר שבעים  המשתתפים  התחייבויות  להבטחת  חדשים(  שקלים 

 . 21/2022במכרז מס' להשתתפותם 

 

מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי    אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
הסכום תחילה מאת להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את  

לעמוד   שיכולה  כלשהי  הגנה  טענת  כלפיכם  לטעון  ומבלי  אחרת,  דרך  בכל  או  משפטית  בתביעה  המשתתפים 
 למשתתפים באשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  
 ד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלב

 

במקרה של דרישה כאמור תוארך  וימים נוספים    90לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה של עד    םרשאי  תהיו  אתם
 .לדרישתכם בהתאםמאליה תקופת תוקף הערבות 

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 ועד בכלל.  2022  אוקטובר 82 יום תישאר בתוקפה עד ערבות זו 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי המועד הנ"ל לא תענה. 

 ., אלא אם הוארכה בהתאם להוראות המכרזלאחר המועד הנ"ל ערבותנו זו בטלה ומבוטלת

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 

 בכבוד רב, 
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________  21/22פומבי מספר  מכרז

 4א'נספח 

 לכבוד 

   טירהעיריית 

 טירה  ________,רחוב 

 ג.א.נ.,

 וממליצים  בדבר ניסיון מקצועי יםתצהיר

 ניסיון בתחום תכנון והקמה של מתקנים  .1

שם  
 מזמיןה

 תיאור
 ומיקום

 הפרויקט

משך הקמת  
 הפרויקט

קילו 
וואט 
 מותקן

סוג 
 אסדרה

מועד חיבור 
 לרשת 

איש קשר  
 ופרטיו 

1        

2        

3        

4        

5        

כל הפרויקטים המנויים לעיל, הנם פרויקטים הפועלים ומחוברים לרשת חברת החשמל לישראל, כדין, במשך  
 חודשים לפחות, טרם המועד האחרון להגשת הצעות.  3

יכול ורצוי שיצרף להצעתו מסמכים נוספים ו/או טבלאות נסיון זהות לטבלה להעיל( בכדי להציג את    המציע
 נסיונו  

 מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. אני 

 חתימה ____________    תאריך ______________ 

 אישור עו"ד

_____________ דין  עורך  _____ אני  מ.ר.  ה"ה  ________  כי  בזאת  מאשר   ,_____________
היה צפוי  ________________ ת.ז. ______________, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי י

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה שלעיל וחתם עליה בפניי. 

 חתימה וחותמת עוה"ד _______________________ 

 ותפעול של מתקנים  ניסיון בתחום תחזוקה .2

תיאור  שם המזמין  
ומיקום 
 הפרויקט

תקופת 
הסכם 
 התפעול

סך 
קילווואט 

 מותקן

תפוקה שנתית  
KWH 

איש קשר  
 ופרטיו 

1       

2       

3       

4       
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________  21/22פומבי מספר  מכרז

יכול ורצוי שיצרף להצעתו מסמכים נוספים ו/או טבלאות נסיון זהות לטבלה להעיל( בכדי להציג את    המציע
 נסיונו  

 אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 

 ____________ חתימה     תאריך ______________ 

 אישור עו"ד

ה"ה   כי  בזאת  מאשר   ,_______________ מ.ר.   ___________________ דין  עורך  אני 
________________ ת.ז. ______________, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי  

 יה בפניי. לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה שלעיל וחתם על 

 חתימה וחותמת עוה"ד _______________________ 

 ניסיון הגורם הבכיר הניהול מטעם המציע  .3

 _______.  ____ שם הגורם הניהול הבכיר: ____________________________ ת.ז. ________

 ____.  ___ ________________________________________________ תפקיד אצל המציע:  

 טלפון: ____________________________ דואל: _______________________________. 

 נייד: _____________________________. מנהל ישיר: ___________________________. 

 להזמנה למכרז: 4.3כנדרש בסעיף  פירוט בדבר יכולות וניסיון הגורם הניהולי הבכיר,

הגוף  
 המזמין

תיאור 
ומיקום 
 הפרויקט

משך 
 ההקמה 

קילו וואט 
 מותקן

 מועד חיבור
 לרשת 

פרטי איש  
 קשר

1       

2       

3       

4       

יכול ורצוי שיצרף להצעתו מסמכים נוספים ו/או טבלאות נסיון זהות לטבלה להעיל( בכדי להציג את    המציע
 נסיונו  

 אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 

 חתימה ____________    תאריך ______________ 

 אישור עו"ד

מ  ,_______________ מ.ר.   ___________________ דין  עורך  ה"ה  אני  כי  בזאת  אשר 
________________ ת.ז. ______________, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי  

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה שלעיל וחתם עליה בפניי. 

 חתימה וחותמת עוה"ד _______________________ 

 מהמציעהמלצות ושביעות רצון  .4

וולטאיות ואחד לפחות מניסיונו  - צים לפחות, מהם שניים לפחות מניסיונו בהקמת מערכות פוטוממלישלושה  
 : שירותיםה  העבודות ו/אוהתקשר המציע לצורך  םעימ ,וולטאיות-בתפעול ותחזוקה של מערכות פוטו 

 נייד ומס' טלפון ישיר /  מס' טלפון מהות ומועדי ההתקשרות שם הגוף הממליץ 
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________  21/22פומבי מספר  מכרז

   

   

   

יכול ורצוי שיצרף להצעתו מסמכים נוספים ו/או טבלאות נסיון זהות לטבלה להעיל( בכדי להציג את    המציע
 נסיונו  

 

 הצהרת המציע  .5

_  אני הח"מ, בתפקיד  להצהיר    מטעם המציע  מוסמךו______ אצל המציע  ____________ ____משמש 
 .הניסיון המקצועי והממליצים האמור לעיל בדבר, מאשר בזאת את כל כנדרש בתצהיר זה

 עו"ד אישור

מאשר  ו  המציע  משמש כעורך הדין שלאני עורך דין ___________________ מ.ר. _______________,  
כי ______________,  בזאת  ת.ז.   ________________ ומוסמך    ה"ה  המציע  אצל  חתימה  מורשה 

המציע, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים    מטעםזו    הצהרה ל
 בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה שלעיל וחתם עליה בפניי. 

 חתימה וחותמת עוה"ד _______________________ 
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________  21/22פומבי מספר  מכרז

 5נספח א'

 מטעם המציענוסח אישור קבלן 

 _______/___/___ תאריך: 

 

 לכבוד 

 עיריית טירה 

 

 א.ג.נ., 

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי    אני הח"מ _____________ בעל ת.ז. __________,
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן: 

 

"(, שלפיו אשמש  המציע________ )להלן: "____________אני מצהיר כי אני חתום על הסכם התקשרות עם ___
)כהגדרתן    אספקת השירותיםאו  /עבודות ו הבתחום ______________________, לצורך ביצוע  מטעמו  כקבלן  

ומתחייב בזאת לקיים ולשמור על התחייבותי זו לאורך כל תקופת החוזה   ,21/22נשוא מכרז מס'   במסמכי המכרז(
 ., ובכפוף לתנאי המכרזשהמציע יזכה במכרזשייחתם, ככל 

 

אני מצהיר בזאת שבידי כל התעודות והאישורים הנדרשים עפ"י כל דין לקיום כלל התחייבויות המציע בהתאם 
כלפי המציע לביצוע העבודות. מצורפים להצהרתי זו כל התעודות   יבהתאמה כלל התחייבויותילמסמכי המכרז ו

 דין לביצוע העבודות.  המעידות על הסמכתי על פי כל

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

________________     ________________     ________________ 

 תאריך     מספר רישיון        הקבלןשם 

 

את לצרף  וכן  יש  בהסכם(  חסוי  מידע  "להשחיר"   / למחוק  )ניתן  ההתקשרות  והאישורים   הסכם  התעודות  כל 
 על פי כל דין לביצוע העבודות.   ההמעידים על הסמכ
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________  21/22פומבי מספר  מכרז

 6נספח א'

 ]הערה: יושלם על ידי הזוכה במועד השלמת התנאים הנוספים, כאמור בהזמנה למכרז[ 

 צוות עבודה מוצע 

גורמי המקצוע הבאים, של    צוות עבודה  באמצעות מי מטעמו )בהתאם לתנאי המכרז(,הזוכה מעסיק, בעצמו ו/או  
והסמכות הנדרשים על פי כל תקן וכל דין לביצוע , הרישיונות  כל האישורים  ובישם  העומדים בדרישות מכרז זה 

הניסיון הזוכה יציין בטבלה שלהן אתת    .ההתקשרותהשירותים וכי אישורים אלה יהיו בתוקף למשך כל תקופת  
 הנדרש בכל סעיף וכן יצרף לטבלה את כל האישורים, הרישיונות והסמכות הנדרשים:

ותק  תפקיד שם #
 )בשנים( 

רישיונות, אישורים,  ניסיון אופן העסקה
 הסמכותו

     מנהל פרויקט   1

     מהנדס חשמל   2

     חשמלאי   3

מהנדס    4
 קונסטרוקציה 

    

     ממונה בטיחות   5

אישורי  עם עובדים   6
 עבודה בגובה  

    

 תחזוקה קיום מערך תפעול ו

הכולל בקרה וניטור   תפעול ותחזוקהמערך    ,)בהתאם תנאי המכרז(  , בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמוקייםמ הזוכה  
של תוצאות והספקי המערכת הסולארית, באמצעות אנשי מקצוע, מומחים ויועצים בעלי הכישורים המתאימים, 

בכל סעיף וכן . הזוכה יציין בטבלה שלהן אתת הניסיון הנדרש  והניסיון הנדרש לביצוע השירותים והעבודות במכרז
 :הנדרשים ת סמכווה הרישיונות ,טבלה את כל האישוריםצרף לי

 תפקיד שם #
ותק 

 )בשנים( 
 אופן העסקה

 ניסיון
  רישיונות אישורים,  

 הסמכותו

     חשמלאי   1

     ממונה בטיחות   2

3  
עובדים עם אישורי  

 עבודה בגובה 
 

 
  

המאשר   הקבלן הנ"לאישור בכתב מאת    נוסף, יש לצרף בהזוכהמטעמו של  קבלן  על ידי  ככל שגורם המקצוע מועסק  
 .5כנספח א' , בנוסח המצורף למכרז הזוכהמטעמו של את התקשרותו עם המציע לביצוע השירותים במכרז כקבלן 

 אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. 

 ____________ :  חתימה   ______________ : תאריך

 אישור עו"ד

________________, ת.ז. ______________, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת  הנני מאשר בזאת כי  
 וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה שלעיל וחתם עליה בפניי. 

 _______________________ חתימה + חותמת עוה"ד
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________  21/22פומבי מספר  מכרז

 7א'נספח 

 לכבוד 

 עיריית טירה 

 

 1976–לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ותצהיר 

 

אני הח"מ, _____________, נושא ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 
 לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן: 

 "(.המציעלהלן: "הנני משמש בתפקיד _____________ אצל המציע _______________ ) .1

 הנני מוסמך להצהיר בשם המציע כנדרש בתצהיר זה.  .2

 "(.המכרז )להלן: " עיריית טירהשל   _____הנני מגיש תצהיר זה במסגרת הצעת המציע למכרז מס'   .3

 (:נטית בסמן את הפסקה הרל) .4

עבירות  עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי   ❑
 )עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום(;

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות )עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק   ❑
ממועד ההרשעה   לפחות  אחת  שנה  במכרז חלפה  האחרון להגשת הצעת  במועד  מינימום(, אך  שכר 

 האחרונה. 

 (:ת נטיבסמן את הפסקה הרל) .5

"(  חוק שוויון זכויות)להלן: " 1998–לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף  ❑
 לא חלות על המציע; 

סעיף   ❑ להעביר    9הוראות  מתחייב  והמציע  אותן,  והוא מקיים  על המציע  חלות  זכויות  שוויון  לחוק 
משרד   של  הכללי  למנהל  זו  פסקה  לפי  שמסר  מהתצהיר  והשירותים  העתק  הרווחה  העבודה 

 ימים ממועד ההתקשרות.  30החברתיים, בתוך  

 (:נטית בסמן את הפסקה הרל) .6

 עובדים;  100המציע איננו מעסיק מעלה   ❑

לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  עובדים, ולכן מתחייב בזאת    100המציע מעסיק מעל   ❑
  – לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך    9עיף  והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי ס 

 . לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 חתימת המצהיר: __________________ 

 עו"ד אישור

 "(. המציעאני משמש כעורך הדין של _______________________, ח.פ. ____________ )להלן: "

)להלן: "הנני מאשר   ת.ז. ______________  כי ________________,  "(, הינו מורשה חתימה המצהירבזאת 
 אצל המציע והינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם המציע. 

הנני מאשר בזאת כי המצהיר, לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 
 ההצהרה שלעיל וחתם עליה בפניי. אם לא יעשה כן, אישר את נכונות 

 _______________________ 

 חתימה + חותמת עוה"ד
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________  21/22פומבי מספר  מכרז

 8א'נספח 

 הצהרת רו"ח של המציע 

 פורמט זה יודפס על נייר לוגו של משרד רו"ח, וייחתם בחותמת המשרד ובחתימת רו"ח

 

 תאריך: _______/___/___ 

 לכבוד 

 עיריית טירה 

 "( מזמינהה"  –)להלן 

 א.ג.נ., 

 הצהרת רו"ח של המציעהנדון: 

)להלן    _____________ ח.פ./שותפות  מס'   ,____________________ של  החשבון  רואי  "( המציע"  –אנו 
 מאשרים כדלקמן:

 מורשי החתימה במציע הינם: .1

 __________________   _______________  __________________ 

 תפקיד    חתימה     שם 

 __________________   _______________  __________________ 

 תפקיד    חתימה     שם 

 , המצורפים להצהרתנו זו: בהתאם לדוחות הכספיים של המציע .2

מחזור  ו/או    מיליון שקלים חדשים( בשנה  ארבעה)  ₪  000,0004של לפחות    מחזור הכנסות שנתילמציע   .2.1
במהלך השנים  הכל  מיליון שקלים חדשים(,    עשר  שנים)    ₪  000,00012,של לפחות    הכנסות מצטבר

 .הנובע מפעילותו בתחום האנרגיה,  2021-2019ו/או  2020-2018

עצמילמציע   .2.2 לפחות    הון  ליום    ₪  5,000,000של  נכון  חדשים(  שקלים  מיליון  חמישה  )במילים: 
 .31.12.2021ו/או   31.12.2020

בהליכי   .3 נמצא  אינו  תלויות  המציע  בקשות  ואין  פירוק  ו/או  רגל  פשיטת  הליכים,  הקפאת  נכסים,  כינוס 
שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת  

 "עסק חי", וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים. 

 

 _____________  חותמת:  ______________חתימה:   : ______________ תאריך
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________  21/22פומבי מספר  מכרז

 9א'נספח 

 תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות למציע שהוא תאגיד

 תאריך: _______/___/___ 

 לכבוד 

 עיריית טירה 

 "( מזמינהה"  –)להלן 

 א.ג.נ., 

 הצהרה בדבר היעדר הרשעות קודמות למציע שהוא תאגיד הנדון: 

הח"מ   עיר  אני   _________________ מרחוב   _______________ ת.ז.   __________________
____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  

 מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. _________ ח.פ./שותפות  מס'   ,_____________________ של  החתימה  מורשה  )להלן  אני   ____ –  
"( וחתימתי, בצירוף חתימה של מורשה חתימה נוסף ובצירוף חותמת המציע, מחייבות את המציע  המציע"

 לכל דבר ועניין. 

 אני מורשה ומוסמך כדין ליתן הצהרה זו בשמו ובעבורו של המציע.  .2

מס' .3 פומבי  במכרז  המציע  זה כחלק מהשתתפות  עושה תצהירי  המציע    וכתנאי להשתתפות  02/2022  הנני 
   במכרז והגשת הצעה במסגרתו.

המציע   .4 כי  בזאת  מצהיר  נחקרהריני  ו/או  הורשע  קניה    לא  מס  חוק  לפי  בעבירות  או  ביטחונית  בעבירה 
;  1975-; פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו1952-)סחורות ושירותים(, התשי"ב

לחוק העונשין,    438עד    414- ו  393עד    383,  297עד    290; סעיפים  1978-חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח
 .  1981-, למעט הרשעות שנמחקו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א1977-התשל"ז

 או

)מחק את המיותר( בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות _________________  נחקר ו/או הורשע  המציע  
   )יש לפרט את העבירות מתוך המנויות לעיל(.

 תהיה רשאית לפסול את הצעת המציע, ככל שיתברר כי הצהרה זו איננה נכונה.  מזמינה הידוע לי כי  .5

 .אמת תצהירי שמי, זו חתימתי, ותוכן זה

 חתימה וחותמת: _____________________  תאריך: _______________

 אישור

ברחוב  במשרדי  התייצב   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר  עו"ד  הח"מ________________,  הנני 
ולאחר    ,_________ מס'  ת.ז.  פי  על  שזיהיתיו  אישית/  לי  המוכר   ___________ ה"ה   ,______________

חוק אם לא שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ב 
 יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 __________________, עו"ד        ______________________

 חתימה וחותמת        תאריך  
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________  21/22פומבי מספר  מכרז

 10א'נספח 

 תצהיר מציע ובעלי שליטה בדבר שמירת זכויות עובדים 

 תאריך: _______/___/___ 

 לכבוד 

 עיריית טירה 

 )להלן: (  

 

__________ת.ז.   ,_____________ ת.ז.   ___________  ,__________ ת.ז.   _____________ הח"מ  אנו 
__________, לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה  

 כן, מצהירים בזאת כדלקמן:

 מטעם המציע על מסמך זה.  אנו בעלי השליטה במציע ומוסמכים לחתום 

ההרחבה  צווי  העבודה,  דיני  לפי  העובדים  זכויות  שמירת  בעניין  חובותיו  את  מקיים  המציע  כי  מצהירים  אנו 
  2/22וההסכמים הקיבוציים החלים, ככל שחלים עלי המציע כמעסיק, לצורך אספקת השירותים נשוא מכרז מס'  

אורך תקופת החוזה שייחתם בעקבות זכייתנו במכרז,   ומתחייבים בזאת לקיים ולשמור על התחייבותנו זו גם לכל
 אם נזכה.  

  

 ולראיה באנו על החתום 

 

  ________________     ________________     ________________ 

 בעל שליטה        בעל שליטה     בעל שליטה   

 

 אישור

ברחוב  במשרדי  התייצב   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר  עו"ד  הח"מ________________,  הנני 
ולאחר    ,_________ מס'  ת.ז.  פי  על  שזיהיתיו  אישית/  לי  המוכר   ___________ ה"ה   ,______________

חוק אם לא שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ב 
 יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 __________________, עו"ד      ______________________  

 חתימה וחותמת          תאריך  
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________  21/22פומבי מספר  מכרז

 11א'נספח 

 תצהיר מציע בדבר שמירה על סודיות

 תאריך: _______/___/___ 

 לכבוד 

 עיריית טירה 

 "( מזמינהה"  –)להלן 

 

 ., א.ג.נ

 הצהרה בדבר שמירת סודיותהנדון: 

 

עיר    _________________ מרחוב   _______________ ת.ז.   __________________ הח"מ  אני 
____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  

 מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

 

אשר יגיע    מזמינה ה(, אודות  Know-How(, וידע )Informationבסודיות גמורה כל מידע )אני מתחייב לשמור   .1
"(, בין בכתב ובין בע"פ,  מידע סודי"   –לידי המציע או למי מטעמו בקשר למתן השירותים במכרז זה )להלן  

 בין אם באופן ישיר ובין אם בעקיפין, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן.  

, המציע לא  מזמינההמתחייב לשמור בסוד ידיעות שתגענה אליו עקב ביצוע מכרז זה וללא הרשאה מ אני   .2
 ימסור מידע סודי כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה. 

 אני מתחייב לאבטח את כל המידע הסודי המגיע אליו במסגרת מכרז זה   .3

,  מזמינהה, או במועד שתורה לו  המזמינהאני מתחייב להשמיד את כל המידע הסודי בתום ההתקשרות עם   .4
 לפי המוקדם מביניהם. 

 

 .אמת תצהירי שמי, זו חתימתי, ותוכן זה

 חתימה וחותמת: ________________  תאריך: _______________

 

 אישור

ברחוב  במשרדי  התייצב   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר  עו"ד  הח"מ________________,  הנני 
ולאחר    ,_________ מס'  ת.ז.  פי  על  שזיהיתיו  אישית/  לי  המוכר   ___________ ה"ה   ,______________

חוק אם לא שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ב 
 יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 

 __________________, עו"ד         ______________________

 חתימה וחותמת          תאריך  
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________  21/22פומבי מספר  מכרז

 21א'נספח 

 התחייבות לאי תיאום הצעות במכרז 

 תאריך: _______/___/___ 

 לכבוד 

 עיריית טירה 

 ( "מזמינהה")להלן: 

 

__אני   ת"ז  מס  בתאגיד _________הח"מ______________________________  העובד   ___________
 ______ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי: ________________ _______________

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.   .1

 זה.  אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז  .2

זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות,   .3 המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה 
 (.  לעיל  5א'נספח ב ןשצויי  מטעמי ןהסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבל 

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה   .4
 (.  לעיל  5א'נספח  ב  ןשצויי   מטעמי  ן קבלאו תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט  

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.   .5

 יתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  לא הי  .6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .7

ודברים עם מתחרה או מתחרה   .8 דין  נעשית בעקבות הסדר או  ולא  זו של התאגיד מוגשת בתום לב  הצעה 
 רז זה.  פוטנציאלי אחר במכ

 

א לחוק ההגבלים 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף  
 .  1988-העסקיים, תשמ"ח 

 

 __________  ___________  _____________  ____________  _____________ 

 המצהיר חתימת    שם המצהיר   חותמת התאגיד   שם התאגיד   תאריך 

 אישור עורך הדין

בפני  הופיע/ה  ביום ___________________  כי  עו"ד, מאשר/ת  אני הח"מ ________________________, 
מר/גב'   ________________ בישוב/עיר   ___________________ ברחוב  אשר  במשרדי 

כר/ת לי באופן אישי,  ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המו
ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה 

 כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 _____________   ______________________   __________________ ____ 

 ורך הדין חתימת ע    חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך 
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________  21/22פומבי מספר  מכרז

 13א'נספח 

 התחייבות להעדר ניגוד עניינים

 תאריך: _______/___/___ 

 לכבוד 

 עיריית טירה 

 )להלן: ( 

צפוי   אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   _______________ ת.ז.   __________ הח"מ  אני 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

( המבקש להתקשר עם  "המציע"הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________, שהוא המציע )להלן:   .1
 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  2/22המזמין במכרז מספר  

הנני מצהיר ומתחייב שאין לי ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירות, ובמהלך שלושה חודשים מתום   .2
 תקופה זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נשוא השירותים. 

הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים למעט מטעם המזמין,   .3
ובכתב של    במהלך תקופת מתן השירותים בין הצדדים ולאחריה, אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש 

 המזמין. 

ניגוד   .4 נתון או מצב שבשלם אני עלול להימצא במצב של  על כל  הנני מתחייב להודיע למזמין באופן מיידי 
 עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. 

בניגוד   .5 לעיל,  כאמור  גורם  כל  עם  להתקשר  שלי  כוונה  כל  על  למזמין  מראש  לדווח  ומתחייב  מצהיר  הנני 
בס לי  להתחייבויותיי  לאשר  לא  רשאי  המזמין  בעניין.  המזמין  להוראות  בהתאם  ולפעול  אלה,  עיפים 

ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי אפעל בהתאם   התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר 
 להוראות אלה בהקשר זה. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  

 ______________ 

 אישור עורך הדין

ברחוב  במשרדי  בפני  הופיע/ה   ____________ ביום  כי  מאשר/ת  עו"ד,   ,________________ הח"מ,  אני 
ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה   _____________ מר/גב'   ______________ בישוב/עיר   ___________

וכי   אמת  להצהיר  עליו/ה  כי  שהזהרתיו/ה  ואחרי  אישי,  באופן  לי  המוכר/ת  צפוי/ה  _____________  ת/יהיה 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל בפני 

 ___________  ______________________      ____________  

 חתימת עוה"ד    חותמת ומספר רישיון עורך דין     תאריך   
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________  21/22פומבי מספר  מכרז

 14נספח א'

 PVSYSTאתר סימולצית 

 תופק על ידי המציע ותוגש למזמין כחלק ממסמכי המכרז, על פי נתונים אלו:  PVSYSTית יסימולצ 

 בקואורדינטות  טירהצפון מרכז העיר  – מיקום .1

32°14'15.4" N )צפון( 

34°57'50.1" E )מזרח( 
 "ר מ 687בטו בשטח  גג. 2

 "ר מ 5  מהקרקע הגג  גובה. 3

 190 אזימוט . 4

 :דרישות

 :הבאות התוצאות  את תציג הסימולציה

 מותקן  הספק. 1

 Kwhותפוקה כוללת שנתית ב  Kwh/Kwp. תפוקה שנתית מנורמלת  2

 2.5%  של אבק הפסדי . 3

 1%  הפנלים בין שונות די הפס. 4

 ואילך  7 גירסה meteronm. לפי קובץ 5

 

 : הבא  בתעדוף הגבוה הערך לפי תהיה הבדיקה,  מינימליים ערכים אין

  כוללת תפוקה .א

 מנורמלת  תפוקה .ב

 מותקן  הספק .ג

 השורות  בין בהצללות התחשבות .ד
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________  21/22פומבי מספר  מכרז

 הצהרת המציע 

אני הח"מ, משמש בתפקיד _______________________ אצל המציע ומוסמך מטעם המציע להצהיר כנדרש 
  הוראות   וכל  זה  שבנספח   לנתונים  בהתאם  נערכה)כהגדרתה(    PVSYST  לצייתסימו  כי בתצהיר זה, מאשר בזאת  

 . המכרז מסמכי

 אישור עו"ד

אני עורך דין ___________________ מ.ר. _______________, משמש כעורך הדין של המציע ומאשר בזאת 
עם המציע, לאחר שהזהרתיו כי מט  כי ה"ה ________________ ת.ז. ______________, מוסמך להצהרה זו

את נכונות ההצהרה שלעיל עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר  
 וחתם עליה בפניי. 

 חתימה וחותמת עוה"ד _______________________ 
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 חתימה וחותמת המציע: ___________________  21/22פומבי מספר  מכרז

 מסמך ב'

 הסכם התקשרות

 2022שנערך ונחתם ב_______________ ביום _____ לחודש _______ לשנת 

 

 עיריית טירה   בין:

 טירה , ____________שכתובתה  

 מצד אחד;         (   " רשותה" - )להלן 

 

 ___________________ ח.פ. _____________  ובין: 

 שכתובתה _________________________  

 באמצעות מורשי החתימה מטעמה  

 ה"ה _____________ ת.ז. _____________  

 ה"ה _____________ ת.ז. _____________  

 מצד שני.            "("הספק - )להלן 

 

הרשותהו הואיל:  שהינה  מכר  רשות  מס'  פרסמה  חיבור,  "(  המכרז"  :להלן )  21/22ז  הקמה,  אספקה,  לתכנון, 
  200  -בגודל עד כ  PVוולטאית  –הפעלה ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו

  ,ו/או בבעלות אחרים  עיריית טירהשבבעלות    קירוי נמוך ו/או על קירוי גבוהו/או על    העל גג מבנ   ACקו"ט  
כ  בהספק מצטבר במסגרת האסדרה   שנקבעה למכסה בהתאםו,  3ב'בנספח  וואט, כמפורט    מגה  5-של 

 החלטותיה כל  ול  22.3.2018מיום    538מס'   בישיבה  8חשמל מס'   ציבוריים לשירותים רשות בהחלטת ה
בהתאם  , והכל  רשותה שקבעה המידה ועתידיות ככל שיהיו, וכן בהתאם לאמות קיימות,  בנושא הנוספות

 ; לכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז

 (;ההצעה""  –במכרז )להלן  הוכרזה כזוכהוהספק הגיש הצעה ש :הואיל

השירותים   והואיל: את  לספק  מסוגל  הוא  ואמצעים,  ניסיון  יכולת,  כישורים,  ידע,  בעל  הוא  כי  מצהיר  והספק 
ו/או חוקית המונעת ממנו מלספק את  כנדרש במכרז ובחוזה זה, ואין כל מניעה מקצועית, חוזית, כלכלית  

 השירותים;

והספק מצהיר ומאשר בזאת כי בחן, בדק, עיין והבין את הנדרש ממנו בהתאם להוראות המכרז וחוזה   והואיל:
זה, ובידיו כלל הנתונים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת הסכם זה וקבלת כל התחייבויותיו  

ד תביעה בטענה כי כל אחד מהנתונים העובדתיים או המשפטיים מונעים  על פיו, וכי לא יטען או יתגונן נג
 ממנו או מעכבים בידיו את מילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה; 

להחלטת   :והואיל בהתאם  במכרז  זכה  המכרז,    רשותהוהספק  נשוא  העבודות  כל  את  ולבצע  לפעול  והתחייב 
מעוניינת    רשותהפחיה, צרופותיה והבהרותיה, ובהתאמה להוראות המכרז, בהתאם להצעתו, על כל נס 

שהספק יבצע עבורה את העבודות נשוא המכרז והסכם זה, באופן, במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם,  
 במסמכי המכרז, במפרט ובהצעה.

 וברצון הצדדים להסדיר את יחסיהם ההדדיים, הכול כמפורט בחוזה זה על נספחיו.  :והואיל

 

 והותנה בין הצדדים, כדלקמן: לפיכך הוסכם הוצהר

 כללי  .1

 המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ויקראו כתנאים מתנאיו.  .1.1

 למסמכי המכרז.    3המפורטים בעמ' למסמך ב', הסכם התקשרות,  הנספחיםכל להסכם זה מצורפים  .1.2
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מסמכי הצעתו של הספק  לעיל, כל מסמכי המכרז, לרבות כל  אמורים  מובהר, כי בנוסף לנספחים ה .1.3
 .  ומחייבים את הצדדים לכל דבר ועניין למכרז מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה

 כותרות ההסכם נרשמו לנוחיות הקריאה בלבד ולא ייעשה בהן שימוש כלשהו לשם פרשנותו.  .1.4

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה ונספחיו לבין הוראה במסמך אחר מהמסמכים   .1.5
עדיף    רשותהכוחה של ההוראה המיטיבה עם    -המצורפים אליו  או  /ו  ממסמכי המכרזוים חלק  המהו 

 על כוחה של ההוראה האחרת, למעט אם צוין במפורש כי הוראות הנספח או המסמך גוברות. 

לפעול    רשותהמלאה והמוחלטת ל  רשותתהיה רשאית" במסמך זה, יפורשו כמתן ה  רשותההמילים " .1.6
 על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובשום מקרה לא יפורשו כמטילים חובה כלשהי עליה. 

( וכן  כהגדרתם)  מכרזכי ה במסמשניתנה להם  בהסכם זה תהא לכל המונחים המוזכרים בו המשמעות   .1.7
 מהקשר הדברים: אחרת עולה אם אלא דם,שבצי המשמעותתהא  הבאים למונחים

תחילת    צו"
 "העבוד

להתחיל בביצוע  על הספק  , המופנה לספק, לפיו  רשותהבכתב מנציג    הנחיה
 . רשותההשירותים, כולם או חלקם, לפי דרישת 

החשמל רשות שקובעת המידה אמות "אמות מידה" מנהל   את המסדירות החשמל/ 
 לצרכני  חיוני שירות ספק רישיון בעל שנותן השירות הרמה, הטיב ואיכות

ההשתתפות   את היתר  בין לעת, והמסדירות מעת בתוקף שיהיו כפי   ,חשמל
 . להלן כהגדרתה אסדרהב

טרם  "בדיקות 
 חיבור"

בדיקות שיבצע הספק לאחר השלמת הקמת מתקן וסמוך לחיבור המתקן  
grid -offלהסכם זה )  6ב'בנספח  לרשת החשמל הארצית, כמפורט להלן  

tests.) 

הארצית,   "בדיקות קבלה" החשמל  לרשת  מתקן  חיבור  לאחר  הספק  שיבצע  בדיקות 
 (. grid tests-onלהסכם זה ) 7ב'לנספח כמפורט להלן ובהתאם 

או  החוק"  "
או    "הדין"
 " התקנות"

צווים, מנשרים, תחיקת הביטחון,   פסיקה,  ומשנית,  ראשית  כל חקיקה 
ההחלטות   לרבות  מחייבים,  ישראליים  ותקנים  מנהליות  הנחיות 

החשמל בנוגע לתעריפים, אמות מידה ונהלים,    רשותהמפורסמות על ידי  
 וכן הוראות חח"י והוראות האסדרה, לרבות כמפורט בספר אמות המידה. 

של  המנה " רשותהנציג " הכללי  מטעם  או  / ו   רשותהל  החתימה  מי  או  / ו  רשותהמורשי 
לעת  שימונה ידי   מעת  נציגה  רשותה   על  שלהיות  וככל  אם  ,  כך   חליטת, 

)אד פרטני  לעניין  או  קבוע  העבודות    כדי(,  הוק-באופן  ביצוע  על  לפקח 
 וקיום כל הוראות מסמכי המכרז.

מינהל   " היתר הפעלה" מנהל  ידי  על  ניתן  אשר  החשמל  לרשת  אנרגיה  להזרמת  היתר 
 החשמל במשרד האנרגיה והמים.

הפעלת המתקן באתר וחיבורו לרשת החשמל הארצית בפועל וקבלת כל   "הפעלה"
כך   לצורך  שיידרשו  ואלו  הנדרשים  והרישיונות  ההיתרים  האישורים, 

וכן לאחר קבלת היתר הפעלה ואישור    אסדרהבהתאם להסכם זה, לדין ול 
 מטעם המזמין בקשר לכך. רשותהנציג 

המערכות,   " חומרים" רכיבים,  המתקנים,  האביזרים,  המוצרים,  החומרים,  כל 
וולטאים(,   פוטו  )קולטים  הסולאריים  הפאנלים  התוכנה,  החומרה, 
ובין   מוגמרים  בין  וכיו"ב,  חילופין  לזרם  ישר  זרם  מנייה, ממיר  מערכת 

תי מוגמרים, וכן כל מתקן העתיד להיות חלק מן המתקן או להבטיח  בל
ציוד   ו/או  והיעילה ואת בטיחותו, לרבות חומרים  את פעילותו התקינה 

 שהמזמין שילם עבורם וטרם סופקו לאתר. 

אמפר לפחות, בעל    3X320חשמלאי ראשי, בעל תעודה ורישיון בתוקף של  "חשמלאי" 
של   לפחות    3ותק  לרבות הקמת מערכות  שנים  החשמל  עבודות  בתחום 

קילוואט לפחות, וכן בעל ניסיון מוכח    1,000סולאריות בהיקף מצטבר של  
 . להקמת מערכות סולאריות רשותבתכנון ופיקוח על עבודות החשמל הנד
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רישיון תקף,   מהנדס חשמל"" בעל  של משרד הכלכלה,  בפנקס המהנדסים  רשום  מהנדס 
שנים לפחות, עם ניסיון בתכנון ופיקוח    5שמל של  בעל ותק בתחום תכנון ח

של    2על   מצטבר  חשמלי  בהספק  סולאריים  קילוואט    2,000פרויקטים 
 . לפחות

)כהגדרתו   " כוח עליון" המידה  אמות  בספר  המחויבים,  בשינויים  המונח,  כהגדרת 
 להלן(.  

עד מתן   ,1996-תשנ"ובעל רישיון לניהול המערכת לפי חוק משק החשמל,  "מנהל המערכת" 
רישיון כאמור, חח"י משמשת, בין היתר, כספק שירות חיוני המופקד על  

 ניהול המערכת. 

פרויקטים    3שנים לפחות בניהול והובלת    3מנהל פרויקט בעל ניסיון של   "מנהל פרויקט"
פוטו בטכנולוגיה  או    וולטאית-סולאריים  מהנדס  תואר  בעל  לפחות. 

וכן הכשרת מנהל    להשכלה גבוהה,  רשותהנדסאי, ממוסד המוכר על ידי ה
 .עבודה מטעם משרד הכלכלה 

"מהנדס 
 קונסטרוקציה"

רישיון תקף,   בעל  של משרד הכלכלה,  בפנקס המהנדסים  רשום  מהנדס 
של   קונסטרוקציות  תכנון  בתחום  ותק  ניסיון    5בעל  עם  לפחות  שנים 

פרויקטים של קירוי סולארי בהספק חשמלי מצטבר    3ופיקוח על    בתכנון 
 . קילוואט לפחות  1,000של 

של   "ממונה בטיחות" ותק  בעל  יהיה  הבטיחות  של    5ממונה  ומתוכן  לפחות  שנים    2שנים 
בהספק   הסולאריות,  לעבודות בתחום המערכות  בטיחות  בייעוץ  לפחות 

 . קילוואט לפחות 1,000חשמלי מצטבר של 

לתפעול  ך  "מער
 "ותחזוקה

בקרה וניטור של    וולטאים, לרבות- לתפעול ותחזוקת מתקנים פוטו  מערך
תוצאות והספקי המערכת הסולארית, באמצעות אנשי מקצוע, מומחים  
והניסיון   המתאימות  היכולות  המתאימים,  הכישורים  בעלי  ויועצים 

 . הנדרש

אמות  "ספר 
 המידה"

, כפי  2016החשמל בחודש אפריל    רשותספר אמות המידה שפורסם על ידי  
 . החשמל מעת לעת רשותשיעודכן על ידי 

רישיון   ""סש"ח חיוניבעל  שירות  התשנ"ו   ספק  החשמל,  משק  בחוק  - כהגדרתו 
, הרלבנטי למתקן נשוא הסכם זה. במועד חתימת הסכם זה חח"י  1996

 משמשת כסש"ח. 

