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 1מסמך 

 מועצה אזורית תמר 

 06/22מכרז פומבי מספר 

 מערכות סולאריותתחזוקה של לאספקה, התקנה ו

  ולהקמת קירויים והתקנת מערכות על גביהם לייצור חשמל על מבני ציבור

 דברי הסבר כללים והנחיות להגשת הצעות

 כללי .1

בזאת מציעים בעלי ניסיון מוכח בתחום  מזמינה "(מועצה)להלן: " תמר ה האזוריתמועצה .1.1

וולטאיות לייצור חשמל -של מערכות פוטו התחזוקה והקמ אספקה, תכנון, הסולארי להגיש הצעות

"אסדרה תעריפית", כפי שנקבעה על ידי רשות -ב המועצה "( לצורך השתלבות המערכות)להלן: "

כל אסדרה אחרת הרלוונטית ו/או  22/3/18מיום  538( מישיבה 1246) 8החשמל בהחלטה מס' 

"(,  הכול לפי התנאים המפורטים להלן העבודות"-" והאסדרהלמועדי מכרז זה )להלן, בהתאמה: "

 במסמכי המכרז.

המפורטים ברשימת שיבנו על ידי הזוכה במכרז, וקירויים המערכות נשוא מכרז זה יוקמו על גגות 

ההתקשרות שבמסמכי המכרז, וכן על גבי גגות נוספים  הסכםל 'גנספח הגגות המצורפת, 

ההתקשרות  הסכםאשר תנאי מכרז זה ולפי שיקול דעתה הבלעדי, תוסיף, מעת לעת, המועצה ש

 עליהם.גם המצורף אליו יחולו 

שומרת לעצמה את הזכות להגדיל ו/או להקטין את מספר הגגות בהם יותקנו המערכות  המועצה 

המלא והמוחלט בכפוף לכל דין. מובהר כי לא  הבלעדי שיקול דעתהתאם לבהנשוא מכרז זה, הכל 

תהיינה טענות של הקבלן במקרה של שינוי )הגדלה ו/או הקטנה( במספר הגגות, וכי המציע הזוכה 

 יישאר מחויב למחירים המוצעים על ידו במכרז.

וייבנו  (62548)ת"י  יםהמערכות המוצעות על ידי המציעים יהיו בעלות תווי תקן ישראלימובהר כי 

 ההתקשרות שבמסמכי המכרז. הסכםל למסמכי המכרז 6מסמך על פי דרישות המפרט הטכני, 

 כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז הינן לנוחיות בלבד, ואין לתת להם משמעות פרשנית כלשהי. .1.2

האמור בלשון כל האמור בלשון יחיד בכל מסמכי המכרז, משמעו גם בלשון רבים, וכן להיפך, וכל  .1.3

 זכר בכל מסמכי המכרז משמעו גם בלשון נקבה, וכן להיפך.

על המציע לקרוא את כל מסמכי המכרז במלואם, לבדוק ולברר היטב לגבי כל הקשור לדרישות  .1.4

 הכלולות בהם ויכלול אותם בשיקוליו לתמחור הצעתו במכרז. המועצה 

ההתקשרות שבמסמכי המכרז  הסכםתנאי ההתקשרות עם הזוכה/ים במכרז יהיו על פי המפורט ב .1.5

 לרבות תנאי התשלום ותקופת ההתקשרות המפורטת שם.
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התקשרות עם הזוכה במכרז וביצוע הפרויקט על פי מסמכי הלמען הסר ספק מובהר בזאת כי  .1.6

מרשויות שונות הדרושים לצורך תחילת ביצוע הפרויקט אישורים ההמכרז מותנים בקבלת 

לרבות: חברת החשמל, רשות החשמל, משרד האנרגיה וכיו"ב, וכי ככל שהאישורים, כולם או 

ההתקשרות שבמסמכי המכרז תהיה  הסכםיום ממועד חתימת  120חלקם, לא יתקבלו בתוך 

זכאית לבטל את ההתקשרות, ולזוכה במכרז לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות, כספיות המועצה 

 .מועצהות, מכל עילה שהיא כלפי או אחר

 מסמכי המכרז .2

 "(:המכרזמסמכי המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: " המכרזמסמכי  .2.1

 ברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעותד -מסמך זה  - 1מסמך 

 הצהרת המציע, על נספחיה: -2מסמך 

 פרטי ניסיונו של המציע –נספח א'    

 הצהר בדבר מחזור כספי – ב'נספח    

 פתיחת ספק טופס - ג'נספח    

  ערבות בנקאית לקיום ההצעה - 3מסמך 

  , על נספחיו:הסכם התקשרות בין הזוכה לבין המועצה - 4מסמך 

 ערבות ביצוע  נספח א'

 נספח ביטוח  1נספח ב'

 אישור קיום ביטוחים   2נספח ב'

 רשימת המבנים/הגגות   נספח ג'

 Grid Tests-Off -בדיקות טרם חיבור לרשת החשמל   'דנספח 

 Grid Tests-On - -בדיקות קבלה  'הנספח 

 .ובדיקות מכאניות בדיקות תקופתיותשירות, תחזוקה, מפרט   'ונספח 

 אישור התקנת הפאנלים באתר  'זנספח 

 אחריות לתפוקה מינימאלית  ח'נספח 

 ושירותי תחזוקה ערבות טיב  'טנספח 

 בטיחות הוראות  נספח י'

  1976-תשל"ו ,תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים - 5מסמך 

  (טכני ואפן התקנה )מפרט שירותים הגדרת מסמך -6מסמך 

 תצהיר בדבר העדר זיקה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים -  7מסמך 
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 ההצעה הכספית  -  8מסמך 

 תצהיר העדר עבירות  - 9מסמך 

 פורמט חוות דעת - 10מסמך 

מדת מתקניים     אישור קבלן משנה להתקשרות עם המציע ביחס לתכנון והקמת מבנים לצורך הע - 11מסמך 

 סולאריים.

 זה. ממכרזכל המסמכים הנ"ל מהווים יחד חלק בלתי נפרד 

 שבבניין שלא יוחזרו בכל מקרה, במחלקת הגבייה , ₪ 500לרכוש תמורת את חוברת המכרז ניתן  .2.2

באמצעות העברה בנקאית של , או 09:00-15:00ה' בין השעות  -המועצה שבנווה זוהר, בימים א' 

הרוכש יקבל את מסמכי המכרז  .08-6688855/6הסכום הנ"ל. פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 

. בנוסף ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, במשרדי המועצה, בימים א' PDFבמייל בפורמט 

ולעיין בחוברת המכרז באתר האינטרנט של המועצה בכתובת  09:00-15:30' בין השעות עד ה

 tamar.org.il-www.ma 

 תנאי הסף להשתתפות במכרז .3

הרשום כדין בישראל, במועד הגשת הצעתו למכרז,  תאגידרשאים  להגיש הצעה במסגרת המכרז 

 בכל תנאי הסף המצטברים הבאים:

 .1ג׳ בסיווג 191 בענףרשום בפנקס רשם הקבלנים  המציע .3.1

רישום ברשם התעודה על להוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו העתק של 
  .הקבלנים בסיווג, כאמור

העמדת מתקנים סולאריים, כאשר ניתן לתכנן ולהקים מבנים לצורך  מוכחת המציע בעל יכולת .3.2

 לבצע זאת הן בעצמו והן באמצעות קבלן משנה.

קבלן המשנה מטעם המציע בעל יכולת לתכנן ולהקים מבנים לצורך העמדת מתקנים ככל ש

כמו ( 11סולאריים, על המציע לצרף את הסכמת קבלן המשנה להתקשרות איתו )בהתאם למסמך 

 העתק של התעודה על רישום ברשם הקבלנים בסיווג כן על המציע/ קבלן המשנה מטעמו להציג  

 .1א' ענף 150

 20בתכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של לפחות  2016-2021המציע הנו בעל ניסיון במהלך השנים  .3.3

כל מערכת ל קו״ט לפחות 50מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית בהספק מותקן של 

 .ולפחות לשלושה לקוחות

 כנספח א'לשם הוכחת תנאי סף זה, על המציע לפרט את ניסיונו על גבי הטבלה בנוסח המצורף 
 , וכן אישורי מזמין / אסמכתאות שיפורטו על ידו. מכרזה למסמכי 2למסמך 

פוטו , אשר תפקידו מתן שירותי תחזוקה למערכות באופן ישיר אדם אחדהמציע מעסיק לפחות  .3.4

וולטאיות לרבות ניטור פעילות רצופה של המערכות, כולל בקרה וקבלת התרעות על חריגות 

 ותקלות.

לשם הוכחת תנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו אישור העסקה של עובד מטעמו תוך פירוט 
 מומחיותו וניסיון לרבות תעודות השכלה. 

http://www.ma-tamar.org.il/
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בדרישות הטכניות המיוחדות המפורטות  המערכות המוצעות ואשר יסופקו על ידי המציע עומדות .3.5

 מסמכי המכרז.ל 6מסמך כ, המצורף ואופן התקנה( טכני פרטמסמך הגדרת שירותים )במ

)לא ₪  5,000,000, היה לפחות 2021 -ו 2020, 2019המחזור הכספי של המציע בכל אחת מהשנים  .3.6

הערת עסק  2021 -ו 2020הדוחות הכספיים של המציע לשנים  2 -כולל מע"מ(. כמו כן לא נכללה ב

 חי.

