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 תנאי המכרז – הצעות הזמנה להגיש 

 מטרת ההתקשרות .1
 כללי:  .1.1

"המועצה" ו/או "המזמין"( מבקשת בזאת לקבל הצעות במכרז פומבי  –)להלן  גוש עציוןהמועצה האזורית 

"המכרז"( לצורך מכרז לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של גופי תאורה  מסוג  –)להלן  2019/38מס' _

LED ,גוש עציוןביישובי המועצה האזורית על  עמודי  תאורה , מתוך אלה המנויים בנספח א' להסכם 

 . ההתקשרותהסכם גופי התאורה שיותקנו יהיו רק מתוך אלה המנויים בנספח  א' ל .1.2

 השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה הם:  .1.3

תכנון הצבת גופי תאורה חדשים במקום גופי תאורה קיימים,על גבי עמודי תאורה קיימים  .1.3.1

 גוש עציוןעמודי  תאורה ביישובי המועצה האזורית 

ומפורט  גוש עציוןהתכנון יבוצע בהמשך לסקר תאורה שבוצע על ידי המועצה האזורית  .1.3.2

ביצוע וכן באמצעות ביקור בשטח. תכנון התאורה כולל  ההתקשרותהסכם בנספח ג' ל

גופי התאורה החדשים, יביאו לחיסכון של יית הארה עבור שתי מרכזיות תאורה.סימולצ

ריכת הבסיס כמפורט בנספח ח' להסתכם מצריכת החשמל, בהתייחס לצ 55%לפחות 

 ההתקשרות.

אספקה והתקנת  ,,או לאתר המועצהת מורשהול,גופי תאורה ישנים, פינויים לאתר פספירוק .1.3.3

כמפורט בנספח א' להסכם, והכל  LED, מסוג חדשים גופי תאורה בהתאם לכתב הכמויות

 בהתאם לתנאי המכרז ולמפרט הטכני.  

,או קופסת מגש האביזריםאחרי מ,  Total Riskתהיה מסוג זוכההאחריות שתינתן על ידי ה .1.3.4

 .םשני 10לתקופה של  על העמוד,ועד קצה גוף התאורה, , CIה

, שמתגלה בגוף התאורה הינה כי הקבלן הזוכה יתקן כל תקלה Total Riskמשמעות שיטת ה .1.3.5

וזאת בהתאם  או את כל גוף התאורהשנפגע מכל סיבה שהיא, חלק מגוף התאורהויחליף כל 

שולם לקבלן כל תוספות כספיות מעבר תלא . יובהר כיהמצ"ב למכרזהסכם למפורט ב

  . במכרז גוף התאורהאספקת והתקנת ללהצעתו 

בעל  מודד תאורה חיצוני מוסמך חיצוני,על ידי  13201בדיקות קבלה לעמידה בת"י  ביצוע .1.3.6

התאורה, ממכון ישראלי מוכר שנים בתחום תכנון  3הסמכה כמתכנן תאורה ובעל ניסיון של 

המאושר להסמיך מתכנני תאורה והוא בעל ציוד מכויל במועד הבדיקה, המאושר ע"י 

 . המזמין. בדיקות אלו יבוצעו על חשבון המציע

תשתית, עמודי תאורה( ע"י  )מרכזיה, בסיום ההתקנה ביצוע בדיקה לכלל המתקן החשמלי .1.3.7

ם ההחלפה ו/או ההתקנה תאושר על ידי מסירת המתקן בסיו .לפחות 2בודק חשמל מס' 

. יובהר כי המועצה החלה בתהליך בדיקה על ידי בודק מוסמך של מערך נציג המועצה

  המאור נכון לרגע זה וכי המועצה תטפל, באמצעות הקבלן הזוכה בתקלות הדורשות טיפול.

אספקה והתקנה של מערכת ניהול תאורה דו כיוונית בין עמודי התאורה למרכזיות ובין  .1.3.8

מפרט מערכת הבקרה מצורף במפרט הטכני נספח ב' במסמך המרכזיות למרכז בקרה.

 .ויון חברתי ובהתאם לתוצאות המכרז ו,בכפוף לתקציב של המשרד לשההתקשרות

 , מכל סיבה שהיא.המועצה שומרת לעצמה את הזכות לא לממש סעיף זה

, מגש האביזריםקצה מ, ( שנים10אחריות: מתן אחריות כוללת לגופי התאורה למשך עשר ) .1.3.9
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על ועד קצה גוף התאורה , CI, לא כולל קופסת הCI, או קופסת הלא כולל מגש האביזרים

  ראש עמוד

 :ביצוע תחזוקה .1.3.10

  ראש העמוד. עלים,שנ 10על פי מפרט יצרן למשך בהתייחס לגופי התאורה:  .1.3.11

פיילוט בהחלפת כל עמודי התאורה בשתי מרכזיות תאורה, שייבחרו על ביצוע המכרז יחל ב .1.3.12

 ביישוב תקוע.ידי המזמין, 

 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה בשעות העבודה הרגילות. .1.4

מובהר כי המועצה מתכוונת להתקשר עם מציע אחד, לצורך קבלת כלל השירותים המפורטים  .1.5

במסגרת מכרז זה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המועצה לפצל את השירותים בין מספר 

 מציעים והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ההתקשרות המצורף למכרז, הסכם ההתקשרות עם זוכה כלשהו תעשה אך ורק בהתאם לנוסח  .1.6

ת המועצה, ובכפוף לקיומו של המועצה ומליא ועדת המומחיםלאחר ובכפוף לאישור ההצעה על ידי 

 ההתקשרות, כדין.הסכם של תקציב זמין ובכפוף לחתימת המציע הזוכה על 

צו התחלת עבודה ינתן  כל יישוב יוגדר כאתר וההתייחסות ללוח הזמנים תהיה בהתאם לכל אתר. .1.7

. לוח הזמנים לביצוע העבודות בכל אתר יתחיל מיום קבלת צו לכל אתר, או מספר אתרים בנפרד

חלת עבודה. בכל צו התחלת עבודה ייקבע על ידי המנהל מטעם המועצה מהו פרק הזמן לביצוע הת

כלל עבודות ההקמה בתחום אותו אתר. חשבונות ישולמו בהתאם לכל אתר וההתקדמות שבה 

בנפרד, ובכלל זה חשבון סופי נפרד. כך גם תתקופת האחריות והתחזוקה תחל ממועד המסירה של 

  ות רצונה המלאה של  המועצה בכל אתר בנפרד. כלל הפנסים לשביע

ובהר בזאת כי השירותים המחייבים את הזוכה הם אלו המפורטים להלן במכרז ובנספחיו, ובפרט מ .1.8

 ההתקשרות ובמפרט.הסכם ב

יש לקרוא בעיון את כל חלקי המכרז, לרבות תנאי הסף והמסמכים הנדרשים להגשה, וכן להקפיד  .1.9

 הנחיות וההוראות. על ביצוע מדוקדק של כל ה

 זמניםהלוחות  .2
 ריכוז לוחות זמנים להליכי המכרז: .2.1

 

 תאריך ושעה נושא

 אין שינוי –בחדר הישיבות  10:00בשעה  26.11.19 חובה סיור קבלנים

 Adi@svivot.proלמייל  10.02.2020 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 16.02.2020 מועד אחרון למענה לשאלות הבהרה

 13:00בשעה  20.02.2020 אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזיםמועד 

 24.05.2020 תוקף ערבות בגין הגשת הצעה

במקרה של סתירה בין תאריכים אלה לבין תאריכים המופיעים בגוף המכרז, קובעים התאריכים  .2.2
 בטבלה זו.

 המזמין שומר על זכותו לדחות או לשנות כל מועד שנקבע במכרז זה. .2.3

 שאלות הבהרה .3
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עד למועד הקבוע בטבלת לוחות בלבד WORD   קובץשאלות ובקשות להבהרות יש לשלוח בכתב, ב .3.1
 .adi@svivot.proבכתובת דואר האלקטרוני הבאה:  הזמנים שלעיל 

. יובהר שאלות הבהרה" - 2019/38"מכרז פומבי מס' בכותרת הדואר האלקטרוני תופיע הכותרת:  .3.2
 שאלות שיתקבלו לאחר מועד זה.  כי לא תיעננה

למספר הסעיף במכרז ו/או במפרט ו/או בנספח, בהתאם לטבלה בשאלותיו המציע נדרש להתייחס  .3.3
  הבאה:

במכרז/ במפרט/  מס' סעיף פרק מס' סידורי
 בנספח

 פירוט השאלה עמוד

      

 נפרד מתנאי המכרז. בכתב על ידי המזמין מחייבות אותו, ואלו מהוות חלק בלתירק תשובות שניתנו  .3.4

כשהוא  , לכלל המציעים,על המציעים לצרף להצעתם תדפיס של הבהרות שניתנו על ידי המזמין .3.5
 .חתום על ידי מורשי החתימה של המציע

 הגדרות .4

 ההגדרות והמשמעות בצדן המחייבות בתנאי המכרז וההסכם, כדלהלן: להלן

  

 .גוש עציוןהמועצה האזורית  " המזמין" או "המועצה"

 ה זו לקבלת הצעות, על כל נספחיה והבהרותיה.הזמנ " המכרז"

התקשרות לאספקת הסכם מציע שזכה במכרז ונחתם עמו  " נותן השירות" או "הזוכה" או "הספק"
 השירותים על פי מכרז זה.

שייחתם בין הזוכה למזמין, על פי האמור במכרז הסכם   "ההסכם"" או ההתקשרותהסכם "
 זה.

 השירותים המפורטים במכרז ובמפרט. " השירותים"

 חברת החשמל לישראל "חח"י"

קבלן משנה איתו חתום המציע כמפורט בנספח ט"ו  "קבלן המשנה מטעם המציע"
 במסמך זה

 נאי סףת .5

 :במצטברהסף הבאים, תנאי  בכלהמציע נדרש לעמוד 

 המציע הוא תאגיד רשום כדין במרשם הרשמי הרלוונטי; .5.1

ממכון מוסמך המעיד כי ארגונו של המציע בארץ הינו בעל מערכת איכות מאושרת למציע אישור  .5.2
בתחום של "מערכות תאורה ותחום החשמל" )יש לצרף אישור או תעודה -, ISO9001:2008לתקן 

 בתוקף(.
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ברשות המציע הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל כי הוא הבעלים של זכויות הקניין של גופי התאורה  .5.3
מניעה או הגבלה על הצעת המציע למזמין. ככל שזכויות הקניין בגופי התאורה שייכות וכי אין כל 

לצד שלישי, יפורט הדבר בהצהרה, בתוספת הסבר מקור זכותו של המציע להציע לחברה את גופי 
התאורה. כמו כן, יתחייב המציע כי ישפה את העיריה בכל מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה 

 .עים על ידובגופי התאורה המוצ

ברשות המציע כתב הסמכה מאת יצרן גופי התאורה או מאת נציגו הרשמי בארץ, אשר מסמיך את  .5.4
, חלפים ותמיכה טכנית )תיקון או החלפה( אחריותובכלל זה במסגרת מתן  המציע למתן שרות, 

 )שנים( לפחות )יש להציג כתב הסמכה רשמי 10בארץ של גופי התאורה, לתקופה של עשר )

 ע רכש את מסמכי המכרז;המצי .5.5

 המציע השתתף בסיור הקבלנים;  .5.6

 ;1976-ו"התשל ציבוריים, גופים עסקאות חוק המציע עומד בדרישות לפי .5.7

 ניסיון המציע: .5.8

 דרישות סף המציע: .5.8.1

 המציע הינו היצרן או היבואן של גופי התאורה המוצעים על ידו במסגרת מכרז זה .5.8.1.1

בעל ניסיון מוכח באספקת גופי תאורת רחוב מסוג או קבלן המשנה מטעמו, המציע  .5.8.1.2
LED  אלפים(יחידות של גופי  שלושת) 3,000, במהלכן סיפק לפחות 2011-2018בשנים

באירופה, או ארה"ב או אצל שלושה לקוחות שונים לפחות, , LEDתאורת רחוב מסוג 
ויפרט בה , ג' . להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, ימלא המציע את הטבלה שבנספח ישראל

 את כמות גופי התאורה שסופקו על ידו, לרבות מועד האספקה ופרטי איש הקשר.

מחזור כספי שנתי, בגין מכירת גופי התאורה בלבד,  ,או קבלן המשנה מטעמו,למציע .5.8.1.3
 שנים  3בלפחות  מיליון שקלים חדשים( ארבעה) ₪ 4,000,000בהיקף כספי שלא יפחת מ

להוכחת עמידה בתנאי הסף יצרף המציע אישור בדבר  .ועד בכלל 2015-2018בין השנים 
 מאושר כדין על ידי יועץ מס או רו"ח 2015-2018היקף מחזור כספי לשנים 

לצרף להצעה חוזה ו/או אישורים ו/או אסמכתאות אחרות המעידים על ביצוע  נדרש  .5.8.1.4
 העבודות כאמור לעיל.

 דרישות קבלן החשמל מטעם המציע: .5.8.2

 הכישורים המתאימים לביצוע העבודות נשוא מכרז זהקבלן החשמל הינו בעל  .5.8.2.1

פי חוק רישום קבלנים -לפחות על 2א' 270מחזיק בסיווג קבלני תקף קבלן החשמל  .5.8.2.2
להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע , 1969, התשכ"ט לעבודות הנדסה בנאיות

 העתק אישור סיווג קבלני תקף.

ות, בהתקנת גופי תאורת רחוב ו/או )שלוש( שנים לפח 3בעל ניסיון של קבלן החשמל  .5.8.2.3
אלפים(, גופי תאורת רחוב  שלושת) 3,000באחזקתם, במהלכן התקין ו/או תחזק לפחות 

ימלא את הטבלה שבנספח _ ובה יציין את שם להוכחת עמידתו בתנאי זה בישראל. 
הפרויקט, כמות גופי תאורה שהותקנה, שם הלקוח, שם איש קשר ומספר טלפון או 

 ל. כתובת מיי

המציע מתחייב כי קבלן החשמל אשר יוצע על ידו במסגרת הצעה זו ,יהיה קבלן החשמל  .5.8.2.4
. החלפה תתאפשר רק ע בפועל את העבודות נשוא מכרז זה, כמפורט בנספח טואשר יבצ

 באישור בכתב מהמועצה.
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  דרישות מתכנן התאורה מטעם המציע: .5.8.3

)שניים עשר( חודשים  12הנו עובד החברה המציעה במשך  מתכנן התאורה של המציע  .5.8.3.1
לפחות ובעל ניסיון בתכנון של תכנון מערכי תאורה עירוניים והכין תכניות תאורה אצל 

ת שלוש) 3,000לפחות  הותקנו, בהן בתחום המוניציפאלי)שלושה( לקוחות לכל הפחות  3
יצרף המציע להצעתו את  אלפים( גופי תאורה במצטבר. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה,

ויציין ג'  פרטי מתכנן התאורה ותעודותיו המתאימות, וכן ימלא את הטבלה שבנספח
את שם הפרויקט אותו תכנן מתכנן התאורה, כמות  גופי תאורת רחוב שהותקנה,  שם 

 הלקוח, שם איש קשר ומספר טלפון או כתובת מייל.  

אורה ממתכנן התאורה המוצג מובהר בזאת כי בכל מקרה שבו מוחלף מתכנן הת .5.8.3.2
יום לפני כן ולקבל את  30במכרז, מחוייב הזוכה במכרז לעדכן את הרשות לפחות 

אישורה בכתב למתכנן החדש. לצורך אישור המתכנן החדש על המציע להעביר את 
 הניסיון ואת התעודות הרלוונטיות של המתכנן החדש.

 מטעם המציע:  מנהל הפרוייקטדרישות  .5.8.4

)שניים עשר( חודשים  12ט מטעם המציע הנו עובד החברה המציעה במשך מנהל הפרויק .5.8.4.1
לפחות ובעל ניסיון בניהול פרוייקטי החלפת תאורה עירוניים וביצע פרוייקטים של 

)שלושה( לקוחות לכל הפחות בתחום המוניציפאלי,  3ניהול החלפת גופי תאורה אצל 
במצטבר. להוכחת עמידתו  )שלושת אלפים( גופי תאורה 3,000בהן הותקנו לפחות 

בתנאי סף זה, יצרף המציע להצעתו את פרטי מנהל הפרוייקט ותעודותיו המתאימות, 
ויציין את שם הפרויקט אותו ניהל מנהל פרוייקט  ג' בנספחוכן ימלא את הטבלה ש

התאורה, כמות  גופי תאורת רחוב שהותקנה,  שם הלקוח, שם איש קשר ומספר טלפון 
 או כתובת מייל

מנהל הפרויקט הינו בעל תואר מהנדס או הנדסאי או הכשרת מנהל עבודה מטעם משרד  .5.8.4.2
הכלכלה, או כל תואר אקדמי רלוונטי אחר, מתחום הניהול או הבנייה, ממוסד ישראלי 

 המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. 

מובהר בזאת כי בכל מקרה שבו מוחלף מנהל הפרויקט המוצג במכרז, מחוייב הזוכה  .5.8.4.3
יום לפני כן ולקבל את אישורה בכתב למנהל  30מכרז לעדכן את הרשות לפחות ב

הפרוייקט החדש. לצורך אישור מנהל הפרויקט החדש על המציע להעביר את הניסיון 
 ואת התעודות הרלוונטיות של המתכנן החדש.

 דרישות ממונה בטיחות:  .5.8.5

ת לעבודות בתחום שנים לפחות בייעוץ בטיחו 2ממונה הבטיחות יהיה בעל ותק של  .5.8.5.1
)שלושה(  3החשמל והתאורה, ושימש כממונה בטיחות בפרוייקטים עירוניים אצל 

)שלושת אלפים(  3,000לקוחות לכל הפחות בתחום המוניציפאלי, בהן הותקנו לפחות 
גופי תאורה במצטבר. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע להצעתו את פרטי 

ויציין את  ג' בנספחתאימות, וכן ימלא את הטבלה שממונה הבטיחות ותעודותיו המ
שם הפרויקט שבו שימש בממונה בטיחות, כמות  גופי תאורת רחוב שהותקנה,  שם 

 הלקוח, שם איש קשר ומספר טלפון או כתובת מייל

 איתנות פיננסית: .5.8.6

למציע,או קבלן המשנה מטעמו, מחזור כספי שנתי, בגין מכירת גופי התאורה בלבד,  .5.8.6.1
שנים   3)ארבעה מיליון שקלים חדשים( בלפחות  ₪ 4,000,000ספי שלא יפחת מבהיקף כ

ועד בכלל. להוכחת עמידה בתנאי הסף יצרף המציע אישור בדבר  2015-2018בין השנים 
 מאושר כדין על ידי יועץ מס או רו"ח 2015-2018היקף מחזור כספי לשנים 
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מיליון שקלים חדשים( נכון ליום )במילים:  ₪ 1,000,000-הון עצמי שלא יפחת מלמציע  .5.8.6.2
31/12/2018 . 

המציע אינו נמצא, נכון למועד הגשת הצעתו בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים,  .5.8.6.3
פשיטת רגל ו/או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד 

חי", וכן לא בפני חדלות פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק 
 הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

 ה'בנספח , ימלא המציע את הטבלה שאלולהוכחת עמידתו בתנאי סף  .5.8.6.4

 ערבות מכרז: .5.8.7

להצעת המציע צורפה ערבות בנקאית להבטחת קיום הצעתו, שהוצאה על ידי בנק  .5.8.7.1
 150,000בסך של  , אשר תהא אוטונומית,גוש עציוןבישראל, לפקודת מועצה איזורית 

 שקלים חדשים( בתוקף ובנוסח המצורף לתנאי המכרז.אלף מאה ) ₪

ערבות  ערבות המכרז תצורף להצעת המציע ותהיה חלק בלתי נפרד ממנה. אי צירוף .5.8.7.2
  המכרז תביא לפסילת ההצעה על הסף.

 אישורים ומסמכים נדרשים .6

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים: 

תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, במרשם הרשמי הרלוונטי מסמכים המעידים כי המציע הנו  6.1
 )העתק נאמן למקור מאושר על ידי עורך דין(.

 .דים(נסח חברה/שותפות עדכני )ניתן להפקה באתר רשות התאגי 6.2

אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת  6.3
או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח  1975-ק מס ערך מוסף, תשל"ומס הכנסה ]נוסח חדש[ וחו

לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק 
 מס ערך מוסף.

( וכל עמוד ממסמכי המכרז ומפנייה זו, לרבות תשובות 'א למסמכי המכרזנספח התקשרות )הסכם  6.4
על ידי המזמין, כשהם חתומים בכל עמוד, בחתימת מורשי החתימה ובחותמת הבהרה שניתנו 

 כל הנספחים, האישורים והאסמכתאות שנדרש המציע לצרף להצעתו.אליהם יצורפו המציע. 

טופס הצעה מלא, חתום על ידי מורשי החתימה של המציע, ומאושר על ידי עורך דין, בנוסח המצורף  6.5
 נדרש להגישו במצורף לטופס ההצעה. בכלל זה: אישור נוסף שצוין כי. לרבות כל (נספח ג') למכרז

 ניסיון ויכולות המציע:  6.5.1

להוכחת ניסיון ויכולת המציע, ימלא המציע את הטבלאות ויצרף את המסמכים הנדרשים, 
 ד כאמור בנספח טופס ההצעה."עו בפני החתומה בצירוף הצהרה

 העסקת צוות עבודה: 6.5.2

ד אודות צוות העבודה המועסק על ידו בנוסח המצורף "עו בפני חתומה המציע יצרף הצהרה
קבלן המשנה בדבר קיומו הצהרת למכרז. ככל שחבר הצוות מועסק כקבלן משנה יש לצרף 

, בנוסח התקשרות עם הקבלן הראשי לעניין ביצוע שירותים כמפורט במכרז זההסכם של 
 .למכרזג סעיף ה' נספח המצורף כ

"צוות העבודה" יצורפו פירוט ניסיון בעבודות קודמות, העתקי עבור כל אחד מחברי 
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 תעודות, אישורים ורישיונות כנדרש בתנאי הסף.

 . (נספח ד') , בנוסח המצורף למכרזהצהרת רו"ח אודות מורשי החתימה ואיתנות פיננסית של המציע 6.6

לפגוע ביכולת אשר יש בהם כדי  המציע נגד תביעות מתנהלות לא כי המעידאישור רו"ח / עו"ד  6.7
 עלולים אשר פירוק ו/או רגל פשיטת בהליכי נמצא אינו והוא זההסכם המציע לבצע את חיוביו על פי 

 .(נספח ה'במכרז, בנוסח המצורף למכרז ) שיזכה ככל לפגוע בתפקודו

ערבות הגשת מכרז מקורית בלתי מותנית להבטחת מילוי תנאי המכרז בנוסח המצורף למכרז,  6.8
 (.נספח ז'ישות המפורטות להלן )ובהתאם לכל הדר

. (יד''נספח ) המצורף למכרזבהתאם להוראות נספח הביטוח אישור המעיד על קיומם של ביטוחים,  6.9
מובהר, כי לאחר ההכרזה על הזוכה, ידרש הזוכה להמציא את האישור כאמור חתום על ידי חברת 

 הביטוח, ללא כל שינוי ו/או תוספת ו/או מחיקה.

 (.נספח ט'העדר הרשעות קודמות למציע שהוא תאגיד )הצהרה בדבר  6.10

תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, מאושר על ידי עורך דין, עפ"י  6.11
 .(נספח י'למכרז )בנוסח המצורף  1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 .(נספח יא') סח המצורף למכרזתצהיר מציע ובעלי שליטה בדבר שמירת זכויות עובדים בנו 6.12

 (.נספח יב'בנוסח המצורף למכרז ) תיאום הצעות במכרז-התחייבות לאיתצהיר בדבר  6.13

 (.נספח יג'תצהיר בדבר התחייבות להיעדר ניגוד עיניינים בנוסח המצורף למכרז ) 6.14

 (.נספח יד'בנוסח המצורף למכרז ) אישור השתתפות בסיור קבלניםתצהיר  6.15

 (.נספח טו'של כל קבלן משנה עימו קשור המציע לצורך מכרז זה, בנוסח המצורף למכרז ) תצהיר 6.16

באגף הגבייה במשרדי  ₪ 1,000עלות  שת מסמכי המכרזעל רכיהמעידה המציע יצרף להצעתו קבלה  6.17
 .029939924/5  8:30-13:00בימים ב',ד',ה' בין השעות  המועצה

המזמין רשאי לבקש כל נתון או מסמך נוסף, גם לאחר הגשת ההצעות, לצורך בחינת עמידת המציע  6.18
 בתנאי הסף ו/או לצורך בחינת איכות ההצעה בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן. 

יובהר כי כל האישורים והמסמכים הנדרשים בסעיף זה כשלעצמם אינם חלק מתנאי הסף להגשת  6.19
גשתם בכלל, לרבות לפי בקשת ועדת המכרזים, כמו גם מסמכים נוספים הצעה במכרז, אך אי ה

 עלולה להביא לפסילת הצעה. -לפי שיקול דעתה ועדת המומחיםשתבקש 

 ערבות מכרז 7

אלף שקלים מאה ) ש"ח 150,000 כאמור לעיל, על המציע לצרף להצעתו ערבות מכרז, בסך של 7.1
לפקודת המזמין. הערבות תהיה בלתי מותנית ואוטונומית בנוסח הרשום והמחייב, המצורף חדשים( 

 כנספח למכרז. 

הערבות תהיה ניתנת לגבייה על פי דרישה חד צדדית של המזמין וללא צורך לנמק את דרישתו.  7.2
ל הערבות תהיה של מוסד בנקאי או של חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון לפעול בענף הביטוח ע

 .1981-פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( תשמ"א

מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות, לעניין זה המועד  יום 90הערבות תהיה בתוקף לתקופה של  7.3
הקובע לערבות הנו זה שמפורט בטבלת המועדים דלעיל. המזמין יהא רשאי לדרוש מן המציעים 

ימים נוספים, על ידי מתן הודעה בכתב למציעים.  60ל להאריך את תוקפה של הערבות לתקופה ש
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נתן המזמין הודעה כאמור, יגישו המציעים ערבות חדשה תוך שבעה ימים ממועד קבלת הודעת 
 המזמין.

ישמש כבטוחה לעמידת המציע בהתחייבויותיו במסגרת מכרז זה והוא יחולט, כפיצוי ערבות הסכום  7.4
ה מהצעתו ו/או לא יעמוד בהתחייבויותיו במסגרת מכרז מוסכם מראש, אם יחזור בו המציע הזוכ

 זה, זאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין לתבוע כל סעד ו/או פיצוי נוסף עפ"י כל דין.

ועדת יום מהמועד בו התקבלה החלטתה של  30לא זכה המציע במכרז, תוחזר לו הערבות, תוך  7.5
 בנדון. המומחים

  .שצורפה אליה ערבות שסכומה שונה מהנדרש תיפסלהצעה שלא צורפה אליה ערבות כנ"ל או  7.6
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  סיור קבלנים 8

על המציע לצרף להצעתו אישור  השתתפות בסיור הקבלנים, הינה תנאי סף להשתתפות במכרז. 8.1
 חתום על ידי עורך הסיור המאשר את השתתפותו, בנוסח המצורף למכרז.

בניין המועצה בחדר ישיבות קומה ב' בבדיוק  10:00_בשעה , 26.11.19ג' סיור קבלנים יתקיים ביום   8.2
 נערך כבר במועדו. – .וייערך כשעה, הצהובה הסמוכה ליישוב אלון שבותבגבעה , גוש עציוןהאזורית 

דקות )במילים: חמש עשרה דקות( לתחילת הסיור, תהיה המועצה 15 -מציע אשר יאחר בלמעלה מ 8.3
 ותו במכרז.רשאית, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, שלא לאשר השתתפ

מציע שבחר, ביוזמתו, שלא לסייר באחד או יותר מהאתרים במסגרת סיור הקבלנים, יהיה מנוע  8.4
מכל טענה ביחס להתחייבויותיו להקמת המתקנים ונותן בזה את הסכמתו המלאה, הכוללת והבלתי 

 מסוייגת, לכל התנאים המפורטים במסמך זה.

בסיור זה את כל השאלות והבקשות להבהרות המציעים מתבקשים ומוזמנים בזאת להעלות  8.5
 והסברים הדרושים והנחוצים להם, למעט הבהרות בדבר התמורה הכספית, אותן יש להעלות בכתב.

מודגש ומובהר כי לא יהיה תוקף מחייב לכל מידע ו/או התייחסות של המועצה בקשר לתנאי המכרז  8.6
טענה ו/או תביעה בקשר למידע שהוצג  ו/או לכל עניין שהוא במהלך הסיור, ולמציע לא תהיה כל

אלא אם היא באה לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה בכתב שתישלח  ,בפניו ו/או בקשר לנכונותו
 באמצעות הדואר אלקטרוני. 

 הודעה בכתב כאמור לעיל תיחתם ע"י המציע ותוגש יחד עם מסמכי ההצעה, כחלק ממנה. 8.7

ם סיור/ים נוסף/ים, והכל על פי שיקול דעתה מובהר כי המועצה רשאית, אך אינה חייבת, לקיי 8.8
 הבלעדי. 

 

 ופן הגשת ההצעה א 9

הצעת המציע תוגש בכתב, בעברית, ערוכה בחוברת הכוללת: טופס הצעה מלא, חתום ומאומת על  9.1
חתום, וכל הסכם ידי עו"ד/רו"ח, ופרק נספחים הכולל: ערבות מכרז, אישורים, הצהרות חתומות, 

בכלל זה יצרף המציע את כל מסמכי המכרז  לצרף להצעתו.או מלא מסמך אחר שהמציע נדרש ל
ההתקשרות ואת מפרט הסכם הכוללים את תנאי המכרז ופנייה זו, את כל הנספחים הכוללים את 

 ההפעלה.

ת הכניסה עמודים לפחות במרכזי 20מטר ועל  200 לפחות תכנון התאורה לדוגמא יבוצע במקטע של 9.2
או שווה ערך ויוצג  Diluxתקוע על מנת לבחון את נושא הפוטומטריה. התכנון יוגש בתכנה  לישוב

 על דיסקאון קי שיצורף למעטפה.

על המציע למלא בשלמות את כל האישורים והמסמכים הדרושים בעת ההגשה שצוינו לעיל, לחתום  9.3
חותמת הרשמית של עליהם ולצרפם להצעתו. כל עמוד בהצעה, לרבות בנספחים להצעה, יוחתם ב

 המציע, וחתימת מורשי חתימה מטעם המציע.

יש להקפיד לצרף להצעת המציע את כל הנספחים, האישורים וההצהרות שנדרשו במכרז, ערוכים  9.4
וחתומים כנדרש ולרכז אותם במסגרת ההצעה, לרבות תשובות המזמין לשאלות ההבהרה של 

 המציעים, חתומים על ידי מורשי חתימה של המציע.

המציע אינו רשאי להוסיף הערות או הסתייגויות או הצעות משלו או לגרוע או להתנות על הוראות  9.5
המכרז. אם יעשה כן, הדבר לא יילקח בחשבון בבדיקת הצעתו ולחילופין, עלול להוות עילה לפסילת 

 ההצעה.
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 בלבד וכל התנאים והאישורים ישות משפטית אחתיודגש, כי על ההצעה להיות מוגשת על ידי  9.6
 הנדרשים על פי מכרז זה יהיו על שמה של אותה ישות משפטית.

הגשת ההצעה פירושה כי המציע מצהיר כי הוא עומד בתנאי הסף המפורטים לעיל, הבין את מהות  9.7
השירות, הסכים לכל תנאי המכרז וכי בטרם הגיש את הצעתו, קיבל את מלוא המידע האפשרי, בדק 

נתונים, הפרטים והעובדות ולפיכך יהא מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע או לא הבין תנאי את כל ה
 כלשהו של המכרז על כל פרטיו וחלקיו. 

מציע המעוניין להשתתף במכרז, ישלשל את ההצעה, על כל נספחיה והאסמכתאות,  כשהיא במעטפה  9.8
על גב  עם חתימת גורם מהמועצה חתומה, סגורה ואטומה, שעליה יצוין שם ומספר המכרז בלבד,

תיבת ל שעה, / ראש המועצה בציון תאריך ו ל"לשכת מנכממזכירות או  מכרזיםמחלקת מ המעטפה
אלון , גוש עציוןהמועצה האזורית בכתובת המכרזים המסומנת "תיבת מכרזים" בבניין המועצה, 

, וזאת 14:00 – 08:30ה' בין השעות -)אין לשלוח הצעה בדואר(, בימים א' הרי יהודה, ד"נ שבות
   בדיוק. 12:00שעה עד הפרט ליום האחרון להגשת ההצעה, בו יוגשו המעטפות 

 אין לציין את שם המציע ו/או כל פרט מזהה על גבי המעטפה.  9.9

מחלקת מכרזים  י"ע המעטפה תוחתםהמכרזים,  לתיבת המעטפה הכנסת בטרם כי לוודא יש 9.10
 .מסירה אישור קבלה ויתקבל ושעת תאריך עליה ייכתבו ,גוש עציוןבמועצה האזורית 

 .לפסילה איחור במועד ההגשה של ההצעה, יהווה עילה 9.11

ההצעה וכל אחד מנספחיו חייבים להיות חתומים על ידי המציע. על המציע לחתום בחתימתו מסמך  9.12
על גבי טופס הצעת המחירים. על כל יתר מסמכי המכרז  המלאה ובחותמת המציע בשולי כל עמוד

 בשולי כל עמוד. וחותמת יש לחתום בראשי תיבות 

אולם יש די בצירוף סט אחד מקורי של הצעה בתוך מעטפת המכרז על כל נספחיה ואסמכותיה.  9.13
 לצרף העתק אחד להצעה.

, לפי שיקול הגשת הצעה חלקית תהווה עילה לפסילהעל המציע להגיש הצעתו לגבי כל סעיפי המכרז;  9.14
 .דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים

שמעי. כל שינוי ו/או תוספת ו/או הערה ו/או מחיקה מ-על המציע למלא את הצעתו באופן ברור וחד 9.15
ו/או כל פעולה אחרת שיעשו במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות ו/או התניה ו/או בקשה לגביהם, 
בין אם בדרך של תוספת בגוף המסמכים ובין אם באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא 

ל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י יילקחו בחשבון ועלולים להביא לפסילת ההצעה. בכ
 המועצה, ללא כל שינוי, מחיקה, תוספת או הסתייגות.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה המועצה רשאית לדרוש  9.16
מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו והמציע 

 תף פעולה ולהמציא כל מסמך שיידרש.מתחייב לש

 המחירהצעת  10

למעט סעיפים שיוחרגו בהצעת הצעת המחיר שיגיש המציע תתייחס למחיר המלא, הכולל והסופי.  11.1
  .להלן הצעת המחיר , כמפורט בנספחהמחיר

הספק הזוכה יבצע את העבודות המפורטות בחוברת המכרז, ובנוסף יבצע כל עבודה הכרוכה או  11.2
 לשם ביצוען המיטבי של העבודות המפורטות במכרז זה על נספחיו.הדרושה 

התקנה של גופי והמציע יידרש ליתן הצעת מחיר לביצוע עבודות תכנון, פירוק, אספקה, החלפה  11.3
 , LEDתאורה קיימים בגופי תאורה מסוג 
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י , על פתקנו על ידוהמציע יידרש לתת הצעת מחיר עבור תחזוקה שוטפת של גופי התאורה שהו 11.4
או קופסת  מגש האביזריםלאחר ההתקשרות. התחזוקה תחול מהסכם מפרט יצרן וכי המפורט ב

למועצה תעמוד הזכות בכל שנים כהגדרתה להלן.  10ועד גופי התאורה ועד בכלל, וזאת למשך  CIה
עת לאחר תחילת שנת התחזוקה השנייה )היינו, השנה הראשונה בגינה משולמת תמורה( כי היא 

 יום מראש.  30מפסיקה את הזמנת שירותי התחזוקה וזאת בהודעה של 

, שנים 10,למשך מלאה וכוללת של מערכות התאורה שהוחלפו המציע כולל בהצעתו, אחריות 11.5
  .כל זאת על חשבונו מהלך כל תקופת ההתקשרותכהגדרתן להלן ,ב

על כל תנאיו,  בהצעתו הכספית של המציע כלולות כל הפעולות הנדרשות למציע לשם קיום המכרז. 11.6
לרבות אך לא רק, ביצוע העבודות, ציוד, חומרים, אחזקת מכונות, הוצאות כח אדם, ביטוח, 

ס ומיסים ככל שיחולו. המזמין ישלם רק ערבויות, הסעות, הובלה, פריקה ,היטלים ממשלתיים, מכ
את התמורה כפי שזו תאושר בהתאם לאמור במסמכי המכרז, והמציע לא יהיה זכאי לתמורה 

 נוספת ו/או להחזר הוצאות ו/או לתשלומים נוספים.  

מובהר כי שירותי התחזוקה הנדרשים הינם גורפים מלאים וכוללים, לרבות אך לא רק, החלפת  11.7
 תוצאה מנזקי טבע )בהם גם גשם ונזקי שמש(. ציוד וחומרים כ

, לגופי התאורה החדשים המסופקים על מלאיםהצעתו הכספית של המציע תכלול שירותי אחריות  11.8
 .בראש עמוד התאורה )עשר( שנים ממועד סיום ההתקנה 10ידו, למשך 

לאספקה, התקנה מובהר בזאת כי המציע יידרש, כחלק מהצעתו במכרז זה, להגיש הצעת מחיר גם  11.9
 שנים(. 10ותחזוקה של מערכת בקרה למשך כל תקופת ההתקשרות )

אשר מפורט המוצעת לעמוד בכל  דרישות המפרט הטכני  הבקרה יודגש כי על מערכת 11.10
 ההתקשרות.הסכם ל בבנספח 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקבל את המלצת  11.11
המוצעת על ידו או לדרוש התקנת מערכת אחרת, ככל שלדעתה המערכת  המציע בדבר סוג המערכת

 המוצעת אינה עונה על הדרישות המפורטות במכרז זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש מערכת  11.12
,העבודה תבוצע המועצה לרכוש מערכת נפרדת בקרה באופן נפרד למכרז. יודגש כי ככל שיוחלט ע"י

הקבלן יהיה אחראי באופן מלא על ההתקנה והתחזוקה השוטפת לאורך כל על ידי הקבלן הזוכה ו
 חיי ההסכם.

המציע מתחייב כי ככל שיוכרז כזוכה וככל שהמועצה תבחר לממש סעיף אופציונלי זה של  11.13
נחיות המועצה ויתקין את המערכת אספקה, התקנה ותחזוקת מערכת הבקרה, יפעל בהתאם לה

 אותה תבחר המועצה. אי מימוש סעיף זה בהתאם ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל התשלומים, ההיטלים, המסים, האגרות, תשלומי  11.14
חובה וכל תשלום מס מכל מין וסוג שהוא, לרבות )ומבלי למעט( מס רכישה, מס שבח, מע"מ, מס 
הכנסה, מס בולים, היטלי ואגרות הרשות המקומית, תשלומים ואגרות דמי איזון, שירותי רשת 

שישולמו לחח"י, וכן שינויים בשיעורי המדד, ההצמדה ו/או התשומות ו/או כל ותשלומים נוספים 
 עלויות אחרות שהן הקשורות בשירותים נשוא המכרז יחשבו ככלולים במחיר ההצעה.

בהצעת המציע אין לכלול מס ערך מוסף. מס ערך מוסף בערכו כדין יתווסף להצעת המציע  11.15
 .ההתקשרות הסכםבמועדי תשלומה, בהתאם לתנאי המכרז ו

המציע שיזכה במכרז לא יהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר למחירים  11.16
שננקבו על ידו, למעט במקרה של ביצוע עבודות נוספות שאושרו מראש על ידי המועצה בכתב, 

 ובהתאם להוראות ההסכם. 
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 תהליך בדיקת ההצעו 11

המועצה רשאית  לבדיקת ההצעות והמציעים. מומחיםועדת בדיקת ההצעות תבוצע באמצעות  .11.1
 בהתאם לשיקול דעתה לשנות את צוות המומחים מטעמה.

לבקר בכל משרד, מפעל, מתקן או אתר, המוחזק או מופעל על ידי המציע,  רשאית המומחיםועדת  .11.2
להתייעץ ולראיין, לקבל כל מידע, מסמך, תחשיב, תרשים, תוכנית, נתון, שרטוט, מודל, אישור, 

ה, הסכם, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב חוז
 או לטובין או לשירותים המוצעים. /ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך ביחס למציע ו

רשאית )אך לא חייבת(, לפנות במהלך תהליך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם או אל  וועדהה .11.3
חלקם בדרישה להשלמת מסמך או מידע כלשהם, הדרושים לצורך בחינת ההצעה או בכדי לקבל 

 הבהרות להצעתם, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות.

לפי בכתב,  למתן מענה, או הבפני , להופיעלקיום פגישה ,םמומחיועדת ה לדרישת יענה המציע .11.4
 תקבע.ש זמן פרק תוךדרישתה ו

לשם הוכחת ניסיון ויכולות המציע לא ניתן להסתמך על ניסיון חברות בנות ו/או קשורות ו/או  .11.5
 אורגנים קשורים אחרים.

קיים או העולה מן יובהר, כי הוועדה רשאית לפנות לאנשי קשר או לקוחות אחרים, על בסיס מידע  .11.6
ההצעה או מבדיקתה, על מנת להתרשם ממידת שביעות הרצון של לקוחות אלו מהשירותים שסופקו 

 להם על ידי המציע או איש הצוות המוצע מטעמו.

ההחלטה האם המציע עומד בדרישת הניסיון וההשכלה, ובכלל זה ההחלטה האם הניסיון שעליו  .11.7
 הסף נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים. הצביע המציע הוא ניסיון בהתאם לתנאי

 

 ניקוד רכיבי העלות: .11.8
 

יודגש בזאת, כי אין להחליף כאבל מרשת חברת החשמל ללא תיאום עם חברת החשמל. את העבודה יש 
 לבצע ללא ניתוק הכאבל מרשת חברת החשמל.