את   " ציוד" המשמשים  וכיו"ב  רכב  כלי  אביזרים,  מכשירים,  מכונות,  ציוד,  כל 
ל בבעלותוהקבלן  ונותרים  העבודות  ביצוע  הבעלות    שם  העברת  במועד 

 חומרים )כהגדרתם לעיל(.   במתקן למזמין, אך לא כולל

וכל   " מוסמכת רשות" ובניה  לתכנון  ו/או    רשותהוועדה  מקומית  ציבורית,  ממשלתית, 
 מנהלית הקבועה על פי חוק ו/או תקנות ו/או תחיקת הביטחון, בישראל. 

כניסתו לתוקף של חוק או תקנות חדשים ו/או תיקון של חוק ו/או תקנות   " שינוי בחוק"
אשר   במועד  קיימים  צפוי  היה  ולא  זה  הסכם  על  החתימה  לאחר  בוצע 

החתימה עליו, אשר יחולו על הסכם זה וימנעו את ביצועו או אשר ישפיעו  
 באופן מהותי על לוח הזמנים ואשר יחולו על ככל משק החשמל בישראל.

לל את כלל מסמכי האתר ובכלל  אוגדן מסמכים ו/או קובץ דיגיטלי הכו " תיק מתקן"
)ובכלל זה, אך    רישיונות , אישורים ות )קבלה, מסירה, הפעלה(זה, בדיקו

, מפרטים, היתרים, תעודות  ובודק חשמל(  ציהונסטרוקמהנדס ק לא רק,  
ו/או אישור  , תכנית העמדה, תכנית חשמל קווית וכן כל מסמך  אחריות

 .  , על כל נספחיובהסכם זה כמפורטהנדרש בקשר לכל אתר ואתר  אחר

 

 



- 37  - 

 חתימה וחותמת המציע: ___________________  21/22פומבי מספר  מכרז

 והתחייבויות הספקהצהרות  .2

הספק מצהיר ומאשר כי הוא חתם על הסכם זה על כל נספחיו ועל מסמכי המכרז לאחר שבחן אותם   .2.1
 לצורך הגשת הצעתו למכרז, הבינם, וביכולתו ובכוונתו לקיימם. 

וי,  יספק,  יתכנןהספק   .2.2 מן האתרים המפורטים  ויבצע    את המתקנים  חבריקים  בכל אחד  הפרויקט 
לפי הוראות ותנאי הסכם זה, לרבות התיאומים הנדרשים לשם    ,3ב'  כנספחברשימת האתרים המצ"ב  

בשיטה של    והדין  אסדרהחיבורם של המתקנים לרשת החשמל והפעלת המתקנים בהתאם להוראות ה
Turnkey,  הקמת המתקנים בצורה יעילה  ול  תכנון, רישוי, רכש ואספקה, ניהו  :פרויקט מלא לרבות

טכנולוגיים   אמצעים  לרבות  העניין,  בנסיבות  אופטימאליים  באמצעים  שימוש  תוך  וחסכונית 
כפי שתהא    אסדרהמתקדמים, כאשר המתקנים יישאו תווי תקן ישראליים נדרשים ויעמדו בתנאי ה

קט והמערכת יעמדו  מעת לעת, ויקבלו את האישורים הנדרשים על פי דין. הספק מתחייב כי הפרוי
 בקשר למניעת פליטות.  , ובכלל זה גםכפי שיהיו מעת לעת  ,בכל דרישות הדין והתקנים

מובהר, כי כל ההוצאות ו/או העלויות לביצוע מלוא התחייבויותיו של הספק לפי חוזה זה יחולו על   .2.3
 הספק בלבד. 

, להתקשרותו בהסכם זה וכי  הספק מצהיר כי אין מניעה, מכל מין וסוג שהוא, לפי דין או לפי הסכם .2.4
 הסכם זה אושר כדין על ידי האורגנים המוסמכים בספק, ונחתם על ידי מורשי חתימה מטעמו כדין.  

 אין מניעה חוקית, מקצועית, כלכלית או אחרת לקיום כל התחייבויותיו לפי חוזה זה. שהספק מצהיר   .2.5

המכרז וכי כל המידע אשר מסר    הספק מצהיר כי הוא עומד בכל התנאים והדרישות כמפורט במסמכי .2.6
 בהצעתו הוא נכון ומדויק. 

צרכי   .2.7 את  היטב  מבין  הוא  כי  ומאשר  מצהיר  המכרז    רשותה הספק  במסמכי  כמפורט  ודרישותיה 
ובהסכם זה וכי הוא בעל ניסיון, יכולת, כישורים ומומחיות הדרושים לבצע בעצמו ובאמצעות מומחים  

 מטעמו, שייבחרו ויועסקו על ידו למטרה זו, את התחייבויותיו על פי חוזה זה. 

תשתיות, ועיין בכל  כי בדק כל אחד מן האתרים וסביבתם וכן את מערכת החשמל וההספק מצהיר,   .2.8
כולם כמתאימים   לנכון ומצא את  נוסף אשר מצא  רלוונטי  ובכל מסמך  נספחי ההסכם, בצרופותיו 
לצרכיו ולדרישותיו בכל מובן שהוא, לרבות מצבם הפיזי, המשפטי התכנוני ואפשרויות השימוש בהם,  

שהוא,    ו פגם מכל סוגוהכל ללא כל סייג ואין ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה של אי התאמה ו/א
 לאחר החתימה על הסכם זה. 

ההיתרים   .2.9 האישורים,  כל  העבודות,  תחילת  טרם  בידו,  יימצאו  ו/או  נמצאים  כי  מתחייב  הספק 
ו/או   ו/או הספקים  כל העובדים  פי הדין בקשר עם פעילותם של  על  קבלנים  והרישיונות הנדרשים 

 ל תקופת ההסכם. ו/או היועצים שלו והם יישארו בתוקף לאורך כ   מטעמו

זה   .2.10 ולתנאים המפורטים בהוראות הסכם  ללוח הזמנים  כל העבודות במלואן, בהתאם  יבצע את  כי 
ונספחיו, ללא כל דיחוי או שיהוי, במהירות הרבה האפשרית, בהתאמה מלאה לכל חוק, צו, תקנה או  

לת  הביטחון,  לתחיקת  המוסמכות,  הרשויות  של  הטכני,ונוהל  ולמפרט  המאושרות  להנחיות    כניות 
אנשי המקצוע, לדרישות הטכנולוגיות של המתקנים, למפרט הטכני של המתקנים, למדריכי השימוש  
של הרכיבים השונים המרכיבים את המתקנים ולכתבי האחריות, במיומנות, ובמקצועיות תוך עמידה  

 בלוח הזמנים ובכל דרישות הדין והרשויות המוסמכות. 

על חשבונו וכן להשגת כל האישורים וההיתרים הנדרשים לצורך    הספק יהיה אחראי לביצוע העבודות .2.11
פי   על  המתקן  הפעלות  את  שיאפשר  באופן  והכל  החשמל,  לרשת  חיבורה  באתר,  המערכת  התקנת 

 וחיבור המערכת לרשת החשמל כדין.  והדין אסדרהה

ריים,  מקוכשהם    רשותהכל המתקנים, הציוד, החומרים, יועברו לבעלות  הספק מצהיר ומתחייב כי   .2.12
נקיים וחופשיים מכל שעבוד, עיכוב, משכון  חדשים, לא משומשים, תקינים, מאיכות וסוג מעולים,  

בכמויות מספיקות בהתאם למפרט הטכני של המתקנים  ו/או זכויות צדדים שלישיים מכל סוג שהוא,  
ב'המצ"ב   , בהתאם לדרישות החוק, הרשויות המוסמכות, התקנים המחייבים,  לחוזה זה  1כנספח 

חח"י ובהתאמה לרכיבים שאושרו במסגרת חוזה זה ולא יוחלפו ו/או ישונו ללא הסכמה בכתב ומראש  
 . רשותהשל 
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הוא מעסיק ומתחייב להעסיק במשך תקופת חוזה זה וכל עוד חלות עליו התחייבויות על פי חוזה זה,   .2.13
המתאים, וכי  ובהיקף  מיומן, מוכשר, מתאים, בעל הניסיון והכישורים הדרושים    כוח אדם מקצועי,

וכל   מטעמו הוא  סיווג    הקבלנים  בעלי  ומוסמכים  רשומים  קבלנים  הינם  העבודות  את  יבצעו  אשר 
וההסמכות   ההיתרים  האישורים  בכל  המחזיקים  הדין(,  פי  על  שנדרש  )וככל  דין  כל  פי  על  מתאים 

ו/או דין לביצוע העבודות וכי אישורים אלה יהיו בתוקף למשך כל תקופת    הנדרשים על פי כל תקן
 ההסכם. 

הספק .2.14 בהתקשרות  רוחני,  ב  אין  קניין  זכויות  מסחריים,  סודות  יוצרים,  זכות  בכל  פגיעה  זה,  חוזה 
זכויות פטנטים או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו וכי לא הוגשה תביעה כלשהי על הפרת זכויות  

 כאמור. 

ציבורית    הוא מודע לכך כי המתקנים מותקנים על ו/או בסמיכות למבנים בהם מתנהלת פעילות  כי .2.15
ו/או של גורמים    ו/או של מי מטעמה  רשותהשל    ו/או אחרת   פדגוגית ו/או מוניציפאליתחינוכית    ו/או 

בקשר עם הקמת הפרויקט תבוצע תוך תיאום מראש ובאופן שיפריע עד כמה    וומשכך פעילות   אחרים
 חות לפעילות השוטפת.שפ

בחותמו על חוזה זה, מאשר הספק שהתמורה, כמפורט להלן, כוללת את כל ההוצאות לרבות הכלליות   .2.16
כל   ולהשלמת  זה  חוזה  תנאי  למילוי  זה,  מכרז  להגשת  הדרושות  וסוג,  מין  מכל  אחרות  והוצאות 

 על נספחיו., בהתאם להתחייבויות הספק על פי חוזה זה כל רשותההעבודות, לשביעות רצון 

כי יעמוד בדרישות הבטיחות מכוח כל דין החלות על סוג העבודות המבוצעות על ידו בהתאם להוראות   .2.17
 הסכם זה. 

( תחולנה בקשר  בהזמנה למכרזההקמה וההפעלה )כהגדרתן    –ידוע לספק, כי כל אחת מן התקופות   .2.18
 לכל אתר ואתר שיימסר לספק בנפרד, על פי לוחות הזמנים של כל אתר ואתר.  

 הוספת אתרים לרשימת האתרים או גריעת אתרים  .2.19

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפי צרכיה ובכפוף לכל תנאי הסכם   רשות הידוע לספק כי   .2.19.1
המפורטת   האתרים  לרשימת  אתרים  להוסיף  מרשימת    3ב'בנספח  זה,  אתרים  לגרוע  או 

  רשותה האתרים הנ"ל, והספק מתחייב שלא לבוא בכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד  
 ו/או העירייה בקשר לכך.  

רשאית להודיע לו על הוספת אתרים, כאמור לעיל,    רשות הכך, כי  ידוע לספק והוא מסכים ל .2.19.2
של כלל האתרים שיימסרו לו לפי הסכם זה וכן רשאית להודיע  לתום תקופת ההקמה  עד  

 על גריעה של אתרים כל עוד לא הוצא צו התחלת עבודה ביחס לאותו אתר. 

יחולו .2.19.3 לעיל,  כאמור  לספק,  שיימסר  נוסף  אתר  כל  לגבי  כי  מובהר,  התקופות    עוד  כל 
אתר; אותו  לגבי  זה  בהסכם  כאמור  קרי  המוגדרות  נוסף  אתר  לכל  בקשר  ההתקשרות   :

 תכלול את תקופת ההקמה ותקופת ההפעלה. 

הספק   תחול התמורה שעלכמו כן מובהר, כי על כל התקשרות בקשר לכל אתר נוסף כאמור,   .2.19.4
ם זה, בשינויים  בהתאם להוראות הסכם זה וכן יחולו כל יתר הוראות הסכ  רשותלשלם ל

 המחויבים.  

, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  רשותה ידוע לספק והוא מסכים לכך כי בכל מקרה בו החליטה   .2.19.5
לגרוע אתר/ים מרשימת האתרים, כאמור לעיל, לא יהא זכאי הספק לכל פיצוי ו/או שיפוי  
בשל כך, והספק מצהיר כי לקח האמור בחשבון במסגרת מתן הצעתו למכרז והנו מתחייב  

 בשל כך.   רשותה שלא לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד 

להוסיף אתרים    זה,  בהסכם תקופת ההתקשרות    עד לתום בכל עת,  ,  רשאית  רשותהבנוסף לאמור לעיל,   .2.20
לשימוש עצמי שלא במסגרת האסדרה, לרבות התקנת מערכות והקמה ושימוש במתקני אגירת אנרגיה  
וכל אמצעי ייצור אחר, עבור צריכת חשמל במתקנים עירוניים ו/או עמדות טעינה לרכבים חשמליים  

 . לו וכל הוראות מסמכי המכרז יחולו גם ביחס למתקנים א   ו/או כל צרכן אחר על פי דין

, לפי שיקול דעתה  זה  בהסכם  תקופת ההתקשרות  עד לתום,  זכות ראשונים לרכוש בכל עת  רשותל .2.21
זה  חוזה  האנרגיה המיוצרת, כולה או חלקה, מכל מתקן אשר יוקם במסגרת    הבלעדי וצרכיה, את

 קשרות שמכוחו, במחיר ובתנאי המכרז, ובכפוף לכל דין.  וההת
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  רשותההצהרות והתחייבויות  .3

 כי הסכם זה נחתם על ידי מורשי החתימה מטעמה, כדין. מצהירה  רשותה .3.1

לפרסם    רשותהלנהל את הפרויקט, ובכלל זה את    ומוסמכתבחוק,    תו שמעוכמ  מקומית  רשותכי הנה   .3.2
 את המכרז, ולהתקשר עם הספק לצורך הוצאתן לפועל של העבודות.  

כי לבקשת הספק, תמסור לו את כל המידע שיבקש, המצוי בחזקתה ואשר לא קיימת מניעה להעבירו,   .3.3
 הדרוש לביצוע העבודות ולפעולתם התקינה של המתקנים על פי הסכם זה. 

באופן סביר ותסייע בידו לצורך ביצוע הפרויקט,  כי לצורך ביצוע העבודות, תשתף פעולה עם הספק   .3.4
אפשר גישה חופשית של הספק ו/או מי מטעמו לאתר לרבות לכלי עבודה  לרבות סיוע כמיטב יכולתה ל 

של הספק ודרכי גישה עד לאתר וזאת על בסיס דרכי גישה קיימות בלבד ותיאומים מוקדמים, בכפוף  
 להוראות הסכם זה.  

אשר יהווה איש הקשר המוסמך  , ככל שתמנה נציג,  רשותהנוי וזהות נציג  תודיע לספק על מי   רשותה .3.5
, בין בכתב ובין בע"פ.  רשותהשלה עם הספק. הנציג לא יהיה רשאי להתחייב ו/או להציג מצגים בשם 

 .רשותהמחייבות רק באם נחתמו כדין על ידי מורשי החתימה מטעם  רשותההתחייבויות 

 חיבור המתקנים לרשת החשמל  .3.6

מתחייבת כי תסייע לספק, ככל הנדרש על ידי הרשויות המוסמכות, וזאת לצורך   רשותה .3.6.1
, וזאת בכפוף לכך שלא יפגעו זכויותיה ושלא יוטלו  ו/או אחרחיבור כל מתקן לרשת החשמל  

 .  רשותהבהסכם זה כי חלות על  רשותמפו ועליה עלויות ו/או התחייבויות שלא נקבע 

דרוש במסגרת התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או הדין,  הספק יבצע את ההתקנה ואת כל ה .3.6.2
 על מנת לאפשר את חיבור המתקנים לרשת החשמל.  

איננה, ולא תהיה, בשום מקרה, אחראית בקשר לתקלות ו/או אי    רשותהמוסכם ומובהר כי   .3.6.3
סדרים ו/או הפרעות ו/או שיבושים ברשת החשמל ו/או שינויים באיכות החשמל )תדירות,  

 ח וכו'( ו/או אמינות החשמל, בין באופן זמני ובין אם קבוע.  תנודות מת

 רשות הנציג  .4

, יהיה רשאי להיות נוכח בבדיקות המבוצעות על ידי הספק באתר ו/או במתקני הספק  רשותהנציג   .4.1
ו/או במפעלי קבלנים מטעם הספק, וזאת בתיאום מראש עם הספק ו/או עם הקבלנים מטעם הספק,  

 לפי העניין. 

רשאית לדרוש כי הנציג יפקח על התאמת ביצוע העבודות להוראות הסכם זה, המפרט הטכני   רשותה .4.2
 והתוכניות, והספק מתחייב לשתף פעולה עם הנציג, ככל שיידרש. 

הנציג יתריע על כל סטייה ו/או שגיאה ו/או ליקוי ו/או אי התאמה הנוגעים לטיב העבודה ו/או לטיב   .4.3
לאופן ביצוע העבודות ו/או לסדר ביצוע העבודות המוסכם בהסכם    החומרים ו/או לסוג החומרים ו/או

 זה, בפני מנהל הפרויקט מטעם הספק. 

הספק מתחייב לאפשר לנציג לבקר במקום ביצוע העבודות וכן בכל מקום אחר אשר בו נעשות עבודות   .4.4
 על ידי הספק ו/או עבורו, ולשתף פעולה באופן מלא עמו. 

של הנציג לא יהוו אישור לכל מעשה ו/או מחדל של הספק, שיש בו כדי    מובהר כי נוכחותו ו/או ידיעתו .4.5
על   כי אין בקיומו של הנציג בכדי להוסיף  עוד מובהר,  בנספחיו.  ו/או  זה  לסטות מהאמור בהסכם 

כלשהו    רשותה באופן  לגרוע  בכדי  או  זה  בהסכם  במפורש  עליה  מוטלת  אינה  אשר  אחריות 
 מהתחייבויות ו/או אחריותה.

 עבודות ביצוע ה .5

מנת   .5.1 על  ובמהירות הרבה האפשרית,  דיחוי  ללא  במלואן,  העבודות  כל  את  יבצע  כי  הספק מתחייב 
להבטיח את הפעולה התקינה, הרציפה, השלמה והמלאה של כל אחד מהמתקנים, בהתאמה מלאה  
לכל חוק, צו, תקנה או נוהל של הרשויות המוסמכות, הנחיות הביטחון, לתוכניות המאושרות, למפרט  
הדין   דרישות  ובכל  הזמנים  בלוח  עמידה  תוך  ובמקצועיות,  במיומנות,  האחריות,  ולכתבי  הטכני 

 והרשויות המוסמכות. 
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לא תהא אחראית כלפי כל נזק ו/או אובדן שיגרם לציוד הספק ו/או לציוד של מי מעובדיו ו/או    רשותה .5.2
 , בכל עת ובכל מקום.  קבלנים מטעמולציוד הפועלים בשמו לרבות 

תחייב כי כל העבודות נשוא מכרז זה יבוצעו באמצעות מערך הנדסה, תפעול ושירות עצמאי,  הספק מ .5.3
 ובאמצעות אנשי מקצוע ויועצים, כפי שיידרש, והכל כמוגדר בהסכם זה. 

בנוסף להתחייבויות הספק על פי הסכם זה, לרבות בהגדרת העבודות כאמור לעיל, מוסכם כי העבודות   .5.4
במסג  שתבוצענה  הספק  ידי  והחומרים,  על  המלאכות  הפעולות,  כל  את  גם  יכללו  זה  הסכם  רת 

לרשת   וחיבורו  הפעלתו  וכולל  עד  המתקן  השלמת  לצורך  והנדרשים  המתקן  את  להוות  המיועדים 
המזמין וכן את כל הנדרש לשם ביצוע התחייבויות    לבעלותוהעברתו    אסדרההחשמל כדין ועל פי ה

 הספק על פי הסכם זה, לרבות )אך מבלי למעט(: 

 כתוב ומפורט,  מלא הספק תיעוד , יבצערשותהממועד קבלת צו התחלת עבודה מ   –  תיעוד .5.4.1
 של כל אתר, כאמור, לרבות )אך מבלי למעט( חדרי הפיזי  מצבו הצורך, של ומצולם, לפי 

לגגות,   הגישה פועים, מבנים סמוכים, אזורי התארגנות, הגגות, דרכיהמבנה, הצללות ושי
המרזבים  של הגגות; מצבם של האיטום מצב הגג, סוגו, סוג המבנה, תקינותו, שיפועו, מצב

הנדסיים,   כובעים של וקיומם  אלמנטים  של  קיומם  הבטיחות;  מעקות  מצב  למרזבים; 
מיכלי מים, מערכות כיבוי    -וגמה בלבד  ביטחוניים, בטיחותיים ו/או תברואתיים )לשם הד 

אש, דוודי שמש, קולטי שמש, סולמות, פתחים ועליות, תעלות, רשתות אוורור, מצלמות  
אבטחה, מערכות אזעקה, צופרי הג"א, שילוט, כבלים ועיגונים, אנטנות, משדרים, תרנים,  

 מפגעים של דגלים, פרגולות וכדומה(; קיומה של צמחיה באתר ו/או סמוך לאתר; קיומם
עובר באתר מערכת העבודה,  העבודות;  לוחות תשתיות )כולל החשמל לביצוע   החשמל, 

 הפרויקט לביצוע  המערכת התאמת ולבדיקת נזקים  של קיומם לעניין  ,החשמל, הארקות
 . )מוסמך חשמלאי י"ע תתבצע–הבדיקה 

 העתק מכל התיעוד שיבוצע על ידו כנדרש לעיל.   רשותהספק מתחייב להעביר ל .5.4.2

הספק מתחייב להכין את כל המסמכים הנדרשים על פי    –  הכנה של מסמכים ותיאומים .5.4.3
תרשים מבואר של   - , לרבות )אך לא רק( רשותהחוזה זה ממועד קבלת צו התחלת עבודה מ

כפופות לאישורו של  האתר; מפרט טכני כהגדרתו לעיל ותוכניות מפורטות לביצוע, שיהיו  
רכיבים,  של  מפורטות  רשימות  החשמל;  מערכת  של  דיאגרמות  ובכתב;  מראש  המזמין 

 חלקים וחומרים וכדומה. 

סטטוטורית ו/או תאגיד שלהם תשתיות ו/או קווי    רשותביצוע העבודות עם כל    תאםהספק י .5.4.4
ורים מראש הולכה עיליים ו/או תת קרקעיים במקום ביצוע העבודות. האחריות לעריכת ביר

בדבר קיומם של תשתיות וקווי הולכה במקום ביצוע העבודות ולתיאום כאמור לעיל תחול  
על הספק, ואם יחולו הפסקות ו/או עיכובים בביצוען של העבודות מחמת התיאום האמור  
אחר   לתשלום  ו/או  לפיצוי  זכאי  הספק  יהיה  לא  הספק,  על  שייכפו  המתנה  אילוצי  ו/או 

 או עיכובים אלה. /כלשהו עקב הפסקות ו

השונים; טיפול בהזמנה ובייבוא )לרבות    רשותההספק יתאם למול גורמי    -  הקמת המתקן .5.4.5
טיפול במשלוח על כל שלביו( של כלל הציוד, החומרים ורכיבי המתקן; ניהול תיאום ופיקוח  
שירותי   מתן  התקנה;  המערכות;  הקמת  התכנון,  משלב  החל  המתקן,  הקמת  ביצוע  על 

בגין   הזמנים  אחריות  ללוח  ובהתאם  זה  הסכם  להוראות  ובכפוף  בהתאם  והכל  המתקן; 
 כפי שיעודכן מעת לעת בהתאם להוראות הסכם זה.  ,4כנספח ב'המצורף להסכם זה 

יכללו את כל הנדרש   –  על ידי הספקתבוצענה  , אשר  עבודות תשתית חשמל והנדסה אזרחית .5.4.6
על פי הוראות הסכם התקשרות    על מנת לקיים את כלל חובותיו והתחייבויותיו של הספק

 , עד למסירת כל מתקן וכל המתקנים לידי המזמין לרבות:זה

חיתוך   .5.4.6.1 עמודים,  גבי  על  כבילה  גומחות,  בניית  חפירות,  לרבות  תשתית  עבודות 
ולצורך   החשמל  לרשת  לחיבור  הנדרש  ככל  אספלט  ו/או  בטון  משטחי  וכיסוי 

 תפעול יעיל של המתקן;  
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המבוצעות בתשתית הקיימת, לרבות התקנת תעלות חשמל  כלל עבודות החשמל   .5.4.6.2
בכל אורך מהפאנלים ועד עמדת הממירים וכן מעמדת הממירים ועד לוח החשמל  
של המבנה, לרבות התקנת מפסקים בלוח החשמל הראשי או לוח החשמל שאליו  

 מחברים את המערכת; 

 הזזת מזגנים לצורך הקמת מערכת; .5.4.6.3

 ם ו/או גגון לממירים )על פי הנדרש(; כלוב לממירים ו/או במות לממירי .5.4.6.4

 ; , ככל שנדרשסולמות .5.4.6.5

 הגבהות, רתקים ומנעולים; .5.4.6.6

 התקנת מדרכים זמניים לצורך ביצוע העבודה; .5.4.6.7

כיסוי, מצעים, סימון, החזרת המצב  .5.4.6.8 ביצוע חפירה, הנחת חול, הנחת תשתיות, 
 לקדמותו וחיבור לארון החשמל;

 ידה, מעקב ותשדורת;הצבה והתקנה של אמצעי ניטור, בקרה, אמצעי מד  .5.4.6.9

 איטום המבנים;  .5.4.6.10

 כבילת תא"מ על גבי עמודים;  .5.4.6.11

 בניית גומחות;  .5.4.6.12

 חיזוק הגגות והמבנים; .5.4.6.13

 התקנת מדרכים קבועים לשם ביצוע תחזוקת מערכת.  .5.4.6.14

 בניה ו/או אספקת ציוד בטיחות, ככל שנדרש על פי המפרט והדין.   .5.4.6.15

 ותשדורת.  הצבה והתקנה של אמצעי ניטור, בקרה, אמצעי מדידה, אגירה, מעקב .5.4.6.16

איסוף, פירוק, הובלה, הרכבה, פריקה, אחסון והשגחה על כל הציוד והחומרים   .5.4.6.17
 באתר.

  מיחזור  בלבד, למתקן ידו על יבוצע פסולת איסוף ופינוי כי על הספק ומוסכם ידוע .5.4.6.18
 . הטמנה מורשים בלבד או

( לצורך  דומהשינויים והזזת מתקנים )לרבות הזזת מזגנים וכ  מחייבתכל עבודה ה .5.4.6.19
  , רשותההקמת המערכת, תבוצע על ידי הספק בתיאום ובאישור מראש ובכתב מ

עליהם   למתקנים ו/או לאתרים  יםוללא גרימת נזק   תוך השבת המצב לקדמותו 
 . הם מותקנים

הגגות .5.5 יועמ  –  מצב  מבנה,  גג  מסוג  אתר  בכל  כי  בזאת  ומוסכם  לביצוע מובהר  לספק  המבנה  גג  ד 
והספק יבצע כל פעולה נדרשת לתקינות הגג, איטומו ותחזוקתו    As Is  –העבודות במצבו כמות שהוא  

 הכללית במצב זה לכל אורך תקופת ההתקשרות.

, דו"ח מפורט על התקדמות  בכל עת שיידרש לכך ע"י המזמיןלהכין ולמסור למזמין,    מתחייב הספק   .5.6
התאמת העבודות לתכנית העבודה )גאנט(, מצב תכנון ו/או אספקה ו/או התקנה  :  העבודות, לרבות

תקריות בטיחותיות, תקריות הנדסיות וכל אירוע    ו/או חיבור של כל אחד מהמתקנים בכל אתר ואתר,
העבודות.   בביצוע  עיכוב  ליצור  שעלולות  העבודות,  בביצוע  למזמיןרלבנטי  יעביר  עת  הספק  בכל   ,

ה ע"י  לכך  של    מזמין,שיידרש  הטכני  המפרט  לגבי  לרבות  למתקנים,  בנוגע  הנדרש  המידע  כל  את 
 המתקנים וכל מידע רלבנטי אחר הקשור בהתקנת המתקנים. 

 ערבות ביצוע .6

ערבות בנקאית    רשות( ימסור הספק ל4במועד השלמת התנאים הנוספים על פי לוחות הזמנים )נספח ב' .6.1
וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פניה    רשותהלטובת    אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי מותנית, ערוכה 

כל חובה להוכיח ו/או לנמק את דרישתה, בסך השווה    רשותה, מבלי להטיל על  רשותהחד צדדית של  
וזאת לשם הבטחת מילוי מלא, כולל ומושלם  וחמישים אלף שקלים חדשים(    מאתיים)  250,000  -ל

 . "(ערבות הביצוע)להלן: " במועדים הנקובים בהסכם זהשל כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה, 
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השלמת ההקמה ומסירת המתקן  חודשים ממועד    3ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה במשך עד לתום   .6.2
 לפי הוראות הסכם זה.  ,3האחרון מתוך רשימת האתרים המפורטים במסמך ב'

יום לפני תום    30- יאוחר מהספק מתחייב להאריך מפעם לפעם, לפי הצורך, את ערבות הביצוע, ולא   .6.3
  רשותהתהא רשאית    –תוקפה של הערבות, כך שתהא בתוקף עד למועד הנקוב לעיל. לא עשה כן הספק  

 לחלט את הערבות.  

בחלוף התקופה כאמור, וככל שלא מומשה ערבות הביצוע, כולה או חלקה, ובכפוף לכך שהספק עמד   .6.4
 . טיב כנגד מסירת ערבות ה לספק עהביצו   בהתחייבויותיו על פי הסכם זה, תוחזר ערבות

ימי עבודה    7תממש את ערבות הביצוע או כל חלק ממנה, ישלים הספק בתוך    רשותהבכל מקרה ש .6.5
מיום עשיית השימוש בערבות הביצוע, את הסכום הנדרש על מנת להביא את ערבות הביצוע לסכום  

 הנדרש לפי הוראות סעיף זה. 

 להסכם זה.   8נספח ב'ב כ ערבות הביצוע תוצא בהתאם לנוסח המצ" .6.6

ימים    7יבוצע רק לאחר שתינתן לספק התראה של    רשותהמובהר, כי חילוט ערבות הביצוע על ידי   .6.7
 .מראש בגין ההפרה, והוא לא תיקן את ההפרה בתוך המועד הנ"ל

 מובהר, כי כל ומלוא העלויות בקשר להעמדת ערבות הביצוע, יחולו על הספק בלבד.  .6.8

לעל  .6.9 צמודה  תהיה  המרכזית  הערבות  הלשכה  ידי  על  שיפורסם  כפי  לצרכן  המחירים  במדד  יה 
 לסטטיסטיקה כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום חתימת הסכם זה.  

 מועדי ביצוע העבודות .7

כנית העבודה )גאנט(  את ת  ,4ב'בנספח    לוחות הזמנים הקבועיםבתוך    , יגיש לאישור המזמיןהספק   .7.1
ככל ולא יאשר המזמין את תכנית העבודה, יתקן הספק  .  האתריםכל  ב  לביצוע כל מתקן וכל המתקנים

ל  כתנאי  המזמין  להנחיות  בהתאם  העבודה  תכנית  א'את  שלב  ב'  סיום  )נספח  הזמנים    (: 4בלוחות 
 . השלמת תנאים ואישור תכנוני

, בתוך לוחות  לאישור המזמין  הספק   ויגיש   לאחר קבלת צו תחילת עבודה לכל מתקן ואתר, ישלים  .7.2
ת המערכות על הגגות,  סתכנית פרי :, לרבותואתר אותו מתקןתכנון מפורט ל תיק (4נספח ב'הזמנים )

מערכת   של  דיאגרמות  המערכות,  של  חשמלי  תכנון  כבלים,  עיגון  תכנית  קונסטרוקציה,  תכניות 
מתקנים מיגון  ותקשורת,  ניטור  יכלולוכדומה  החשמל,  המפורט  התכנון  תיק  ורישיון    ;  היתר  כל 

 PVSYSTבנוסף ובהתבסס על התכנון המפורט יגיש הספק לאישור המזמין    לביצוע העבודות.  יםנדרש
, יתוקנו על ידי הספק באופן  רשותהדרישות לתיקונים שיועלו על ידי  .  מקומי )כהגדרתו( לאותו אתר

   מידי.

 ההקמה  .7.3

לאישור   .7.3.1 המפורט   רשותהבכפוף  התכנון  הספ  המקומי  PVSYST  -וה  את  בביצוע    קיחל 
ויסיים את העבודות באותו אתר    ביחס לאותו אתר ומתקן שלגביהם ניתן האישור  ההקמה

 . (4בתוך לוחות הזמנים )נספח ב'

הרלוונטיים, ועם כל המשתמשים    רשותההספק יתאם מראש, את כל העבודות עם כל גורמי   .7.3.2
של הספק, ובכלל זה עבודות  ההקמה  באתרים ובמוסדות אלו. מובהר ומוסכם כי פעילות  

כן,   כמו  הסדירה.  לפעילות  מינימלית  הפרעה  תוך  תתבצע  ואחסנתו,  הציוד  הובלת  בניה, 
 קוללשי  ובהתאם מוגבלים העבודה, וכן אזורי העבודה יהיו ושעות מובהר ומוסכם כי מועדי

   .רשותהדעתה של  

הנד .7.3.3 הפעולות  כל  את  מראש  יתאם  סמוכות    רשותהספק  בתשתיות  פגיעה  למנוע  מנת  על 
באתר. ככל שבמסגרת ביצוע העבודות ייפגעו תשתיות כאמור כתוצאה מביצוע העבודות על  
ידי הספק ו/או מטעמו, אזי ישקם הספק, ו/או יתקן ו/או יחליף את התשתיות ההרוסות  

, ללוחות הזמנים שקבעה לו  רשותה , על חשבונו הבלעדי, בהתאם לדרישות  ו/או הפגומות
   .רשותהולשביעות רצונה המלא של  רשותה

כל עבודות הספק וכל עבודות מי מטעמו יבוצעו ברציפות, במקצועיות, בבטיחות וביעילות,   .7.3.4
 בהתאם ללוחות הזמנים המחייבים של הפרויקט, עד להשלמתן.  
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ספק ישלים את אספקת המערכת, הקמתה, ומסירתה למזמין, לרבות כל  ה  –   מועד סיום העבודות .7.4
ידי חח"י   וכן מסירת תיק המתקן למזמין  הנדרש לקבלת היתר ההפעלה וחיבור לרשת החשמל על 

ואישור המזמין על כל אלו, ויבצע את מלוא התחייבויותיו לפי הסכם זה ביחס להקמת המערכות בתוך  
 .4ב'בנספח לוחות הזמנים הקבועים 

שינוי    –  המערכת  פירוק .7.5 לבצע  ע"י המזמין  יוחלט  לעיל(  )כהגדרתה  ההפעלה  ככל שבמהלך תקופת 
באתר באופן שמחייב את פירוקה והסרתה של המערכת, ייעשה כן הספק על אחריותו בתוך המועדים  

, תוך הסכמה  , בלי שהסרת המערכת כאמור תהווה הפרה של הסכם זהרשותהעל ידי  לכך  שייקבעו  
 הצדדים לגבי עלויות פירוק ו/או התקנה מחדש של המערכת. בין

 וקבלנים מטעם הספק כוח אדםעובדים,  .8

אזרחות    הספק מתחייב כי כל העובדים אשר יועסקו על ידו בביצוע העבודות נשוא הסכם זה יהיו בעלי .8.1
בישראל  ישראלית לעבוד  כדין  היתר  יבצע  ו/או  אשר  עובד  כל  כי  מתחייב  הספק  כן,  כמו  עבודות  . 

ו/או העירייה ו/או    רשותהלהמצאת כל אישור אשר יידרש על ידי    במוסדות חינוך בעיר יועסק בכפוף
לרבות דין,  כל  מין    לפי  עברייני  של  למניעת העסקה  פי החוק  על  ישראל  ממשטרת  אישור  המצאת 

מין    ועל פי התקנות למניעת העסקת עברייני  2001-במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א 
   .2003-במוסד המכוון למתן שירות לקטינים )אישור משטרה(, תשס"ג

ויועצים בעלי הכישורים המתאימים,   .8.2 לעיל, מומחים  צוות מקצועי כאמור  הספק מתחייב להעסיק 
אם   בין  הספק,  קשור  עמם  להלן,  כמפורט  העבודות  לביצוע  הנדרש  והניסיון  המתאימות  היכולות 

 אותם מפעיל הספק, כדלקמן:   כקבלנים מטעמומעביד ובין אם   –ביחסי עובד 

 מנהל פרויקט  .8.3

ידי הספק לפרויקט  העבודות  ביצוע  לניהול  מנהל הפרויקט מטעם הספק .8.3.1 על  כפי שמונה   ,
הספק לעניין    יהיה נציג והוא  ,  רשותהאשר אושר על ידי  הוראות מסמכי המכרז ו  במסגרת
   הבכיר. , מבלי לגרוע מסמכותו ואחריותו של הגורם הניהולי העבודות

הפרויקט .8.3.2 הבכיר מנהל  הניהולי  הגורם  עם  יחד  איתו  ,  מול    ,ובתאום  הספק  כנציג  ישמש 
  , מנהלי המתקנים, אחראי ביטחון, רשותהויהיה אחראי לעמוד בקשר רציף עם נציג    רשותה

הקונסטרוקציה, ב  נציג  מהנדס  המעורבים  הגורמים  שאר  וכל  העבודותהרשויות  ,  ביצוע 
 התיאומים הנדרשים ביניהם. ויבצע את כל 

כי   .8.3.3 יוודא  הזמנים,  ללוח  בהתאם  הפרויקט  התקדמות  אחר  יעקוב  הפרויקט  מנהל 
האמור   בכל  המזמין  את  ויעדכן  במלואן,  תמומשנה  ההסכם  פי  על  הספק  התחייבויות 

 אותן הוא יתאם מול המזמין.  בפגישות שוטפות שבועיות 

 זמין לעיונו של המזמין בכל עת. מנהל הפרויקט ינהל באתר יומן עבודה, אשר יהיה  .8.3.4

 מהנדס חשמל  .8.4

, כפי שמונה על ידי הספק לפרויקט במסגרת הוראות מסמכי  מהנדס החשמל מטעם הספק .8.4.1
 בתחום זה בפרויקט.  בכיר, יהווה את הגורם המקצועי הרשותה המכרז ואשר אושר על ידי  

החשמל,   .8.4.2 ויפקח  ייעץ,מהנדס  מערכמטעם    יבדוק  בעניין  סוגיה  בכל  של  ת  וספק  החשמל 
ייתן הנחיות לתכנון מפורט של מערכת    ,וכדומה  תות המותקנ ו המערכ   ,םמיהמבנים הקיי

המתקן של  מערכת    ,החשמל  לחיבור  הקיימת  החשמל  מערכת  של  בכתב  אישור  ייתן 
בכפוף להנחיה ובקרה של מהנדס החשמל או הממונה על החשמל    PVסולארית בטכנולוגיית  

לעניין הצבת החומרים והציוד הן באתר והן על גבי הגגות    ייתן הנחיות לספק  ,מטעם המזמין
ביצוע עבודות ההקמה וההתקנה של המתקן של  ,לקראת  כל     יאשר את התכנון החשמלי 

ל בכתב  אישור  ייתן  באתר;  המערכות  פריסת  את  וכן  בתכנון המערכות  החשמלי    פן 
 הקונסטרוקציה של המתקן ולאחר מכן לביצוע בהתאם לתכנון. 