 2ב' למסמך  כנספחעל המציע לחתום על מסמך הצהרה וכן לצרף אישור רו"ח בנוסח המצורף 
 למכרז.

 למכרז.  3מסמך כהמציע צרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח המצורף  .3.7

 המכרז וחתימתו אומתה בפני עו"ד. למסמכי 2מסמך כהמצורף  תצהיר המציעהמציע חתם על  .3.8

המציע בעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .3.9

 .1976 –)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( התשל"ו 

המציע לא הורשע בעבירות שיש עימם קלון או עבירה בנושא פיסקלי, כגון: אי העברת ניכויים, אי  .3.10

 יווח למס הכנסה וכדומה.ד

 המציע הינו תאגיד רשום בישראל. .3.11

 המציע הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ. .3.12

 המציע רכש את מסמכי המכרז. .3.13

המציע ו/או בעל זיקה אליו נעדר הרשעות בפסק דין חלוט, בעבירות לפי חוק עובדים זרים ולפי  .3.14

. אם הורשע ביותר משתי 1976 –חוק שכר מינימום בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. היעדר הרשעה  -עבירות לפי החוקים האמורים 

כאמור יחול גם לגבי בעלי השליטה במציע ומנהליו הבכירים וכל אחד ממורשי החתימה במציע. 

 בדים עם מוגבלויות;כמו כן, המציע עומד בדרישת חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוגע להעסקת עו

להכרת אזור ביצוע  מציעיםסיור יתקיימו שני מועדים של  להכרת אזור ביצוע העבודותמציעים סיור  .4

השתתפות באחד  .10:00 , בשעה 09.05.2022 ובתאריך 10:00 , בשעה02.05.2022 בתאריךהעבודות. 

 .מהסיורים לכל אורכו הינה תנאי חובה להשתתפות במכרז

 לקיום ההצעהערבות בנקאית  .5

להבטחת קיום הצעתו למכרז, על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית, אוטונומית ובלתי  .5.1

ערבות )להלן: "₪  50,000ל שלמסמכי המכרז, בסך  3 כמסמךמותנית, של בנק ישראלי, בנוסח המצורף 

המועצה תהא רשאית להורות למציע  , אולם29.09.2022 בתוקף עד ליום"(. ערבות הקיום תהיה הקיום

 להאריך את תוקפה בשלושה חודשים נוספים, והמציע יהיה חייב להאריכה בהתאם.
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תואמת לנוסח אשר  ערבות מקוריתעל המציע להקפיד הקפדה יתרה על כך שערבות הקיום תהיה  .5.2

סטיות )כלפי המצורף למסמכי המכרז, וכי גובה ותוקף הערבות יהיו בדיוק כפי שנדרש שם, ללא כל 

עלול להביא לפסילת  צירוף ערבות שלא בנוסח הנדרש אומקורית אי צירוף ערבות מעלה או כלפי מטה(. 

 ההצעה על הסף.

 ,המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות במידה והמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז .5.3

ורט לעיל. כן תהא המועצה רשאית לחלט ו/או ימנע מהארכת תוקף הערבות כמפ ,ו/או יחזור בו מהצעתו

יום ממועד ההודעה  14את ערבות הקיום במידה והמציע אשר נשלחה אליו הודעת הזכייה, לא חתם בתוך 

ו/או לא עמד בהתחייבות כלשהי  ,ו/או לא צירף את כל המסמכים הנדרשים ,על הזכייה על ההסכם

 הכלולה בתנאי המכרז.

אשר לא זכו במכרז עם מתן ההודעה על אי זכייתם. ערבות הקיום למציע  ערבויות הקיום יוחזרו למציעים .5.4

וצירוף כל הטפסים והמסמכים הנדרשים,  ,אשר הצעתו זכתה במכרז תושב לו לאחר חתימתו על ההסכם

 לרבות ערבות ביצוע.

 שאלות הבהרה  .5

מובנים להם, על המציעים לבדוק את כל מסמכי המכרז לפני הגשת הצעתם, לוודא כי המסמכים  .5.1

  לוודא שאינם סותרים אחד את השני וברורים להם די הצורך לשם הכנת הצעתם. 

 ,ו/או אם ימצא המציע סתירות ,בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם תנאי המכרז .5.2

ו/או אם יהיה למציע ספק כלשהו בקשר למובנו של סעיף כלשהו,  ,ו/או אי התאמות ,ו/או שגיאות

בלבד, את שאלותיו לרכזת ועדת המכרזים במועצה   WORD פנות בכתב בפורמטעל המציע לה

  .16:00 בשעה 16.05.2022יאוחר מיום וזאת עד לא  , r.co.ilatam-michrazim@maבדוא"ל 

באחריות המציע לקבל אישור של המועצה בדבר קבלת שאלות הבהרה שיועברו באמצעות דואר  .5.3

חוזר )לא אוטומטי(. פניה שלא נתקבל לגביה אישור  דוא"לאו ב 08-6688880אלקטרוני, בטלפון: 

קבלה כאמור, תיחשב כאילו לא התקבלה. תשובות לשאלות הבהרה כאמור, ככל שתינתנה, 

לא יהיו כל תוקף או משמעות לתשובות . ה לכל מי שרכש את מסמכי המכרזתינתנה בכתב ותשלחנ

 או לדברים שיאמרו בעל פה. 

על השאלות להיות מנוסחות באופן ברור, ענייני ולכלול במסגרת השאלה את מספר העמוד, מספר  .5.4

הסעיף ותוכן הסעיף אליו מתייחסת השאלה. במסמך השאלות תצוין באופן ברור כתובת הדואר 

 האלקטרוני למתן התשובות. 

אינה מתחייבת לענות על שאלות ההבהרה, כולן או מקצתן, לרבות מחמת היותן לא  המועצה .5.5

 ברורות, לא ענייניות או בעלות הפניה שגויה אל מסמכי המכרז. 

תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכניס למסמכי המכרז שינויים, עדכונים,  מועצהה .5.6

ם, בין אם במענה לשאלות המזמינים ובין אם מיוזמתה, וזאת עד למועד האחרון תוספות ותיקוני

להגשת ההצעות למכרז. שינויים, עדכונים, תוספות ועדכונים כאמור ישלחו אל כלל המציעים אשר 

אל כתובות הדואר האלקטרוני אותן ימסרו בעת מאת המועצה את מסמכי המכרז  קיבלו לידיהם

 מסמכי המכרז. קבלת

mailto:michrazim@ma-tamar.co.il
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 ן הגשת ההצעותאופ .6

 ולהגישלצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן,   המציעעל 

כאשר , שעליה מצוין מספר המכרז, לתיבת המכרזים בבניין המועצה בנווה זוהר, במעטפה סגורה הצעתו

, חתומים על ידו בתחתית כל עמוד ,4 המצ"ב כמסמך ההסכםכל העמודים של מסמכי המכרז, לרבות 

וחתימה זו אומתה על ידי עורך דין  ,ולאחר שהמציע חתם במקומות המיועדים לכך במסמכי המכרז

וכן על גבי  ,כל מסמכי ההצעה )למעט ההצעה הכספית( יוגשו בשני העתקים לא כרוכים)במידה ונדרש(. 

תוגש על גבי המדיה הדיגיטלית יחד  לאפית להקפיד כי ההצעה הכס ישמדיה דיגיטלית )דיסק און קי(. 

 . תוך מעטפת ההצעהבעם ההצעה, אלא במעטפה סגורה נפרדת 

 הצעת מחיר .7

 בלבד. הצעות המחירים תוגשנה על גבי מסמך הצעת מחיר .7.1

המציע ירשום בדיו בלתי מחיקה את הצעתו ואת כל הפרטים והנתונים הנדרשים, בכל המקומות  .7.2

 .למכרז 8 מסמךכהמצורפת  המחירהמיועדים לכך במסמך הצעת 

מורשי החתימה של המציע יחתמו בדיו בלתי מחיקה ובחותמת המציע, בכל מקום המיועד לחתימה, וכן  .7.3

 בתחתית כל דף בחוברת המכרז.

במקרים של תיקוני פרטים ו/או טעויות ברישומי המציע במסמכי המכרז, יחתמו מורשי החתימה של  .7.4

  התיקון בחתימת ידם ובחותמת המציע. המציע בדיו בלתי מחיקה גם ליד

  ים:המסמכים הבא כליש לצרף את  לעיל, 6 כאמור בסעיףחתומה  כשהיא, המכרזלחוברת  .8

 מסמכי ההתאגדות של התאגיד; .8.1.1

 פרופיל התאגיד; .8.1.2

רשם  אותדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעה, של רישום התאגיד מרשם החברות  .8.1.3

 השותפויות, לרבות רישום בעלי המניות / השותפים;

 המוסמכים ושמות החתימה זכויות בדבר, חשבון רואה/  דין עורך ידי על חתום אישור .8.1.4

 .זו הצעה על המציע בשם לחתום

למסמכי המכרז, על נספחיה, כשהיא מלאה וחתומה על ידי המציע,  2 מסמךהמציע המצ"ב כ הצהרת .8.2

לאחר שהמציע מילא בה את הנתונים המוכיחים את עמידתו בתנאי הסף וכן את הפרטים 

 הנדרשים למתן ציון איכות להצעתו. 