בהתאם לסוג ההגנה , גידים מגוף התאורה עד מגש האביזרים 5 או 4 כלל גופי התאורה יסופקו עם
  .החשמלית של המתקן

והדבר יהיה כלול , על פי דרישת המועצה NEMAכל גופי התאורה יסופקו עם הכנה לשקע בקרה מסוג 
  בעלות הבסיסית של גוף התאורה

 ממחיר הגוף הסטנדרטי! %25באספקת גוף תאורה דקורטיבי, העלות לא תעלה על 

 
מס' רכיב 

 בהצעת מחיר

 מחיר מציע פירוט

)לא כולל  ₪

 מע"מ(

משקל 

הרכיב 

במחיר 

 המשוקלל

A 
,שישולם LEDהמחיר המלא לכל גוף תאורה בטכנולוגיית 

למציע בגין תכנון,אספקה התקנה והפעלה לגוף תאורת 
  5% 
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שנים, עבור גוף  10כבישים ורחובות, כולל אחריות מוצר ל

מטר  10וואט המותקן בגובה  250תאורה המחליף נל"ג 

 ומעלה

B 

גוף תאורה דקורטיבי, לבחירת המחיר המלא לכל 

שישולם למציע בגין תכנון,אספקה התקנה  המועצה,

והפעלה לגוף תאורת כבישים ורחובות, כולל אחריות 

וואט  250שנים, עבור גוף תאורה המחליף נל"ג  10מוצר ל

 מטר ומעלה 8המותקן בגובה 

  5% 

C 

ין המחיר המלא לכל גוף תאורה שישולם למציע בג

תכנון,אספקה התקנה והפעלה לגוף תאורת כבישים 

שנים, עבור גוף תאורה  10ורחובות, כולל אחריות מוצר ל

 מטר ומעלה 8וואט בגובה  150המחליף נל"ג 

  14% 

D 

גוף תאורה דקורטיבי, לבחירת המחיר המלא לכל 

התקנה  שישולם למציע בגין תכנון,אספקה המועצה,

והפעלה לגוף תאורת כבישים ורחובות, כולל אחריות 

וואט  150שנים, עבור גוף תאורה המחליף נל"ג  10מוצר ל

 מטר ומעלה 8בגובה 

  7% 

E 

המחיר המלא לכל גוף תאורה שישולם למציע בגין 

התקנה והפעלה לגוף תאורת כבישים  תכנון,אספקה

שנים, עבור גוף תאורה  10ורחובות, כולל אחריות מוצר ל

וואט  125וואט או כספית בהספק  150המחליף נל"ג 

 מטר  8מטר ועד  6בגובה 

  12% 

F 

דקורטיבי, לבחירת  גוף תאורההמחיר המלא לכל 

,שישולם למציע בגין תכנון,אספקה התקנה המועצה

תאורת כבישים ורחובות, כולל אחריות  והפעלה לגוף

וואט  150שנים, עבור גוף תאורה המחליף נל"ג  10מוצר ל

 מטר  8מטר ועד  6וואט בגובה  125או כספית בהספק 

  5% 

G 

המחיר המלא לכל גוף תאורה שישולם למציע בגין 

התקנה והפעלה לגוף שטחים ציבוריים  תכנון,אספקה

 100שאינם כבישים ורחובות עבור גוף תאורה מחליף נל"ג 

מטר,  6מטר ועד גובה  4וואט  מגובה  125וואט או כספית 

 שנים 10כולל אחריות מוצר ל

  3% 

H 

גוף תאורה דקורטיבי, לבחירת המחיר המלא לכל 

 שישולם למציע בגין תכנון,אספקה התקנה המועצה,

והפעלה לגוף שטחים ציבוריים שאינם כבישים ורחובות 

 125וואט או כספית  100עבור גוף תאורה מחליף נל"ג 

מטר, כולל אחריות מוצר  6מטר ועד גובה  4וואט  מגובה 

 שנים 10ל

  3% 
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I 

המחיר המלא לכל גוף תאורה שישולם למציע בגין 

תכנון,אספקה התקנה והפעלה לגוף שטחים ציבוריים 

 70נם כבישים ורחובות עבור גוף תאורה מחליף נל"ג שאי

 שנים 10מטר, כולל אחריות מוצר ל 4וואט עד גובה 

  14% 

J 

גוף תאורה דקורטיבי, לבחירת המחיר המלא לכל 

שישולם למציע בגין תכנון,אספקה התקנה המועצה,

והפעלה לגוף שטחים ציבוריים שאינם כבישים ורחובות 

מטר,  4וואט עד גובה  70נל"ג עבור גוף תאורה מחליף 

 שנים 10כולל אחריות מוצר ל

  7% 

K 

עד למחיר של המחיר המלא לכל זרוע שתוחלף או תותקן 

. כל הזרועות שיוחלפו או ליחידה לפני מע"מ ₪ 190

 "2יותקנו יהיו בקוטר 

  7% 

L 

מקומות כולל קלאפה  CI 4המחיר המלא לכל קופסת 

קוטבי כולל ניתוק אפס -דו וגישה למפסק+חצי אוטומאט

הכולל מופה מתכווצת בראש  2XNY 3X1.5כולל כאבל 

על בידוד הכאבל כולל התקנה  UVהכאבל למניעת קרינת 

  ₪ 50עד למחיר של 

  3% 

M 

המחיר המלא לבדיקות פוטומטריה על ידי גורם מוסמך 

, עבור כל אתר וכן לביצוע בדיקות עבור כלל הפרוייקט

ביצוע בדיקה לכלל המתקן החשמלי )מרכזיה ,תשתית, 

עד למחיר לפחות  2עמודי תאורה( ע"י בודק חשמל מס' 

 לאתר ₪ 2,000של 

  2% 

N 

המחיר המלא לכל גוף תאורה שישולם למציע בגין התקנת 

)אופציונאלי לבחירת  גוף תאורהבכל  רכיב בקרה

)ככל שלא ייכתב מחיר,  ₪ 200עד למחיר של  –המועצה( 

 יחושב המחיר המקסימאלי(

  3% 

O 

המחיר המלא לכל רכיב מערכת בקרה שישולם למציע 

תאורה  במרכזייתבגין תכנון,אספקה התקנה והפעלה 

 ₪ 13,000עד למחיר של  -)אופציונאלי לבחירת המועצה( 

)ככל שלא ייכתב מחיר, יחושב  PLCבשיטת  למרכזיה

 המחיר המקסימאלי(

  3% 

P 

המחיר המלא לכל רכיב מערכת בקרה שישולם למציע 

תאורה  במרכזייתבגין תכנון,אספקה התקנה והפעלה 

 ₪ 3,000עד למחיר של  -)אופציונאלי לבחירת המועצה( 

בשיטה אלחוטית )ככל שלא ייכתב מחיר, יחושב  למרכזיה

 המחיר המקסימאלי(

  3% 

Q 

בידוד כפול לגופי תאורה המותקנים על עמודי חברת 

 -החשמל או עמודים אחרים הדורשים התקנת בידוד כפול

 לשנה לכל גוף תאורה ₪ 50עד למחיר של 

  4% 
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      100% 

 
. : רכיב כפול משקלו באחוזיםלצורך מתן ניקוד בגין הצעת המחיר, תיקבע עלות הצעת המחיר משוקללת

 את הניקוד המקסימאלי ושאר ההצעות ינוקדו ביחס אליה.ההצעה הזולה תקבל 

 .הצעת המחיר תיפסלהמחיר מוצע עולה על מחיר המקסימום  ננקב מחיר מקסימום ובמקרה שבו 

 
הסכם כמויות גופי התאורה להחלפה מפורטות, הן בנספח ב' למכרז והן בסקר התאורה המצורף ל

 ההתקשרות.
 

 סיכום ציונים  -שלב ד'  .11.9

 הטבלה שלעיל.על פי הכולל תחשב את הציון  מומחיםה ועדת 11.10.1

 על ציון המחיר יתווסף בונוס משלב הסמכת גופי התאורה. 11.10.2

', רשאית )אך לא חייבת( המועצה גהציעו שני מציעים או יותר הצעות כספיות זהות בשלב  11.10.3
 קשר לכך.יה למציעים כל טענה או תביעה בתהלערוך התמחרות בין המציעים הנ"ל, מבלי ש

 וכה תהיה ההצעה שקיבלה את הציון הסופי המשוקלל הגבוה ביותר.זההצעה ה 11.10.4

 ; אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיאועדת המומחים מובהר כי  11.10.5

רשאית לבחור ביותר מזוכה אחד והמועצה תהיה רשאית לפצל  ועדת המומחיםכן מובהר כי  11.10.6
מועצה לבטל פרקים את ההזמנה בין מספר מציעים, לפי שיקול דעתה. כן תהיה רשאית ה

או רכיבים שונים מהעבודות לפי שיקול דעתה, בין אם כדי לבצעם בעצמה או באמצעות 
מציע אחר, הכל לפי שקול דעתה המלא והבלעדי, כל זאת מבלי שהמציע יהיה זכאי לקבל 

 פיצוי כלשהו בגין ביטול אותן עבודות.

העבודות, במלואן או בחלקן,  את חלקה, ולבצע או ההצעה, כולה את המועצה רשאית לקבל 11.10.7
 עלות את לקזז בעצמה, תהא המועצה רשאית את העבודות המועצה לבצע בעצמה. בחרה גם

 שתשולם למציע.   מהתמורה העבודות ביצוע

חשד שההצעה אינה עולה המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה, בין היתר, בשל  11.10.8
 שיירשמו; בקנה אחד עם דיני ההגבלים העסקיים, מנימוקים

המועצה רשאית לפסול כל הצעה, אם סברה שמציע ההצעה לא שיתף פעולה עם הבדיקה  11.10.9
 ו/או לא מסר מידע, כנדרש, ללא סיבות סבירות.

 :כשיר שני 11.10.10

רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה המלא, הבלעדי והמוחלט, לקבוע כי ועדת המומחים 
 ייחשב כ"כשיר שני".המציע אשר הגיש את ההצעה שדורגה במקום השני 

 כאמור, הודעה על כך תימסר, בכתב, לאותו המציע."כשיר שני" ככל שייקבע 

הסכם הצעתו של הכשיר השני תמשיך להיות תקפה ותחייב אותו לכל דבר ועניין, וכן חתימתו על 
מועד ההכרזה חודשים מ 6במשך ההתקשרות תמשיך להיות תקפה ותחייב אותו לכל דבר ועניין, 

 . וכה במכרזעל הז

ההתקשרות כפי שהם חלים על הסכם לכל תנאי המכרז ויפעל בהתאמה מלאה הכשיר השני 
 . הקבלן הזוכה
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בעת קביעת הציון המשוקלל רשאית המועצה )אך לא חייבת(, ועדת המומחיםבמסגרת שיקולי  11.10.11
 להביא בחשבון את הטעמים הבאים, אשר יירשמו וינומקו:

 והתאמתם לדרישות המועצה;טיב ואיכות השירותים המוצעים  11.10.12

אמינות, כישורים וניסיון קודם של המציע, ותק והמלצות בעבודות נשואות המכרז, חוות דעת  11.10.13
 מכל גורם בגין מתן שירותים קודמים ו/או נוכחיים. 

בע"מ, ו/או  גוש עציון, לחברה לפיתוח גוש עציון, למתנ"ס גוש עציוןככל שלמועצה האזורית  11.10.14
, המועצה תהיה רשאית להשתמש בניסיון , ניסיון קודם עם המציעיוןגוש עצלמועצה הדתית 

 . חוות הדעת של הגורמים לעיל תקבל משקל מכריע בעת מתן הניקוד ביחס ליתר ההמלצות.זה

אם אותו מציע ו/או חברה שהמציע בעל שליטה בה, הפרו התחייבויות חוזיות קודמות שהיו לו  11.10.15
פי המועצה, במהלך חמש השנים האחרונות שקדמו ו/או לחברה שהמציע בעל שליטה בה, כל

 להגשת ההצעה במכרז זה, ובלבד שנמסרה לו הודעה בכתב מהמועצה בנוגע לאותה הפרה;

לגבי איתנותו הפיננסית של המציע, לרבות כל גורם שעלול  גוש עציוןהערכתה של מועצה אזורית  11.10.16
לענין זה תהא  הצפויה;לפגוע באיתנותו הפיננסית של המציע במהלך תקופת ההתקשרות 

המועצה רשאית להתייעץ עם כל גורם שתבחר והמציע יהיה מחויב לשתף פעולה עם הליך 
 הבדיקה של המועצה

התנהלותו של המציע בנוגע לשמירת זכויות עובדים, לרבות קיומה של חוות דעת שלילית בכתב  11.10.17
ך שלוש השנים שקדמו או דו"ח ביקורת שלילי בעניין זה, מגוף אשר עמו התקשר המציע במהל

 למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;

התנהלותו של המציע בנוגע לשמירה על בטיחות עובדיו ו/או מי מטעמו וכל צד ג' במסגרת ביצוע  11.10.18
עבודות, לרבות קיום גזר דין חלוט, קיומה של חוות דעת שלילית בכתב ו/או דו"ח ביקורת שלילי 

יע במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת בעניין זה, מגוף אשר עמו התקשר המצ
 ההצעות במכרז; 

חשד שההצעה אינה עולה בקנה אחד עם דיני ההגבלים העסקיים, וכי במידה ויתעורר חשד  11.10.19
 סביר שלא כך הדבר, שומרת לעצמה המועצה את הזכות לפסול את ההצעה מנימוקים שיירשמו;

להסתמך על ניסיון חברות בנות ו/או קשורות ו/או הצעה משותפת של מספר מציעים; לא ניתן  11.10.20
 אורגנים לשם הוכחת יכולות המציע;

הצעת מציע, אשר המחיר הכלול בה נמוך באופן בלתי סביר מהמחיר שנקבע באומדן הפנימי של  11.10.21
המועצה ו/או מהמחיר שהוצע למועצה על ידי ספקים אחרים בהתקשרויות קודמות, או 

 הוגן וסביר עבור השירותים מהסוג שהוצע; מהמחיר שנראה למועצה כמחיר

הצעת מציע, אשר לדעת המועצה אינה מתייחסת לתנאי המכרז, באופן המונע הערכת ההצעה  11.10.22
 כדבעי.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת למועצה. 11.10.23

 
 ביטול הליך המכרז 12

מעבר לאמור לעיל, ובנוסף לכל מקרה אחר בו רשאית המועצה לבטל את הליך המכרז על פי דין, שומרת 

 זכות לבטל את הליך המכרז, באחד או יותר מהמקרים הבאים:ההמועצה לעצמה את 

רק הצעה אחת עונה על כל התנאים המוקדמים והדרישות האחרות, המפורטות במסמכי הליך  12.1
 הרכישה;
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מציע, לאחר שקיבל מהמועצה הודעת זכיה במכרז, את הצעתו, או שחזר מהצעתו מכל סיבה ביטל  12.2
 שהיא;

 התברר למועצה כי התקיים פגם בהליך המכרז ו/או בניהולו ו/או בבחירת ההצעה הזוכה; 12.3

התברר למועצה, לאחר הוצאת מסמכי הליך המכרז, כי נפלה טעות משמעותית במפרט ו/או  12.4
מכים ו/או שהושמטו נתונים ו/או דרישות מהותיות מהמפרט או ממסמכי בדרישות המפורטות במס

 הליך המכרז, באופן שיש בו כדי ליצור הטעיה אצל המציעים או אצל מציעים אפשריים;

סברה המועצה כי יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תאמו הצעות או מחירים ו/או  12.5
רה על חוק כלשהו. במקרה זה, המועצה לא תשלם כל פיצוי פעלו באופן המהווה הגבל עסקי או עבי

 למציע כלשהו בהקשר לביטול הליך המכרז;

 השתנו צרכי המועצה, באופן המצדיק, לדעת המועצה, ביטול הליך המכרז; 12.6

או מצב היערכות, עליהם יכריזו ו/או מצב כוננות ו/או מצב מיוחד בעורף ו/הכרזה על מצב חירום  12.7
 במדינת ישראל.הרשויות המוסמכות 

 היעדר תקציב מתאים להוצאת המכרז אל הפועל. 12.8
 

 ביטול זכייה או הודעת זכייה 13
 או את הודעת הזכייה, בכל אחד מהמקרים הבאים: /המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל זכייה ו

על המציע ו/או ההצעה ו/או תוכנה, אשר סביר כי היה משפיע על  מידעועדת המומחיםהגיע לידי  13.1
 החלטתה, אילו היה זה בידה, טרם קבלת החלטה בדבר זכיית המציע; 

 המציע לא חתם על החוזה בתוך פרק הזמן הקבוע במכרז; 13.2

המציע חזר מהצעתו למכרז, טרם החתימה על החוזה או ההזמנה או לאחריהן, ובטרם החל בביצוע  13.3
 ויותיו על פי החוזה או ההזמנה;התחייב

 המציע לא עמד בהתחייבויותיו להתארגנות על פי השלבים ובלוחות הזמנים שנקבעו במכרז; 13.4

קיים ספק סביר, אם יהיה ביכולתו של המציע להיות ערוך במועד לביצוע השרות, על פי השלבים  13.5
 ולוחות הזמנים, שנדרשו במכרז;

 או מליאת המועצה. ועדת המומחים י אי אישור ע"י אחד מהגורמים הבאים ע" 13.6

המועצה לא תשלם כל פיצוי למציע, בגין כל נזק שנגרם בהסתמך על או בהקשר להודעת הזכייה,  13.7
  .שבוטלה כאמור

 

 זכות עיון 14

על המציע לציין במפורש אילו סעיפים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים מפני הצגה בפני מציעים  14.1
אחרים ולפרט את טעמיו בסוד מקצועי או מסחרי. מציע שלא יציין סעיפים כאמור יראוהו כמסכים 

 לחשיפת כל הצעתו. 

לא והבלעדי, להציג של המועצה, תהא רשאית )אך לא חייבת(, על פי שיקול דעתה המועדת המומחים  14.2
בפני מציעים אשר לא זכו במכרז כל מסמך אשר להערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או 

 . , והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דיןמקצועי והוא דרוש על מנת לעמוד בהוראות הדין
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 תנאים כלליים 15

ככל שהמציע הזוכה יבקש להחליף את אנשי המקצוע המפורטים לעיל בתנאי הסף, במסגרת צוות  15.1
העבודה בגורמי מקצוע אחרים, עליהם לעמוד בתנאים המפורטים בתנאי הסף לעיל, ועל המציע 

 הזוכה לקבל את אישורה של המועצה, מראש ובכתב, להעסקתם. 

ו עומד בהנחיות ו/או בהגדרות ו/או בתנאים ו/או באם יימצא כי אחד או יותר מאנשי הצוות אינ 15.2
יימצא כי רישיונו ו/או תעודותיו הותלו או נשללו, או כי הוחלף באחר ללא אישור המוקדם ובכתב 
של המועצה, רשאית המועצה, מבלי לגרוע מזכויותיה לכל סעד אחר לפי דין או הסכם, לקבל כל 

 ביטול התקשרות לאלתר.החלטה בנושא לרבות החלטה על ביטול זכיה או 

המצורף למכרז זה, על נספחיו וצרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש הסכם ה 15.3
 לראות את המכרז ואת ההסכם, הנספחים והצרופות, כמסמך אחד שחלקיו משלימים זה את זה.

כרז ויראו יגבר נוסח המהסכם בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מפרט המכרז לבין נוסח ה 15.4
 .נוסח זה כנוסח המחייב

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים ו/או תיקונים בפנייה זו ובמסמכי המכרז,  15.5
בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים או תיקונים אלה ייערכו בכתב 

 /https://www.baitisraeli.co.il שכתובתו  הויפורסמו באתר האינטרנט של המועצ

רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לפנות למציעים לשם קבלת הבהרות ו/או פרטים  מועצהה 15.6
, נוספים ו/או מסמכים או דו"חות נוספים, ו/או תיקונים ביחס להצעותיהם, לפנות לממליצים

לבירור ו/או לבדוק את  ו/או גורמי המקצוע מטעמם זמין את המציעיםאו לה ללקוחות אחרים
 נכונה. מועצההצעותיהם בכל דרך אחרת שתראה ל

 

 בכבוד רב,

 

 ועדת המכרזים

 גוש עציוןמועצה אזורית 

 

 

 

 

 

 

https://www.baitisraeli.co.il/
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 נספחים 
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 כוללות לאחר סקר תאורהנספח ב': כמויות  

 ערך פרמטר

  96 מטאל הלייד 400ג"ת מחליף פרוזקטור 

  299 250ג"ת מחליף 

  836 מטר 8בגובה  150ג"ת מחליף 

  712 )כולל תאורת בטחון( מטר 6בגובה  150ג"ת מחליף 

  32 מטר 4כספית בגובה  125ג"ת מחליף 

  346 מטר 5בגובה  100ג"ת מחליף 

  1,306 מטר 4בגובה  70ג"ת מחליף 

  3,627 סיכום פנסים להחלפה

 

מממסכי המכרזסקר התאורה יצורף כחלק   

 
 

 יישוב
 כמות לסוג הספק רשום

 
 81 70 אספר

 
 - 100 אספר

 
 - 120 אספר

 
 108 150 אספר

 
 4 250 אספר

 
 8 400 אספר

 Totalאספר 
  

201 
 

 151 70 בת עין
 

 17 100 בת עין
 

 - 120 בת עין
 

 27 150 בת עין
 

 19 250 בת עין
 

 14 400 בת עין

 Totalבת עין 
  

228 
 

 43 70 גבעות
 

 - 100 גבעות
 

 - 120 גבעות
 

 7 150 גבעות
 

 21 250 גבעות
 

 5 400 גבעות

 Totalגבעות 
  

76 
 

 153 70 נוקדים
 

 27 100 נוקדים
 

 - 120 נוקדים
 

 119 150 נוקדים
 

 36 250 נוקדים
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 כמות לסוג הספק רשום יישוב

 
 5 400 נוקדים

 Totalנוקדים 
  

340 
 

 71 70 כרמי צור
 

 21 100 כרמי צור
 

 - 120 כרמי צור
 

 82 150 כרמי צור
 

 13 250 כרמי צור
 

 3 400 כרמי צור

 Totalכרמי צור 
  

190 
 

 118 70 מגדל עוז
 

 - 100 מגדל עוז
 

 - 120 מגדל עוז
 

 108 150 מגדל עוז
 

 24 250 מגדל עוז
 

 10 400 מגדל עוז

 Totalמגדל עוז 
  

260 
 

 67 70 מעלה עמוס
 

 - 100 מעלה עמוס
 

 2 120 מעלה עמוס
 

 - 150 מעלה עמוס
 

 1 250 מעלה עמוס
 

 - 400 מעלה עמוס

 Totalמעלה עמוס 
  

70 
 

 375 70 תקוע
 

 22 100 תקוע
 

 30 120 תקוע
 

 434 150 תקוע
 

 55 250 תקוע
 

 2 400 תקוע

 Totalתקוע 
  

918 
 

 136 70 אלון שבות
 

 3 100 אלון שבות
 

 - 120 אלון שבות
 

 196 150 שבות אלון
 

 8 250 אלון שבות
 

 1 400 אלון שבות

 Totalאלון שבות 
  

344 
 

 - 70 ראש צורים
 

 100 100 ראש צורים
 

 - 120 ראש צורים
 

 28 150 ראש צורים
 

 32 250 ראש צורים
 

 - 400 ראש צורים

 Totalראש צורים 
  

160 
 

 - 70 הגבעה הצהובה
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 כמות לסוג הספק רשום יישוב

 
 15 100 הגבעה הצהובה

 
 - 120 הצהובה הגבעה

 
 - 150 הגבעה הצהובה

 
 50 250 הגבעה הצהובה

 
 - 400 הגבעה הצהובה

 Totalהגבעה הצהובה 
  

65 
 

 46 70 נווה דניאל
 

 - 100 נווה דניאל
 

 - 120 נווה דניאל
 

 218 150 נווה דניאל
 

 - 250 נווה דניאל
 

 6 400 נווה דניאל

 Totalנווה דניאל 
  

270 
 

 65 70 אלעזר
 

 84 100 אלעזר
 

 - 120 אלעזר
 

 121 150 אלעזר
 

 23 250 אלעזר
 

 6 400 אלעזר

 Totalאלעזר 
  

299 
 

 - 70 הר גילה
 

 57 100 הר גילה
 

 - 120 הר גילה
 

 100 150 הר גילה
 

 13 250 הר גילה
 

 2 400 הר גילה

 Totalהר גילה 
  

172 
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 טופס ההצעה :ג'נספח  

 _______/___/___תאריך: 

 

 לכבוד

 ועדת המכרזים

 גוש עציוןהמועצה אזורית 

 "(המועצה" –)להלן 

 א.ג.נ., 

 _2019/38_הצעה למכרז הנדון: 

כמפורט  תאורת רחובותאני המציע החתום מטה מגיש בזאת את הצעתי לאספקת שירותים בתחום 
 במסמכי המכרז.

 פרטים על המציע .1

 פירוט 

  שם המציע

  )כולל מיקוד(כתובת מלאה 

  מספרי טלפון

  מס' פקס

  דואר אלקטרוני

  סוג התארגנות 

  מספר תאגיד 

  שמות הבעלים על התאגיד

שמות ומספרי תעודות זהות של המורשים לחתום 
 ולהתחייב בשם המציע 

 

  שם המנהל הכללי

  פירוט תחומי העיסוק העיקריים

  שמות מנהלי התאגיד 

  שם איש הקשר במכרז זה          

  מס' טלפון של איש קשר
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 יכולות וניסיון המציע .2

פי חוק רישום קבלנים -לפחות על 2א' 270המציע או קבלן החשמל מטעמו, מחזיק בסיווג קבלני תקף  .א
, להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע העתק אישור סיווג 1969לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט 

 קבלני תקף.
י תאורת רחוב ו/או )שלוש( שנים לפחות, בהתקנת גופ 3המציע או קבלן החשמל מטעמו, בעל ניסיון של  .ב

ת אלפים(, גופי תאורת רחוב בישראל. ששלו) 3,000באחזקתם, במהלכן התקין ו/או תחזק לפחות 
להוכחת עמידתו בתנאי זה ימלא את הטבלה שבנספח _ ובה יציין את שם הפרויקט, כמות גופי תאורה 

 שהותקנה, שם הלקוח, שם איש קשר ומספר טלפון או כתובת מייל. 
 

 :יש לצרף
 ., או קבלן המשנהעל שם המציע, מאת רשם הקבלנים, העתק נאמן למקור של רישיון קבלן בתוקף  .1
 למכרז.נספח טו' , בנוסח המצורף כמאשר את התקשרותם לצורך מכרז זההצהרת קבלן משנה ה .2
 

 פרוייקטים בתחום התאורהניסיון בתחום התכנון, הקמה והפעלה של  .ג

פרוייקטים תכנון, הקמה והפעלה של כקבלן ראשי מבצע בעבודות מוכח, ניסיון מצהיר כי אני בעל  אני 
ועד למועד הגשת  2011שנים לפחות, במהלך התקופה המתחילה משנת  3וזאת במשך  בתחום התאורה

 :כדלקמןלפחות, גופי תאורה  3,000הצעתי, ובהיקף מצטבר של 

 תקופת הפרויקט תיאור הפרויקט שם גוף התאורה 
רה מספר גופי תאו

 מותקנים

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

  מס' טלפון סלולרי של איש קשר

  כתובת דואר אלקטרוני של איש קשר



 

        

27                         
 

 ______________המציע חתימת

8     

9     

10     

 

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

 

 תאורה של מתקני תחזוקה ותפעולניסיון בתחום  .ד

שנים לפחות, במהלך התקופה  3וזאת במשך  בתחזוקת גופי תאורהאני מצהיר כי אני בעל  ניסיון מוכח, 
גופי תאורה  )שלושת אלפים( 3,000ועד למועד הגשת הצעתי, ובהיקף מצטבר של  2011המתחילה משנת 

 :לפחות, כדלקמן

 

 

 תקופת הפרויקט תיאור הפרויקט שם גוף התאורה 
מספר גופי תאורה 

 מותקנים

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 צוות עבודה מוצע על ידי המציע .ה
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גורמי על ידו  המציע מצהיר ומתחייב כי במסגרת צוות העבודה של המציע, כהגדרתו במכרז זה, יועסקו
העומדים בדרישות למכרז זה, המחזיקים בכל האישורים ההיתרים וההסמכות הנדרשים המקצוע הבאים, 

 וכי אישורים אלה יהיו בתוקף למשך כל תקופת ההסכם:שירותים דין לביצוע ה כלעל פי כל תקן ו

 תפקיד שם מס"ד
ותק 

 )בשנים(

אופן העסקה: 
עובד המציע או 

 קבלן משנה
 ניסיון

תעודות, רישיונות, 
 וריםהסמכות ואיש

  קבלן חשמל  1

 את לצרף יש 
 ניסיונו פרוט

 A4  דף ג"ע
נפרד כולל  אחד

 5פירוט 
פרויקטים 

בהם לקח חלק 
 בתפקיד זהה

יש לצרף העתק כל 
התעודות, 
הרישיונות 

המקצועיים, 
האישורים 
 וההסמכות

  מנהל פרויקט  2

 את לצרף יש 
 ניסיונו פרוט

 A4  דף ג"ע
נפרד כולל  אחד

 5פירוט 
פרויקטים 

בהם לקח חלק 
 בתפקיד זהה

יש לצרף העתק כל 
התעודות, 
הרישיונות 

המקצועיים, 
האישורים 
 וההסמכות

  מהנדס חשמל  3

 את לצרף יש 
 ניסיונו פרוט

 A4  דף ג"ע
נפרד כולל  אחד

 5פירוט 
פרויקטים 

בהם לקח חלק 
 בתפקיד זהה

יש לצרף העתק כל 
התעודות, 
הרישיונות 

המקצועיים, 
האישורים 
 וההסמכות

  חשמלאי  4

 את לצרף יש 
 ניסיונו פרוט

 A4  דף ג"ע
נפרד כולל  אחד

 5פירוט 
פרויקטים 

בהם לקח חלק 
 בתפקיד זהה

יש לצרף העתק כל 
התעודות, 
הרישיונות 

המקצועיים, 
האישורים 
 וההסמכות

5  
ממונה 
 בטיחות

 

 את לצרף יש 
 ניסיונו פרוט

 A4  דף ג"ע
נפרד כולל  אחד

 5פירוט 
פרויקטים 

יש לצרף העתק כל 
התעודות, 
הרישיונות 

המקצועיים, 
האישורים 
 וההסמכות
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בהם לקח חלק 
 בתפקיד זהה

 

המאשר את אישור בכתב מאת קבלן המשנה  נוסףביש לצרף , כקבלן משנהככל שחבר הצוות מועסק 
 .כנספח טו' מכרזבנוסח המצורף ל ,כקבלן משנהבמכרז לביצוע השירותים התקשרותו עם המציע 

 

 המלצות ושביעות רצון מהמציע .3

, אשר יכללו תאורת רחובותעימם התקשר המציע לצורך מתן שירותים בתחום לושה ממליצים ש ייןהמציע יצ
 כדלהלן:פרטי התקשרות 

 
 

 ומס' טלפון ישיר / ניידמס' טלפון   מהות ההתקשרות עם המציע שם הגוף הממליץ
   

   

   

 

 הצהרת מורשי החתימה .4

_____________)המציע( מצהירים בזאת   -אנו הח"מ __________________  מורשי חתימה ב
 כי: 

ננו מצהירים ומאשרים, כי קראנו והבנו את צרכי המזמין ודרישותיו כמפורט במכרז שמספרו ה .א
וההסברים אשר ביקשנו לדעת. ברשותנו הניסיון, הידע, קיבלנו את כל ההבהרות ו_______, 

וכל יתר האמצעים הנדרשים לביצוע התחייבויות הזוכה במכרז  , כח האדםהכישורים, המומחיות
זה, ברמה מקצועית גבוהה ובסטנדרטים גבוהים, וימשיכו להיות ברשותנו לאורך כל תקופת 

 ת המכרז ועל פי התחייבותנו בהסכם.ההתקשרות, לרבות הארכות אם תהיינה, בהתאם לדרישו
 

 אנו מצהירים כי רכשנו את חוברת המכרז וכי השתתפנו בסיור הקבלנים. .ב
 

ועד למועד  2011מבלי לגרוע מכלליות האמור הננו מצהירים כי למציע ניסיון מוכח החל משנת  .ג
 הגשת הצעתו, בשני התחומים הבאים במצטבר:

 
שנים לפחות,  3פרוייקטים בתחום התאורה וזאת במשך בעבודות תכנון, הקמה והפעלה של  (1

 4,000ועד למועד הגשת הצעתי, ובהיקף מצטבר של  2011במהלך התקופה המתחילה משנת 
 גופי תאורה לפחות

 2011שנים לפחות, במהלך התקופה המתחילה משנת  3בתחזוקת גופי תאורה וזאת במשך  (2
 גופי תאורה לפחות, כדלקמן: 3,000ועד למועד הגשת הצעתי, ובהיקף מצטבר של 
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מפורט לעיל, העונה על כל מפעיל ומציע לצורך מכרז זה "צוות עבודה" כמציע אנו מצהירים כי ה .ד
 הסף של המכרז. תנאי

 

 הסף של המכרז. מפורט לעיל, העונה על כל תנאי, כלמציע "צוות עבודה"אנו מצהירים כי  .ה
 

 .ונה על כל תנאי הסף של המכרזהע, בעל איתנות פיננסיתאנו מצהירים כי המציע  .ו
 

הננו מצהירים כי המציע הנו בעל כל הרישיונות/הרישויים/ התקנים/ההיתרים הנדרשים על פי דין  .ז
 נשוא המכרז. יםלמתן השירות

 
מחזיק בסיווג ויבצע עבורו את העבודות, הסכם הננו מצהירים כי המציע, וכל מי שקשור עמו ב .ח

, 1969פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט -לפחות על 2א' 270קבלני תקף 
 להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע העתק אישור סיווג קבלני תקף.

אנו מסכימים לכל תנאי המכרז ומתחייבים למלא אחר כל דרישות המכרז, אם נזכה בו, בדייקנות,  .ט
נות וברמה מקצועית גבוהה, לאורך כל תקופת ההתקשרות, והכול בהתאם ובכפוף ביעילות, במיומ

 ההתקשרות. הסכם להוראות המכרז ול
 

הריני להצהיר כי המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, פירוק ו/או  .י
 ולו מסוג זה. מחדלות פירעון, ואין כל בקשות תלויות ועומדות 

 
 לו לגרום או/ו פעילותו המשך את לסכן העלולות תביעות הוגשו לא המציע להצהיר כי נגדהריני  .יא

 פירעון. לחדלות
 

 המציע(.  נכסי על הקיימים העיקולים רשימת ב"מהותיים )מצ עיקולים המציע נכסי על הוטלו לא .יב
        

באופן בלעדי, עצמאי, המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעת המציע הוחלטו על ידי המציע  .יג
 ללא התייעצות, הסדר ו/ או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

 
המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות  .יד

 במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.
 

מציע ו/או מי מטעמו לא היו מעורבים בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש אני ו/או מי מעובדי ה .טו
לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת בניסיון או  ;הצעות במכרז זה

 בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.; ו/או המציע
 

ית בעקבות הסדר ו/או דין ודברים ו/או חשיפת הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעש .טז
 מסמכים ו/או תיאום עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 
הננו מצהירים, כי ידוע לנו, שיתכן ותהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתנו במידה  .יז

מאתנו רשות להראות את ונזכה.  כמו כן, אנו מצהירים, כי אין לנו התנגדות לכך ואין צורך לבקש 
בהתאם להוראות ועדת המומחיםהתאם להחלטת בהצעתנו, למעט המפורט להלן כחסוי, בכפוף ו

 הדין.
 

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

הפריט החסוי )עמוד 
 ומס' סעיף(

נימוק  הפריט החסוי )עמוד ומס' סעיף( נימוק החיסיון
 החיסיון
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 ידוע לנו כי זכות הטיעון בדבר חיסיון פרטי ההצעה מתמצית בנימוק בנספח זה. .יט
 

המזמין רשאית, על פי שיקול דעתה, להציג כל מסמך  מטעם ועדת המומחיםידוע לנו כי   .כ
שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או חסוי, וזאת אף על פי שציינו לעיל  סעיפים ו/או 
מסמכים ו/או פריטים  חסויים להצגה בפני המתחרים. בנוסף, ידוע לנו כי אין משמעות לציון גורף 

יה, ובמקרה כזה ההצעה עלולה להיות מפורסמת של מסמכי המכרז או סעיפים ממנה כחסו
 בשלמות. 

 
הננו מצהירים, כי ברור לנו, שהזמנת השירותים עפ"י פנייה זו תהיה עפ"י צרכי המזמין, מעת לעת,  .כא

לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, וללא התחייבות לכמויות כל שהן ובהתאם למחירים 
 בהצעתנו למכרז זה. 

 
הננו מצהירים, כי אין ולא יהיה באספקת השירותים למזמין, הפרה של זכויות קניין של צד שלישי  .כב

כלשהו, וכי אין כל מניעה או הגבלה שחלים על המזמין כתוצאה מכך. כמו כן אנו מתחייבים לשפות 
את המזמין בכל מקרה של תביעת צד שלישי, שתוגש נגד המזמין, וקשורה בזכויות בשירותים 

 וצעים. המ
 

הננו מצהירים בזאת כי כל הפרטים המופיעים במסמכי הפנייה על כל נספחיה  ידועים לנו ואנו  .כג
מקבלים אותם במלואם ללא סייג. הצעה זו מוצעת לאחר שבדקנו את כל התנאים הכרוכים במתן 

ו השירות ומצאנו אותם מתאימים וראויים, ואנו מוותרים בזאת על כל טענה של אי הבנה, פגם א
 אי התאמה אחרת.

 
אנו מצהירים כי המציע עיין, קרא, בחן ובדק את כל מסמכי המכרז, על נספחיו וצרופותיו, את    .כד

והנסיבות,  הדרישות, התנאים כל כל תנאי ודרישות המכרז על כל סעיפיו וכל המשתמע מהם, את
העבודות, ואת כל  ביצוע על ו/או על הצעתו להשפיע הפיזיים, הכלכליים והמשפטיים, העשויים

מסמכי ההסדרה ודרישות רשות החשמל וחברת החשמל, החוקים, הצווים, התקנות, תחיקת 
, וכי המציע מתחייב לעמוד בכל דרישות המכרז ריות במדינת ישראלהביטחון והדרישות הרגולטו

 על כל תנאיו ונספחיו לרבות חוזה ההתקשרות.
 

מסמכי המכרז על פרטיהם, השתתפנו בסיור הקבלנים אנו מצהירים כי קראנו, עיינו והבנו את כל  .כה
ואשר במסגרתו ניתנה התייחסות לאתרים המוצעים במסמכי המכרז, לרבות דרכי הגישה ואתרי 
ההתארגנות, עיינו בכל התשריטים, השרטוטים והמיפוי הנוגעים למכרז, בחנו את כל התנאים 

בשטחי המועצה  רכות התאורהמעוהנסיבות הקשורים בתכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של 
, הבנו את המגבלות והסייגים, קיבלנו את ההבהרות הדרושות לנו, ערכנו את גוש עציוןהאזורית 

כל הבדיקות והתחשיבים הנדרשים לשם קבלת החלטה טרם שהגשנו את הצעתנו במכרז, וכי 
 ת מחיר הצעתנו.שקלנו את כל השיקולים הנדרשים עבורנו, לרבות כל דבר שעשוי להשפיע על קביע

 

לפיכך, אנו נהיה מנועים ומוותרים מראש מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל  .כו
 טענות של אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז. 

 
 

בהתאם לכל האמור לעיל, הננו להתחייב לכל ההוראות והתנאים המופיעים בכל מסמכי המכרז  .כז
ההתקשרות, ובכלל זה במחירים הסכם לכל הוראותיו ותנאיו של ובנספחיו המצורפים לו ובכלל זה 

 המוצע על ידנו.
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הצעתנו תפסל ולא תובא  -מובן ומוסכם עלינו, מראש, כי ככל שהצעתנו לא תעבור את תנאי הסף  .כח
כלל לדיון. כמו כן, אנו מסכימים כי היה והצעתנו הכספית תהיה שקולה להצעה של מציע נוסף, 

לערוך בינינו התמחרות עד לקבלת ההצעה הכספית הטובה ביותר, בכפוף תהא רשאית המועצה 
 לדין.

 
 היה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .כט

 
 ההתקשרות ונספחיו, בתוך פרק הזמן שיידרש מאיתנוהסכם לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות  .ל

על ידכם. לעניין זה הרינו להצהיר כי היה ולא נעשה כן, תהיה המועצה רשאית לחלט את הערבות 
הבנקאית אשר נמסרה לה על ידנו, וזאת מבלי ליתן לנו כל הודעה ו/או מבלי שתיאלץ להוכיח על 
כל נזק או הפסד כספי כלשהו אשר נגרם למועצה בשל אי עמידתנו בתנאי המכרז והחוזה ו/או 

 אה מכך שלא המצאנו איזה מסמך ו/או אישור שהיה עלינו להמציא כאמור לעיל ולא ביצענו.כתוצ
 

את העתקי כל המסמכים, האישורים, הרישיונות, הסכם להפקיד בידי המועצה במועד חתימת ה .לא
 ההיתרים והמסמכים האחרים, הנדרשים מאיתנו במסמכי המכרז. 

 
על ידינו,  חתום כשהוא להצעתנו צורף , אשרלחוזה חתימתה להוסיף רשאית כי המועצה תהיה .לב

זכאית  גם ועניין. המועצה תהא דבר לכל ומחייב תקף החוזה יהיה חתימתו ממועד כי לנו וברור
 זו. הצעתנו לפי חסר פרט כל בחוזה להשלים

 
להתחיל בביצוע העבודות והשירותים נשוא המכרז, בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז, כפי  .לג

 המועצה.שייקבע ע"י 
 

 או/ו כי תחרימו העבודה, הרינו מסכימים להתחלת בצו הקבוע במועד בעבודה נתחיל ולא במקרה .לד
 מראש. ומוערך מוסכם החוזה, וזאת כפיצוי י"עפ בידיכם שנפקיד הערבות את לטובתכם תחלטו

 
 מדידה על מבוססים לחוזה יהיו בהתאם שהתשלומים לעיל, אנו מסכימים האמור מן לגרוע מבלי .לה

מפקח המועצה, ולא לפי  י"ע ידינו, כפי שתעשה על והושלמה בפועל שנעשתה העבודה והערכת
 סכום כולל.

 
המפקח מטעם המועצה, בהתאם  של דעתו רצון המועצה ולהנחת לשביעות העבודות את לסיים .לו

 לתנאי החוזה.
 

והחוזה  המכרז שבמסמכי כלשהי הוראה בין סתירה של מקרה בכל עלינו, כי ומוסכם לנו ידוע .לז
 או ההוראה/ו המסמך המכרז, יגברו מסמכי בין סתירה של במקרה או/שבהם ו אחרת הוראה לבין

 כנגד של פירוש טענה לזכותנו תעמוד המועצה, ולא פירוש זכויות המועצה, לפי על להוסיף הבאים
 המנסח.

 

מותנית, בסך  כערבות לקיום התחייבויותינו שבהצעה זו, רצ"ב ערבות בנקאית, אוטונומית, בלתי .לח
שקלים חדשים(, , לטובת המועצה, אשר תהיה בתוקף  אלףוחמישים מאה )במילים:  ₪ 150,000

 . 24.05.202024.05.202012.05.2020עד לתאריך 
 

 

נוסח הערבות הנו בהתאמה מוחלטת לנוסח הכלול במכרז. ככל שיימצא כי נוסח הערבות שונה  .לט
תפסל, ולא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה כלפי מנוסח המכרז, הרי שאנו מסכימים שהצעתנו 

 המועצה.
 