 חשמלאי  .8.5

 .  יבצע את כל העבודות אשר בתחום סמכותו בפרויקט  שמלאי מטעם הספקהח .8.5.1

דין   .8.5.2 לכל  ובהתאם  התכניות  לפי  החשמל  עבודות  לביצוע  בלעדי  אחראי  יהיה  החשמלאי 
 המערכת. להקמת אסדרהלרבות, חוק החשמל, תקנות החשמל ואמות המידה וכן בכפוף ל
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 מהנדס קונסטרוקציה .8.6

, כפי שמונה על ידי הספק לפרויקט במסגרת הוראות  הספקמהנדס הקונסטרוקציה מטעם   .8.6.1
בתחום סמכותו    , יהיה הגורם המקצועי הבכיררשותהמסמכי המכרז ואשר אושר על ידי  

 . בפרויקט

הקונסטרוקציה,   .8.6.2 יאשר  מהנדס  יבדוק,  בעניין  ה  מטעם  ויפקחייעץ,  סוגיה  בכל  ספק 
הנחיות לתכנון מפורט של    לרבות:,  ביסוס, עמידות, חוזק מבני וכדומה  –טיבי  קונסטרוק

של המתקן  הנושאת  קירוי  הקונסטרוקציה  גבי  על  והן  מבנה  גג  גבי  על  בכתב   ,הן  אישור 
ויכולתו לשאת את המתקן בכפוף להנחיה ובקרה של מהנדס  הקירוי  לחוזקו של הגג ו/או  

הן  הנחיות לספק לעניין הצבת החומרים והציוד הן באתר ו  ,מטעם המזמין  קונסטרוקציהה
ו/או    ייתן הנחיות לעניין הצבת סולמות עלייה לגג  ,עבודותהביצוע ב  ו/או הקירוי על גבי הגג

  המפורט   ן תכנואת הבכתב    יאשר  ו/או הקירוי,  גגעל גבי ה  ולעניין פירוק אביזריםלקירוי  
כתנאי    המפורט  בהתאם לתכנון   העבודות  ביצוע   יאשר בכתב אתוטיבי  קונסטרוקלכל עניין  

 . למסירת העבודות והמתקן למזמין בהתאם להוראות מסמכי המכרז

  המזמינה   מאת  קונסטרוקטור  ידי  על  יבוצע   הפרוייקט   קונסטרוקטור  לחתימת  סופי  אישור .8.6.3
  נפרד  בלתי  כחלק  המתקן  בתיק  ויכללו   הפרוייקט  את  יחייבו  הסופית  וחתימתו  וקביעתו
 האתר  ותיעוד המיתקן ממסמכי

 בטיחות ממונה  .8.7

כפי שמונה על ידי הספק לפרויקט במסגרת הוראות מסמכי  ממונה הבטיחות מטעם הספק,   .8.7.1
 הבכיר בתחום סמכותו. , יהיה הגורם המקצועי רשותה המכרז ואשר אושר על ידי  

ממונה הבטיחות, אשר יהיה מומחה בייעוץ בטיחות להקמת מתקנים סולאריים ועבודות   .8.7.2
סיכונים לכל אתר   ות, יבצע סקרבטיחות העבוד  בכל תחום    חויפק, יאשר  עץי, י ינחהבגובה,  

המזמין, לאישור    ואתר מטעם  הבטיחות  אתר  ממונה  בכל  בטיחות  הנחיות  לספק,    ייתן 
ביקורות שוטפות בכל   יבצע  ,למנהלי האתרים, טרם ובזמן ביצוע העבודות,  למנהל הפרויקט

ממצאים והנחיות    פים הכולליםשוט  דו"חות  יעביר למזמין  ,האתרים עד לסיום העבודות
 אתר. כל בכתב לאחר כל ביקור ב

  ו/או יפקחו על העבודות ו/או יבדקו אותן   את העבודות בפועל, אשר יבצעו  כל העובדים מטעם הספק .8.8
הנדרשים    והרישיונות  ההיתרים  , ההסמכות  ,ו/או יימצאו באתרים בכל עת, יהיו בעלי כל האישורים

 בתחומים: סולמות, גגות וסלי הרמה. אישורי עבודה בגובה לביצוע העבודות, לרבות

מטעמו ו/או הצוות המקצועי מטעמו,    הקבלנים ו/או    הספק לא יחליף מי מהיועצים ו/או העובדים  .8.9
  מראש   לאישורה  םויביא  רשותשיודיע על כך מראש ל  לאחרמכרז, אלא  מסמכי האשר הוצגו במסגרת  

שלא לבצע את ההחלפה או  ספק  החדש ולדרוש מה  רשאית שלא לאשר את המינוי   רשותה.  ובכתב
 להציע מועמד אחר. 

ל .8.10 לעילבנוסף  את   , אמור  להחליף  הספק  הסףה  יוכל  בתנאי  עמד  שבאמצעותו  בתנאים    קבלן  ו/או 
   . סך כל כושר הייצור בפרויקטמלפחות    25% עבודות בהיקף של  ן ביצעקבלאותו  ש  לאחררק    הנוספים

האמורים לעיל    קבלנים מטעמו של הספקבאם יימצא כי אחד או יותר מהיועצים ו/או העובדים ו/או  .8.11
אינו עומד בהנחיות ו/או בהגדרות ו/או בתנאים שנדרשו במכרז ו/או יימצא כי רישיונו ו/או תעודותיו  

הפרה יסודית  , יהווה הדבר  רשותההותלו או נשללו או כי הוחלף באחר ללא אישור מוקדם ובכתב של  
תהא רשאית, מבלי לגרוע מזכויותיה לכל סעד אחר לפי דין או חוזה זה, לקבל כל   רשות השל החוזה ו 

 החלטה בנושא לרבות החלטה על ביטול ההתקשרות עם הספק לאלתר. 

הנדרש לשם עמידה בלוח הזמנים לביצוע העבודות    היקף מקצועיים בהעובדים  את כל ההספק יעסיק   .8.12
את מלוא אמצעי    ספק את כל אמצעי ההשגחה והפיקוח על העובדים,ידאג ויפק  הס .  לפי הסכם זה

 את אמצעי התחבורה עבור העובדים וכל דבר אחר הכרוך בכך, כנדרש על פי דין.  ,הבטיחות לעובדים

והיא רשאית לתת אישור כאמור    רשותהאתר יאושרו מראש על ידי  כל  ב  ומועדי העבודה  שעות העבודה .8.13
 .  ובכללד ו/או אישור גורף ביחס למספר אתרים, סוגי אתרים לגבי כל אתר בנפר

האישורים, ההסמכות, ההיתרים והרישיונות הנדרשים,  בצירוף כל  רשימת העובדים יימסרו, בכתב,   .8.14
 . רשותהלאישור מוקדם של  
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תהיה רשאית לדרוש מהספק, בכתב, להפסיק העסקת עובד במסגרת העבודות נשוא הסכם    רשותה .8.15
קבלן   של  עובדים  לגרוע,  ומבלי  לרבות  ומנומקת  חוקית  בהסכם,  והקשורה  סבירה  סיבה  מכל  זה 

העובד  מטעמו את  ולהחליף  מיידי,  באופן  זו  לדרישה  להיענות  חייב  יהיה  והספק  וכיו"ב,  נציגים   ,
 בעובד אחר, וזאת מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה.שהופסקה העבדתו 

לא תהיה מחויבות כל שהיא כלפי עובדי הקבלן ו/או יועציו ו/או קבלני המשנה, הקבלן לבדו    רשותל .8.16
יישא בכל נזק או אובדן שיגרם לגופם ו/או לרכושם של מי מעובדיו או הפועלים בשמו לרבות קבלני  

 צוע עבודות הפרויקט ו/או הקשור בו.  משנה, בכל עת, בגין בי

שיהוו ו/או יגרמו לנזק ו/או עלות ו/או    כל מעשה ו/או מחדל של נותן שירותים עימו יתקשר הספק .8.17
ו/או העירייה, יחשבו כמעשה ו/או    רשותהו/או יטילו אחריות כלשהי על    רשותהתשלום כלשהו על  

הסעדים להם היא זכאית כנגד הספק לפי    ו/או העירייה בכל  רשותהמחדל של הספק עצמו ויזכו את  
 הסכם זה ו/או לפי הוראות כל דין. 

, כפי נוסחו  1959-הספק לא יהיה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט .8.18
 . אלא אם אותו עובד מחזיק בהיתר עבודה בישראל על פי כל דיןמעת לעת, לצורך ביצוע הסכם זה, 

אין   .8.19 כי  בזאת  שירותיםמובהר  מאחריותו    מטעמולקבלן    ועבודות   במסירת  הספק  את  לפטור  כדי 
אשר יבוצעו על    והעבודות   והתחייבויותיו לפי חוזה זה, והספק יישא באחריות מלאה לכל השירותים

 ידי אחרים ואלו ייחשבו כאילו בוצעו ע"י הספק עצמו. 

מהצדדים להסכם זה לצד האחר ו/או  מעביד בין מי  -למען הסר ספק, מובהר כי לא ישררו יחסי עובד .8.20
לעובדיו ו/או מי מטעמו. כל טענה בניגוד לאמור לעיל תחול על הצד אשר מי מטעמו טוען להתקיימות  
יחסים כאמור עם הצד האחר והוא ישפה את הצד האחר בגין נזקים שייגרמו לו עקב דרישות ו/או  

כך מראש ואפשרות להתגונן מפני כל טענה  תביעות מסוג זה והכל בכפוף לכך שתינתן לקבלן הודעה על  
 ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור.

מוסכם על הצדדים כי במידה שייקבע, מכל סיבה שהיא, כי למרות כוונת הצדדים המפורשת והברורה,   .8.21
כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את הספק ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או מי מטעמו כעובד  

 בגין כל תשלום בו היא תחויב בגין קביעה כאמור.  רשותהפק יפצה ו/או ישפה את , הרי שהסרשותה

 ציוד .9

כלי   .9.1 הציוד,  כל  את  הזמנים,  לוחות  במסגרת  חשבונו,  ועל  אחריותו  על  לספק,  אחראי  יהיה  הספק 
כלי רכב, ציוד מכני הנדסי והחלפים הדרושים לשם ביצוע מלוא העבודות  אמצעי הבטיחות, העבודה, 

 . ובמועדן קצב הדרושוהשלמתן ב

הספק יעשה שימוש אך רק בציוד, בחומרי העבודה, ברכיבים העיקריים, בפאנלים, בממירים ובחלפים   .9.2
, ואשר לא יוחלפו ו/או ישונו ללא  רשותהשישמשו להרכבת המתקן, אשר אושרו מראש ובכתב על ידי  

כשהם    רשותיוד יועברו ל. למען הסר ספק יובהר כי כל החומרים והצ רשותה הסכמה בכתב, מראש, של  
   חדשים, נקיים משעבודים ו/או משכונות ו/או מזכויות צד שלישי כלשהו מכל סוג שהוא.

, הוכחות מניחות את הדעת לגבי סוג ואיכות  רשותהנציג  הספק ימציא, אם יידרש לעשות כן על ידי   .9.3
המכרז, הוראות התקן  החומרים ורכיבי המערכת והתאמתם לתקנים המתאימים ולהוראות ההסכם,  

 הישראלי והדין. 

לציוד של מי מעובדי    רשותה .9.4 ו/או  לציוד הספק  ו/או אובדן שיגרם  נזק  כל  לא תהא אחראית כלפי 
 הספק ו/או לציוד הפועלים בשמו לרבות קבלני משנה, מפקחים, שומרים וכיוצ"ב, בכל עת ובכל מקום.  

 ביטחון, בטיחות וגהות  .10

, יהיה  העל קבלת המתקן לידי  רשותהאישור  ביצוע העבודות ועד ל  מיום מסירת האתר לספק לצורך .10.1
הספק האחראי על פי דין, לשמירת האתר ולהשגחה עליו ועל כל הנמצא ושיימצא בו, ועליו לנקוט בכל  

 אמצעי הזהירות, הבטיחות, הביטחון והגהות המתחייבים מאחריות זו. 

ומלוא החובות המוטלים עליו כמבצע העבודות על  לצורך ביצוע העבודות, הספק נוטל על עצמו את כל   .10.2
ו/או   מכוחו  שפורסמו  והצווים  ההוראות  התקנות,  כל  לרבות  בעבודה,  בבטיחות  העוסק  דין  כל  פי 
ההוראות   כל  של  ומדויק  מלא  לביצוע  אחראי  ויהיה   , בישראל  החלים  בעתיד,  מכוחו  שיפורסמו 

 הכלולות ו/או שיכללו בהם. 
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ר, הספק מצהיר בזאת שהוא מכיר את חוק ארגון הפקוח על העבודה,  מבלי לגרוע מכלליות האמו  .10.3
פיהם וכן  -, והתקנות שעל1970  -ואת פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל    1954  -התשי"ד  

  - את תקנות העבודה בגובה ותקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים(, התשמ"ו  
תקנות העגורנים; את תקנות ציוד מגן אישי; את תקנות עבודה ברעש,    , את תקנות הבניה; את 1986

(, את דיני התכנון והבניה, את חוק תכנון כפרים, ערים ובניינים )חוק זמני  2007תקנות עבודה בגובה )
, תקנים ישראלים, מפרטים ועוד, ודרישות הבטיחות מכוח כל דין החלות על סוג  1966( לשנת  79מס'  

עות על ידו בהתאם להוראות הסכם זה, וכי הוא מקבל על עצמו את האחריות, על פי  העבודות המבוצ 
"קבלן   הינו  הקבלן  זה,  הסכם  לפי  העבודה  ביצוע  לצורך  הנ"ל.  והתקנות  ההוראות  לשמירת  דין, 
ראשי", "מבצע הבניה", "תופס מפעל" וכן "מנהל עבודה" והמעביד עפ"י דינים אלו ולפי כל דין אחר  

, לרבות כל התקנות, ההוראות והצווים שפורסמו מכוחם  ובביצוע העבודות ות בעבודה העוסק בבטיח
ו/או   הכלולות  ההוראות  כל  של  ומדויק  מלא  לביצוע  אחראי  ויהיה  בעתיד  מכוחם  שיפורסמו  ו/או 
שיכללו בהם ונוטל על עצמו את החובות המוטלות על אלו כתוצאה מהאמור לעיל. הוראה זו הינה  

 סכם זה. הוראה יסודית בה

למועסקים, למתכננים, לבטיחות העבודות, העובדים, לכל מי מטעמו של הספק  הספק יהיה אחראי   .10.4
, תוך נקיטת כל אמצעי  לקבלנים, לבעלי מקצוע, למבקרים ולכל אדם אחר שיימצא בשטח המתקנים

 הזהירות הדרושים על פי חוק למניעת תאונות עבודה.  

חות הדרושים על פי חוק להבטחת חיי אדם ורכוש באתר  הספק ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטי .10.5
ובסביבתו בעת ההתארגנות לביצוע העבודות ובעת ביצוען, ויקפיד על קיום כל הוראות חוק, תקנה,  
צו והוראה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל החובות המוטלים על הספק כאמור בהסכם זה ו/או  

 וצעות על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו. על פי כל דין יחולו גם לגבי עבודות המב

 . בכל אחד מהאתרים ויביאו לאישור המזמין סקר סיכונים חתום על ידי ממונה בטיחות הספק יבצע .10.6

יסמן ויגדר, באופן ברור, את    ימלא את כל הנחיות ממונה הבטיחות וסקר הבטיחות, לרבות:  הספק .10.7
יתקין אמצעי בטיחות  ו  תארגנות ואזורים בעלי סיכון מיוחדכל אזור העבודות, דרכי גישה, אזורי הה

 באתר, בין אם קבועים ובין אם לאו.  

כל אלמנט ו/או מרכיב ו/או כל פעולה אשר יידרשו כדי להגן על שלומם    -"אמצעי בטיחות"   בחוזה זה .10.8
ך מבלי  העובדים ו/או המבקרים ו/או הציוד ו/או הכלים באתר, לרבות )א  כל השוהים באתר ו/או  של

למעט( הוראות, הנחיות, תדריכים, אמצעי עזרה ראשונה, אמצעי כיבוי, אמצעי מילוט ומיגון אישי,  
סולמות תקניים, קווי חיים, טבעות עיגון, רתמות, כבלי פלדה, משטחים מונעי החלקה, מפסקי חירום,  

 גידור ותיחום, סימון ושילוט בטיחותי וכיוצ"ב. 

יעטו וישתמשו באמצעי    ות, באתר ובסביבתו, עובדיו וכל מי מטעמוהספק יוודא כי בכל זמן הפעיל .10.9
 .  הםקסדות עם לוגו )"סמליל"( הספק עליחבישת ווסטים ו הבטיחות, לרבות לבישת

ולבדוק  תיאום תשתיות )ככל שנדרש(  השיג אישור חפירה )ככל שנדרש( ולבצע  הספק יהיה אחראי ל .10.10
כל   עם  העבודות,  ביצוע  תת    רשותטרם  ו/או  עיליים  הולכה  קווי  ו/או  תשתיות  שלהם  תאגיד  ו/או 

שמירה על בטיחות העבודות, העובדים ו/או  ביצוע העבודות ו קרקעיים במקום ביצוע העבודות, לשם  
 מי מטעמו של הספק ו/או המבקרים באתר. 

ו באתר ו/או בסמוך  רשותמתבצעות מטעמו או בהספק יהיה אחראי לדאוג לכך שעבודות ופעילות ה .10.11
ו/או של כל מי מטעמה    רשותהאליו לא יפריעו ולא יסכנו את פעילותם של כל הנמצאים באתר ו/או של  

   .אחר ו/או כל צד ג'

מאחריות וחובה מכל סוג שהם שיהיו מוטלים ו/או יחולו בקשר עם בטיחות    רשותההספק משחרר את   .10.12
דים ורווחתם כאמור לעיל, והנובעים מהתחייבויותיו לפי ההסכם, למעט  בעבודה ו/או שמירת העוב

 .  רשותהבמקרה של מעשה זדון מצד  

מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות, הביטחון והגהות ו/או הנחיה כאמור בחוזה זה ו/או   .10.13
ולא    רשותהאו מי מטעמה, לא תטיל אחריות כלשהי על    רשותהשתינתן מפעם לפעם לספק על ידי  

תפטור את הספק מאחריותו ע"פ הסכם זה ו/או על פי כל דין לבטיחות עובדיו, קבלני משנה או כל  
עובר אורח כלשהוא באתר העבודה וכתוצאה מעבודת הספק, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו  

 על פי דין ו/או נוהג בטיחות. 
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אתר ממונה בטיחות אשר  ל  מונה ומן, יובמשך כל זמן העבודות ועד סי   בכל אתר  במסגרת צוות העבודה .10.14
, לצד מנהל העבודה המורשה  ידריך את צוות העובדים בתחומי הבטיחותויפקח על ביצוע העבודות  

 . הוראת סעיף זה הינה הוראה יסודית בהסכם.  מטעם משרד הכלכלה

לב  רשאית )אך לא חייבת(, בכל ש  רשותהמוסכם ומובהר כי לשם הבטחת הבטיחות באתר ובסביבתו,   .10.15
 ובכל עת, ללא הודעה מוקדמת לספק, לערוך בדיקות ולבצע פיקוח באמצעות ממונה בטיחות מטעמה. 

ובכל מסמכי המכרז, בכל הקשור לבטיחות בביצוע   .10.16 מבלי לגרוע מכל האמור בחוזה זה לעיל ולהלן 
 העבודות, מתחייב הספק לבצע גם את כל האמור להלן:

  ציהקונסטרוקמהנדס ה המיועד להצבת מתקנים ע"י    ו/או הקירוי  לבצע בדיקת כשירות הגג .10.16.1
 מטעמו בטרם ביצוע ההתקנה;

 ;)ככל שנדרש( לאשר תכנית ע"י מהנדס חשמל וחברת חשמל טרם ההתקנה  .10.16.2

 . 9ב' כנספח לקיים את כל הוראות הצהרת הבטיחות המצ"ב   .10.16.3

המלצות  מגנטית מזיקה עפ"י  -להציב את המתקנים במיקום בו לא תישקף קרינה אלקטרו .10.16.4
 המשרד להגנת הסביבה. 

 לאחר התקנה.  ציהקונסטרוקמהנדס ה את יציבות המתקן ע"י ולאשר לבדוק  .10.16.5

חשמל   .10.16.6 חברת  ע"י  המתקן  חיבור  את  לאחר  -וחשמלאי  לאשר  החשמל  חוק  לפי  בודק 
 ההתקנה. 

 בדיקות במהלך ביצוע העבודות .11

רשאית, בכל זמן שהוא ובכל אתר שהוא, ומבלי לתת הודעה מוקדמת, לבדוק, לפקח ולבקר    רשותה .11.1
בעצמה את ביצוע העבודות, את איכות וסוגי הציוד, החומרים, העובדים וכיוצ"ב, בהתאם להוראות  
דין, וזאת על מנת לוודא את עמידתם במפרט הטכני, בתוכניות הביצוע   המכרז ועל פי הוראות כל 

  . רשות הת ובהנחיות המפורטו

 , יישא הספק בעלויות אלו.  רשותהככל שיידרשו בדיקות מעבדה על ידי  .11.2

לע .11.3 כפוף  יהיה  לנציגהספק  ההסכם  וביצוע  העבודות  הוראותיהם    רשותה  ניין  כל  פי  על  ויפעל 
 .רשותהומבלי שיהא בכך כדי להטיל כל אחריות על   והנחיותיהם, ללא שהות וללא סייג 

או לשיקולם ו/או  בזה, כי בכל עניין שבהסכם זה ובנספחיו, הנתון לטיפולם ו/  הספק מצהיר ומסכים .11.4
מוסכמת וסופית, והיא תחייב את הצדדים, ללא    רשותה  , תהא החלטת נציגרשותה להכרעתם של נציג  

 סייג ו/או טענה ו/או ערעור. 

  י כנדרש על ידי נציג לבצע כל שינו מבלי לפגוע בכלליות האמור, יהיה הספק חייב לתקן כל פגם וליקוי ו .11.5
בכתב, ובכפוף להוראות מסמכי המכרז. נדרש הספק לתקן פגם ו/או ליקוי ו/או לבצע שינוי    רשותה

כאמור בסעיף זה, ואולם בבדיקה חוזרת נתגלה כי לא תוקן הליקוי או הפגם ו/או לא בוצע השינוי  
ו/  3הדרוש, בתוך   או השינוי הדרוש, ישפה  ימי עבודה מרגע שקיבל הספק הודעה בכתב על הליקוי 

לפי הסכם    רשות, וזאת בלא לפגוע בכל סעד שעומד לרשותה במלוא עלות ביקור נציג    רשותההספק את  
 זה ו/או לפי כל דין כנגד הספק.

ויספק תשובות    ן, באופן שוטף, בדבר התקדמות העבודות ו/או בעיות הכרוכות בה רשותהספק ידווח ל .11.6
ש על ידם, ויסייע להם בביצוע הביקורת והפיקוח על העבודה ועל  , כפי שיידררשותה  והסברים לנציג

 ביצוע הפרויקט נשוא הסכם זה.

מובהר כי הבדיקות שייעשו במהלך העבודות לא יהוו אישור לכל מעשה או מחדל של הספק, שיש בו   .11.7
כדי לסטות מהאמור בהסכם זה או בנספחיו. עוד מובהר, כי אין בקיומן של הבדיקות בכדי להוסיף  

כלשהו    רשותהעל   באופן  לגרוע  בכדי  או  זה  בהסכם  במפורש  עליה  מוטלת  אינה  אשר  אחריות 
 ויות ו/או אחריותה.מהתחייב

 איכות ויציבות החשמל  .12

על מנת    רשותבנוסף להתחייבויותיו על פי הסכם זה והדין, יוודא הספק ויבצע את כל הפעולות הנד .12.1
כגון   הארצית,  החשמל  ברשת  המתקן  שילוב  עקב  להיגרם  העלולה  החשמל  באיכות  פגיעה  למנוע 

 סינוס פי( של האתר. הפרעות מתח, תדר והרמוניות וכן פגיעה במקדם ההספק )קו
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למי   הקבלן .12.2 ו/או  למזמין  שייגרם  וכיו"ב  ליקוי  פגם,  נזק,  כל  מידי  באופן  על חשבונו  מתחייב לתקן 
  מטעמו ו/או לכל צד שלישי בשל פגיעה באיכות החשמל עקב שילוב המתקן ברשת החשמל.

 ( Grid Tests-Offבדיקות טרם חיבור לרשת החשמל ) .13

 . רשותומוכנותו למסירה ל  מת הקמתו של המתקןעל השל רשותהספק יודיע בכתב ל .13.1

ימי עבודה ממתן    7(, בתוך  Off-Grid Testsהספק יבצע בדיקות למתקן טרם חיבורו לרשת החשמל )  .13.2
הודעת הספק כאמור, וזאת על מנת לוודא כי הקמת המתקן הושלמה, המתקן נבנה בהתאם לחוק,  

ו המפורטות  הביצוע  לתוכניות  א'(,  )נספח  הטכני  לרשת  למפרט  לחברו  וניתן  זה  הסכם  להוראות 
 להסכם זה.   6ב' בנספח החשמל, וכמפורט  

מוסמכת הנדרשים על פי החוק להיות נוכחים בביצוע    רשותבביצוע הבדיקות יהיו נוכחים נציגי כל   .13.3
 הרלוונטיים לעניין.   רשותהבדיקות, נוסף על כל נציגי הספק, הצוות המקצועי של הספק ונציג 

ימי עסקים    3את תוצאות הבדיקות, לשם ניתוח ועיון, בתוך    רשותהנציג  ול  רשותב, להספק יעביר, בכת .13.4
 ממועד עריכת בדיקות אלה.  

וככל שהבדיקות כאמור יוכתרו בהצלחה, יחתמו הצדדים על אישור סיום    רשותהנציג  עם אישורו של   .13.5
התקנה. למען הסר ספק, אין בחתימת הצדדים על אישור סיום התקנה כדי להעיד על העברת הבעלות  

ו/או כדי לשחרר את היזם מחיוביו על פי הסכם זה, לרבות ביצוע כל בדיקה    רשותה  רשותבמתקן ל
 ר המתקן לרשת החשמל והפעלתו.  ובחינה כנדרש לצורך חיבו

לחח"י בדבר חיבור המתקן לרשת    רשותהמייד עם סיום החתימה על אישור סיום ההתקנה, תודיע   .13.6
 החשמל, ותפעל לביצוע בדיקות הקבלה כמפורט להלן. 

 ( Grid Tests-Onבדיקות לאחר חיבור לרשת החשמל ) .14

כדין,    מייד .14.1 ידי חח"י  על  אילו    תבוצענהעם חיבור המתקן לרשת החשמל  בדיקות הקבלה. בדיקות 
 לאישור לחח"י.  רשותמחויבות להתבצע כבדיקות נד

, יחד עם עובדי מערך הבקרה, המעקב, הניתוח והניטור של הספק, כמוגדר לעיל, יערכו  רשותהנציג   .14.2
לוודא תפקוד תפעולי של  וזאת על מנת  ו/או    בדיקות קבלה,  הדין    רשות המתקן בהתאם לדרישות 

 להסכם זה.  7ב' בנספח החשמל ו/או חברת החשמל ו/או למפרט הטכני והוראות הסכם זה, כאמור 

וככל שבדיקות הקבלה ותוצאות הניטור כאמור יוכתרו   רשותהנציג בסיום הבדיקות, עם אישורו של  .14.3
 בהצלחה, יחתמו הצדדים על אישור בדיקות הקבלה.  

 בדיקות חוזרות .15

ככל שיימצא, במהלך בדיקות טרם חיבור לרשת החשמל ו/או במהלך הבדיקות לאחר חיבור לרשת   .15.1
הת אי  ו/או  שגיאה  ו/או  ו/או סטייה  ליקויים  ו/או  פערים  קיימים  כי  לטיב  החשמל,  הנוגעים  אמה 

העבודה ו/או לטיב החומרים ו/או לסוג החומרים ו/או לאופן ביצוע העבודות, אשר מונעים תפקוד  
מתוצאות    רשותהנציג  תפעולי תקין של המתקן ו/או כשלים בביצוע הבדיקות ו/או אי שביעות רצון של  

ימי    10מן שלא יעלה על  המערכת, אזי הספק יפעל, על חשבונו, לתיקון כלל הליקויים בתוך פרק ז
על מנת שהמתקנים יעמדו בהצלחה בבדיקות החוזרות של    רשותעבודה ולביצוע כלל העבודות הנד

   , בהתאם לנדרש בחוזה ובנספח הטכני.רשותה

שומרת לעצמה את הזכות להאריך את פרק הזמן דלעיל, וזאת ככל שלדעתה    רשותהחרף האמור לעיל,   .15.2
לתיק יותר  ארוך  זמן  פרק  הליקויים.  נדרש  להשלמת    רשותהון  סביר  זמן  פרק  על  לספק  תודיע 

   התיקונים.

בכתב, על השלמת תיקון הליקויים,    רשותהנציג  ול   רשות עם השלמת תיקון הליקויים, יודיע הספק ל .15.3
בצירוף הסברים על מהות התיקונים, דו"חות בדיקה, תעודות ואישורים, לשם עריכת בדיקות הקבלה  

   חוזרות.

למסמכים ולתוצאות הבדיקה שהועברו אליו מהספק, וטרם    רשותהנציג  ם אישורו של  מוסכם כי טר .15.4
בדיקת קבלה    שביעות רצונו המלאה מדו"חות הבדיקה ומהפתרונות שניתנו על ידי הספק, לא תתבצע

 חוזרת. 
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ככל שבבדיקת הקבלה החוזרת לא יתגלו ליקויים, או במידה שיתגלו ליקויים שאינם מהותיים לדעת   .15.5
לבעלות  . מובהר, למען הסר כל ספק, כי קבלת המתקן  רשותהלבעלות  , אזי יועבר המתקן  רשותהנציג  

נציג  אינו פוטר את הספק מאחריותו לתיקון הליקויים שנתגלו, ואלה יושלמו בהתאם לדרישת    רשותה
 . רשותה

בביצוע   .15.6 כשלים  ו/או  המתקן  של  תקין  תפעולי  תפקוד  המונעים  ליקויים  ו/או  פערים  שיתגלו  ככל 
מתוצאות המערכת, אשר לא תוקנו ו/או הושלמו על    רשותהנציג  הבדיקות ו/או אי שביעות רצון של  

להביא    רשותהובהתייחס להסכם זה על כל נספחיו, אזי רשאית    רשותהידי הספק, בהתאם לדרישת  
זה לידי ביטולו המוחלט, וזאת בנוסף לכל תרופה ולכל סעד המגיע למזמין על פי הסכם זה ו/או    הסכם
 הדין. 

 רשות המתקן ל מסירת .16

,  כל התוכניות, התשריטים  המתקן, לרבות:  את  (4)נספח ב'  , בתוך לוחות הזמניםרשותל  ימסור   הספק .16.1
ו מחח"י  והאישורים  הרישיונות  והרישיונות,  האישורים  ההיתרים,  המדידות,    רשות השרטוטים, 

החשמל, מסמכי ההזמנה וההתקשרות עם חח"י בקשר עם המתקן והחשמל המופק ממנו, אישורי  
אישורי   החשמל,  חשבון  ציההקונסטרוקמהנדס  מהנדס  העתקי  ובניה,  לתכנון  הוועדה  אישורי   ,

אישורי חשמלאי בודק, אישורי ממונה הבטיחות, אישורי בודק קרינה, תכניות    החשמל של המבנה,
As-Made  נתוני  ,GIS  המפרטים ההוראות,  המחשב,  יישומי  הדעת,  חוות  החישובים,  הדו"חות,   ,

בדיקה   נהלי  ולמערכותיו,  למתקן  הפעלה  הוראות  והציוד,  המתקנים  תיקי  הטכניים,  והמסמכים 
לומים, פרוספקטים טכניים, כתבי האחריות, תכנית החיווט, תוכניות  ותחזוקה, תרשימי זרימה, צי

שידור  ומכאניות ואלקטרוניות, סיסמאות, שמות המשתמשים וקודי ההפעלה לכל מערכות הניטור  
המידע, טלפונים של מוקדי התמיכה של יצרני הציוד שהותקן באתר, מפתחות למתקנים, לארונות  

ך ו/או חומר אחר לפיהן בוצעו העבודות, כל חומר אחר שבידי  החשמל, לממירים וכיוצ"ב וכל מסמ
הספק או בידי כל קבלן שירותים אחר, המועסק במסגרת מתן השירותים על ידי הספק, בין שביקשה  

 ובין אם לאו.  רשותהזאת 

  רשות הלידי  הבעלות על המתקנים  ואישורה על כך בכתב, תעבור    רשותה עם קבלת המתקנים לידי   .16.2
יוד, הכלים, הפאנלים, הממירים, ציוד בטיחות, ציוד הנדסי וכל ציוד, מתקן או אביזר  ובכלל זה הצ

כשהם נקיים וחופשיים מכל זכות אחרת של כל צד ג' שהוא, לרבות שעבוד,    ,שהותקן ו/או הוצב באתר
 עיקול, משכון או משכנתא וכשהם במצב חדש ותקין ועומד בהוראות הדין ובתקנות הקיימות. 

 וקת המתקנים הפעלת ותחז .17

בתום תקופת ההקמה ולאחר מסירה שלמה ומלאה של כל מתקן בכל אתר לידי המזמין, בהתאם לכל   .17.1
ו המכרז,  מסמכי  אספקבתמורה  הוראות  וחיבורהלתכנון,  הקמה  המערכות    ,  כל  ואת  מערכת  כל 

עם המזמין בהסכם להתקשר  זכאי  יהא הספק  זה  באתרים,  ותחזוקה  התקשרות  לאותה    להפעלה 
וה הספח  נ  הוראות  פי  על  לרבות,  מערכת ב' התחזוקה  )נספח  ההפעלה  (,  5פעלה  תקופת  אורך  לכל 

בקשר לכל    ,הפעלההספק יקיים את כל הוראות נספח התחזוקה וה ובהתאם להוראות מסמכי המכרז.  
כל ההוצאות ו/או העלויות לביצוע מלוא התחייבויות הספק על פי תנאי מכרז זה  ו  אחד מן המתקנים

 והחוזה יחולו עליו בלבד. 

מובהר במפורש, כי לספק לא תהיינה שום זכויות, מכל סוג ומין שהוא, בגגות המבנים ו/או בקירויים   .17.2
האתרים ו/או הגגות ו/או הקירויים ו/או המערכות  ותקנה על ידו. ה)נמוך או גבוהה( ו/או במערכות ש

של   והמלא  הגמור  קניינה  הינם  שלהם  חלק  כל  האחרים    רשותה ו/או  הבעלים  ו/או  העירייה  ו/או 
 )בהתאמה( ועם הספקת המערכות לאתרים, תיחשב כל מערכת וכל חלק שלה כרכושם הבלעדי.  

כל מערכת  ל  ביחס  ( 5)נספח ב'  תחזוקה בנספח ההפעלה והבתמורה לקיום כל התחייבויותיו של הספק   .17.3
בגין   ח"יכל המערכות, בהתאם לכל הוראות מסמכי המכרז, זכאי הספק לקבל לידיו את תשלומי חלו

תמחה לספק את זכויותיה לקבלת תקבולים מחח"י    רשותהכל אתר ואתר למשך כל תקופת ההפעלה.  
 ם לנתוני קריאת המונה של חח"י. בהתא

 התמורה ותנאי התשלום  .18

בגין כל מערכת שתותקן  מדי חודש בחודשו  " )כהגדרתה(  רשותהתמורה לאת "  רשותישלם ל  ספקה .18.1
ידו, מתום תקופת הקמתה עד לתום תקופת ההתקשרות, בהתאם    התולאורך כל תקופת הפעל  על 

 כדלקמן:להצעתו במכרז, 
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 ________ ._________ % _____  -קירוי גבוה  .18.1.1

 _____. _________% ________  -קירוי נמוך  .18.1.2

 ___. _________ % _______________ -גגות  .18.1.3

 ויחתם ע"י הצדדים.(  מכרזביושלם בהתאם להצעתו של הספק )

לכל חודש בגין כל החודש שקדם    15  - תשולם על ידי הספק מדי חודש בחודשו, עד ה  רשותהתמורה ל .18.2
. על אף האמור לעיל, התשלום בגין החודש  רשותהלו, באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של  

הספק   ידי  על  לעיל  האמור  במועד  יועבר  ואתר  אתר  בכל  ההפעלה  תקופת  של  הראשון  המלא 
העיר   בגבולות  המצוי  ידי    טירהלגוף/מוסד/עמותה  על  לספק  יוגדר  אשר  דין,  לפי    רשות הומתנהל 

 .  רשותהמראש, לפי שיקול דעתה הבלעדי של  

על פיגור בתשלומי    . בפועל  בצירוף מע"מ כפי שיעורו כדין במועד התשלוםתשולם    רשותהתמורה ל .18.3
בהסכם זה תחול ריבית פיגורים בשיעור של ריבית חח"ד בחריגה הנגבית על ידי בנק    רשותהספק ל

 לאומי לישראל בע"מ, החל מהיום השביעי לפיגור. 