 ;  1975  –אישור עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  .8.3

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז; .8.4

או מרואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  שומהמפקיד אישור תקף  .8.5

 ;1976-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(, התשל"ו

תצהיר חתום על ידי מורשי החתימה של המציע, מאושר ומאומת על ידי עורך דין, בדבר קיום דיני  .8.6

 ;להסכם 5 מסמךכבנוסח המצ"ב  1976-תשל"ו העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,

תצהיר חתום על ידו בדבר העדר זיקה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים בנוסח המצ"ב  .8.7

 .7 כמסמך
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 .תשובות לשאלות הבהרה )אם וככל שנשלחו למציעים על ידי המועצה( .8.8

ב לחוק 2את האישור והתצהיר הנדרשים בהתאם לסעיף  לצרףאישה, יש  בשליטתאם המציע הוא עסק  .8.9

 .1992 - חובת המכרזים, התשנ"ב

 .10מסמך המלצות בכתב בהתאם ל .8.10

להסכם(, כשהוא חתום על ידי המציע. על המציע  2+ב'1ב'נספח טופס האישור על קיום ביטוחים ) .8.11

שינויים או  ללא כל מחיקות,לחתום על טופס זה )לאחר שבדק אותו מול חברת הביטוח שלו( 

צורך להחתים את חברת הביטוח על טופס  אין. מובהר, כי בשלב הגשת ההצעה הסתייגויות

 האישור על קיום ביטוחים, וחתימתה תידרש אך ורק ממי שיוכרז כזוכה במכרז. 

העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז. הקבלה תהיה על שם המציע ואינה ניתנת להעברה בין  .8.12

  מציעים.

( את הצעתו הכספית המכרזלמסמכי  8 מסמך) הכספית ההצעה במסמך למלא המציע על .8.13

  .במכרז להשתתפות

 אופן דירוג ההצעות וקביעת ההצעה הזוכה .9

 איכות.  40%מחיר,  60%ההצעות תיבחנה ותדורגנה בהתאם למשקלות הבאים:  9.1

 בחינת ההצעות והערכתן תתבצע בארבעה שלבים, כדלקמן: 9.2

 ההצעות בתנאי הסף של המכרז;בדיקת עמידת  שלב א': 

 חישוב ציוני האיכות;  שלב ב':

 חישוב ציוני המחיר; שלב ג':

 חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן. שלב ד':

 

 בחינת עמידה בתנאי הסף –שלב א'  9.3

המועצה תבדוק האם ההצעות עומדות בתנאי הסף, כפי שהוגדרו במסמכי המכרז. הצעה שלא  9.3.1

אי הסף תיפסל, ולא תעבור לשלבים הבאים. מציע שהצעתו נפסלה בשלב כלשהו תעמוד באיזה מתנ

יקבל הודעה על כך בסיום המכרז )לאחר בחירת הזוכה(. יובהר, כי המציע מוותר מראש על כל 

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. 

ביעת ציון האיכות מציעים אשר הצעתם תעמוד בכל תנאי הסף יזומנו לראיונות בין היתר לצורך ק 9.3.2

 .להלן 9.4 כמפורט בסעיףשל ההצעה, 

 

 חישוב ציון האיכות של ההצעה –שלב ב'  9.4

והוא יחושב על ידי צוות מקצועי מטעם המועצה, אשר מהציון הכולל,  40%מהווה  האיכותציון  9.4.1

מנהל מחלקת נכסים מנהלת מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות, חבריו יהיו גזבר המועצה, 

המציע(,  הצהרת) 2מסמך הציון יינתן על פי הנתונים שימלא המציע ב .והיועץ המקצועימועצה ב

ההמלצות והאסמכתאות שיצורפו להצעה וכן על פי ראיונות שייערכו על ידי הצוות המקצועי 

. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף או לוודא נתונים בכל נושא הקשור לניסיון למציע

של המציע, , לרבות באמצעות פניה ללקוחותיו הבלעדי , על פי שיקול דעתההמציע בדרכים נוספות

 ובקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעה.  
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המועצה תודיע למציעים על מועדי הראיונות אשר ייערכו לאחר מועד פתיחת ההצעות, זמן סביר  9.4.2

 מראש. 

 .מנהל הפרויקטולראיון יוזמנו המציע,  9.4.3

 הבא: חישוב ציוני האיכות ייערך באופן 9.4.4

 ניקוד לקריטריון קריטריון 
שהוקמו על  מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאיתהצגת  (1)

קו"ט לכל  05, בהספק מותקן של 2021-2016  בין השנים המציע ידי
 מעבר לאמור בתנאי הסף.הפחות 

 נקודה. 1 עד מתקנים,  עבור כל מתקן 10עד  

 נק'. 10

(2) 
ממפרט התחזוקה ומאופן ביצועה אשר יוצג  התרשמות וועדת האיכות

 על ידי המציע בפני וועדת האיכות.

 נק'. 10

(3) 
התרשמות מהמציע ומנהל הפרויקט המוצע על ידו כאשר הניקוד 

 יתבסס בין היתר על ניסיון הקודם, מקצועיות, אמינות ושירותיות.

 '.נק 10

(4) 
המלצות ביחס לרמת  :חוות דעת שתתקבל מלקוחות המציע

המלצות כאשר כל המלצה  2עד  - השירות והאיכות ,המקצועיות

 .*נקודות  2.5תנוקד עד 

 נק'. 5

(5) 
בתכנון אספקה והתקנה , 1ענף א' 150ניסיון קבלן הביצוע בסיווג 

( של הקמת קונסטורוקציה למערכות ייצור חשמל "עבודות")להלן: 

בין השנים ₪  150,000י של בטכנולוגיה פוטו וולטאית בהיקף כספ

2016-2021 . 

 נקודה. 1עבודות, עבור כל עבודה עד  5עד 

 נק'. 5

 (10 * המלצות יינתנו על גבי פורמט ייעודי )מסמך

 חישוב ציון המחיר של ההצעה –שלב ג'  .10

 חישוב ציוני המחיר של ההצעות  ייעשה באופן הבא: .10.1

שהינו שירות  קירוי מגרש תעריףשל ההצעות ייעשה באמצעות חלוקת  חישוב ציוני המחיר

בהצעה הזולה ביותר  ושיוצע ומערכת סולארית שהינו שירות אופציונאלי , קירוי חניהאופציונאלי

 3-, כאשר המחיר יחולק ל100 -והכפלת התוצאה המתקבלת ב ,במחיר ההצעות הנבחנות

 פרמטרים:

 משקלול ההצעה. 5%אשר מהווה  -)עלות למ"ר(  שירות אופציונאלי קירוי מגרש .א

 בהתאם לנוסחה שלהלן:

 ביותר הזולה מחיר ההצעה     X  5=  קירוי מגרש )עלות למ"ר(מחיר 

 מחיר ההצעה הנבחנת                                                         

 

 משקלול ההצעה. 5%אשר מהווה  -)עלות למ"ר( שירות אופציונאלי  קירוי חנייה  .ב

 בהתאם לנוסחה שלהלן:

 ביותר הזולה מחיר ההצעה     X   5=   קירוי חנייה )עלות למ"ר(מחיר 

 מחיר ההצעה הנבחנת                                      
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 משקלול ההצעה. 90%אשר מהווה  - מותקן(  DCמערכת סולארית )עלות לקו"ט  .ג

 בהתאם לנוסחה שלהלן: 

 ביותר הזולה מחיר ההצעה     X   09=  מותקן(  DCמערכת סולארית )עלות לקו"ט  מחיר 

 מחיר ההצעה הנבחנת             

 

 ציון שלושת הפרמטרים שלעיל יהוו את סך הציון הסופי של  המחיר. 

 

 חישוב הציונים הכוללים של ההצעות ודירוגן –שלב ד'  .11

ההצעות, תקבע המועצה את ציון ההצעה הכולל, לאחר קביעת ציון האיכות וציון המחיר של  .11.1

 כדלקמן: 

 ציון האיכות X 40%ציון המחיר  +     X 60%  =  הציון הכולל

                                                                          100 

 

שתי הצעות יקבלו את הציון הצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. במקרה שבו ה .12

במכרז זה, תינתן עדיפות לספקים מקומיים כך שבמידה  הכולל הגבוה ביותר, תיערך בין המציעים הגרלה.