ככל שתדרוש המועצה את הארכת הערבות הבנקאית להצעה, הרי שאנו נאריך את תוקף הערבות  .מ
 הבנקאית להצעה, וננהג בהתאם להוראותיה.
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 ______________המציע חתימת

 
צדדית של המועצה -אני מתירים למועצה, כהתחייבות בלתי חוזרת, לחלט ערבות זו, על פי פניה חד .מא

לבנק, ללא צורך בהודעה מראש אלינו, ומבלי להטיל על המועצה כל חובה להוכיח ו/או לנמק את 
ימים מיום דרישת המועצה, או לא נמציא  14ההתקשרות תוך הסכם דרישתה, באם לא נחתום על 

ימים מיום שיוגש לנו החוזה לחתימה ע"י המועצה, או שנמשוך את  14בות הביצוע תוך את ער
 הצעתנו הזוכה, או שלא נמלא את התחייבויותינו, כולן או חלקן, כלפי המועצה. 

 

רשימת תיוג מסמכים שיש להגיש בנוסף למילוי מיסמכי המכרז ונספחיו )אין ברשימה כדי לגרוע  .מב
 מכים הקבועים לעיל במסגרת מכרז זה(:מחובת המציע לצרף את המס

 
 הערות האם צורף? המסמך לצירוף מהות הסעיף
  כן    /    לא תעודת התאגדות תאגיד רשום
  כן    /    לא מסמך זכויות קנין מאת היצרן זכויות קנין
  כן    /    לא כתב הסמכה מאת היצרן כתב הסמכה

  /    לאכן     קבלה על רכישה רכישת מסמכי מכרז
  כן    /    לא אישור נספח יד' סיור קבלנים

  כן    /    לא תעודת קבלן רשום ורישיון 2א 270סיווג 
  כן    /    לא תעודת הסמכה ו/או תואר מתכנן תאורה 
  כן    /    לא תעודת הסמכה ו/או תואר מנהל פרויקט

  כן    /    לא רישיון חשמלאי ראשי 
  כן    /    לא הסמכה ממונה בטיחות

 

__________________  _______________ __________________ 

 תפקיד   חתימה    שם  

 

__________________  _______________ __________________ 

 תפקיד   חתימה    שם  

 

 

 

 תאריך _________________       חותמת תאגיד 

 

 

 אישור

 מרח' _________________________        אני הח"מ עו"ד / רו"ח 

מוסמכים לייצג את המציע                   מצהיר בזה כי ה"ה   
 וחתימותיהם מחייבות את המציע.

 חותמת:_____________   חתימה:        תאריך 
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 ______________המציע חתימת
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 ______________המציע חתימת

 

 הצהרת רו"ח של המציע ד':נספח  

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

 

 תאריך: _______/___/___

 לכבוד

 גוש עציוןהמועצה אזורית 

 "(המועצה" –)להלן 

 א.ג.נ., 

 הצהרת רו"ח של המציעהנדון: 

 

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

 
 החתימה במציע הינם: מורשי .א

__________________  _______________ __________________ 
 תפקיד   חתימה    שם  
 

__________________  _______________ __________________ 
 תפקיד   חתימה    שם  

  - __________   המבוקרים/סקורים ליום/ימים של המציעבהתאם לדוחות הכספיים  .ב

 -, לא פחת מ2018-5201 השנים  4מתוך  3לפחות של המציע, ב ההכנסות השנתימחזור  .1
, כתוצאה ממכירת מיליון שקלים חדשים( בכל שנה כאמור ארבעה)במילים:  ₪ 4,000,000

 .גופי תאורה

)במילים: מיליון  ₪ 1,000,000-, לא פחת מ2018.31.12של המציע, נכון ליום  ההון העצמי .2
 . קלים חדשים(ש

בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל ו/או פירוק ואין  אינו נמצא המציע .3
בקשות תלויות 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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 ______________המציע חתימת

 

  אישור בדבר מצב המציע ה':נספח  

 תאריך: _______/___/___

 

 

 לכבוד

 גוש עציוןהמועצה אזורית 

 "(המועצה" –)להלן 

 

 א.ג.נ., 

 אישור בדבר מצב המציעהנדון: 

הנני הח"מ________________, עו"ד/ רו"ח, מס' תעודה ____________, משמש כעו"ד/ רו"ח של 
"(, אשר הגיש הצעה המציע" –_____________________, מס' ח.פ./שותפות _____________ )להלן 

מסגרתו, הריני ___, וכתנאי להשתתפות המציע במכרז והגשת הצעה ב2019/38במכרז פומבי מס' __
   להצהיר:

רוק ו/או למיטב ידיעתי, המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, פי .1
 חדלות פירעון, ואין כל בקשות תלויות ועומדות מולו מסוג זה. 

 

 לחדלות לו לגרום או/ו פעילותו המשך את לסכן העלולות תביעות הוגשו לא המציע נגדלמיטב ידיעתי,  .2
 .פירעון

 
 על הקיימים העיקולים רשימת ב"מהותיים )מצ עיקולים המציע נכסי על הוטלו למיטב ידיעתי, לא .3

 המציע(.      נכסי
 

התאגיד  למסמכי בהתאם נעשתה המכרז מסמכי על והחתימה כדין ופועל קיים תאגיד הוא המציע .4
 כדין. ולהחלטותיו, שהתקבלו

 

 .אמת תצהירי שמי, זו חתימתי, ותוכן זה .5

 

 

 __________________, עו"ד/ רו"ח    ______________________  

 חתימה וחותמת       תאריך 
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 ______________המציע חתימת

 הצעת מחיר ו': נספח 

 -תוגש במעטפה סגורה ונפרדת שכותרתה "הצעת מחיר" ותוכנס למעטפת הצעת המציע  -

 תאריך: _______/___/___

 לכבוד

 גוש עציוןהמועצה אזורית 

 "(המועצה" –)להלן 

 א.ג.נ., 

 _______2019/38מכרז פומבי מס' ______ -הצעת מחיר הנדון: 

 

_______________________ ת.ז. ______________________ מרחוב אנו הח"מ, ה"ה 
_________________ עיר ____________, וה"ה _______________________ ת.ז. 
______________________ מרחוב _________________ עיר ____________, שנינו ביחד וכל 

 אחד לחוד, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כדלקמן:

 

אנו מורשי החתימה של _____________________, מס' ח.פ./שותפות _____________ )להלן  .1
 "( וחתימתנו, בצירוף חותמת המציע, מחייבות את המציע לכל דבר ועניין.המציע" –

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

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

 ההצעה הכספית לביצוע מלוא השירותים במכרז זה הינה כדלהלן: .4
מס' רכיב 

 בהצעת מחיר

מחיר מציע  פירוט

)לא כולל  ₪

 מע"מ(

משקל 

הרכיב 

במחיר 

 המשוקלל

A 

,שישולם LEDהמחיר המלא לכל גוף תאורה בטכנולוגיית 

למציע בגין תכנון,אספקה התקנה והפעלה לגוף תאורת 

שנים, עבור גוף  10כבישים ורחובות, כולל אחריות מוצר ל

מטר  10וואט המותקן בגובה  250תאורה המחליף נל"ג 

 ומעלה

  5% 

B 

גוף תאורה דקורטיבי, לבחירת המחיר המלא לכל 

שישולם למציע בגין תכנון,אספקה התקנה  המועצה,

פעלה לגוף תאורת כבישים ורחובות, כולל אחריות וה

וואט  250שנים, עבור גוף תאורה המחליף נל"ג  10מוצר ל

 מטר ומעלה 8המותקן בגובה 

  5% 
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 ______________המציע חתימת

C 

המחיר המלא לכל גוף תאורה שישולם למציע בגין 

תכנון,אספקה התקנה והפעלה לגוף תאורת כבישים 

וף תאורה שנים, עבור ג 10ורחובות, כולל אחריות מוצר ל

 מטר ומעלה 8וואט בגובה  150המחליף נל"ג 

  14% 

D 

גוף תאורה דקורטיבי, לבחירת המחיר המלא לכל 

שישולם למציע בגין תכנון,אספקה התקנה  המועצה,

והפעלה לגוף תאורת כבישים ורחובות, כולל אחריות 

וואט  150 שנים, עבור גוף תאורה המחליף נל"ג 10מוצר ל

 מטר ומעלה 8בגובה 

  7% 

E 

המחיר המלא לכל גוף תאורה שישולם למציע בגין 

תכנון,אספקה התקנה והפעלה לגוף תאורת כבישים 

שנים, עבור גוף תאורה  10ורחובות, כולל אחריות מוצר ל

וואט  125וואט או כספית בהספק  150המחליף נל"ג 

 מטר  8מטר ועד  6בגובה 

  12% 

F 

דקורטיבי, לבחירת  גוף תאורההמחיר המלא לכל 

,שישולם למציע בגין תכנון,אספקה התקנה המועצה

והפעלה לגוף תאורת כבישים ורחובות, כולל אחריות 

וואט  150שנים, עבור גוף תאורה המחליף נל"ג  10מוצר ל

 מטר  8מטר ועד  6וואט בגובה  125או כספית בהספק 

  5% 

G 

תאורה שישולם למציע בגין המחיר המלא לכל גוף 

תכנון,אספקה התקנה והפעלה לגוף שטחים ציבוריים 

 100שאינם כבישים ורחובות עבור גוף תאורה מחליף נל"ג 

מטר,  6מטר ועד גובה  4וואט  מגובה  125וואט או כספית 

 שנים 10כולל אחריות מוצר ל

  3% 

H 

גוף תאורה דקורטיבי, לבחירת המחיר המלא לכל 

שישולם למציע בגין תכנון,אספקה התקנה  המועצה,

והפעלה לגוף שטחים ציבוריים שאינם כבישים ורחובות 

 125וואט או כספית  100עבור גוף תאורה מחליף נל"ג 

מטר, כולל אחריות מוצר  6מטר ועד גובה  4וואט  מגובה 

 שנים 10ל

  3% 

I 

המחיר המלא לכל גוף תאורה שישולם למציע בגין 

התקנה והפעלה לגוף שטחים ציבוריים  תכנון,אספקה

 70שאינם כבישים ורחובות עבור גוף תאורה מחליף נל"ג 

 שנים 10מטר, כולל אחריות מוצר ל 4וואט עד גובה 

  14% 

J 

גוף תאורה דקורטיבי, לבחירת המחיר המלא לכל 

שישולם למציע בגין תכנון,אספקה התקנה המועצה,

כבישים ורחובות  והפעלה לגוף שטחים ציבוריים שאינם

מטר,  4וואט עד גובה  70עבור גוף תאורה מחליף נל"ג 

 שנים 10כולל אחריות מוצר ל

  7% 
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K 

עד למחיר של המחיר המלא לכל זרוע שתוחלף או תותקן 

. כל הזרועות שיוחלפו או ליחידה לפני מע"מ ₪ 190

 "2יותקנו יהיו בקוטר 

  7% 

L 

מקומות כולל קלאפה  CI 4המחיר המלא לכל קופסת 

קוטבי כולל ניתוק אפס -וגישה למפסק+חצי אוטומאט דו

הכולל מופה מתכווצת בראש  2XNY 3X1.5כולל כאבל 

על בידוד הכאבל כולל התקנה  UVהכאבל למניעת קרינת 

  ₪ 50עד למחיר של 

  3% 

M 

המחיר המלא לבדיקות פוטומטריה על ידי גורם מוסמך 

הפרוייקט, עבור כל אתר וכן לביצוע בדיקות עבור כלל 

ביצוע בדיקה לכלל המתקן החשמלי )מרכזיה ,תשתית, 

עד למחיר לפחות  2עמודי תאורה( ע"י בודק חשמל מס' 

 לאתר ₪ 2,000של 

  2% 

N 

המחיר המלא לכל גוף תאורה שישולם למציע בגין התקנת 

)אופציונאלי לבחירת  גוף תאורהבכל  רכיב בקרה

)ככל שלא ייכתב מחיר,  ₪ 200עד למחיר של  –המועצה( 

 יחושב המחיר המקסימאלי(

  3% 

O 

המחיר המלא לכל רכיב מערכת בקרה שישולם למציע 

תאורה  במרכזייתבגין תכנון,אספקה התקנה והפעלה 

 ₪ 13,000עד למחיר של  -)אופציונאלי לבחירת המועצה( 

)ככל שלא ייכתב מחיר, יחושב  PLCבשיטת  למרכזיה

 המחיר המקסימאלי(

  3% 

P 

המחיר המלא לכל רכיב מערכת בקרה שישולם למציע 

תאורה  במרכזייתבגין תכנון,אספקה התקנה והפעלה 

 ₪ 3,000עד למחיר של  -)אופציונאלי לבחירת המועצה( 

בשיטה אלחוטית )ככל שלא ייכתב מחיר, יחושב  למרכזיה

 המחיר המקסימאלי(

  3% 

Q 

בידוד כפול לגופי תאורה המותקנים על עמודי חברת 

 -החשמל או עמודים אחרים הדורשים התקנת בידוד כפול

 לשנה לכל גוף תאורה ₪ 50עד למחיר של 

  4% 

      100% 

 

ההצעה נכונה ומעודכנת למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה ותחייב את המציע בכל תקופת  .5
 תהיינה.ההתקשרות, כולל הארכות אם 

 ההצעה הינה בשקלים בלבד. .6

הצעתנו הינה במחירים קבועים וסופיים, ותכלול את כל ההוצאות הרלבנטיות, לרבות שעות עבודה   .7
של חברי הצוות השונים, שעות ועלות נסיעה, וכל הוצאה אחרת שתידרש למימוש השירות על פי מכרז 

 זה.
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 ______________המציע חתימת

 נקוב לצידו.המחיר המוצע בכל רכיב לא יעלה על מחיר המקסימום ה .8

 .תחושב ההצעה בהתאם למחיר המקסימום -במקרה ובו המחיר המוצע עולה על מחיר המקסימום  .9

 

 שם המציע: _______________________ כתובת: __________________________

 טלפון: _______________  טל' נייד: _______________  פקס':  _______________  

 תאריך: _______________  חתימה וחותמת המציע: _________________________  

 

 אישור

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

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

 

 __________________, עו"ד    ______________________  

 חתימה וחותמת       תאריך 
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 ______________המציע חתימת

 מכרזנוסח ערבות  ז':נספח  

 

 _______/___/___תאריך: 

 שם הבנק/חברת הביטוח  ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס ________________________

 כתב ערבות

 לכבוד

 "(המועצה" –)להלן  גוש עציוןהמועצה אזורית 

 

 ערבות מס' ________________________הנדון: 

 שקלים חדשים(   ףאלוחמישים מאה ) ש"ח  150,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 אשר תדרשו מאת: ______________________________________)להלן "החייב"( בקשר

 .___________________________________מכרז עם 

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר  ____אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל 
 שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 .24.05.2020ריך ערבות זו תהיה בתוקף עד תא

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו___________________

 שם הבנק/חב' הביטוח                                                                                                              

                  

__________________________________      _____________________ 

 מס' הבנק ומס' הסניף                                  כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח    

 

              ________________                       ________________                       ________________     

 תאריך                                               שם מלא                                    חתימת מורשי החתימה        

 וחותמת של הבנק 
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 ______________המציע חתימת
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 ______________המציע חתימת

 הצהרה בדבר היעדר הרשעות קודמות למציע שהוא תאגיד ט':נספח  

 תאריך: _______/___/___

 לכבוד

 עציוןגוש המועצה אזורית 

 "(המועצה" –)להלן 

 א.ג.נ., 

 הצהרה בדבר היעדר הרשעות קודמות למציע שהוא תאגידהנדון: 

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

 כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: אעשה

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

 המציע לכל דבר ועניין.

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

__, וכתנאי 2019/38הנני עושה תצהירי זה כחלק מהשתתפות המציע במכרז פומבי מס' ___ .3
 להשתתפות המציע במכרז והגשת הצעה במסגרתו.  

אשר יש , בעבירה ביטחונית או בעבירות לפי חוק לא הורשע ו/או נחקרהריני מצהיר בזאת כי המציע  .4
-מס קניה )סחורות ושירותים(, התשי"בזההסכם ע את חיוביו על פי בהם כדי לפגוע ביכולת המציע לבצ

; חוק הפיקוח על המטבע, 1975-; פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו1952
, למעט 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 438עד  414-ו 393עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978-התשל"ח

נחקר ו/או המציע  או. 1981-רשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"אהרשעות שנמחקו לפי חוק המ
)מחק את המיותר( בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות הורשע 

 _______________________________ )יש לפרט את העבירות מתוך המנויות לעיל(. 

 יננה נכונה.ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעת המציע, ככל שיתברר כי הצהרה זו א .5

 .אמת תצהירי שמי, זו חתימתי, ותוכן זה .6

 

 חתימה וחותמת  תאריך

 אישור

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

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

 

 __________________, עו"ד    ______________________  

 וחותמתחתימה        תאריך 
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 ______________המציע חתימת

 נספח י': תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום 

 תאריך: _______/___/___

 לכבוד

 גוש עציוןהמועצה האזורית 

 ("המזמין")להלן: 

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

( המבקש "המציע"הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________, שהוא המציע )להלן:  .1
_____. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר 2019/38להתקשר עם המזמין במכרז מספר _____

 זה בשם המציע.

 1976-בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2
(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני "חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן: 

 מבין/ה אותו. 

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  – "עבירה"משמעותו של המונח 
, ולעניין עסקאות לקבלת שירות 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א
, גם עבירה על הוראות 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2כהגדרתו בסעיף 

 שלישית לאותו חוק.החיקוקים המנויות בתוספת ה

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 במשבצת המתאימה( X)סמן 

  :המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן
 .____2019/38__"מועד להגשה"( מטעם המציע במכרז מספר 

 י עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משת
 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד
 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3

_______________ 

 

 עורך הדיןאישור 

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

היה צפוי/ה _____________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/י
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 ______________המציע חתימת

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל בפני. 

 

___________                           ______________________         ____________  

 חתימת עוה"ד                      חותמת ומספר רישיון עורך דין                  תאריך    

  



 

        

46                         
 

 ______________המציע חתימת

 נספח יא': תצהיר מציע ובעלי שליטה בדבר שמירת זכויות עובדים 

 תאריך: _______/___/___

 לכבוד

 גוש עציוןהמועצה האזורית 

 ("המזמין")להלן: 

 

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

 הקבועים בחוק אם לא נעשה כן, מצהירים בזאת כדלקמן:

 

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

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

ומתחייבים בזאת לקיים ולשמור על התחייבותנו זו גם לכל  אורך תקופת החוזה  ______2019/38_____
 שייחתם בעקבות זכייתנו במכרז, אם נזכה. 

  

 ולראיה באנו על החתום

 

   ________________             ________________             ________________ 

 בעל שליטה        בעל שליטה              בעל שליטה         

 

 

 אישור עורך הדין

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

יהיה _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/
 צפוי/ה 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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 ______________המציע חתימת

 ': התחייבות לשמירת סודיותבנספח י 

 _______/___/___ תאריך: 

   

 לכבוד 

 עציון גוש אזורית המועצה 

 "המועצה"( – )להלן 

   

 א.ג.נ., 

 סודיות שמירת בדבר הצהרה הנדון: 

   

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

 כדלקמן: בכתב בזאת מצהיר כן, אעשה לא אם

   

 (,How-Know) וידע (,Information) מידע כל גמורה בסודיות לשמור מתחייב אני       .1 

 – )להלן זה במכרז השירותים למתן בקשר מטעמו למי או המציע לידי יגיע אשר המועצה אודות
 במהלך נתקבל אם בין בעקיפין, אם ובין ישיר באופן אם בין בע"פ, ובין בכתב בין סודי"(, "מידע

 מכן. לאחר או השירותים מתן

 מהמועצה, הרשאה וללא זה מכרז ביצוע עקב אליו שתגענה ידיעות בסוד לשמור מתחייב אני       .2 
 לה.לקב מוסמך יהיה שלא לאדם כאמור סודי מידע ימסור לא המציע

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

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

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי, זו שמי, זה       .5 

   

   

 ותמתוח חתימה   תאריך
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 ______________המציע חתימת

   

   

   

 אישור 

   

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

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

   

 עו"ד ____,______________                                        ______________________ 

 וחותמת חתימה                                                                          תאריך 
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 ______________המציע חתימת

 נספח יג': התחייבות להעדר ניגוד עניינים 

 2019שנערכה ונחתמה ב ___________ ביום _______ בחודש ________ 

 על ידי : __________________________

 ______________________ת"ז : 

 מרחוב : ______________________

 

 ( מקבלת את השירות כהגדרתו להלן; המזמין) גוש עציוןוהמועצה האזורית  והואיל : 

 והנני הקבלן ו/או מי מטעמו המועסק בקשר למתן השירותים; והואיל : 

 והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניין המזמין להגן;  והואיל : 

 

 לפיכך הנני מתחייב כלפי המזמין כדלקמן : 

 הגדרות .1

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצדם :  

מס' , בהתאם להוראות מכרז תאורת הרחובותבתחום אספקת שירותים  -"השירותים"
הנחיות המזמין או מי מטעמו ולזה, מפרט ההפעלה, הסכם , לרבות הוראות ___2019/38______

 כפי שיינתנו מעת לעת.

 הזוכה אשר נבחר ע"י המזמין לביצוע השרות. – "הקבלן"

 .גוש עציוןהמועצה האזורית  – "המזמין"

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

למעט מטעם  יםהנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירות .3
ר בין הצדדים ולאחריה, אלא אם כן התקבל לכך אישו יםהמזמין, במהלך תקופת מתן השירות

 מראש ובכתב של המזמין.

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

הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיפים  .5
לעיל, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלה, ולפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין. המזמין  2-3

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

 ולראיה באתי על החתום :

_______________________ 
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 ______________המציע חתימת

 נספח יד': אישור השתתפות בסיור קבלנים 

 
 תאריך: _______/___/___

 

 
 לכבוד

 ועדת המכרזים
 גוש עציוןהמועצה אזורית 

 
 א.ג.נ., 

 

 אישור השתתפות בסיור קבלנים הנדון: 

 

מספר ח.פ.:  ,_______________ הנני מאשר/ת כי __________________ מטעם )שם התאגיד(

השתתף בסיור הקבלנים שהתקיים בתאריך: ________________, בשעה:  _________________,

 _________________, במקום _______________________________________.

 

 

 בכבוד רב,

 

 

________________  ________________  ________________ 

 חתימה   שם עורך הסיור       תאריך 
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 ______________המציע חתימת

 

 משנהנספח טו': הצהרת קבלן  

 
 תאריך: _______/___/___

 

 
 לכבוד

 ועדת המכרזים
 גוש עציוןהמועצה אזורית 

 
 א.ג.נ., 

 

אני הח"מ _____________ בעל ת.ז. __________,  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

 

____ )להלן: "המציע"(, שלפיו אשמש כקבלן ____התקשרות עם ___הסכם על אני מצהיר כי אני חתום 

אספקת השירותים נשוא מכרז מס' ביצוע עבודות ו, לצורך _________________משנה בתחום _____

תקופת החוזה שייחתם, כל אורך ל_,  ומתחייב בזאת לקיים ולשמור על התחייבותי זו 2019/38________

 מכרז.ככל שהמציע יזכה ב

 

 :ולראיה באתי על החתום

 

   ________________             ________________             ________________ 

 תאריך        מספר רישיון               שם קבלן משנה        

 

 

 אישור עורך הדין

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

יהיה _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/
 צפוי/ה 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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 התקשרותהסכם 
 

 שנערך ונחתם ב_______________ ביום _____ לחודש _______ לשנת ________

 

 המועצה האזורית גוש עציון בין 

 שכתובתה ________ 

 מצד אחד      ( המזמין"או " "המועצה" -)להלן  

 

 חברת ___________________________ לבין:

 ________________________________  

 ח.פ. _____________________________  

 שכתובתה _________________________ 

 באמצעות מורשי החתימה מטעמה 

 ה"ה _____________ ת.ז. _____________ 

 ה"ה _____________ ת.ז. _____________ 

       "("הקבלן הזוכה -)להלן 

 מצד שני 

 

"המכרז"( מכרז לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה  –_ )להלן 2019/38והמועצה פרסמה מכרז מס' _הואיל:      

זה, על  עמודי  תאורה ביישובי הסכם , מבין המפורטים בנספח א' ל LEDשל גופי תאורה  מסוג 

 "ההצעה"(; –המועצה האזורית גוש עציון, והקבלן הזוכה הגיש הצעה שזכתה במכרז )להלן 

 

דע, כישורים, יכולת, ניסיון ואמצעים, וכי הוא מסוגל לספק והקבלן הזוכה מצהיר כי הוא בעל י והואיל:

את השירותים כנדרש במכרז ובחוזה זה, ואין כל מניעה מקצועית, חוזית, כלכלית ו/או חוקית 

 המונעת ממנו לספק את השירותים;

 

ות והקבלן הזוכה מצהיר ומאשר בזאת כי בחן, בדק, עיין והבין את הנדרש ממנו בהתאם להורא והואיל:

זה הסכם המכרז וחוזה זה, ובידיו כלל הנתונים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת 

וקבלת כל התחייבויותיו על פיו, וכי לא יטען או יתגונן נגד תביעה בטענה כי כל אחד מהנתונים 

העובדתיים או המשפטיים מונעים ממנו או מעכבים בידיו את מילוי כל התחייבויותיו על פי 

 זה;הסכם 

 

והקבלן הזוכה זכה במכרז בהתאם להחלטת המועצה והתחייב לפעול ולבצע את כל העבודות  :והואיל

נשוא המכרז, בהתאמה להוראות המכרז, בהתאם להצעתו, על כל נספחיה, צרופותיה 

זה, באופן, הסכם והבהרותיה, והמועצה מעוניינת שהקבלן הזוכה יבצע עבורה את העבודות נשוא 

 ם המפורטים בהסכם, במסמכי המכרז, במפרט ובהצעה.במועדים ובתנאי
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 וברצון הצדדים להסדיר את יחסיהם ההדדיים, הכול כמפורט בחוזה זה על נספחיו. :והואיל

 

 לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים, כדלקמן:

 

 

 מבוא וכותרות .1

 מתנאיו.מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ויקראו כתנאים הסכם המבוא והנספחים ל

 

 נספחים .2

 זה מצורפים הנספחים הבאים, המהווים חלק בלתי נפרד מהוראות החוזה:הסכם ל

 עמוד פירוט נספח

  87 פירוט גופי תאורה שבהם מחוייב הזוכה נספח "א"

 88 נספח טכני נספח "ב"

 101 סקר תאורה ישובי גוש עציון נספח "ג"

 102 לוח זמנים נספח "ד"

 102 הוראות תחזוקה  נספח "ה"

 104 בדיקות קבלה פוטומטריות נספח "ו"

 113 בדיקות קבלה חשמליות נספח "ז"

 115 חיסכון מובטח נספח "ח"

 116 )יסופק על ידי הלקוח( כתבי אחריות של גופי תאורה נספח "ט"

 117 הצהרת בטיחות נספח "י"

 118 לפינוי פסולת הוראות לפינוי גופי תאורה ישנים לאתר מורשה נספח י"א

 119 )התחייבות הספק(נספח כתב אחריות לגופי תאורה  נספח "יב"

 120 נספח הוראות ביטוח להסכם נספח "יג"

 125 נספח ביטוח  נספח "יד" 

 129 נוסח ערבות ביצוע "נספח "טו

 130 נוסח ערבות טיב "נספח " טז

 131 במסגרת האחריותרשימת חלקי חילוף שהקבלן הזוכה יעמיד  נספח "יז"

 

 פרשנות .3

 נרשמו לנוחיות הקריאה בלבד ולא ייעשה בהן שימוש כלשהו לשם פרשנותו.הסכם כותרות ה .3.1

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה ונספחיו לבין הוראה במסמך אחר  .3.2

כוחה של ההוראה המיטיבה עם  -מהמסמכים המהווים חלק מהחוזה והמצורפים אליו 

המועצה עדיף על כוחה של ההוראה האחרת, למעט אם צוין במפורש כי הוראות הנספח או 

 המסמך גוברות.

הסכם זה בלשון יחיד אף בלשון הרבים במשמע, וכן להיפך; וכל האמור בהסכם כל האמור ב .3.3

 זה במין זכר אף במין נקבה במשמע, וכן להיפך.

 מהקשר אחרת עולה אם אאל שבצידם המשמעות הבאים למונחים תהיה זה הסכםב .3.4
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 הדברים: 

"אישור תחילת 

 -העבודות" 

אישור בכתב מאת נציג מוסמך מטעם המועצה, המופנה לקבלן הזוכה, לפיו 

התקיימו התנאים הסטטוטוריים, התנאים המפורטים בחוזה זה והתקיימו 

נהלי העבודה במועצה, והקבלן הזוכה רשאי להתחיל בביצוע השירותים, 

 לפי דרישת המועצה.כולם או חלקם, 

בדיקות שיבוצעו על ידי הקבלן הזוכה לאחר סיום החלפת גופי התאורה,  -"בדיקות קבלה" 

 זה הסכם ל לנספח "ו"כמפורט להלן ובהתאם 

 " האתר"

 

רשימת האתרים המפורטים בנספח ג' אשר כל מאפייניהם נבדקו על ידי 

הקבלן הזוכה ונמצאו על ידו מתאימים מכל הבחינות לביצוע הפרויקט 

זה, וכן אתרים נוספים, ככל שיצורפו מדי פעם הסכם והתחייבויותיו על פי 

 על ידי המועצה. 

" או החוק"

 -" הדין"

ווים, מנשרים, תחיקת הביטחון, כל חקיקה ראשית ומשנית, פסיקה, צ

הנחיות מנהליות ותקנים ישראליים מחייבים, אמות מידה ונהלים, וכן 

הוראות חח"י והוראות ההסדרה, לרבות כמפורט בספר אמות המידה, 

 החלים באזור.

כדי  המזמין ע"י מי שימונה, אם וככל שיחליט המזמין למנות, מעת לעת -"היועץ הטכני"

מהן והשלמתן  כל חלק ו/או את אופן ביצוע העבודות בקרלפקח ול להשגיח,

 בהתאם להוראות החוזה. 

" או ההסכם"

 -" החוזה"

זה על נספחיו וכל מסמך שהוסכם ו/או שיוסכם על ידי הצדדים בכתב הסכם 

 כי יהווה חלק מהחוזה.

הוראות "

 -" תחזוקה

זה, הסכם זה להלן המצורף כנספח ה' להסכם הוראות תחזוקה כמפורט ב

 זה.הסכם אשר נחתם בין הצדדים במועד החתימה על 

 
זה הכולל בין היתר, את הסכם ל כנספח א'המפרט הטכני המוסכם המצורף  -"המפרט הטכני"

המערכת כהגדרתה להלן. מפרט טכני מפורט וסופי, המתבסס על נספח א' 

ימי עסקים ממועד  5הנ"ל, יובא לאישורו של היועץ הטכני והמזמין בתוך 

זה, ולאחר חתימת הצדדים עליו יחליף את נספח א'. הסכם החתימה על 

למרות האמור, המפרט הטכני המפורט והסופי יהיה נתון לשינויים, ככל 

שיידרשו, בכפוף לאישורו של היועץ הטכני והמזמין. בכל מקרה בו לא יחתמו 

רט הצדדים על מפרט סופי מסיבה כלשהי, יהיה נספח א' לכל דבר ועניין למפ

 סופי.

הפעלת המתקן באתר וחיבורו לרשת החשמל הארצית בפועל וקבלת כל  "הפעלה"

האישורים, ההיתרים הרשיונות הנדרשים ואלו שיידרשו לצורך כך בהתאם 

זה  ומעבר של תקופת ההרצה בהצלחה ואישור היועץ הטכני בקשר הסכם ל

 לכך.

התמורה הסופית, המלאה והמוחלטת שתשלם המועצה לקבלן הזוכה בגין  -"התמורה" 

ביצוע שירותיו, לפי הצעת הקבלן הזוכה במכרז, אשר תשולם לקבלן הזוכה 

זה, ולאחר בקרה כיאות בהתאם הסכם באופן ובמועדים המפורטים ב

 להוראות ונהלי המועצה. 
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רכיבים, המערכות, החומרה,  כל החומרים, המוצרים, האביזרים, המתקנים, -" חומרים"

התוכנה, מערכת מנייה, וכן כל מתקן העתיד להיות חלק מן המתקן או 

להבטיח את פעילותו התקינה והיעילה ואת בטיחותו, לרבות חומרים ו/או 

 ציוד שהמזמין שילם עבורם וטרם סופקו לאתר.

 חברת החשמל לישראל בע"מ.  -" חח"י"

עובד המציע או עובד עמו קשור המציע, שהנו בסיווג חשמלאי מוסמך, או  -"חשמלאי" 

חשמלאי ראשי, הכל לפי העניין. החשמלאי יהיה, בעל תעודה ורישיון 

 שנים לפחות בתחום  5בתוקף, בעל וותק של 

 יום קלאנדרי. אלא אם הוגדר בפירוש יום עסקים -"יום"

וע קלנדרי שלא חל בהם חג רשמי כלשהו של ימים ראשון עד חמישי בכל שב -" עסקים יום"

 מדינת ישראל.

 2016כהגדרת המונח, בשינויים המחויבים, בספר אמות המידה מחודש ינואר  -" כוח עליון"

 של הרשות לשירותים ציבוריים חשמל.

 
 זה.הסכם המצ"ב ל בנספח ד'לוח הזמנים לביצוע העבודות כמפורט  -" לוח הזמנים"

 
פי חוק רישום -לפחות על 2א' 270קבלן חשמל המחזיק בסיווג קבלני תקף  –"קבלן חשמל" 

 . 1969קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט 

)שלוש( שנים לפחות,  3המציע או קבלן החשמל מטעמו, בעל ניסיון של 

בהתקנת גופי תאורת רחוב ו/או באחזקתם, במהלכן התקין ו/או תחזק 

 גופי תאורת רחוב בישראל.  )שלושת אלפים(, 3,000לפחות 

"מנהל פרוייקט" 

– 

)שניים  12מנהל הפרויקט מטעם המציע הנו עובד החברה המציעה במשך 

עשר( חודשים לפחות ובעל ניסיון בניהול פרוייקטי החלפת תאורה עירוניים 

)שלושה( לקוחות  3של ניהול החלפת גופי תאורה אצל  וביצע פרוייקטים

)שלושת  3,000לכל הפחות בתחום המוניציפאלי, בהן הותקנו לפחות 

אלפים( גופי תאורה במצטבר. מנהל הפרויקט הינו בעל תואר מהנדס או 

הנדסאי או הכשרת מנהל עבודה מטעם משרד הכלכלה, או כל תואר אקדמי 

או הבנייה, ממוסד ישראלי המוכר על ידי  רלוונטי אחר, מתחום הניהול

 המועצה להשכלה גבוהה.

)שניים  12מתכנן התאורה של המציע  הנו עובד החברה המציעה במשך   –"מתכנן תאורה" 

עשר( חודשים לפחות ובעל ניסיון בתכנון של תכנון מערכי תאורה עירוניים 

חום )שלושה( לקוחות לכל הפחות בת 3והכין תכניות תאורה אצל 

)שלושת אלפים( גופי תאורה  3,000המוניציפאלי, בהן הותקנו לפחות 

 במצטבר. 

"ממונה בטיחות" 

– 

ממונה בטיחות שיעסיק הקבלן הזוכה, שהוא בעל תעודות והיתרים, מוכר 

 שנים בייעוץ לעבודות חשמל ועבודות בגובה.  3ובעל וותק של לפחות 

המלאכות והחומרים, הנדרשים לצורך ביצוע כל העבודות, הפעולות,  -" עבודות"

זה, הסכם הפרויקט ואשר יבוצעו על ידי הקבלן הזוכה בהתאם להוראות 

לרבות תכנון, ניהול, רכש, התקנה, חיבור והפעלה של גופי התאורה, וקבלת 



 

        

56                         
 

 ______________המציע חתימת

כל האישורים, ההיתרים, הרישיונות הנדרשים לשם כך בהתאם להוראות 

 להסדרה.זה והוראות הדין ובהתאם הסכם 

צוות אנשי מקצוע, מומחים ויועצים בעלי הכישורים המתאימים, היכולות  -" צוות עבודה"

המתאימות והניסיון הנדרש לביצוע העבודות כמפורט להלן, עמם קשור 

מעביד ובין אם כקבלני משנה, אותו  –הקבלן הזוכה, בין אם ביחסי עובד 

מנהל פרוייקט, חשמלאי מפעיל הקבלן הזוכה, ואשר כוללים קבלן חשמל, 

 וממונה בטיחות.

 
כל ציוד, מכונות, מכשירים, אביזרים, כלי רכב וכיו"ב המשמשים את הקבלן  -" ציוד"

לשם ביצוע העבודות ונותרים בבעלותה במועד העברת הבעלות במתקן 

 למזמין, אך לא כולל חומרים )כהגדרתם לעיל(.

 רשת החלוקה של חח"י. -" החשמל רשת"

 ביום עסקים. 08:00-16:00שעות ביום קלאנדרי והשעות  24 -" היום שעות"

כניסתו לתוקף של חוק או תקנות חדשים ו/או תיקון של חוק ו/או תקנות  –" שינוי בחוק"

זה ולא היה צפוי במועד הסכם קיימים אשר בוצע לאחר החתימה על 

ישפיעו  זה וימנעו את ביצועו או אשרהסכם החתימה עליו, אשר יחולו על 

 באופן מהותי על לוח הזמנים ואשר יחולו על ככל משק החשמל בישראל.

ימים אשר תחל עם סיום תקופת ההפעלה, במהלכה יבדקו  45תקופה של  - "תקופת הרצה"

 הצדדים לחוזה זה את תקינות המערכת והפעלתה.

פיתוח,  כבישים,עבודות בניה,  -מאגר מחירי בניה ותשתיות של קבוצת דקל מחירון דקל

 תשתיות ומערכות במהדרותו האחרונה נכון לפרסום המכרז.

 בכל פעם שיוזכר מחירון דקל, הכוונה היא המירון ללא תוספות

 פרשנות .4

 למניין הלוח הגרגוריאני. –"שנה" ו"חודש"  .4.1

המילים "המועצה תהיה רשאית" במסמך זה, יפורשו כמתן הרשות המלאה והמוחלטת למועצה  .4.2

וש עציון ולוועדת המכרזים לפעול על פי שיקול דעתן הבלעדי, ובשום מקרה לא יפורשו האזורית ג

 כמטילים חובה כלשהי עליהן.

זה במין הסכם זה בלשון יחיד אף בלשון הרבים במשמע, וכן להיפך; וכל האמור בהסכם כל האמור ב .4.3

 זכר אף במין נקבה במשמע, וכן להיפך.

זה יהיה אך ורק הדין הישראלי. מוסכם בזאת כי לבתי המשפט הדין החל על ההתקשרות על פי חוזה  .4.4

בירושלים תהא סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת בין הצדדים בקשר לביצועו 

 זה.הסכם של 

בחתימה על מסמכי מכרז זה, מסכימים ומצהירים הצדדים, באופן בלתי חוזר, כי מכרז זה על כל  .4.5

צה את כלל ההסכמות בין הצדדים, ואין כל תוקף לכל הצעה, מצג, סיכום נספחיו וצרופותיו, ממ

 זה.הסכם ו/או הבטחה, בכתב או בעל פה, שניתנו קודם לחתימתו בנושאים הקשורים באמור ב

 :הצהרות הקבלן הזוכה .5

זה על נספחיו ועל מסמכי המכרז לאחר שבחן הסכם הקבלן הזוכה מצהיר ומאשר כי הוא חתם על  5.1

 לצורך הגשת הצעתו למכרז, הבינם, וביכולתו ובכוונתו לקיימם.אותם 

 הקבלן הזוכה מצהיר כי הוא ייתן את השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה הכוללים:  5.2
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תכנון תאורה מוצע על גבי עמודי תאורה קיימים  ביישובי המועצה האזורית גוש עציון,  5.2.1

 ורה לרבות ביצוע סימולציית הארה עבור שתי מרכזיות תא

פירוק אספקה והתקנת גופי תאורה בהתאם לכתב הכמויות, פירוק גופי תאורה  5.2.2

חדשים, מאלה המנויים בנספח א', בהתאם  LEDקיימים והתקנת גופי תאורה מסוג 

 לתנאי המכרז ולמפרט הטכני.  

 על ידי מעבדה מוסמכת, כמפורט בנספח ו'.   13201בדיקות קבלה לעמידה בת"י  5.2.3

מערכת ניהול תאורה דו כיוונית בין עמודי התאורה למרכזיות אספקה והתקנה של  5.2.4

 ובין המרכזיות למרכז בקרה, באם המועצה החליטה על ביצוע סעיף זה.

 ( שנים "על העמוד".10מתן אחריות כוללת לגופי התאורה למשך עשר ) 5.2.5

 ביצוע תחזוקה: 5.2.6

  שנים,על ראש העמוד. 10בהתייחס לגופי התאורה: על פי מפרט יצרן למשך  5.2.6.1

בהתייחס למערך המאור: ביצוע תחזוקה שוטפת, תחזוקת שבר ותחזוקה  5.2.6.2

מונעת בהתאם לנספח התפעול במכרז זה, מהמרכזיות התאורה, דרך קוי 

 התאורה, מגשי האביזרים וקופסאות החיבורים ועד גופי התאורה שעל העמוד.

למועצה תעמוד הזכות להחליט בכל עת לאחר תחילת שנת התחזוקה השנייה כי  5.2.6.3

 יום מראש.  30היא מפסיקה את הזמנת שירותי התחזוקה וזאת בהודעה של 

5.2.7  

הקבלן הזוכה מצהיר כי אין כל מניעה, מכל מין וסוג שהוא, לפי דין או לפי הסכם, להתקשרותו  5.3

זה הנו במסגרת מסמכי תאגיד הקבלן הזוכה, ונחתם על ידי מורשי חתימה הסכם זה וכי הסכם ב

 מטעמו כדין. 

מצהיר כי אין כל מניעה חוקית, מקצועית, כלכלית או אחרת לקיום כל  הקבלן הזוכה 5.4

 התחייבויותיו לפי חוזה זה.

הקבלן הזוכה מצהיר כי הוא עומד בכל התנאים והדרישות כמפורט במסמכי המכרז וכי כל  5.5

 המידע אשר מסר בהצעתו הוא נכון ואמיתי.

ודרישותיה כמפורט במסמכי הקבלן הזוכה מצהיר ומאשר כי מבין היטב את צרכי המועצה  5.6

זה וכי הוא בעל ניסיון, יכולת, כישורים ומומחיות הדרושים לבצע בעצמו הסכם המכרז וב

ובאמצעות מומחים מטעמו, שייבחרו ויועסקו על ידו למטרה זו, את התחייבויותיו על פי חוזה 

 זה.