, לרבות בגין  תוסופיות ו מלא   ן הינ  להן זכאי הספק על פי מסמכי המכרז   ותהספק מצהיר כי התמור .18.4
מסמכי  וקיום כל התחייבויותיו של הספק לפי   ביצוע כל ההתחייבות מול חח"י ביצוע מלוא העבודות,  

 לא תהיינה לו טענות ו/או דרישות למזמין בעניין זה. המכרז ו

על כל צד לשאת בתשלום המסים, האגרות וההיטלים הנובעים מן החתימה והכניסה לתוקף של הסכם   .18.5
בהתאם להוראות הדין החל ולשאת באופן בלעדי בהוצאות שלו שייגרמו לו בקשר עם המשא ומתן,  זה  

לא תישא בתשלומים, מסים,    רשותההחתימה על הסכם זה וביצוע הסכם זה. למען הסר כל ספק,  
ו/או    אגרות, היטלים, תשלומי חובה אחרים קיימים או עתידיים הכרוכים בבקשת וקבלת האישורים

 מוסמכת. רשותמכל  ערכות ו/או תחזוקתן והפעלתןהקמת המ 

 טיב ערבות  .19

ל .19.1 הספק  ימסור  מומשה,  לא  שזו  ככל  לספק,  הביצוע  ערבות  השבת  בנקאית    רשות כנגד  ערבות 
- , וניתנת, על פי תנאיה, לחילוט על פי פניה חד  רשותהאוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי מותנית, לטובת  

  - ל כל חובה להוכיח ו/או לנמק את דרישתה, בסך השווה    שותרה, מבלי להטיל על  רשותהצדדית של  
חדשים  אלף  מאות  חמש)  ₪  500,000 ככל  שקלים  בעבודות,  פגמים  תיקוני  הבטחת  לשם  וזאת   ,)

קיום מלוא התחייבויותיו של הספק לפי הסכם זה  שיימצאו, בתקופת אחריות הטיב, וכן להבטחת  
 (.  "הטיבערבות ": )להלן במהלך תקופת ההפעלה

שנה    25)  האחרונה  האחריותחודשים ממועד סיום תקופת    3תעמוד בתוקפה עד לתום    הטיב ערבות   .19.2
 לפי הוראות הסכם זה. שתחול  (, כאמור להלןלמתקן

יום לפני תום    30-, ולא יאוחר מ הטיבהספק מתחייב להאריך מפעם לפעם, לפי הצורך, את ערבות   .19.3
  רשותהתהא רשאית    –תוקפה של הערבות, כך שתהא בתוקף עד למועד הנקוב לעיל. לא עשה כן הספק  

 לחלט את הערבות.  

, כולה או חלקה, ובכפוף לכך שהספק עמד  הטיב בחלוף התקופה כאמור, וככל שלא מומשה ערבות   .19.4
 לספק.   טיבהבהתחייבויותיו על פי הסכם זה, תוחזר ערבות  

ימי עבודה מיום    7או כל חלק ממנה, ישלים הספק בתוך    טיבתממש את ערבות ה  רשותהבכל מקרה ש .19.5
לסכום הנדרש לפי    הטיב, את הסכום הנדרש על מנת להביא את ערבות  טיבה עשיית השימוש בערבות  

 הוראות סעיף זה.  

 להסכם זה.  8נספח ב'תוצא בהתאם לנוסח המצ"ב כ הטיב ערבות  .19.6

ימים    7יבוצע רק לאחר שתינתן לספק התראה של    רשותהכי חילוט ערבות הביצוע על ידי    מובהר, .19.7
 .מראש בגין ההפרה, והוא לא תיקן את ההפרה בתוך המועד הנ"ל

 , יחולו על הספק בלבד.הטיבמובהר, כי כל ומלוא העלויות בקשר להעמדת ערבות  .19.8

כפי   .19.9 לצרכן  המחירים  במדד  לעליה  צמודה  תהיה  המרכזית  הערבות  הלשכה  ידי  על  שיפורסם 
 . לסטטיסטיקה כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום חתימת הסכם זה
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 מוצר  אחריות טיב .20

  בכל מתקן ורכיביו והעבודות שבוצעו בו,    ו כלל חלקיו  מתקן  כל על    אחריות כוללת   רשות הספק יעניק ל .20.1
ו/או    הקירויים  ו/או השירותים ו/או הרכיבים ו/או ההתקנות ו/או  העבודות  לרבות:  ,ובכל המתקנים

,  מתום תקופת ההקמה  שנים  25בת    תקופהאו    ההפעלה  תתקופ  כל  , למשךהאיטומים ו/או התפוקה
 (. בהתאמה, "אחריות הטיב" ו"תקופת האחריות" -)להלן  מביניהם המאוחר  לפי

תבוצע התחזוקה וההפעלה על ידי גורם   במקרה בו גם  יחולואחריות הטיב כאמור בסעיף זה הוראות  .20.2
 , בפרט'(  ב)מסמך  לכל הוראות מסמכי המכרז בכלל והסכם ההתקשרות    בהתאםאחר שאינו הספק,  

 .  ו/או הסתיימה ו/או לא החלה תקופה ההפעלה, מכל סיבה שהופסקה ככל

חלק מתוקן ו/או מוחלף תהיה עד לתום תקופת האחריות כאמור לעיל או  כל  תקופת האחריות בגין   .20.3
 חודשים ממועד התיקון ו/או החלפת החלק כיאות, לפי המאוחר מבניהם.  36תקופה של 

הפגמים ו/או התקלות ו/או הליקויים ו/או    הספק מתחייב כי במהלך תקופת האחריות, יתקן את כל .20.4
הפערים שיתגלו, יחליף ו/או ישפץ את המערכת כולה או את כל אחד מרכיביה, יוביל ציוד, אביזרים,  
מכשירי עזר ורכיבים, יסיר, יפרק ויפנה ציוד ורכיבים שאינם תקינים, ירכיב ויוסיף חלקים ורכיבים  

במתקן ובסביבתו, לרבות תיקון נזקים ופגמים שייגרמו    נוספים ככל שנדרש, ויבצע עבודות נוספות
  רשות הלמבנה ו/או לאתר בהם מצוי המתקן, על אחריותו ועל חשבונו המלא, מייד עם קבלת הודעה מ

 )לפי המוקדם מבניהם(.  רשותהאו מנציג 

כאמור לעיל, מתחייב הספק    למשך כל תקופת האחריות,  מבלי לגרוע מהאחריות הכוללת של הספק .20.5
לידי  לה כתבירשותהמציא  העתק  ואת  היצרנים  עם  המלאים  הקשר  פרטי  את  בכתב,    ותעודות   , 

ו/או יוצאו הן על שם הספק ועל שם   האחריות, חתומים בחותמת ובחתימת היצרנים, אשר יונפקו 
 : , כדלקמן(מתקןיצורפו לכל תיק ו) יחדיו רשותה

מוצר    -פאנלים   .20.5.1 שנים  10אחריות  שנה   25אחריות תפוקה    לפחות,  )עשר(  וחמש(    )עשרים 
שנים ולרבות כיסוי    25, לרבות )אך בלי למעט( אחריות לתפוקה לינארית לטווח של  לפחות

)במוצר תוצרת   רשאית לפנות בכל הנוגע לכתב האחריות    רשותה( וחוץביטוחי בינלאומי 
 הבלעדי.  הולמימושו ישירות לספק ו/או ליצרן הפאנלים לפי שיקול דעת

ולרבות כיסוי ביטוחי בינלאומי )במוצר   לפחות   ה )עשרים( שנ  20אחריות מוצר    -ים  ממיר .20.5.2
רשאית לפנות בכל הנוגע לכתב האחריות ולמימושו ישירות לספק ו/או    רשותהו   (חוץתוצרת  

 הבלעדי.  הליצרן הממירים לפי שיקול דעת

 . לפחות  )עשר( שנים 10למשך  כוללת, לרבות איטום, אחריות – קונסטרוקציה  .20.5.3

  , האחריות  תקופת  בכל,  על ידי הספק  איטום  עבודות   ובוצע ו  נדרשו ככל ש–  איטום הגגות .20.5.4
תהיה עד לתום תקופת האחריות כאמור לעיל או תקופה  אלו    עבודותתקופת האחריות בגין  

 , לפי המאוחר מבניהם.העבודות ביצוע חודשים ממועד  36של 

  כל מקרה בו לא תוכר אחריות יצרן ב  תלות  וללא  גם  תחול  הטי  אחריות הספק מצהיר ומתחייב כי   .20.6
ו/או כל תקלה    ו/או העירייה באופן ישיר, ויתקן כל פגם   רשותהיישא במלוא האחריות כלפי    והספק 

 ו/או כל נזק שנגרמו למערכת ושהיצרן איננו נושא בו בשל כך.

ככל שיעלה צורך להפעיל איזה מכתבי האחריות, הספק יטפל בכך באופן מהיר ויעיל וללא שיהוי, על   .20.7
אחריותו ועל חשבונו הבלעדיים, ולא יתלה תיקון התקלה ו/או הפגם במימוש כתב האחריות על ידי  

 . הספק

 .10נספח ב'האמור, במהלך תקופת האחריות יחולו על הספק גם כל הוראות  כלגרוע ממבלי ל .20.8

 מימוש האחריות  .20.9

ה  ו/או תקלות  במידה שהתגלו פגמים .20.9.1 לספק    רשותה, תמסור  טיבהמצויים תחת אחריות 
 "(.  כתב הדרישה" -לתיקון הפגמים )להלן בסעיף זה  בכתב )לרבות דוא"ל(  דרישה

  הדרישה לספק, יבצע הספק בדיקה וינקוט בכל האמצעים הנדרשים לתיקון עם מסירת כתב   .20.9.2
. במסגרת זאת, יאפשרו הצדדים אחד לשני, גישה מלאה וחופשית  מלא ומיידי של התקלה

 לכל מידע, תוצאות בדיקה, רישום ותיעוד רלוונטי לחלק במתקן בו נתגלו הפגמים. 
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פגום, לרבות הובלה,    רכיב   כלליף את  להחו   התקלות  באחריות הספק לתקן את הפגמים ו/או .20.9.3
פירוק, הרכבה, איטום, חיבור ציוד וחיבור חלקי חילוף, הוצאת אישורים והיתרים, ולבצע  

על חשבונו, על מנת להביא את המתקן, באופן מיידי,    רשותאת כלל ומלוא העבודות הנד
 .רשותהלתפוקה מלאה בהתאם למפרט הטכני ובתאום עם 

שיהיו   .20.9.4 מתחייב  שיאפשרורשותבהקבלן  והאביזרים  הציוד,  החילוף,  חלקי  כל  פעילות    ו 
 בכל עת.  בכלל המכרז ומסמכי  בפרט זה סעיף הוראות כל של  וקיומן  תקניםתקינה של המ

 בתקופת ההקמה אחריות ונזיקין .21

תכנון העבודות לפי הסכם זה תחול על הספק, ולפיכך אישוריה או הערותיה של  להאחריות על פי דין   .21.1
- לתוכנית ו/או למסמכים אחרים הקשורים בתכנון ו/או ביצוע העבודות ו/או אשר הוכנו על   רשותה

פי הסכם זה, לא ישחררו את הספק מאחריותו על פי דין הנ"ל ואין בהם  -ידי הספק ו/או מי מטעמו על 
ו/או על העירייה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב או איכות התכנון    רשותהכדי להטיל על  

 ו/או התוכניות או המסמכים האמורים ו/או העבודות ו/או להתאמתם למטרותיהם. 

ו/או לעירייה ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר לעבודות   רשותהספק אחראי על פי דין לכל נזק שייגרם ל .21.2
להתחייבויות   בהתאם  מבוצעות  ו/או  מתוכננות  אינן  בחלקן  או  בשלמותן  שהעבודות  כך  עקב  ו/או 

 פי ההסכם. -הספק על

והבאים   .21.3 הקבלן  של  או מחדל  כתוצאה ממעשה  ו/או לאתר העבודות,  לעבודות  נזק  של  בכל מקרה 
הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן    מטעמו, יהיה על הספק לתקן את 

רצון   ולשביעות  לשימוש  וראוי  תקין  במצב  העבודות  פרטיהן    רשותהתהיינה  בכל  והמתאימות 
 להוראות החוזה. 

הספק יהיה אחראי על פי דין, לנזקים שיגרמו בשל התקנת המערכת הסולארית, כתוצאה מחדירת   .21.4
 תוצאה מאיטום לקוי, תכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים.  מים לרבות מגשמים, לרבות כ

ו/או   .21.5 הספק  ידי  על  שיגרם  נזק  כל  על  גם  תחולנה  כאמור  הסעיפים  מטעמוהוראות  ו/או    קבלנים 
במהלך תקופת  עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תחזוקה, בדק ואחריות על ידם  

 . ההפעלה

ו/או העירייה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או הפסד ו/או קלקול לרבות    שות רההספק אחראי כלפי   .21.6
נזקים הנובעים ו/או הקשורים בין במישרין ובין בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר עמן לרבות  

ו/או חוסר התאמתו    רשותהנזקים הנובעים מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או חוסר התאמתו לדרישות  
ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או    רשותהלתקנים הנדרשים מן הציוד, אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש של  

ו/או לכל   ג' כלשהו בגין ו/או בקשר עם העבודות  ו/או צד  אנשים הנמצאים במקום בצוע העבודות 
של הספק ו/או עובדיו ו/או    אובדן ו/או נזק ו/או הפסד עקב מעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה

כל מי שפועל מטעמו, והוא ינקוט בכל האמצעים הסבירים למניעתם ובלבד שתינתנה לספק הודעה  
מיד עם היוודע לו על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ומתן האפשרות להתגונן מפני כל טענה ו/או  

 דרישה ו/או תביעה כאמור.  

ק שיגרם עקב שגיאה מקצועית של הספק ו/או מי מטעמו, טעות  הספק אחראי, על פי דין, בגין כל נז .21.7
ו/או הזנחה ו/או השמטה במעשה ו/או במחדל במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים  

ו/או חוסר התאמתם    רשותהאו אביזרים לקויים ו/או פגם במוצרים ו/או חוסר התאמתם לדרישות  
הספק תחול גם לגבי כל מקרה שיתגלה לאחר תום תקופת    לתקנים הנדרשים מהמוצרים. אחריותו של

ההתקשרות על פי חוזה זה. אחריותו של הספק בגין האמור בסעיף זה תחול גם בגין שירותים ו/או  
 העבודות שבוצעו על ידי מי מטעמו או בשליחותו. 

ו/או העירייה    רשותה  הספק אחראי, על פי דין, לכל נזק ו/או חבלה שיגרמו למתקני, רכוש ו/או ציוד .21.8
על עם מתן השירותים  ו/או בקשר  כדי  הנמצאים תחת  - תוך  ומתקנים  ציוד  זמן  ובכל  זה  פי הסכם 

 השגחת הספק, לאורך תקופת ההסכם, והוא מתחייב לתקן כל נזק, כאמור, תוך זמן סביר.

  נים מטעמו לקבלהספק אחראי, על פי דין, לכל נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לו ו/או לעובדיו,   .21.9
ועובדיהם, לשלוחי הספק ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע  

 העבודה. 
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הספק אחראי, על פי דין, לכל נזק או קלקול למכונות ו/או לציוד ו/או למערכות ו/או למתקנים מכל   .21.10
וזאת עד למסירתן המלאה    סוג ותאור הנמצאים בשימושו ו/או באחריותו בקשר עם ביצוע העבודות

 בכתב על שביעות רצונה ותקינות המערכות.   רשותהוהסופית של העבודות ואישור 

הספק אחראי על פי דין, לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב,   .21.11
קרקעיים   על  אחרים  מובילים  או  דלק  להעברת  וצינורות  טלפון  טלגרף,  חשמל,  תת  תיעול,  ו/או 

קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה  
הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. הספק יתקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו, באופן  

וסמכות תכניות  . על הספק לדאוג מראש לקבל מהרשויות המרשותהיעיל ביותר ולשביעות רצונה של 
 קרקעיים העוברים באתר העבודות ו/או במקרקעין ו/או במגרש.  -עדכניות על כל הקווים התת  

  רשות ההספק מתחייב לשפות ולפצות על פי פסק דין חלוט, תוך זמן סביר מקבלת דרישה בכתב, את   .21.12
מי מהם בקשר  ו/או העירייה ו/או עובדיהן ו/או שלוחיהן בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת  

לנזקים אשר הספק אחראי להם, לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך, ובלבד שניתנה לספק  
   הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה.

 תקופת התחזוקה וההפעלה באחריות ונזיקין  .22

גוף ו/או נזק רכוש, הקשורים באופן ישיר    לכל נזק  ו/או העירייה   רשותההספק אחראי, על פי דין, כלפי   .22.1
ל להיגרם  שלישי    רשותלעבודתו, העלולים  לצד  ו/או  למי מטעמן  ו/או  לעובדיהן  ו/או  לעירייה  ו/או 

ו/או לעובדיו ו/או ולמי מטעמו ו/או למערכת ו/או לשירותים ו/או למתקנים בכל    כלשהו ו/או לספק
 לעבודות. הנובע ו/או כתוצאה ו/או בקשר 

הספק אחראי, על פי דין, בגין כל נזק שיגרם עקב שגיאה מקצועית של הספק ו/או מי מטעמו, טעות   .22.2
ו/או הזנחה ו/או השמטה במעשה ו/או במחדל במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים  

התאמתם  ו/או חוסר    רשותהאו אביזרים לקויים ו/או פגם במוצרים ו/או חוסר התאמתם לדרישות  
לתקנים הנדרשים מהמוצרים. אחריותו של הספק תחול גם לגבי כל מקרה שיתגלה לאחר תום תקופת  
ההתקשרות על פי חוזה זה. אחריותו של הספק בגין האמור בסעיף זה תחול גם בגין שירותי התפעול  

 והתחזוקה שבוצעו על ידי מי מטעמו או בשליחותו. 

לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה לעבודה ו/או למערכת    רשותהאחראי, על פי דין, כלפי    הספק לבדו .22.3
לרשת החשמל,    ו/או חיבור  כתוצאה מתכנון, מהובלה, הצבה, התקנה, אספקה,  ו/או  בקשר  לציוד 

ו/או שירותים נלווים באתר, לנזקים שנגרמו מחדירת מים לרבות    תחזוקה ו/או שמירה של המערכת
 נון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים.מגשמים, כתוצאה מנזק לאיטום לקוי, תכ

ידי   .22.4 ו/או שהובא על  ותיאור הנמצא  ו/או קלקול לציוד מכל סוג  הספק אחראי, על פי דין, לכל נזק 
ביצוע   לצורך  המשמש  ו/או  העבודות  ו/או  השירותים  ביצוע  לצורך  מטעמו  מי  ידי  על  ו/או  הספק 

תוצאתי בקשר עם העבודות ו/או השירותים  ו/או לכל אובדן    נשוא ההסכם  השירותים ו/או העבודות 
 ו/או המערכת. 

  ו/או העירייה ואת הבאים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב  רשותההספק פוטר את  .22.5
על כל נזק שיגרם להן, ועל כל    ו/או העירייה  רשות האת    לשפות ו/או לפצות, על פי פסק דין חלוט,

ו/או העירייה לשלם עקב נזקים כאמור לרבות    רשותהיבנה  תביעה ו/או דרישה ו/או כל סכום שתחו 
הוצאות משפטיות סבירות ואחרות בקשר לכך. בסמוך למועד בו היוודע להן על כל דרישה ו/או תביעה  

 ו/או העירייה על כך לספק ותאפשרנה לו להתגונן, על חשבונו של הספק.   רשותהכאמור תודענה 

  ו/או העירייה והספק, כולם   רשותהו/או הנובעת ממנו כנגד    הוגשה תביעה כלשהי, הקשורה להסכם זה .22.6
ביחד או לחוד, הרי שהספק לא יהיה רשאי להסדיר ו/או להתפשר ו/או לחלק ו/או לשלם תביעה כזאת  

 .ו/או העירייה, לפי העניין רשותהללא אישור מראש ובכתב של מורשי החתימה מטעם  

 ביטוח  .23

כמפורט בחוזה זה, הוראות הביטוח שיחולו על הצדדים יהיו כמפורט בנספח  חריות הספק  אמבלי לגרוע מ
 .  זכויות המזמין בפוליסת ההקמהו אישור עריכת הביטוחים ( על כל חלקיו, לרבות2)נספח ב' הביטוח
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 העברת זכויות .24

רשאי להמחות .24.1 אינו  ו/או  הספק  זכויותיו  שלישי את  לצד  דרך שהיא  בכל  לשעבד למשכן  להעביר,   ,
, מראש ובכתב.  רשותההתחייבויותיו, כולן או חלקן, על פי הסכם זה, אלא אם ניתנה לכך הסכמת  

ניתנה הסכמה כאמור, יהא הספק רשאי לבצע את העבודות, כולן או חלקן, באמצעות קבלנים מטעמו,  
אותו מחובותיו, מאחריותו ומהתחייבויותיו בגין כל פעולה ו/או מחדל  אולם לא יהיה בכך לשחרר  

 ו/או רשלנות של הקבלנים מטעמו כאמור ו/או מי מטעמם על פי הסכם זה ועל פי כל דין.  

רשאית להעביר ו/או לשעבד ו/או למשכן ו/או להמחות ו/או למכור זכויותיה ו/או חובותיה    רשותה .24.2
דעת שיקול  פי  על  זה,  הסכם  או  לפי  המחאה  של  שבמקרה  לכך  בכפוף  והסופי,  המוחלט  המלא,  ה 

לפי   הנמכרות,  ו/או  ההתחייבויות המומחות  עצמם את מלוא  על  יקבלו  או הרוכש  מכירה, הנמחה 
העניין. במקרה של העברה כאמור, ימציא הספק, באופן מיידי, ערבויות חדשות, באותם תנאים לטובת  

 הנעבר. 

 תרופות  .25

)אך לא חייבת(,    רשותהשהיא, רשאית   סיבה מכל  זה הסכם פי על מהתחייבויותיו באיזו הספק עמד לא .25.1
 ביצוע את  והמוחלט, להפסיק המלא, הבלעדי  דעתה שיקול ובכתב, לפי מראש  ימים  7של    בהתראה
את  לאלתר העבודות באמצעות העבודות ולבצע  ו/או  ומבלי בעצמה    רשות ה בזכות לפגוע אחרים, 

 אחרות העומדות לה בהתאם להוראות הסכם זה ועל פי כל דין. ויותוזכ  ושיפוי לפיצוי

בעלרשותל להודיע מתחייב הקבלן .25.2 הן  מיידי,  באופן  על פה ,  אלקטרוני,  בדואר   אפשרות כל והן 
  .שהיא סיבה מקצתן, מכל או בהתחייבויותיו, כולן יוכל לעמוד לא כי מסתברת

 מכל  זה הסכם פי על יעמוד בהתחייבויותיו שהספק לא  מקרה בכל זכאית לתרופות תהיה  רשותה .25.3
 .שהיא סיבה

בין היתר,  לתרופות הזכות כי על הצדדים  לעיל, מוסכם האמור מכלליות  לגרוע  מבלי .25.4  את כוללת, 
 כתוצאה מביצוע שנגרם על ידי הספק לנזק ערך שווה סכום לספק המגיעה מהתמורה לקזז הזכות

   זה. הסכם לבטל רשותה זכות העבודות; וכן כוללת את

לקיזוז,    רשותהשל   זכותה את לשלול כדי זה בהסכם ואין מצטברות הן  רשותל המוענקות התרופות .25.5
 .והסכם דין מכוח נוסף  סעד  כל או  פיצוי, שיפוי

 ביטול ההתקשרות  .26

  24-ו  23,  20,  19,  18,  16,  10,  8,  7,  6,  5איזה מהסעיפים המפורטים להלן  הפר הספק ו/או מי מטעמו   .26.1
רשאית )אך לא חייבת(, בנוסף לזכויותיה    רשותההוראות הסכם זה, תהא    של הפרה יסודית  המהווים  

. אין  ימים מראש ובכתב  7לאחר מתן התראה בת  על פי כל דין ועל פי הסכם זה, לבטל את ההסכם  
 .1970  -באמור לעיל, כדי לגרוע בהוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א  

רשאית )אך לא חייבת(, בנוסף לזכויותיה על פי כל דין ועל פי הסכם   רשותהלאמור לעיל, תהא בנוסף  .26.2
זה, לבטל את ההסכם כולו או את חלקו, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, באם לא ימלא הספק  

ימים והספק לא    21. חלפו  רשותההוראה כלשהי מהוראות הסכם זה, אשר ניתנה לו בכתב על ידי  
, יבוטל הסכם זה  רשותה, לשביעות רצונה המלא של  רשותהאו השלים ו/או תיקן את הוראות  / מילא ו

 ללא צורך בהודעה נוספת. 

תהא רשאית )אך לא חייבת( לבטל את ההסכם, בקרות אחד או    רשותהמבלי לגרוע מכל האמור לעיל,   .26.3
 יותר מן המקרים הבאים:

אם יחל הספק בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק ו/או חדל פירעון, קיבל צו כינוס נכסים או צו   .26.3.1
ניהול נכסים, נכנס להסדר נושים או מנהל עסקים תחת כינוס נכסים, מונה נאמן או מנהל  
לטובת נושיו ו/או אם הוטלו עליו עיקולים והמעשה או האירוע כנגדו לא בוטל ו/או הוסר  

 ימים;    45תוך 

הוטל עיקול, זמני או קבוע, על רכושו של הספק, או על חלק ממנו, באופן שיש בו כדי לפגוע   .26.3.2
לפיתוח באופן מהותי וישיר בפעילותו וביכולתו לספק את השירותים נשואי    רשותהלדעת  

הסכם זה, או שנעשתה פעולת הוצאה לפועל לגבי כל רכושו של הקבלן, או חלק ממנו באופן  
באופן מהותי וישיר בפעילותו, והספק לא הגיש בקשה לביטול העיקול או  שיש בו כדי לפגוע  

 ימים, או שבקשתו זו נדחתה על ידי הרשויות המוסמכות.  21פעולת ההוצאה לפועל תוך  
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 במקרה של פעולה בניגוד לחוקי, תקנות, צווי ו/או נהלי הבטיחות על ידי הספק.  .26.3.3

ל  בוטל .26.3.4 בהתאם  למכסה  כניסה  בכל    אסדרה אישור  המתקן  להקים את  ניתן   אסדרה ולא 
 החשמל.  רשותאחרת שהיא שתפורסם על ידי 

 שלטונית מוסמכת.  רשותבמקרה שתהיה מניעה חוקית ו/או דרישה של  .26.3.5

לפני חתימת הסכם   רשותאם יתברר כי הצהרה כלשהי של הספק אינה נכונה או כי לא גילה ל .26.3.6
 ום על הסכם זה.לחת רשותהזה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת 

הוכחות להנחת דעתה שהספק מתרשל בביצוע ההסכם לאחר שהתראה   רשות הכשיש בידי   .26.3.7
 בכתב לספק לא נשאה תוצאות רצויות.  

 מיד לאחר ביטול ההסכם, מכל סיבה שהיא:  .26.4

ו בקשר עם העבודות  רשותאת כל התוכניות והמסמכים המצויים ב  רשותלימסור הספק   .26.4.1
 ו/או הפרויקט. 

ית להעביר את המשך ביצוע העבודות לכל אדם ו/או גוף אחר, לפי שיקול  תהא רשא  רשותה .26.4.2
   דעתה המלא והמוחלט.

, חומרים וציוד אשר בבעלותו ו/או  קבלנים מטעמואת עובדיו,    יםהאתר כל  הספק יפנה מ .26.4.3
בבעלות מי מטעמו, אשר אינו מהווה חלק מן העבודות ו/או הפרויקט, וכן יפנה מהאתר את 

  רשותה עודפי הפסולת והאשפה הנמצאים באתר וסביבתו, וישיב את החזקה באתר לידי  
 כשהוא נקי ופנוי מכל אדם ו/או חפץ ו/או זכות צד ג' כלשהי. 

לפיצוי מוסכם ללא הוכחת    רשותה כאמור לעיל, תהיה זכאית    יםהאתרלא פינה הספק את   .26.4.4
. מובהר כי אין בתשלום פיצוי זה כדי לפגוע  לכל אתר  ₪ לכל יום איחור  450נזק בסך של  

 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  רשותבכל סעד ו/או תרופה הקיימת ל

כל חובה    רשותה , לא תהיה על  עילכאמור בסעיף זה ל  רשות הבכל מקרה של ביטול ההסכם על ידי   .26.5
 לפצות את הספק ו/או את מי מטעמו ו/או לשלם לו תמורה מכל סוג ומין. 

  המתקנים /למען הסר ספק מובהר, כי בתום תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, מלוא המערכות .26.6
 .  רשותהיוותרו בחזקתה ובבעלותה הבלעדית של 

 ביקורת  .27

ו מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים בכל עת, בין בתקופת  , ארשותהומבקר    רשותמנהל הכספים ב .27.1
ההסכם ובין לאחריה, לקיים ביקורת אצל הספק בכל הקשור במתן השירות, או בתמורה הכספית  

 נשוא הסכם זה. 

ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל, ייתכן ויכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של הספק הקשורים   .27.2
  למתן השירותים, והעתקתם.

הספק מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך   .27.3
 כמתואר לעיל, וכן דו"חות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו.  

מוסכם, כי דוחות כספיים של הספק יימסרו רק לגבי פרטים הקשורים בביצוע העבודות נשוא הסכם   .27.4
 זה.

מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד  הספק   .27.5
 שלישי וביכולת הספק לקבלם.

 מחלוקות .28

בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים, וככל שהצדדים לא הגיעו לפתרון מוסכם, כל אחד מהצדדים   .28.1
ל רשאי  מוסכםיהיה  מגשר  למנות  ולבקש  גישור  של  הליך  פתרון  גשר המ"  -)להלן    כנס  לשם   )"

 המחלוקת, כמפורט להלן:  

 כל צד מתחייב להגיע לישיבת הגישור הראשונה לפחות.  .28.2

 המגשר יהיה רשאי למנות מומחים מטעמו לצורך גיבוש המלצותיו. .28.3
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בקשה למינוי המומחה תפרט את הנושא המקצועי בקשר עם המחלוקת המקצועית ותכלול רשימה   .28.4
תם כמומחים. מוסכם כי הצדדים יפגשו ויחליטו ביחד בנוגע  של לפחות שלושה אנשים שמוצע למנו

 ימים קלנדריים לאחר קבלת הבקשה למינוי המומחה.   5למינוי המומחה מתוך כל המוצעים בתוך 

הגישור   .28.5 ומתן במהלך  שיהיו  כל המשא  )ככל  בהליכים אחרים  אליו  להתייחס  ואין  בסודיות  יתנהל 
יסתיים הגישור בהסכם משפטי מחייב בכתב. ככל שהצדדים יקבלו  ויתנהלו בין הצדדים(, אלא אם  

את המלצות המגשר, או שיגיעו בדרך אחרת להסכמה על פתרון הסכסוך, תירשם הסכמת הצדדים  
 בכתב ולאחר שייחתם על ידי נציגי הצדדים, יחייב את הצדדים.

הצדדים .28.6 דיני    בכתב  בהסכמת  פי  על  ההליך  יתנהל  כאמור  ובמקרה  לבורר,  להפוך  יוכל  המגשר 
 הבוררות.  

בקשר  .28.7 אחרת  עלות  כל  וכן  המומחים  עלות  המגשר,  טרחת  בשכר  שווים,  בחלקים  יישאו,  הצדדים 
 .  זה להליך

)או    ימים ממועד הפנייה למגשר   120ככל שהצדדים לא יגיעו לפתרון המחלוקת באמצעות גישור בתוך   .28.8
רשאי לפנות לכל ערכאה    יהא  אזי כל אחד מן הצדדים  זמן אחר שיוסכם על ידי הצדדים בכתב(כל פרק  

 משפטית, לפי שיקול דעתו.   

 סודיות  .29

(, מסמך, תכתובת, תוכנית,  Know-How(, ידע )Informationהספק מתחייב לשמור בסוד כל מידע ) .29.1
, אישור, היתר, חוזה, הסכם, חוות  נתון, תמונה, וידאו, איור, ציור, תרשים, שרטוט, מדידה, מודל

סיסמא,   קוד,  דוא"ל,  כתובת  דואר,  למשלוח  כתובת  ניידים,  טלפון  ומספרי  טלפונים  מספרי  דעת, 
יישומי מחשב ויישומי טלפונים ניידים, ספרות מקצועית, הוראות ומסמכים טכניים, נהלים, תרשימי  

תוח אשר יגיע לידי הספק או למי מטעמו  לפי רשותהזרימה, פרוספקטים טכניים, וכן כל מידע אודות  
"(, בין בכתב ובין בע"פ, בין אם באופן ישיר  מידע סודי"  – בקשר למתן השירותים במכרז זה )להלן  

 ובין אם בעקיפין, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן.  

,  רשותהרשאה מהספק מתחייב לשמור בסוד מידע סודי שתגענה אליו עקב ביצוע מכרז זה וללא ה .29.2
והספק לא ימסור מידע סודי כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה. הספק מתחייב להחתים את כל  
זו   והעתק מהתחייבות  סודיות,  על התחייבות לשמירת  זה  לצרכי מכרז  ידו  על  והמועסקים  עובדיו 

 . רשותתועבר ל

נע גישה למערכות ולמידע  הספק ידאג לאבטח את כל המידע הסודי המגיע אליו במסגרת מכרז זה, ימ  .29.3
ותקנות הגנת הפרטיות )תנאי אחזקת    1981  - הסודי, ויפעל בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 .  1986-מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים(, התשמ"ו  

על ידו במסגרת מכרז זה מהווים "מאגר מידע" בהתאם   .29.4 נתונים אשר הגיעו אל הספק ו/או נאספו 
הגנת הפרטיות, תשמ"א  ל חוק  רישומו, החזקתו    1981-הגדרת  לנוהל  היתר, האחריות  בין  ומשכך, 

 והשימוש בו בהתאם לחוק, מוטלת על הספק.  

לפיתוח, או במועד שתורה לו    רשותההספק יוודא השמדת כל המידע הסודי בתום ההתקשרות עם   .29.5
 , לפי המוקדם מבניהם.רשותה

 זכויות יוצרים .30

כל זכויות היוצרים על תכניות, תשריטים, שרטוטים, מדידות, היתרים, אישורים ורישיונות, דו"חות,   .30.1
המתקנים   תיקי  מודלים,  טכניים,  ומסמכים  הוראות  מחשב,  יישומי  ספרות,  דעת,  חוות  חישובים, 
טכניים,   פרוספקטים  צילומים,  זרימה,  תרשימי  ותחזוקה,  בדיקה  נהלי  הפעלה,  הוראות  והציוד, 
תכנית חיווט, תכניות מכאניות ואלקטרוניות, ספרות, יישומי מחשב וכל חומר אחר אשר ייעשה בו  

, בכל מדיה  מטעמושימוש ו/או יפותח ו/או יירכש ו/או יותאם על ידי הספק בעצמו או על ידי קבלן  
נוע  הבלעדי והספק מוותר בזאת ויהיה מ  רשותה"(, יהיו רכוש המסמכים"   –קיימת או שתהיה )להלן 

 ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

זכאית לעשות במסמכים כל שימוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובין היתר    רשותהמובהר בזאת כי   .30.2
מהספק ומבלי שיהיה זה זכאי    רשותלהעבירם לכל גורם שהוא ולכל מטרה, ללא כל צורך בבקשת  

 ר.  לקבלת תמורה או תוספת תמורה בגין השימוש האמו
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הספק מצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו, במהלך ביצוע   .30.3
 מחויבויותיו על פי חוזה זה.  

ידי   .30.4 על  שהוכן  חומר  ובכל  תוכנות  בתוכניות,  להשתמש  רשאי  יהיה  לא  מתן    רשותההספק  לצרכי 
 . רשותהקיבל אישור בכתב ומראש מהשירותים, לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות, אלא אם  

  רשות הבכל מקרה של תביעת צד ג' כנגד    רשותההספק מתחייב, בהתחייבות בלתי חוזרת, לשפות את   .30.5
תודיע לספק על    רשותהבטענה כי המערכת מפרה זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ובלבד ש

ת לדרוש מהספק כי החומרים  רשאי  רשותהכל תביעה כאמור ותאפשר לו לנהל את ההגנה כנגדה.  
 נשואי התביעה יוחלפו בחומרים אחרים ש"ע שאינם מפירים, על חשבונו המלא של הספק.  