מן ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביותר, תוכרז הצעתו  5%והציון הכולל של אותו ספק מקומי יהיה נמוך בעד 

 או ד אשר הינו תושב המועצה על פי רישומי משרד הפניםשל אותו ספק מקומי כזוכה במכרז )ספק מקומי: יחי

לחוק החברות( הינו תושב המועצה על פי רישומי משרד הפנים  268תאגיד שבעל השליטה בו )כהגדרתו בסעיף 

 ההצעה.  במועד הגשת

 

או לדחות את כל ההצעות,  ,, שומרת המועצה לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיאלעיל על אף האמור .13

ת ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר, להפסיק ו/או לבטל את המכרז ולעשות כל פעולה אחרת על לרבו

פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה ו/או מי 

ם, כולם או חלקם מטעמה בגין כך. כמו כן שומרת לעצמה המועצה את הזכות לנהל משא ומתן עם המציעי

 ואף להתקשר עם שני מציעים בו זמנית. ,)בין בטרם ההתקשרות עם הזוכה ובין לאחריה(

לו  היוודעיום מיום  14בתוך , .תועל קבלת הצע הותודיע לזוכ במכרז כהזתאשר  ההמועצה תקבע את ההצע .14

. בכלל זה, ימציא הזוכה למועצה את ההסכםדבר זכייתו, ימציא למועצה כל מסמך הנדרש לצורך ביצוע 

 (. 4 מסמךלהסכם )' א'נספח כערבות הביצוע המצורפת 

 שונות .15

 

 ההסכםימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, או עד שיחתם  90ההצעה תישאר בתוקף למשך  .15.1

חודשים  ארבעה. למועצה תהא זכות להאריך את תוקף ההצעות בעד מבניהם על ידי המועצה, לפי המוקדם
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, ובמקרה כאמור יאריכו המציעים את תוקף ערבות הקיום שלהם נוספים בהודעה בכתב למציעים

  בהתאם. 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן טעויות אריתמטיות בהצעה,  .15.2

ציא אסמכתאות, לדרוש מכל מציע להשלים ו/או להבהיר כל מידע ו/או מסמך חסר, לדרוש מכל מציע להמ

, לבוא בדין ודברים עם כל מציע, בכתב תםמסמכים הדרושים לצורך הבהרת ההצעואישורים, המלצות 

 או בעל פה, ביחס לפרטי הצעתו וכל אי בהירות הקשורה אליה. 

בהגשת הצעתו מוותר המציע ויתור סופי ומוחלט על כל טענה בדבר אי הבנה, אי ידיעה, פגם או מום  .15.3

, לרבות סבירותם. סעיפים שכוונתם לא ברורה די הצורך, יש לבררם המכרזאו מסמכי באיזה מתנאי 

 לעיל.  5 מראש, כאמור בסעיף

 ההסכם, לרבות בתנאי המכרזהמציע אינו רשאי לבצע שינויים ו/או מחיקות ו/או תוספות במסמכי  .15.4

ו מחיקות ו/או תוספות ו/או בנספחיו. המועצה תהא רשאית לקבל או לפסול הצעה שנעשו בה שינויים ו/א

כאמור, וכן לבקש ו/או לקבל הבהרות ו/או הסברים ו/או מסמכים ממציע/ים, וכן להתעלם מכל שינוי או 

הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ולמציע לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או ותוספת כאמור, 

 תביעה בעניין זה.

 גזברות המועצה האזורית תמר בבניין המועצה שבנווה זוהר.את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים שב .15.5

. הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים 12:00השעה  עד 29.05.2022יום האחרון להגשת הצעות הינו המועד 

לא תידון. אין להגיש את ההצעות תדחה ע"י ועדת המכרזים ו, מכל סיבה שהיאביום ובשעה האמורים, 

ידחו ע"י ועדת שיתקבלו בדרכים אחרות לרבות פקס או דוא"ל בכל דרך למעט הגשה פיזית. הצעות 

 .29.05.2022 םהמכרזים תיפתח ביותיבת . המכרזים ולא יובאו בפניה לבחינה

תהיה המועצה רשאית להציג את  במכרזמסכים המציע לכך, כי במקרה בו יזכה  למכרזבהגשת הצעתו  .15.6

הצעתו בפני מציעים אחרים. במידה והמציע סבור כי הצעתו כוללת פרטים חסויים, יציין את הדבר 

מפורשות בהצעה, תוך סימון הפרטים החסויים לדעתו. יחד עם זאת מובהר, כי שיקול הדעת הבלעדי 

ו/או באשר לקיומו/ם של  ,יםוהמוחלט באשר להיקף הפרטים מתוך ההצעה שייחשפו למציעים אחר

 פרט/ים חסוי/ים בהצעה מסור למועצה. 

הנם רכוש המועצה בלבד, ולמציע אין כל רשות להעתיקם או לעשות כל  המכרזמובהר, כי מסמכי  .15.7

 . למכרזשימוש בהם, אלא לצורך הגשת הצעתו 

של סתירה  מסמך זה באות להוסיף על האמור ביתר מסמכי המכרז ולהבהיר אותם. במקרה הוראות .15.8

 .או אי התאמה בין הוראות מסמך זה לבין יתר מסמכי המכרז, יגברו ויחולו הוראות מסמך זה
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 2מסמך 

 06/22להשתתפות במכרז מס'הצהרת המציע 

גישים בזאת הצעה למתן שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור מ ,אנו הח"מ .1

מועצה האזורית תמר )להלן: קירויים והתקנת מערכות על גביהם  בחשמל על מבני ציבור ולהקמת 

  ."(השירותיםמסמכי המכרז )להלן, ביחד: "בהכל לפי המפורט , "(המועצה"

על כל ו( 4מסמך על נספחיו ) הסכםקראנו בעיון את כל מסמכי המכרז, לרבות האנו מצהירים בזאת, כי  .2

, תנאי הסף להגשת הצעהו את כל מסמכי המכרז, לרבות כי הבנ ,מצהירים ומתחייביםותנאיהם ופרטיהם, 

וההוצאות  מתן השירותיםבחנו את הגורמים העשויים להשפיע על שאלנו את כל השאלות שנדרשו לנו, 

. בעצם הגשת הצעתנו למכרז ובהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססנו את הצעתנו ,שתהיינה כרוכות בכך עבורנו

י המכרז מקובלים עלינו וכי לא תהיה לנו כל טענה, דרישה או תביעה אנו מצהירים ומתחייבים, כי תנא

 בעניין תנאי המכרז, לרבות בהירותם ו/או סבירותם.  

מסמך לדברי ההסבר הכלליים ) 3 אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף של המכרז, כמפורט בסעיף .3

 למסמכי המכרז(. 1

 מכרזהנשוא שירותים כי ברשותנו המומחיות, הידע והניסיון הדרושים לשם ביצוע ה ,אנו מצהירים .4

וכי הצעתנו זאת בהתאם למסמכי המכרז, באיכות הגבוהה ביותר ולשביעות רצונה המלאה של המועצה, 

 פי מסמכי היסוד שלנו.ל ע ר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנובגד םהינכאמור ומתן השירותים 

כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשר או הסכם עם כל מציע אחר  לאותו  ,נו מצהיריםא .5

 מכרז.   

תחום השירותים בלזוכה בלעדיות מתן ו/או ל מסוים התקשרותלהיקף  תמתחייב האינ מועצהו כי הנידוע ל .6

 נשוא המכרז. 

על ידי המועצה, כאשר  נול את מסמכי המכרז, לרבות ההסכם, בשלמותם, כפי שהומצאו אתבז פיםמצר ואנ .7

לדברי ההסבר למכרז.  8 סעיףנו, וכן את כל המסמכים שצירופם נדרש על פי  כל העמודים חתומים על ידי

בכלל זה, אנו מצרפים להבטחת קיום הצעתנו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי חוזרת, בנוסח המצ"ב 

 למסמכי המכרז.   3מסמך כ

ליתן לה את השירותים  יםמתחייב והננ מידה ותתקבל על ידי המועצההצעתנו זו הנה בלתי חוזרת, וב .8

 ההצע. של המועצההמלא לשביעות רצונה ו ולהוראות נציג המועצה בהתאם לתנאי המכרז )כהגדרתם לעיל(

או עם  נומהמועד בו הוכנסה לתיבת המכרזים ועד חתימתו של הסכם עימ נוזו תעמוד בתוקפה ותחייב אות

חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז, לפי המוקדם  שישהמציע אחר על ידי המועצה או עד חלוף 

חודשים נוספים,  ארבעהידוע לנו כי המועצה רשאית להאריך את תוקף ההצעות בעד  שבין המועדים.

למועצה ערבות  ובמקרה כאמור אנו מתחייבים להאריך את תוקף ערבות הקיום שלנו בהתאמה, ולהמציא

 קיום מתוקנת. 