רלוונטי נוסף אשר כי בדק את האתר וסביבתו ועיין בכל נספחי ההסכם, בצרופותיו ובכל מסמך  5.7

מצא לנכון ומצא את כולם כמתאימים לצרכיו ולדרישותיו בכל מובן שהוא, לרבות מצבם הפיזי, 

המשפטי התכנוני ואפשרויות השימוש בהם, והכל ללא כל סייג ואין ולא תהיה לו כל טענה ו/או 

  זה. הסכם תביעה של אי התאמה ו/או פגם מכל סוג שהוא, לאחר החתימה על 

הזוכה מתחייב כי נמצאים ו/או יימצאו בידו, טרם תחילת העבודות, כל האישורים,  הקבלן 5.8

ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי הדין בקשר עם פעילותם של כל העובדים ו/או הספקים 

 ו/או קבלני המשנה ו/או היועצים של והם יישארו בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם.

זה הסכם בהתאם ללוח הזמנים ולתנאים המפורטים בהוראות כי יבצע את כל העבודות במלואן,  5.9

ונספחיו, ללא כל דיחוי או שיהוי, במהירות הרבה האפשרית, בהתאמה מלאה לכל חוק, צו, תקנה 
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או נוהל של הרשויות המוסמכות, לתחיקת הביטחון, לתכניות המאושרות ולמפרט הטכני, 

מתקנים, למפרט הטכני של המתקנים, להנחיות אנשי המקצוע, לדרישות הטכנולוגיות של ה

למדריכי השימוש של הרכיבים השונים המרכיבים את המתקנים ולכתבי האחריות, במיומנות, 

 ובמקצועיות תוך עמידה בלוח הזמנים ובכל דרישות הדין והרשויות המוסמכות.

ים הקבלן הזוכה יהיה אחראי לביצוע העבודות על חשבונו וכן להשגת כל האישורים וההיתר 5.10

הנדרשים לצורך החלפת גופי התאורה, חיבור המתקנים לרשת החשמל, והכל באופן שיאפשר את 

 הפעלות המתקן על פי ההסדרה וחיבור המערכת לרשת החשמל על ידי המועצה כדין.

כל המתקנים, הציוד, החומרים, יועברו לבעלות המועצה כשהם הקבלן הזוכה מצהיר ומתחייב כי  5.11

נקיים וחופשיים מכל שעבוד, מקוריים, חדשים, לא משומשים, תקינים, מאיכות וסוג מעולים, 

בכמויות מספיקות בהתאם למפרט עיכוב, משכון ו/או זכויות צדדים שלישיים מכל סוג שהוא, 

הטכני של המתקנים כמפורט בחוזה זה, בהתאם לדרישות החוק, הרשויות המוסמכות, התקנים 

ובהתאמה לרכיבים שאושרו במסגרת חוזה זה ולא יוחלפו ו/או ישונו ללא  המחייבים, חח"י

 הסכמה בכתב ומראש של המועצה, 

הקבלן הזוכה מצהיר בזאת כי הוא   נושא באחריות המלאה והבלעדית כלפי המועצה בכל הנוגע  5.12

 לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז.

עוד חלות עליו התחייבויות על פי חוזה  הוא מעסיק ומתחייב להעסיק במשך תקופת חוזה זה וכל 5.13

זה, כוח אדם מקצועי, מיומן, מוכשר, מתאים, בעל הניסיון והכישורים הדרושים ובמספר 

המתאים, וכי הוא וכל קבלני המשנה אשר יבצעו את העבודות הינם קבלנים רשומים ומוסמכים 

קים בכל האישורים ההיתרים בעלי סיווג מתאים על פי כל דין )וככל שנדרש על פי הדין(, המחזי

וההסמכות הנדרשים על פי כל תקן ו/או דין לביצוע העבודות וכי אישורים אלה יהיו בתוקף 

 למשך כל תקופת ההסכם.

אין בהתקשרות הקבלן הזוכה, כתוצאה מחתימת חוזה זה, פגיעה בכל זכות יוצרים, סודות  5.14

ות אחרת של צד שלישי כלשהו וכי לא מסחריים, זכויות קניין רוחני, זכויות פטנטים או כל זכ

 הוגשה תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור.

כי הוא מודע לכך כי המתקנים מותקנים על ו/או בסמיכות למבנים בהם מתנהלת פעילות פדגוגית  .3.16

ו/או מוניציפאלית של המועצה ו/או של מי מטעמה ומשכך פעילותה בקשר עם הקמת הפרויקט 

 ובאופן שיפריע עד כמה שפחות לפעילות השוטפת. תבוצע תוך תיאום מראש

בחתמו על חוזה זה, מאשר הקבלן הזוכה שהתמורה, כמפורט להלן, כוללת את כל ההוצאות  .3.17

לרבות הכלליות והוצאות אחרות מכל מין וסוג, הדרושות להגשת מכרז זה, למילוי תנאי חוזה 

חייבויות הקבלן הזוכה על פי זה ולהשלמת כל העבודות, לשביעות רצון המועצה, בהתאם להת

 חוזה זה כל על נספחיו.

כי יעמוד בדרישות הבטיחות מכוח כל דין החלות על סוג העבודות המבוצעות על ידו בהתאם  .3.18

 זה.הסכם להוראות 

 

 הצהרות המועצה  .4

 המועצה מצהירה ומתחייבת כדלקמן:

 זה נחתם על ידי מורשי החתימה מטעמה, כדין.הסכם כי  .4.1

הזוכה, תמסור לו את כל המידע שיבקש, המצוי בחזקתה ואשר לא קיימת מניעה  כי לבקשת הקבלן .4.2

 זה.הסכם להעבירו, הדרוש לביצוע העבודות ולפעולתם התקינה של המתקנים על פי 
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כי לצורך ביצוע העבודות, תאפשר גישה חופשית של הקבלן הזוכה ו/או מי מטעמו לאתר לרבות  .4.3

ישה עד לאתר וזאת על בסיס דרכי גישה קיימות בלבד לכלי עבודה של הקבלן הזוכה ודרכי ג

 זה. הסכם ותיאומים מוקדמים, בכפוף להוראות 

 

 עבודות .5

זה, לרבות בהגדרת העבודות כאמור לעיל, מוסכם כי הסכם בנוסף להתחייבויות הקבלן הזוכה על פי 
, המלאכות זה יכללו גם את כל הפעולותהסכם העבודות שיבוצעו על ידי הקבלן הזוכה במסגרת 

והחומרים, המיועדים להוות את המתקן והנדרשים לצורך השלמת המתקן עד וכולל הפעלתו וחיבורו 
לרשת החשמל כדין ועל פי ההסדרה והעברתו לחזקת המזמין וכן את כל הנדרש לשם ביצוע התחייבויות 

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

 תיעוד: .8.1
 סקר תאורה .8.1.1

ממועד קבלת הודעה מהמועצה על תחילת הפרויקט, ישתמש בסקר התאורה  .8.1.1.1
הקיים בשומרון או שיבצע הקבלן הזוכה סקר תאורה מלא ומפורט, כתוב ומצולם, 

 לרבות  )אך מבלי למעט(:
 12תיעוד מרכזיות החשמל המשתתפות בפרויקט החלפת התאורה, מיקומן ב .8.1.1.2

 ספרות לפי מפת ישראל החדשה.
ספרות  12די התאורה המשתתפים בפרוייקט לרבות, מיקומן בתיעוד כלל עמו .8.1.1.3

לפי מפת ישראל החדשה, גובהן, מקור ההזנה החשמלית שלהם, סוג גוף התאורה 
המותקן כיום, סוג גוף התאורה שיותקן ספרורם באמצעות צבע, או לוחית זיהוי 

התקופה  שנים לפחות ויוכלו להיות מזוהים לאורך כל 10שיעמדו בתנאי חוץ במקומם 
 ותיאור של מצב תקינותן עמוד התאורה.

 של המועצה.    GISכלל המידע יועלה לרשת ה .8.1.1.4
 הכנה של מסמכים:  .8.1.2

ממועד קבלת הודעה מהמועצה על תחילת הפרויקט ועד למועד קבלת אישור  .8.1.2.1
תרשים מבואר של האתר; מפרט טכני כהגדרתו לעיל  -לתחילת העבודות, לרבות 

ט לביצוע, שיהיו כפופות לאישורו של המזמין או היועץ ותכניות, תכנון תאורה מפור
הטכני מטעמו, מראש ובכתב; דיאגרמות של מערכת החשמל; רשימות מפורטות של 

 רכיבים, חלקים וחומרים.
תיאום ביצוע העבודות עם כל רשות ו/או תאגיד שלהם תשתיות ו/או קווי הולכה  .8.1.2.2

אחריות לעריכת בירורים מראש עיליים ו/או תת קרקעיים במקום ביצוע העבודות. ה
בדבר קיומם של תשתיות וקווי הולכה במקום ביצוע העבודות ולתיאום כאמור לעיל 

תחול על הקבלן הזוכה, ואם יחולו הפסקות ו/או עיכובים בביצוען של העבודות מחמת 
התיאום האמור ו/או אילוצי המתנה שייכפו על הזוכה, לא יהיה הזוכה זכאי לפיצוי 

 לום אחר כלשהו עקב הפסקות ו/או עיכובים אלה.ו/או לתש
 מתכונת העבודה,תיאום מול רשויות ולוחות זמנים .8.1.3

יודגש בזאת, כי אין להחליף כאבל מרשת חברת החשמל ללא תיאום עם חברת  .8.1.3.1
 החשמל. 

 את העבודה יש לבצע ללא ניתוק הכאבל מרשת חברת החשמל. .8.1.3.2
חשמל של התאורה עליו בקו ה יחשמלזרם יש לוודא כי אין בתחילת העבודה  .8.1.3.3

 עובדים.
" המפרט הכללי לעבודות חשמלשל " 08התקנת ציוד התאורה תבוצע לפי פרק  .8.1.3.4

 של הוועדה הבין משרדית בהוצאת משרד הבטחון, בגרסת ספטמבר 
הקבלן ישיג את כל האישורים הדרושים מטעם כל רשות מוסמכת ו/או חברה  .8.1.3.5

שהוסמכה לעניין כגון: משטרת ישראל, מחלקת החשמל במועצה, חברת החשמל, 
קמ"ט חשמל באיו"ש, משרד התקשורת, חב' בזק, חב' הכבלים והלווין וכיו"ב, לשם 

 ביצוע העבודות. 
רות הנ"ל הינה באחריותו המלאה האחריות לבדיקת דרישות הרשויות ו/או החב .8.1.3.6
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והבלעדית של הקבלן והעבודות יבוצעו אך ורק לאחר השגת האישורים האמורים 
ובהתאם לדרישות הרשויות ו/או החברות הנ"ל. הקבלן יעדכן את המנהל בדבר 

נחיצותם של האישורים האמורים ו/או אודות הדרישות האמורות בטרם תחילת 
מנהל את האישורים שהושגו על ידו, ככל הנדרש, עובר ביצוע העבודות ויציג בפני ה

לביצועה של כל עבודה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן יהיה גם אחראי, באופן 
בלעדי על תיאום הסדרי תנועה למול המשטרה, ככל שהסדרי תנועה כאמור יידרשו 

תם של לשם ביצוע יעיל של העבודות , וכן יהיה הוא אחראי באופן בלעדי על נקיט
 הסדרי התנועה כפי שייקבעו ויתואמו על ידו למול המשטרה, כאמור.

בסוף כל יום עבודה תחובר מרכזיית התאורה לרשת החשמל, על מנת למנוע   .8.1.3.7
 הפסקה בתאורה בשעות החשכה.

הקבלן יתאם ויפקח, למול גורמי המועצה השונים את ביצוע החלפת גופי  .8.1.3.8
התעשיה, ועדים מקומיים ובמידת  התאורה, עם מחלקות המועצה,מינהלת אזור

הצורך משטרת ישראל, החל משלב התכנון, התקנה וחיבור המתקן כדין לרשת 
 הארצית של חח"י והפעלתו; 

כל ההוצאות הכרוכות בבדיקתם של האישורים הנדרשים ותנאי הרשויות/  .8.1.3.9
החברות הנ"ל כמו גם כל ההוצאות הכרוכות בהשגתם, יחולו על הקבלן בלבד. הקבלן 

היה אחראי גם לכל פיגור שייגרם עקב אי השגת האישורים הנדרשים לשם ביצוע י
העבודות ו/או עקב אי נוכחות באתר של המפקחים השונים מטעם הרשויות/ החברות 

 הנ"ל (ככל שנוכחותם באתר ביצוע העבודות נדרשת).
לפני תחילת ביצוע עבודה הכרוכה בהפסקת שירות במפורט לעיל, יקבל הקבלן  .8.1.3.10

 ור בכתב מנציג המועצה להתחיל את העבודות. איש
על הזוכה לתאם הפרעה לתנועה במידת הצורך, מול משטרת ישראל והפיקוח  .8.1.3.11

 הרשותי וככל שיידרש, גם ממשרד הביטחון /צה"ל
לפני התחלת עבודה על הקבלן לתאם עבודות מול מחלקת שפ"ע או מחלקת  .8.1.3.12

תשתית השקייה, מובהר כי חל התפעול במידה ויש צורך בגיזום צמחייה או פגיעה ב
 איסור לפגוע בצמחייה עירונית ללא אישור אגף שפע מחלקת גינון/ ועד מקומי. 

ככלל, לא תיעשה עבודה בשעות הלילה או בימי שבת ובמועדי ישראל, אלא  .8.1.3.13
 בהסכמת המנהל מראש ובכתב לכך.

 עבודות תשתית והנדסה אזרחית הכלולות בחוזה: .8.2
עבודות תשתית לרבות חפירות, בניית גומחות, כבילה על גבי עמודים, חיתוך וכיסוי משטחי  .8.2.1

 בטון ו/או אספלט ככל הנדרש לחיבור לרשת החשמל ולצורך תפעול יעיל של המתקן; 
 בניה ו/או אספקת ציוד בטיחות, ככל שנדרש על פי המפרט והדין.  .8.2.2
 ב ותשדורת.הצבה והתקנה של אמצעי בקרה, אמצעי מדידה, מעק .8.2.3
 איסוף, פירוק, הובלה, הרכבה, פריקה, אחסון והשגחה על כל הציוד והחומרים באתר. .8.2.4

 ניקיון ופינוי פסולת: .8.3
ידוע ומוסכם על הקבלן הזוכה כי איסוף ופינוי פסולת יבוצע על ידו בלבד, למחסני המועצה  .8.3.1

 מחיר. ו/או למתקן מיחזור פסולת אלקטרונית ו/או הטמנה מורשים בלבד, בלא תוספת
 העברת מידע למועצה: .8.4

הקבלן הזוכה יעביר למועצה ולכל מי מטעמה, את כל המידע הנדרש בנוגע למתקנים, לרבות  .8.4.1
לגבי המפרט הטכני של המתקנים וכל מידע רלבנטי אחר הקשור בהתקנת המתקנים. 

בהתאם לכך, מתחייב הקבלן הזוכה להכין ולמסור למזמין, באופן עיתי, דו"ח מפורט על 
מות העבודות, לרבות תקריות בטיחותיות, תקריות הנדסיות וכל אירוע רלבנטי התקד

 בביצוע העבודות, שעלולות ליצור עיכוב בביצוע העבודות. 
 חיבור המתקן לרשת החשמל: .8.5

זה הסכם הקבלן הזוכה יבצע את ההתקנה ואת כל הדרוש במסגרת התחייבויותיו על פי  .8.5.1
 קן לרשת החשמל. ו/או הדין, על מנת לאפשר את חיבור המת

מוסכם ומובהר כי המועצה איננה, ולא תהיה, בשום מקרה, אחראית בקשר לתקלות ו/או  .8.5.2
אי סדרים ו/או הפרעות ו/או שיבושים ברשת החשמל ו/או שינויים באיכות החשמל 

)תדירות, תנודות מתח וכו'( ו/או אמינות החשמל, בין באופן זמני ובין אם קבוע, אלא אם 
י סדרים, הפרעות, שיבושים וכיו"ב כאמור לעיל נגרמו בקשר ישיר עם ביצוע אותן תקלות, א

העבודות ו/או בקשר עם ביצוע הפרוייקט ו/או בגין מעשה ו/או מחדל של המועצה ו/או מי 
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מטעמה ו/או בקשר עם תכנון ו/או הקמת ו/או תחזוקת ו/או הפעלת המתקן שאז תהיה 
 המועצה אחראית בגינם. 

 
 עבודותמועדי ביצוע ה .9

 תכניות מפורטות לביצוע .9.1
ימי עסקים ממועד קבלת אישור תחילת פרויקט, יעביר הקבלן הזוכה למועצה את  15בתוך  .9.1.1

תוצאות הבדיקה המפורטות באתרים, את תכניות הביצוע השלמות והמפורטות להקמת 
הפרויקט, לרבות תכנית תכנון תאורה מפורט, דיאגרמות של מערכת החשמל, ניטור 

זה, מוסכם כי הקבלן הזוכה מתחייב לבצע את הסכם על אף כל הוראה אחרת ב ותקשורת.
זה אך בכל מקרה לא יאוחר הסכם לנספח ד העבודות בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים ב

ימי עסקים ממועד מסירת תוכניות  10 -מהמועדים הקבועים בהסדרה ובדין.לא יאוחר מ
ע המועצה, בכתב, האם התוכניות מאושרות הביצוע המפורטות למתקן לידי המועצה, תודי

לביצוע.דרישות לתיקונים שיועלו על ידי המועצה, יתוקנו על ידי הקבלן הזוכה באופן מיידי. 
עם זאת, שומרת המועצה על זכותה לקבל את הסתייגויות הקבלן הזוכה, ככל שיוכיח 

זה. הסכם על פי  הקבלן הזוכה כי יש בשינויים אלו כדי לפגוע בעמידתו בהתחייבויותיו
 תחילת ביצוע עבודת החלפת גופי התאורה

בכפוף לאישור המועצה של התכניות המפורטות, ובכפוף לקיומן של פוליסות הביטוח אשר  .9.1.2
זה, והמצאות ערבויות של הקבלן הזוכה אצל הסכם על הקבלן הזוכה להוציא על פי 

"אישור תחילת  -לן המועצה, תמסור המועצה לקבלן הזוכה אישור תחילת העבודה )לה
עבודות" או "צו התחלת עבודה"(, המהווה אישור פורמאלי על להתחיל בביצוע העבודות 

 לשם ביצוע הפרויקט. 
הקבלן הזוכה יתאם מראש, את כל העבודות עם כל גורמי המועצה הרלוונטיים, ועם כל  .9.1.3

בודות בגובה, יישוב בנפרד. מובהר ומוסכם כי כלל הפעילות של הקבלן הזוכה, ובכלל זה ע
הובלת הציוד ואחסנתו, תתבצע עם הפרעה מינימלית לפעילות הסדירה. כמו כן מובהר 

ומוסכם כי מועדי ושעות העבודה , וכן אזורי העבודה יהיו מוגבלים ובהתאם לשיקול דעתה 
 של המועצה.  

הקבלן הזוכה יתאם מראש את כל הפעולות הנדרשות על מנת למנוע פגיעה בתשתיות  .9.1.4
ת באתר. ככל שבמסגרת ביצוע העבודות ייפגעו תשתיות כאמור כתוצאה מביצוע סמוכו

העבודות על ידי הקבלן הזוכה ו/או מטעמו, אזי ישקם הקבלן הזוכה, ו/או יתקן ו/או יחליף 
את התשתיות ההרוסות ו/או הפגומות, על חשבונו הבלעדי, בהתאם לדרישות המועצה, 

 ביעות רצונה המלא של המועצה.  ללוחות הזמנים שקבעה לו המועצה ולש
כל עבודות הקבלן הזוכה וכל עבודות מי מטעמו יבוצעו ברציפות, במקצועיות, בבטיחות  .9.1.5

 וביעילות, בהתאם ללוחות הזמנים המחייבים של הפרויקט, עד להשלמתן. 
 מועד סיום העבודות: .9.2

הקבלן הזוכה מתחייב לסיים את העבודות בהתאם למועד סיום העבודות הנקוב בלוח  .9.2.1
 הזמנים. 

המועצה תוציא הודעה כאמור, רק לאחר שבדקה כי האתר וסביבתו פונו מכל חומרי  .9.2.2
 העבודה וממפגעים, וכי האתר וסביבתו הוחזרו למצבם הקודם, והכל באופן בטוח.

זה ו/או הדין לרבות הסכם הקבלן הזוכה על פי אין באמור בכדי לגרוע מהתחייבויות  .9.2.3
 התחייבויות לאחריות המתקן והעבודות.

 שינויים בלוחות הזמנים בתקופת ביצוע העבודות .9.3
זה יהא רשאי להאריך או לקצר, לפי העניין, את משך הזמן לביצוע העבודות, הסכם כל צד ל .9.3.1

 זה:הסכם במקרים הבאים בלבד, חרף כל האמור בעניין זה בכל מקום אחר ב
זה ואשר היו בלתי הסכם עקב שינויים בחוק כהגדרתו לעיל, אשר נעשו לאחר החתימה על  .9.3.2

זה, והמשפיעים באופן ישיר ומהותי על הפרויקט ואשר הסכם צפויים במועד החתימה על 
זה לבצע פעולות מהותיות נוספות לשם ביצוע הפרויקט, הסכם בעקבותם יידרשו הצדדים ל

צע טרם השינוי בדין כאמור. במקרה כאמור יוחלט בהסכמת הצדדים שלא היו צריכים לב
על תקופת ההארכה בהתחשב בנסיבות וככל שהצדדים לא יגיעו להסכמה תקבע התקופה 

על ידי היועץ הטכני, אשר יידרש להעביר בכתב את קביעתו. מובהר, כי בכל מקרה לא 
זמנים הקבועים על ידי ישתנה לוח הזמנים באופן שימנע מהמועצה לעמוד בלוחות ה

 הרשויות לצורך חיבור המתקן לרשת החשמל כדין.
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זה, ישלם הספק למועצה פיצוי הסכם בגין כל יום של איחור בלוחות הזמנים המפורטים ב .9.3.3
)במילים: שש מאות שקלים חדשים(, לכל אתר , וזאת מבלי לגרוע  ₪ 600קבוע, בסך של 

זה ו/או כל דין. המועצה תהא רשאית, אך כם הסמכל זכויותיה של המועצה לכל סעד על פי 
 לא חייבת, לקזז סכום זה מהתמורה.

 עובדים וכוח אדם .10
הקבלן הזוכה יעסיק עובדים, בעלי אישור עבודה למחנות צה"ל  ורק לאחר אישורו בכתב  .10.1

 של קב"ט המועצה.  
הקבלן הזוכה מתחייב להעסיק צוות מקצועי כאמור לעיל, מומחים ויועצים בעלי  .10.2

שורים המתאימים, היכולות המתאימות והניסיון הנדרש לביצוע העבודות כמפורט להלן, הכי
מעביד ובין אם כקבלני משנה אותם מפעיל  –עמם קשור הקבלן הזוכה, בין אם ביחסי עובד 

 הקבלן הזוכה, כדלקמן:
 מנהל פרויקט: .10.3

מנהל  הקבלן הזוכה ימנה, בהודעה בכתב למועצה, עובר לתחילת ביצוע העבודות, את .10.3.1
הפרויקט מטעמו, שיהיה הנציג והאחראי הבלעדי מטעם הקבלן הזוכה לכל דבר וענין בקשר 

 זה. הסכם עם 
מנהל הפרויקט ישמש כנציג הקבלן הזוכה מול המועצה ויהיה אחראי לעמוד בקשר רציף  .10.3.2

עם נציגי המועצה, מנהלי המתקנים, היועץ הטכני, אחראי ביטחון, נציגי הרשויות וכל שאר 
 רמים המעורבים בהקמת המתקנים, ויבצע את כל התיאומים הנדרשים ביניהם.הגו

מנהל הפרויקט יעקוב אחר התקדמות הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים, יוודא כי  .10.3.3
תמומשנה במלואן, ויעדכן את המזמין בכל האמור הסכם התחייבויות הקבלן הזוכה על פי ה

 לפחות אחת לשבוע, בכתב.
 ממונה בטיחות: .10.4

וכה ימנה, בהודעה בכתב למועצה, עובר לתחילת ביצוע העבודות, ממונה הקבלן הז .10.4.1
 בטיחות מטעמו.

ממונה הבטיחות, יהיה אחראי למתן הנחיות, יעוץ ופיקוח בטיחותי על ביצוע העבודה;  .10.4.2
ביצוע סקר סיכונים לכל אתר ואתר; מתן הנחיות בטיחות לקבלן הזוכה, למנהל הפרויקט 

רים, טרם ובזמן ביצוע העבודות; ביצוע ביקורות שוטפות ולגורמי המועצה ולמנהלי האת
בכל האתרים עד לסיום העבודות; והעברת דו"חות, ממצאים והנחיות, בכתב, לאחר כל 

 ביקור באתר. 
הקבלן הזוכה לא יחליף מי מהיועצים ו/או העובדים ו/או היועצים ו/או קבלני המשנה  .10.5

במסגרת הצעתו למכרז, אלא בתנאי שיודיע על מטעמו ו/או הצוות המקצועי מטעמו, אשר הוצגו 
כך מראש למועצה ויביא לאישורה אדם אחר אשר עומד בתנאי הסף במכרז, ובכפוף לקבלת 
אישור המועצה בכתב ומראש להעסקת אותו אדם אצל הקבלן הזוכה, בתפקיד זה. המועצה 

ו להציע מועמד רשאית שלא לאשר את המינוי החדש ולדרוש מהמפעיל שלא לבצע את ההחלפה א
 אחר.

הקבלן הזוכה מתחייב לדאוג ולספק את כל אמצעי ההשגחה והפיקוח על העובדים, את  .10.6
 אמצעי התחבורה עבור העובדים וכל דבר אחר הכרוך בכך, כנדרש על פי דין.

הקבלן הזוכה מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים במספר הנדרש לשם עמידה בלוח  .10.7
זה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ו/או רישיון ו/או כם הסהזמנים לביצוע העבודות לפי 

היתר לפי כל דין, מתחייב הקבלן הזוכה להעסיק רק מי שרשום ו/או שיש לו רישיון ו/או היתר 
 כאמור לפי העניין.

המועצה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן הזוכה, בכתב, להפסיק העסקת עובד במסגרת  .10.8
זה מכל סיבה סבירה, חוקית ומנומקת לרבות ומבלי לגרוע, עובדים של הסכם העבודות נשוא 

קבלן משנה, נציגים וכיו"ב, והקבלן הזוכה יהיה חייב להיענות לדרישה זו באופן מיידי, ולהחליף 
בדתו בעובד אחר, וזאת מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן הזוכה על פי את העובד שהופסקה הע

 זה.הסכם 
למועצה לא תהיה מחויבות כל שהיא כלפי עובדי הקבלן ו/או יועציו ו/או קבלני המשנה,  .10.9

הקבלן לבדו ישא בכל נזק או אובדן שיגרם לגופם ו/או לרכושם של מי מעובדיו או הפועלים 
 עת, בגין הפרויקט ו/או הקשורים בו.  בשמו לרבות קבלני משנה, בכל

כל מעשה ו/או מחדל של נותן שירותים עימו יתקשר הקבלן הזוכה  שיהוו ו/או יגרמו  .10.10
לנזק ו/או עלות ו/או תשלום כלשהו על המועצה ו/או יטילו אחריות כלשהי על המועצה, יחשבו 



 

        

63                         
 

 ______________המציע חתימת

להם היא זכאית כנגד  כמעשה ו/או מחדל של הקבלן הזוכה עצמו ויזכו את המועצה בכל הסעדים
 זה ו/או לפי הוראות כל דין.הסכם הקבלן הזוכה לפי 

הקבלן הזוכה לא יהיה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה,  .10.11
 זה, בין כעובד ובין כקבלן משנה.הסכם , כפי נוסחו מעת לעת, לצורך ביצוע 1959-התשי"ט

שנה כדי לפטור את הקבלן הזוכה מובהר בזאת כי אין במסירת שירותים לקבלן מ .10.12
מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה וכל אחד ממסמכי הפרויקט, והקבלן הזוכה ישא 

באחריות מלאה לכל השירותים אשר יבוצעו על ידי אחרים ואלו ייחשבו כאילו בוצעו ע"י הקבלן 
 הזוכה עצמו.

זה לצד הסכם מהצדדים למעביד בין מי -למען הסר ספק, מובהר כי לא ישררו יחסי עובד .10.13
האחר ו/או 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 תביעות מסוג זה.
סיבה שהיא, כי למרות כוונת הצדדים  מוסכם על הצדדים כי במידה שייקבע, מכל .10.14

זה, רואים את הקבלן הזוכה ו/או מי הסכם המפורשת והברורה, כפי שבאה לידי ביטוי ב
מהמועסקים על ידו ו/או מי מטעמו כעובד המועצה, הרי ששכרו של הקבלן הזוכה ו/או מי 

פי השכר שהיה זה על הסכם מהמועסקים על ידו ו/או מי מטעמו יחושב למפרע למשך כל תקופת 
משולם לעובד מועצה שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של הקבלן הזוכה ו/או מי 
מהמועסקים על ידו ו/או מי מטעמו, ועל הקבלן הזוכה יהיה להשיב למועצה את ההפרש בין 

זה לבין השכר המגיע לו או למי מהמועסקים על ידו או למי הסכם התמורה ששולמה לו לפי 
  עובד המועצה.מטעמו כ

 ציוד .11
הקבלן הזוכה יהיה אחראי לספק, על אחריותו ועל חשבונו, במסגרת לוחות הזמנים, את  .11.1

כל הציוד, כלי העבודה, כלי רכב, ציוד מכני הנדסי והחלפים הדרושים לשם ביצוע מלוא העבודות 
 והשלמתן בקצב הדרוש.

בים העיקריים, ובחלפים הקבלן הזוכה יעשה שימוש אך רק בציוד, בחומרי העבודה, ברכי .11.2
שישמשו לביצוע פרוייקט החלפת גופי התאורה, אשר אושרו מראש ובכתב על ידי המועצה, וכי 

לא יוחלפו ו/או ישונו ללא הסכמה בכתב, מראש, של המועצה. למען הסר ספק יובהר כי כל 
כונות החומרים והציוד יועברו למועצה כשהם חדשים,במצב מעולה, נקיים משעבודים ו/או מש

 ו/או מזכויות צד שלישי כלשהו מכל סוג שהוא.  
הספק ימציא, אם יידרש לעשות כן על ידי המועצה ו/או היועץ הטכני, הוכחות מניחות  .11.3

את הדעת לגבי סוג ואיכות החומרים ורכיבי המערכת והתאמתם לתקנים המתאימים ולהוראות 
 ההסכם, המכרז, הוראות התקן הישראלי והדין.

צדדים כי העברת הבעלות במתקנים, בחומרים ובציוד תעשה בהתאם מוסכם על ה .11.4
 למפורט באבני הדרך לתשלום.

המועצה לא תהא אחראית כלפי כל נזק ו/או אובדן שיגרם לציוד הקבלן הזוכה ו/או  .11.5
לציוד של מי מעובדי הקבלן הזוכה ו/או לציוד הפועלים בשמו לרבות קבלני משנה, מפקחים, 

 עת ובכל מקום.  שומרים וכיוצ"ב, בכל
 בטיחות, ביטחון וגהות  .12

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בהתקנת רכיבי התאורה  .12.1
החדשים בהתאם למכרז זה לפני שעבר תדריך בטיחות אצל ממונה בטיחות מוסמך מטעמו 

בטיחות וקיבל הדרכה בנושאים בטיחותיים הנוגעים לביצוע העבודות, קרא והבין את נספח ה
בפני הממונה על הבטיחות מטעמו. תדריך נספח ה' הכללי דנן וחתם על הצהרה המפורטת ב

 .ידי ממונה הבטיחות מטעם הקבלן ויכלול אף את צוות הניהול והפיקוח-הבטיחות יועבר על
מיום מסירת האתר לקבלן הזוכה לצורך ביצוע העבודות ועד למתן הודעה על קבלת  .12.2

עליו לנקוט בכל אמצעי הזהירות, הבטיחות, הביטחון והגהות המתחייבים המתקן לידי המועצה 
 מאחריות זו.

בטרם תחילת העבודה יבצע הקבלן הזוכה, על חשבונו סקר סיכונים על ידי ממונה  .12.3
 בטיחות מוסמך ויגיש את הסקר ליועץ הטכני, טרם תחילת עבודת ההתקנה.

את כל ומלוא החובות המוטלים עליו  לצורך ביצוע העבודות, הקבלן הזוכה נוטל על עצמו .12.4
כמבצע העבודות על פי כל דין העוסק בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקנות, ההוראות והצווים 

שפורסמו מכוחו ו/או שיפורסמו מכוחו בעתיד ויהיה אחראי לביצוע מלא ומדויק של כל 
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 ההוראות הכלולות ו/או שיכללו בהם.
הזוכה מצהיר בזאת שהוא מכיר את חוק ארגון מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן  .12.5

, 1970 -ואת פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל  1954 -הפקוח על העבודה, התשי"ד 
, 1986 -פיהם וכן את תקנות העבודה בגובה ותקנות הבטיחות בעבודה, התשמ"ו -והתקנות שעל

(, 2007אישי; תקנות עבודה בגובה )את תקנות הבניה; את תקנות העגורנים; את תקנות ציוד מגן 
, את 1966( לשנת 79את דיני התכנון והבניה, את חוק תכנון כפרים, ערים ובניינים )חוק זמני מס' 

התחיקה באיו"ש, תקנים ישראלים, מפרטים ועוד, ודרישות הבטיחות מכוח כל דין החלות על 
הוא מקבל על עצמו את זה, וכי הסכם סוג העבודות המבוצעות על ידו בהתאם להוראות 

האחריות הכוללת, השלמה והמלאה לשמירת ההוראות והתקנות הנ"ל. לצורך ביצוע העבודה לפי 
זה, הקבלן הינו "קבלן ראשי", "מבצע הפרויקט",  וכן "ראש צוות עבודה" והמעביד עפ"י הסכם 

ת והצווים דינים אלו ולפי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקנות, ההוראו
שפורסמו מכוחם ו/או שיפורסמו מכוחם בעתיד ויהיה אחראי לביצוע מלא ומדויק של כל 

ההוראות הכלולות ו/או שיכללו בהם ונוטל על עצמו את החובות המוטלות על אלו כתוצאה 
 זה.הסכם מהאמור לעיל. הוראה זו הינה הוראה יסודית ב

לכל מי מטעמו של הקבלן הזוכה האחריות הבלעדית לבטיחות העבודות, העובדים,  .12.6
למועסקים, למתכננים, לקבלנים, לבעלי מקצוע, למבקרים ולכל אדם אחר שיימצא בשטח 

 המתקנים, תוך נקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים על פי חוק למניעת תאונות עבודה. 
הקבלן הזוכה ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים על פי חוק להבטחת חיי  .12.7

ורכוש באתר ובסביבתו בעת ההתארגנות לביצוע העבודות ובעת ביצוען, ויקפיד על קיום כל  אדם
הוראות חוק, תקנה, צו והוראה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל החובות המוטלות על הקבלן 

זה ו/או על פי כל דין יחולו גם לגבי עבודות המבוצעות על ידי עובדיו ו/או הסכם הזוכה כאמור ב
 יו ו/או כל מי מטעמו.שלוח

הקבלן הזוכה ישתמש ו/או יתקין אמצעי בטיחות באתר, בין אם קבועים ובין אם לאו.  .12.8
כל אלמנט ו/או מרכיב ו/או כל פעולה אשר יידרשו כדי להגן על  -לעניין זה "אמצעי בטיחות" 

יוד שלומם של העובדים ו/או המבקרים ו/או  המשתמשים בדרכים בעת ביצוע ההתקנה ו/או הצ
ו/או הכלים באתר, לרבות )אך מבלי 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

הקבלן הזוכה יוודא כי בכל זמן הפעילות, באתר ובסביבתו, עובדיו וכל מי מטעמו ילבשו  .12.9
 ווסטים זוהרים ויחבשו קסדות, עם לוגו )"סמליל"( הקבלן הזוכה עליו. 

הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך  .12.10
 .זההסכם להימצא בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא 

מבלי לפגוע באמור לעיל על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים,לסמן באופן בולט ובשלטי  .12.11
אזהרה מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך ביצוע 
 העבודות העלולים להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהו,לגדר מכונות,חומרים,ציוד

ותהליכי עבודה מסוכנים ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים,למניעת 
התפשטות בערה וכן לכיבויה. כן מתחייב הקבלן לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספקים 

 להבטחת שלומו של כל אדם בשעת דליקה
וע מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן הזוכה יהיה אחראי לברר ולבדוק טרם ביצ .12.12

העבודות, עם כל רשות ו/או תאגיד שלהם תשתיות ו/או קווי הולכה עיליים ו/או תת קרקעיים 
במקום ביצוע העבודות, לשם שמירה על בטיחות העבודות, העובדים ו/או למי מטעמו של הקבלן 

 הזוכה ו/או המבקרים באתר
ו ברשותו הקבלן הזוכה יהיה אחראי לדאוג לכך שעבודות ופעילות המתבצעות מטעמו א .12.13

באתר ו/או בסמוך אליו לא יפריעו ולא יסכנו את פעילותה של המועצה ו/או של כל מי מטעמה 
 ו/או כל צד ג'.  

הקבלן הזוכה משחרר את המועצה מאחריות וחובה מכל סוג שהם שיהיו מוטלים ו/או  .12.14
של  יחולו בקשר עם בטיחות בעבודה ו/או שמירת העובדים ורווחתם כאמור לעיל למעט במקרה

 מעשה זדון מצד המועצה. 
מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות, הביטחון והגהות ו/או הנחיה כאמור  .12.15

בחוזה זה ו/או שתינתן מפעם לפעם לספק על ידי המועצה או מי מטעמה, לא תטיל אחריות 
זה ו/או על פי כל דין הסכם כלשהי על המועצה ולא תפטור את הקבלן הזוכה מאחריותו ע"פ 
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לבטיחות עובדיו, קבלני משנה או כל עובר אורח כלשהוא באתר העבודה וכתוצאה מעבודת 
 הקבלן הזוכה, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות.

במידה וימצא המנהל,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, כי הקבלן מפר התחייבות כלשהי  .12.16
המנהל,ליתן התראה בנוגע לאמור לקבלן. היה והקבלן מהתחייבויותיו תוכל המועצהבאמצעות 

ימים ממועד קבלת ההתראה,תהיה המועצה רשאיות להפסיק  7לא תיקן ההפרה כנדרש תוך 
התקשרותן עם הקבלן כמפורט בהסכם. למען הסר ספק מובהר, כי הוראות סעיף זה באות 

וע"פ הסכם במסגרת הלהוסיף ולא לגרוע מיתר הסעדים והתרופות העומדים לרשות המועצה 
 .הוראות הדין

הקבלן הזוכה מתחייב כי במסגרת צוות העבודה כהגדרתו לעיל, ובמשך כל זמן העבודות  .12.17
ועד סיומן, יהיה באתר, עובד המוגדר כ "ראש צוות עבודה" כהגדרתו לעיל, כחלק מתפקידיו 

לשבוע יועבר  יבצע וידריך את צוות העובדים בתחומי הבטיחות מידי יום בתחילת היום .אחת
דו"ח סיכום עם חתימת העובדים באתר על אישור ביצוע תדריך בטיחות יומי. הוראת סעיף זה 

 הינה הוראה יסודית בהסכם. 
לא תורשה פעילות עבודה כלשהי באתר ו/או סביבתו ו/או בקשר עם העבודות, ללא  .12.18

 נוכחותו של ראש צוות העבודה.
ר ובסביבתו, המועצה רשאית )אך לא מוסכם ומובהר כי לשם הבטחת הבטיחות באת .12.19

חייבת(, בכל שלב ובכל עת, ללא הודעה מוקדמת לספק, לערוך בדיקות ולבצע פיקוח באמצעות 
 ממונה בטיחות מטעמה.

 ציוד מגן אישי .12.20
הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות כל דין ובפרט  .12.20.1

. הקבלן יוודא כי ציוד  1997-מגן אישי(, תשנ"זבהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד 
 המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין

 ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך .12.21
על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד,המכונות,האביזרים, כלי העבודה וכיו"ב צריכים לעבור  .12.21.1

 מכלל שימוש בדיקת תקינות ע"י בודק מוסמך ןבמידה ונמצאו בלתי תקינים, יוצאו
 הפעלת מכונות, ציוד, כלים ומערכות חשמליות ניידות .12.22

על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות,הציוד,האביזרים,הכלים,המערכות וכיו"ב  .12.22.1
זה יהיו בטוחים לחלוטין מפני הסכם המצויים בשימוש במסגרת ביצוע ההתחייבויות נשוא 

 .כל סכנה כתוצאה מהשימוש בהם
 עבודות בגובה .12.23

מטרים, חייב לעבור הדרכת גובה ולעבור רענון פעם  2המבצע עבודה בגובה , מעל עובד  .12.23.1
 בשנה. 