הספק אינו רשאי לעשות כל שימוש במסמכים, באישורים, בהמלצות, בתעודות, במצגות, פיזיים או   .30.6
, אלא באישור  רשותהדיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט וכיוצ"ב, הנושאים את הסמליל )לוגו( של  

   .רשותהמראש של 

 סעיפים אלו יהיו בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן. .30.7

, לפי המוקדם ביניהן, יעביר הספק את  רשותה בתום ההתקשרות או מיד עם דרישתה הראשונית של   .30.8
ונות, את הרישיונות  כל התכניות, התשריטים, השרטוטים, המדידות, ההיתרים, האישורים והרישי

עם המתקן    רשותוהאישורים מחח"י,   עם חח"י בקשר  וההתקשרות  ההזמנה  החשמל, את מסמכי 
והחשמל המופק ממנו, את אישורי מהנדס החשמל, אישורי הקונסטרוקטור, אישורי הוועדה לתכנון  

אישורי    ובניה, העתקי חשבון החשמל של המבנה, אישורי חשמלאי בודק, אישורי ממונה הבטיחות,
בודק קרינה, הדו"חות, החישובים, חוות הדעת, יישומי המחשב, ההוראות, המפרטים והמסמכים  
הטכניים, תיקי המתקנים והציוד, הוראות הפעלה למתקן ולמערכותיו, את נהלי הבדיקה והתחזוקה,  

התכניו  החיווט,  תכנית  האחריות,  כתבי  הטכניים,  הפרוספקטים  צילומים,  זרימה,  תרשימי  ת  את 
וקודי ההפעלה, וכל מסמך ו/או חומרים אחרים לפיהן   המכאניות והאלקטרוניות, את הסיסמאות 
מתן   במסגרת  המועסק  אחר,  שירותים  קבלן  כל  בידי  או  שבידו  אחר  חומר  וכל  העבודות,  בוצעו 

 . רשותההשירותים על ידי הספק, לידי 

 שונות .31

 עם הסכם זה.  לספק ו/או לקבלנים מטעמו לא תעמוד כל זכות קיזוז בקשר .31.1

הסכם  נם רשאים לעכב את ביצוע העבודות מושא  מטעמו אי   הקבלניםמובהר ומוסכם כי הספק ו/או   .31.2
 זה או כל חלק מהן בכל מקרה.

בדואר   .31.3 תשלחנה  או  רשום  בדואר  תשלחנה  ביד,  ותימסרנה  בכתב  יהיו  זה  הסכם  לצורך  הודעות 
או לכל כתובת אחרת  בכותרת הסכם זה  אלקטרוני, לפי בחירת הצדדים, על פי מעני הצדדים הנקובים  

, ויראו כל הודעה שנמסרה או נשלחה כאמור כאילו נתקבלה על  עליה יודיע צד למשנהו בכתב כאמור
 ידי נמענה כדלקמן:  

כעבור ארבעה ימי עסקים מהמועד    -בעת מסירתה; )ב( אם נשלחה בדואר רשום    -אם נמסרה ביד   .31.4
 כעבור יום עסקים אחד מהמועד שנשלח.   –נשלחה בדואר אלקטרוני  שנמסרה למשלוח כאמור; )ג( אם  

הדין החל על ההתקשרות על פי חוזה זה יהיה אך ורק הדין הישראלי. מוסכם בזאת כי לבתי המשפט   .31.5
בקשר  הצדדים  בין  מחלוקת  ו/או  סכסוך  בכל  לדון  הייחודית  השיפוט  סמכות  תהא  מרכז  במחוז 

 לביצועו של הסכם זה. 

על הסכם זה, מסכימים ומצהירים הצדדים, באופן בלתי חוזר, כי הסכם זה על כל נספחיו,    בחתימתם .31.6
צרופותיו והבהרותיו, ממצה את כלל ההסכמות בין הצדדים, ואין כל תוקף לכל הצעה, מצג, סיכום  

 ו/או הבטחה, בכתב או בעל פה, שניתנו קודם לחתימתו בנושאים הקשורים באמור בהסכם זה. 

ו תיקון או ויתור להסכם זה יהיו בכתב בלבד ובחתימת שני הצדדים. שינוי או תיקון שלא  כל שינוי א  .31.7
 בכתב וללא חתימת שני הצדדים לא ייחשב כמחייב.

שווה   .31.8 גזירה  ללמוד ממנה  ואין  לא תשמש תקדים,  הסכמת אחד הצדדים לסטייה מתנאי ההסכם, 
 למקרים אחרים. 
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ופת ההסכם, ניגוד עניינים מכל מין וסוג, קשרים עסקיים  הספק מצהיר כי אין ולא יהיה לו, במהלך תק .31.9
או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין אחר שעלולים להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים או  

 חשש לקיומו של ניגוד עניינים.

הימנעות של צד כלשהו מנקיטת פעולה במקרה של הפרת הסכם זה על ידי הצד האחר לא תתפרש   .31.10
דומות או  כוויתור מ לגבי הפרות אחרות  גזירה שווה  ניתן ללמוד ממנה  ולא  אותה הפרה  לגבי  צדו 

 שונות. 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 ________________________  ________________________ 

 הספק  רשות ה
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 1'ב נספח

 מפרט טכני

וולטאית -בטכנולוגיה פוטו חשמל  לייצור סולאריות מערכות הפעלה ותחזוקה של חיבור, תכנון, אספקה, הקמה,
 ואחרים  עיריית טירהעל גגות מבנים ו/או על קירוי שטחים בבעלות 

 קיצורים והגדרות .1

וכן   )כהגדרתם(  המכרז  במסמכי  להם  שניתנה  המשמעות  בו  המוזכרים  המונחים  לכל  תהא  זה  בהסכם 
 מהקשר הדברים: אחרת עולה אם אלא שבצידם, תהא המשמעות הבאים למונחים

החשמל ופורסמו באתר האינטרנט של   מזמינהכפי שפורסם בהחלטות 
 החשמל  מזמינה 

מכרז   ברירת מחדל/
 תעריפי 

 "יצרן" יצרן המודולים הפוטוולטאיים או הממירים או הקונסטרוקציה.

מפעיל המערכת והמעניק  מקים המערכת, מתכנן המערכת, ספק המערכת, 
 תחזוקה. בגינה אחריות ושירותי

 "ספק"

 "ת"י"  תקן ישראלי.

Ampere   A 

Alternating Current  AC 

Air Mass  AM 

centimeter  CM 

Direct Current  DC 

Hertz  Hz 

International Electricity Committee  IEC 

kilo-Watt-peak   kWp 

kilo-Watt-hour   kWh 

Kilogram  Kg 

Mega-Watt-hour   MWh 

Mega-Watt-peak  MWp 

meter  m 

millimeter  mm 

meter per second  m/s 

Photo Voltaic  PV 

Standard Test Condition (1,000W/m2, 25°C, AM 1.5)  STC 

 Volt V 

Watt  W 

 כללי .2

ל .2.1 מתייחס  זה  זה.  מפרט  מכרז  נשואות  והשירותים  העבודות    הוראות   בין  סתירה  שישנה  ככל  כלל 
  זמינה המ  את  לעדכן  המציע   על ,  במקביל.  גוברים  המכרז  מסמכי ,  המכרז  מסמכי  לבין  הטכני   המפרט
 הנחיותיה. ולקבל  

הנחיותיו ודגשיו של מפרט זה מחייבים  הוראותיו,  מפרט זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.   .2.2
 את המציע.
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המציע יציע את המערכת המקסימאלית )מבחינת הספק( לגודל כל אחד מהגגות. המזמינה, שומרת   .2.3
הנדסיות למגבלות  בהתאם  גגות  להוסיף  או  להוריד  הזכות  את  קונסטרוקטיביות,  לעצמה   ,

 ברור כי שינויים אלו ישפיעו על ההספק המותקן של המערכת.  מזמינהדקורטיביות וכפוף לתקציב, ל

ביצועים,   .2.4 יחס  ע"י  לתפוקה  יתחייב  מהסימולציה  PRהספק  הביצועים  ביחס  כתלות  לקבוע  ניתן   ,
ות במערכת החישה  שנה או כתל  25בתנאי שינקוב בערך סופי התחלתי ואחוז דגרידציה שנתית למשך  

 מדי טמפ׳ ומד קרינה אחד לפחות.  ניהמטאורולוגית המבוססת על ש

, יהיה ניתן למדוד על בסיס שעתי, יומי, חודשי   KWh/Kwpהשוואת התפוקה המונרמלת ביחידות .2.5
 ושנתי 

לאחר הודעת הזכייה, על הספק לספק ניתוח תפוקות חודשי לפי תעו"ז מתח נמוך או לפי חיבור לא   .2.6
 .  ת מהמערכותח נמוך לכל אחתעו"ז מת 

ואחר תקנות הבנייה    של המזמינהעל המציע לתת את הדעת ולמלא אחר הוראות מחלקת ההנדסה   .2.7
טרם התחלת הביצוע בפועל. על המציע    המזמינהלמערכות סולאריות. כל התוכניות יעברו לאישור  

והכל    , אישוריםהצהרותלספק את כל המסמכים כולל, אך לא רק תוכניות פריסה, תוכניות מפורטות,  
 המכרז. מפורט במסמכיבהתאם ל

מונים   .2.8 של  התקנה  כולל  והמונים  הממירים  של  לקריאה  סלולארי/אלחוטי  חיבור  תכלול  המערכת 
 רציפים לחיבור לקו הזנת החשמל הראשי של המבנה. 

 האתר .3

 . באתרי המזמינהעבודות הקמת המערכת יבוצעו  .3.1

ידרשו   .3.2 ועובדיו  ההספק  באתר  עבודות  ביצוע  בעת  הנהוגים  העבודה  נהלי  בכל  ואלו  לעמוד  מזמינה 
נהלי ביטחון,    באתרים,  בירות מין לכלל העובדיםהמקובלים ו/או נדרשים  ובכלל זה אישור היעדר ע

נהלים בנוגע לשמירה  נהלי העסקת עובדים,  נהלי העסקת מנהלי עבודה )ככל שידרש( ממוני בטיחות,  
 .פריקה והעמסת ציוד וכדומה, והכל כמפורט במסמכי המכרז נהליואחסנת ציוד, 

לצורך עבודות הקשורות במערכת שעות העבודה והימים לביצוע יקבעו מול מנהל הפרויקט בהתאם   .3.3
 לאופי הפעילות במבנה.  

 נתוני הגג )אזור ההתקנה( .4

 התקנת המערכת תהיה  באתרים )כהגדרתם( על גג ות מבנים ו/או קירויים כמפורט במסמכי המכרז. .4.1

לבצע   .4.2 יורשה  הזוכה  ולכן,  הספק  ההתקנה  תכניות  האתרים  באזורי  קיימות  במזמינה  ה מזמין  לא 
 המזמין ובתיאום עימו.באישור  ו/או האתרים  מדידה של הגגות

בדיקת מצב הבידוד הסקרים  באחריות הספק הזוכה לבצע את כל הבדיקות, אישורי קונסטרוקטור,   .4.3
תכנון,   לצורך  הנדרשים  שלרישויוהמדידות  החשמל  למערכות  הסככה  וחיבורה  ו/או  הקירוי   ו/או 

הגג על  קיימים  אלמנטים  של  בחשבון  לקיחה  החשמל  תוך  רשת  ו/או  החשמל  ,ההמזמין   ,לוחות 
ו/או    למערכות החשמל של המבנה  לחיבורה של המערכת  התוואי שיידרש להובלת כבילת החשמל עד

 . האתר ו/או רשת החשמל

והאיטום ומבלי לגרום לנזק כלשהו לתשתית  המערכת תותקן על הגג מבלי לחדור את שכבות הבידוד   .4.4
שימוש. בה  לעשות  או  תקופת     הקיימת  לסיום  עד  ותפעול  להקמה  הנדרשים  האישורים  כל  כולל 

  לעיל. 1.8המכסה מחברת החשמל, בהתאם לסעיף  

הקבלן מצהיר כי בדק את מצב הגגות והאיטום וכי ככל שידרשו תיקונים או איטום חדש לאחד או   .4.5
יותר מהגגות עבודה זו משוקללת במחירי היחידות )הפאנלים( והקבלן לא ידרוש עבורה עלות נוספת.  

 

או הלוח המוגדר ע"י  כל אחד מהגגות יחובר ללוח החשמל הראשי של המבנה עליו מותקנת המערכת.   .4.6
ניטור  או אתר  לאותו מבנה המספק חשמל  חח"י   יהיה אחראי להתקנת מערכת  יעם זאת, הקבלן   .

תבוצע כך שניתן יהיה לראות את נתוני כל אחד  שתצוגת הנתונים במערכת הניטור  והגדרתה  כולל  
האתרים  ות  הגגמ יו/או  הספק  כוללת.  בצורה  וגם  הניטור    עבירבנפרד  למערכות  הגישה  פרטי  את 
 מזמין ו/או מי מטעמו. ל
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 אישור התכנון  להציג מיתווה  חלופי אך אינה מתחייבת לאשרו.   המזמינה תאפשר לספק הזוכה בשלב  .4.7

ית בין המערכת  זככל שיבחרו גגות עם מערכות סולאריות מאסדרות ישנות על הקבלן ליצור הפרדה פי  .4.8
 להנחיית חברת החשמל. ו בברירת מחדל נשוא מכרז זה לבין המערכות הישנות בהתאם  לחוק החשמל  

 שיטת ההתקשרות .5

, הקמת והפעלת המערכת ובכלל זה גם אך  לצורך תיכנון מזמינה באחריות הספק כלל הפעולות הנד .5.1
מהיתר  לא רק רישוי המערכת, הגשת וקבלת בקשות להיתר בניה או לחילופין הצגת אישור פטור 

בניה ככל שלא נדרש, רכש, ביצוע בדיקות קבלת ומסירת המערכת על כלל רכיביה וחיבורה לרשת  
ופת ההפעלה ויהיה אחראי  החשמל והפעלתה. הספק יתחזק את המערכות על כלל רכיביהן בתק

 לטיב המערכות, המיתקנים, הציוד הרכיבים והאביזרים וביצועי המערכת.  

כנגד התמורה המפורטת בהצעת המציע שבמסמכי המכרז,  הספק הזוכה יבצע,  ה  –  תכולת העבודה .5.2
הקמת המערכת וחיבורה לרשת החשמל של המזמינה לרבות לצורך    מזמינהאת כלל העבודות הנד

קבלת כל האישורים הנדרשים מהגופים השונים  ובהם:  המזמינה,  משרד האנרגיה, המים והתשתיות  
ביום   דין  על-פי  גוף אחר  שיידרש  וכל  הסביבה,  חח"י,  מזמינה  החשמל  להגנת  הלאומיות,  המשרד 

 הקמת המערכת ומסירתה למזמינה לצורך פעולתה התקינה.

מלוח החשמל הראשי ועד לארון    מזמינההקבלן יספק ויתקין את כל תשתיות החשמל והתקשורת הנד .5.3
 והפעלה מלאה. רים, כולל אספקת כל הציוד, התקנה, בדיקות ועד לחיבור לרשתיהממ

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עבודות הספק תכלולנה גם את ביצוע הפעולות המפורטות להלן: .5.4

הכנת כל הדרוש לאישור על ידי המזמינה או מי מטעמה של כל המסמכים הקשורים להקמת  .5.4.1
בקשה לחיבור המערכת לרשת חח"י  לרבות בקשה למתן היתר בניה )המערכת ובהפעלתה,  

אחר   מסמך  החשמל וכל  לרשת  המערכת  המערכת,  חיבור  רישוי  לצורך  תידרש  שהכנתו 
 והיתר הפעלה ממשרד האנרגיה. המערכת לאחר שלב ההקמה והפעלת

תוכניות עקרוניות לאישור הלקוח או מי מטעמו, הצבה עקרונית, הכוללות גאומטרית  הכנת   .5.4.2
 רים. ייות ומיקום עמדות ממווהצבה, מרחקים וז

 הכולל:הכנת תכנון הנדסי מפורט של המערכת ע"י הגורם המורשה ע"פ חוק,  .5.4.3

תוכנית  פריסת המערכת שתציג את מיקומה הפיזי בשטח ואופן חיבורה למערכות   .5.4.3.1
הקיימות של המבנה למערכות הרלוונטיות כולל כתובות שייכות פנל-קופסאות  

 DC עד לממיר חד ערכיות.

המערכת  וככללן   .5.4.3.2 מרכיבי  לכלל  התייחסות  תכלול  המערכת  תוכנית  מיקום 
צנרת,   כבילה,  הנושאת,  המונה,  הקונסטרוקציה  החשמל,  לוח  המודולים, 
 מעברים ועוד. הממירים יוצבו במרחק בטוח מחדרים מאוכלסים בהתאם לתקן.

מונים   .5.4.3.3 הצריכה/חדר  למונה  שניתן  כמה  עד  בצמוד  יותקן  המערכת  של  המונה 
חח"י   להנחיית  לבהתאם  יש  גבי  .  על  המונה  מיקום  שימסרו  התוכניות  הציג 
המיתקן ובתיק  מהכבילה  .למזמין  חלק  )למעט  המערכת  מרכיבי  כל  כי  יודגש 

גגות המזמינה   ו/ או   על  יימצאו  לחיבורה ללוח החשמל של המזמינה(  הנדרשת 
הסככות   כאשר נידרש יהיה להציג אישור של מהנדס לפיו התכנון עומד בהמלצות  

לפליטת    ריפה, להגנת הסביבה, דרישות כיבוי אש ובעלי תקן לעמידות בש  המשרד
לאחר הפעלת המערכת וכתנאי  . כמו כן,  ולכל אישור נדרש    קרינה אלקטרומגנטית 

יש    לאישור קבלה ע"י המזמינה  ע"י המשרד  של המערכת  בודק המאושר  לזמן 
הקרינה האלקטרומגנטית ואישורן בהתאם    להגנת הסביבה לצורך ביצוע מדידות

 להמלצות המשרד, התקנות והחוקים.

המזמינה,    תוכנית .5.4.3.4 של  החשמל  ללוח  וחיבורה  המערכת  של  קווית  חד  חשמלית 
, DC- ןה  AC-מספר המודולים והספקם, מספר הממירים והספקם, חתכי כבלי ה 

 המנתקים אמצעי ההגנה וחיבורי הארקה

קצר  ההגנות   תציג   תוכניתה .5.4.3.5 לזרמי  והאקטיביות  תקלות  הפסיביות  לארועי  , 
ממיר    פהישר לכל  סטרינגים  חיווט/חיבור  מרמת  שתסומן  תוכנית  כתובות  לפי 

 הפנל ועד לממיר. 



- 62  - 

 חתימה וחותמת המציע: ___________________  21/22פומבי מספר  מכרז

ההארקה   .5.4.3.6 לשיטת  המותאמת  ההארקה  שיטת  את  הכוללת  הארקה  תוכנית 
 .מאושרים וחתומים ע"י מהנדס חשמלהקיימת של המבנה המתוכננים, 

ו/או הסככות    חישובי חוזק של המערכת על בסיס קונסטרוקציות הגגות הקיימים .5.4.3.7
משטר הרוחות השורר  ,  הקיימים ו/או אלו שיוקמו על ידי הספק  ו/או הקירויים

 .המעודכן 414חישובים סטטיים לפי תקן עומסי רוח ו באזור

 ם(פרטי עיגון ואיטום של הקונסטרוקציה )בהתאמה לסוג ושיטת האיטום הקיי .5.4.3.8

אבטחת   NFPA  של יצרן הפנלים שהם עברו את תקןהצגת תקני בטיחות ואש   .5.4.3.9
 IEC EN 60695-2-11אש ועמידות ההגנות בתקן 

וכל    -  סולמות  .5.4.3.10 שידרש(  )ככל  חיים״  ״קווי  הצבת  כולל  תקניים  סולמות  יותקנו 
 שנה(.  25הדרוש להתקנה ותחזוקת המערכת לכל תקופת הפרויקט )

איתור ותיעוד של פגיעות בתשתיות האיטום והבידוד הקיימות בגגות ככל שישנן   .5.4.3.11
 ושעל הספק לתקנן.

ע"ג   .5.4.3.12 גרפי  באופן  והייצור  הצריכה  נתוני  הצגת  לרבות  ניטור  למערכת  התחברות 
 מסך 

המערכת תכלול חיבור סלולארי לקריאה של המונים והממירים כחלק ממערכת   .5.4.3.13
האינטרנט   דרך  מרחוק  מפני  תוכנית    )בענן(.הניטור  הקונסטרוקציה  להגנת 

 קורוזיה  

ע"י   .5.4.3.14 החתומים  וחישובים  סטטיות  סכמות  לרבות  מפורטת  בצורה  יוגש  התכנון 
לעניין זה, מובהר  המערכת.    קמת  לאישור המזמינה טרם ה  מהנדס קונסטרוקציה

לא יגרע מאחריות הספק  כי מתן האישור ע"י המזמינה או מי מטעמה כאמור  
 לגבי תכנון וביצוע המערכת וכי שיטת ההתקשרות הינה "תכנון -ביצוע".

 אספקת כל הציוד הנדרש להקמת המערכת. .5.5

ביצוע ביקורת קבלה להתאמת הציוד לתכנון כולל מסירת רשימת מסרים סידוריים של כל המודולים   .5.6
(Flash Test   .ומספר סידורי של הממרים ) 

כתובות   .5.7 לפי  ושילוט  לתוכניתסימון  האביזרים    התואמות  ולכל  החשמל  חברת  לדרישות  ובהתאם 
 המקשרים מהפנל ועד ללוח הראשי. 

לא   .5.8 למזמינה  כי  האחראי  יודגש  יהיה  והספק  ממנה  חלקים  או  המערכת  לאחסון  מקומות  קיימים 
 הבלעדי לציוד המובא על ידו ולהתקנתו.

  ישמור על מראה אסתטי ויאושר טרם התוואי של חיבור המערכת יהיה כך שלא יפגע במבנה ובחזיתו,   .5.9
  תחילת העבודות.  מודגש כי נדרש יהיה להתאים את פריסת תשתיות החשמל ולחברן למספר לוחות 

 החשמל במבנה ובהתאם גם לפריסת המודולים על גבי מספר גגות  ו/או אתרים

וקבלה,   .5.10 מסירה  בדיקות  וביצוע  המקצועיים  והגורמים  המזמינה  עם  בסעיפים  תיאום  כמפורט 
 הרלוונטים להסכם, מסמך ב' למכרז. 

בהתאם  וספר מתקן(    AS MADEמסירת תיעוד מלא ומפורט של המערכת כפי שהותקנה )תוכניות   .5.11
 . ללוחות הזמנים כמפורט במסמכי המכרז

 .AS MADEוכניות חשמל הנמצאות בלוחות חשמל ב בנוסף ידאג הקבלן להחליף את הת .5.12

  .נספח התחזוקה.כמפורט ב מתן אחריות ושירותי תחזוקה למערכת בהתאם לתנאים  .5.13

  הכלים והאמצעים הדרושים לביצוע העבודות באתר המזמינה.המכשירים, אספקת כל הציוד,  .5.14

המזמינה    ה ועל פי דין ועל פי דרישותכל בעלי המקצוע הנדרשים על פי תנאי האסדר  יעסיק את  הספק .5.15
 יועצים, מנהלי ,כלכלנים ,קונסטרוקטורים ,. לרבות מהנדסי חשמלאו נציגיה לצורך ביצוע העבודות

בודקים ,שרטטים ,עבודה בטיחות,  סוקרים   מהנדסים  למתקני  החשמל,  שמאים,  מודדים,  יועצי 
 מטעם חברות הביטוח וכיו"ב.

 .שה ככל שנדרש והצגת אישור מתאיםלאתר מורציוד העודף פינוי כל הפסולת וה .5.16
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העתקים חתומים של תיק    3עם סיום העבודות ולאחר קבלת העבודה על ידי המזמינה יספק הספק   .5.17
של יצרני    יםמקורי  כתבי אחריותמתקן הכולל את כל התוכניות, שרטוטים, חישובים וכיוב' כולל  ה

 הרכיבים השונים במערכת.ו/או מייצג מאושר של  

המערכת כלולים בתכולת סעיפי המערכת ואינם  כל כבלי הכוח והתקשורת הנדרשים לחיבור  :יודגש  .5.18
מונע   איטום  ותקרות,  רצפות  קירות,  במעברי  יהלום  קידוחי  כוללים  הם  כן  כמו  בנפרד.  נמדדים 

בנות ו/או צנרת מגן, פירוק חלקי  ווהתפשטות אש לאחר השחלתם, תעלות רשת ו/או תעלות פח מגול
 .תקרות ביניים קיימות לצרכי התקנה והזרתם לקדמותם 

 מאפייני המערכת  .6

 לפחות   W 470הספק נקוב לפאנל ב 

כולל הצהרת יצרן על כך שהפאנלים הנם    mono(  Crystallineגבישית ) טכנולוגיה של המודול 
שנה, הפנלים יהיו    25ל   20%ודגרידציה ליניארית עד    ANTI PIDמסוג  

 Tier  oneבעלי תקן 

   20%תהיה לפחות  STCהנצילות בתנאי  נצילות המודולים 

ירידת   מקדם 
להספק   הטמפרטורה 

 המודול 

ל שווה  או  קטן  יהיה  המודול  להספק  הטמפרטורה  ירידת    - מקדם 
0.41%/°C-  כלומר, שלילי פחות, למשל(0.45%/°C- .) 

והמודול   התאמת הממיר 
 לדרישות חח"י 

המופיע   ומודול  ממיר  רק  להציע  ניתן  חח"י.  של  באתר  הרשימה  לפי 
 הגשת ההצעה. ברשימה ביום

על הספק להגיש במסגרת הצעתו אישור של יצרן הממירים על הדרכות   הדרכות למתקיני הממיר 
 שנעשו לצוותי המתקינים מטעמו. 

 97%לא תפחת מ   IEC61683נצילותו של הממיר בהתאם להגדרות תקן   נצילות הממיר 

IP    על הממירים להיות מותקנים על הגג או בצמוד לקיר המבנה לפי החלטת
להתקנת    מזמינה הנציג   מותאמים  להיות  עליהם    OUTDOORולכן 

ב   מפתח    IP65ולעמוד  עם  ממירים  כלוב  בתוך  יהיו  הממירים  לפחות. 
ב שיהיה  הכלוב    מזמינהמאסטר  התחזוקה.  חברת  בידי  ועותק  הנציג 

שעות היום יהיה צל על הממירים. דרושה    ממירים יהיה מוצל כך שבכל
מהתאום   לסיכום  בהתאם  מקרה  בכל  והצללה  איורור  ובתנאי  גישה, 

 הטכני של חח"י. 

בקרת   חיבור למערכת בקרה  למערכת  בעתיד  חיבור  יאפשרו  האנרגיה  ייצור  מערכת  נתוני 
)מודם   סלולארית  בתקשורת  שימוש  ידי  על  עירונית  (  GPRSאנרגיה 

מחוב יהיה  אשר  המודם  מאושר  שו"ע  או  סייטק  של  אנרגיה  למונה  ר 
דקות לכל היותר. המונה יורכב על ארון    15ידגום את ייצור האנרגיה כל  

 החשמל בהתאם לתקן חח"י ולחוקים הרלוונטים. 

ותציג את החיוו  מערכת הניטור  חייה  לכל  במחיר המערכת  כלולה  ים  ימערכת הבקרה 
 הבאים: 

 KWהספק רגעי של כל ממיר ב

 , רגעי , יומי חודשי ושנתי PRביצועים יחס 

 סך האנרגיה שיוצרה בחתך יומי, שבועי, חודשי ושנתי 

 החיסכון הכספי בשקלים )ישתנה בהתאם לתעריף( 

 W/M2קרינה סולארית רגעית ב  

 KGתחמוצת הפחמן ב -חיסכון של דו

 טמפרטורה של שני מודולים לפחות בעלי שונות טופוגרפית

 טמפרטורת סביבה  
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 שעה ותאריך 

 טקסט חופשי 

 סמל העיר ושם המערכת 

 PDFאו  EXCEL ,WORDאפשרות להורדת הדו"חות בפורמט של 

מערכת הבקרה תציג התרעות בזמן אמת והתרעות אלו יישלחו גם בסמס   התרעות 
ובמייל ללא הגבלה למספר הנמענים אצל המזמינה לבחירתה. ההתרעות  

 המינימאליות יכללו את המידע הבא: 

 אי הזרמת זרם 

 תקלת ממיר 

 נפילת ממיר, אי התעוררות ממרים ומתי נכנסו לייצור 

 ACוה  DCמהיצור לפי הספק ה 12%ממרים מתחת ל

 10%בין הממרים מתחת ל KWh/KWpשונות מנורמלת 

 טמפרטורת יתר של רכיבי המערכת 

 חת זרם זליגה לאדמה הגבוה מ מהזרם של ממסר הפ

 ,WORDפורמט  ניתן יהיה להוריד את כל הנתונים על ההתרעות לדוח ב
EXCEL  אוPDF 

בכל שלב בחיי המערכת ניתן יהיה לחבר מערכת אגירה חשמלית. הממיר   אגירה 
למערכת   במקביל  האגירה  למערכת  כממיר  גם  לשמש  יוכל  הסולארי 

 (DC  Storage Systemהסולארית )

 קונסטרוקציה .7

 .בכתב בלבד מזמינהההקונסטרוקציה עליה מותקנים המודולים תהיה סטטית באישור נציג  .7.1

 על הקונסטרוקציה להיות עמידה בפני קורוזיה כולל כל המחברים, הברגים והמהדקים .7.2

על הקונסטרוקציה הנושאת להיות עמידה בפני משבי רוח חזקים המאפיינים את האזור. לפי תקן   .7.3
414 . 

ן הקונסטרוקציה לגג המבנה תהיה כזו שלא תחייב כל חדירה לגג או פגיעה באיטום ובבידוד  שיטת עיגו .7.4
על התשתית הקיימת כפי שתוצג במפגש  הקבלנים )כגון באמצעות הנחת אלמנטי בטון במשקל  ותונח  

 מתאים(.

במידה ותהיה פגיעה באיטום  באחריות הספק לוודא כי לא תהיה פגיעה באיטום של הגג. בכל מקרה,  .7.5
האתר הנובעת מהתקנת המערכת,  יבצע הספק תיקון איטום על חשבונו,  לשביעות רצונה של    של גג

המזמינה.  יובהר כי  באחריות הספק לטפל באיטום הגג בכל נזק שיגרם עקב הקמתה של המערכת או  
קיומה בכל תקופת האחריות  כמפורט בסעיפי המכרז וכי כל פגיעה במרכיבי הגג תחייב תיקונו ע"י  

 הספק.

עבודת הקונסטרוקציה תכלול את כל הפעולות הנדמזמינה  לביצועה ולצורך התחזוקה,  לרבות הקמת   .7.6
סולמות טיפוס תקניים כולל הגנת גב  באורך מתאים בכל מקום בו הדבר נדרש ואין בו דרך אחרת 

 .מזמינהוכולל קווי חיים בגגות בהם הדבר דרוש כפוף לאישור ממונה הבטיחות ב  נוחה להגיע לגג

הספק,   .7.7 מטעם  קונסטרוקציה  מהנדס  בחתימת  יוגשו  הקונסטרוקטיביות  העבודות  בליווי  תכנית 
עם  חישובים   ובתיאום  בתכנון  שינויים  לבצע  רשאית  תהיה  המזמינה.  המזמינה  לאישור  סטטיים 

 אדריכל המזמינה ומהנדס הקונסטרוקציה מטעם המזמינה.

 והגנה נגד שמש ישירה וצד גשם.הקונסטרוקציה תכלול גם כלובי ממירים נגד גנבות ובטיחות  .7.8

 הארקות .8

 . 4271 קובץ התקנות   1981העבודה תבוצע בהתאם לתקנות החשמל )הארקת יסוד( תשמ"א  .8.1
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את  ספק  ה .8.2 לבדוק  הוא.  באשר  מבנה  לכל  שקיימות  הארקות  קיום/ביצוע  לבדוק  ההתנגדות  נדרש 
 הוספת אלקטרודות ככל שידרש.  הכוללת של ההארקה ו

 . תוכנית הארקות תצורף לתיקן המיתקן  .8.3

והארקת גוף המהפך דרך    ACהארקת מהפך, הארקה חשמלית ע"י כבל   הארקות פנלים פוטוולטאים  .8.4
 הארקה על הגג כחלק מהקונסטרוקציה  

ממ"ר שיונחו לאורכן   35מוליכי נחושת  כל התעלות הראשיות , הציוד העיקרי והסולמות יוארקו ע"י .8.5
 מטר.  5התעלות תוארקנה למוליכים הקיימים, כל  U :כשהם מחוברים לתעלות ע"י ברגים דגם

מ"מ  16הקונסטרוקציה תוארק עם כבל    .הארקה לקונסטרוקציהארקו על ידי אומגת  כל הפנלים יו .8.6
מ"מ להארקת יסוד.  25ע"י כבל  פוטנציאל על הגג והוא יגושר    תלפחות מנחושת שיחובר לפס השווא

 יעד. 'או  'מקור'לפס זה וכל כניסה או יציאה מהפס תסומן גם הוא  גוף הממיר יחובר 

הנכ .8.7 האנרגיה  מדידת  לצורך  שתבחר  מייצגת  במערכת  מטארולוגית  תחנה  למערכתנהתקנת    . סת 
 רינה גלובלי. חיישני טמפרטורת ערך פנל, חיישן נוסף לטמפ' ערך סביבה ומד ק משניהמערכת תורכב 

בי יחס ביצועי מערכת,  וחיש לבצע  המערכת תעביר נתונים למערכת ופורטל הניטור כך שיהיה ניתן   .8.8
PR . 

 דוחות ניטור שבועיים חודשיים רבועניים ושנתיים ישלחו לרשורת לצורך בקרה.  .8.9

 . ו למזמינה תוך תיעוד התקלה ופתרונהכל דיווח חריג בגין ליקוי ותקלה ידווח  .8.10

 PRיחס ביצועים  .9

 . PVSYSTביצועי המערכות הסולאריות יבחנו אל מול תפוקה מובטחת המחושבת בסימולציית 

 תקינה ותקנות .10

הפאנלים,   –לכלל רכיבי הציוד והמערכת ובעיקר, אך לא רק   או חח"י אישור מכון התקנים הישראלי .10.1
 .ת קומפלטהממירים, סטרינגים ומערכות החשמל כולל ארונו

במקרה של סתירה בין דרישות המפרט ולתקנים הישראלים ובין לאומיים המפורטים להלן, דרישות   .10.2
 .המפרט גוברות וזאת במידה ודרישות המפרט מחמירות מדרישות התקן

לעמוד   מודולים  המודולים  על 
האחרון   העדכון  בדרישות 

  של התקנים הבאים

IEC 61215 Crystalline or mono 
silicon terrestrial 
photovoltaic (PV) 
modules - Design 
qualification 

לעמוד   מודולים  המודולים  על 
האחרון   העדכון  בדרישות 

 של התקנים הבאים

IEC 61730 
PART 2 

NFPA 

PV Module safety 
qualification: 
Requirements testing  

Fire resistance 

לעמוד   ממירים  הממירים  על 
האחרון   העדכון  בדרישות 

 של התקנים הבאים

IEC 61683 

UL1699B 

UL1741 

PV systems - Power 
conditioners - Procedure 
for measuring efficiency 

הממירים   ממירים  והספק  במידה 
עליהם    50kW לא יעלה על 

 לעמוד בתקנים הבאים 

חלק    4777ת"י.  
1 

חיבור מערכות אנרגיה לרשת 
חשמל באמצעות ממירים:  
 דרישות התקנה 

הממירים   ממירים  והספק  במידה 
עליהם    50kW לא יעלה על 

 לעמוד בתקנים הבאים 

חלק    4777ת"י  
2 

חיבור מערכת אנרגיה לרשת  
חשמל באמצעות ממירים:  
 דרישות לממירים 
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הממירים   ממירים  והספק  במידה 
עליהם    50kW לא יעלה על 

 לעמוד בתקנים הבאים 

חלק    4777ת"י  
3 

חיבור מערכות אנרגיה לרשת 
חשמל באמצעות ממירים:  

 החשמל דרישות להגנת רשת 

חברת   הארקות  ולפי  התקן  לפי 
בדיקת   תבוצע  החשמל, 

 LTרמת ההולכה ו

בהתאם  
לתקנים  

 הרלוונטיים 

חיבור המערכת לרשת  
 החשמל דרישות התקנה 

לעמוד   קונסטרוקציה  הקונסטרוקציה  על 
האחרון   העדכון  בדרישות 

 של התקנים הבאים

Eurocode 1 Action on structures 

לעמוד  על   קונסטרוקציה  הקונסטרוקציה 
האחרון   העדכון  בדרישות 

 של התקנים הבאים

Eurocode 9 Design of aluminum 
structures 

לעמוד   קונסטרוקציה  הקונסטרוקציה  על 
האחרון   העדכון  בדרישות 

 של התקנים הבאים

עומסים במבנים: עומסים   412ת"י 
 אופייניים 

לעמוד   קונסטרוקציה  הקונסטרוקציה  על 
האחרון   העדכון  בדרישות 

 של התקנים הבאים

עומסים אופייניים בבניינים:  414ת"י 
 עומס רוח 

 בדיקות לאישור התחלת עבודה ואישור קבלה .11

 המערכת תבוצע בהתאם לחוקים ולתקנות הבאות:

והמים להתקנת    1954  -  חוק החשמל התשי"ד והנחיות משרד האנרגיה  התקנות שהותקנו מכוחו, 
 וולטאיות -מערכות פוטו 

 וולטאי - נוהל קבלת היתר משרד האנרגיה להפעלת מתקן חשמלי פוטו

 לשירותים ציבוריים חשמל  מזמינהאמות מידה של ה

 כללי חח"י 

 והתקנות שהותקנו מכוחו  1965 – חוק התכנון והבנייה התשכ"ח

 .כל האישורים בתקנת הפטור 

 אישור בודק חשמל )גם לכל המבנה( 

 .התקנה ואחריה לפני אישור קונסטרוקטור

 עמידה בהוראות מכ"ר )סידורי בטיחות אש במתקנים פוטו וולטים( 

 אישור התקנת מערכות גילוי וכיבוי וארון חשמל )תלוי גודל(

חשמלאי   יציג הספק אישור  והתקנתה ולפני חיבור המערכת לרשת החשמל,  קמת המערכת  בתום ה .11.1
 . לחיבור בודק ואישור חח"י 

הסביבה   .11.2 להגנת  המשרד  ברשימות  המופיע  בודק  להזמין  הספק  באחריות  המערכת,  הפעלת  לאחר 
מתן אישור בודק  מדידות הקרינה האלקטרומגנטית ואישורן בהתאם להמלצות המשרד.לצורך ביצוע  

חשמל, בודק הקרינה האלקרומגנטית המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה, הקונסטרוקטור, משרד  
האנרגיה,  חברת חשמל ומזמינה   החשמל  ו/ או אישורים נוספים שידרשו ע"פ דין ו/או  תקינה לצורך  
למתן   תנאי  יהווה  לעיל  שפורטו  המקצועיות  בדרישות  ולעמידתה  המערכת  של  התקינה  פעילותה 

 תעודת השלמה לעבודות הספק ויהווה אישור סופי של המזמינה לסיום העבודה.