לחתום  ינועל כך הודעה, יהיה על נומסר לייום מיום שת 14תזכה במכרז, הרי שתוך  נוכי אם הצעת נו,ידוע ל .9

על מסמכים ולהמציא מסמכים על פי דרישתה של המועצה לצורך ביצועו של ההסכם. בכלל זה ידוע לנו כי 

להסכם( כשהוא חתום על  ב' נספח)בנוסח המצ"ב כ יטוחנספח הבאת טופס  להמציא למועצהיהיה עלינו 

 ;.שלנוידי חברת הביטוח 
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ערבות שאם נוכרז כמציע הזוכה אזי נדרש למסור למועצה ביחד עם ההסכם החתום גם  ,כן ידוע לנו כמו .10

למועצה שמורה הזכות לדרוש מאיתנו וכי  ₪; 100,000של בסכום להסכם(  'אנספח ביצוע )בנוסח המצ"ב כ

ים שהיא תזמין מספקי המאגר כתנאי להזמנת שירותים ביחס לאירועהפקדה של ערבות ביצוע כאמור גם 

 . בעתיד

; לנהל משא ומתן עם הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעותכי למועצה שמורה הזכות לקבל כל  ,ידוע לנו .11

 הסכםידוע לנו כי רק חתימת המועצה על  לקבל הצעה כלשהי. תמתחייב האינמי מהמציעים; וכי המועצה 

 עמנו תהווה התקשרות מחייבת מצד המועצה. 

 9כמו כן, במידה ונחזור בנו מהצעתנו ו/או שלא נמציא את המסמכים שיידרשו מאיתנו כמפורט בסעיף  .12

ה לעיל ו/או לא נעמוד באיזו מהתחייבויותינו על פי מסמכי המכרז וכיו"ב, מכל סיבה שהיא, תהיה המועצ

רשאית לחלט את ערבות הקיום שלנו ו/או לבטל את זכייתנו ו/או להתקשר עם המציע שידורג אחרינו ו/או 

 לנקוט בכל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה של המועצה.

 אנו מתחייבים לעמוד בכל דרישות המועצה במסגרת מסמכי המכרז על נספחיהם.  .13

גופי להסב את ההסכם )כולו או חלקו( לכל ו/או חלק מתוכל  המועצהידוע לנו, כי במידה ונזכה במכרז,  .14

 הסמך של המועצה. 

הבאנו בחשבון את כל בעצם הגשת הצעתנו הננו מצהירים בזאת, ללא כל סייג, טענה או דרישה נוספת, כי  .15

הגורמים המשפיעים ו/או עשויים להשפיע בעתיד על הצעתנו וזאת, ללא כל יוצא מהכלל ולמשך כל תקופת 

 הסכם ולמשך כל תקופות ההארכה האופציונאליות הנכללות בהם.המכרז וה

 ולראיה באנו על החתום:

 ___________________ שם המציע  _____________ תאריך

 ___________________ כתובת   

 ___________________ ת.ז / מס' תאגיד    

 ___________________ מס' טלפון    

 ___________________ מס' פקס    

 ___________________ חתימת המציע     

 

 אישור עו"ד

___עו"ד, מאשר כי ה"ה _____________________________ חתמו בפני על ___אני הח"מ, ____ 

 -ההצעה דלעיל ועל כל המסמכים המצורפים לה וכי הם מורשי חתימה מטעם _______________ )להלן 

 תמם על ההצעה דלעיל הם מחייבים את המציע."( וכי בחוהמציע"

  ________________ __________________ __________________  

 חתימה שם  תאריך  
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 2נספח א' למסמך 

 פרטי ניסיונו של המציע

 להלן.שמלא את הטבלה , על המציע לולבחינת איכות ההצעה לצורך בדיקת עמידת הצעתו בתנאי הסף

בתכנון, אספקה, התקנה  2016-2021במהלך השנים  את ניסיונו  במסגרת הטבלה על המציע לפרטכמו כן וכ

לכל  קו״ט לפחות 50מערכות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית בהספק מותקן של  20ותחזוקה של לפחות 

 .מערכת ולפחות לשלושה לקוחות

 פרטי המערכת המוצעת

 ____________________________________.ודגם פנל סולארי )יש לצרף מפרט טכני(:  יצרן

 ____________________________________.יצרן ודגם ממיר מתח )יש לצרף מפרט טכני(: 

 _________________________________________________.שם יצרן הקונסטרוקציה: 

 (:PV) טכנולוגיה פוטו וולטאיתב חשמל לייצור מערכות של התקנה ותחזוקהבאספקה, פירוט ניסיון המציע 

 שם הלקוח מס"ד

ומיקום 

 המתקן

סה"כ 

 PVמערכות 

 שהותקנו

תאריך  KWpהספק 

ההתקנה 

 חודש/ שנה

כולל שירות 

 תחזוקה

 .כן או לא

במידה וכן 

יש לציין 

תאריכי מתן 

השירות, 

 כאמור.

איש קשר 

אצל הלקוח: 

שם וטלפון 

 ישיר

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       
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8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       
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28       

29       

30       

 

מתן שירותי תחזוקה למערכות פוטו וולטאיות על המציע לפרט את פרטיו של העובד אשר מועסק אצלו ב

 , כדלקמן:לרבות ניטור פעילות רצופה של המערכות, כולל בקרה וקבלת התרעות על חריגות ותקלות

 .                                    שם העובד:

 : ___________________________________.פירוט מומחיותו וניסיון העובד לרבות תעודת השכלה

.__________________________________________________________________________ 

.__________________________________________________________________________ 

__________________.________________________________________________________ 

 אישור העסקתו של העובד.יש לצרף * 

 

( "עבודות", בתכנון אספקה והתקנה )להלן: 1ענף א' 150קבלן הביצוע בסיווג  של ניסיונועל המציע לפרט את 

בין ₪  150,000בהיקף כספי של של הקמת קונסטורוקציה למערכות ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית 

 , בטבלה שלהלן:2016-2021השנים 

 שם הלקוח מס"ד

 ומיקום המתקן

פירוט אופי 

 העבודה

תאריך  ההיקף הכספי

ההתקנה 

 חודש/ שנה

איש קשר אצל 

הלקוח: שם 

 וטלפון ישיר

1      

2      

3      

4      

5      
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 2למסמך  ב'נספח 

 

 כספיבדבר מחזור  הצהרה

 :הרינו להצהיר כדלקמן

לשנה ע"פ ₪   5,000,000-מחזור הכנסות בסך שאינו נמוך מ למציעהיו  2021 -ו 2020, 2019הרינו להצהיר כי בשנים 

 : הפירוט הבא

 .₪ ____________________ היה בסך של 2019בשנת  מציעההמחזור הכספי של 

 .₪ ____________________ היה בסך של 2020בשנת  מציעההמחזור הכספי של 

 .₪ ____________________ היה בסך של 2021בשנת מציע ההמחזור הכספי של 

הערת "עסק חי", כהגדרתו בתקן  2021-ו 2020ים כמו כן, לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנ

 של לשכת רואי החשבון בישראל. 570ביקורת מס' 

 ____________________ :המציעחתימת  

 אישור רואה חשבון

 וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את הצהרת (להלן: "המציע")לבקשת _______________________ 

 .המציעהמשתתף בדבר ניסיון בביצוע עבודות כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת 

ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת ערכנו את  .אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו

בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה  מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות

הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות  סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל

הצהרת  פת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות אתלדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משק .דעתנו

 .להצהרת המשתתף וביחס להערת "עסק חי"  המשתתף בדבר היקף עבודות בשנים הרלבנטיות

 

 בכבוד רב,

________________________  _______________________     ________________________ 

 תאריך                                                 שם + משפחה                                חתימה + חותמת      
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 2' למסמך גנספח 

 טופס פתיחת ספק

 
 ___________________________________________________________ שם הספק:

 ____________________ ניכוייםתיק  ___________________ מספר עוסק 

 

 כתובת למשלוח דואר ופרטי התקשרות

 

 רחוב _______________ מספר בית _________ מספר דירה ________ עיר ___________ 

 מיקוד __________  או לחילופין ת.ד. ________________ עיר ____________________

 ________________  נייד________________  פקס _________________   טלפון

 ________________________________________________________  מייל-כתובת אי

 

 אישורים

 )חובה(אישור מצורף  ________________________  תוקף אישור ניהול ספרים

 )חובה(אישור מצורף  __ ______________________  תוקף אישור ניכוי מס

 )חובה(אישור מצורף   כן/לא  עוסק פטור

 

 פרטי חשבון בנק

 ___________________________________ מספר הבנק  ___________ שם הבנק

 ___________________________________ מספר הסניף ___________ שם הסניף

 ____________________________ מספר חשבון __________________  שם החשבון

 : צילום שיק/אישור בנק)חובה(אסמכתא מצורפת 

 

 חובה למלא את כל הפרטים הנדרשים
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 3מסמך 

 נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה

 

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר 

 זוהר, ד.נ. ים המלח -נוה 

 

 אדונים נכבדים,

 ערבות מס'__________הנדון: 

 

)להלן:  (שקלים חדשיםחמישים אלף : )ובמילים₪  50,000של הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

הידוע ביום  לבין המדד 2022אפריל  מדד חודש "(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן בין סכום הקרן"

 "(.הפרשי ההצמדההתשלום )להלן: "

 

מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב וללא טענות ומענות, כל סכום או סכומים בגבולות סכום אנו 

"( בקשר החייבהקרן בתוספת הפרשי הצמדה המגיע או עשוי להגיע לכם מאת _________________ )להלן: "

לנמק את עילת דרישתכם או  אשר הוצא על ידיכם, וזאת מבלי שתצטרכו להוכיח, לבסס או  06/22עם מכרז מס' 

 סכומה.