 בדיקות במהלך ביצוע העבודות .13
המועצה רשאית, בכל זמן שהוא ובכל אתר שהוא, ומבלי לתת הודעה מוקדמת, לבדוק,  .13.1

וצ"ב, לפקח ולבקר בעצמה את ביצוע העבודות, את איכות וסוגי הציוד, החומרים, העובדים וכי
בהתאם להוראות המכרז ועל פי הוראות כל דין, וזאת על מנת לוודא את עמידתם במפרט הטכני, 

 בתכניות הביצוע המפורטות ובהנחיות המועצה.  
 ככל שיידרשו בדיקות מעבדה על ידי המועצה, יישא הקבלן הזוכה בעלויות אלו.  .13.2
יגי המועצה ויפעל על פי כל לנצהסכם הקבלן הזוכה יהיה כפוף לעניין העבודות וביצוע ה .13.3

 הוראותיהם והנחיותיהם, ללא שהות וללא סייג.
זה ובנספחיו, הנתון לטיפולם הסכם הקבלן הזוכה מצהיר ומסכים בזה, כי בכל עניין שב .13.4

ו/או לשיקולם ו/או להכרעתם של נציגי המועצה, תהא החלטתם של נציגי המועצה מוסמכת 
 סייג ו/או טענה ו/או ערעור.וסופית, והיא תחייב את הצדדים, ללא 

מבלי לפגוע בכלליות האמור, יהיה הקבלן הזוכה חייב לתקן כל פגם וליקוי ולבצע כל  .13.5
זה הינו הסכם שינוי כנדרש על ידי נציגי המועצה בכתב, ובכפוף להוראות מסמכי המכרז שה

זה, ואולם  נספח לו. נדרש הקבלן הזוכה לתקן פגם ו/או ליקוי ו/או לבצע שינוי כאמור בסעיף
ימי  3בבדיקה חוזרת נתגלה כי לא תוקן הליקוי או הפגם ו/או לא בוצע השינוי הדרוש, בתוך 

עבודה מרגע שקיבל הקבלן הזוכה הודעה בכתב על הליקוי ו/או השינוי הדרוש, ישפה הקבלן 
ש"ח, וזאת בלא לפגוע בכל  300הזוכה את המועצה במלוא עלות ביקור נציג המועצה בעלות של 

 זה ו/או לפי כל דין כנגד הקבלן הזוכה.הסכם סעד שעומד למועצה לפי 
הקבלן הזוכה ידווח למועצה, באופן שוטף, בדבר התקדמות העבודות ו/או בעיות  .13.6



 

        

66                         
 

 ______________המציע חתימת

הכרוכות בה ויספק תשובות והסברים לנציגי המועצה, כפי שיידרש על ידם, ויסייע להם בביצוע 
 זה.הסכם ויקט נשוא הביקורת והפיקוח על העבודה ועל ביצוע הפר

מובהר כי הבדיקות שייעשו במהלך העבודות לא יהוו אישור לכל מעשה או מחדל של  .13.7
זה או בנספחיו. עוד מובהר, כי אין בקיומן הסכם הקבלן הזוכה, שיש בו כדי לסטות מהאמור ב

זה או הסכם של הבדיקות בכדי להוסיף על המועצה אחריות אשר אינה מוטלת עליה במפורש ב
 י לגרוע באופן כלשהו מהתחייבויות ו/או אחריותה.בכד

 איכות ויציבות החשמל .14
זה והדין, יוודא הקבלן הזוכה ויבצע את כל הפעולות הסכם בנוסף להתחייבויותיו על פי  .14.1

הנדרשות על מנת למנוע פגיעה באיכות החשמל העלולה להיגרם עקב שילוב המתקן ברשת 
 והרמוניות וכן פגיעה במקדם ההספק של האתר.החשמל הארצית, כגון הפרעות מתח, תדר 

הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו באופן מידי כל נזק, פגם, ליקוי וכיו"ב שייגרם למזמין  .14.2
ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בשל פגיעה באיכות החשמל עקב שילוב המתקן ברשת 

  החשמל.
 בדיקות  .15

 45ההפעלה ותחל תקופת הרצה בת עם סיום החלפת כלל גופי התאורה תסתיים תקופת  .15.1
 ימים כהגדרתה לעיל.

הבדיקות יבוצעו על ידי מעבדה המוסמכת לכך על ידי מכון התקנים הישראלי או כל גוף  .15.2
ישראלי מוסמך אחר הראשי לבצע הסמכות למעבדת בדיקות תאורה,על פי כל דין. הסידקות 

  13201יבוצעו לפי תקן ישראלי 
חר סיומן המוצלח של הבדיקות שתערוך המעבדה סיום תקופת ההפעלה יחול לא .15.3

החיצונית עבור הדרישות הפוטומרטיות, בנוכחות נציגי המועצה והיועץ הטכני, וכן בסיום 
לפחות בהתאם לנספח ז', בנוכחות נציגי  2בדיקות הקבלה החשמליות שיערוך בודק חשמל מספר 

המתקן בהתאם לדרישות הדין ו/או המועצה והיועץ הטכני, וזאת על מנת לוודא תפקוד תקין של 
בדיקות קבלה  -זה, כאמור בנספחים "ו"הסכם חברת החשמל ו/או למפרט הטכני והוראות 

 "בדיקות קבלה חשמליות". -פוטומטריות ו "ז" 
בסיום תקופת ההרצה, עם אישורו של היועץ הטכני וככל שבדיקות הקבלה כאמור  .15.4

"אישור בדיקות הקבלה"(.  -יקות הקבלה )להלן יוכתרו בהצלחה, יחתמו הצדדים על אישור בד
מובהר ומוסכם בין הצדדים כי ממועד זה לא יידרש הקבלן הזוכה ו/או מי מטעמו להיות נוכח 

 זה ו/או הדין ו/או רשות מוסמכת. הסכם באתר אלא אם סוכם אחרת, בכתב ו/או נדרש על פי 
 בדיקות חוזרות  .15.5

רשת החשמל ו/או במהלך הבדיקות לאחר ככל שיימצא, במהלך בדיקות טרם חיבור ל .15.5.1
חיבור לרשת החשמל, כי קיימים פערים ו/או ליקויים ו/או סטייה ו/או שגיאה ו/או אי 

התאמה הנוגעים לטיב העבודה ו/או לטיב החומרים ו/או לסוג החומרים ו/או לאופן ביצוע 
בדיקות ו/או העבודות, אשר מונעים תפקוד תפעולי תקין של המתקן ו/או כשלים בביצוע ה

פערים לרעת המועצה בהתייחס לחיסכון המוצהר ממערכת התאורה ו/או אי שביעות רצון 
של היועץ הטכני מתוצאות המערכת, אזי הקבלן הזוכה יפעל, על חשבונו, לתיקון כלל 

ימי עבודה ולביצוע כלל העבודות הנדרשות על  10הליקויים בתוך פרק זמן שלא יעלה על 
דו בהצלחה בבדיקות החוזרות של המועצה, בהתאם לנדרש בחוזה מנת שהמתקנים יעמ

 ובנספח הטכני.  
חרף האמור לעיל, המועצה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את פרק הזמן דלעיל,  .15.5.2

וזאת ככל שלדעתה נדרש פרק זמן ארוך יותר לתיקון הליקויים. המועצה תודיע לקבלן 
 הזוכה על פרק זמן סביר להשלמת התיקונים.  

עם השלמת תיקון הליקויים, יודיע הקבלן הזוכה למועצה וליועץ הטכני, בכתב, על  .15.5.3
השלמת תיקון הליקויים, בצירוף הסברים על מהות התיקונים, דו"חות בדיקה, תעודות 

 ואישורים, לשם עריכת בדיקות הקבלה חוזרות.  
רו אליו מוסכם כי טרם אישורו של היועץ הטכני למסמכים ולתוצאות הבדיקה שהועב .15.5.4

מהקבלן הזוכה, וטרם שביעות רצונו המלאה מדו"חות הבדיקה ומהפתרונות שניתנו על ידי 
 הקבלן הזוכה, לא תתבצע  בדיקת קבלה חוזרת.

ככל שבבדיקת הקבלה החוזרת לא יתגלו ליקויים, או במידה שיתגלו ליקויים שאינם  .15.5.5
למען הסר כל ספק, כי  מהותיים לדעת היועץ הטכני, אזי יועבר המתקן למועצה. מובהר,

קבלת המתקן לרשות המועצה אינו פוטר את הקבלן הזוכה מאחריותו לתיקון הליקויים 
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 שנתגלו, ואלה יושלמו בהתאם לדרישת היועץ הטכני.
ככל שיתגלו פערים ו/או ליקויים המונעים תפקוד תפעולי תקין של המתקן ו/או כשלים  .15.5.6

התייחס ליחס הביצועים המובטח מהמערכת בביצוע הבדיקות ו/או פערים לרעת המועצה ב
ו/או אי שביעות רצון של היועץ הטכני מתוצאות המערכת, אשר לא תוקנו ו/או הושלמו על 

זה על כל נספחיו, אזי הסכם ידי הקבלן הזוכה, בהתאם לדרישת המועצה ובהתייחס ל
מלאה זה לידי ביטולו המוחלט, שאז תתבצע השבה הדדית הסכם רשאית המועצה להביא 

 זה ו/או הדין.הסכם בין הצדדים וזאת בנוסף לכל תרופה ולכל סעד המגיע למזמין על פי 
 העברת המתקן למועצה .16

)חמישה עשר( ימי עסקים ממועד חתימת הצדדים על אישור בדיקות  15-לא יאוחר מ .16.1
הקבלה, ימסור הקבלן הזוכה למועצה את כל התכניות, התשריטים, השרטוטים, המדידות, 

ם, האישורים והרישיונות, את הרישיונות והאישורים מחח"י, את אישורי מהנדס ההיתרי
, הדו"חות, החישובים, חוות GISהחשמל,אישורי חשמלאי, אישורי ממונה הבטיחות, נתוני 

הדעת, יישומי המחשב, ההוראות, המפרטים והמסמכים הטכניים, תיקי המתקנים והציוד, 
ת נהלי הבדיקה והתחזוקה, את תרשימי זרימה, צילומים, הוראות הפעלה למתקן ולמערכותיו, א

הפרוספקטים הטכניים, כתבי האחריות, תכנית החיווט, התכניות המכאניות והאלקטרוניות, 
טלפונים של מוקדי התמיכה של יצרני הציוד שהותקן באתר, את המפתחות לארונות החשמל, 

ת, כל חומר אחר שבידי הקבלן הזוכה או וכיוצ"ב וכל מסמך ו/או חומר אחר לפיהן בוצעו העבודו
בידי כל קבלן שירותים אחר, המועסק במסגרת מתן השירותים על ידי הקבלן הזוכה, בין 

 שביקשה זאת המועצה ובין אם לאו.
בנוסף לכך, תקבל המועצה הדרכה מהקבלן הזוכה ו/או ממי מטעמו ו/או מהיצרן, באשר  .16.2

שהוחלפו. הדרכה זו תבוצע על ידי אנשי המקצוע לניהול ולתפעולו התקין של גופי התאורה 
המומחים מטעם הקבלן הזוכה, ותבוצע במועד ובמקום שתורה עליהם המועצה. משך זמן 

 שעות עבור כל מתקן. 4-ההדרכה לא יפחת מ
במועד בו ימסור הקבלן הזוכה למועצה את כל הנדרש על פי סעיף זה לעיל, ולכל המאוחר  .16.3

ועד זה, תודיע המועצה לקבלן הזוכה בכתב כי קיבלה לידיה את בתוך שלושה ימי עבודה ממ
 המתקנים, וכי הסיכונים הכרוכים במתקנים, וכן האחריות הביטוחית, תעבור למועצה. 

 אחריות וביטוח  .17
נזק גוף, נזק ממון, נזק רכוש, ולכל נזק אחר  -הקבלן הזוכה יהיה אחראי לכל נזק שהוא  .17.1

שייגרם למועצה ו/או לוועדה המיוחדת לתכנון ובניה ו/או לאגודות השיתופיות במועצה ו/או 
לוועדים המקומיים במועצה ו/או למי מטעמה של המועצה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד של 

ה ו/או לקבלני משנה הקשורים לקבלן הזוכה, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן הזוכ
זה ו/או בקשר אליו, בין אם הסכם הקבלן הזוכה, הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע 

נגרם על ידו, בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או הנתון למרותו והכל בהתאם לדין החל 
 זה.הסכם ר בבמדינת ישראל ולאמו

הקבלן הזוכה יהיה אחראי כלפי המועצה לאובדן ו/או לנזק ו/או להפסד למערכות  .17.2
התאורה, לציוד וכן לנזקים בקשר ו/או כתוצאה מתכנון, מהובלה, הצבה, התקנה, אספקה, 

חיבור לרשת החשמל, ו/או שמירה ו/או שירותים נלווים באתר, לנזקים שנגרמו מחדירת מים 
כנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של לרבות מגשמים, ת

 החברה ו/או מי מטעמה.
הקבלן הזוכה יהיה חייב לשפות את המועצה על כל נזק כאמור שיגרם, באם וככל שיגרם,  .17.3

בעקבות פגיעה ו/או נזק כאמור, והוא מתחייב לשפות את המועצה, מיד עם דרישתה הראשונה 
א העלויות שהוציאה או עלולה להוציא המועצה בקשר לפגיעה, אובדן או נזק לעשות כן, במלו

כאמור וכן בכל ההוצאות הסבירות שהמועצה נשאה בהן או עלולה לשאת בהן בקשר לתביעה 
בגין פגיעה, אובדן או נזק כאמור )ובכלל זה הוצאות משפטיות, הוצאות ביטוחיות, השתתפות 

זה ו/או על פי כל דין לכל הסכם ע מזכויות המועצה על פי עצמית וכיוצ"ב(, והכל מבלי לגרו
 תרופה או סעד אחרים. 

המועצה תודיע לקבלן הזוכה, באופן מיידי, על כל דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לו  .17.4
 להתגונן בפניה.

זה ו/או הנובעת ממנו כנגד המועצה והקבלן הסכם הוגשה תביעה כלשהי, הקשורה ל .17.5
או לחוד, הרי שהקבלן הזוכה לא יהיה רשאי להסדיר ו/או להתפשר ו/או הזוכה, שניהם ביחד 

 לחלק ו/או לשלם תביעה כזאת ללא אישור מראש ובכתב של מורשי החתימה מטעם המועצה.
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הקבלן הזוכה יהיה האחראי הבלעדי והיחיד לכל נזק ו/או אובדן שייגרם כתוצאה ו/או  .17.6
ל המועצה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד של עקב ביצוע העבודות למועצה ו/או למי מטעמה ש

הקבלן הזוכה ו/או לקבלני משנה הקשורים לקבלן הזוכה, לרבות נזק ואובדן שייגרם בידי כל מי 
שבא מכוחו או מטעמו של הקבלן הזוכה, וזאת בשל מעשה או מחדל של הקבלן הזוכה או מי 

 מטעמו הכרוך בכל אחד מאלה:
הוראות שניתנו לקבלן הזוכה ו/או למי מעובדיו על ידי  הפרת חובה חקוקה או הפרת .17.7

 המועצה;
 פעולה שלא בדרך המקובלת ו/או שלא בתום לב; .17.8
 פעולה שנעשתה בזדון ו/או ברשלנות. .17.9

הקבלן הזוכה יהיה האחראי היחידי והבלעדי לכל תביעת נזיקין מטעם עובדיו ו/או כל  .17.10
 צה.הבאים מכוחו, אף אם תהיה להם עילת תביעה נגד המוע

המועצה וישובי המועצה, עובדיהם והבאים מכוחם לא ישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן  .17.11
ו/או נזק מכל סוג שייגרם לקבלן הזוכה ו/או לעובדיו ו/או לכל מי שבא מכוחו, לרבות )אך מבלי 

למעט( למועסקים, למתכננים, לקבלנים, לבעלי מקצוע, לעובדים, למבקרים או לכל אדם אחר 
 זה במפורש.הסכם ח המתקנים, למעט אם חובה כאמור מוטלת על המועצה בשיימצא בשט

זה, מכל סיבה שהיא, לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות הקבלן הזוכה הסכם סיומו של  .17.12
 זה או קשורה אליהם.הסכם לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מ

 .ידמובהר כי על הקבלן הזוכה לקיים ביטוחים בהתאם להוראות נספח   .17.13

 אחריות טיב .15

 תקופת האחריות: .19.1

 שנים. 10תקופת האחריות לציוד המותקן תארוך  .19.1.1

 תקופת התחזוקה תוגדר להלן: .19.1.2

שנה ראשונה, התחזוקה תבוצע במלואה על ידי הקבלן, אך ללא  .19.1.2.1

 תמורה.

ככל שתחליט להמשיך המועצה את ההתקשרות עם הקבלן  .19.1.2.2

הזוכה, תשולם התמורה בגובה סכום ההצעה הזוכה מהשנה 

התחזוקה הסכם השניה ואילך. המועצה רשאית לא להמשיך את 

 עם הזוכה ולזוכה לא תהיה כל טענה אל המועצה בשל כך. 

 

על כלל חלקיו,  בגין המתקן,ומוחלטת הקבלן הזוכה יעניק למועצה אחריות כוללת  .19.1.3

אחריות כוללת עבור העבודות שבוצעו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ואחריות כוללת 

)עשר( שנים, החל ממועד מסירת ההודעה על  10בגין ההתקנה של המתקן, לתקופה של 

 "(. תקופת האחריות" -קבלת המתקן על ידי המועצה )להלן 

ף תהיה עד לתום תקופת האחריות תקופת האחריות בגין החלק המתוקן ו/או המוחל .19.1.4

שנים ממועד התיקון ו/או החלפת החלק כיאות,  10כאמור לעיל או תהיה לתקופה של 

 לפי המאוחר מביניהם. 

הקבלן הזוכה מתחייב כי במהלך תקופת האחריות, יתקן את כל הפגמים ו/או התקלות  .19.1.5

ורה כולו או את כל ו/או הליקויים ו/או הפערים שיתגלו, יחליף ו/או ישפץ את גוף התא

אחד מרכיביו, יוביל ציוד, אביזרים, מכשירי עזר ורכיבים, יסיר, יפרק ויפנה ציוד 

ורכיבים שאינם תקינים, ירכיב ויוסיף חלקים ורכיבים נוספים ככל שנדרש, ויבצע 

עבודות נוספות במתקן ובסביבתו, על אחריותו ועל חשבונו המלא, מייד עם קבלת 

היועץ הטכני )לפי המוקדם מביניהם(, ובלבד שהתקיימו אחד הודעה מהמועצה או מ

 מהתנאים הבאים:
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הפגמים אינם תוצאה של החלפת גופי התאורה ו/או חיבור קווי התאורה  .19.1.5.1

ו/או מי מטעמו  ידי הקבלן הזוכה-ו/או חיבור קו התאורה למרכזיה  שלא על

 ואשר לא אושר על ידי היועץ הטכני בכתב

ימוש ו/או תחזוקה ו/או תפעול של גופי התאורה הפגמים אינם תוצאה של ש .19.1.5.2

וקווי התאורה או איזה מרכיביו על ידי המועצה שבוצעו בניגוד להוראות 

השימוש ובניגוד להוראות שנמסרו למועצה בכתב על ידי הקבלן הזוכה, 

 ובלבד שהחריגה כאמור היא הגורם לתקלה ו/או לפגם במתקן.

מאור הקיים מתוכנן לפעול ולעמוד בעומסי מזג על אף האמור לעיל, מובהר כי מערך ה .19.1.6

אוויר קיצוני לרבות, אך לא רק, סופות רעמים, שלגים רוחות עזות, סופות חול וגלי 

חום בעלי טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה.  כל טענה בדבר היעדר אחריות בגין פגעי 

לן הזוכה ויהיה תדחה, ובמקרה זה תחול האחריות על הקב –מזג אוויר ו/או כח עליון 

עליו לתקן את כל הפגמים ו/או התקלות ו/או הליקויים ו/או הפערים שיתגלו, להחליף 

ו/או לשפץ את המערכת כולה או את כל אחד מרכיביה, ולבצע עבודות נוספות במתקן, 

 באתר ובסביבתם.

מבלי לגרוע מהאחריות הכוללת, השלמה והמלאה של הקבלן הזוכה כאמור לעיל,  .19.1.7

קבלן הזוכה להמציא לידי המועצה, בכתב, את פרטי הקשר המלאים עם מתחייב ה

היצרנים ואת כתבי האחריות, מקוריים וחתומים בחותמת ובחתימת היצרנים, אשר 

 יונפקו ו/או יוצאו הן על שם הקבלן הזוכה והן על שם המועצה.

וכן ם )עשר( שני 10הקבלן הזוכה מתחייב ליתן אחריות כוללת על גופי התאורה למשך  .19.1.8

במהלך כל תקופת ההתקשרות והאחריות, את כלל גופי התאורה  ,לתחזק על חשבונו

שיוחלפו במסגרת פרויקט זה.לענין זה אחריות הקבלן הזוכה הינה מהכבילה היוצאת 

 ממגש האביזרים ועד לגוף התאורה, כולל גוף התאורה. 

, בנוסף לאמור לעיל, גם בדיקות תקופתיות וטיפולים שירותי התחזוקה הכוללת,יכללו .19.1.9

שוטפים ומונעים,בהתאם להוראות התקן ו/או להוראות היצרן ו/או למפורט בנספח 

 הוראות התחזוקה.

הקבלן הזוכה מצהיר ומתחייב כי כל מקרה בו לא תוכר אחריות יצרן בשל מעשה  .19.1.10

הזוכה במלוא האחריות  ו/או מחדל של הקבלן הזוכה ו/או של מי מטעמו, ישא הקבלן

כלפי המועצה באופן ישיר, ויתקן כל פגם ו/או כל תקלה ו/או כל נזק שנגרמו למערכת 

  .ושהיצרן איננו נושא בו בשל כך

ככל שיעלה צורך להפעיל איזה מכתבי האחריות לעיל, הקבלן הזוכה יטפל בכך  .19.1.11

בונו של הקבלן ויסייע למועצה, באופן מהיר ויעיל ככל הניתן, על אחריותו ועל חש

 הזוכה. 

בכל מקרה מוסכם בזאת כי אחריות הקבלן הזוכה תמשיך לחול במקרה בו תבוצע  .19.1.12

התחזוקה על ידי גורם אחר שאינו הקבלן הזוכה, לפי שיקול דעתה של המועצה, 

נאלצה המועצה להשתמש בקבלן אחר לשם ביצוע עבודות תיקון או במקרים בהם 

 כה., בגין הפרה של הקבלן הזותחזוקה

 מימוש האחריות: .19.2
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במידה שהתגלו במהלך תקופת האחריות פגמים המצויים תחת אחריות הקבלן הזוכה,  .19.2.1

תמסור המועצה לקבלן הזוכה דרישה לתיקון הפגמים, באמצעות הדוא"ל של הקבלן 

 "(. כתב הדרישה" -הזוכה )להלן בסעיף זה 

, תחול על הקבלן הזוכה, במסגרת אחריותו על ?בתקופת אחריות האחריות על הציוד, .19.2.2

זה ועל פי הדין. לאחר תום תקופת אחריותתחול אחריות היצרן, הסכם פי הוראות 

ישירות ליצרן למימוש אחריותו על פי כתבי האחריות שנמסרו לה  והמועצה תפנה

 מהקבלן הזוכה. 

קוט בכל עם מסירת כתב הדרישה לקבלן הזוכה, יבצע הקבלן הזוכה בדיקה וינ .19.2.3

האמצעים הנדרשים לתיקון, ולכל הפחות לצמצום התקלה ו/או הפגם, באופן זמני, עד 

לביצוע תיקון קבוע. במסגרת זאת, יאפשרו הצדדים אחד לשני, גישה מלאה וחופשית 

 לכל מידע, תוצאות בדיקה, רישום ותיעוד רלוונטי לחלק במתקן בו נתגלו הפגמים. 

קלות, אזי באחריות הקבלן הזוכה לתקן את הפגמים נמצא כי קיימים פגמים ו/או ת .19.2.4

ו/או להחליף את החלקים הפגומים, לרבות הובלה, פירוק, הרכבה, איטום, חיבור ציוד 

וחיבור חלקי חילוף, הוצאת אישורים והיתרים, ולבצע את כלל ומלוא העבודות 

בהתאם  הנדרשות על חשבונו, על מנת להביא את המתקן, באופן מיידי, לתפוקה מלאה

 למפרט הטכני, ובתאום עם המועצה.

 איתור וטיפול בתקלות והגדרת כשלים בציוד  .20

את כל אמצעי התקשורת בהם ניתן ליצור עמו קשר  הקבלן הזוכה יעמיד לרשות המזמין   .20.1

)מספר טלפון, מספר טלפון נייד, פקס ודוא"ל( במשך כל שעות היממה בכל ימות השנה )למעט 

בלת קריאות והפעלת צוות הקבלן הזוכה לשם ביצוע תיקונים, ככל שבתות וחגים(, לצורך ק

שידרשו, במהלך תקופת האחריות. מובהר בזאת כי אופן יצירת הקשר עם הקבלן הזוכה 

והזמנתו לתיקון התקלות, כמו גם סיווגן, יבוצעו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין 

 וכמפורט במסמכי מכרז זה.

במסגרת מחויבותו )לרבות במסגרת תקופת האחריות כאמור לטיפול על הקבלן להיערך  .20.2

  בכשלים בציוד שסופק ו/או הורכב וחובר על ידו

תהייה  LED גוף תאורה המצויד במקור אור מסוג  הגדרת כשל מערכת מקור האור .20.3

 כדלקמן:

הפסקת פעולת מערכת מקור האור: הנורה, ספק הכוח, או כל רכיב אחר  .20.3.1

 תהמהווה חלק מהמערכ

 הבהוב/ריצוד .20.3.2

 שינוי כולל בגוון האור או חלקי  בחלק ממקור האור  .20.3.3

 רעשים חשמליים או אקוסטיים .20.3.4

 תקלות ברשת החשמל .20.3.5

 אי עמידה בעוצמת ההארה המתחייבת כאמור. .20.3.6

 :בכל מקרה של כשל כמפורט לעיל, ינקוט הקבלן פעולת תיקון לפי ההנחיות כדלקמן .20.3.7

כל תקלה, פגם, נזק, ליקוי וכיו"ב,   –לעניין זה  "תקלה משביתה" .20.3.7.1

 10%המהווה מפגע בטיחותי המסכן חיי אדם, או תקלה הגורמת לכיבוי של יותר מ

 מסך גופי התאורה בכל אחד מישובי המועצה בנפרד.  
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במסגרת שעות הקבלן הזוכה מתחייב לטפל בתקלה משביתה במתקן,  .20.3.7.2

 התקלה , עד לפתרונה של17:00עד  07:00העבודה 

שעות  8הקבלן הזוכה יסיים את הטיפול בתקלה המשביתה בתוך  .20.3.7.3

וישיב את המתקן לתפקודו המלא והתקין. בבקר  07:00מתחילת הטיפול בשעה 

שעות לאחר תיקון תקלה שזוהתה וטופלה, הקבלן הזוכה יעביר למועצה  24בתוך 

 .דו"ח המתאר את התקלה ואת אופן הטיפול בה

-כל תקלה, פגם, נזק, ליקוי וכיו"ב, שאי  –ין זה לעני"תקלה משמעותית"  .20.3.7.4

שבועות עלול להפוך למפגע בטיחותי המסכן חיי אדם, או תקלה  3טיפול בו לאורך 

 מסך גופי התאורה בכל אחד מישובי המועצה בנפרד.   2%הגורמת לכיבוי של יותר מ

שעות  24הקבלן הזוכה מתחייב לטפל בתקלה משמעותית במתקן, בתוך  .20.3.7.5

ותר, מרגע קבלת הדיווח על קרות התקלה. דיווח על התקלה יועבר באופן לכל הי

 מיידי לנציג המועצה, בעל פה ובאמצעות הדואר האלקטרוני. 

שעות  72הקבלן הזוכה יסיים את הטיפול בתקלה המשמעותית בתוך  .20.3.7.6

שעות לאחר  24מהתרחשותה וישיב את המתקן לתפקודו המלא והתקין. בתוך 

וטופלה, הקבלן הזוכה יעביר למועצה דו"ח המתאר את  תיקון תקלה שזוהתה

 .התקלה ואת אופן הטיפול בה

גופי  3כל תקלה, פגם, נזק, ליקוי וכיו"ב עד   –לעניין זה "תקלה קלה"  .20.3.7.7

תאורה כבויים או כל תקלה, פגם, נזק, ליקוי ובכלל זה אבדן קשר ו/או תמסורת 

וני המערכת הנאגרים, מכל ו/או תקשורת ו/או שידור חלקי של נתון כלשהו מנת

 סיבה שהיא.

שעות לכל  48הקבלן הזוכה מתחייב לטפל בתקלה קלה במתקן, בתוך  .20.3.7.8

היותר, מרגע קבלת הדיווח על קרות התקלה. דיווח על התקלה יועבר באופן מיידי 

 לנציג המועצה, בעל פה ובאמצעות הדואר האלקטרוני. 

שעות  96 הקבלן הזוכה יסיים את הטיפול בתקלה הקלה בתוך .20.3.7.9

שעות לאחר  24מהתרחשותה וישיב את המתקן לתפקודו המלא והתקין. בתוך 

תיקון תקלה שזוהתה וטופלה, הקבלן הזוכה יעביר למועצה דו"ח המתאר את 

 .התקלה ואת אופן הטיפול בה

ככל שיבוצעו על ידי הקבלן הזוכה עבודות תיקון כלשהן במתקן, ימציא הקבלן הזוכה  .20.3.8

כלול את הפרטים הבאים: תאריך ושעת ההודעה על התקלה; למועצה דו"ח אשר י

מיקום התקלה, מיקום המתקן, תיאור התקלה ואופן הטיפול בה; זהות הגורמים 

שטיפלו בתקלה; תאריך ושעת תיקון התקלה וכן, תאריך ושעת חידוש פעולת 

 המתקן.

חלפו המועדים לסיום הטיפול באחריות הקבלן הזוכה כאמור לעיל, אולם טרם  .20.3.9

הושלמו התיקונים ו/או הוחלפו החלפים והמתקן טרם שב לתפקודו המלא והתקין, 

רשאית המועצה )אך לא חייבת( לנקוט בכל הפעולות הנדרשות על מנת לפתור את 

י והמלא, ובלבד התקלה באמצעות קבלן הזוכה אחר, לפי שיקול דעתה הבלעד

שהמועצה הודיעה לקבלן הזוכה על כוונתה לעשות כן מראש ובכתב, והכל על חשבונו 

 ואחריותו של הקבלן הזוכה. 
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כמו כן, מוסכם על הצדדים כי במקרה של אי עמידת הקבלן הזוכה בלוחות הזמנים  .20.3.10

לתיקון התקלות לעיל, למעט במקרה בו עיכוב נבע מנסיבות של כוח עליון, ישפה 

 כולל מע"מ לכל יום  ₪ 250הקבלן הזוכה את המועצה בסך של 

ככל שיתעורר צורך להחליף את גופי התאורה ו/או להפעיל את האחריות שניתנה בגין  .20.3.11

גופי התאורה, הקבלן הזוכה יפעל באופן מיידי ושוטף מול יצרני גופי התאורה אשר 

נוסף, ועל מנת העניקו את האחריות כאמור עד למימושה בפועל של האחריות. ב

לעמוד בהתחייבויותיה לזמינות המתקנים, יחזיק הקבלן הזוכה ברשותו מלאי של 

זה, במטרה לצמצם, עד כמה הסכם ל נספח י"זבציוד, כלים וחלקי חילוף, כמפורט 

שניתן, את פרקי הזמן של השבתת המתקנים במהלך ביצוע עבודות ותיקונים בהתאם 

  זה.הסכם לאחריות הציוד והוראות 

ככל שיעשה שימוש בחלקים מתוך מלאי חלקי החילוף, הקבלן הזוכה ישלים  .20.3.12

במהירות האפשרית את מלאי חלקי החילוף כך שיהיה שלם ויכיל, לכל הפחות, את 

 זה. הסכם בהחלקים המפורטים 

זה, בקרות איזה מן המקרים הבאים, יינתנו שירותי הסכם על אף כל האמור ב .20.3.13

ועצה, על פי מחירון דקל, ללא תוספות, הקבלן הזוכה כנגד תשלום מהמ

 : 20%בניכוי 

הפגמים אינם תוצאה של חיבור המתקן ו/או חיבור  .20.3.13.1

ידי הקבלן הזוכהו/או מי מטעמו ואשר לא -מוצר למתקן שלא על

 אושר על ידי היועץ הטכני בכתב; 

הפגמים אינם תוצאה של שימוש ו/או תחזוקה ו/או  .20.3.13.2

ידי המועצה שבוצעו בניגוד  תפעול של המתקן או איזה מרכיביו על

להוראות השימוש ובניגוד להוראות שנמסרו למועצה בכתב על ידי 

הקבלן הזוכה, ובלבד שהחריגה כאמור היא הגורם לתקלה ו/או 

 לפגם במתקן; 

הפגמים ו/או התקלות ו/או הכשלים לא נגרמו באופן  .20.3.13.3

ישיר על ידי גורמי נזק חיצוניים שהמתקן אינו מתוכנן לעמוד בהם 

על פי הוראות היצרן ושאינם נגרמו בשל מעשה ו/או מחדל של 

הקבלן הזוכה ו/או מי מטעמו לרבות ליקוי בהתקנה ו/או בחיבור 

דקים כתוצאה והם: אש, רעידות אדמה, ברקים, שברים או ס

מהפעלת לחץ או זעזוע חיצוני או פגיעת עצם זר כלשהו, הנעשה 

בזדון על ידי המועצה, ובלבד שלא נגרמו בשל מעשה או מחדל של 

 המועצה ו/או מי מטעמה. 

הקלקול ו/או התקלה נגרמו באופן ישיר ובלעדי על ידי  .20.3.13.4

 תקלה או הפרעה ברשת החשמל של המועצה ו/או של הישוב.

או התקלה במתקן נגרמו בזדון, על ידי הקלקול ו/ .20.3.13.5

 המועצה או על ידי מי מטעמה 

 נגנב רכיב כלשהו מרכיבי מערכת התאורה  .20.3.13.6

 התקלה נובעת מכל סיבה אשר אינה כלולה באחריות. .20.3.13.7

 שינויים ותוספות .21
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הצדדים רשאים )אך לא חייבים( להציע שינויים בעבודות, בתכניות הביצוע המפורטות, בכתב הכמויות 

הטכני, וככל שהצד האחר יסכים לשינויים המוצעים, תיחתם על ידי הצדדים הוראת שינוי ובמפרט 

עבודות במסגרתה יפורטו השינוי המוסכם, התאמת התמורה המשולמת לקבלן הזוכה בגין העבודות, 

התאמת לוח הזמנים וכל התאמה רלבנטית אחרת, ובלבד שבכל מקרה לא ישונה לוח הזמנים באופן 

 צה לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים על ידי הרשויות לצורך חיבור המתקן לרשת החשמל.  שימנע מהמוע

 

 ערבויות  .22

 ערבות ביצוע:  .22.1

ההתקשרות ימסור הקבלן הזוכה למועצה ערבות בנקאית הסכם במועד חתימת  .22.1.1

אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי מותנית, ערוכה לטובת המועצה, וניתנת, על פי תנאיה, 

פניה חד צדדית של המועצה, מבלי להטיל על המועצה כל חובה להוכיח לחילוט על פי 

)במילים: שלוש מאות אלף שקלים  ₪ 300,000-ו/או לנמק את דרישתה, בסך השווה ל

חדשים( מהתמורה, וזאת לשם הבטחת מילוי מלא, כולל ומושלם של כל התחייבויות 

ערבות " –בכל אתר )להלן  זה,הסכם זה, במועדים הנקובים בהסכם הקבלן הזוכה על פי 

 "(. ביצוע

ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה במשך כל תקופת ביצוע העבודות ועד למועד מתן אישור  .22.1.2

 קבלת המתקן על ידי המועצה.

בחלוף התקופה כאמור, וככל שלא מומשה ערבות הביצוע, כולה או חלקה, ובכפוף לכך   .22.1.3

וחזר הערבות לקבלן הזוכה, זה, תהסכם שהקבלן הזוכה עמד בהתחייבויותיו על פי 

 בכפוף וכנגד לכך שהמועצה קיבלה מהקבלן הזוכה את ערבות הטיב. 

בכל מקרה שהמועצה תממש את ערבות הביצוע או כל חלק ממנה, ישלים הקבלן הזוכה  .22.1.4

ימי עבודה מיום עשיית השימוש בערבות הביצוע, את הסכום הנדרש על מנת  7בתוך 

המקורי שלה. השלמת ערבות הביצוע כאמור בסעיף להביא את ערבות הביצוע לסכום 

 זה הינה תנאי לתשלום התמורה.

 זה.הסכם הקבלן הזוכה ימלא את נוסח ערבות הביצוע, בהתאם לנספח המצורף ל .22.1.5

המועצה לא מחויבת להודיע מראש לקבלן הזוכה על כוונתה לממש ו/או להפעיל את  .22.1.6

הביצוע ו/או ערבות להבטחת תחזוקת ערבות הביצוע. למעט האמור לעיל, חילוט ערבות 

ימים מראש בגין  7המתקנים על ידי המשרד יבוצע רק לאחר שתינתן לקבלן התראה של 

 .ההפרה, והוא לא תיקן את ההפרה

 ערבות טיב:  .22.2

כנגד השבת ערבות הביצוע לקבלן הזוכה, ככל שזו לא מומשה, וכתנאי לביצוע התשלום  .22.2.1

ן הזוכה למועצה ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי בגין אבן הדרך האחרונה, ימסור הקבל

-חוזרת ובלתי מותנית, לטובת המועצה, וניתנת, על פי תנאיה, לחילוט על פי פניה חד

צדדית של המועצה, מבלי להטיל על המועצה כל חובה להוכיח ו/או לנמק את דרישתה, 

לשם הבטחת )במילים: מאה וחמישים אלף( מהתמורה, וזאת  ₪ 150,000-בסך השווה ל

תיקוני פגמים בעבודות, ככל שיימצאו, בתקופת אחריות הטיב, וכן להבטחת תשלום 

 "(.ערבות טיב" –עמידה ביחס הביצועים המובטח )להלן -פיצויים בגין אי

 חודשים. 24_ולמשך  סיום תקופת הביצוע  ערבות הטיב תעמוד בתקפה החל מיום .22.2.2

 זה.הסכם אם לנספח המצורף להקבלן הזוכה ימלא את נוסח ערבות הטיב, בהת .22.2.3
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 כי כל ומלוא העלויות בקשר להעמדת הערבויות, יחולו על הקבלן הזוכה בלבד. .22.3

כל הערבויות יהיו צמודות לעליה במדד המחירים לצרכן כפי שיפורסם על ידי הלשכה המרכזית  .22.4

 זה. הסכם לסטטיסטיקה כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום חתימת 

  

 התמורה ותנאי התשלום  .23

תמורת ביצוע העבודות/אספקת השירותים ומלוא התחייבויות הקבלן על פי החוזה ישלם  .23.1

המזמין לקבלן, בכפוף לקבלת הזמנת עבודה בכתב ומראש חתומה ע"י מורשי החתימה של 

המזמין, את התמורה בהתאם להצעת הקבלן שהוגשה על ידו ומצורפת למסמכי המכרז 

 והחוזה.

האמורה מהווה תמורה סופית, מוחלטת ומלאה, והקבלן לא יהא זכאי לתשלום  התמורה .23.2

 או תמורה נוספים.

 אופן תשלום התמורה: .23.3

במקום גופי התאורה  LEDבשלב הראשון יתקין הזוכה גופי תאורת  .23.3.1

בסיום התקנת שתי מרכזיות  הקיימים, בשתי מרכזיות תאורה ביישוב תקוע.

ההתקנה של גופי התאורה הללו,  התאורה וקבלת אישור המפקח לכך כי

 50%תשולם לקבלן  –הושלמה בהתאם לכל דרישות החוזה והמפרט הטכני 

 מהתמורה המגיעה בגין מספר גופי התאורה הנ"ל.

גופי תאורה  500לאחר אישור ההתקנה והבדיקות, הקבלן יתקין בכל שלב  .23.3.2

י גופי תאורה וקבלת אישור המפקח לכך כ 500לפחות. בסיום התקנת כל 

ההתקנה של גופי התאורה הללו, הושלמה בהתאם לכל דרישות החוזה 

מהתמורה המגיעה בגין מספר גופי  50%תשולם לקבלן  –והמפרט הטכני 

התאורה הנ"ל.היה ובשלב סיום הפרוייקט, נותרה להתקנה כמות קטנה מ 

מהתמורה בגין כמות זו, לאחר סיום  50%תשולם לקבלן  –גופי תאורה  500

 .קבלת אישור המפקח להשלמת ההתקנה כאמורההתקנה ו

  :יתרת התמורה תשולם לקבלן באופן הבא .23.3.3

חודשים ממועד סיום ההתקנה  3מסך התמורה ישולמו לקבלן בחלוף   40% .23.3.4

בדיקת המתקן החשמלי על ידי בודק כמפורט ומסירת המתקן ואישור 

 .למועצה לשביעות רצון המועצה ובלבד שעמד הקבלן במלוא התחיבויותיו 

חודשים ממועד סיום  6הנותרים מסך התמורה ישולמו לקבלן בחלוף   10% .23.3.5

או נציג המועצה כי מערך התאורה באתר פועל ההתקנה ואישור המפקח 

 .ובלבד שעמד הקבלן במלוא התחיבויותיולשביעות רצון הלקוח 

במועד סיום ביצוע העבודות ימסור הקבלן למזמין חשבון כולל ומלא בהתאם  .23.3.6

 זה. הסכם ל

בכפוף לאישור החשבון על ידי המזמין, תשולם התמורה בגין ביצוע  .23.3.7

ימים, כנגד המצאת חשבונית מס כדין ע"י הקבלן.  60השירותים לפי שוטף + 

מובהר בזאת, כי המזמין רשאי שלא לאשר את החשבון או חלק ממנו, ככל 

או שבוצעו באופן הסכם שזה מתייחס לשירות או עבודה שלא בוצעו בהתאם ל

 קוי.ל
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מוסכם ומובהר בזאת, כי כל תשלום לו זכאי המזמין מהקבלן על פי חוזה זה  .23.3.8

הינו בגדר חוב של  -לרבות )אך לא רק( פיצויים בגין הפרות, נזקים וכיו"ב  -

הקבלן למזמין והמזמין רשאי לקזז כל תשלום כאמור מהתמורה לה זכאי 

 הקבלן על פי חוזה זה.