 בדיקות לאחר סיום התקנה  .12

 .off-grid ,Grid-connectingעל הקבלן לדאוג לכל הבדיקות לאחר התקנה כולל בדיקות במצב  .12.1
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יציג הקבלת לאת תוצאות הבדיקות החשמליות   .12.2 ולפני הביקו  מזמינהוהמכניות  ת  רלאחר ההתקנה 
 הסופית של הבודק. 

 שמוסמך לכך.  3 סוג  הבדיקות יאושרו ע"י בודק חשמל .12.3

- החשמל להלן "הנחיות להתקנת מיתקן פוטו  מזמינההבדיקות יבוצעו לפי נהלי בדיקות שפורסם ע"י   .12.4
 ". 1029-ולטאי, התשע"טו

 בטיחות .13

נציג מטעמו כ .13.1 ימנה  ויעוץ בטיחותי לעבודת הקבלן מ הספק  בהתאם    מונה בטיחות לפיקוח, הנחיות 
בעל "אישור כשירות" בתוקף של מפקח  ממונה הבטיחות  יהיה  .לנספח הבטיחות המצורף למכרז זה

  .עבודה ראשי למתן הנחיות, יעוץ ופיקוח בטיחותי על ביצוע העבודה

ומתן  הממונה   .13.2 באתר  הסיכונים  סקר  יכין  הקבלן  בטיחות  עבודות  לביצוע  לקבלן  בטיחות  הנחיות 
  בפרויקט.

 יבצע ביקורות שוטפות באתר בכל משך הפרויקט.  ספקממונה הבטיחות של ה .13.3

 בכל ביקור יועבר "דו"ח ממצאי ביקור" והנחיות לטיפול לקבלן, ואלה ישמרו בתיק הבטיחות באתר.  .13.4

                           טעמו.חובת הקבלן לבצע מיידית את כל ההנחיות של ממונה הבטיחות מ .13.5

ו/או עם קבלת הוראה מאת ממונה הבטיחוהקבלן   .13.6 גילויו,  ת ו/או  יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם 
 .המזמינה

 עבודות בגובה .14

  2כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על   - "עבודה בגובה  .14.1
 :ולרבות עבודה מטרים

 ל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני; המתבצעת מע  .14.1.1

 מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח העבודה;   45  -המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ   .14.1.2

ע"פ    .14.1.3 תבוצע  ממוכן  פיגום  או  אדם  להרמת  סל  ניידת,  מתרוממת  בימה  מתוך  המתבצעת 
 (.  2007המפורט התקנות הבטיחות בעבודה בגובה ) 

הדרכה   .14.2 יעברו  בגובה  בגובה",    ויוסמכוהעובדים  "עבודות  להדרכת  ע  ומוסמך  מקצועי  מדריך  ע"י 
 (.  2007בהתאם לתחום העבודה הנדרש, כמפורט בתקנות הבטיחות בעבודה בגובה )

 עבודה בחום .15

עבודה חמה: ריתוך, חיתוך, השחזה, אש גלויה וכל עבודה אשר כתוצאה ממנה עלולים להיות גיצים   .15.1
מטפי אבקה תקינים כולל    2העבודה, ציוד כיבוי אש לרבות    הקבלן יחזיק, בצמוד לאזור  -  או אש

 בדיקות תקופתיות ע"י בעל מקצוע מוסמך. 

ע"י   .15.2 יאושרו  מטעם  מנהל הבטיחות  "עבודות חמות" ההכרחיות בסמוך למבנים או מתקנים באתר 
 .לאחר שבדק את המקום

מטרים   10ם למרחק של אזור בו מבוצעת "עבודה חמה" יבודד ויורחקו כל חומרים דליקים או בעירי .15.3
 .או יכוסו הרמטית בכיסוי שאינו בעיר למניעת נזק וסכנת התלקחותו/ לפחות 

"צופה אש" שיעמוד עם מטף כיבוי וצינור מים מחובר לברז פעיל    –הקבלן יעמיד על חשבונו אדם   .15.4
וישגיח על סביבת העבודה. מודגש שבמידה והעבודה מבוצעת במפלס עליון, על "צופה האש" להשגיח  

 .במפלס הנמוך שאליו נופלים או עלולים להגיע הגיצים

לאחריה, יבדוק הקבלן את אזור העבודה והסביבה  ות  אלת לפחעם גמר "העבודה החמה" ועד שעה   .15.5
 .לגבי שאריות, גיצים, נפולת חמה, התחממות או אש ויובטח שאין אש או סכנת התלקחות כלשהי

 אחריות .16
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כולל פאנלים, ממירים,   .16.1 ביחס לכלל המערכות  לפי תנאי ההסכם והתקופה הנקובה  אחריות מלאה 
להוראות   ובהתאם  לחלפים  לרבות  הינה  האחריות  אחרת.  תשתית  או  מערכת  וכל  קונסטרוקציה 

  - מול אחריות היצרן ל  'גב אל גב'מסמך המפרט הטכני. מובהר, כי האחריות לפאנלים והממירים הנה  
יחס לאחריות לממירים בלבד, מציע יהיה רשאי לצרף בעת הגשת הצעתו למכרז, התחייבות  שנה. ב   25

שנים    15שנים לממיר שיותקן והתחייבות נוספת מטעמו  להחלפת הממיר בחלוף    15לאחריות של  
 שנים לממיר שיותקן )במקום זה שהוחלף(.   15ומתן התחייבות לאחריות של 

ולפאנ  .16.2 ממירים  הקונסטרוקציה,  ויספק  לגבי  היצרן  מאת  חתומה  אחריות  הזוכה  הקבלן  יספק  לים 
אל מול אחריות היצרן. זאת, בנוסף לאחריות והתחזוקה של המציע הזוכה ביחס   'גב-אל -גב'אחריות 

 פת ההפעלה כמפורט במסמכי המכרז  לכלל המערכת לתקו

 אחריות הספק לתקינות המערכת ומרכיביה: .16.3

ואיכות  הספק  אחריות  .16.3.1 טיב  )לרבות   עבור  הקונסטרוקציה,  ממירים,  המודולים,    העבודות 
המערכת,   מרכיבי  וכלל  הבקרה  מערכת  חשמל,  כמפורט  מלמערכת  ההפעלה  תקופת  שך 

 תלות באחריות יצרני רכיבי המערכת, אשר הותקנה על ידי הספק.  ללא במסמכי המכרז ,

לרבות .16.3.2 המערכת  של  תקינה  לפעולה  מקיפה  אחריות  תהיה  הספק  המודולים,  אחריות   ,
מערכת ושלמות    הממירים,  קורוזיה  מפני  הקונסטרוקציה  עמידות  והבקרה,  החשמל 

 שימוש מקובלים.  ותקינות שאר מרכיבי המערכת בתנאי

כוללת  –   החלפת חלפים מקולקלים, שעות העבודה לרבות בלאי סביר, האחריות המקיפה   .16.3.3
 להחזרת המערכת לפעולה תקינה כדלקמן: פגמי ייצור ופגמי התקנה  וכל שיידרש

 .הסולארים אחריות למודולים .16.3.3.1

 . אחריות לממירים .16.3.3.2

 אחריות לעבודות הקונסטרוקציה.  .16.3.3.3

ל .16.3.3.4 מפסקים,    כל אחריות  חשמל,  לוחות  כבלים,  לרבות  המערכת  תעלות  מרכיבי 
וכו  מערכת האפשר,  הבקרה  ככל  יבוצע,  תקלה  תיקון  המזמינה    אתרב'. 

מתאפשר,  ובאישורה.   איננו  והדבר  התיקון  במידה  הספק  יבוצע  במעבדות 
 בישראל.

 פי כתבי האחריות המקוריים של היצרן.-אחריות הספק לעמידה בהספק המערכת הינה על  .16.3.4

לאיטום הגג באותם מקומו .16.3.5 גם אחריות  נפגע בעת  אחריות הספק תכלול  ת בהם האיטום 
 .  ו/או הסככה ו/או הקירוי הקמת המערכת או כתוצאה מקיומה של המערכת על הגג 

נזילות וללא פגמים   .16.3.6 עם חתימה על המפרט וההסכם המציע מאשר כי קיבל את הגג ללא 
 ושכל פגם או נזילה שיתגלו עם התקנת המערכת יתוקן על ידו. 

 כולל שטיפות O&Mשירות ותחזוקה  .17

 האחריות והתחזוקה תהינה בהתאם לתנאי המכרז.  במשך תקופת ההפעלה  הפעלהבמהלך תקופת ה  .17.1
 :יספק הספק גם את השירותים הבאים

אחה"צ    16:00בבוקר ועד    8:00הפעלת מוקד שירות בימים ראשון עד חמישי בין השעות   .17.1.1
 והזמנת שירות. לצורך מתן מענה לכל תקלה  

שעות ממועד    96היענות מהירה לאיתור תקלות בפעילות המערכת ולתיקונן לכל היותר תוך   .17.1.2
לסיום    מסירת עד  ברציפות,  השירות  את  לתת  הספק  תקלה.  על  של  קיומה  על  ההודעה 

הטיפול בבעיה  ופתרונה, השלמת תיקונים הנדרשים והחזרת המערכת למצב פעולה תקין,  
 תוך דיווח על הפעילויות שננקטו על ידיו לצורך זה.

 ביצוע בדיקות וטיפולים תקופתיים במערכת לרבות תחזוקה מונעת ע"פ הוראות היצרן. .17.1.3

 ביצוע בדיקות אישורי קונסטרוקציה ובדיקות חשמל אחת לשנה.  .17.1.4

ביצוע תיקונים ופעולות נדמזמינה, להבטחת פעולתה התקינה של המערכת, לרבות החלפת   .17.1.5
 חלקים בלויים ובלתי תקינים.
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 עדכון תדרים וכיולים ככל שיידרש.  .17.1.6

אחזקת מלאי חלפים מספק  ואספקת חלפים חדשים ומקוריים של היצרן והתקנתם במקום   .17.1.7
לפחות  5%  מכמות    חלפים של  מלאי  להחזיק  יחויב  הספק  ובלויים,  פגומים  שנמצאו 

המודלים ולפחות ממיר אחד מכל אחד מהסוגים שיותקנו במערכת )בהתאם להסכם עם  
 הלקוח(. 

וסמך. למזמינה תהיה  תיעוד מלא של התקלה והטיפול בה חתום על ידי טכנאי/איש שירות מ .17.1.8
גישה לדוחות התקלה באופן מקוון ו/או כדו"ח שנתי מוסכם ו/או בכל עת שתידרש לכך על  

 ידי המזמינה

בהפעלת המערכת  .17.2 בעלי הסמכה, הבקיאים  עובדים  ידי  על  ידי הספק תבוצע  על  המערכת    תחזוקת 
בהתאם   וכן  ונוהל,  דין  כל  הוראת  פי  על  יבוצעו  והשירות  התחזוקה  הכשרה.  ובעלי  ובתחזוקתה 

התעשייה  לדרישות   משרד  ו/או  היצרן  ו/או  היבואן  והנחיות  דרישות  ו/או  הרלוונטיים  התקנים 
ו/או חברת החשמל ו/או המשרד   ו/או מכון התקנים  המסחר  והתעסוקה ו/או המפקח על העבודה 

 להגנת הסביבה ו/או כל מזמינה  המוסמכת לכך לפי כל דין.

ו/או תחזוקת מערכות בבעלותה    תרים כלעבודה הנדרשת לתיפעוללמזמינה שמורה הזכות לבצע ב .17.3
 והספק יספק את כל המידע הדרוש לביצועם.ו/או באחריותה  

 כחלק משירותי התחזוקה הקבלן יתחזק את הגג עצמו כל ליקוי שיתגלה באיטום הגג.  .17.4

הספק יעניק שירותי תחזוקה למודולים אשר יכללו את שטיפתם לפחות  4  פעמים בשנה או אחרי   .17.5
טיפול   הפאנלים.  פני  על  לכלוך  של  להצטברות  גרם  אשר  חריג  מאירוע  כתוצאה  ו/או  אבק  סופות 

ע"י    בהתאם המערכת  לתקינות  חשמל  בדיקת  לשנה  אחת  הספק  כן,  יבצע  כמו  היצרן.  להוראות 
קונסטרוקציה   מהנדס  ע"י  הקונסטרוקציה  תקינות  בדיקת  מתאים.  רישיון  חשמל  בעל  חשמלאי 

 ובדיקה ויזואלית לציוד וזאת בתיאום מראש עם המזמינה 

 שירותי התחזוקה יינתנו בהתאם לתנאי המכרז וההסכם.  .17.6

 בתום תקופת ההפעלה, מתחייב הספק לבצע על חשבונו  .17.7

 כיצד לבצע את שירותי התחזוקה.  מזמינהה להעניק הדרכה מעשית לנציג  .17.7.1

 להעביר למזמינה את הוראות היצרן בעברית.  .17.7.2

לביצוע תחזוקה .17.7.3 היצרן הכתובות באשר  על הוראות  רכיבי  והפעלה    להעניק הדרכה  לכלל 
 . המערכת

לידי המזמינה את הציוד החליפי המיועד לצורכי הפעלה ותחזוקה של כל מתקן   .17.7.4 להעביר 
 מרכיבי המערכת(.   5%למפורט מעלה ) בהתאם

 

 תיאור המערכת למילוי על ידי המציע  .18

 הנדרשים  הנתונים כל את וברור קריא יד בכתב הטבלה בתוך להשלים המציע על

 מודולים: .18.1

עמידה   ערך מוצע  יחידות  ערך סעיף 
בדרישות  

ידי   על  )למילוי 
 המזמינה( 

מינימאלי   הספק 
 נקוב 

470 Wp   

נצילות  
מינימאלית  

 STCבתנאי 

20  %   
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ירידת   מקדם 
הטמפרטורה  
המינימאלית  

 להפסק 

0.41 - %/C   

בתקן   עמידה 
IEC 61215 

    חובה 

בתקן   עמידה 
IEC 61730    חלק

2 

    חובה 

 )המשך(: מודולים .18.2

 הערות/יש להגיש אסמכתא.  נתון  יחידות  סעיף 

   מ"מ  מידות המודול  

כולל   למ"ר  המודול  משקל 
 הקונסטרוקציה 

   ק"ג/מ"ר 

   וואט  NOC ,STCהספק המודול ב 

, NOC,   נצילות המודול בתנאי  
STC 

   אחוז 

כתלות   ההספק  ירידת  מקדם 
 בטמפרטורה 

לטמפ'   אחוז 
)מעלות  
 צלזיוס( 

  

   אחוז לשנה  מקדם ירידת ההספק עם השנים

    שם היצרן  

    ארץ ייצור המודול ושנת יצור

 ממירים  .18.3

עמידה בדרישות )למילוי   ערך נדרש  ערך מוצע  סעיף 
 על ידי המזמינה( 

  חובה   התאמה לדרישות חח"י 

  חובה   אישור ביצוע הדרכות 

  97%  נצילות מינ' 

  חובה   אישור הפצה 

  חובה   IEC 61683עמידה בתקן 

  חובה   4777עמידה בת"י  

בטיחות  בתקן  עמידה 
UL1741 

   

    UL1699Bעמידה בתקן  

-IEC EN 60695עמידה בתקן   
2-11 

   

 )המשך(:  ממירים .18.4

 הערות/יש להגיש אסמכתא.  נתון  יחידות  סעיף 
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   ( Wואט ) הספק כניסה מקס' 

   ( Vולט ) מתח כניסה מקס' 

   ( Aאמפר ) זרם כניסה מקס' 

   ( Wוואט ) הספק יציאה מקס' 

   ( Vולט ) מתח יציאה  מקס' 

   ( Aאמפר ) זרם יציאה מקס' 

   ( Hzהרץ ) טווח תדר יציאה 

   1 מקדם הספק 

   חד או תלת  מספר פאזות 

   %  נצילות מינ' 

   מ"מ  אורך הממיר 

   מ"מ  רוחב הממיר 

   מ"מ  עומק הממיר 

   ק"ג  משקל הממיר 

   ( Wוואט ) צריכה עצמית 

   מעלות צלזיוס  טווח טמפרטורת סביבה 

IP    

 מפרט טכני המציג את כל הערכים המוזכרים בטבלה לעיל כחלופה ניתן לצרף  .18.5

 קונסטרוקציה .18.6

ידי   ערך נדרש  ערך מוצע  סעיף  על  )למילוי  בדרישות  עמידה 
 המזמינה( 

  חובה   412עמידה בת"י  

  חובה   414עמידה בת"י  

בתקן   עמידה 
EUROCODE 1 

  חובה  

בתקן   עמידה 
EUROCODE 9 

  חובה  

 

 מטאורולוגית תחנה  .18.7

 תשובת המציע  סעיף 

  סוג חיישנים 

  יצרן 

  תקן 

  כמות חיישנים 

כולל   טופוגרפי  מיקום 
 סקיצה 
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חיישני   כיול  וזמני  נתוני 
 טמפרטורה וקרינה 

 

את   המתרגמת  נוסחה 
לפי   הנכנסת  האנרגיה 

 החיישנים 

 

  סכמת חיבור תוואי 

נוסחת חישוב יחס ביצועים  
PR 

 

 פירוט לציוד מיתוג כלל הגנות, מנתקים מגני מתחי יתר ומפסקים. יש להוסיף  .18.8
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 2'ספח בנ

 לתקופת ההקמה נספח ביטוח

על- מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על .1 זה או  ולקיים, על חשבון הקבלן,  -פי הסכם  דין, על הקבלן לערוך  פי 
ל הבניה  אתר  העמדת  מיום  החל  כדין,  מורשית  ביטוח  לביצוע    מזמינה בחברת  האישור  מתן  או  הקבלן 

ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן    קמההעבודות )לפי המוקדם( ולמשך כל תקופת הה
נוספות לאחר סיום    למשך שבע שניםמהאתר )לפי המאוחר( )לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר,  

זכויות המזמין  וכמפורט באישור ביטוחי הקבלן    העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק(, פוליסות ביטוח
 להלן: "ביטוחי הקבלן"(. ) המצורפים בפוליסת ההקמה

 ביטוח עבודות קבלניות   -ות מיוחדות פרק אי התנ

לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה למזמין בלבד   .2
י הפוליסה משועבדת לטובת המזמין. על אף האמור לעיל, תגמולי ביטוח עד  וזאת בקביעה בלתי חוזרת וכן כ

 ₪ ישולמו ישירות לקבלן.   500,000לסך 

 חודשים.    24פוליסת עבודות קבלניות תכלול תקופת תחזוקה מורחבת בת  .2.1

 ביטוח עבודות קבלניות   - התנאות כלליות .2.2

וכן תכלול    ומי מטעמם(  או הבעלים\הפוליסה תכלול את המזמין בשם המבוטח )המזמין ו .2.2.1
סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין ו/או המפקח ו/או  

 הבנק המלווה ובלבד שוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי ביטוח העבודות הקבלניות כאמור אינו ניתן לביטול אלא   .2.2.2
תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שנמסרה למזמין הודעה על כך מראש, מחמת אי  

 יום לפחות מראש.  60בכתב ובדואר רשום של 

עד   .2.2.3 מלא  בתוקף  יעמוד  כאמור  הקבלניות  העבודות  ביטוח  הקובע  סעיף  תכלול  הפוליסה 
למסירה מלאה של כל חלקי הפרויקט למזמין, והכיסוי לא יושפע ממסירת חזקה או מתן  

 לאתר לשם ביצוע עבודות.  \לבעלי זכויות להיכנס לדירות נה מזמי

הפוליסה תכלול סעיף הקובע במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא,   .2.2.4
המבטח מאשר כי הפוליסה תמשיך להיות בתוקף ותכסה את המזמין ויתר יחידי המבוטח,  

 והכל בכפוף להמשך תשלום יתרת הפרמיה, באם תהיה. 

הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי המבטח מאשר שבמקרה של הארכת משך העבודה, תוארך  .2.2.5
 תקופת הביטוח בהתאם, בכפוף לפרמיה נוספת. 

נוסח הפוליסות )למעט אחריות מקצועית( יהיה בהתאם לנוסח הידוע כ"ביט" או נוסח מקביל אליו,   .2.3
 , יבוטל. בכפוף לשינויים הנקובים לעיל. חריג רשלנות רבתי , ככל שקיים

במקרה בו סכומי הביטוח / גבולות האחריות הנקובים במסגרת הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות   .2.4
ימוצו, במלואם או בחלקם, עקב תשלום תביעה שהוגשה כנגד הקבלן ו/או המזמין ו/או קבלני משנה  
האחריות  גבולות  השבת  לשם  הכרוכה  בפרמיה  חשבונו  על  לשאת  הקבלן  מתחייב  דרגה(,    )מכל 

 האמורים לקדמותם. 

)שבעה( ימים ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה    7-על הקבלן להמציא לידי המזמין, לא יאוחר מ .3
טרם כניסת הקבלן לאתר העבודה, את אישור עריכת הביטוח חתום על ידי מבטח הקבלן. לדרישת המזמין,  

 על הקבלן למסור העתק מן הפוליסה בגין ביטוח עבודות קבלניות.  

)שבעה( ימים טרם מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, על הקבלן להפקיד בידי המזמין,    7- כמו כן, לא יאוחר מ .4
אישורי עריכת הביטוחים כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת וכן למשך כל תקופת ההתקשרות  

 על פי ההסכם )או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח זה(.  

 ן לערוך את הביטוחים הבאים: בנוסף, על הקבל  .5

 פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב;-כנדרש על ביטוח חובה .5.1

עקב השימוש בכלי רכב ו/או כלי צמ"ה החייבים בביטוח    ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש צד שלישי  .5.2
 ₪ בגין נזק אחד.   500,000חובה בגבול אחריות בסך של 
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  נגד המזמין או מי מהבאים מטעם המזמין, בגין נזק אשר היה אמור להיות ככל שתוגש תביעת צד שלישי כ .6
מכוסה לפי ביטוח כאמור בסעיף זה, על הקבלן יהיה לשפות את המזמין או מי מהבאים מטעם המזמין, בגין  

 נזק או הוצאה בהם יחובו בקשר עם התביעה כאמור;

ל כלי הרכב ו/או כלי צמ"ה המובאים לאתר על  לרבות גניבה ופריצה לכ  ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכונים"
ידי הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות וכן לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי  
הקבלן או מטעם הקבלן לאתר העבודות. על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור  

 להלן;  מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה! ד שיחול האמור בסעיף בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ובלב

 לעיל מתחייב הקבלן לקיים את ההוראות כדלקמן:   2הנקובה בסעיף   משך כל התקופה .7

  לקיים את כל תנאי ביטוחי הקבלן )לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, המלצות הסקר החיתומי  .7.1
 ותנאי המיגון לעניין כיסויי פריצה וגניבה בקשר עם ביטוח העבודות הקבלניות(;  

 להאריך את ביטוחי הקבלן מדי פעם בפעם לפי הצורך; .7.2

לערוך, טרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בסמיכות לרכוש, קרקע או בניין, דו"ח הנדסי בדבר מצב   .7.3
ים, ככל וקיימים, והוראות לנקיטת אמצעי  הרכוש, הקרקע או הבניין האמורים, המתאר פגמים קיימ

   מניעה, אותם יבצע הקבלן טרם תחילת ביצוע העבודות.

מצויים   .7.4 בו  המדויק,  המיקום  את  המתאימות,  הרשויות  אצל  העבודות,  ביצוע  תחילת  טרם  לוודא, 
 באזור התת קרקעי של אתר העבודות, צינורות, כבלים וכל מתקן אחר שהוא. 

גבולות האחריות כמפורט בנספח זה, לרבות אישורי עריכת הביטוח הנה בבחינת  מוסכם בזאת, כי קביעת   .8
מזערית המוטלת על הקבלן, שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או לפי הדין.  דרישה  

לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעם המזמין בכל הקשור לגבולות האחריות  
 ם ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי הקבלן.  האמורי

ביטוחי הרכוש של הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף כלפי המזמין ו/או   .9
 מי מטעם המזמין, המפקח ו/או הבנק המלווה, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.  

הבלעדית לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי    על הקבלן האחריות .10
הקבלן המפורטים בנספח זה. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על פי  

 הסכם זה. 

)לרבות המלצות הסקר החיתומי שייערך בקשר   .11 ביטוחי הקבלן  כל תנאי  ביטוח  על הקבלן לקיים את  עם 
, להאריך את פוליסות הביטוח שעל הקבלן לערוך  וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי פריצה וגניבה(   העבודות

לפי הסכם זה, מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות במשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה  
פי, ובמהלך כל תקופת התחזוקה,  הסופית של העבודות ויציאת הקבלן מהאתר או עד למועד תשלום חשבון סו 

תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה בהסכם זה )לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר,  
 למשך שבע שנים נוספות לאחר סיום העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק(. 

כדי   .12 בשינויים  או  בהמצאתם  הקבלן,  ביטוחי  בעריכת  אין  כי  במפורש  בזה  בדבר  מוסכם  אישור  להוות 
פי הסכם זה  -התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין או לצמצם את אחריות הקבלן על

או על פי כל דין. במקרה של אי התאמה בין האמור באישורי הביטוח או בהעתקי ביטוחי הקבלן לבין האמור  
 התאימם להוראות הסכם זה. בהסכם זה, על הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת ל

ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות ו/או היקף ביטוחי הקבע של   .13
הקבלן או לערוך ביטוחים נוספים או משלימים, על הקבלן לערוך הביטוח הנוסף או המשלים כאמור, על  

לל וויתור על תחלוף כלפי המזמין ומי מטעם  חשבון הקבלן. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך, ייכ
 המזמין המפקח ו/או הבנק המלווה, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

 על הקבלן לגרום לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה של הקבלן.   .14

הסכם זה, על הקבלן לוודא כתנאי    במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא .15
לתחילת העסקתם כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית  

 לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הקבלן. 

יעת פגיעה, אבדן  על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מנ .16
או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף בקשר עם ביצוע העבודות, ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות  
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בחום. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, על הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות  
, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים לעיל  החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים

ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי הקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  
  ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים לעיל.

או מי  \או הבעלים ו\ו  טירה  עירייתהקבלן פוטר במפורש את המזמין ואת כל הבאים מטעם המזמין )לרבות   .17
ואת כל הבאים מטעם הגופים הנזכרים לעיל, וכן את כל הקבלנים    מטעמם(, המפקח ו/או הבנק המלווה

הקשורים בביצוע העבודות )ובלבד שבהסכמיהם נכלל פטור מקביל לטובת הקבלן(, מכל אחריות לאבדן או  
ם או מטעם הקבלן )לרבות כלי עבודה, מתקני  לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן או מטע

, וכן לנזק אשר לקבלן הזכות לשיפוי בגינו על פי   עזר, כלי רכב, כלים הנדסיים ומנופים( לאתר העבודות 
בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית   לשיפוי  הזכות  הייתה  או שלקבלן  הקבלן,  ידי  על  שנערך  רכוש  ביטוח 

ענה או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור, אולם הפטור  הנקובה בביטוח, ולקבלן לא תהא כל ט
  מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

. למען הסר ספק מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ביטוח על ידי המבטח לא ישחרר   .18
דין, לרבות במקרה שהביטוח אינו    את הקבלן מן האחריות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל 

מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הביטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם, נתבע,  
נפסק או כל מקרה אחר. לקבלן לא תהא שום טענה או תביעה כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין לגבי  

   גובה תגמולי הביטוח )ככל שיהיו(.

י בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה שעליו, יהיו דמי  מובהר בזאת כ .19
מול    הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו ובכפוף להוראות הסכם

 הבנק המלווה. 

 לו ההוראות הבאות:במידה שלא נערכו או קוימו ביטוחי הקבלן במועדם, בחלקם או במלואם, יחו .20

של   .20.1 התראה  לקבלן  שניתנה  לאחר  הזכות,  תהא  בביטוח    15למזמין  להתקשר  ימים,  עשר(  )חמישה 
עבודות קבלניות תחת הקבלן, או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי  

 הביטוח. 

 האמור לעיל יחולו על הקבלן.  כל הוצאות המזמין על פי .20.2

בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בפרק זה, או כדי להטיל על המזמין חבות  אין   .20.3
 כשלהי. 

היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא, על הקבלן חלה החובה   .21
 לעדכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית, ולשלוח למזמין את אישור המבטח על ביצוע העדכון האמור. 

להמציא    בלן בכל מקרה במקרה בו תופסקנה העבודות על ידי הקבלן טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על הק .22
גוף אחר   בידי המזמין ו/או כל  פוליסת ביטוח עבודות קבלניות  אישור ממבטחת הקבלן על המשך עריכת 

 שהמזמין יורו עליו, וזאת כתנאי מוקדם לעריכת חשבון סופי לקבלן.  

ישמשו   .23 נזק,  כל  בגין  שיתקבלו  הביטוח  תגמולי  כי  במפורש  הקובע  סעיף  ייכלל  הבנק  מול  הליווי  בהסכם 
 ום הנזק ולהשבת המצב לקדמותו בלבד, מיד עם קבלתם. לקימ

לדרישת המזמין, על הקבלן לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי הקבלן, כל גורם או בעל   .24
או   כמבוטח  הביטוח,  קרות מקרה  המבוטח טרם  בשם  להיכלל  כלפיו  קיימת התחייבות  זכויות שלמזמין 

 כמוטב לתגמולי הביטוח. 

על אף האמור לעיל, אי המצאת   ביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.נספח ה .25
חלפו   אם  יסודית אלא  תהווה הפרה  לא  במועד  בכתב    10אישור הביטוח  של המזמין  יום ממועד בקשתו 

 להמצאת אישור כאמור.
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 בתקופת ההקמה   ספקאישור עריכת ביטוחי ה

האישור  הנפקת    תאריך 
(DD/21/22YY) 

 ביטוח עבודות קבלניות /בהקמה - אישור קיום ביטוחים

בה.   למידע המפורט  בתוקף, בהתאם  ביטוח  פוליסת  ישנה  לכך שלמבוטח  זה מהווה אסמכתא  ביטוח  אישור 
בין   של סתירה  זאת, במקרה  עם  יחד  וחריגיה.  הפוליסה  תנאי  כל  כולל את  אינו  זה  באישור  המידע המפורט 

יסת הביטוח למעט  התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול
 במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

מבקש  מעמד 
 האישור * 

  / המבוטח  הנכס  מען 
 כתובת ביצוע העבודות * 

 מבקש האישור *  המבוטח 

קבלן    ☐
 הביצוע  

קבלני    ☐
 משנה  

 שוכר  ☐

אחר:   ☒
   מזמין

 שם שם 

טירה האם\ו  עיריית  חברות  ו/או  הבעלים  ו/או    או 
 חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או הבנק המלווה 

ת.ז./ 
 ח.פ.

 ת.ז./ ח.פ. 

 נא מלאו ח.פ  

 מען  מען 

 נא מלאו כתובות 

 כיסויים  

כיסויים  
נוספים  

בתוקף וביטול  
 חריגים 

קוד   לציין  יש 
כיסוי בהתאם  

 לנספח ד'  

סכום   האחריות/  גבול 
 הביטוח/ שווי העבודה 

תאריך  
 סיום 

תאריך  
 תחילה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

מספר  
 הפוליסה 

הפוליסה    פרקי 
לפי   חלוקה 
אחריות   גבולות 
סכומי   או 

 ביטוח 
 סכום מטבע 

309  ,312  ,
313  ,314  ,
316  ,318  ,
324 ,328 

 

308  ,317 -  
קבלנים  

משנה   וקבלני 
דרגה(  )בכל 
המפקח   ו/או 
המנהל   ו/או 
משכירי   ו/או 

 ציוד 

 ₪ 

20-25  
 מיליון ₪  

 

    

הסיכונים   כל 
עבודות 

 קבלניות 

הרחבות  
)ניתן   לדוגמה 
בהתאם   לפרט 

לפרקי  
 הפוליסה(: 

 ₪ 10,000,000     
סמוך    רכוש

עליו   ורכוש 
 עובדים 

 רכוש בהעברה      2,000,000 ₪ 

₪ 
10%  

מסכום  
 הביטוח 

 פינוי הריסות     

₪ 
10%  

מסכום  
    

תכנון   הוצאות 
פיקוח   מדידה, 
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הביטוח,  
מינימום  

2,000,000  
 ₪ 

של   והשגחה 
אדריכלים,  

מהנדסים  
ומומחים  

 אחרים 

 ₪ 2,000,000     

קל,   ציוד 
מבני   מתקנים, 
ותכולתם,   עזר 

תבניות  
 ופיגומים 

 ₪      

עקיף   נזק 
לקוי,   מתכנון 
לקויה   עבודה 

וחומרים  
 לקויים 

 ₪ 
10%  

מהיקף  
 העבודות 

    

הוצאות  
נזק   להחשת 

ותיקונים  
 זמניים 

 ₪ 1,000,000     
הכנת   הוצאות 

 תביעה 

 ₪ 2,000,000     

נזק ישיר )תכנון  
עבודה   לקוי, 
וחומרים   לקויה 

 לקויים(

 ₪ 
10%  

מהיקף  
 העבודות 

    

הוצאות  
משינויים  
ותוספות  

ידי   שיידרשו על 
 רשויות 

      כלול 
אדמה   רעידת 

 ונזקי טבע 

 פריצה/גניבה       כלול 

302  ,309  ,
312  ,315  ,318  
328 

 

308  ,317 -  
קבלנים  

משנה   וקבלני 
דרגה(  )בכל 
המפקח   ו/או 
המנהל   ו/או 
משכירי   ו/או 

 ציוד 

 צד ג'     20,000,000 ₪ 

 ₪ 4,000,000     
והחלשת   רעד 

 משען 

 ₪ 4,000,000     

תוצאתי   נזק 
עקב   שייגרם 
בכבלים   פגיעה 
מתקנים   ו/או 

 תת קרקעיים 

₪ 2,000,000     

נזק   בגין  חבות 
הנובע   לרכוש 
בכלי   משימוש 
מעל   מנועי  רכב 

לגבולות  
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האחריות  
רכב   בפוליסת 

סטנדרטית  
ביום   הנהוגה 

 מקרה הביטוח 

 
מלוא סכום  

 הביטוח 
    

נזק   בגין  חבות 
הנובע   גוף 
בכלי   משימוש 
מנועי   רכב 
חייב   שאינו 

 בביטוח חובה 

 
מלוא סכום  

 הביטוח 
    

בדבר   החריג 
תחלוף   תביעות 
המוסד   של 
לאומי   לביטוח 

 מבוטל 

₪ 1,000,000       

בהליכים   הגנה 
כולל   פליליים, 
ייצוג   הוצאות 
חקירה   מפני 

והליכים  
מנהליים  

 אחרים 

)חלה על פרקים  
 ג'(   -ב' ו

309 ,318 ,328 

 

308  ,317 -  
קבלנים  

משנה   וקבלני 
דרגה(  )בכל 
המפקח   ו/או 
המנהל   ו/או 
משכירי   ו/או 

 ציוד. 

 ₪ 

40,000,000  
לתובע,  
למקרה  

 ולתקופה 

    
אחריות  

 מעבידים

302,  309  ,
321  ,328  ,332  

 חודשים( 12)
 ₪ 8,000,000       

 חבות המוצר

 

301  ,303  ,
309  ,321  ,
325  ,326  ,
327  ,328  ,332  

 חודשים(  6)

 ₪ 4,000,000     
אחריות  

 מקצועית

309 ,314 , 

313 ,316 ,328 
 רכוש / צמ"ה      ₪ 
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קוד   את  לציין  יש  האישור,  למבקש  המבוטח  בין  בהסכם  המפורטים  לשירותים  )בכפוף,  השירותים  פירוט 
 השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'(:

 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(  – 069עבודות קבלניות גדולות,  – בניה  – 009

 מערכות פוטו וולטאיות -052

 ביטול / שינוי הפוליסה * 

ייכנס לתוקף אלא   לאחר משלוח הודעה    יום  60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא 
 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור 

 המבטח: 
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 זכויות המזמין בפוליסת ההקמה - מיום ______ הסכם 

 . ____  _____ תוספת לפוליסת ביטוח עבודות ההקמה שמספרה

 

 הפניות בתוספת זו לסעיפים ופרקים יתייחסו לסעיפים ופרקים בתוספת זו אלא אם ההקשר מחייב אחרת. 