 

אנו נשלם לכם את הסכום האמור תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או 

 לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 

 בכלל. ועד ,29.09.2022 לתאריךערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד 

 

 היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול ואיננה ניתנת להסבה או  להעברה.ערבות זו 

 

 בכבוד רב, 

 

 בנק __________ 

 סניף _________ 
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  4סמך מ

 
 

  הסכם למתן שירותים

 

 2022שנערך ונחתם בנווה זוהר ביום _______ בחודש _______ 

 

 
  המועצה האזורית תמר בין:

 נווה זוהר, ד.נ. ים המלח  

 "(המועצה)להלן: "

 ;מצד אחד          
 

 )ח.פ/ע.מ______________( ___________  לבין:

 _______________מ  

 "(הקבלן" -)להלן  

 ;מצד שני          

 

 
מערכות סולאריות תחזוקה של לאספקה, התקנה ו 06/22 פרומסשפרסמה מכרז פומבי המועצה ו הואיל:

הכל כמפורט במבסך הגדרת  ,"(המכרז)להלן: " מועצת תמרלייצור חשמל על מבני ציבור ברחבי 

 ;("השירותים")להלן, ביחד:  (4)מסמך ובהסכם  (6)מסמך השירותים 

 , והכל בהתאםמועצה, והוא מקבל על עצמו ליתן את השירותים לבו השתתף במכרז וזכהוהקבלן  והואיל:

 ;ובמתכונת המתוארת להלן המועצהלשביעות רצונה של  ,להוראות מסמכי המכרז והסכם זה

הכישורים המיוחדים הדרושים הניסיון, המומחיות, המיומנות והמשאבים, הינו בעל הידע, והקבלן  והואיל:

 מתן השירות; לצורך

 למתן השירותים בהתאם לתנאים המפורטים להלן;הקבלן והמועצה מעוניינת להתקשר עם   והואיל

 

 זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות במסגרת הסכם זה.והצדדים מעוניינים להסדיר את  והואיל

 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 מבוא .1

 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

 כותרות הסעיפים בהסכם זה ניתנו למען הנוחות בלבד ואין ליתן להם כל משקל בפרשנות ההסכם. .1.2

זה, תהיינה למונחים המפורטים להלן המשמעויות כמוגדר בצידן, אלא אם הקשר הדבר  הסכםב .1.3

 מחייב אחרת:

כל אישור, הסכמה, היתר, רישיון, צו, רישום, תעודה, החלטה  "האישורים"

או הרשאה וכן כל פעולת אישור אחרת שיוצאו על ידי או 

 מטעם רשות שלטונית הנוגעת בדבר, לרבות אישורים על פי כל

חקיקה בתחום האנרגיה והחשמל על פי רשות החשמל ודיני 

חשמל, על פי דיני איכות סביבה, על פי דיני תכנון ובניה לרבות 

 תכניות מתאר ותכניות בנין ערים.

 .הסכם' לה-' ודבנספחים כהגדרתם  "אישור בדיקות קבלה"

 .'הבנספח כהגדרתו  "אישור סיום התקנה"

להעמדת האתר לרשות הקבלן לצורך ביצוע המועצה אישור  "אישור תחילת עבודה"

 העבודות.

 אמות המידה של חח"י. "אמות המידה"

בדיקות שיבצע הקבלן לאחר השלמת הקמת המערכת וסמוך  "בדיקות טרם חיבור"

 .'דבנספח לחיבור המערכת לרשת החשמל כמפורט 

המערכת לרשת בדיקות שיבוצעו על ידי הקבלן לאחר חיבור  "בדיקות קבלה"

 .'הבנספח החשמל כמפורט 

 .'גבנספח האתרים והגגות המפורטים  "האתרים" או "הגגות"

זה על נספחיו לרבות כל מסמכי המכרז וכן כל מסמך  הסכם "הסכם"ה

 זה. הסכםשיוסכם בין הצדדים כי יהווה חלק מ

ההסדרה למתקני יצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת,  "ההסדרה"

תעריפית עסקית" כפי שנקבעה על ידי רשות החשמל "אסדרה 

ו/או כל  22.3.2018( מישיבה מיום 1246) 8בהחלטה מס' 

 הסדרה אחרת הרלבנטית למועדי מכרז זה.

 כפוף ואשר יהיההמועצה יועץ מקצועי חיצוני עימו התקשרה  "היועץ"

 הסכםהנושאים הטכניים נשוא  לכלב ויעסוק המועצהנציג ל

 זה.
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דות וולטאית העומ-מערכות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטו " או "המערכת""המערכות

 למסמכי המכרז( 6)מסמך בתנאים המפורטים בנספח הטכני, 

לרבות אופן ההתקנה, איכות ההתקנה וכל הרכיבים והציוד 

, אשר תתוכננה, תסופקנה, תוקמנה ותימסרנה בו המפורטים

 זה. הסכםעל פי הוראות למועצה 

 .תמר ה אזוריתמועצ "מועצה"

 לרבות מי מטעמו. הזוכה במכרז "הקבלן"

כל החומרים )לא כולל ציוד הקבלן(, שיובאו לאתרים לשם  "חומרים"

 הקמת המערכות.

חברת חשמל לישראל בע"מ וכל נעבר שלה לרבות מנהל  "חח"י"

 המערכת וסש"ח.

בהם ערב ימים ראשון עד חמישי בכל שבוע קלנדרי, שלא חל  "יום עסקים"

 חג או חג רשמיים של מדינת ישראל.

כל אירוע המקיים את כל התנאים המצטברים שלהלן: אינו  "כוח עליון"

המבקש להסתמך עליו; לא  הסכםבשליטתו הסבירה של הצד ל

המבקש להסתמך  הסכםנגרם עקב מעשה או מחדל של הצד ל

עליו; הצד המבקש להסתמך עליו לא היה יכול למנוע את 

המבקש  הסכםתו באמצעים סבירים; הצד להתרחשו

 להסתמך עליו לא יכול היה לצפות את התרחשותו באופן סביר.

, הכולל את הדרישות למסמכי המכרז 6מסמך המפרט הטכני,  "מפרט טכני"

הטכניות מהמערכות ואת ההוראות הטכניות בכל הנוגע 

 לביצוע העבודות.

בעל רישיון ספק שירות חיוני כהגדרתו בחוק משק החשמל,  "סש"ח"

 זה. הסכם, הרלבנטי למערכות נשוא 1996-התשנ"ג

כל העבודות, הפעולות, המלאכות, החומרים המפורטים  "העבודות" או "השירותים"

זה והנדרשים לצורך הקמת המערכות ומסירתן  הסכםב

 מועצהל

, כמפורט במפרט הטכני, אשר יהוו חלק הפאנלים הסולאריים "הפאנלים הסולאריים"

 זה. הסכםבמסגרת למועצה מהמערכות שתוקמנה ותימסרנה 

כל הציוד, המכונות, המכשירים, האביזרים, כלי הרכב וכיו"ב  "ציוד הקבלן"

אשר ישמשו את הקבלן לשם ביצוע העבודות, ואשר יוותרו 

 .מועצהבבעלות הקבלן לאחר מסירת המערכות ל

כל רשות שלטונית, רשויות המדינה, רשויות מקומיות,  מוסמכת""רשות 

מוסדות תכנון, ערכאות שיפוטיות וגורמים מוסמכים לרבות 

 הרשות וחח"י.
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תקלה המשביתה את מערכת או מפחיתה את תפוקת המערכת  "תקלה משביתה"

 או יותר. %20  -ב

 תקלה שאינה תקלה משביתה. "תקלה רגילה"

 זה: הסכםלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מ הנספחים המפורטים .1.4

 ערבות ביצוע  נספח א'

 נספח ביטוח  1נספח ב'

 אישור קיום ביטוחים   2נספח ב'

 רשימת המבנים/הגגות.   נספח ג'

 .Grid Tests-Off -בדיקות טרם חיבור לרשת החשמל   'דנספח 

 .Grid Tests-On - -בדיקות קבלה  'הנספח 

 .ובדיקות מכאניות בדיקות תקופתיותשירות, תחזוקה, מפרט   'ונספח 

 אישור התקנת הפאנלים באתר.  'זנספח 

 אחריות לתפוקה מינימאלית.  ח'נספח 

 .ושירותי תחזוקה ערבות טיב  'טנספח 

 בטיחות. הוראות  נספח י'

 

המוטלים כל חובותיו והתחייבויותיו של הקבלן וכל התנאים והדרישות, החובות וההתחייבויות,  .1.5

 זה, להוסיף זה על זה באו ולא לגרוע. הסכםעליו בסעיפים השונים בכל מסמכי המכרז, לרבות ב

זה, משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין  הסכםהתנאים, הדרישות, החובות וההתחייבויות ב .1.6

בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים,  ה קשור הלא תהיהמועצה הצדדים במלואו. 