 המחשת אופן תשלום התמורה:  .23.3.9

        התשלב 

כמות  קנה

 מוערכת

תנאי  תשלום

לתשלום 

 ראשון

יתרה 

לתשלום 

 3כעבור 

 חודשים

תנאי 

לתשלום 

  -שני

יתרה 

לתשלום 

 6כעבור 

 חודשים

תנאי 

לתשלום 

  -שלישי

-פיילוט

שתי 

 מרכזיות

200 40% 

 200מ

אישור 

 מפקח

50% 

 200מ

אישור 

בודק 

 לאתר

10% 

 200מ

פעולה 

תקינה 

 6לאורך 

 חודשים

 40% 500 התקנה

 500מ

אישור 

 מפקח

50% 

 500מ

אישור 

בודק 

 לאתר

10% 

 500מ

פעולה 

תקינה 

 6לאורך 

 חודשים

 40% 500 התקנה

 500מ

אישור 

 מפקח

50% 

 500מ

אישור 

בודק 

 לאתר

10% 

 500מ

פעולה 

תקינה 

 6לאורך 

 חודשים

 40% 500 התקנה

 500מ

אישור 

 מפקח

50% 

 500מ

אישור 

בודק 

 לאתר

10% 

 500מ

פעולה 

תקינה 

 6לאורך 

 חודשים

 40% 500 התקנה

 500מ

אישור 

 מפקח

50% 

 500מ

אישור 

בודק 

 לאתר

10% 

 500מ

פעולה 

תקינה 

 6לאורך 

 חודשים

 40% 500 התקנה

 500מ

אישור 

 מפקח

50% 

 500מ

אישור 

בודק 

 לאתר

10% 

 500מ

פעולה 

תקינה 

 6לאורך 

 חודשים

 40% 500 התקנה

 500מ

אישור 

 מפקח

50% 

 500מ

אישור 

בודק 

 לאתר

10% 

 500מ

פעולה 

תקינה 

 6לאורך 

 חודשים
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 40% 400 התקנה

 400מ

אישור 

 מפקח

50% 

 400מ

אישור 

בודק 

 לאתר

10% 

 400מ

פעולה 

תקינה 

 6לאורך 

 חודשים

 

 

 

התמורה הינה סופית, קבועה ומוחלטת וכוללת את כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא,  .23.4

זה ונספחיו בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל הסכם הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי 

התחייבויות הקבלן, לרבות כוח אדם, ציוד, כלי רכב, חומרים, ביטוחים, רישוי והיתרים 

פק כי הקבלן לא יהא זכאי לתשלום הפרשי הצמדה למדד וכיוצ"ב. מובהר למען הסר ס

 זה יוארך מכל סיבה.הסכם כלשהו או לעלייה בשיעור התשלום, גם בכל מקרה בו 

כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד, על ההתקשרות  .23.5

יעו לקבלן כל סכום זה, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. המזמין ינכה מהסכומים שיגהסכם ב

שעליו לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מיסים, היטלים ותשלומי חובה אלא אם ימציא הקבלן 

למנהל לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שיעור 

 .הניכוי כאמור, והעברתם של הסכומים לזכאי יהווה תשלום לקבלן

  .מזמין אך ורק כנגד קבלת חשבונית מסכל התשלומים יבוצעו ע"י ה .23.6

המזמין רשאי לבצע קיזוזים מהתשלום לקבלן וכן לעכב חלקים מהתשלום לפי זכויותיו  .23.7

עוד מוסכם, כי המזמין יהא רשאי לנכות מכל תשלום המגיע לקבלן  .בחוזה זה ועפ"י כל דין

ת של כל הנדרש את כל הסכומים, הקנסות וההורדות אשר יחולו עליו עקב אי ביצוע בשלמו

 ממנו במסגרת חוזה זה.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שתשלום התמורה על פי המכרז כפוף לתקצוב מטעם גורמי  .23.8

המדינה, ועל כן צפוי שביצוע התאורה בישובים השונים יתפרס על פני זמן ארוך )כלומר, בין 

ר יכול ויעבור פרק הזמנת עבודה וביצוע ביישוב מסוים, לבין הזמנת עבודה וביצוע ביישוב אח

מהתמורה כפוף לקבלת התקצוב  50%זמן ארוך(. כמו כן מצהיר הקבלן כי ידוע לו שתשלום 

הנדרש מהגורם המממן, ולפיכך מתחייב כי לא תהיינה לו כל טענות או תביעות בגין עיכוב 

 כלשהו בתשלום התמורה.

 עבודות נוספות שאינן מפורטת במסמכי המכרז .24

אם יבוצעו ע"י הקבלן הזוכה לפי דרישת המזמין, ישולם מחיר  בגין עבודות נוספות, .24.1

. כל פקודת שינויים בגין 20%בהתאם למחירי מחירון "דקל", ללא תוספות, בהפחתה של 

עבודה נוספת ו/או תוספת או הגדלה בהיקף הכספי של העבודה לא יבוצעו ללא הזמנת עבודה 

 מתאימה חתומה על ידי המזמין.

 חשבונות חלקיים .25

בחודש,בגין חלקי עבודות שבוצעו על  05ל 01קבלן יגיש חשבונות חלקקים אחת לחודש בין הה .25.1

 ידו בפועל.

 כל חשבון יוגש על בסיס החשבון האחרון שאישר היועץ הטכני .25.2

 כל חשבון ילווה בדפי מדידה, כמויות וחישובים בקובץ אקסל שיאושרו על ידי המפקח .25.3
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 עיכוב בביצוע התשלום .26

זה תחול ריבית פיגורים בשיעור של ריבית חח"ד בחריגה הנגבית על הסכם ם לעל תשלומי הצדדי .26.1

 ידי בנק לאומי לישראל בע"מ, החל מהיום השלישי לפיגור. 

 

 מיסוי ותשלומי חובה .27

על כל צד לשאת בתשלום המסים, האגרות וההיטלים הנובעים מן החתימה והכניסה לתוקף של  .27.1

באופן בלעדי בהוצאות שלו שייגרמו לו בקשר עם  זה בהתאם להוראות הדין החל ולשאתהסכם 

זה. למען הסר כל ספק, המועצה לא תישא הסכם זה וביצוע הסכם המשא ומתן, החתימה על 

בתשלומים, מסים, אגרות, היטלים, תשלומי חובה אחרים קיימים או עתידיים הכרוכים בבקשת 

 וקבלת האישורים מכל רשות מוסמכת.

 

 תרופות .28

שהיא, רשאית המועצה  סיבה מכל זה הסכם פי על מהתחייבויותיו באיזו הזוכההקבלן  עמד לא .28.1

 והמוחלט, להפסיק המלא, הבלעדי דעתה שיקול ובכתב, לפי )אך לא חייבת(, בהתראה מראש

 לפגוע אחרים, ומבלי בעצמה ו/או באמצעות העבודות ולבצע את לאלתר העבודות ביצוע את

זה ועל פי הסכם אחרות העומדות לה בהתאם להוראות  וזכויות ושיפוי המועצה לפיצוי בזכות

 כל דין.

 אפשרות כל והן בדואר אלקטרוני, על פה למועצה, באופן מיידי, הן בעל להודיע מתחייב הקבלן .28.2

  .שהיא סיבה מקצתן, מכל או בהתחייבויותיו, כולן יוכל לעמוד לא כי מסתברת

 פי על יעמוד בהתחייבויותיו ן הזוכה לאשהקבל מקרה בכל זכאית לתרופות המועצה תהיה .28.3

 .שהיא סיבה מכל זה הסכם

 הזכות את כוללת לתרופות הזכות כי על הצדדים לעיל, מוסכם האמור מכלליות לגרוע מבלי .28.4

 כתוצאה מביצוע שנגרם לנזק ערך שווה סכום לקבלן הזוכה המגיעה מהתמורה להפחית

 זה   הסכם המועצה לבטל זכות העבודות; את

 של זכותו את לשלול כדי זה הסכםב ואין מצטברות למועצה הן המוענקות התרופות .28.5

 .והסכם דין מכוח נוסף סעד כל או המועצה לקיזוז, פיצוי, שיפוי

 מוסכם פיצוי .28.6

 המוסכמים שלהלן, הינם הפיצויים סכומי הצדדים מסכימים, מצהירים ומודיעים כי  .28.6.1

 כתוצאההסכם ה כריתת בעת מראש לצפותו שניתן הנזק את ומגלמים והגיוניים סבירים

 :להלן כמפורט מההפרות

 
על הסכומים האמורים לעיל יש להוסיף מע"מ, כשיעורו כדין, וכן  .28.6.1.1

 הפרשי הצמדה וריבית.

מובהר כי תשלום סכומים אלו לא ישחרו את הקבלן הזוכה  .28.6.1.2

מהתחייבותיו להשלים העבודה ו/או מכל התחייבות אחרת לפי 

 זה.  הסכם 

 סכום הפיצוי המוסכם   ההפרה
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החלפת מי מבין אנשי המקצוע, לרבות קבלן המשנה, 

 ללא אישור המועצה כנדרש בהסכם
15,000 ₪  

אי עמידה בלוח הזמנים להשלמה מוצלחת של 

 בדיקות הקבלה ו/או לתיקון הליקויים )שלב ו'(

לכל יום איחור, החל  ₪ 600

מהיום השלישי לאיחור, לכל 

 מתקן 

 לכל גוף תאורה מושבת  ₪ 600 אי עמידה בלוחות הזמנים לתיקון תקלות 
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 העברת הסיכון .29

החל ממועד קבלת אישור תחילת העבודות ועד למועד קבלת הודעה על קבלת המתקן על ידי  .29.1

לאבדן ו/או נזק למתקן ו/או  המועצה, ישא הקבלן הזוכה במלוא הסיכונים לרבות הביטוחי

 לרכיביו, ובאחריות לתיקון כל נזק שייגרם לעבודות ולכל החומרים, הרכיבים והציוד. 

 

 ביטול ההתקשרות .30

לידי גמר כולו או חלק ממנו תוך תקופת ההסכם, הסכם המועצה תהא רשאית להביא את ה .30.1

 ימים מראש. 30בהתראה בכתב של 

זה, תהא המועצה הסכם אם הפר הקבלן הזוכה ו/או מי מטעמו הפרה יסודית את הוראות  .30.2

ללא הסכם זה, לבטל את ההסכם רשאית )אך לא חייבת(, בנוסף לזכויותיה על פי כל דין ועל פי 

התראה מוקדמת. אין באמור לעיל, כדי לגרוע בהוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, 

 .1970 -התשל"א 

בנוסף לאמור לעיל, תהא המועצה רשאית )אך לא חייבת(, בנוסף לזכויותיה על פי כל דין ועל פי  .30.3

כולו או את חלקו, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, באם לא הסכם זה, לבטל את ההסכם 

זה, אשר ניתנה לו בכתב על ידי המועצה. הסכם ימלא הקבלן הזוכה הוראה כלשהי מהוראות 

והקבלן הזוכה לא מילא ו/או השלים ו/או תיקן את הוראות המועצה, לשביעות  ימים 30חלפו 

 זה ללא צורך בהודעה נוספת.הסכם רצונה המלא של המועצה, בטל 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, המועצה תהא רשאית )אך לא חייבת( לבטל את ההסכם, בקרות  .30.4

 אחד או יותר מן המקרים הבאים:

יכי פשיטת רגל ו/או פירוק ו/או חדל פירעון, קיבל צו כינוס אם יחל הקבלן הזוכה בהל .30.4.1

נכסים או צו 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 

 ימים;  45בוטל ו/או הוסר תוך 

י או קבוע, על רכושו של הקבלן הזוכה, או על חלק ממנו, באופן שיש בו הוטל עיקול, זמנ .30.4.2

כדי לפגוע לדעת המועצה באופן מהותי וישיר בפעילותו וביכולתו לספק את השירותים 

זה, או שנעשתה פעולת הוצאה לפועל לגבי כל רכושו של הקבלן, או חלק הסכם נשואי 

שיר בפעילותו, והקבלן הזוכה לא הגיש ממנו באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי וי

ימים, או שבקשתו זו נדחתה על  21בקשה לביטול העיקול או פעולת ההוצאה לפועל תוך 

 ידי הרשויות המוסמכות. 

 במקרה של פעולה בניגוד לחוקי, תקנות, צווי ו/או נהלי הבטיחות על ידי הקבלן הזוכה. .30.4.3

 א קבלת אישור המועצה.בוצע שינוי במבנה התאגידי של הקבלן הזוכה, לל .30.4.4

 במקרה שתהיה מניעה חוקית ו/או דרישה של רשות שלטונית מוסמכת. .30.4.5

 מיד לאחר ביטול ההסכם, מכל סיבה שהיא: .30.5

ימסור הקבלן הזוכה למזמין את כל התוכניות והמסמכים המצויים ברשותו בקשר עם  .30.5.1

 העבודות ו/או הפרויקט.

לכל אדם ו/או גוף אחר, לפי  המועצה תהא רשאית להעביר את המשך ביצוע העבודות .30.5.2

 שיקול דעתה המלא והמוחלט.  

הקבלן הזוכה יפנה מהאתר את עובדיו, קבלני המשנה שלו, חומרים וציוד אשר בבעלותו  .30.5.3

ו/או בבעלות מי מטעמו, אשר אינו מהווה חלק מן העבודות ו/או הפרויקט, וכן יפנה 
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וישיב את החזקה באתר מהאתר את עודפי הפסולת והאשפה הנמצאים באתר וסביבתו, 

 לידי המועצה כשהוא נקי ופנוי מכל אדם ו/או חפץ ו/או זכות צד ג' כלשהי.

לא פינה הקבלן הזוכה את האתר כאמור לעיל, תהיה זכאית המועצה לפיצוי מוסכם ללא  .30.5.4

לכל יום איחור. מובהר כי אין בתשלום פיצוי זה כדי לפגוע  ₪ 450הוכחת נזק בסך של 

 זה ו/או על פי כל דין.הסכם פה הקיימת למועצה על פי בכל סעד ו/או תרו

על ידי המועצה, לא תהיה על המועצה כל חובה לפצות את הקבלן הסכם בכל מקרה של ביטול ה .30.6

הסכם הזוכה ו/או את מי מטעמו ו/או לשלם לו תמורה מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה ב

 ההסכם. עבור השירותים שסיפק הקבלן הזוכה עד לביטולו של

 

 העברת זכויות .31

, להעביר, לשעבד למשכן בכל דרך שהיא לצד שלישי את הקבלן הזוכה אינו רשאי להמחות .31.1

זה, אלא אם ניתנה לכך הסכמת הסכם זכויותיו ו/או התחייבויותיו, כולן או חלקן, על פי 

המועצה, מראש ובכתב. ניתנה הסכמה כאמור, יהא הקבלן הזוכה רשאי לבצע את העבודות, כולן 

ה בכך לשחרר אותו מחובותיו, מאחריותו או חלקן, באמצעות קבלני משנה מטעמו, אולם לא יהי

ומהתחייבויותיו בגין כל פעולה ו/או מחדל ו/או רשלנות של קבלני משנה כאמור ו/או מי מטעמם 

 זה ועל פי כל דין. הסכם על פי 

הסכם המועצה רשאית לשעבד ו/או למשכן ו/או להמחות ו/או למכור זכויותיה ו/או חובותיה לפי  .31.2

המלא, המוחלט והסופי, בכפוף לכך שבמקרה של המחאה או מכירה, זה, על פי שיקול דעתה 

הנמחה או הרוכש יקבלו על עצמם את מלוא ההתחייבויות המומחות ו/או הנמכרות, לפי העניין. 

במקרה של העברה כאמור, ימציא הקבלן הזוכה, באופן מיידי, ערבויות חדשות, באותם תנאים 

 לטובת הנעבר.

 

 מחלוקות מקצועיות .32

מקרה של מחלוקת בין הצדדים, וככל שהצדדים לא הגיעו לפתרון מוסכם, כל אחד בכל  .32.1

"( לשם פתרון המחלוקת המומחה" -מהצדדים יהיה רשאי לבקש למנות מומחה מקצועי )להלן 

המקצועית. בקשה למינוי המומחה תפרט את הנושא המקצועי בקשר עם המחלוקת המקצועית 

ם שמוצע למנותם כמומחים. מוסכם כי הצדדים יפגשו ותכלול רשימה של לפחות שלושה אנשי

ימים קלנדריים לאחר קבלת  5ויחליטו ביחד בנוגע למינוי המומחה מתוך כל המוצעים בתוך 

 הבקשה למינוי המומחה. 

המומחה יקבל החלטה בכתב, והצדדים מקבלים ומסכימים כי החלטתו של המומחה תהיה  .32.2

 סופית ומחייבת, ללא זכות ערעור ו/או השגה. 

 שכר טרחתו והוצאותיו של המומחה ישולמו על ידי הצדדים, בחלקים שווים.  .32.3

 

 זכויות יוצרים .33

ים, אישורים ורישיונות, כל זכויות היוצרים על תכניות, תשריטים, שרטוטים, מדידות, היתר .33.1

דו"חות, חישובים, חוות דעת, ספרות, יישומי מחשב, הוראות ומסמכים טכניים, מודלים, תיקי 

המתקנים והציוד, הוראות הפעלה, נהלי בדיקה ותחזוקה, תרשימי זרימה, צילומים, פרוספקטים 

וכל חומר אחר אשר  טכניים, תכנית חיווט, תכניות מכאניות ואלקטרוניות, ספרות, יישומי מחשב

ייעשה בו שימוש ו/או יפותח ו/או יירכש ו/או יותאם על ידי הקבלן הזוכה בעצמו או על ידי קבלן 
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"(, יהיו רכוש המועצה הבלעדי המסמכים" –משנה שלו, בכל מדיה קיימת או שתהיה )להלן 

 ר לכך.והקבלן הזוכה מוותר בזאת ויהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקש

מובהר בזאת כי המועצה זכאית לעשות במסמכים כל שימוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובין  .33.2

היתר להעבירם לכל גורם שהוא ולכל מטרה, ללא כל צורך בבקשת רשות מהקבלן הזוכה ומבלי 

 שיהיה זה זכאי לקבלת תמורה או תוספת תמורה בגין השימוש האמור. 

הקבלן הזוכה מצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו,  .33.3

 במהלך ביצוע מחויבויותיו על פי חוזה זה. 

הקבלן הזוכה לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות, תוכנות ובכל חומר שהוכן על ידי המועצה  .33.4

ות, אלא אם קיבל אישור בכתב לצרכי מתן השירותים, לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחר

 ומראש מהמועצה.

הקבלן הזוכה מתחייב, בהתחייבות בלתי חוזרת, לשפות את המועצה בכל מקרה של תביעת צד ג'  .33.5

כנגד המועצה בטענה כי המערכת מפרה זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ובלבד שהמועצה 

הל את ההגנה כנגדה. המועצה רשאית תודיע לקבלן הזוכה על כל תביעה כאמור ותאפשר לו לנ

לדרוש מהקבלן הזוכה כי החומרים נשואי התביעה יוחלפו בחומרים אחרים ש"ע שאינם מפירים, 

 על חשבונו המלא של הקבלן הזוכה. 

הקבלן הזוכה אינו רשאי לעשות כל שימוש במסמכים, באישורים, בהמלצות, בתעודות, במצגות,  .33.6

אתרי אינטרנט וכיוצ"ב, הנושאים את הסמליל )לוגו( של המועצה, פיזיים או דיגיטליים, לרבות ב

 אלא באישור מראש של המועצה.  

 זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן.הסכם סעיפים אלו יהיו בתוקף אף לאחר תום תקופת  .33.7

בתום ההתקשרות או מיד עם דרישתה הראשונית של המועצה, לפי המוקדם ביניהן, יעביר הקבלן  .33.8

כל התכניות, התשריטים, השרטוטים, המדידות, ההיתרים, האישורים הזוכה את את 

והרישיונות, את הרישיונות והאישורים מחח"י, וקמ"ט חשמל, את אישורי מהנדס החשמל, 

אישורי הקונסטרוקטור, אישורי חשמלאי בודק, אישורי ממונה הבטיחות, , הדו"חות, 

פרטים והמסמכים הטכניים, תיקי החישובים, חוות הדעת, יישומי המחשב, ההוראות, המ

המתקנים והציוד, הוראות הפעלה למתקן ולמערכותיו, את נהלי הבדיקה והתחזוקה, את תרשימי 

זרימה, צילומים, הפרוספקטים הטכניים, כתבי האחריות, תכנית החיווט, התכניות המכאניות 

ים לפיהן בוצעו והאלקטרוניות, את הסיסמאות וקודי ההפעלה, וכל מסמך ו/או חומרים אחר

העבודות, וכל חומר אחר שבידו או בידי כל קבלן שירותים אחר, המועסק במסגרת מתן 

 השירותים על ידי הקבלן הזוכה, לידי המועצה. 

 

 סודיות  .34

(, מסמך, Know-How(, ידע )Informationהקבלן הזוכה מתחייב לשמור בסוד כל מידע ) .34.1

איור, ציור, תרשים, שרטוט, מדידה, מודל, אישור, היתר, תכתובת, תוכנית, נתון, תמונה, וידאו, 

חוזה, הסכם, חוות דעת, מספרי טלפונים ומספרי טלפון ניידים, כתובת למשלוח דואר, כתובת 

דוא"ל, קוד, סיסמא, יישומי מחשב ויישומי טלפונים ניידים, ספרות מקצועית, הוראות 

ם טכניים, וכן כל מידע אודות המועצה ומסמכים טכניים, נהלים, תרשימי זרימה, פרוספקטי

מידע " –אשר יגיע לידי הקבלן הזוכה או למי מטעמו בקשר למתן השירותים במכרז זה )להלן 

"(, בין בכתב ובין בע"פ, בין אם באופן ישיר ובין אם בעקיפין, בין אם נתקבל במהלך מתן סודי

 השירותים או לאחר מכן. 



 

        

82                         
 

 ______________המציע חתימת

ידע סודי שתגענה אליו עקב ביצוע מכרז זה וללא הרשאה הקבלן הזוכה מתחייב לשמור בסוד מ .34.2

מהמועצה, והקבלן הזוכה לא ימסור מידע סודי כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה. הקבלן 

הזוכה מתחייב להחתים את כל עובדיו והמועסקים על ידו לצרכי מכרז זה על התחייבות לשמירת 

 סודיות, והעתק מהתחייבות זו תועבר למועצה.

בלן הזוכה ידאג לאבטח את כל המידע הסודי המגיע אליו במסגרת מכרז זה, ימנע גישה הק .34.3

ותקנות הגנת  1981 -למערכות ולמידע הסודי, ויפעל בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

 . 1986-הפרטיות )תנאי אחזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים(, התשמ"ו 

אל הקבלן הזוכה ו/או נאספו על ידו במסגרת מכרז זה מהווים "מאגר מידע"  נתונים אשר הגיעו .34.4

ומשכך, בין היתר, האחריות לנוהל רישומו,  1981-בהתאם להגדרת חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 

 החזקתו והשימוש בו בהתאם לחוק, מוטלת על הקבלן הזוכה. 

עם המועצה, או במועד שתורה הקבלן הזוכה יוודא השמדת כל המידע הסודי בתום ההתקשרות  .34.5

 לו המועצה, לפי המוקדם מביניהם.

 הקבלן הזוכה יעסיק עובדים רק לאחר אישורו בכתב של קב"ט המועצה.   .34.6

 

 ייעוץ חיצוני .35

 המועצה תהא רשאית, אך לא חייבת, למנות יועץ טכני, מטעמה ועל חשבונה. .35.1.1

המבוצעות על ידי הקבלן  ככל שימונה היועץ הטכני, יהיה הוא רשאי להיות נוכח בבדיקות .35.1.2

הזוכה באתר ו/או במתקני הקבלן הזוכה ו/או במפעלי קבלני המשנה של הקבלן הזוכה, וזאת 

 בתיאום מראש עם הקבלן הזוכה ו/או עם קבלני המשנה מטעם הקבלן הזוכה, לפי העניין.

כם הסהמועצה תהא רשאית לדרוש כי היועץ הטכני יפקח על התאמת ביצוע העבודות להוראות  .35.1.3

זה, המפרט הטכני והתוכניות, והקבלן הזוכה מתחייב לשתף פעולה עם היועץ הטכני, ככל 

 שיידרש.

היועץ הטכני יתריע על כל סטייה ו/או שגיאה ו/או ליקוי ו/או אי התאמה הנוגעים לטיב העבודה  .35.1.4

דות ו/או לטיב החומרים ו/או לסוג החומרים ו/או לאופן ביצוע העבודות ו/או לסדר ביצוע העבו

 זה, בפני מנהל הפרויקט מטעם הקבלן הזוכה.הסכם המוסכם ב

הקבלן הזוכה מתחייב לאפשר ליועץ הטכני לבקר בשעות העבודה במקום ביצוע העבודות, וכן  .35.1.5

בכל מקום אחר אשר בו נעשות עבודות על ידי הקבלן הזוכה ו/או עבורו, ולשתף פעולה באופן 

 מלא עמו.

של היועץ הטכני לא יהוו אישור לכל מעשה ו/או מחדל של  מובהר כי נוכחותו ו/או ידיעתו .35.1.6

זה ו/או בנספחיו. עוד מובהר, כי אין בקיומו הסכם הקבלן הזוכה, שיש בו כדי לסטות מהאמור ב

זה הסכם של היועץ הטכני בכדי להוסיף על המועצה אחריות אשר אינה מוטלת עליה במפורש ב

 /או אחריותה.או בכדי לגרוע באופן כלשהו מהתחייבויות ו

 

 ביקורת  .36

גזבר המועצה ומבקר המועצה, או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים בכל עת, בין בתקופת  .36.1

ובין לאחריה, לקיים ביקורת אצל הקבלן הזוכה בכל הקשור במתן השירות, או בתמורה הסכם ה

 זה.הסכם הכספית נשוא 

ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל, ייתכן ויכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של הקבלן הזוכה  .36.2

 הקשורים למתן השירותים, והעתקתם. 
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הקבלן הזוכה מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע  .36.3

 חשבון, ככל שישנם בידו. או מסמך כמתואר לעיל, וכן דו"חות כספים מבוקרים על ידי רואה 

הסכם הקבלן הזוכה מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ה .36.4

 ומצוי בידי צד שלישי.

 

 קיזוז .37

 זה.הסכם לקבלן הזוכה ו/או לקבלני המשנה מטעמו לא תעמוד כל זכות קיזוז בקשר עם  .37.1

בגין כל חוב הקיים לקבלן הזוכה  זה,הסכם למועצה עומדת זכות קיזוז מהתמורה שתשולם לפי  .37.2

זה, וזאת בכפוף לכך שהמועצה תמסור לקבלן הזוכה הודעה מפורטת הסכם כלפי המועצה על פי 

בכתב, הכוללת את הסכום שבכוונתה לקזז מהמחיר ואת מהות החוב הנטען בגינו מבוצע קיזוז 

 ימים מראש לכל הפחות, לפני הפעלת זכות קיזוז כאמור. 14כאמור, 

 

 נותשו .38

מובהר, כי אי חתימת הזוכה על החוזה או ההזמנה בתוך פרק הזמן הקבוע במכרז, או בתוך פרק  .38.1

 זמן סביר שתקבע המועצה, יהוו הפרת חוזה, לכל דבר ועניין.

מובהר ומוסכם כי הקבלן הזוכה ו/או קבלני המשנה מטעמו אינם רשאים לעכב את ביצוע  .38.2

כמו כן, לקבלן לא תהיה זכות עכבון כלשהו  כל מקרה.זה או כל חלק מהן בהסכם העבודות נשואות 

על איזה ממתחמי הפרויקט או הציוד שהותקן בהם או שהובא לאתר ואשר המועצה שילמה בגינו את 

 התמורה

זה יהיו בכתב ותימסרנה ביד, תשלחנה בדואר רשום או תשלחנה בדואר הסכם הודעות לצורך  .38.3

או לכל כתובת זה הסכם הצדדים הנקובים בכותרת  אלקטרוני, לפי בחירת הצדדים, על פי מעני

, ויראו כל הודעה שנמסרה או נשלחה כאמור כאילו אחרת עליה יודיע צד למשנהו בכתב כאמור

 נתקבלה על ידי נמענה כדלקמן: 

כעבור ארבעה ימי עסקים  -בעת מסירתה; )ב( אם נשלחה בדואר רשום  -)א( אם נמסרה ביד 

כעבור יום עסקים אחד  –כאמור; )ג( אם נשלחה בדואר אלקטרוני מהמועד שנמסרה למשלוח 

 מהמועד שנשלח.

הדין החל על ההתקשרות על פי חוזה זה יהיה אך ורק הדין הישראלי. מוסכם בזאת כי לבתי  .38.4

המשפט בירושלים תהא סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת בין הצדדים 

 זה.הסכם בקשר לביצועו של 

זה על כל הסכם זה, מסכימים ומצהירים הצדדים, באופן בלתי חוזר, כי הסכם חתימה על ב .38.5

נספחיו, 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 

 זה.הסכם ב

זה יהיו בכתב בלבד ובחתימת שני הצדדים. שינוי או תיקון הסכם נוי או תיקון או ויתור לכל שי .38.6

 שלא בכתב וללא חתימת שני הצדדים לא ייחשב כמחייב.

הסכמת אחד הצדדים לסטייה מתנאי ההסכם, לא תשמש תקדים, ואין ללמוד ממנה גזירה שווה  .38.7

 למקרים אחרים.
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לו, במהלך תקופת ההסכם, ניגוד עניינים מכל מין וסוג, הקבלן הזוכה מצהיר כי אין ולא יהיה  .38.8

קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין אחר שעלולים להעמיד אותו במצב של 

 ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים.

רש זה על ידי הצד האחר לא תתפהסכם הימנעות של צד כלשהו מנקיטת פעולה במקרה של הפרת  .38.9

כוויתור מצדו לגבי אותה הפרה ולא ניתן ללמוד ממנה גזירה שווה לגבי הפרות אחרות דומות או 

 שונות.

הקבלן הזוכה מתחייב כי הוא וכל מי מטעמו ימנעו מכל מעשה ו/או מחדל העלול ליצור או לגרום  .38.10

ה. זהסכם את הרושם, כי היחסים בינו לבין המועצה שונים באופן כלשהו מאלה המוגדרים ב

מוסכם כי אם בית משפט ו/או גורם מוסמך כלשהו יחליט, למרות כוונת הצדדים המפורשת, כי 

הקבלן הזוכה ו/או כל מי מטעמו, הנו עובד של המועצה ו/או מי מטעמה, אזי ישפה הקבלן הזוכה 

את המועצה ואת כל מי מטעמה בכל הוצאה שתגרם לה עקב כך, לרבות הוצאות משפטיות ושכר 

 טרחה.

בהר בזאת כי ב"כ הקבלן הזוכה אינו מייצג ולא ייצג את המועצה במהלך המו"מ לחתימת מו .38.11

 זה.הסכם 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

________________________ ________________________ 

 הקבלן הזוכה המועצה 
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 נספח "א" : רשימת גופי תאורה מאושרים להתקנה 

עדי  –נקודות בונוס 
 ישלים

 מציע דגם יצרן ספק

אורפוינט תאורה  11
 בע"מ

FORLAND OP-FR18 1 

אורעד מהנדסים  7
 בע"מ

Cooper 
Lighting 

NAVION 2 

 Orbino LUG 3 אלתם עין השופט 5
געש מוצרי תאורה  5

 בע"מ
געש מוצרי 

 תאורה בע"מ
Appolo 4 

 Kanlight Vega 3 5 ח.י פתרונות תאורה 7
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   מפרט טכנינספח "ב" 

כל הכתוב להלן או בנספח הוראות התחזוקה הינו השלמה למפרט הכללי, לתוכניות ולכתבי הכמויות  .1

ועל כן אין זה מן ההכרח שכל העבודה המפורטת בהזמנות שימסרו לביצוע תמצא את ביטויה הנוסף 

ו  08ובפרט פרקים במפרט זה. המפרט הכללי לצורך האמור לעיל, הינו "המפרט הכללי לעבודות בניה" 

ייקבע על פי המפרטים להלן. בכל מקרה  -. בכל מקרה של סתירה בין המפרטים להלן והמפרט הכללי18

 יקבע המסמך המחמיר. -של תנאים מחמירים

 בדיקות טרם תחילת העבודה .2

 חשמלאי מטעם הקבלן הזוכה יבצע סיור שבו יבחן את כלל עמודי התאורה והמרכזיות. .2.1

 הקבלן ימלא דוח מצאי של כלל העמודי התאורה, גופי התאורה והמרכזיות. .2.2

הקבלן יכין דו"ח פערים בין המצב התקני למצב בשטח של עמודי התאורה והמרכזיות וכן יפרט  .2.3

 את הפעילויות הנדרשות להתאמת המצב בשטח למצב התיקני.

ב בהתאם לתקן ולחוק היועץ הטכני יאשר את הפעילויות הנדרשות על מנת להעמיד את המצ .2.4

 החשמל.

רק עבודות שאושרו על ידי היועץ הטכני יבוצעו בכפוף להגשת הצעת מחיר בהתאם לכתוב במכרז:  .2.5

 20%מחירון דקל,ללא תוספות, בהנחת 

 גופי התאורה .3

 יורכבו רק גופי התאורה מתוך הרשימה בנספח א .3.1

 כפול" . גופי התאורה המחוברים לרשת החשמל יהיו בעלי דרגת הגנה "בידוד .3.2

 גוון צבע גוף התאורה ייקבע על ידי הרשות, ללא שינוי במחיר .3.3

באחריות הספק לוודא כי המכלול של זרוע גוף התאורה יחד עם גוף התאורה יוכלו לעמוד בעומס  .3.4

 שלג כפי המוגדר באזור האקלים של גוש עציון

 הרכבת גופי התאורה: .4

 ינותק זרם החשמל בעת העבודה על המרכזיה .4.1

מגש האביזרים תיקני, אין להחליפו. במידה ומגש האביזרים במצב שהוא אינו בטיחותי  ככל שמצב .4.2

על פי חוק החשמל או דורש טיפול, יש לדווח ליועץ הטכני. במידת הצורך יוחלף מגש האביזרים 

 בתוספת תשלום.

 בסיום העבודה על הקבלן למרוח בספרי גריז את בורג החיבור בין מכסה המגש לעמוד התאורה, .4.3

 וכן את ברגי החיבור בין הזרוע לעמוד התאורה ובין גוף התאורה לזרוע ולעמוד התאורה

 עוצמות תאורה ואחידות .5

 בשעות הפעילות המוגדרות במסמך זה, על תאורת חוצות לעמוד בדרישות רמות ההארה הבאות .5.1

 כפי שנמדד במישור השטח המואר(:(

 :תאורת רחובות וכבישים מוניציפאלית .5.2

 :מבלי לעבור את הערכים הנקובים בו, כגון 13201התאורה יעשה ע"פ ת"י תכנון  .5.3

  סיווג –רחובות ראשיים ME3b על הכביש, S2 על המדרכה 

  4סיווג  –רחובות משנייםS3/. 

 :פלישת אור .6

 מ' בכל מישור לא תעלה על 1.5עוצמת אור פולש הנמדדת בגובה של  .6.1
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 1   בפלישה אל אזורי המגורים –לוקס 

   5 בפלישה אל אזורים מסחריים – לוקס 

 :שעות ההפעלה המותרות .7

 23:00יש לעמעם את תאורת הרחוב )להוציא צמתים ומעברי חצייה( לתפוקה מופחתת בין השעות  .7.1

 .ועד לזריחה

 :דרישות טכניות נוספות מפנסי רחוב .8

 )ספוט-שכבתי )לא מולטי-פיזור רב .8.1

 קירור פסיבי בלבד .8.2

 (HID עם רפלקטור LED ות )דהיינו מקורהיברידי LED אין להשתמש במנורות .8.3

  אין לבצע רטרופיט. .8.4

 אופציונאלי -מונה אנרגיה .9

 .מתוצרת יישומי בקרה או ש"ע מאושר LT – ELNET מונה האנרגיה יהיה תלת פאזי דגם .9.1

 .14VDC ,2Aהמונה יותקן על פס דין במרכזיית התאורה, כולל ספק כח  .9.2

 .יותקנו משני זרם על קווי הזינה הראשיים .9.3

מהיציאה הטורית של הבקר אל הכניסה  RS232 -ל RS485 ADAM בנוסף יותקן מתאם תקשורת .9.4

 .הטורית של מונה האנרגיה

מונה האנרגיה יאפשר לספק נתונים לגבי צריכת הזרמים, הספקים אקטיביים וריאקטיביים, . .9.5

 .פאזיים ומתחים שלובים-מקדם הספק, הספקים נצברים, מתחים תלת

 פוף לאישור המזמין להחליףבכ -קופסת חיבורים .10

 תתוקן קופסת חיבורים עם קלפה בהתאם לצורך ובהתאם לתנאי ההתקנה .10.1

 CI ס"מ עשויה מפוליאסטר משוריין, או קופסת 15*15*10הקופסה תהייה במידות . .10.2

כוללת מכסה הנסגר באמצעות ברגים. , IP65 מתאימה להתקנה בתנאי חוץ בדרגת אטימות

 UV ים עמידים בפני קרינההקופסה תהייה עשויה מחומר

 כל הכניסות והיציאות של הכבלים ו/או הצנרות יהיו אטומים בעזרת אטמים כנדרש .10.3

 הקופסה תהייה מותקנת עם כל האביזרים והחיזוקים הנדרשים להתקנה תקינה על עמוד .10.4

או שו"ע מאושר, עם  ABB תוצרת 10KA / 6ACקוטבי -הקופסה תכלול בתוכה מא"ז דו .10.5

 .וי פלסטי, פס הארקה ומהדקי הסתעפות לפאזות ולאפסניתוק אפס, כיס

"מגלן  או כדוגמת-, 3BCאו - 2BCמדגם   SOGEXIכדוגמתמהדקי ההסתעפות יהיו  .10.6

 או שווה ערך לפי אישור נציג המזמין ."פלסטיקה

 ,המהדקים יותאמו לחתך הכבלים והמוליכים המתחברים, ויהיו בצבעים תואמים לפאזות .10.7

 אפס, והארקה

 וליכיםכבלים ומ .11

קרקעית ולמתח של -כל הכבלים יהיו כמוגדר בתיאור הסעיף מסוג המיועד להתקנה תת .11.1

מ׳. קצוות הכבלים שבהם ישנם גידים עם מוליכים  1אש עם הטבעה כל -וולט, ויהיו חסיני 1000

שזורים, יחוברו באמצעות נעלי כבל מתאימים לחתך הגידים. הכבלים יהיו תקניים עם תו תקן 

 .547ישראלי 

צבע הגידים במקומות חיבורם למהדקים ו/או לציוד יהיה בהתאם לפרסום קובץ תקנות  .11.2

. במתקנים אלה יתכן מצב בו חלק מהמוליכים, שצבע הבידוד שלהם 5656מיום  26/1/95כמפורט :

 במעגלים הישנים) וחלק אחר הם מוליכי אפס )במעגלים החדשים(.(כחול, הם מוליכי מופע 
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בהם נוספו מעגלים חדשים, צבעי הבידוד של המוליכים במעגלים  מתקני חשמל ישנים, .11.3

במתקן קיים, שבו הוחלפו מוליכים, יותקנו  .החדשים צריכים להתאים לנדרש בתקנות החדשות

 (N)שלטי אזהרה בנוסח: ״זהירות הצבע הכחול של בידוד מוליך במתקן יכול שיסמן מוליך אפס 

 או מוליך מופע״

 . ן בלוח הראשי והן בכל לוח משנה שבקו הניזון ממנושילוט כאמור, יותקן ה .11.4

 .מ"מ 6השלט יהיה שלט סנדביץ' רקע לבן כתב אדום בגודל  .11.5

 מוליכים .12

" מוליך "ט" בצבעים תקניים עבור מוליכים יהיו מוליכי נחושת עם בידוד פלסטי "פי.וי.סי .12.1

וולט בהתאם לתקן ישראלי מס׳  750הפאזות, אפס והארקה, המוליכים יתאימו למתח של 

קצוות המוליכים השזורים יצוידו בנעלי כבל. נעלי הכבל יחוברו לקצוות המוליכים ע"י צבת .473

יף הקודם ועם שילוט צבעי קצות המוליכים יהיו בצבעים כפי המצוין בסע .לוחצת המיועדת לכך

 .כפי המצוין בסעיף הקודם
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אופציונאלי להחלטת הרשות. תיתכן התקנה  -מפרט לבקרה: בקרת תאורת ותוכנת ניהול לתאורה .12

 חלקית בשלב זה

1.  
 באופן כללי קיימות שתי שיטות התקנת מערכת בקרה. .1.1

  PLC מערכת בקרה מבוססת תקשורת על קווי אספקת החשמל  .1.1.1
בפרוטוקול תקשורת סטנדרטי  RFמערכת בקרה אלחוטית: שידור באמצעות גלי רדיו  .1.1.2

, יהיה זה רק לאחר אישור משרד LoRaWANופתוח. ככל שייעשה שימוש בטכנולוגית 
 התקשורת. במידה ולא יהיה אישור מעין זה, לא ניתן יהיה להשתמש בטכנולוגיה זאת. 

, בשלב זה, עדין יש להתקין רכיבים הן בגוף LORAWAN-בכל אחת מהשיטות, למעט ב .1.2
התאורה והן במרכזיה לטובת התקשורת עצמה עם העמודים, וכן להקים מרכז בקרה רשותי. 

 רכיבי מערכת הבקרה לפיכך: 
 הקמת מרכז בקרה או התממשקות למרכז בקרה קיים. .1.2.1
ובת לט LORAWAN -התקנת רכיבי בקרה במרכזיות כאשר, אין חובה לרכיב במרכזיה ב .1.2.2

  התקשורת עצמה עם העמודים.
 התקנת רכיבי בקרה על גופי התאורה או בתוך גופי התאורה או בבסיסי עמודי התאורה. .1.2.3

 תנאי סף להקמת מערכת בקרה: .1.3
 מערכת פועלת בצורה תקינה ב: .1.3.1

רשויות מקומיות ו/או חברות ממשלתיות, או גופים ציבוריים הנתמכים  3לפחות  .1.3.1.1
 טאות ובתי חולים  בישראל או באירופהעל ידי הממשלה, כגון אוניבסי

 מרכזיות תאורה שונות ללקוח 3לפחות  .1.3.1.2
 יחידות קצה לכל לקוח 100לפחות על  .1.3.1.3

 קיומו של מרכז בקרה פעיל. .1.3.2
אישור ממכון מוסמך, כדוגמת מכון התקנים הישראלי וכדו', המעיד כי ארגונו של המציע  .1.3.3

ל "מערכות תאורה ותחום ,בתחום ש ISO -9001:2015בעל מערכת איכות מאושרת לתקן 
 החשמל" )יש לצרף אישור או תעודה בתוקף(. 