 

 הגדרות:  .1

 ______________ חברה לביטוח בע"מ;   – "המבטח" .1.1

 __________________________;- "הקבלן" .1.2

 . או הבעלים ו/או חברות אם, חברות בנות, חברות קשורות\ו עיריית טירה–  .1.3

וגופים    –  "מבוטחים" .1.4 המזמין, הקבלן, קבלני וקבלני משנה ___________________________ 
 נוספים כמפורט ברשימה של פוליסה זו;

 פוליסה לביטוח עבודות הפרויקט שמספרה _________________ לרבות כל תוספת לה.  –" הפוליסה" .2

 _________________.  _________________________ - פרויקט""ה .2.1

 התנאות מיוחדות:  .3

 ביטוח עבודות קבלניות:  -פרק א .3.1

לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח נתונה למזמין  
כי הפוליסה משועבדת לטובת המזמין. ע וכן  חוזרת  וזאת בקביעה בלתי  ל אף האמור לעיל,  בלבד 

 ₪ ישולמו ישירות לקבלן.  500,000תגמולי ביטוח עד לסך  

 חודשים.    24פוליסת עבודות קבלניות תכלול תקופת תחזוקה מורחבת בת  .3.2

 ביטוח עבודות קבלניות:  - התנאות כלליות .3.3

הפוליסה תכלול סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין והבאים מטעם המזמין   .3.3.1
המפקח לנזק    ו/או  שגרם  אדם  כלפי  יחול  לא  כאמור  שוויתור  ובלבד  המלווה  הבנק  ו/או 

 בזדון. 

הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי ביטוח העבודות הקבלניות כאמור אינו ניתן לביטול אלא   .3.3.2
מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שנמסרה למזמין הודעה על כך מראש, 

 לפחות מראש. יום  60בכתב ובדואר רשום של 

עד   .3.3.3 מלא  בתוקף  יעמוד  כאמור  הקבלניות  העבודות  ביטוח  הקובע  סעיף  תכלול  הפוליסה 
למסירה מלאה של כל חלקי הפרויקט למזמין, והכיסוי לא יושפע ממסירת חזקה או מתן  

 לאתר לשם ביצוע עבודות.  \רשות לבעלי זכויות להיכנס לדירות

תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא,  הפוליסה תכלול סעיף הקובע במקרה בו   .3.3.4
המבטח מאשר כי הפוליסה תמשיך להיות בתוקף ותכסה את המזמין ויתר יחידי המבוטח,  

 והכל בכפוף להמשך תשלום יתרת הפרמיה, באם תהיה. 

הפוליסה תכלול סעיף הקובע כי המבטח מאשר שבמקרה של הארכת משך העבודה, תוארך  .3.3.5
 וף לפרמיה נוספת. תקופת הביטוח בהתאם, בכפ

בזכויות   .3.3.6 ייפגע  לא  כי אי קיום בתום לב של החובות המוטלות על המבוטח  אנו מאשרים 
 המזמין לקבלת שיפוי על פי הפוליסות.  

כביט   .3.3.7 הידוע  לנוסח  בהתאם  הינו  מקצועית(  אחריות  )למעט  הפוליסות  נוסח 
 ל שקיים, יבוטל. _____________, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל. חריג רשלנות רבתי, ככ

ושלוחים של הנזכרים לעיל    מובהר כי המזמין וכן נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים .3.3.8
)בין אם הם מבוטחים על פי תנאי פוליסה זו או לא( אינם נוטלים על עצמם כל התחייבות  
כלפי המבטח על פי פוליסת הביטוח או בקשר אליה, ובכל מקרה לא יהיו אחראים לתשלום  
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ית ביטוח, השתתפות עצמית או לביצוע כל חובה אחרת כלפי המבטח למעט במקרה  כל פרמי 
 בו הפוליסה עוברת לבעלות המזמין/ גופי המימון.  

המבטח יהיה זכאי לקזז פרמיות שלא שולמו מתגמולי הביטוח, אולם הזכות לקזז כאמור   .3.3.9
 תחול בקשר לפרמיות המגיעות למבטח בקשר עם פוליסה זו בלבד. 

 

 

_______  ______     __________________ 

 תאריך      חתימה + חותמת 
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 3'ב נספח

 סדרה תעריפית אשימת האתרים המאושרים על ידי חח"י למכסת  ר
 

 ריכוז אתרים 

מיקום  
 מונה 

תאריך תוקף  
 תשלום  ללא מעמ  מספר חוזה   מס הזמנה  KW אסדרה  

 284.91 243.51 360046729 300834886 40 01.09.22 מסגד עומר 

יסודי  
 300854379 86 30.08.22 אלמג'ד 

  
5,812.29 6,800.38 

 7,212.96 6,164.92   300852733 173 30.08.22 חטב א 

 284.91 243.51   300851366 69 30.08.22 ביס אלחנן 

 284.91 243.51   300851341 40 30.08.22 ביס מפתן 

ביס  
 300851315 120 30.08.22 אלעומריה 

  
6,164.92 7,212.96 

 6,800.38 5,812.29   300851276 100 30.08.22 חטב ג 

 6,800.38 5,812.29   300851243 100 30.08.22 חטב ב 

 284.91 243.51   300851240 25 30.08.22 24גן צפון 

גן עבד  
 300851206 25 30.08.22 אלחכים 

  
243.51 284.91 

 284.91 243.51   300851203 40 30.08.22 גן אלמג'ד 

מרכז 
 300834849 100 23.08.22 שיקום 

  
5,812.29 6,800.38 

מבנה 
 300835693 69 01.09.22 עירייה 

  
243.51 284.91 

גן ילדים  
 300835606 40 01.09.22 יסודי ו 

  
243.51 284.91 

 284.91 243.51   300835715 69 01.09.22 אשכול פיס 

 284.91 243.51   300835509 30 01.09.22 גן אלזהרא 

גן  
 300835424 20 01.09.22 אלאחמאר 

  
243.51 284.91 

 284.91 243.51   300835102 43 01.09.22 גן אלקאדי 

 284.91 243.51   300835381 40 01.09.22 גן מג'די 

 7,212.96 6,164.92   300851396 173 27.08.22 יסודי ו 

גן  
 300851176 30 30.08.22 אלעומריה 

  
243.51 284.91 

 284.91 243.51   300851178 17 30.08.22 גן אלנג'אח 

 7,212.96 6,164.92   300851390 120 27.08.22 טומשין  

טכנולוגי  
 300852414 200 20.10.22 חדש 

  
6,444.75 7,540.36 

 67,867.37 58,006.29     1,769.00   סה"כ 
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 4'ב נספח

 לוחות זמנים 

זה   שבמכרז  המערכות  כל  וחיבור  הקמת  לרבות  זה,  בחוזה  כאמור  התחייבויותיו  כל  את  לקיים  מתחייב  הספק 
)ימים קלנדריים(   , שלב א' ביחס לכלל הפרויקט ושלב ב' ביחס לכל אתר ואתר בנפרד, בהתאם ללוחות הזמנים 

 להלן:  כאמור

 מצטבר לוח זמנים  השלב  

   ואישור תכנוניהשלמת תנאים  א

 0 0 הודעה על זכייה  1א'

 14 14 השלמת התנאים הנוספים והפקדת ערבויות וביטוחים  2א'

 21 7 הגשת תכנית עבודה כללית )גאנט( לאישור  3א'

   תקופת ההקמה ב

 0 0 )לכל אתר בנפרד(  צו תחילת עבודה 1ב'

 7 7 מקומי לאישור  PVSYSTהגשת תכנון מפורט ותכנון  2ב'

 21 14 המערכת ומסירה ראשונית השלמת הקמת  3ב'

 37/  21 16 תוספת למערכות הדורשות היתר בנייה   4ב'

 67/  51 30   ומסירה סופית תיק מתקן 5ב'
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 5נספח ב'

 נספח תחזוקה ותפעול 

  25ולמשך  הוראות נספח זה יחולו על הספק עם תחילתה של תקופת ההפעלה )כהגדרתה במסמכי המכרז(   .1
 , וזאת בקשר לכל אתר ואתר )כהגדרתם במסמכי המכרז( בנפרד.  שנים

במקרה בו תבוא תקופת ההפעלה לסיומה )ובכלל זה סיום ההתקשרות בחוזה המכרז(, מכל סיבה שהיא,   .2
הני  הגישה למערכת  פי  תועבר  על  ו/או לצד שלישי,  למזמין  )התיעוד( מיום החיבור  כולל ההיסטוריה  טור 

 הנחיית המזמין.

שירותי התחזוקה והתפעול, המפורטים בנספח זה, יבוצעו בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לכל ההוראות,   .3
בענייני  האישורים וההיתרים מצד כל רשות מוסמכת. בנוסף יפעל הספק בהתאם להוראות המזמין, בפרט  

 בטיחות וכניסה לאתרים, וייכנס למתקנים רק דרך דרכי הגישה המותרות ע"י המזמין ו/או העירייה.  

הספק יבצע את השירותים, בהתאם לכל הוראות נספח זה, חוזה המכרז ובהתאם לאמות המידה, ההסדר   .4
באופן   הציוד  יצרני  להוראות  ובכפוף  בהתאם  יבוצעו  השירותים  כן,  כמו  דין.  באחריות  ו/או  יפגע  שלא 

 היצרנים, בפרט לפאנלים ולממירים.  

הספק ימלא אחר כל הוראות הדין בנוגע לבטיחות בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי נספח זה, ובכלל זה   .5
ידאג לבטיחות עובדיו וכל צד שלישי אחר, יתדרך את כל העובדים וכל המועסקים על ידיו בנושאי הבטיחות  

לעבודה באתר ויצייד על חשבונו, את עובדיו ואת כל המועסק על ידיו באתר, בציוד מגן  בעבודה הרלוונטיים 
אישי ובציוד בטיחות כנדרש על פי כל דין, לרבות קיום כל הוראות הדין לעניין עבודה בגובה וכן יהא מחויב  

 בשמירת כל הוראות הבטיחות הנדרשות ע"י המזמין והעירייה.  

 ות הספק העמדת האתרים והמתקנים לרש .6

הגישה    הרשות .6.1 בדרכי  מראש,  בתיאום  האתרים,  מן  אחד  לכל  גישה  הספק  ולעובדי  לספק  תאפשר 
המותרות ובכפוף לשמירה על כללי הבטיחות, הכוללים, בין היתר, כניסה דרך שער האתר, הדרכת  

 לאחר ביצוע הדרכת הבטיחות.   הרשותבטיחות, ציוד בטיחות וכן ליווי נציג  

למען הסר ספק מובהר, כי המתקנים בכל אחד ואחד מן האתרים הנם בבעלותו הבלעדית של המזמין   .6.2
בהתאם   המתקנים  ותפעול  תחזוקת  לצורך  ורק  אך  הנ"ל  ולמתקנים  לאתרים  גישה  מקבל  והספק 

 להוראות נספח זה ובהתאם ובכפוף לכל תנאי המכרז.  

 גישה לחיבור לברז מים בכל אחד מן האתרים.   המזמין ידאג לספק לספק .6.3

הספק ידאג להחזיק את כל האתרים נקיים לאורך כל תקופת ההפעלה, ובכל מקרה במועד סיום כל   .6.4
מתקנים,   ציוד,  מכל  האתרים  את  חשבונו  על  ולפנות  לנקות  חייב  הספק  יהיה  מהשירותים,  חלק 

הנובעים   אחרים,  וחומרים  בניין  שיירי  פסולת,  קשורים  אמצעים,  אינם  ואשר  השירותים  מביצוע 
לתפקוד ו/או פעולת המתקן, ולהשאיר כל אתר נקי ומסודר. מובהר, כי הספק לא ישליך עודפי חומרים  

 או פסולת אלא במקום שהמזמין הורה לו להשליכם. 

 השירותים .7

ס  הספק מתחייב לספק את השירותים שלהלן, במשך כל תקופת ההפעלה, ביעילות ובמקצועיות, ביח .7.1
 "(:השירותים לכל אחד מהאתרים והמתקנים )להלן: "

 ניטור פעילות המתקן   .7.2

חוסרים,  .7.2.1 בתקלות,  וטיפול  ניטור  לצורך  במתקן  מרחוק  לשליטה  למערכת  יתחבר  הספק 
 ליקויים, פגמים בפעולת המתקן ו/או בתפוקה המיוצרת במתקן )"שרת הניטור"(.  

ת לשליטה מרחוק במתקן ויקצה הספק יאפשר למזמין ו/או מפקח מטעמו להתחבר למערכ  .7.2.2
עבורו גישה ייעודית לצורך ניטור תקלות, חוסרים, ליקויים, פגמים בפעולת המתקן ו/או  

הניטור"( )"שרת  במתקן  המיוצרת  תוצריה,  בתפוקה  המערכת,  על  הדרכה  תכלול  אשר   ,
 .  ניתוח המידע וכל מידע רלבנטי אחר
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וכשי  .7.2.3 תקינה  תהיה  הניטור,  שמערכת  לכך  ידאג  תקופת  הספק  כל  במשך  רציף  באופן  רה 
ההסכם. הספק מתחייב כי מיד עם היוודע לו על כל תקלה, פגם או ליקוי בקשר עם מערכת 
ו/או ייעשה כל פעולה אחרת הנדרשת בכדי להחזיר את  יתקן  יחליף ו/או  הניטור, הספק 
יהיה   התקלה  שמקור  ככל  האפשרי.  בהקדם  מלאה  ולכשירות  לתקינות  הניטור  מערכת 

הניטור, יפעל הספק מול הגורמים הרלוונטיים על מנת שאלו יביאו לתיקון התקלה    בשרת
 בהקדם האפשרי.

הספק יבצע ניטור מרחוק של פעולת המתקן באופן שוטף ועקבי, יבחן את שיעורי התפוקה   .7.2.4
של המתקן, ואת כמות האנרגיה המוזרמת מהמתקן לרשת. ככל שתתקבלנה אינדיקציות  

מפעולת הניטור ו/או מהספק ו/או מהמזמין או מי מטעמו כי קיימת  מכל מקור שהוא לרבות  
הפרעה בפעולת המתקן לרבות ירידה ברמת התפוקה, תקלות אלה תטופלנה על ידי הספק  

 להלן.   7.4בהתאם ובכפוף לסעיף 

כל המידע והנתונים המהותיים הנאספים במהלך פעולת הניטור ישמרו על ידי הספק באופן   .7.2.5
 .online ,24/7שה מלאה אליהם בכל עת, שלמזמין תהיה גי

הספק ידגום את פעולת הניטור של המערכות ואת הנתונים המופקים במהלך פעולת הניטור   .7.2.6
פעם אחת בסוף כל יום עסקים, ביחס לפעילות המערכות באותו יום על מנת להבטיח את  

יומי )"בדיקה  וזאת בכפוף לתקינות שרת הניטור  כל פעולתו התקינה של המערכות,  ת"(. 
המידע והנתונים המהותיים הנאספים במהלך פעולת הניטור ישמרו על ידי הספק באופן  

 שלמזמין תהיה גישה מלאה אליהם בכל עת.  

ככל שתאותר במהלך הבדיקה היומית תקלה ו/או אי סדירות בפעילות המערכות, ו/או ככל  .7.2.7
עולי ללקוח דיווח  שמערכת הניטור תעביר התראה יזומה בדבר תקלה, יעביר המנהל התפ 

בהודעת   התקלה  מטעם   SMSבדבר  לעת  מעת  שימונה  הקשר  לאיש  בדוא"ל  ובהודעת 
 המזמין.  

חריגים,   .7.2.8 אירועים  הכולל  מנהלים(  )דוח  המערכת  תפוקה  בעבור  מסכם  דוח  ישלח  הספק 
 שונות בין ממרים ותקלות אם יהיו, זאת בנוגע לכל אתר בנפרד ובתדירות של אחת לחודש.

 ית בדיקה תקופת .7.3

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הספק יבצע בדיקות תקינות תקופתיות ותחזוקה שוטפת   .7.3.1
להסכם זה   5כנספח ב'של המערכת בהתאם לנדרש לפי דין ולפי אחריות היצרן המצורפות  

"(. הבדיקה התקופתית תכלול, בין  הבדיקה השוטפת" או "הבדיקה התקופתית)להלן: "
נלית ביחס לנזקים ו/או פגמים נראים לעין, כמו גם בדיקת  היתר, בדיקה ויזואלית ופונקציו

המתקן.   של  לבטיחות  הנוגעות  בדיקות  וכן  המתקן  מרכיבי  רכיב  כל  של  פעולתו  תקינות 
בנוסף, כחלק מהבדיקה השנתית, המנהל התפעולי יבדוק את רכיבי המתקן העיקריים ביחס  

להבטיח   בכדי  שיידרש  וככל  ולביצועיהם,  פעולתם  לרבות  לתקינות  המתקן  תקינות  את 
שמירה על רמת תפוקה שלא נופלת מזו הקבועה במפרט הטכני, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי,  

 יחליף את אותם רכיבים שאינם תקינים.  

ימים ממועד הבדיקה, שיועבר   3הספק יתעד את הבדיקות המבוצעות על ידו בדו"ח תוך   .7.3.2
קים לרכיבי המתקן, יתעד הספק פגמים  למזמין. היה ויתגלו במהלך הבדיקות פגמים או נז

 או נזקים אלה בצילום דיגיטלי. 

לצורך    PIDהספק יבצע אחת לשנה בדיקה מדגמית במספר מוקדים אקראיים, של תופעת   .7.3.3
 גילוי מוקדם והתוצאות ירשמו בנספח הבדיקות.  

 שטיפות  .7.4

 שטיפות בכל שנה.  6 לפחות  הספק ישטוף את המתקן .7.4.1

 לאחר סופות חול. שטיפות יהיו בכל מקרה גם   .7.4.2

 ביצוע תיקונים  .7.5

כחלק מביצוע השירותים, הספק יהיה האחראי לביצוע תיקונים של כל פגם, ליקוי, תקלה   .7.5.1
ו/או במבנה על גביו מותקן המתקן וזאת בתוך המועד  ו/או נזק במתקן ו/או כל חלק ממנו  

 לספק. הרשות שייקבע בהודעת 
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יבצע את התיקון הנדרש בתו  .7.5.2 בו הספק לא    הרשות ך המועד שייקבע בהודעת  בכל מקרה 
תהא רשאית לבצע את התיקון בעצמה תוך השתת מלוא הוצאות התיקון על    הרשות  ,לספק

   , לרבות באמצעות חילוט הערבות שנתן הספק לחברה. 20%הספק בתוספת 

התיקונים   .7.5.3 ביצוע  לצורך  והחלקים  החומרים  הציוד,  כל  לאספקת  אחראי  יהיה  הספק 
 לקי חילוף, כלי עבודה, אמצעי מדידה ובחינה.  ותחזוקת המתקן לרבות ח

אותם   .7.5.4 את  יחליף  הספק  חלקים,  ו/או  רכיבים  החלפת  ותידרש  ככל  כי  בזאת,  מובהר 
החלקים   ו/או  הרכיבים  מאיכות  פחותה  שאינה  באיכות  חדשים  ברכיבים  הרכיבים, 

,  המוחלפים. ככל שבמאמץ סביר, לא ניתן להשיג את חלקי חילוף זהים לחלקים הפגומים
שיותקן   החלופי  לציוד/רכיב  באשר  לב  בתום  ידונו  והנ"ל  למזמין  יפנה  הספק  כי  מוסכם 
)מבחינת יצרן/דגם/ גודל/ צבע וכדו'(. במקרה שהופסק היצור של הרכיב ולא קיים חלקי  

 רזרבי, ישלים הספק רכיב שווה ערך ולאחר הסכמה של הצדדים.

לצורך טיפול בתקלות    24/7קשר זמין  איש  במשך כל תקופת ההפעלה, יעמוד לרשות המזמין   .7.5.5
 .  אתר ו/או במתקןב

המזמין ימסור הודעה לספק לביצוע השירותים במקרה של תקלה במתקן )להלן: "קריאת   .7.5.6
כל   ו/או   ____________ פקס:  מספר  ו/או   _______ טלפון  מספר  באמצעות  שירות"( 

 אמצעי תקשורת אחר עליו הסכימו הצדדים בכתב. 

איר  .7.5.7 יומן  ינהל  קריאות  הספק  ושאר  התקלות  ההודעות,  כל  של  ומסודר  ממוחשב  ועים 
 השירות שנמסרו לו בקשר עם המתקן.  

 דיווח ותיעוד   .7.6

 מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הספק יספק למזמין את הדו"חות הבאים:  .7.6.1

ימי עסקים ממועד ביצוע הבדיקה התקופתית, ויכלול    3דו"ח שנתי יוגש על ידי הספק בתוך   .7.6.2
של ממצאי הבדיקה התקופתית, פעולות התחזוקה והתיקון שננקטו באותה  פירוט תמציתי  

סיכום   והתיקון;  התחזוקה  פעולות  כל חלקי החילוף שהוחלפו במסגרת  של  פירוט  שנה; 
והניטור   המדידה  למערכת  בהתאם  לרשת  בפועל  והוזרמו  שיוצרו  המתקן  של  התפוקות 

הפרמטרי שאר  וכן  המובטחת  התפוקה  לכמות  ביחס  "והשוואה  )להלן:  לניטור  הדו"ח ם 
 "(. התקופתי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק ידאג לכך שלמזמין תהיה גישה שוטפת בזמן אמת ובכל   .7.6.3
 עת למערכת הניטור של המתקן.  

 ביטוח  .8

במהלך תקופת    ו/או לפי כל דין, יחולו על הצדדים  כמפורט בחוזה המכרז מבלי לגרוע מאחריות הספק לפי  
 .  5ב' בנספחהוראות הביטוח המפורטות   ההפעלה גם

 קבלנים מטעמו של הספק .9

הספק רשאי למסור את ביצוע השירותים או חלק מהם לקבלנים מטעמו שיאושרו מראש ובכתב על   .9.1
אחר לקבלנים  העבודות  את  ומסר  במידה  למזמין  יודיע  הספק  המזמין.  את  ידי  וימסור  מטעמו  ים 

 פרטיו של אותו קבלן ומהות העבודות הצפויות על פי ההתקשרות עמו. 

מובהר בזאת על ידי המזמין כי אין במסירת שירותים לקבלן מטעמו של הספק כדי לפטור את הספק   .9.2
לכל   מלאה  באחריות  יישא  והספק  המכרז,  חוזה  לפי  ו/או  זה  נספח  לפי  והתחייבויותיו  מאחריותו 

 השירותים אשר יבוצעו על ידי אחרים ואלו ייחשבו כאילו בוצעו ע"י הספק עצמו.  
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 והתפעול התחזוקהלתקופת  נספח הביטוח

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הספק לערוך ולקיים, על חשבון הספק,   .1
למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות הספק קיימת )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית או חבות מוצר,  

את    5למשך   ההסכם(,  תקופת  תום  לאחר  נוספות  הביטוח  שנים  עריכת  באישור  המפורטים  הביטוחים 
כדין   ביטוח מורשית  לפי העניין(, אצל חברת  ו"אישור עריכת הביטוח",  )להלן: "ביטוחי הספק"  המצורף 

כי חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי הספק )אין באמור    בנוסחי הפוליסות  בישראל. על הספק לוודא
 ין(.  כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הד

ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על הספק להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי   .2
בידי   חתום  כשהוא  הביטוח,  עריכת  אישור  את  התמורה,  חשבון  על  תשלום  לכל  או  להתקשרות  מוקדם 

ביטוח מעודכן,    המבטח. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על הספק להמציא לידי המזמין אישור עריכת
בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או  

 לתקופה נוספת.  

בכל פעם שמבטח הספק יודיע למזמין, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי   .3
ספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור  לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על ה 

 עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. 

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על   .4
פי כל דין, ואין בה כדי לשחרר את    הספק, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי ההסכם ו/או על

הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולספק לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם  
 או הבעלים, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. \ומי מטעמה ו  עיריית טירההמזמין לרבות  

ת הביטוח, שיומצא על ידי הספק כאמור לעיל,  למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכ .5
הספק   ביטוחי  את  להתאים  מנת  על  שיידרשו  הרחבה,  או  התאמה  תיקון,  שינוי,  כל  לבצע  הספק  ועל 

 להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.

על   .6 מטילות  אינן  לעיל,  כמפורט  השינויים  ולדרישת  הבדיקה  לעריכת  המזמין  זכויות  כי  ומוסכם  מוצהר 
או הבעלים( כל חובה או כל אחריות  \ומי מטעמה ו  עיריית טירהעל מי מטעם המזמין )לרבות  המזמין או  

שהיא לגבי ביטוחי הספק, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא,  
רט לעיל ובין  המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפו

 אם לאו, בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

)לרבות   .7 המזמין  מטעם  הבאים  ואת  המזמין  את  פוטר  טירההספק  ו  עיריית  מטעמה  הבעלים(  \ומי  או 
מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי המזמין  

או המשמש לצורך מתן השירותים )לרבות כלי רכב וצמ"ה(,  \או לחצרי הבעלים ו\ו  יית טירהעיר ו/או לחצרי  
ולא תהיה לספק כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפטור  

 כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

עצמו או באמצעות הבאים מטעמו: ביטוח חובה כנדרש על  בנוסף, על הספק לערוך את הביטוחים הבאים, ב .8
פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי  

₪ בגין נזק אחד, ביטוח "מקיף" לכלי הרכב וביטוח במתכונת "כל הסיכונים" לעניין    400,000רכב עד לסך  
 ציוד מכני הנדסי. 

שלישי(   .9 צד  אחריות  ביטוח  )למעט  הרכוש  ביטוחי  את  לערוך  שלא  הזכות,  לספק  לעיל,  האמור  אף  על 
לעיל יחול, כאילו נערכו הביטוחים    6המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף  

 האמורים במלואם.  

ח על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי  בכל ביטוח רכוש שייערך על ידי הספק, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבט  .10
או הבעלים(; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא  \ומי מטעמה ו   עיריית טירההבאים מטעם המזמין )לרבות  

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.  

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק מהם   .11
ידי קבלני משנה מטעם הספק, על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות    יינתנו על

 בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם.  
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)לרבות   .12 המזמין  כלפי  האחריות  מוטלת  הספק  על  כי  בזאת,  טירה מובהר  ביחס  \ו  עיריית  הבעלים(  או 
 נתן על ידי קבלני משנה . לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להי 

על אף האמור לעיל, אי המצאת    נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. .13
ימים ממועד בקשת המזמין מאת    10אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו  

 הספק בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.
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 לתקופת התחזוקה והתפעול   עריכת הביטוחאישור 

הנפקת   אישור קיום ביטוחים  תאריך 
 (DD/21/22YYהאישור)

בה.   המפורט  למידע  בתוקף, בהתאם  ביטוח  פוליסת  ישנה  לכך שלמבוטח  זה מהווה אסמכתא  ביטוח  אישור 
זאת, במקרה של עם  יחד  וחריגיה.  הפוליסה  תנאי  כל  כולל את  אינו  זה  באישור  בין    המידע המפורט  סתירה 

התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט  
 במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה  מבוטח ה מבקש האישור 

טירה שם:     עיריית 
 או הבעלים \ו

האם   חברות  ו/או 
ו/או חברות בנות ו/או  

 חברות קשורות  

  שם

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים ☒

 ______ אחר: ☐

תחזוקה ותפעול של מתקנים 
חשמל  לייצור  סולאריים 

פוטו   וולטאית   – בטכנולוגיה 
PV 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מוצרים מזמין ☐

 ______ אחר: ☐

 

 ת.ז./ח.פ. 

 נא מלאו 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען 

 נא מלאו כתובות  

 מען 

 כיסויים 

סוג  
 הביטוח 

חלוקה  
לפי  

גבולות  
אחריות  

סכומי   או 
 ביטוח 

מספר  
הפוליס 

 ה

נוסח  
ומהדור 

ת 
הפוליס 

 ה

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

האחריות/   גבול 
 סכום ביטוח 

 כיסויים נוספים בתוקף 

 

 סכום

 

מטב
 ע

בהתאם  כיסוי  קוד  לציין  יש 
 Xלנספח 

   309 ₪       רכוש

328   

313 

314 

316 

 

20,000,00     צד ג'
0  

 ₪ 302   

307 

309   

 כיסוי לתביעות מל"ל  – 315

321   

328   
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הנפקת   אישור קיום ביטוחים  תאריך 
 (DD/21/22YYהאישור)

312   

322 

329   

 

חבות  
 מעבידים 

    20,000,00
0 

 ₪ 309   

319   

328   

 

אחריות  
 מקצועית 

    2,000,000  ₪ 309   

321   

325   

328   

301   

303   

326   

327   

 חודשים(  6תקופת גילוי ) – 332

 

חבות  
 המוצר 

    2,000,000  ₪ 302   

309   

321   

328   

 חודשים( 12תקופת גילוי ) – 332

310   

אובדן  
 תוצאתי  

      ₪ 309   

328   

311 

313 

314 

316 

השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות  פירוט  
 (*:ג'מתוך הרשימה המפורטת בנספח 

088 

089 
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הנפקת   אישור קיום ביטוחים  תאריך 
 (DD/21/22YYהאישור)

 מערכות פוטו וולטאיות  -052

 ביטול/שינוי הפוליסה  

ייכנס לתוקף אלא   פוליסת ביטוח, לא  לאחר משלוח הודעה    יום  30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של 
 למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור 

 המבטח: 
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 בתקופת התחזוקה והתפעול בדיקות תקופתיות נספח

 בדיקות מכאניות   .1

 בדיקת שילוט:  .1.1

תיאור   מס'
 הבדיקה 

 תדירות  קריטריון הבדיקה 

1 
כבלים  

 ומובילים 

יש לוודא תקינות התקנת שלטי חובה על המובילים    -מובילים   •
 בהתאם לייעוד ולתקנות. 

 שנתית 

ומספר    -  DCכבלי   • המערך  כתובת  סימון  תקינות  לבדוק  יש 
 מ'.   50הממיר אליו הוא מחובר בשני הקצוות ובכל 

 שנתית 

בשני    – ACכבלי   • הכבל  כתובת  סימון  תקינות  לבדוק  יש 
 מ'.  50הקצוות ובכל 

 שנתית 

2 

מפסקים,  
לוחות  

DC 
 וממירים

בדוק תקינות שילוט כתובת ומספר סטרינג. בדוק    - DCלוחות   •
 קיום וחוזק התקנת שילוט שהגיע מיצרן הלוחות. 

 שנתית 

סטרינגים  –מפסקים   • סימון  תקינות  לתכנית    בדוק  בהתאם 
ההצבה. בנוסף כתובת קישור מפסקים לכל לוח איסוף ולממיר  

 היעודי 

 שנתית 

 שנתית  בדוק תקינות מספור על הממיר   –ממירים  •

 שנתית  בדוק תקינות שלטי בטיחות ושלטי חובה.  –כללי  •

3 
לוחות  

AC 

 שנתית  בדוק תקינות פחיות זיהוי בחזית הלוח. קישור לממיר היעודי  •

 שנתית  בדוק תקינות שלטי בטיחות ושלטי חובה.  •

4 
שילוט  

 הארקה 

 שנתית  בדוק תקינות שילוט מזהה בקופסאות פסי ההשוואה.  •

ובפסי   • בלוחות  המוליכים  כתובת  סימון  תקינות  בדוק 
 ההשוואה. 

 שנתית 

תקינות   • החיבור  בדוק  בנקודות  לפרק"  לא  "הארקה  שלטי 
 הראשיות. 

 שנתית 

 בדיקת חיזוק מכאני:  .1.2

 תדירות  קריטריון הבדיקה המומלץ   תיאור הבדיקה  מס'

1 
 פנלים  

 )כל המערכים(

 שנתית  תעד נזקים כלשהם לפי תכנית ההצבה.  •

שנדרש(    • )היכן  מדידה  ובסרט  ויזואלית  בדיקה  בצע 
על   מכאניים  מלחצים  הנובעים  עיוותים  מפני 

 המסגרת. 

 שנתית 

( בכלים מתאימים את הידוק ברגי  5%בדוק מדגמית ) •
 הפנלים למסילות עד ליצירת מגע מלא בין המשטחים. 

 שנתית 

הזז את הפנל ידנית לבדיקת חוסן ההתקנה, וכן בדוק   •
את מחברי הדפינה של הפנלים כולל אומגות וסופיות  
 להעדר מרווחים, חוסרים והידוק סופי של כל שורה[. 

 שנתית 

 ממירים  2
בדוק יציבות גב העבודה ויזואלית ופיזית ע"י הפעלת   •

 כוח מתון. 
 שנתית 
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בדוק את גב העבודה מפני עיוותים, פגיעות מכאניות,   •
 גלוון.  

 שנתית 

בדוק את שלמות הממיר, העדר שריטות ופגיעות, כל   •
 הברגים במקומם. 

 שנתית 

 שנתית  בדוק את חוסן ההתקנה ע"י הפעלת כוח פיזי מתון.  •

בדוק מפני חסימת פתחי אוורור, יש לנקות את מסנני   •
 היניקה והפליטה של פתחי האויר מאבק.  

 שנתית 

 שנתית  בדוק שמדבקות הזיהוי גלויות לחלוטין. •

3 

  

 

 

-ACלוחות חשמל 
DC 

 

מתח   העדר  )בדוק 
תחילת   לפני 
במכשיר   הבדיקה 

 מדידה תקין(. 

שריטות   • העדר  הלוח,  שלמות  את  כל  בדוק  ופגיעות, 
 הברגים במקומם. 

 שנתית 

 שנתית  בדוק את חוסן ההתקנה ע"י הפעלת כוח פיזי מתון.  •

השתמש   • היטב.  מחוזקים  בלוח  הברגים  שכל  בדוק 
בכלים מתאימים לביצוע הבדיקה. נסה למשוך מעט  

 את המוליך החוצה. 

 שנתית 

בורגי   • יתר של  עיוותים כתוצאה מחיזוק  בדוק שאין 
וללא   בקלות  נסגרים  והפנלים  ושהדלתות  המעטפת 

 הפעלת כוח.  

 שנתית 

בדוק את אטימות הלוחות מפני חול, אבק ומים. בדוק   •
 את הידוק ותקינות כניסות הכבלים לארון. 

 שנתית 

4 

ויושר   שלמות 
הקונסטרוקציה  

בדיקת   הנושאת, 
עגונים  

 ודיאגונלים. 

 שנתית    בדוק גלוון  •

 שנתית  בדוק העדר עיוותים, כיפופים, סימני קורוזיה  •

נקודות   • ואיטום  בידוד  יריעות  של  תקינותם  בדוק 
 חדירה בין הקונסטרוקציה והגג. 

 שנתית 

עד ליצירת מגע   • ומחוזקים  מלא  כל הברגים קיימים 
משוננות דסקיות  קיימות  המשטחים.  אומים  \בין 

 "ניילוק" למניעת שחרור. 

 הפעל כוח פיזי מתון לבדיקת חוסן ההתקנה. 

 שנתית 

 שנתית  בדוק רציפות של מסילות ושנקודות ההארקה תקינות  •

המהדקים,   • בורגי  הידוק  העוגנים,  חוזק  את  בדוק 
פיצול גידים בכבל המתיחה ודרגת מתיחתו בהתאם  

 להנחיות הקונסטרוקטור. 

 שנתית 

5 
וחוזק   שלמות 

 AC-DCמובילים 

בין   • רציפות  גלוון,  המובילים,  שלמות  את  בדוק 
המכסים   ושלמות  ופגיעות  עיוותים  העדר  חלקים, 

 והצמדתם. 

 שנתית 

מתכתיים  בדוק   • חלקים  בין  חשמלית  רציפות 
יפגע   לא  מכסה  שפירוק  וודא  לאדמה.  והארקתם 

 ברציפות הארקה לחלקים אחרים. 

 שנתית 

6 
והתקנת   תקינות 

 AC-DCכבלים 

 שנתית  בדוק את שלמות הכבלים והעדר פגיעות בבידוד.  •

בדוק שהכבלים מונחים ותפוסים לתעלה במרווחים   •
 שהותקנו שווים ובאופן מסודר כפי 

 שנתית 
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 סולמות   7

 שנתית  בדוק את נקודות הקיבוע למבנה וחוסנם. •

 בדוק שלמות, גלוון, ומנגנון מניעת טיפוס.  •

 טפס על הסולם בזהירות ובחן את כל השלבים.  

 שנתית 

 כלובים  8
 שנתית  בדוק שלמות, גלוון.  •

 שנתית  בדוק את סגירת הדלתות ומנגנוני הנעילה. •

 מדרכים  9

 שנתית  בדוק חוסן התקנה ע"י הפעלת כוח פיזי מתון.  •

בדוק שכל הברגים במקומם ומחוזקים עד להצמדה   •
 מלאה בין המשטחים. 

 שנתית 

 שנתית  שלמות, רציפות, גלוון ועוותים.  - בדוק באופן ויזואלי •

המתכתיים   • החלקים  כל  בין  רציפות  שקיימת  בדוק 
במוליך   מחובר  כולו  לפס  ממ"ר    16והמדרך  לפחות 
 ההשוואה של הקונסטרוקציה.

 שנתית 

10 
)אם   חיים  קווי 

 קיים( 

 שנתית  העזר בכלים מתאימים.  – בדוק את חיזוק הברגים  •

 שנתית  בדוק אם קיימים גידים מפוצלים בכבל הפלדה.   •

הכבל   • תוואי  לאורך  מכשולים  קיימים  שלא  בדוק 
 ושאין הפרעה לניידות לאחר ההתחברות לכבל. 

 שנתית 

11 
)אם   מעקות 

 קיימים( 

 שנתית  בדוק שלמות, רציפות, גלוון.  •

פיזי   • כוח  ע"י הפעלת  למבנה  בדוק את חוסן החיבור 
עגון  לנקודת  בטיחות  ברתמת  וזאת לאחר שנקשרת 

 קונסטרוקטיבית בגג.

 שנתית 

 קופסאות חשמל  12

 בדוק שכל בורגי החיזוק במקומם ומחוזקים היטב.  •

•  

 שנתית 

על  בדוק   • התקנה  או  יתר  מחיזוק  הנובעים  עיוותים 
 מישור שאינו אחיד. 