זה, אשר נעשו, אם נעשו,  הסכםמכתבים והתחייבויות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם נכללים ב

 קודם לחתימתו.

זה לבין  הסכםגילה הקבלן סתירה ו/או אי התאמה בין ההוראות, התנאים והדרישות בין סעיפי  .1.7

כדי לקבל , , בכתבלמועצה זה עצמו, יפנה הסכםסעיפים במסמכי המכרז האחרים ו/או בין סעיפי 

, יהיה סופי ומוחלט מועצההנחיות בדבר הפירוש הנכון וכיצד עליו לפעול. הפירוש שיינתן על ידי 

 הקבלן.ויחייב את 

זה, אינן ניתנות לערעור ו/או לשינוי ומהוות תנאי הכרחי  הסכם, המפורטות במועצהזכויות  .1.8

 .הסכםלחתימתה על ה
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לכל   הסכםעל פי ההמועצה זה ו/או בנספחיו, כדי לגרוע מזכויותיה של  הסכםאין בכל האמור ב .1.9

 סעד על פי כל דין.

, מועצהאי תגובה ו/או הימנעות מפעולה כלשהי ו/או מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה על ידי  .1.10

ו/או כעובדות היוצרות כנגד המועצה לא יחשבו ולא יתפרשו, בשום פנים ואופן, כוויתור מצד 

עם הקבלן ושום זכות ו/או יתרון שיש  םמניעה ו/או השתק מחמת התנהגותה ביחסיהצה המוע

 לא יגרעו מחמת כך.ו למועצה

זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא  הסכםלסטות מתנאי או מתנאים בהמועצה הסכמת  .1.11

 תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

להם  יהו/או נספחיהם, לא יה הסכםי מהוראות מסמכי המכרז ו/או הכל ויתור, הסכמה או שינו .1.12

כל תוקף, אלא אם נעשו בכתב ובחתימת הצדדים, והקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה, מכל מין 

 וסוג שהוא, בעניין שנעשה לא בדרך האמורה בסעיף זה.

 הסכםמעותו בחוק זה, הן כחובות קבלן כמש הסכםחובותיו והתחייבויותיו של הקבלן על פי  .1.13

 זה. הסכם, בכפוף לאמור ב1974 -קבלנות תשל"ד

זה, כפופה להוראות חוק יסודות התקציב, שיהיה בתוקף, מעת לעת,  הסכםההתקשרות על פי  .1.14

 זה. הסכם, שמהם ישולמו הסכומים על פי מועצהומותנה בתקציבי 

שהינם תנאי  זה מותנית באישורים הסכםעם הקבלן בהמועצה מוסכם בין הצדדים כי התקשרות  .1.15

מרשויות שונות המפורטים להלן: חברת חשמל, רשות החשמל ומשרד לביצוע הפרויקט 

יום ממועד  120האנרגיה והמים. וככל שהאישורים הנ"ל, כולם או חלקם, לא יתקבלו בתוך 

עה ולהתקשר עם הקבלן בעל ציון ההצ זה הסכםזכאית לבטל המועצה זה תהיה  הסכםחתימת 

 עקב כך.המועצה , ולקבלן לא תהיה כל טענות ו/או תביעות, מכל עילה שהיא, כלפי הבא אחריו

 נציג המועצה .2

המועצה, או מי שימונה מטעמו כנציג המועצה לצורך גזבר איש הקשר מטעם המועצה לביצוע הסכם זה הינו 

בדבר אופן ביצוע השירות על פי הסכם קבלן "(, אשר הינו מוסמך ליתן הנחיות לנציג המועצההסכם זה )להלן: "

 הכל על פי שיקול דעתו. וזה, לשנות את תכנית העבודה, לגרוע ממנה או להוסיף עליה, 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .3

 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

-התשל''ורשום כדין בישראל, המנהל ספרים כדין, עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, כי הינו תאגיד  .3.1

, המנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו ומפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי כל דין, וכי 1976

 .הסכםימשיך לעשות כן בכל תקופת ה

ויוסיפו להתקיים ברשותו או אצל מי מטעמו, במשך כל תקופת  כי קיימים ברשותו, או אצל מי מטעמו .3.2

ונות הנדרשים על פי כל דין לשם ניהול וקיום כל התחייבויותיו זה כל האישורים, ההיתרים והרישי הסכם

 זה. הסכםלפי 



 

25 

 

כי לא ננקטו ולא ננקטים כנגדו כל הליכים למחיקה, פירוק, הסדר נושים ו/או מינוי כונס נכסים ו/או  .3.3

 נאמן, לא נתקבלה אצלו כל הודעה ו/או התראה על כוונה לפתוח בהליכים כאמור, ולא ידוע לו על כל עילה

 העלולה לגרום לפתיחת הליכים כאמור כנגדו.

זה וקיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי הדין ועל פי מסמכי  הסכםכי הוא מוסמך להתקשר ב .3.4

 זה, הוצאתו אל הפועל וקיום התחייבויותיו על פיו. הסכםההתאגדות שלה ולצורך ההתקשרות ב

 צדדים שלישיים כלשהם.זה אין ולא תהיה פגיעה בזכויות של  הסכםעל  תוכי בחתימ .3.5

זה נעשתה לאחר שקרא אותו בעיון רב, בדק את תנאיו, למד והבין את השיטה  הסכםכי חתימתו על  .3.6

והתנאים, שלפיהם יצטרך לבצע את העבודות, וכי כל ההוראות, התנאים, הדרישות וההתחייבויות 

זה, ידועים, נהירים, ברורים ומובנים לו לאשורם וכי כלל אותם בשיקוליו להצעתו במכרז וכי הוא  הסכםב

זה, והוא מסכים ומקבל עליו את כל האמור בו  הסכםמסוגל למלא את כל התחייבויותיו, המפורטות ב

תמכות שלו במלואו, ולפיכך לא יעלה כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, מכל עילה שהיא, להס

 .מועצהזה, על תשובות שניתנו בעל פה על ידי גורם כלשהו ב הסכםבחתימתו על 

כי בדק את האתרים, סביבתם, דרכי הגישה, המבנים, הגגות וכל דבר אחר הקשור והכרוך בביצוע  .3.7

בקשר עם האתרים, המועצה העבודות ולא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, כלפי 

 בתם, דרכי הגישה, המבנים, הגגות וכל דבר אחר הקשור והכרוך בביצוע העבודות.סבי

זה וכי חתימתו על  הסכםכי קיבל את כל ההחלטות והאישורים, הדרושים על פי כל דין, לחתימתו על  .3.8

 זה מחייבת אותו לכל דבר ועניין. הסכם

 וי כל התחייבויותיו על פיו.זה, ומיל הסכםכי אין מניעה משפטית, הסכמית או אחרת לחתימתו על  .3.9

-זכויות מכוח חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(, תשל"ב הסכםכי אין לו ולא יהיו לו במשך תקופת ה .3.10

או זכויות חזקה בלעדיות, או כל זכות אחרת בגגות ו/או במבנים ו/או באיזה חלק מהם, הכול על פי  1972

 זה. הסכםהוראות 

 זה. הסכםמיומנות בכל הקשור לביצוע העבודות על פי בעל ניסיון, ידע, מומחיות ו הואכי  .3.11

כי יש ברשותו או ברשות מי מטעמו, וימשיכו להיות ברשותו או ברשות מי מטעמו, במשך כל תקופת  .3.12

, כל הסיווגים והאישורים הנדרשים לביצוע העבודות, כל הציוד האמצעים הכספיים, כוח האדם הסכםה

הדרושים למלא ולקיים את כל התנאים, הדרישות  המקצועי, וכל הכלים, הציוד והאמצעים

זה ונספחיו במלואם, בדייקנות, ביעילות, במיומנות באמינות, בלוח הזמנים  הסכםוהתחייבויותיו על פי 

 .מועצהזה, והכול לשביעות רצון  הסכםשב

 כי יבצע את העבודות על פי הצעתו במכרז, ברמה ובטיב מעולים, בהתאם לדרישות התקן הישראלי .3.13

 .מועצההמלא של  נהרצוולשביעות       הרלבנטי 

תהיה סופית ומחייבת ולא ניתנת לערעור. מובהר המועצה , החלטת מועצהכי בכל מחלוקת בינו לבין  .3.14

 בזאת, כי אין באמור בסעיף כדי למנוע מזכות הגישה של הקבלן לערכאות משפטיות.
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רלוונטיים קיים ו/או עתידי, אם יחוקקו,  רשותיכי ימלא ויקיים הוראותיו של כל חיקוק ארצי ו/או  .3.15

וכן למלא הוראות כל רשות מוסמכת ולפעול על פי הוראות הדין בקשר עם ביצוע העבודות ובכלל זה, ישיג 

אישורים, היתרים ורישיונות הנדרשים לצורך ביצוע העבודות וישלם את כל המסים, האגרות וההיטלים, 

 .הסכםאם ידרשו לצורך כך, במשך כל תקופת ה

כי עבודות הנדסה בנאיות בפרויקט תבוצענה על ידי קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות  .3.16

 , וכי עבודות החשמל בפרויקט תוצענה על ידי מי שמורשים לכך כדין.1969 -הנדסה בנאיות, תשכ"ט

זה, ו/או כל הפרטים וההצהרות אשר  הסכםכי כל הפרטים וההצהרות, שהצהיר בכל מסמכי המכרז ו .3.17

זה, הינם נכונים, מדויקים, מלאים ואמת לאמיתה  הסכםבמשך תקופת ההתקשרות על פי  למועצהימסור 

זה, שיש בהם כדי להשפיע  הסכםכל דבר ועובדה מהותיים, הרלוונטיים ל למועצהוכי גילה ויגלה בעתיד 

 הסכםך תוקפו. תנאי זה מהווה תנאי עיקרי ויסודי בזה ו/או על המש הסכםלחתום על המועצה על החלטת 

 זה.