 ביצועים נדרשים ממערכת הבקרה: .1.4
, אולם PLCאו  RFיחידות הקצה ובקרי התאורה יתמכו באחת משיטות התקשורת  .1.4.1

הזוכה יהיה בעל יכולת לספק ולתמוך ביחידות קצה ובבקרים בכל אחת מהשיטות לפי 
 בחירת המזמין. נדרשת רמת הביצועים הבאה )לפי כל רכיב(: 

 בקר תאורה: .1.4.1.1
בתקן  RFמערכת תקשורת סלולארית ו/או אינטרנט קווי ו/או תקשורת  .1.4.1.1.1

LORAWAN  915ישראלIL  ו/אוMESH RF להתקשרות עם מרכז הבקרה ,
,  בין מרכזיית התאורה לבין יחידות  PLCכולל תקשורת דו כיוונית, ו/או 

 הקצה. 
לא נדרשת תקשורת ישירה בין יחידות הקצה   LORAWAN-בשימוש ב

 למרכזייה . יש להציג קטלוג ומפרט של בקר התאורה המוצע.
 RFת בתקשורת יחידות קצה לפחו 150בקר התאורה יאפשר שליטה על עד  .1.4.1.1.2

MESH. 
יחידות קצה לפחות בתקשורת  500בקר התאורה יאפשר שליטה על עד  .1.4.1.1.3

PLC. 
בקר התאורה יאפשר טווח שידור וקליטה ללא הוספת מגברים ו/או מסננים  .1.4.1.1.4

 חשמליים במרכזיית התאורה ו/או במתקן התאורה בכלל.
 (. 20°C) - °C65-בקר התאורה יתאים לעבודה בטמפרטורת סביבה של  .1.4.1.1.5
או מקביל בינ"ל המוכר  60950ישראלי    ר התאורה יתאים לדרישות תקןבק .1.4.1.1.6

 EMCעל ידי גוף תקינה שמקום מושבו במדינות האיחוד האירופי, לרבות תקני 
הרלוונטיים, יש להגיש תעודת בדיקה מלאה ממכון התקנים הישראלי אם נדרש 

 או מקביל בינ"ל לדגם המוצע.
תקשורת לבקר התאורה המוצע, הן יש להציג אישור בר תוקף  ממשרד ה .1.4.1.1.7

 של הבקר המוצע. RFליחידת המודם הסלולארי והן ליחידת ה 
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 :RF/DALIיחידת קצה  .1.4.1.2
או   RF-MESHמערכת תקשורת אלחוטית, דו כיוונית, תעבוד בשיטת  .1.4.1.2.1

(, בין מרכז הבקרה לבין 915ILישראל סטנדרטית ) LORAWANבשיטת 
 יחידת הקצה המוצעת.יש להציג קטלוג ומפרט של  –יחידות הקצה 

בהתאם לדרישות תקן  DALIיחידת הקצה תכלול ממשק תקשורת   .1.4.1.2.2
IEC62386  .לשליטה ותקשורת עם גוף התאורה 

 מטר לפחות. 500טווח שידור/קליטה  .1.4.1.2.3
 ( 20°C) - 65°C-יחידת הקצה תתאים לעבודה בטמפרטורת סביבה של  .1.4.1.2.4
 דרגת ההגנה החשמלית של יחידת הקצה "בידוד כפול".  .1.4.1.2.5
לפחות. במקרה של התקנת  IP65ההגנה מלחות ואבק של יחידת הקצה דרגת  .1.4.1.2.6

 .40IPבקר בתוך גוף התאורה נדרשת הגנה 
או מקביל בינ"ל על  IEC 61347-2-11   יחידת הקצה תתאים לדרישות תקן .1.4.1.2.7

ידי גוף תקינה שמקום מושבו באחת ממדינות האיחוד האירופי, לרבות תקני 
EMC   הרלוונטיים, יש להגיש תעודת בדיקה מלאה ממכון התקנים הישראלי

 אם נדרש או מקביל בינ"ל  לדגם המוצע.
  יש להציג אישור בר תוקף  של משרד התקשורת ליחידת הקצה המוצעת. .1.4.1.2.8

 :PLC/DALIיחידת קצה  .1.4.1.3
, בין מרכזיית התאורה לבין PLCמערכת תקשורת דו כיוונית, תעבוד בשיטת  .1.4.1.3.1

 יש להציג קטלוג ומפרט של יחידת הקצה המוצעת. –יחידות הקצה 
בהתאם לדרישות תקן  DALIיחידת הקצה תכלול ממשק תקשורת  .1.4.1.3.2

IEC62386  מטר  500לשליטה ותקשורת עם גוף התאורה. טווח שידור/קליטה
 לפחות, ללא הוספת מגברים ו/או מסננים חשמליים במתקן התאורה. 

 ( 20°C) - 5°C6-יבה של יחידת הקצה תתאים לעבודה בטמפרטורת סב .1.4.1.3.3
 דרגת ההגנה החשמלית של יחידת הקצה "בידוד כפול". .1.4.1.3.4
לפחות. במקרה של התקנת  IP65דרגת ההגנה מלחות ואבק של יחידת הקצה  .1.4.1.3.5

 .40IPבקר בגוף תאורה נדרשת הגנה 
 

גוף תקינה שמקום   IEC 61347-2-11   יחידת הקצה תתאים לדרישות תקן .1.4.1.3.6
הרלוונטיים, יש  EMCמושבו באחת ממדינות האיחוד האירופי,, לרבות תקני 

להגיש תעודת בדיקה מלאה ממכון התקנים הישראלי  אם נדרש או מקביל 
 בינ"ל לדגם המוצע.

על הפתרון לכלול את כל רכיבי המערכת )חומרה, שכבת תוכנה, מערכת ניהול, אפליקציית  .1.4.2
 ם כשירות מאותו הספק.טכנאים( הניתני

עם הגשת ההצעות יגיש  –מערכת הניהול חייבת לאפשר התממשקות למערכות אחרות  .1.4.3
 של תוכנת הבקרה המוצעת.  APIהמציע את ה 

במידה ויוחלט על התקנת יח' קצה בתוך גוף התאורה  יש להציג תעודת השלמה לתקן  .1.4.4
ת ממדינות האיחוד האירופי, (, גוף תקינה שמקום מושבו באח2.3חלק  20) 20.2.3ישראלי 

 או מקביל בינ"ל.
 הקמת מרכז בקרה  .1.5

כללי: מרכז הבקרה המתוכנן ותוכנת ניהול הבקרה תותקן בענן אינטרנטי ותופעל מכל  .1.5.1
 דפדפן סטנדרטי.

 התוכנה תאפשר גישה לחמישה משתמשים מורשים. .1.5.2
התוכנה תאפשר גישה מקומית ממחשבים המותקנים על רשת התקשורת המקומית וכן  .1.5.3

 באמצעות גלישה מאובטחת מהאינטרנט 
גישה לתוכנה תתאפשר רק לגורם מורשה אצל המזמין יקבל סיסמא וגישה לנתוני מערכת  .1.5.4

 הבקרה ו/או לשינויים מרחוק עפ"י רמות הרשאה שיוגדרו ע"י המזמין
 יום.  365של הרשות ויהי זמין לפחות ל המידע יאוחסן בענן  .1.5.5
 לכל מערכת עירונית קיימת ללא תוספת תשלום. APIמרכז הבקרה יהיה בעל ממשק פתוח  .1.5.6
התוכנה והתקשורת האינטרנטית לרבות מערכת הבקרה האלחוטית הן במרכזיות התאורה  .1.5.7

יבר, על יכללו הגנות לאבטחת המידע והגנות מפני תקיפות סי RFוהן היחידות האלחוטיות 
המציע להגיש את מפרט אבטחת המידע וההגנות מפני התקפות סייבר של המערכת 
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 המוצעת.
  

 התקנת רכיבי בקרה במרכזיות .1.6
התקנה של הבקרים במרכזיית התאורה תיעשה בתוך המרכזייה, ככל שלא יהיה מקום  .1.6.1

 בתוך המרכזייה יותקנו הבקרים בקופסא ייעודית אשר תחובר למרכזיה מבחוץ עם קדח
 להעברת החיווט.

 תיאור התקשורת והעברת הנתונים ממרכז הבקרה לבין מרכזיות התאורה וגופי התאורה .1.7
כיוונית, בין מרכז הבקרה לבין מרכזיית התאורה או -התקשורת תאפשר העברת נתונים, דו .1.7.1

(. בנוסף,  כל העמודים יהיו בעלי כתובת דיגיטלית LoRaWAN-ישירות לעמודים )לדוגמא ב
IDך זיהוי והתקשרות אינדיווידואלית או התקשרות קבוצתית. ,  לצור 

ככל שהתקשורת מבוצעת בין מרכז הבקרה למרכזיות, ולא מול גופי התאורה עצמם  .1.7.2
-ישירות, בכל מרכזיית תאורה יותקן  בקר תאורה המשמש לתקשורת והעברת נתונים, דו

 כיוונית, המאפשר את המפורט להלן:
המותקנים  (RF/PLC)ה ומתאמי התקשורת העברת נתונים בין בקר התאור .1.7.2.1

 במרכזיית התאורה לבין גופי התאורה.
העברת נתונים בין בקר התאורה המותקן במרכזיית התאורה לבין מרכז הבקרה,  .1.7.2.2

-IoT2G/NBבאמצעות מודם סלולארי  TCP/IPבתקשורת 
LORAWAN/3G/LTE/GPRS.או בתקשורת קווית, להחלטת הרשות . 

 ממרכז הבקרה   בקר תאורה נשלט מרחוק, .1.7.3
, יאגור IDבקר התאורה שיותקן במרכזיית התאורה, יהיה בעל כתובת דיגיטלית  .1.7.3.1

בתוכו את כל הנתונים של גופי התאורה לרבות כתובות שעות הדלקה, כיבוי, תוכניות 
עמעום וסטאטוס של גופי התאורה )מצב תקינות( ובנוסף, ישמש כתחנה להעברת 

שתתבצע  RFבקרה ולכל פנס בשטח )ניתן כי בתקשורת כיווני, בין מרכז ה-נתונים, דו
 תקשורת ישירה בין בקרי התאורה למרכז הבקרה(, כמפורט להלן:

נתונים המתקבלים ממרכז הבקרה עבור המרכזייה ו/או עבור כל פנס ,  .1.7.3.1.1
 לרבות:

 קביעה ועדכון זמני הפעלה/כיבוי אוטומטיים .1.7.3.1.1.1
 הפעלה וכיבוי באופן יזום .1.7.3.1.1.2
 בודה ו/או חיסכון באנרגיהקביעה ועדכון תוכניות ע .1.7.3.1.1.3
 RTCסנכרון שעוני זמן אמת  .1.7.3.1.1.4
 הכנסת פרמטרים תפעוליים  .1.7.3.1.1.5

הבקר יכלול שעון אסטרונומי אינטגרלי ומנגנון לזיהוי כשל בבקר התאורה, ובעת  .1.7.3.2
זיהוי כשל כאמור יעבור הפיקוד של המרכזייה באופן אוטומטי לשליטה של השעון 

 המשך קיום התאורה, הדלקה וכיבוי.האסטרונומי המקומי המותקן במרכזיה לצורך 
העברה למרכז הבקרה נתוני סטאטוס של המרכזייה, מצב דלת, לרבות העברת  .1.7.3.3

הפרמטרים החשמליים, נתוני צריכת חשמל מיחידת מדידה דיגיטלית מקומית 
המותקנת במרכזיית התאורה. תתאפשר אופציה לחיוויים נוספים כדוגמת: חיווי מצב 

ק בורר פיקוד )ידני, מנותק,  שעון הדלקה מקומי, בקרה מגענים, חיווי מצב מפס
 מרחוק(.

העברת הנתונים  למרכז הבקרה המתקבלים מכל פנס בשטח, מצב תקינות הפנס,  .1.7.3.4
של יחידות   DALIאחוז העמעום, שעות עבודה מצטברות וכמוגדר בפרוטוקול 

 . IEC62386, בהתאם לדרישות תקן   LEDהדרייבר בפנסי ה 
 RF-MESHו/או  PLCבקר התאורה יאפשר שליטה ותפעול מתאמי תקשורת  .1.7.3.5

ככל שנדרש  , שיותקנו במרכזיית התאורה בסמוך לבקר התאורהLORAWAN או 
 ע"י שיטת התקשורת שתבחר.

גופי  500יאפשר שליטה על עד   PLCבקר התאורה הכולל מתאם תקשורת  .1.7.3.6
ללא הוספת מגברים ו/או שניות,  5תאורה למרכזייה עם מהירות תגובה של עד 

 מסננים חשמליים במתקן התאורה. 
גופי  תאורה  150ככל שבקר התאורה יורכב במרכזיה, הוא יאפשר שליטה על עד  .1.7.3.7

 שניות.  5. בכל מקרה,  מהירות תגובה תהיה עד RF-MESHויכלול מתאם תקשורת 
, בקר התאורה יכלול מודם סלולארי אינטגראלי לצורך התחברות PLCבשיטת  .1.7.3.8
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 להתחברות לאינטרנט קווי.  RJ45לאינטרנט וכניסת 
 תקנים ואישורים לבקר התאורה .1.7.3.9

 (.20°C) - 5°C6-בקר התאורה יתאים לעבודה בטמפרטורת סביבה של  .1.7.3.10
יש להציג אישור בר תוקף  של משרד התקשורת לבקר התאורה המוצע עבור  .1.7.3.11

 יחידת המודם הסלולארי.
לבקר התאורה המוצע עבור  יש להציג אישור בר תוקף  של משרד התקשורת .1.7.3.12

 )למקרה של בקרה אלחוטית(.  RFיחידת ה 
מקביל בינ"ל המוכר על   60950ישראלי    בקר התאורה יתאים לדרישות תקן .1.7.3.13

 EMCידי גוף תקינה שמקום מושבו במדינות האיחוד האירופי,, לרבות תקני 
 הרלוונטיים, יש להגיש תעודת בדיקה מלאה ממכון התקנים הישראלי לדגם

 המוצע.
 מצבי עבודה של מערכת הבקרה  .1.7.4

הפעלה/ניתוק או עמעום של כל פנס או קבוצת  -הפעלה ידנית מתוכנת הניהול  .1.7.4.1
 פנסים  מתוכנת הניהול באופן ידני ויזום.

הפעלה/ניתוק או עמעום של כל פנס או קבוצת פנסים  בהתאם  -הפעלה מקומית .1.7.4.2
עדכן אוטומטית מתוכנת לפקודות ותוכניות עמעום שיתקבלו מבקר התאורה, המת
 הניהול. הדלקה וכיבוי יהיו במשטר של שעון אסטרונומי. 

המערכת תאפשר הדלקה/כיבוי ועמעום  –הדלקה וכיבוי באמצעות התקשורת  .1.7.4.3
 .24/7הפנסים גם במקרה שהפנסים יחוברו באופן קבוע לרשת החשמל 

 Modbus 485או ש"ע( בתקשורת  SATECקריאת מד אנרגיה חיצוני )כדוגמת  .1.7.4.4
 במידה ואינו מובנה בבקר. 

 Modbusרב מודד דיגיטלי עם תקשורת  .1.7.5
, כדוגמת דגם SATECבמידה ואינו מובנה בבקר, בכל מרכזייה תותקן יחידת  .1.7.5.1

PM135E   או שווה ערך מאושר ע"י המזמין. בקר התאורה יוריד את נתוני הצריכה
רו באמצעות מיחידה זו ויעבירם לתוכנת הניהול במרכז הבקרה. הנתונים יועב

   MODBUS RS485תקשורת 
 PLC/DALI –יחידת קצה בתקשורת על קווי אספקת החשמל  .1.7.6

יחידת הקצה תכלול משדר/מקלט ייעודי אשר תותקן בבסיס עמוד התאורה  .1.7.6.1.1
, ותשמש להעברת IDאו בתוך גוף התאורה, תהיה בעלת כתובת דיגיטלית 

נתונים, דו כיווני, בין הפנס לבין בקר התאורה המותקן במרכזיית התאורה ו/או 
 לשליטה על מערכת ההפעלה של גוף התאורה. 

יחידת הקצה תשמש כאמצעי לבקרת העמעום, הדלקה, כיבוי וחיווי תקלות  .1.7.6.1.2
 מגוף התאורה.

. DALIיחידת הקצה תאפשר שליטה ותפעול של גוף התאורה בתקשורת  .1.7.6.1.3
בהתאם לסוג גוף  IEC62386יתאים לדרישות תקן   DALIפרוטוקול התקשורת 

 (.LEDהתאורה )
בעת תקלה ביחידת הקצה וכברירת מחדל,  גוף התאורה ידלוק לעוצמה  .1.7.6.1.4

 מלאה באופן אוטומטי. 
 יחידת הקצה שלעיל, תאפשר הפעלתה במספר תצורות  לאחר התקנתה: .1.7.6.1.5

 הפעלה בתקשורת דו כיוונית:  .1.7.6.1.5.1
 יחידה עצמאית עם תוכניות עמעום שנקבעו מראש,הפעלה כ .1.7.6.1.5.2
אפשרות לשינוי תוכניות העמעום ממרכזיית התאורה באמצעות  .1.7.6.1.5.3

התקשורת ויחידת תכנות ניידת )לא בהתקנה קבועה במרכזייה(, התכנות 
יתאפשר לביצוע עבור כל היחידות או לחלקן בהתאם לכתובות 

 הדיגיטליות שלהן.
 הפעלה בתקשורת דו כיוונית .1.7.6.1.6
ר התקנת בקר תאורה ייעודי במרכזיית התאורה, תתאפשר שליטה לאח .1.7.6.1.7

 מלאה על יחידות הקצה, ואת הפעילויות הבאות:
 ביצוע פקודות הדלקה/כיבוי ועמעום. .1.7.6.1.7.1
 העברת נתוני תקינות של גוף התאורה. .1.7.6.1.7.2
 העברת נתוני תקלות מגוף התאורה. .1.7.6.1.7.3
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 העברת נתוני הספק באחוזים. .1.7.6.1.7.4
 

 טווח שידור וקליטה  .1.7.6.2
תאפשר תקשורת תקינה ואמינה  בין   PLCשורת מערכת הבקרה בתק .1.7.6.2.1

מטר. התקשורת תתבצע  5,00יחידות הקצה לבין בקר התאורה, בטווח של עד 
הרץ )ללא תדר  50בתקשורת על קווי הרשת בפרוטוקול תקשורת ייעודי בתדר 

 גבוה( וללא הוספת מגברים ו/או מסננים חשמליים במתקן התאורה. 
 

 הקצהתקנים ואישורים ליחידת  .1.7.6.3
 (.20°C) - 5°C6-יחידת הקצה תתאים לעבודה בטמפרטורת סביבה של  .1.7.6.3.1
 דרגת ההגנה החשמלית של יחידת הקצה "בידוד כפול". .1.7.6.3.2
לפחות במקרה של  IP65יחידת הקצה תהיה מוגנת מלחות ואבק ברמת  .1.7.6.3.3

 40IPהתקנת בקר בגוף התאורה נדרשת הגנה 
1.7.6.3.4.  
, או מקביל בינ"ל  IEC 61347-2-11   יחידת הקצה תתאים לדרישות תקן .1.7.6.3.5

המוכר על ידי גוף תקינה שמקום מושבו במדינות האיחוד האירופי לרבות תקני 
EMC  הרלוונטיים, יש להגיש תעודת בדיקה מלאה ממכון התקנים הישראלי

 לדגם המוצע.
 

בתקשורת על קווי אספקת החשמל  -הנחיות בסיסיות להתקנת יחידות קצה  .1.7.6.4
PLC 
התאורה ע"י הקבלן הזוכה, תעשה בתוך  ההתקנה של יחידת הקצה בעמוד .1.7.6.4.1

מגש האביזרים לצורך קלות הגישה והתפעול, כמו גם למנוע תקלות עקב 
 טמפרטורות גבוהות.

לצורך ההתקנה יבצע הקבלן הזוכה הכנה של חיווט מגוף התאורה לתחתית  .1.7.6.4.2
 4העמוד לצורך חיבור יחידת הקצה )בגוף תאורה עם בידוד כפול הכבל יכלול 

 גידים(. 5וף תאורה עם הארקה הכבל יכלול גידים , בג
 החיווט יהיה שלם ללא מחברים או מופות עם סופיות וסימון ברור.  .1.7.6.4.3
בעמודים עם הזנה קבועה או כל מתקן עם הזנה קבוע יסומן באופן ברור  .1.7.6.4.4

 ובולט שהמתקן מוזן באופן קבוע בהתאם לחוק.
 : RF/DALI (Radio Frequency)מתאם תקשורת רדיו  .1.7.7

מתאם התקשורת יכלול אנטנה ייעודית, יותקן בתוך עמוד או על עמוד התאורה  .1.7.7.1
, וישמש להעברת נתונים, דו כיווני, IDאו על גוף התאורה, יהיה בעל כתובת דיגיטלית 

 בין הפנס לבין מרכז הבקרה. 
מתאם התקשורת ישמש כאמצעי לבקרת העמעום, הדלקה, כיבוי וחיווי תקלות  .1.7.7.2

 ברמת גוף התאורה.
.  DALIתאם התקשורת יאפשר שליטה ותפעול של גופי התאורה בתקשורת מ .1.7.7.3

או מקביל בינ"ל המוכר  IEC62386יתאים לדרישות תקן   DALIפרוטוקול התקשורת 
על ידי גוף תקינה שמקום מושבו במדינות האיחוד האירופי בהתאם לסוג יחידת 

 (.LEDהקצה )
בעת תקלה במתאם התקשורת וכברירת מחדל,  גוף התאורה ידלוק לעוצמה  .1.7.7.4

 מלאה באופן אוטומטי. 
בשיטה בה התקשורת מתבצעת בין המרכזיה לעמודי  –טווח שידור וקליטה  .1.7.7.5

התאורה, התקשורת תהיה דו כיוונית בין יחידת הקצה ובקר התאורה, בטווח של עד 
 תקשורת. מטר לפחות, ובתדר המאושר ע"י משרד ה 200

 תקנים ואישורים למתאם התקשורת: .1.7.7.6

 ( 20⁰C - +65⁰C-היחידה תתאים לעבודה בטמפרטורת סביבה של ) .1.7.7.6.1
. במקרה של התקנת בקר בגוף IP-66היחידה תהיה בעלת הגנה מלחות ואבק  .1.7.7.6.2

 .לפחות,40IPתאורה נדרשת הגנה 
 הגנה חשמלית: בידוד כפול. .1.7.7.6.3
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או מקביל בינ"ל   IEC61347-2- 11יחידת הקצה המוצעת תתאים לדרישות  .1.7.7.6.4
 EMCהמוכר על ידי גוף תקינה שמקום מושבו במדינות האיחוד האירופי לרבות 

 יש להגיש תעודת בדיקה מלאה . –
יש להגיש אישור משרד  –יחידת הקצה המוצעת תאושר ע"י משרד התקשורת  .1.7.7.6.5

 התקשורת ליחידת הקצה המוצעת.
 הנחיות בסיסיות להתקנת יחידות קצה  אלחוטית .1.7.7.7

הקצה תותקן בתוך גוף התאורה או בתוך/על עמוד התאורה  יחידת .1.7.7.7.1
 ותתאפשר התקנת אנטנה פנימית או חיצונית על גוף התאורה.

, יצוייד גוף התאורה בתושבת  NEMAבמקרה של יחידת קצה מטיפוס  .1.7.7.7.2
 )שבעה( פינים ומכסה.  NEMA 7מתאם 

 תכנת הניהול במרכז הבקרה: .1.7.8
ממחשבים המותקנים על רשת האינטרנט תוכנת הניהול תאפשר גישה מקומית  .1.7.8.1

 מדפדפן סטנדרטי.
גישה לתוכנת הניהול תתאפשר רק למורשים עם סיסמאות שונות בהתאם  .1.7.8.2

  לרמות חשיפה לתוכן כפי שיורה המזמין.
תוכנת הניהול תציג את גופי התאורה ומרכזיות התאורה על מפה  .1.7.8.3

 אינטראקטיבית.  
 -בפריסה רשותית הכולל עד תוכנת הניהול תאפשר לנהל את מערך התאורה .1.7.8.4

 מרכזיות תאורה. 70 -פנסים וכ 10,000
 הפעלת התאורה תתבצע במשטר של שעון אסטרונומי.  .1.7.8.5
תוכנת הניהול תאפשר תכנון מקדים והעברת הנתונים, אל קבוצות של פנסים  .1.7.8.6

 ו/או מרכזיות תאורה ו/או לרמת פנס בודד.
לכל קבוצה ניתן לקבוע התוכנה תאפשר קביעה של קבוצות, מרכזיות ופנסים.  .1.7.8.7

 תרחישי רמות עמעום שונות. 8תוכניות עמעום שונות. כל תוכנית עמעום תכלול עד 

 

 התוכנה תציג את מצב העבודה של המרכזייה והפנסים:  .1.7.8.8
 פנסים תקולים יוצגו בצבע אדום. .1.7.8.8.1
 פנסים דולקים יוצגו בצבע צהוב. .1.7.8.8.2
 פנסים שאבדה עמם התקשורת יוצגו בצבע אדום. .1.7.8.8.3
, מספרו, כתובתו הדיגיטלית, GPSמסך המתעד את מיקומו  לכל פנס יוצע .1.7.8.8.4

 סוג הפנס וכו'.
 ממשק השליטה של מרכז הבקרה יאפשר: .1.7.8.8.5
 כניסה באמצעות האינטרנט )באמצעות סיסמא והגנה(. .1.7.8.8.6
ניטור קבוע ושליטה קבועה של מערכת התאורה גם כאשר אין משתמש  .1.7.8.8.7

 מחובר.
 אפשרות שליטה מהאינטרנט. .1.7.8.8.8
 פנס וכל מרכזיה. הצגת מערכת התאורה , כל .1.7.8.8.9

 אפשרות להציג את הנתונים על מפת הכביש . .1.7.8.8.10
 אפשרות להוסיף רכיבים למערכת כדוגמת, מרכזיות תאורה, בקרי תאורה. .1.7.8.8.11
 הצגת נתוני צריכת האנרגיה  .1.7.8.8.12
 פונקציות:  .1.7.8.8.13

 הדלקה וכיבוי מרחוק. .1.7.8.8.13.1
 חלוקת מרכזיות התאורה והפנסים לקבוצות עבודה. .1.7.8.8.13.2
 קביעת תוכניות עמעום לפי קבוצות. .1.7.8.8.13.3
 עדכון מצב מערכת כל שעה לפחות. .1.7.8.8.13.4
הצגת נתוני המרכזיות: כדוגמת, כתובת דיגיטלית, מיקום, מיקום  .1.7.8.8.13.5

GPS סטאטוס, מספר ,SIM .'וכו 
הצגת נתוני הפנסים/עמודים: כדוגמת, כתובת דיגיטלית, מיקום,  .1.7.8.8.13.6

 , סטאטוס, סוג פנס/נורה, ציוד הפעלה וכו'.GPSמיקום 
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סטוריה של מרכזיית הצגת נתוני צריכה בזמן אמת ו/או הי .1.7.8.8.13.7
 התאורה: צריכת אנרגיה, מתחים, זרמים, מקדם הספק, הספקים,  וכו'.

הצגת סטטוסים בזמן אמת ו/או היסטוריה של גוף התאורה:  .1.7.8.8.13.8
 תקינות הנורה, רמת הספק מוצא באחוזים )%( , תקינות התקשורת.

הפקת דו"חות אנרגיה לכל מרכזיה, קבוצת מנורות ו/או מנורה  .1.7.8.8.13.9
 ספק מצטבר, שעות עבודה, מקדם הספק, וכד'.בודדת כולל ה

שליחת הודעות של: תקלות במרכזיה, צריכת אנרגיה מחוץ לזמן  .1.7.8.8.13.10
המתוכנן, תאורה לא פועלת בתוך הזמן המתוכנן, תקלה באספקת מתח 

 חח"י, בקר תאורה,  תקשורת וכו'.
 דו"חות מרכזים: צריכת אנרגיה, חיסכון, תקלות, וכו', .1.7.8.8.13.11
 הפקת דו"ח של תקלות .1.7.8.8.13.12
 

עם הגשת ההצעות יגיש המציע את  –ערכת הניהול תאפשר התממשקות למערכות אחרות מ .1.7.9
 של תוכנת הבקרה המוצעת.  APIה 

 

 אבטחת מידע והגנה מפני תקיפות סייבר .2
 מערכת בקרת התאורה תהיה מאובטחת מפני פריצות והתקפות סייבר בשלוש רמות לפחות: .2

בין גופי התאורה לבין מרכז הבקרה תכלול רמת  RF LORAWANהתקשורת בשיטת  .2.1
  מפתח קידוד סימטרי  - AESביט 128כדוגמת   קידוד

התקשורת בין בקר התאורה המותקן במרכזיית התאורה לבין תוכנת הניהול היושבת  .2.2
 בענן תכלול מנגנוני אבטחה בשתי רמות:

 . APNתאפשר תמיכה ב  GSM (2G/3G/4G) -תקשורת ה –ברמת התשתית  .2.2.1

תיושם אבטחת מידע באמצעות יישום  – TCP/IPברמת תעבורת הנתונים בתקשורת  .2.2.2
 .VPN (OpenVPN)ותמיכה בחיבור  HTTPS (SSL)כדוגמת 

, יכלול רמת LORAWANבמידה ובקר המרכזייה עושה שימוש בתקשורת  .2.2.3
 מפתח קידוד סימטרי  - AESביט 128כדוגמת   קידוד

 EC2ענן התקשורת, שעליו יושבת תוכנת ניהול בקרת התאורה העירונית, יהיה כדוגמת  .2.3
CLOUD .של אמזון 

 ענן התקשורת יכלול מנגנוני אבטחת מידע והגנות סייבר מסוג: 

 .חומות אש" רשתיות מובנות המאפשרות רשתות פרטיות ייעודיות" 

  קידודTLS .בין כל השירותים המיושמים בענן התקשורת 

 פציות קישור המאפשרות רשתות פרטיות ייעודיות.או 

  איזון עומסים אוטומטי על שירותים בענן למיתון השפעת התקפותDDoS. 

 .יכולות הצפנה נוספות ככל שיידרש 
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 :רמות איכות תאורה נדרשות .13

 

 רמות איכות התאורה הנדרשת בדרכים
דרישות     

 מזעריות
רמת 

איכות 
 התאורה

 סוג הדרך

סף מניעת 
 הסנוור

אחידות  יחס הסביבה
פיזור 

אורכית 
של כל 

 נתיב

אחידות 
 פיזור

בהיקות 
ממוצעת 
 מתוחזקת

(minimum) (minimum)  קנדלות
 למ"ר

   

TI ( %) SR Ul Uo LAV 
(Min) 

    

בין   מהירה 1 1.5 0.4 0.7 0.5 10
  ראשית 1 1.5 0.4 0.7 0.5 10 עירוניות

  אזורית 2 1.0 0.4 0.6 0.5 10
  מקומית 3 0.8 0.4 0.5 0.5 10
         
רחוב עורקי  1 1.5 0.4 0.7  10

 )ראשי(
 עירונית

רחוב  ראשי 2 1.0 0.4 0.6  15
 משני 3 0.8 0.4 0.5  15 מאסף

 רחוב מקומי 4 0.5 0.4 0.5  20
 

 ) עוצמת הארה אופקית ממוצע בדרכים מוארות )לוקס
אופקית עצמת הארה  אחידות הפיזור

 ממוצעת
 סוג הדרך

Emax/ Emin Eav/ Emin Eav (min)  
 מהירה 22 2.0 4.0
 ראשית 20 2.0 4.0
 אזורית 15 2.5 5.0
 מקומית 10 3.0 6.0

 
 ) עוצמת הארה אופקית ממוצע בקטעי גישה )כניסה ויציאה מצומת( )לוקס

Emax/ Emin Eav/ Emin Eav (min)  
 )ראשי(רחוב עורקי  25 2.5 5.0
רחוב  ראשית 20 3.0 6.0

 אזורית 12 3.0 6.0 מאסף
 רחוב מקומי  8 4.0 8.0

 
 ) עוצמת הארה אופקית ממוצע בדרכים שאינן מוארות )לוקס

  אזור מבודד קרוב ליישוב
 בצומת 15 20
 במעבר חציה שלא בצומת 15 20
 בתחנת אוטובוס 15 20
 בטרמפיאדות 15 20
 מסילת רכבתבמפגש עם  15 20
 בקטע הסתגלות בכניסה לצומת 10 15
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 ) הגדלת עוצמת ההארה האופקית באזורי סיכון )לוקס

Emax/ Emin Eav/ Emin Eav (min)  
 מ"א 50מעבר תחתי עד  0  
 מחלף 50  
 צומת 50  
 מעברי חניה בצומת 50  
 מעבר חציה 50 2.5 5
 תחנת אוטובוס 50 2.5 5
 טרמפיאדות 50 2.5 5

 פיצול נתיבים )היפרדות והתמזגות( 50  
 רמפה 25  
 שינויים בניתוב והכוונה 25  
 מפגש עם מסילת רכבת 25 2.5 5
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 )מצורף בנפרד( ג' סקר תאורהנספח 
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 ______________המציע חתימת

 נספח "ד" לוח זמנים

ינתן לכל כל יישוב יוגדר כאתר וההתייחסות ללוח הזמנים תהיה בהתאם לכל אתר. צו התחלת עבודה 
אתר, או מספר אתרים בנפרד. לוח הזמנים לביצוע העבודות בכל אתר יתחיל מיום קבלת צו התחלת 

עבודה. בכל צו התחלת עבודה ייקבע על ידי המנהל מטעם המועצה מהו פרק הזמן לביצוע כלל עבודות 
כלל זה חשבון ההקמה בתחום אותו אתר. חשבונות ישולמו בהתאם לכל אתר וההתקדמות שבה בנפרד, וב

סופי נפרד. כך גם תתקופת האחריות והתחזוקה תחל ממועד המסירה של כלל הפנסים לשביעות רצונה 
 המלאה של  המועצה בכל אתר בנפרד

 

  

 מצטבר לוח זמנים שלב

 0 0 הודעה על זכיה

 יום 14 יום 14 קבלת חומר תכנוני מהקבלן הזוכה

 יום 26 יום 12 אישור חומר תכנוני על ידי המועצה

 יום  31 יום 5 צו תחילת עבודה

 יום  76 יום 45 סיום תקופת ההפעלה

 יום 121 יום 45 תקופת הרצה

   מסירה
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 ______________המציע חתימת

 נספח "ה" הוראות תחזוקה 

 כללי:  .1

לוח הזמנים לביצוע העבודות בכל אתר יתחיל מיום קבלת צו התחלת עבודה. בכל צו התחלת עבודה  .2

ייקבע על ידי המנהל מטעם המועצה מהו פרק הזמן לביצוע כלל עבודות ההקמה בתחום אותו אתר. 

חשבונות ישולמו בהתאם לכל אתר וההתקדמות שבה בנפרד, ובכלל זה חשבון סופי נפרד. כך גם 

ת האחריות והתחזוקה תחל ממועד המסירה של כלל הפנסים לשביעות רצונה המלאה של  תתקופ

 המועצה בכל אתר בנפרד.  

 גופי התאורהתחזוקת  .1

 בדיקות לגופי התאורה: .1.1

בדיקות תקופתיות וטיפולים שוטפים ומונעים של גופי התאורה, בהתאם להוראות התקן,  .1.1.1

 הממונה. המקצועי ו/או לדרישותככל שקיימות, הוראות היצרן, שיקול דעתו 

בדיקה תקינות שנתית של גוף תאורה על כל חלקיו ואביזריו. ייבדקו הן האביזרים המתוקנים  .1.1.2

 באופן אינטגרלי בתוך הפנס והן האביזרים המותקנים במגש בתא האביזרים בתחתית העמוד

ת, אטימות תבוצע בדיקה ויזואלית לאיתור פגמים חיצוניים כגון סדקים, סימני התחממו .1.1.3

 לקויה וכו'

 תבוצענה בדיקה תפעולית לבדיקת תקינות ובדיקות חשמליות בהתאם לצורך. .1.1.4

 ניקוי העמוד והזרוע באופן יסודי. .1.1.5

 פילוס וכיוון העמוד, הזרוע והפנס .1.1.6

 סימון מחדש של מספר העמוד .1.1.7

 גופי התאורה:-החלפת ציוד .1.2

ופות, רעידות אדמה, וכן החלפת ציוד וחומרים במקרה של בלאי, נזקי טבע, כדוגמת ברד, ס .1.2.1

 תיקון נזקים ככל שיגרמו מגשמים ו/או השפעת קרני השמש.

 כלולה במחיר הפאושלי לפי הצעת הקבלן ולא ישולם עבורה בנפרדגוף התאורה החלפת  .1.2.2

כל תקלה שתתגלה בגוף התאורה או במיכלול החשמלי המתוקן בעמוד הן בבדיקה המתוכננת  .1.2.3

 ת לרבות החלפת כל הציוד הלקוי בציוד חדש.  או עקב הודעת, תקלה תתוקן מיידי

תיקון מיכלול גוף התאורה יכלול החלפת כל חלק פגום תיפקודית וחשמלית בהתאם לנידרש  .1.2.4

 להבטחת פעולה  יציבה ורציפה 

 נספח "ו" בדיקות קבלה פוטומטריות

 בדיקות העמידה בדרישות יבוצעו תחת מתח .1
מ'  60במרכז הנתיב, במרחק  CIE-2000-140-)בהתאם ללכל נתיב מחושב יהיה צופה, שמיקומו הוא  .2

 :להלן M4 עד M1 יש לצרף חישובים וטבלאות לפי מודלים .מ' מהמיסעה 5.1לפני אזור החישוב ובגובה 
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 ______________המציע חתימת

 
 טופס אישור בדיקות קבלה פוטומטרי

 
 תאריך:

 שם המרכזיה:
 מיקום המרכזיה:

 שם המאשר מטעם הרשות המזמינה:
נציג הקבלן הזוכה: שם  

 
 

בדיקות קבלה פוטומטריות, ובהמשך לבדיקות שבוצעו על פי תקן  -לחוזה ההתקשרות נספח ו'על פי 
, הריני מאשר בזה כי גופי התאורה הותקנו כראוי ורמת ההארה שלהם, האחידות, רמת הסינוור 13201

 והבהיקות, מתאימים דרישות התקן. 
מתקן התאורה הועבר לרשות הרשות המזמינה בהתאם להוראות החוזה ולשביעות רצוני,לאחר שבדקתי 

את העבודה,כאמור ולאחר שהתחייבתם בפניי כי תשלימו כל חלק או פרט בעבודה האמורה שטרם 
 הושלמה לשביעות רצוני,כאמור ברשימה המצורפת.

 בכבוד רב
 

 שם: __________
 

 תפקיד: __________
 

ימה: _________חת  
 

___-טלפון נייד: ________  
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 ______________המציע חתימת

 נספח "ז" בדיקות קבלה חשמליות 

 בדיקת המתקן .3

 ,על חשבונו סיום תקופת ההפעלה ותחילת תקופת ההרצה ,תאושר רק לאחר שעבר בדיקת בודק מוסמך
 , שיאשר את תקינותה של מערכת החשמל.של הקבלן

  הבדיקות, ככל שיידרשהקבלן אחראי בלעדי לכל הטיפול בהזמנת 
  
 דוח הבודק יכלול את הפרטים הבאים 

   התאמת ההתקנה לתכנון החשמל שבוצע 
 תקינות מרכזיות התאורה 

 יש להוסיף ולהשלים על דוח הבודק את הטבלה הבאה 
i. )פרטי הבודק )שם פרטי ומשפחה,סוג רישיון,מספר רישיון,כתובת 
ii. פרטי המרכזיה הנבדקת 
iii.  סוג המא״ת 
iv.  הדלקהעומס בזמן- LT A  
v. .אישור כי המתקן נימצא תקין ועומד בתקן החשמל ונמצא מתאים לתכנון 
vi.  חתימת הבודק 
vii.  תאריך בדיקה 

 תקינות חיבורי החשמל בעמודי התאורה 
  בדיקת עמודי תאורה 

i.  מספר עמוד 
ii.  חתך כבל נכנס 
iii.  חתך כבל יוצא 
iv. כבל נוסף 
v. LT Ω  
vi.  מגש ציוד תקין 
vii.  כבלים מהודקים 
viii. ל כבל שרשת כפפות בסוף כ 
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 ______________המציע חתימת

 טופס אישור בדיקות קבלה חשמליות
 

 תאריך:
 שם המרכזיה:

 מיקום המרכזיה:
 שם המאשר מטעם הרשות המזמינה:

 שם נציג הקבלן הזוכה:
 
 

בדיקות קבלה חשמליות, ובהמשך לבדיקות שבוצעו באמצעות בודק  -לחוזה ההתקשרות נספח ז'על פי 
ועל פי כל  1954חשמל מוסמך, הריני מאשר בזה כי גופי התאורה הותקנו על פי חוק החשמל התשי"ד 

,הארקות ואמצעי הגנה 2008תקנות החשמל הרלוונטיות לרבות עבודה במתקן חי או בקרבתו התשס"ט 
. 2003, התקנת מובלים והתיול שבהם במתח נמוך התשס"ג 1991וולט התשנ"א  1,000עד  מפני חישמול  

מתקן החשמל הועבר לרשות הרשות המזמינה בהתאם להוראות החוזה ולשביעות רצוני,לאחר שבדקתי 
את העבודה,כאמור ולאחר שהתחייבתם בפניי כי תשלימו כל חלק או פרט בעבודה האמורה שטרם 

רצוני,כאמור ברשימה המצורפת. הושלמה לשביעות  
 בכבוד רב

 
 שם: __________

 
 תפקיד: __________

 
 חתימה: _________

 
___-טלפון נייד: ________  
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 ______________המציע חתימת

 חיסכון מובטח: –נספח ח' 

 .55%החיסכון המינימאלי:  .1
 שיטת חישוב חיסכון: .2

 קלאנדרית שלמה.המציע יקבל את נתוני צריכת המרכזיה לאורך תקופה של שנה  .1.1
המציע יציג צריכת חשמל של כל מרכזיה לאחר החלפת התאורה למשך תקופה של חודש  .1.2

 קלאנדרי אחד לפחות וישווה לחודש המקביל בשנה שלפני ההחלפה.
 .55%החיסכון המינימאלי המאושר הינו  .1.3
במידה ולא הושג החיסכון המובטח, המציע יגיש בכתב את הסברו מדוע לא הושג החיסכון  .1.4

 המינאלי ומה נדרש לעשות על מנת להגיע לחיסון הנדרש.
 המציע יבצע את המלצותיו בכפוף לאישור המועצה. .1.5
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 יסופק על ידי הקבלן-נספח "ט" כתבי אחריות של גופי התאורה
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 ______________המציע חתימת

 הצהרת בטיחות -נספח י' 

מטה _______________ מס' ת.ז. ______________  מאשר בזאת כי קראתי את פרק  אני החתום
  .ההתקשרות , הבנתי את הכתוב בו במלואו ואני מתחייב למלאו בשלמותוהסכם הוראות הבטיחות ב

מבלי לפגוע באמור לעיל, הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצוע עבודות התקנת רכיבי התאורה החדשים 
 מהם, לפני שעברתי תדרוך אצל ממונה בטיחות מוסמך מטעם הקבלן הזוכה.ו/או חלק 

כחלק מהנחיות הבטיחות,הנני מתחייב כי כל צוות העבודה הניהול והפיקוח יקבל מטעם ממונה הבטיחות 
מטעמי הנחיות בנושא בטיחות ובכללן הנחיות עבודה בגובה, בטיחות אש, מניעת חסימת פתחי שחרור 

 התלקחות בחיבורי החשמלחום ועשן,מניעת 

הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים,בעלי כישורים נאותים לביצוע 
ההתחייבויות נשוא ההסכם, אשר קבלו הדרכה מתאימה ביחס למהות העבודה שעליהם לבצע, הסיכונים 

 ה בתנאי בטיחות נאותיםהכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט ע"מ להבטיח את ביצוע

הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסות המועצה להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע העבודות ואני 
מתחייב כי בעת ביצוע העבודות אפעל תוך מתן דגש משמעותי לנושאי בטיחות וגהות ואעשה כל אשר 

  , לרבות למועצה או למי מטעמהבאפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו ו/או רכושו של מאן דהו

 הנני מתחייב לנתק את זרם החשמל לפני כל תחילת עבודה על קו חשמל ולהחזירו בסיום העבודה.