 שנתית 

 שנתית  בדוק העדר חורים וסדקים הפוגעים באטימות.   •

13 
בין   כבילה  שרשור 

 הפנלים 

בדוק את חיבורי השרשורים ע"י התאמת המחברים   •
הכבלים   את  מעט  למשוך  נסה  המלאה,  והצמדתם 

ניתן גם   ע"י ערכי התנגדות  וזהה חופש תנועה חריג. 
 מגר.  הכבל למעבר מתח ע"י

 שנתית 

 חיבור הארקות  14

הפנלים   • בין  הארקה  גישורי  חיבור  תקינות  בדוק 
לקונסטרוקציה. בדוק רציפות במכשיר בודק רציפות  

 בין מסגרות הפנלים אל נקודת החיבור הראשית. 

 שנתית 

 שנתית  בדוק חיבור הארקות לכל חלקי תעלות המתכת   •

בדוק את תקינות חיבור מוליך ההארקה לממיר בשתי   •
ההזנה  1נקודות:   כבל  עם  פנימי  לגוף  2(  חיצוני   )

 ממ"ר.  16הממיר במוליך 

 בצע בדיקת רציפות לפס ההשוואה בלוח האיסוף. 

 שנתית 

 שנתית  : בדיקת הארקה בלוח מוזן •
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o   .בדוק את תקינות חיבור מוליך ההארקה ללוח המוזן 

לפה"פ   • ההארקה  כבלי  חיבור  תקינות  את  בדוק 
הראשי. בדוק חיזוק ברגים ואומים ואת הצמדות נעלי  

אומגות לפס. נסה להזיז את המוליך כדי לזהות  \הכבל
 חופש. 

 שנתית 

לשלד   • ההארקה  מוליכי  חיבור  תקינות  את  בדוק 
הקונסטרוקציה וודא רציפות בין חלקי השלד בבודק  

 רציפות. 

 שנתית 

15 
מערכת   בדיקת 

התקשורת  
 והפעלת הניטור 

יחידת התקשורת המרכזית   • בדוק המצאות ותקינות 
 ראוטר בארון התקשורת \ונקודת רשת

 שנתית 

 בדיקות חשמליות  .2

 : DCבדיקות צד  .2.1

כיול במעבדה מוסמכת בשנה האחרונה. טווח  הבדיקות החשמליות יבוצעו במכשירי מדידה שעברו  
 . 2%הסטייה של מכשירי המדידה לא יעלה על 

תיאור   מס'
 הבדיקה 

 תדירות  קריטריון הבדיקה 

1 

בדיקות  
 הארקה 

 

להוסיף   יש 
בדיקות  

להתנגדות  
 מקסימלית 

במד  • חשמלית  רציפות  בדיקת  בצע  לפנלים:  הארקה  רציפות 
נקודת   בין  מאריך  ובחוט  של  רציפות  הראשית  החיבור 

גישור   של  החיבור  נקודת  לבין  לקונסטרוקציה  ההארקה 
 ההארקה למסגרת הפנל. 

 שנתית 

רציפות הארקת התעלות: בצע בדיקת רציפות חשמלית במד  •
של   הראשית  החיבור  נקודת  בין  מאריך  ובחוט  רציפות 

 ההארקה לתעלה לבין קטעי התעלה  

 שנתית 

בדיקת רציפות חשמלית במד  רציפות הארקת הממירים: בצע  •
של   הראשית  החיבור  נקודת  בין  מאריך  ובחוט  רציפות 

 ההארקה לגוף הממיר לבין פס ההשוואה בלוח הממירים. 

 שנתית 

הראשי   • ההשוואה  פס  בין  הארקה  רציפות  בדיקת 
רציפות   במד  חשמלית  רציפות  בדיקת  בצע  לקונסטרוקציה: 

ואה בגג ובינו  ובחוט מאריך בין הפה"פ הראשי לבין פס ההשו
 לבין נקודות החיבור בפרטי הקונסטרוקציה. 

 שנתית 

2 
בדיקת בידוד  

 מוליכים 

מוליכי   • בידוד  בדיקת  במתח    DCבצע  בידוד  בודק  במכשיר 
1000V    מתח ברמת  נוספץ  בדיקה  בפרוטוקלי  V1200וכן   ,

 . V1500הבדיקה מצויין 

הסטרינגים בלוח  תתבצע  המפסקים    הבדיקה  כל  כאשר 
בין:   מדידה  לבצע  יש  מחושמל.  אינו  הנמדד  והקו  מנותקים 

 פלוס והארקה, מינוס והארקה ובין הפלוס והמינוס. 

 . 100MΩאין לקבל תוצאה נמוכה מ  •

 שנתית 

3 

מתח   מדידת 
כל   על 

סטרינג  
 בריקם

לכל סטרינג כאשר כל המפסקים    DCבצע מדידה במד מתח   •
 נותקים והמדידה מתבצעת בכניסה להדקי המפסק. מ

הפנלים   למספר  מקורבת  להיות  צריכה  המתקבלת  התוצאה 
בטור כפול מתח הריקם של פנל בודד. )תלוי בתנאי הסביבה  

 בזמן המדידה(  

1 
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טופס   )עפ"י 
9009-E-C-

008 ) 

יש לבצע תחילה מדידה של מתח בריקם וזרם קצר לפנל    -חשוב
 בודד.

 : ACבדיקות צד  .2.2

 הארקות  1

ב  • בדיקה  בצע  מוזן:  בלוח  הארקה    - בדיקת 
LOOP-TESTER    בין המפסק הראשי ובין פס
הראשי ההתנגדות    -ההשוואה  שערך  וודא 

 המתקבל מתאים לגודל החיבור.

•  

 שנתית 

 בדיקת בידוד  2

מוליכי   בידוד  בדיקת  בודק    ACבצע  במכשיר 
 500Vבידוד במתח 

הבדיקה תתבצע בכל קווי החשמל במתח נמוך  
 הפאזות לאדמה ובין האפס לאדמה. בין 

 3MΩאין לקבל תוצאה נמוכה מ  

 שנתית 

3 
לפני הפעלה    ACבדיקת צד  

 ( E-C-009-9009)עפ"י טופס  

מתח בדיקת  של    ACבצע  הראשי  במפסק 
מהממירים   היוצאים  ובמספקים  המערכת 

 בארון איסוף. 

 שנתית 

4 

מתח   בלוחות    ACבדיקת 
של   ומשניים  ראשיים 

-9009המערכת )עפ"י טופס  
E-C-009 ) 

כי   הראשי)וודא  המפסק  של  הפעלה  בצע 
במצב   הלוחות  בכל  הראשיים  (  offהמפסקים 

מתח   בדיקת  בצע  מכן  בכניסה    ACולאחר 
 ללוחות. 

 שנתית 

5 
ניתוק חיבור  -בדיקות 

 מתקני חשמל 

הפעלה   ובדוק  למפסקים  הפעלה  בדיקת  בצע 
 נכונה בכל מצבי המפסק. 

 שנתית 

הפעל את מצב הבדיקה של כל מפסק ע"י לחיצה  
 ובדוק ניתוק והחזר לפעולה.  TRIPעל לחצן 

 שנתית 

בדיקה של מפסק מגן הפועל בזרם דלף)פחת( ע"י  
 מכשור מתאים 

 שנתית 

 בדיקות הפעלה: .3

 

 

1 

 

 

בדיקות  
של   הפעלה 

 הממירים 

בדיקת   - בצע הפעלה של הממירים על פי הוראות היצרן
בצד   הממירים  בכניסת  הפעלה.   AC  - ו  DCמתח  לפני 

 ( E-C-009-9009ו  E-C-008-9009)עפ"י טפסים  

לממירים   DC*הפעל את הממירים באופן בו תרים מתח  
 לממירים. ACולאחריו מתח 

 שנתית 

ויש(  המאוורר)במידה  כי  וודא  הממירים  הפעלת   בזמן 
 מופעל למס' שניות לבקרה 

 שנתית 

הממירים פעולת  של  תקינות  בדיקת  לוודא   - בצע  יש 
על  שמראה  הממירים  על  חיווי  כל  שאין  תחילה 

במידה ויש אנא פעל על פי הוראות    -הודעה(\תקלה)נורה
 היצרן 

 שנתית 

בצע בדיקה שאין כל רעש חריג שנשמע מהממירים בזמן 
 על פי הוראות היצרן במידה ויש אנא פעל  -עבודתם

 שנתית 
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2 

בדיקת  
זרמים  

בכניסה  
  A+Bלממיר  

טופס   )עפ"י 
9009-E-C-

008 ) 

זרם   מד  ע"י  מדידה  בכל   B-ו Aבכניסה    DCבצע 
ממיר)במידה ויש יותר מזוג אחד בכניסה יש לבדוק על כל 
מקורבת   להיות  צריכה  המתקבלת  התוצאה  הזוגות( 
מס'  של  חישוב  ע"י  וזה  במקביל  הסטרינגים  למספר 

 זרם של סטרינג אחד. Xסטרינגים 

 ניתן לוודא את רמת הקרינה בעת הבדיקה. 

 שנתית 

3 

בדיקת  
מערכת  

התקשורת  
והפעלת  

 הניטור 

בדוק קיום תקשורת בין יחידת התקשורת לכל הממירים 
באתר ולמערכת המטאורולוגית, כולל בדיקת קצת דגימת  

 חיישנים. 

 שנתית 

 שנתית  בדוק האם המערכת מעבירה נתונים לפורטל 

4 

בדיקת  
חיישנים  
במערכת  

 מטאורולוגית 

 שנתית  בדוק תקינות התקנת החיישנים 

ידי קבלת הנתונים למערכת בדוק הפעלת   על  החיישנים 
הניטור, בצע בדיקת כיול לחיישנים. איך תתבצע בדיקת  

 הכיול? 

 שנתית 

 שנתית  בדוק תקינות הנתונים על פי הוראות היצרן 

 
בדיקת  

 חיישנים 

לפי   המדויק  במקום  ושהנם  החיישנים  ניקיון  בדוק 
 התוכנית, מדי קרינה ודא שהינם במקומן 

מדי   שנתית, 
קרינה  

להיעדר  
אבק  שכבת 

ובתדירות  
 גבוהה יותר 

5 

  IRבדיקות  
טופס   )עפ"י 

9009-E-C-
011 ) 

- ו   ACמדגמית לפנלים וללוחות החשמל    IRבצע בדיקת  
DC    לפחות,   40%באתר כאשר האתר בהספק עבודה של

 IRומלא את הטופס לבדיקות  

 שנתית 
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 6ב' נספח

 ( Grid Tests-Offבדיקות טרם חיבור לרשת החשמל )

 בדיקות לאישור התחלת עבודה ואישור קבלה

 המערכת תבוצע בהתאם לחוקים ולתקנות הבאות:

- התקנות שהותקנו מכוחו, והנחיות משרד האנרגיה והמים להתקנת מערכות פוטו  1954 -חוק החשמל התשי"ד 
 ולטאיות ו

 וולטאי - היתר משרד האנרגיה להפעלת מתקן חשמלי פוטונוהל קבלת  

 אמות מידה של הרשות לשירותים ציבוריים חשמל 

 כללי חח"י 

 והתקנות שהותקנו מכוחו  1965 –חוק התכנון והבנייה התשכ"ח 

 .כל האישורים בתקנת הפטור 

 אישור בודק חשמל )גם לכל המבנה( 

 .התקנה ואחריה לפני אישור קונסטרוקטור

 עמידה בהוראות מכ"ר )סידורי בטיחות אש במתקנים פוטו וולטים( 

 אישור התקנת מערכות גילוי וכיבוי וארון חשמל )תלוי גודל(
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 7ב' נספח

 ( Grid Tests-Onבדיקות קבלה )

חשמלאי   על חשבונה,בתום הביצוע והתקנתה של המערכת ולפני חיבור המערכות לרשת החשמל, תזמין המזמינה,  
זהות הבודק תיקבע ע"י המזמינה. העתק מדו"ח הבדיקה יועבר בודק אשר יבדוק את המערכת ואישור של חח"י.  

וכל ליקוי עליו יצביע דו"ח הבודק יתוקן בתוך  8  ימי עבודה על- ידי הספק. ככל שיידרש  לפני ואחרי הבדיקה   לספק
  ביקור נוסף של חשמלאי בודק תהיה העלות על חשבון המציע.

ביצוע   לצורך  הסביבה  להגנת  המשרד  ברשימות  המופיע  בודק  להזמין  הספק  באחריות  המערכת,  הפעלת  לאחר 
 מדידות הקרינה האלקטרומגנטית ואישורן בהתאם להמלצות המשרד.

מתן אישור בודק חשמל, בודק הקרינה האלקרומגנטית המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה,  הקונסטרוקטור, 
משרד האנרגיה,  חברת חשמל ורשות החשמל או אישורים נוספים שידרשו ע"פ דין ו/או  תקינה לצורך פעילותה 
התקינה של המערכת ולעמידתה בדרישות המקצועיות שפורטו לעיל יהווה תנאי  למתן תעודת השלמה לעבודות 

 הספק ויהווה אישור סופי של המזמינה לסיום העבודה.

 

 בדיקות לאחר סיום התקנה 

 off-grid ,Grid-connectingן לדאוג לכל הבדיקות לאחר התקנה כולל בדיקות במצב בל על הק

ת הסופית של ר את תוצאות הבדיקות החשמליות והמכניות יציג הקבלת לפני המזמין לאחר ההתקנה ולפני הביקו
 הבודק. 

 שמוסמך לך  3הבדיקות יאושרו ע"י בודק חשמל 

ע שפורסם  בדיקות  נהלי  לפי  יבוצעו  פוטוהבדיקות  מיתקן  להתקנת  "הנחיות  להלן  החשמל  רשות  וולטאי,  -"י 
 "  1029- התשע"ט

 לתיק המתקן יצורפו גם אישורי חיבור חח"י, ככל שישנם. 
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 8ב' נספח

 נוסח ערבות

 לכבוד 

 עיריית טירה 

 "(;  הרשות)להלן:  ו/או " 

 

 א.ג.נ., 

 _____________ערבות מס'הנדון: 

 

 חדשים   שקלים  75,000"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  המבקשים"  -)להלן    על פי בקשת
( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט חדשים  שקלים  אלף  וחמישה  שבעים)

לביצוע עבודות תכנון, הקמה, "(, להבטחת כל התחייבויות המבקשים על פי חוזה  הפרשי הצמדה"   -להלן )להלן  
וולטאית    –הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית, ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו  

(PVאשר נחתם ביניכם לבין המבקשים ) . 

 

בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל  
בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש  
את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי  

 ר לחיוב כלשהו כלפיכם. שיכולה לעמוד למבקשים באש

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

 במכתבנו זה:

על - " מדד" המתפרסם  למגורים,  בבניה  התשומה  מחיר  מדד  לסטטיסטיקה    משמעו  המרכזית  הלשכה  ידי 
 ולמחקר כלכלי. 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

"(, כי המדד  המדד החדש "  -אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן  
המדד  " -ן החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ________ שפורסם ביום ________ היינו _______ נקודות )להל 

"( יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצויין בדרישתכם הנ"ל מחולק היסודי
 במדד היסודי. 

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 ועד בכלל.  ____________ ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 תענה. לא  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.  לאחר יום

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 

 בכבוד רב, 
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 9'ב נספח

 הצהרת הבטיחות 

)להלן  ___________________ ח.פ.   ,___________________________ הח"מ  הזוכה"  -אני  "( המציע 
וכללי  דיני  חוקי  תקנות,  הוראות,  להנחיות,  בהתאם  ובפרט  דין  לכל  בהתאם  העבודות  כל  את  לבצע  מתחייב 
הבטיחות החלים על סוג העבודות נשוא הפרויקט ו/או הכרוכות בביצוע הפרויקט, לרבות פקודת הבטיחות בעבודה  

, תקנות הבטיחות בעבודה  2007  –"ז  ותקנותיה, תקנות הבטיחה בעבודה בגובה, התשס  1970)נוסח חדש( התש"ל  
ותקנותיו ואת הוראות הבטיחות המפורטות בנספח הבטיחות   1954, חוק החשמל  1997  –ציוד מגן אישי התשנ"ז  

המצורף לחוזה זה, וכן את כל החוקים והדינים החלים על העבודות נשוא חוזה זה ועל מי מטעמי בתחום הגנת  
 הסביבה.  

טיחות מוסמך מטעמי שיאושר על ידיכם קודם לכן, לצורך קיום התחייבויותיי לפי  אני מתחייב למנות ממונה ב 
"(, באחריותי ועל חשבוני בלבד. אני פוטר בזה את המזמין מכל תביעה ו/או דרישה לפיצוי  הממונהנספח זה )להלן: "

  ו/או שיפוי ו/או תשלום, בגין העדר קיום ו/או מילוי הוראות בטיחות כאמור.  

ע באמור לעיל, הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצוע העבודות על פי חוזה זה פני שעברתי תדרוך אצל  מבלי לפגו
 ממונה. 

כחלק מהנחיות הבטיחות, הנני מתחייב כי כל צוות העבודה הניהול והפיקוח יקבל מטעם הממונה הנחיות ברורות 
ניעת חסימת פתחי שחרור חום ועשן,מניעת ומקיפות בנושא בטיחות ובכללן הנחיות עבודה בגובה, בטיחות אש, מ 

 התלקחות בחיבורי החשמל.

לביצוע  נאותים  כישורים  בעלי  מקצועיים,  עובדים  ע"י  זה  מכרז  נשוא  התחייבויותיי  את  לבצע  מתחייב  הנני 
ההתחייבויות נשוא ההסכם, אשר קבלו הדרכה מתאימה ביחס למהות העבודה שעליהם לבצע, הסיכונים הכרוכים  

 עים בהם ידרשו לנקוט ע"מ להבטיח את ביצועה בתנאי בטיחות נאותים.בה והאמצ 

להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע העבודות ואני מתחייב כי    הרשות הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסות  
בעת ביצוע העבודות אפעל תוך מתן דגש משמעותי לנושאי בטיחות וגהות ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע  

 געים ונזקים לגופו ו/או רכושו של מאן דהו, לרבות לחברה או למי מטעמה. מפ

ולהישמע  מחייבת  והוראה  תקן  דין,  כל  פי  על  זה  הסכם  נשוא  התחייבויותיי  בביצוע  לפעול  בזאת  מתחייב  הנני 
 להנחיות הממונה. 

יטחון המפורטות בנספח מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל דין, אני מתחייב לבצע בצורה קפדנית את כל דרישות הב
 -זה: 

 כללי: 

ו/או המזמין לבין המציע    הרשותנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי כל חוזה או הזמנה או מטלה בין   .1
 הזוכה. 

בהתאם   .2 בעבודה  הבטיחות  כללי  על  מלאה  הקפדה  תוך  העבודות  את  יבצע  מטעמו  שפועל  מי  וכל  הקבלן 
 באחריות מלאה לכל הפרה שלהם. להוראות כל דין שבתוקף והוא יישא 

לפני תחילת העבודה יגיש הקבלן בקשה לקבלת צו התחלת עבודה ולא יחל בעבודה עד לקבלת אישור צו   .3
 תחילת עבודה חתום ע"י המזמין. 

המציע הזוכה מודע ומאשר כי דרישות הבטיחות המפורטות בנספח זה אינן גורעות מחובו לנקוט בנוסף בכל   .4
ולת בטיחות הנגזרת מהוראת כל דין, כללי מקצוע ובטיחות החלים על העבודות וביצוען  אמצעי בטיחות או פע

 ומכוח ניסיונו ומומחיותו בניהול עבודות כגון אלו, גם אם אינם מפורטים בנספח זה או בחוזה ההתקשרות. 

  מפגש באחריות המציע הזוכה למנות ממונה בטיחות מוסמך מטעם משרד העבודה. ממונה הבטיחות יערוך   .5
הבטיחות   וממונה  הזוכה  המציע  בחודש.  פעם  לפחות  בטיחות  דו"ח  ויוציא  בשבועיים  פעם  לפחות  באתר 

ל דין, כללי  ידריכו את כל העובדים לנהוג לפי דרישות הבטיחות וכללי הבטיחות בעבודה בהתאם להוראת כ
 המקצוע ונהלי הבטיחות המפורטים בנספח זה. 

המציע הזוכה יפקח על עובדיו, קבלניו וכל מי מטעמו ויוודא את מילוי הוראות ודרישות הבטיחות על פי   .6
 הוראות כל דין, כללי המקצוע ונהלי הבטיחות המפורטים בנספח זה. 
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את כל דין, חוקים תקנות וכללי הבטיחות בעבודה  המציע הזוכה ינהג עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגנים בהור .7
  – הידועים והנהוגים בישראל, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד  

תש"ל  1954 חדש[,  ]נוסח  בעבודה  הבטיחות  פקודת  מפעילי    1970  –;  העגורנאים  תקנות  )כגון:  ותקנותיה 
; תקנות  2007; תקנות ציוד מגן אישי; תקנות עבודה בגובה, התשס"ז  1992מכונות הרמה אחרות, התשנ"ג  

עבודה על גגות שבירים או תלולים; תקנות עבודה במקום מוקף; תקנות עבודה ברעש ועוד( ודיני התכנון  
 והבניה.  

ף  המציע הזוכה יפקח על עובדיו במהלך כל שעות העבודה ויוודא את ביצוע הנהלים והוראות הבטיחות. בנוס .8
 המציע הזוכה אחראי לתיקון ליקויים ושיפורים בכל הקשור לבטיחות וגהות עובדיו.  יהיה 

המציע הזוכה יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע העבודה,   .9
אביזרי בטיחות,    –או כפי שנדרש עפ"י כל דין. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יספק המציע הזוכה לעובדיו  

אפודים זוהרים, כלי בטיחות, ציוד מגן, ביגוד, נעליים, כפפות מגן, משקפי מגן, אוזניות מגן, רתמות וכל ציוד  
 אחר הדרוש ו/או שיומלץ ע"י מנהל העבודה לשם שמירה על בטיחות עובדי המציע הזוכה בעבודה. 

בודק מוסמך וקבלת אישורים במ  .10 ע"י  ידאג לבדיקה  כל הציוד  המציע הזוכה  בחוק עבור  ועדים הקבועים 
שבשימושו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, מדחסים, מיכלים, קולטים, דודי קיטור, מתקני הרמה,  
ציוד ואביזריו, עגרונים, סולמות, פיגומים, תמיכות, דיפון חפירות, הארקת מבנים, בדיקת רציפות הארקה  

 שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך.  לציוד נייד וקבוע וכל ציוד אחר או נוסף

המציע הזוכה יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו, כולל ציוד לפינוי נפגעים, ימנה אדם שעבר הכשרה ע"י גוף   .11
מוסמך כמגיש עזרה ראשונה באתר העבודה, ויציב רכב במהלך יום עבודה באתר בו הוא עובד, שישמש לפינוי  

 מדות רפואי , או בית חולים בשעת חירום. נפגעים לע

לא יתיר ולא יאפשר המציע הזוכה כל עבודה בגובה לעובדיו, אלא אם יפעלו עפ"י הדרישות בתקנות הבטיחות   .12
)עבודה בגובה(, התשס"ז   . העובדים בגובה יהיו מצוידים באמצעי בטיחות המבטיחים כי  2007  –בעבודה 

עובד לעומק   ייפול  נפילה, לא  על  במקרה  יהיו רתמות    2העולה  מטרים מנקודת העיגון. אמצעי הבטיחות 
 בטיחות שלמות אשר תיקשרנה אל נקודת העיגון באמצעות אמצעי קשירה מתאימים. 

גידור. שילוט מידרוג    –בעבודות חפירה באחריות המציע הזוכה מילוי אחר הוראות הבטיחות הנדרשות כגון   .13
 יחותי. ודיפון, לאפשר ביצוע העבודה באופן בט

אזהרה עפ"י    –המציע הזוכה יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה, כולל הצבת ציוד מגן   .14
כל דין, כגון : מחסומים, זהרונים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, או כל ציוד או אביזרי בטיחות  

 התאם לסוג העבודות ואופיין. אחרים כפי שיידרש ו/או יומלץ ע"י מנהל העבודה של המציע הזוכה וב 

המציע הזוכה נדרש לעבוד עפ"י הוראות הסדרי תנועה זמניים, כולל כל המשתמע    -עבודה בדרכים קיימות   .15
 מכך, כגון: גידור, שילוט הכוונה ואזהרה, פנסים ותאורה, ולאפשר תנועת רכב והולכי רגל באופן בטיחותי.  

מכני כבד, עגורנים, מלגזות או כל ציוד    הפעלת ציוד הנדסינהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה, כולל   .16
אחר ייעשו עפ"י חוקי התעבורה שבתוקף במדינת ישראל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידאג המציע הזוכה  
לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כוח אדם נלווה, כגון: מאותתים לעגורנים, מכווני רכב כבד לאחור  

 אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים עימם רישיונות הסמכה תקפים בהתאם. וכד', וכל זאת ע"י

באתר   .17 המחייבים  הנהלים  עפ"י  הסוגים  מכל  מסוכנים  או  דליקים  חומרים  אחסון  יוודא  הזוכה  המציע 
העבודה, כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון. כמו כן ידאג המציע הזוכה להצבת ציוד כיבוי  

 ר העבודה בכלל, ובקרבת חומרים דליקים או מסוכנים בפרט. אש באת

המציע הזוכה יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש כנדרש עפ"י הדין והוראות מכבי האש, לרבות מטפים שיהיו   .18
 באתר העבודה ויוודא תקינותם, כולל בדיקה תקופתית ושנתית. 

בעבודה ובשימוש בציוד מגן אישי ובציוד  המציע הזוכה ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא הבטיחות  .19
כיבוי אש כאמור לעיל וטיפול בהם. כמו כן, יחתים את המציע הזוכה את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו  

 את הנאמר בהדרכה, וכן את החובה המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי.  

ממ .20 זמן  למשך  המוצב  ציוד  כל  או  עזר,  מתקני  זמניים,  מבנים  הרשויות  מיקום  עם  בתיאום  יהיה  ושך, 
 הרלוונטיות ובאישורן, וכן באישור מנהל העבודה. 
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המציע הזוכה יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה, רווחה, שירותים, מתקני מי שתייה ורחצה, ומתקנים   .21
, וכן  נוספים, כפי שנדרש בכל דין ו/או בתנאי הבטיחות והגהות לעובדים ו/או על פי חוזה ההתקשרות עימו

 ידאג לאחזקתם התקינה של המתקנים הנ"ל. 

קבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל, יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא לעסוק או לטפל ברשת החשמל   .22
או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך, לרבות עבודות הקשורות לחיבור או ניתוק חשמל,  

  1954  –ול בהתאם לנדרש עפ"י כל דין, לרבות חוק החשמל, תשי"ד  או לצורך כניסה לעמדות חשמל, והכ 
 והתקנות על פיו. 

באחריות המציע הזוכה לספק לעובדיו ציוד וכלים חשמליים תקניים ובדוקים. ציוד וכלים חשמליים ניידים   .23
ומגנים מתאימים. העובדים המשתמשים בכלים המופעלים בחשמל יקבלו   חייבים להיות עם בידוד כפול 

 כשרה מתאימה ע"י המציע הזוכה או מי מטעמו. ה

המציע הזוכה יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, או עם קבלת הוראה מאת מנהל העבודה שלו או מכל   .24
 אדם שהוסמך לכך מטעם המזמין. 

על כל אירוע מסוכן, תאונה. או כמעט תאונה, באופן מיידי, למפקח מטעם המזמין,   .25 ידווח  המציע הזוכה 
ל לשם מתן הנחיות בטיפול, תדרוך, המשך או עצירת העבודה וכו'. ממונה הבטיחות של המציע הזוכה  ויפע 

 יעביר מיידית למזמין דו"ח בדיקת תאונה. 

מ  .26 יאוחר  ולא  מיידי,  באופן  התמ"ת  במשרד  העבודה  לפיקוח  ידווח  הזוכה  כל    3-המציע  על  עבודה,  ימי 
 ר עותק למזמין.התרחשות של תאונת עבודה, בטופס מתאים, ויעבי

המציע הזוכה יוודא את תקינות כלי העבודה, האביזרים והציוד הנלווה אשר משמשים את עובדיו, וידאג   .27
 להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך. 

עבודות בשעות הלילה או בתנאי מזג אויר קשים או התחברות למתקנים פעילים, לא יבוצעו ללא תיאום   .28
ר מאת המפקח מטעם המזמין, כאשר במהלך ביצוע העבודות נדרשת נוכחותו השוטפת  מוקדם וקבלת אישו

 של מנהל העבודה. 

אם המציע הזוכה במסגרת עבודתו, ישתמש באש גלויה לצורך ביצוע עבודות שונות, מתחייב המציע הזוכה   .29
 לקיים את כל ההוראות שלהלן:

וכל הנמצא   .29.1 ציוד האביזרים, המתקנים  על  הגנה  מטר ממקום    20באתר העבודה ברדיוס של  קיום 
 העבודה באש גלויה, לרבות כל האביזרים וההתקנים הממוקמים מחוץ למבנה ברדיוס הנ"ל.

שני   .29.2 לפחות  העבודה  במקום  הזוכה  המציע  יחזיק  גלויה,  באש  בעבודה  העוסקים  לעובדים  בנוסף 
כי בזמן העבודה, יימצא ברשות    עובדים נוספים המיומנים בעבודות כיבוי אש ובנושאי בטיחות ויוודא,

 עובדים אלו ציוד הדרוש לכיבוי בהיקף, בסוג ובכמות הנדרשים והמתאימים. 

לאתר   .30 הקשורים  וגהות  בטיחות  בנושאי  לעובדיו  ותקופתית  יומית  הדרכה  למתן  אחראי  הזוכה  המציע 
 העבודה וסביבתו, כולל סיכונים נלווים הקיימים באתר העבודה. 

יפסיק   .31 הזוכה  ונוהלי  המציע  תקנות,  לחוקים,  בניגוד  נעשית  אשר  העבודה,  באתר  המתבצעת  עבודה  כל 
הבטיחות, ואשר לא ממלאת אחר ההוראות ונהלים המפורטים בחוזה זה, או כל נוהל אחר שלא הוזכר לעיל,  
או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגהות באתר העבודה, על פי כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  

בניגוד  המ המבוצעת  כנ"ל  עבודה  כל  הפסקת  על  להורות  רשאי  יהיה  ידו,  על  לכך  שהוסמך  מי  ו/או  זמין 
להוראות הבטיחות והגהות, וזאת במקרים בהם העבודה לא הופסקה ע"י המציע הזוכה. העבודה תחודש  

 רק לאחר קבלת צו חידוש עבודה חתום ע"י המזמין. 

דות המציע הזוכה בכל מקרה של אי מילוי הוראה מהוראות  למפקח מטעם המזמין הזכות להפסיק את עבו .32
נספח זה ו/או מהוראות המפקח או מהוראות המזמין. לקבלן לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד המזמין  

 במקרה של הפסקת עבודה כאמור. 

מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגהות ו/או הנחיה כאמור בנספח זה ו/או שתינתן מפעם   .33
לפעם לקבלן על ידי המזמין או מי מטעמו, לא תטיל אחריות כלשהי על המזמין ולא תפטור את המציע הזוכה  
מאחריותו ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין לבטיחות עובדיו באתר העבודה, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת  

 עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות. 
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להטיל קנסות על עבירות הבטיחות הבאות המפורטות להלן, בסכומים  מוסכם בזאת כי בסמכות, המזמין   .34
המפורטים בטבלה המצורפת, במידה ואירעה להבנתו עבירת בטיחות או לא ניתן אישור או מסמך בטיחות  

 ועל פי שיקול דעתו המוחלט. לקבלן לא תהיה הזכות לערער על קביעת קנס כאמור.  הנדרש

 סכום בש"ח  נושא  מספר סדורי 

 1,000 וסר בתסקיר בודק מוסמך ח 1

 2,000 הפרת צו הפסקת עבודה הניתן ע"י המפקח מטעם המזמין  2

הכנסת כלי צמ"ה, מנופים וכד' ללא אישור תעבורה ובטיחות,   3
 לגבי כל כלי  

2,000 

אי פינוי אשפה )אורגנית או אשפת פסולת בניין( לכל יום נוסף   4
 המזמין לאחר מתן הודעה בכתב על ידי 

500 

מופיע   5 אינו  )אשר  בטיחות  הפרת  כל  ו/או  בליקוי  טיפול  אי 
 בטבלת הקנסות(  

1,000 

 1,000 העסקת עובדים ללא הסמכה או ללא תעודת זהות כחולה  6

 2,000 ביצוע עבודות חשמל ללא אישור בהתאם לסיווג מתאים  7

   500 אי שימוש עובדים בצמ"א  8

 1,000 אי נוכחות מנ"ע באתר  9

 

אני _______________ הח"מ , מוסמך לחתום ולהתחייב בשם __________________ )המציע הזוכה( מאשר 
דרישות  כל  אחר  למלא  ומתחייב  לעיל  המפורטות  וההוראות  ההנחיות  כל  הזוכה  המציע  לידיעת  הובאו  כי  בזה 

 והוראות כל דין בנושאי הבטיחות והגהות, בכל הקשור לביצוע העבודות. 

___________________________  __________________ 

 תאריך  תמת וחתימת המציע הזוכהוח 
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 10'ב נספח

 כתב אחריות 

 וולטאית-תעודת אחריות למתקן סולארי בטכנולוגיה פוטו

כפי שהוגדרה בהסכם   הזוכה מתחייב לתקן פגמים במערכת,  ספקה יתגלו כאלה במהלך תקופת האחריות,  אם 
יתקן    הזוכה  ספק במסגרת האחריות, ה  ובתנאים שיפורטו להלן.   מיום חיבור המערכת לרשת החשמל,   ההתקשרות, 

 או יחליף את הרכיב הפגום על חשבונו. 

תקופת האחריות בגין    במסגרת תקופת האחריות,  הוחלף או הותקן חלק כלשהו במתקנים על ידי הקבלן הזוכה,
ממועד    חודשים  36תום תקופת האחריות כאמור לעיל או תהיה לתקופה של  החלק המתוקן ו/או המוחלף תהיה עד ל 

 .הם י לפי המאוחר בינ  התיקון או ההחלפה בהתאם להוראות ההסכם או הוראות הדין,

 הוראות טיפול וניקוי  

אחת למספר שבועות, או בהתאם לצורך, יש לשטוף את הפאנלים הסולארים במי ברז מטופלים )ללא מלחים ו/או  
אבנית( עם צינור בלחץ סטנדרטי )ללא שימוש במגביר לחץ(, או באמצעות דלי מים ולנגבם, וזאת על מנת להסיר  

שטיפות בשנה. על מנת להשיג הגנה  6-אבק ולכלוך שהצטבר על פניהם. בכל מקרה, תדירות השטיפות לא תפחת מ 
   מיטבית על הפאנלים יש להשתמש במים רכים.

אין להשתמש בכל חפץ חד אשר עלול לגרום נזק לזכוכית המגנה על התאים הסולארים. לשם הסרת לכלוך גס ניתן  
 להשתמש בספוג רטוב או מטלית רכה. 

תדירות השטיפות, בפרט בתנאי אובך ומזג אוויר יבש. פאנלים על מנת להגדיל את תפוקת המתקן, יש להגביר את  
התאים  באמצעות  שנקלטת  פחותה  אור  מכמות  הנגרמת  המתקן  בביצועי  משמעותית  לירידה  יגרמו  מאובקים 

 אין להשתמש בדטרגנטים, סבונים, או חומרי ניקוי מכל סוג שהוא.   וולטאיים.-הפוטו

)בעדיפות ראשונה( או בשעות אחר הצהריים המאוחרות מומלץ לנקות את הפאנלים בשעות הבוקר המ וקדמות 
שהמשטח קריר כדי להימנע משינויי טמפרטורות מהירים של הזכוכית עם המגע של המים )הדבר עלול לגרום נזק 

 לזכוכית ו/או ליצור משקע של מוצקים על פני הפאנל(. 

 הוראות בטיחות למתקן 

ח החשמלי בבית, אין להחדיר עצמים זרים לשקע או לחריצים או  המתקן מייצר מתח מסוכן, בעוצמה זהה למת 
יש להשתמש במתקן זה .  ספקלפתחים בממיר. אין לפתוח את כיסוי המכשיר, אם נדרש תיקון כלשהו יש לפנות ל 

 אך ורק לצרכים שלשמם תוכנן. 

 אזהרה: מתקן זה יכול לגרום לשוק חשמלי ולמוות. 

יש לנתק תמיד את מקור המתח ואת    עם מתח מסוכן, גם כאשר המתקן כבוי.  הכניסות ו/או היציאות יכולות להיות 
אין לפתוח את כיסוי המכשירים. תיקון ו/או טיפול במתקן ייעשו אך ורק   החיבור לרשת לפני טיפול כלשהו במתקן. 

 הספק.ע"י טכנאי מוסמך באישור  

 50°C  -אנלים יכול להגיע עד למעלה מבעת ניקוי הפאנלים הסולאריים הימנע ממגע בהם. בשמש ישירה חום הפ 
 ועלול לגרום לכוויה. 

 כללי  

 .  הספקאין להתיר גישה למתקן למי שלא קיבל הדרכה או הכשרה לכך מ

 או מי שהוסמכו לכך מטעמה בכתב.  ספק תיקונים במתקן יבוצעו אך ורק על ידי טכנאים של ה

דיקת מערכת כולל הגנות ממסר, פחת והארקות  בטיחות השימוש במתקן תלויה ברשת חשמל תקינה. מומלץ לבצע ב
 באופן תקופתי. תקינות הארקה מומלץ לבדוק אחת לשנה. הבדיקה צריכה להיעשות ע״י חשמלאי מוסמך. 

אני _______________ הח"מ , מוסמך לחתום ולהתחייב בשם __________________ )המציע הזוכה( מאשר 
דרישות  כל  אחר  למלא  ומתחייב  לעיל  המפורטות  וההוראות  ההנחיות  כל  הזוכה  המציע  לידיעת  הובאו  כי  בזה 

 .המתקן  האחריותוהוראות כל דין בנושאי 

 __________________ ___________________________ 

 חותמת וחתימת המציע הזוכה תאריך  