הנני מתחייב להודיע לנציג המועצה יום לפני תחילת יום העבודה, על תחילת שעת העבודה ביום המחרת 
 ומיקומה 

 עבודה על התחלת העבודה וכן על סיום שעןת העבודה.הנני מתחייב להודיע לנציג המועצה בתחילת יום ה

זה על פי כל דין, תקן והוראה מחייבת הסכם הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא 
 ולהישמע להנחיות המנהל

  ____________________ שם מקבל התדריך

 __מטעם חברת: ________________________ ח.פ: _____________________

 :____________________ חותמת וחתימה
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 ______________המציע חתימת

 

 

 

 

 

 

 הוראות לפינוי גופי תאורה ישנים לאתר מורשה לפינוי פסולת-נספח י"א

 באתר העבודות יימצא מיכל אצירה בנפח מתאים לפינוי פסולת. .1

 .הפסולת תופרד לסוגיה )פסולת אלקטרונית,פסולת מוצקה( וכל סוג יפונה לאתר מורשה .2

כל מיכל אצירה שיפונה,ימדד על ידי הקבלן המפנה ויועבר דו"ח לנציג המועצה בנוגע לפינוי  .3

 הפסולת,ויוצגו לנציג המועצה קבלות על פניוי כחוק לאתר מורשה.

עם גוף יישום מוכר על פי החוק הסכם ככל שקיימת חובה לפנות את הפסולת האלקטרונית באמצעות  .4

, יוטלו כלל העלויות על הקבלן 2012קטרוני ובסוללות התשע"ב לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואל

 הזוכה.

 

 טופס אישור פינוי פסולת כחוק
 

 תאריך:
 שם המאשר מטעם הרשות המזמינה:

 שם נציג הקבלן הזוכה:
 
 

הוראות לפינוי גופי תאורה ישנים לאתר מורשה לפינוי פסולת,  -לחוזה ההתקשרותנספח י"א על פי 
ובהמשך לבדיקות האסמכתאות בקשר עם פינוי פסולת לאתר מורשה  שבוצעו על ידי הריני מאשר בזה כי 

 גופי התאורה הישנים פונו כראוי לאתר פסות מורשה. 
רצוני,לאחר שבדקתי את העבודה,כאמור ולאחר  עבודת הפינוי נעשתה בהתאם להוראות החוזה ולשביעות

שהתחייבתם בפניי כי תשלימו כל חלק או פרט בעבודה האמורה שטרם הושלמה לשביעות רצוני,כאמור 
 ברשימה המצורפת.

 בכבוד רב
 

 שם: __________
 

 תפקיד:___________
 

 חתימה: _________
 

___-טלפון נייד: ________  
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 נספח "יב" כתב אחריות

 חריות לרכיבי המתקןא 
האחריות לרכיבי המתקן היא אחריות יצרן, בהתאם לכתבי האחריות של היצרנים השונים  

במועד סיום תקופת ההפעלה. במהלך תקופת האחריות, הקבלן יתמוך ויסייע הסכם שיצורפו ל
בידי הלקוח לטובת הפעלת האחריות אל מול היצרן, בכל מקרה בו הפעלת האחריות תידרש, 

 י האחריות שבידי הלקוח.  והכול בהתאם ובכפוף לכתב
 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסכם כי תקופת אחריות היצרן לרכיבים הבאים תהיה כדלקמן: 
 גופי התאורה, בעודם על העמוד, מהכבילה היוצאת ממגש האביזרים ועד גוף התאורה, כולל גוף 

 )עשר( שנים. 10התאורה: 
 מערכת הבקרה: עשר שנים 
הכוללת,יכללו, בנוסף לאמור לעיל, גם בדיקות תקופתיות וטיפולים שוטפים שירותי התחזוקה  

ומונעים,בהתאם להוראות התקן ו/או להוראות היצרן ו/או שיקול דעתו המקצועי ו/או שיקול 
 דעתו המקצועי. 

תקופת האחריות בגין החלק המתוקן ו/או המוחלף תהיה עד לתום תקופת האחריות כאמור  
שנים ממועד התיקון ו/או החלפת החלק כיאות, לפי המאוחר  10פה של לעיל או תהיה לתקו

 מביניהם. 
הקבלן הזוכה מתחייב כי במהלך תקופת האחריות, יתקן את כל הפגמים ו/או התקלות ו/או  

הליקויים ו/או הפערים שיתגלו, יחליף ו/או ישפץ את גוף התאורה כולו או את כל אחד מרכיביו, 
מכשירי עזר ורכיבים, יסיר, יפרק ויפנה ציוד ורכיבים שאינם תקינים, יוביל ציוד, אביזרים, 

ירכיב ויוסיף חלקים ורכיבים נוספים ככל שנדרש, ויבצע עבודות נוספות במתקן ובסביבתו, על 
אחריותו ועל חשבונו המלא, מייד עם קבלת הודעה מהמועצה או מהיועץ הטכני )לפי המוקדם 

 ההתקשרות.הסכם ל 19.1מהתנאים המפורטים לעיל בסעיף  מביניהם(, ובלבד שהתקיימו אחד
על אף האמור לעיל, מובהר כי המערכת מאופיינת ומתוכננת לפעול ולעמוד בעומסי מזג אוויר  

קיצוני לרבות, אך לא רק, סופות רעמים, שלגים רוחות עזות, סופות חול וגלי חום בעלי 
היעדר אחריות בגין פגעי מזג אוויר ו/או כח טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה.  כל טענה בדבר 

תדחה, ובמקרה זה תחול האחריות על הקבלן הזוכה ויהיה עליו לתקן את כל הפגמים  –עליון 
ו/או התקלות ו/או הליקויים ו/או הפערים שיתגלו, להחליף ו/או לשפץ את המערכת כולה או 

 סביבתם.את כל אחד מרכיביה, ולבצע עבודות נוספות במתקן, באתר וב
מבלי לגרוע מהאחריות הכוללת, השלמה והמלאה של הקבלן הזוכה כאמור לעיל, מתחייב  

הקבלן הזוכה להמציא לידי המועצה, בכתב, את פרטי הקשר המלאים עם היצרנים ואת כתבי 
האחריות, מקוריים וחתומים בחותמת ובחתימת היצרנים, אשר יונפקו ו/או יוצאו הן על שם 

 על שם המועצה. הקבלן הזוכה והן
הקבלן מצהיר ומתחייב כי כל מקרה בו לא תוכר אחריות יצרן בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן  

הזוכה ו/או של מי מטעמו, ישא הקבלן הזוכה במלוא האחריות כלפי המועצה באופן ישיר, ויתקן 
  .כל פגם ו/או כל תקלה ו/או כל נזק שנגרמו למערכת ושהיצרן איננו נושא בו בשל כך

ככל שיעלה צורך להפעיל איזה מכתבי האחריות לעיל, הקבלן הזוכה יטפל בכך ויסייע למועצה,  
 באופן מהיר ויעיל ככל הניתן, על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן הזוכה. 

 איתור וטיפול בתקלות והגדרת כשלים בציוד  
צור עמו קשר, לצורך את כל אמצעי התקשורת בהם ניתן לי הקבלן הזוכה יעמיד לרשות המזמין   

קבלת קריאות והפעלת צוות הקבלן הזוכה לשם ביצוע תיקונים, במהלך תקופת 
 האחריות. על הקבלן להיערך בכשלים בציוד שסופק ו/או הורכב וחובר על ידו

 ההתקשרות.הסכם ל 20כמפורט בסעיף 
 :בכל מקרה של כשל כמפורט לעיל, ינקוט הקבלן פעולת תיקון לפי ההנחיו כדלקמן 

כל תקלה, פגם, נזק, ליקוי וכיו"ב,   –לעניין זה  "תקלה משביתה" 
המהווה מפגע בטיחותי המסכן חיי אדם, או תקלה הגורמת לכיבוי 

 מסך גופי התאורה בכל אחד מייושבי המועצה בנפרד.   10%של יותר מ
שעות  4הקבלן הזוכה מתחייב לטפל בתקלה משביתה במתקן, בתוך  

לכל היותר, מרגע קבלת הדיווח על קרות התקלה.דיווח על התקלה 
יועבר באופן מיידי לנציג המועצה, בעל פה ובאמצעות הדואר 

 האלקטרוני. 
שעות  8הקבלן הזוכה יסיים את הטיפול בתקלה המשביתה בתוך  

 24ן לתפקודו המלא והתקין. בתוך מהתרחשותה וישיב את המתק
שעות לאחר תיקון תקלה שזוהתה וטופלה, הקבלן הזוכה יעביר 

 .למועצה דו"ח המתאר את התקלה ואת אופן הטיפול בה
כל תקלה, פגם, נזק, ליקוי וכיו"ב,   –לעניין זה  "תקלה משמעותית" 
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שבועות עלול להפוך למפגע בטיחותי המסכן  3טיפול בו לאורך -שאי
 מסך גופי התאורה  2%אדם, או תקלה הגורמת לכיבוי של יותר מ חיי

בכל אחד מייושבי המועצה בנפרד.  הקבלן הזוכה מתחייב לטפל  
שעות לכל היותר, מרגע קבלת  24בתקלה משמעותית במתקן, בתוך 

הדיווח על קרות התקלה. דיווח על התקלה יועבר באופן מיידי לנציג 
 אר האלקטרוני. המועצה, בעל פה ובאמצעות הדו

שעות  72הקבלן הזוכה יסיים את הטיפול בתקלה המשמעותית בתוך  
 24מהתרחשותה וישיב את המתקן לתפקודו המלא והתקין. בתוך 

שעות לאחר תיקון תקלה שזוהתה וטופלה, הקבלן הזוכה יעביר 
 .למועצה דו"ח המתאר את התקלה ואת אופן הטיפול בה

 3לה, פגם, נזק, ליקוי וכיו"ב עד כל תק  –לעניין זה  "תקלה קלה" 
גופי תאורה כבויים או כל תקלה, פגם, נזק, ליקוי ובכלל זה אבדן קשר 
ו/או תמסורת ו/או תקשורת ו/או שידור חלקי של נתון כלשהו מנתוני 

 המערכת הנאגרים, מכל סיבה שהיא.
שעות לכל  48הקבלן הזוכה מתחייב לטפל בתקלה קלה במתקן, בתוך  

ע קבלת הדיווח על קרות התקלה. דיווח על התקלה יועבר היותר, מרג
 באופן מיידי לנציג המועצה, בעל פה ובאמצעות הדואר האלקטרוני. 

שעות  96הקבלן הזוכה יסיים את הטיפול בתקלה הקלה בתוך  
 24מהתרחשותה וישיב את המתקן לתפקודו המלא והתקין. בתוך 

ן הזוכה יעביר שעות לאחר תיקון תקלה שזוהתה וטופלה, הקבל
 .למועצה דו"ח המתאר את התקלה ואת אופן הטיפול בה

ככל שיעשה שימוש בחלקים מתוך מלאי חלקי החילוף, הקבלן הזוכה ישלים במהירות  
האפשרית את מלאי חלקי החילוף כך שיהיה שלם ויכיל, לכל הפחות, את 

 זה. הסכם החלקים המפורטים ב
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 נספח "יג" נספח הוראות ביטוח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. -" המבוטח"
ו/או תאגידים ו/או חברות  מועצה אזורית גוש עציון ו/או החברה הכלכלית גוש עציון בע"מ -" מבקש האישור"

ו/או עמותות בשליטתם  ו/או ועדי היישובים ו/או האגודות ו/או הקיבוצים ו/או  עירוניים ו/או חלצ"ים רשותיים
 נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או חבריהם(

על  על  עמודי  תאורה ביישובי  LEDלתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של גופי תאורה  מסוג   -" העבודות"
 המועצה האזורית גוש עציון 

 ביטוחי המבוטח
פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, -זה ו/או עלהסכם פי -מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1

על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות ועד 
ות, ולעניין ביטוח חבות למסירה הסופית של העבודות ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבוד

שנים לאחר מסירת העבודות באופן סופי ומוחלט  7המוצר ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של 
להלן )להלן:  14ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, את הביטוחים המפורטים בסעיף 

 "ביטוחי המבוטח"(.
מוסכם כי ביחס לביטוח חבות המוצר, מתחייב המבוטח לעורכו החל ממועד המסירה של חלק כלשהו 

 המוקדם מבין המועדים. -מהעבודות או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות 
במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי המבוטח, כל לדרישת מבקש האישור, על המבוטח לכלול 

גורם או בעל זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות 
 מקרה הביטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח.

ניות מוסכם, כי בקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק א' )ביטוח רכוש( לביטוח העבודות הקבל .2
פי הפרק. -להלן, מבקש האישור הינו המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי הביטוח על 14.1.1כמפורט בסעיף 

 תגמולי הביטוח כאמור ישמשו לקימום הנזק.
ימים לפני מועד תחילת  7מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור ללא כל דרישה מצד  .3

זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר העבודות, אישור הסכם העבודות/ממועד החתימה על 
קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח 

 "(. אישור ביטוחי המבוטח)להלן: " 2019-1-6וחיסכון 
המבוטח מתחייב להמציא למבקש האישור את אישור ביטוחי המבוטח בגין ביטוח חבות המוצר, במועד 

 -מסירת העבודות או חלק כלשהו מהעבודות למבקש האישור או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות 
 המבוטח.המוקדם מבין המועדים, כשהוא חתום על ידי מבטח 

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי 
המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך 

 לעיל. 1תקופה נוספת כמפורט בסעיף 
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול 

יום לפני  30בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 
 ד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.מוע

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע 
זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם, מבלי הסכם מהתחייבויות המבוטח על פי 

ות בדבר לוחות זמנים. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבוי
טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר 
למבוטח להתחיל ו/או להתקדם בעבודות טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש. בנוסף מוסכם 

ת לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשו
 בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא  .4
ן מתחייב המבוטח להודיע שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כ

למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש 
 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

שתתפות העצמית למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי הה
הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום שיגיע 

 זה.הסכם למבוטח על פי 
מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי  .5

המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש  או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות
כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי 
בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל 
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-ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח עלאחריות כלשהי על מבקש האישור 
 פי דין.-זה ו/או עלהסכם פי 

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח 
 לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה  .6
זה הסכם פי -מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלבבחינת דרישה 

מי מהבאים מטעם פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי -ו/או על
מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי 

 הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.
ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או 

המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי 
ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על -המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור ו/או כלפי מפקח/מנהל 
ידי המבוטח -שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על הפרויקט, למעט כלפי אדם

 יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, מפקח/מנהל הפרויקט, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור,  .7

יקט, וכן את הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות )ובלבד את המפקח/מנהל הפרו
שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל לטובת 
המבוטח(, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לו, לעובדיו ולבאים מטעמו וכן לרכוש כלשהו שיובא 

ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את -דו ו/או עלי-על
המבוטח לצורך ביצוע העבודות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים 

וחי הרכוש וכלי שינוע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביט
שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות 
העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול 

 לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
למבוטח הזכות שלא לערוך את הביטוח המפורט בסעיף בכפוף לפטור המפורט בסעיף זה לעיל, מוסכם כי 

 להלן, ובלבד שהפטור כאמור יחול כאילו נערך ביטוח זה במלואו. 14.4
מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח, בניגוד  היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד .8

לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש 
 האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות.

ם מבקש האישור וכן כלפי מי מטעמו בגין על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטע
תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי מטעם 
המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למבקש האישור בגין הפרה 

 של מבקש האישור. כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי
למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא  .9

זה או על פי דין לרבות, במקרה שהביטוח הסכם ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי 
לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים 
 זה.הסכם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי ב

הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב המבוטח  .10
א חוזה זה, על המבוטח לוודא לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשו

כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח זה, בשינויים 
המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה 

 מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.
י המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין אם בוצעו למען הסר ספק מובהר בזאת, כ

באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות לשפות 
ידי מבוטח המשנה, -ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על

ובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין בין אם א
 אם לאו. 

מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי 
ם ו/או מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלו

 הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.
על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה,  .11

אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד לקיים סדרי 
בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות  עבודה לעבודות בחום ולעמוד

. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא 2007 -בגובה( התשס"ז
הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים הסכם אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, הוראות ה

תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, סוציאליים ו
אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת 

 ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 
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כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח  .12
יום מראש על כוונת מבקש  14או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 

האישור לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש 
 צמדה וריבית(. לרבות דמים והפרשי ה

כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את 
ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל 

 סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.
כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.   אין בהוראות סעיף זה

מובהר, כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום 
ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין 

זק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח כל נ
 זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.הסכם לפי דין או לפי 

המבוטח מצהיר בזאת כי בכפוף לקבלת דרישת מבקש האישור מחברת הביטוח, הוא מסכים ומאשר לחברת  .13
לפי בחירת מבקש האישור על שם מבקש האישור. כל זכויות וחובות הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות 

הפוליסה או הפוליסות יחולו על מבקש האישור מיום שהפוליסה או הפוליסות הועברו על שמו. מיום 
ההעברה כל זכויות המבוטח בפוליסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי המבוטח 

לפרק זמן העולה על עשרה ימים או שהמבוטח הפך הסכם מהעבודה נשוא המותנה בכך שהמבוטח חדל 
לחדל פירעון או שהמבוטח לא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או שהמבוטח הפך לפושט רגל או שחברת 
הביטוח החליטה לבטל את הפוליסה מסיבות המותרות לה לפי הדין או תנאי הפוליסה ולא נערכה ע"י 

 ימים כאמור 10ת, זהה, חלופית תחתיה בתוך המבוטח פוליסה אחר
 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.
מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים הכלולים 

לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות בביטוחים שערך. בו. יובהר כי על המבוטח חלה החובה 
זה. אישורי הביטוח שצורפו הינם דוגמא בלבד ואינם נוסח הסכם במקרה של סתירה יגברו הוראות 

 מחייב.
 

 ביטוחי המבוטח: .14
 ביטוח העבודות הקבלניות .14.1

: המבוטח, מבקש האישור והבאים מטעמו, קבלנים, קבלני משנה, מפקח/מנהל שם המבוטח
הפרויקט )למעט אחריותם המקצועית היה ואינם עובדי המבוטח(, וכן כל גורם או בעל זכויות 
שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה 

 הביטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח. 
 "(.תקופת התחזוקהחודשים )" 12הביטוח כאמור כולל תקופת תחזוקה מורחבת של 

ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" מפני אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים  -נזק לרכוש  -פרק א'  .14.1.1
שייגרמו לעבודות, במלוא ערכן, במשך תקופת העבודות ותקופת התחזוקה או גילוי נזק 

 יטוח והתגלה בתקופת התחזוקה. לעבודות שמקורו בתקופת הב
כולל/לא כולל מע"מ )לא יפחת מעלות ההקמה  ₪סכום הביטוח: __________________ 

 מחדש על העבודות(.
הביטוח לנזקי רעידת אדמה, נזקי טבע, נזק עקיף מתכנון  הביטוח יכלול כיסוי במלוא סכום

נוספות כמפורט להלן על בסיס  לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה, פריצה וגניבה והרחבות
 נזק ראשון, למקרה ולתקופת ביטוח:

 . ₪ 1,000,000מסכום הביטוח, מינימום  20%עד  -רכוש שעליו עובדים ורכוש סמוך  .14.1.1.1

 .₪ 200,000מהנזק, מינימום  15%עד לסך  -הוצאות תכנון ופיקוח במקרה נזק  .14.1.1.2

מסכום הביטוח,  15%עד  -שכ"ט מתכננים אדריכלים ומומחים אחרים במקרה נזק  .14.1.1.3
 .₪ 200,000מינימום 

 .₪ 200,000מסכום הביטוח, מינימום  10%עד  -רכוש בהעברה  .14.1.1.4

מסכום הביטוח  15%עד  -מתקנים כלי עבודה וציוד קל )שאינם כלולים בשווי הפרויקט(  .14.1.1.5
 (. ₪ 50,000)מקסימום לפריט בודד: 

 מסכום הביטוח. 15%עד  -מבני עזר זמניים  .14.1.1.6

 מסכום הביטוח. 15%עד  -רכוש מחוץ לחצרים  .14.1.1.7

 מסכום הביטוח. 20%עד  -נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה  .14.1.1.8

 .₪ 500,000מסכום הביטוח, מינימום  20%עד  -פינוי הריסות  .14.1.1.9

הוצאות מיוחדות בגין שינויים ותוספות שיידרשו ע"י הרשויות המוסמכות בעקבות מקרה  .14.1.1.10
 מגובה הנזק. 10%עד  -טרם קרות מקרה הביטוח  ביטוח ובתנאי שלא נדרשו
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 15%עד  -הוצאות מיוחדות בגין שעות נוספות, עבודת לילה וחגים והובלות מיוחדות  .14.1.1.11
 מסכום הביטוח.

מוסכם כי לעניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח 
 ו/או למי שמבקש האישור יורה על כך. נתונה למבקש האישור בלבד באופן בלתי חוזר

פי דין בשל פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש -המבטח חבות על - אחריות כלפי צד שלישי -פרק ב'  .14.1.2
צד שלישי הנגרם בקשר עם העבודות בתקופת ביצוע העבודות או במסגרת תקופת התחזוקה בעת 

פיו נחשב הביטוח כאילו נערך -לביצוע עבודות תחזוקה. הפרק יהיה כפוף לסעיף אחריות צולבת ע
 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

למען הסר ספק, רכוש מבקש האישור נחשב לרכוש צד שלישי למעט הרכוש המבוטח או  .14.1.2.1
 שניתן היה לביטוח על פי פרק א' של הפוליסה.

 הפרק יכלול בין היתר את ההרחבות המפורטות להלן: .14.1.2.2

 תביעות שיבוב המוסד לביטוח לאומי. .14.1.2.3

בות בגין נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה ח .14.1.2.4
 לבטחו בביטוח חובה.

 .₪ 4,000,000רעד והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מסך  .14.1.2.5

נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים, צינורות וכבלים תת קרקעיים בגבול אחריות שלא יפחת  .14.1.2.6
 .₪ 2,000,000מסך 

 למקרה ולתקופת הביטוח. ₪ 10,000,000ות: גבול אחרי .14.1.2.7
המבטח חבות בגין פגיעה גופנית או מחלה מקצועית למי  - אחריות מעבידים -פרק ג'  .14.1.3

מהמועסקים בביצוע העבודות, תוך כדי ו/או עקב העסקתם בתקופת ביצוע או העבודות או 
 במסגרת תקופת התחזוקה בעת ביצוע עבודות תחזוקה. 

לכל הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות בגובה ובעומק, הפרק לא יהיה כפוף 
 שעות עבודה, פתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער.

 לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח. ₪ 20,000,000: גבול אחריות
 

פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש -המבוטח עלהמבטח את חבות -ביטוח אחריות מקצועית  .14.2
לראשונה במהלך תקופת הביטוח, בגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או מי 

 מהפועלים מטעם המבוטח בכל הקשור לביצוע העבודות. 
 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן העבודות.

את מבקש האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט בשל אחריות שעלולה להיות הביטוח יורחב לשפות 
מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף 

 אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
ושר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח, אבדן מסמכים, הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי י

הוצאת דיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות, אבדן השימוש, השהייה או עיכוב בעקבות 
 מקרה ביטוח, נזק כספי או פיננסי וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה בהליכים פליליים.

תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח חודשים לאחר  12הביטוח יכלול תקופת גילוי של 
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא 

 נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.
 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ 4,000,000: גבול אחריות

 
 ביטוח חבות המוצר  .14.3

פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במהלך תקופת -ת המבוטח עלהמבטח את חבו
הביטוח, בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב מוצרים שיוצרו ו/או סופקו ו/או טופלו ו/או 

 "( ו/או עקב העבודות.המוצריםהותקנו ו/או שווקו ו/או הותאמו על ידי המבוטח )להלן: "
 למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים. הביטוח יכלול מועד

הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט בשל אחריות שעלולה להיות 
מוטלת על מי מהם בכל הקשור במוצרים ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש עקב העבודות, בכפוף 

 ילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כא
חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח  12הביטוח יכלול תקופת גילוי של 

ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא 
 נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪ 4,000,000:בול אחריותג

 
 ביטוח "כל הסיכונים .14.4
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המבטח אבדן או נזק פיזי, לרבות גניבה ופריצה, לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על 
ידי המבוטח או מטעם המבוטח או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או המשמשים את המבוטח לצורך 

 העבודות )ואשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות(, על בסיס ערך כינון.ביצוע 
 

 ביטוח כלי רכב .14.5
פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות -ביטוח חובה כנדרש על .14.5.1

 בגין נזק אחד. ₪ 750,000 -שלא יפחת מ
המפקח/מנהל ו/או הבאים מטעמם בגין אחריות ביטוח זה יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או 

שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם 
המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד 

 מיחידי המבוטח.
ם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אול

כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד מבקש האישור  ₪ 750,000
או מי מטעם מבקש האישור ו/או כנגד המפקח/מנהל הפרויקט, בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך 

 אה כאמור.ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצ
ביטוח מקיף אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה ולהסתפק  .14.5.2

 לעיל.  7בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף 
ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי,  .14.5.3

במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני 
וש בגבול אחריות טבע ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכ

בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור, מפקח/מנהל  ₪ 750,000של 
הפרויקט, בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף 

שי אחריות צולבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלי
 לעיל. 7כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .14.5.4
זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים,  14.5פי סעיף -המונח "כלי רכב" על

 מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.
 

בכל הקשור לרכוש מובהר ומוסכם בזאת, כי מבקש האישור יהא המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח  .15
מבקש האישור. תגמולי הביטוח שקיבל מבקש האישור יועברו למבוטח לשם קימום הנזק ובהתאם לשיקול 

 דעתו הבלעדי של מבקש האישור.
 
 

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .16
ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח מוותר -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .16.1

 כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.על 
יום לאחר משלוח הודעה של  30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .16.2

 המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.
עת מבקש האישור או ביטול על אף האמור לעיל, לעניין ביטוח העבודות הקבלניות, לא יחול שינוי לר

של ביטוח העבודות כאמור, אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שתשלח לידי מבקש 
 יום מראש. 60האישור הודעה על כך בדואר רשום, 

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח  .16.3
טח לא תגרע מזכויות מבקש האישור ו/או מי מטעמו לקבלת פיצוי או שיפוי על פי ו/או מי מטעם המבו

 הביטוחים כאמור.

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או  .16.4
מידע בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או 

חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם מבקש 
 האישור.

. חריג רשלנות רבתי 2016היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .16.5
ות המבוטח על פי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחוב

 . 1981 -חוק חוזה ביטוח התשמ"א 
המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם  .16.6

מבקש האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מקרה 
ף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלו

 יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 
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להמציא  בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי המבוטח טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על המבוטח .16.7
אישור ממבטח המבוטח על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות בידי מבקש האישור ו/או כל 

שמבקש האישור יורה עליו וכי הפוליסה הקבלנית תועבר על שם מבקש האישור ו/או כל גוף  גוף אחר
 אחר שמבקש האישור יורה עליו.

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על  .16.8
 פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .17
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 נספח "יד" ביטוח 

 עבודות הקמה -אישור ביטוח 
תאריך הנפקת האישור  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -אישור קיום ביטוחים 

(DD/MM/YYYY) 

תנאי ל אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
סת הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפולי

 הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מען הנכס המבוטח  המבוטח מבקש האישור*

/ כתובת ביצוע 
 העבודות*

 מבקש האישור* מעמד

 קבלן הביצוע☐  __________שם:  __________שם: 

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 _______אחר: ☐

 __________ת.ז./ח.פ.:  __________ת.ז./ח.פ.: 

 __________מען:  __________מען: 
18.  

 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או 

 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 

 פוליסה

גבול האחריות /  ת. סיום ת. תחילה
סכום ביטוח / שווי 

 העבודה

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
 מטבע סכום

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות

 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

    _____ 
 

גורם אחר ויתור על תחלוף לטובת   ₪
ו/או תאגידים ו/או חברות  (308)

עירוניים ו/או חלצ"ים רשותיים ו/או 
עמותות בשליטתם  ו/או ועדי 
היישובים ו/או האגודות ו/או 
הקיבוצים ו/או נבחריהם ו/או 
מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או 

ויתור על תחלוף לטובת חבריהם(
 (309מבקש האישור )

 (313כיסוי בגין נזקי טבע )
 (314גניבה, פריצה ושוד ) כיסוי

 (316כיסוי רעידת אדמה )
ו/או  (317אחר ) -מבוטח נוסף 

תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או 
חלצ"ים רשותיים ו/או עמותות 
בשליטתם  ו/או ועדי היישובים ו/או 
האגודות ו/או הקיבוצים ו/או 
נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או 

 -מבוטח נוסף עובדיהם ו/או חבריהם(
 (318בקש האישור )מ

מבקש  -מוטב לתגמולי ביטוח 
 (324האישור )
 (328) ראשוניות

 חודשים 24     תקופת תחזוקה

מסכום הביטוח,  20%עד      רכוש סמוך
 ₪ 2,000,000מינימום 

מסכום הביטוח,  20%עד      רכוש עליו עובדים
 ₪ 2,000,000מינימום 

מהנזק, מינימום  15%עד      הוצאות תכנון ופיקוח
200,000 ₪ 

שכ"ט מתכננים אדריכלים 
מסכום הביטוח,  15%עד      ומומחים אחרים

 ₪ 200,000מינימום 

מסכום הביטוח,  10%עד      רכוש בהעברה
 ₪ 200,000מינימום 

מתקנים כלי עבודה וציוד קל 
     )שאינם כלולים בשווי הפרויקט(

מסכום הביטוח  15%עד 
לפריט בודד: )מקסימום 

50,000 ₪) 

 מסכום הביטוח 15%עד      מבני עזר זמניים

 מסכום הביטוח 15%עד      רכוש מחוץ לחצרים

כתוצאה מתכנון לקוי  ישירנזק 
 מסכום הביטוח 20%עד      חומרים לקויים או עבודה לקויה

כתוצאה מתכנון לקוי  עקיףנזק 
 מלוא סכום הביטוח     חומרים לקויים או עבודה לקויה

מסכום הביטוח,  20%עד      פינוי הריסות
 ₪ 500,000מינימום 

שינויים ותוספות שיידרשו ע"י 
הרשויות המוסמכות בעקבות 

מקרה ביטוח ובתנאי שלא נדרשו 
 טרם קרות מקרה הביטוח

 מגובה הנזק 10%עד     

הוצאות מיוחדות בגין שעות 
נוספות, עבודת לילה וחגים 

 והובלות מיוחדות
 מסכום הביטוח 15%עד     

 צד ג'
 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

 (302אחריות צולבת )  ₪ 10,000,000    
 (307קבלנים וקבלני משנה )

ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר 
ו/או תאגידים ו/או חברות ) (308)

ו/או  עירוניים ו/או חלצ"ים רשותיים
עמותות בשליטתם  ו/או ועדי 
היישובים ו/או האגודות ו/או 
הקיבוצים ו/או נבחריהם ו/או 
מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או 

 חבריהם(
ויתור על תחלוף לטובת מבקש 

 (309האישור )
כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש 

 (312בצמ"ה )

נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד 
מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי 
 ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה

 מלוא גבול האחריות    

מפגיעה במתקנים,  ישירנזק 
 מלוא גבול האחריות     צינורות וכבלים תת קרקעיים

  ₪ 4,000,000     רעד והחלשת משען

מפגיעה במתקנים,  תוצאתינזק 
  ₪ 2,000,000     צינורות וכבלים תת קרקעיים
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 ______________המציע חתימת

 כיסויים
 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

ו/או ( )317אחר ) -מבוטח נוסף 
תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או 
חלצ"ים רשותיים ו/או עמותות 
בשליטתם  ו/או ועדי היישובים ו/או 
האגודות ו/או הקיבוצים ו/או 
נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או 

 עובדיהם ו/או חבריהם(
 (318מבקש האישור ) -מבוטח נוסף 

 (322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )
 (328ראשוניות )

האישור ייחשב כצד ג'  קשרכוש מב
(329) 

 (307קבלנים וקבלני משנה )  ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים
ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר 

ו/או תאגידים ו/או חברות  (308)
ו/או  עירוניים ו/או חלצ"ים רשותיים

עמותות בשליטתם  ו/או ועדי 
היישובים ו/או האגודות ו/או 
הקיבוצים ו/או נבחריהם ו/או 
מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או 

 חבריהם(
ויתור על תחלוף לטובת מבקש 

 (309האישור )
 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

היה וייחשב כמעבידם  -מבוטח נוסף 
 (319של מי מעובדי המבוטח )

 (328) ראשוניות

        אחר

 
19.  

 *:(ג'בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח הסכם )בכפוף, לשירותים המפורטים בפירוט השירותים 
קבלן עבודות אזרחיות )לרבות  060והנחת קווי מים וביוב, צנרת  059) עבודות חשמל / איטום / אינסטלציה(,  053הריסות / פינויים,  021) בנייה (/ עבודות קבלניות גדולות,  007

 תשתיות(
 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול.
 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.באישור ביטוח כללי * 
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 ______________המציע חתימת

 עבודות הקמה -אישור ביטוח 
 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים

את כל אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל 
בפוליסת תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור 

 הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מען הנכס המבוטח /  המבוטח מבקש האישור*

כתובת ביצוע 
 העבודות*

 מעמד מבקש האישור*

 נדל"ן☐ __________שם:  __________שם: 

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

כתובת אתר אחר: ☒
העבודות: 

___________ 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

ת.ז./ח.פ.:  __________ת.ז./ח.פ.: 
__________ 

 __________מען:  __________מען: 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

ת. 
 תחילה

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום
 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

 מטבע סכום בהתאם לנספח ד'יש לציין קוד כיסוי 

כל  -רכוש 
 הסיכונים

  ערך כינון    
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 

(309) 
( 308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )

ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או )
ו/או עמותות בשליטתם   חלצ"ים רשותיים

ו/או ועדי היישובים ו/או האגודות ו/או 
הקיבוצים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם 

 ו/או עובדיהם ו/או חבריהם(
 (313כיסוי בגין נזק טבע )

 (314כיסוי גניבה, פריצה ושוד )
 (316כיסוי רעידת אדמה )

 (328ראשוניות )

  לא בתוקף     צד ג'

אחריות 
 מעבידים

  בתוקף לא    

 (302אחריות צולבת )  ₪  4,000,000     אחריות המוצר
 (304הרחב שיפוי )

 (308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )
ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או 

ו/או עמותות בשליטתם   חלצ"ים רשותיים
ו/או ועדי היישובים ו/או האגודות ו/או 
הקיבוצים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם 

 ו/או עובדיהם ו/או חבריהם(
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 

(309) 
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

ו/או תאגידים ו/או ) (320גורם אחר ) -
ים רשותיים חברות עירוניים ו/או חלצ"

ו/או עמותות בשליטתם  ו/או ועדי 
היישובים ו/או האגודות ו/או הקיבוצים 
ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או 

 עובדיהם ו/או חבריהם(
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 (321מבקש האישור ) -
 (328ראשוניות )

 (332חודשים ) 12 -תקופת גילוי 

אחריות 
 מקצועית

 (301אבדן מסמכים )  ₪ 4,000,000    
 (302אחריות צולבת )

 (303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע )
 (304הרחב שיפוי )

( 308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )
ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או 

ו/או עמותות בשליטתם   חלצ"ים רשותיים
ו/או ועדי היישובים ו/או האגודות ו/או 
הקיבוצים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם 

 ו/או עובדיהם ו/או חבריהם(
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 

(309) 
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

ו/או תאגידים ו/או ( )320גורם אחר ) -
ים רשותיים חברות עירוניים ו/או חלצ"
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 ______________המציע חתימת

 כיסויים
ו/או עמותות בשליטתם  ו/או ועדי 
היישובים ו/או האגודות ו/או הקיבוצים 
ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או 

 עובדיהם ו/או חבריהם(
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 (321מבקש האישור ) -
 (325מרמה ואי יושר עובדים )

 (326פגיעה בפרטיות )
 (327יטוח )עיכוב/שיהוי עקב מקרה ב

 (328ראשוניות )
 (332חודשים ) 12 -תקופת גילוי 

אחר: ציוד מכני 
 הנדסי

 (304הרחב שיפוי )      
( 308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )

ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או 
ו/או עמותות בשליטתם   חלצ"ים רשותיים

ו/או ועדי היישובים ו/או האגודות ו/או 
הקיבוצים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם 

 ו/או עובדיהם ו/או חבריהם(
ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 

(309) 
 (313כיסוי בגין נזקי טבע )

 (314כיסוי גניבה, פריצה ושוד )
 (316כיסוי רעידת אדמה )

 (328ראשוניות )
 

 (*:ג'בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח הסכם )בכפוף, לשירותים המפורטים בפירוט השירותים 
קבלן עבודות אזרחיות )לרבות  060ב, צנרת והנחת קווי מים וביו 059) עבודות חשמל / איטום / אינסטלציה(,  053הריסות / פינויים,  021) בנייה (/ עבודות קבלניות גדולות,  007

 תשתיות(
 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 
 
 

 

 

  



 

        

128                         
 

 ______________המציע חתימת

 נספח "טו" נוסח ערבות ביצוע

 לכבוד
 המועצה האזורית "גוש עציון"

 
 א.ג.נ., 

 _____________ערבות מס'הנדון: 
 

על פי בקשת _______________________________ )להלן: "הקבלן"(, אנו       ערבים בזה כלפיכם  .1
( ש"ח )להלן: שלוש מאות אלף שקלים חדשים )ובמילים   ₪ 300,000 של לתשלום כל סכום עד לסכום

"סכום הקרן"(, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן בהתאם לתנאים המפורטים להלן )להלן: "סכום 
לתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה הסכם  38-2019חוזה מס' _הערבות"( שתדרשו מאת הקבלן עבור 

 .על  עמודי  תאורה בישובי  המועצה האזורית גוש עציון  על LEDשל גופי תאורה  מסוג 
 

 תנאי ההצמדה הם כדלקמן: .2
אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו, על פי כתב ערבות זה, יהיה מדד המחירים לצרכן, המתפרסם 

ע"י "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה", שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל )להלן: "המדד 
החדש"( גבוה מהמדד שהיה ידוע במועד הוצאת ערבות זאת, אשר יפורסם ביום 

"המדד הבסיסי"(, נשלם לכם את  –על ___________ נקודות )להלן _________________ והעומד 
 סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

 

  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם, עד סכום הערבות, תוך  .3
 ק או לבסס ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמ

 את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום    
 הנ"ל מהקבלן. כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים 
 משפטיים נגד הקבלן ו/או לפנות בדרישה מוקדמת לקבלן ו/או לממש בטחונות 

 זה על ידינו. אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות
 

 אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת, על כל סכום  .4
שייקבע על ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין 

תישאר ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, 
 ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

 דלעיל. 3אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף 
 

 אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה  .5
 יא, והננו רשאים להימנע מתשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שה

 מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן עפ"י 
 הדין.

 

 הערבות תהיה בתוקף עד ליום ____________, ועד בכלל, וכל דרישה מכם  .6
 _________, לאחר מועד זה תהיה  -חייבת להימסר לנו עד מועד זה למשרדנו ב

 הערבות בטלה ומבוטלת.
 

 אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.ערבותנו זו  .7
 

                      בכבוד רב,      
                ___________________ 

 הבנק                     
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 ______________המציע חתימת

 נספח "טז" נוסח ערבות טיב

 לכבוד
 המועצה האזורית "גוש עציון"

 
 א.ג.נ., 

 _____________ערבות מס'הנדון: 
 

על פי בקשת _______________________________ )להלן: "הקבלן"(, אנו       ערבים בזה כלפיכם  .1
( ש"ח  מאה וחמישים אלף שקלים חדשים)ובמילים  ש"ח 150,000לתשלום כל סכום עד לסכום של 

)להלן: "סכום הקרן"(, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן בהתאם לתנאים המפורטים להלן )להלן: 
לתכנון, אספקה, התקנה הסכם ל חוזה מס' __________"סכום הערבות"( שתדרשו מאת הקבלן עבור 

 עציון על  על  עמודי  תאורה ביישובי  המועצה האזורית גוש LEDותחזוקה של גופי תאורה  מסוג 

 תנאי ההצמדה הם כדלקמן: .2
אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו, על פי כתב ערבות זה, יהיה מדד המחירים לצרכן, המתפרסם 

ע"י "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה", שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל )להלן: "המדד 
ביום החדש"( גבוה מהמדד שהיה ידוע במועד הוצאת ערבות זאת, אשר יפורסם 

"המדד הבסיסי"(, נשלם לכם את  –_________________ והעומד על ___________ נקודות )להלן 
 סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

 

  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם, עד סכום הערבות, תוך  .3
 בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס ימים מקבלת דרישתכם הראשונה 

 את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום    
 הנ"ל מהקבלן. כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים 
 משפטיים נגד הקבלן ו/או לפנות בדרישה מוקדמת לקבלן ו/או לממש בטחונות 

 כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו. אחרים
 

 אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת, על כל סכום  .4
שייקבע על ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין 

משו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תמ
 ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

 דלעיל. 3אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף 
 

 אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה  .5
 כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו רשאים להימנע מתשלום עפ"י 

 מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן עפ"י 
 הדין.

 

 הערבות תהיה בתוקף עד ליום ____________, ועד בכלל, וכל דרישה מכם  .6
 _________, לאחר מועד זה תהיה  -חייבת להימסר לנו עד מועד זה למשרדנו ב

 הערבות בטלה ומבוטלת.
 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .7
 

                      בכבוד רב,      
                ___________________ 

 הבנק                     
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 ______________המציע חתימת

 נספח "יז'" רשימת חלקי חילוף שהקבלן הזוכה יעמיד במסגרת האחריות

עקב רגישות האזור וריחוקו, דרישת המזמין היא ל זמינות חלקי חילוף שבשלב הראשון יוחלפו על ידו וכך 
 לא תיווצר בעי הבטיחותית או בטחונית.

אספקת גופי , מתחילת ביצוע העבודות של הזוכה על כן, רשימת חלקי החילוף שיש לספק למחסן הלקוח
 להלן:גי הפנסים שנבחרו מכל אחד מסו 1%התאורה למחסן המועצה תהא 

 
 הערות כמות מערכת

  1% גוף תאורה מסוג_____
  1% גוף תאורה מסוג_____

 מכל סוג  1% פנסים 
  1% דרייברים 

  2 1זרוע מותאמת לגוף תאורה מסוג 
  2 2זרוע מותאמת לגוף תאורה מסוג 

  0 מגשי אביזרים בודדים
  0 מגשי אביזרים כפולים

  1% להחלפה מסוג____פאנל לד 
  1% פאנל לד להחלפה מסוג____

 

 