כי יקיים את הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים,  .3.18

, הן לגבי עובדים קבועים והן לגבי עובדים זמניים. לצורך קיום הוראות החוק האמור 2001-התשס"א

כניסת עובדיו לאתר/ים, כאמור, רשימה שמית של העובדים  , טרםמועצהמתחייב המפעיל להעביר ל

מטעמו ואישור ממשטרת ישראל כי העובדים האמורים רשאים לעבוד במוסד לקטינים על פי החוק. למען 

הסר ספק מובהר בזאת כי רק לאחר קבלת האישור האמור יהיה הקבלן רשאי להעסיק את העובדים 

דים לא יתקבל אישור ו/או שיימצא כי העובד אינו רשאי לעבוד באתר/ים, כאמור. ככל שלגבי מי מהעוב

 זה. הסכםעל פי החוק מתחייב הקבלן שלא להעסיקו בקשר עם ביצועו של 

כי ידוע לו, כי יהיה עליו להשיג בעצמו את כל הנתונים והמסמכים הנדרשים לביצוע השירותים, ומבלי  .3.19

ונו, כל מידע, נתון וכל דבר אחר העשוי להשפיע על לגרוע מהאמור לעיל, כי קיבל מהמועצה, לשביעות רצ

 עבודתו ושירותיו בהתאם להסכם זה.  

, ותספק לו, על פי בקשתו ובאופן סביר, הקבלןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה תשתף פעולה עם  .3.20

ו כל מידע, מסמך או נתון המצוי ברשותה או לחילופין תפנה אותו לגורם במועצה או כל גורם אחר אצל

 נמצא המידע, המסמך או הנתון הרלוונטי, ותציין בפניי אותו גורם כי נותן השירות פועל מטעמה.

וזאת לפי   זה ולבצע את כלל התחייבויותיו על פי המפורט בהסכם וכי הוא מתחייב ליתן את שירותי .3.21

מיטב הנוהג המקצועי ובהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר, במקצועיות ובמיומנות מרבית, בהתאם 

להוראות כל דין ולשביעות רצונה המלאה של המועצה, תוך קיום מגע הדוק ושיתוף פעולה עם כל אנשי 

פורטות בהסכם אחר כל הוראותיה של המועצה, בין שהן מהקבלן המקצוע הרלוונטיים. לשם כך ימלא 

 זה ובין שאינן מפורטות בו, וימנע מלפעול ללא קבלת אישור מראש מאת המועצה.

הקבלן מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם ומוצהר, כי ככל שלצורך מילוי התחייבויותיו יידרש  .3.22

מצגים לשמור על יחסי אמון עם המועצה ולהימנע מלהציג הקבלן לבוא במגע עם גורמים שונים, יקפיד 

 התחייבויות בשם המועצה. כל ו/או להבטיח הבטחות ו/או ליטול 

וכי הוא  ן,ו/או מי מטעמהמועצה כי אין לו ולא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  .3.23

, המבוססות על טעות , כספיות או אחרות, מכל עילה שהיאמוותר על כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות

י ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי בדיקה על ידו מכל סיבה שהיא ולא יהיה זכאי לסגת מחתימתו מצידו ו/או א

 זה ו/או לתקנו מכל סיבה שהיא. הסכםעל 
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כי הוא מכיר ובקיא בהוראות ההסדרה והוראות הדין הרלוונטיות ובכלל זה תנאי קבלת התקבולים  .3.24

המערכות וחיבורן בהתאם להוראות הסדרה וכי ידוע לו כי משך הזמן המקסימלי המוקצה לצורך הקמת 

)מאה ושמונים( יום למערכת במתח נמוך, שאינם ניתנים להארכה, וכי הוא מתחייב לעמוד  180הינו 

זה, לרבות הקשורות לאישור הרשויות  הסכםבמלוא תחומי אחריותו והתחייבויותיו בהתאם להסדרה ו

 רכת לרשת.המוסמכות ולעמידה במלא התנאים הנדרשים לחיבור המע

 מהות ההתקשרות .4

של המערכות  תחזוקהומועצה זה הינה לצורך רישוי, אספקה, הקמה ומסירה ל הסכםההתקשרות ב .4.1

", הכול קבלן מפתחזה, וזאת במתכונת התקשרות של "  הסכםמהקבלן במסגרת המועצה שיוזמנו על ידי 

חודשים מיום מסירת כל מערכת, כלולה בהצעת המחיר  24תקופת התחזוקה, זה.  הסכםעל פי המפורט ב

לטפל בכל אחראי להשגת כל האישורים וההיתרים הדרושים, על פי כל דין, וכן יהיה הקבלן של הקבלן. 

לרבות התיאומים הנדרשים לשם חיבור המערכות ההיבטים הקשורים בהקמת המערכות בכל אתר, 

אם להוראות ההסדרה לרבות קבלת אחריות יצרני הפאנלים והממירים, לרשת החשמל והפעלתן בהת

 זה. הסכםהכול על אחריותו, חשבונו והוצאותיו ובהתאם להוראות 

 הסכםזה תחולנה ביחס לכל אחת מהמערכות שתותקנה במסגרת  הסכםמוסכם בין הצדדים כי הוראות  .4.2

 זה.

המערכות שתסופקנה ותוקמנה על ידי הקבלן והעבודות שתבוצענה על ידו תהיינה בהתאם למפורט  .4.3

כי יבצע את כל , ובהתאם לכל דין והוראות כל רשות מוסמכת למסמכי המכרז 6מסמך במפרט הטכני, 

 זה. הסכםהעבודות במלואן, ובתוך עמידה באבני הדרך ולוח הזמנים ב

ול רשות החשמל וכל רשות מוסמכת אחרת בכל הקשור להתקנת הקבלן אחראי למלוא הטיפול מ .4.4

 המערכות וחיבורן ובכלל זה לתיאום בדיקת המערכות ולכל הבדיקות שתידרשנה, ככל שתידרשנה.

זה כדי להטיל על הקבלן את האחריות על אי  הסכםלמען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור ב

שליטתו של הקבלן, מצדדים שלישיים לרבות קבלת אישורים, ככל שינבעו מסיבות שאינן ב

ו/או רשות החשמל, ובלבד שהקבלן פעל כמיטב יכולתו ובאופן סביר לקבלתם, ועמידתו המועצה מ

 בתנאים הנדרשים על ידי אותם צדדים שלישיים.

כל סכום  למועצהזה והקבלן ישיב, מידית,  הסכםל שלא יתקבלו האישורים הדרושים יתבטל ככ

 כמקדמה, ככל ששולם סכום כזה.ששולם לו 

הקבלן יבצע על אחריותו, חשבונו והוצאותיו, כל עבודה ו/או מחויבות אחרת הנדרשת, על פי כל דין,  .4.5

זה, ומטלות אלו תחשבנה ככלולות מלכתחילה במסגרת  הסכםלביצוע העבודות, גם אם אינן מפורטות ב

פי דרישות התמ"א והרשויות המוסמכות,  זה לרבות ההסדרה על הסכםהתחייבויותיו של הקבלן על פי 

( הסכםקבלת כל ההיתרים, האישורים, והרישיונות הנדרשים )לרבות חידושם וקיומם בתוקף כל תקופת ה

עבודות קונסטרוקציה, מסגרות, חשמל, הזזת מזגנים, גיזום עצים, עבודות הקשורות בבטיחות, חיבור 

''ב פעולות ומטלות, ככל שתידרשנה ולרבות כל המערכות לרשת החשמל של חח"י, על פי דין וכיו

 .מועצההתשלומים הכרוכים בכל המטלות והפעולות שלעיל, אפילו אם דרישות התשלום הופנו ל
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זה.  הסכם, והקבלן לא יעשה בגגות כל שימוש למעט מה שהותר לו, במפורש, במועצההגגות הינם רכוש  .4.6

ו/או המחזיק במבנים, אשר על המועצה מנוע מזה ל הסכםלמען הסר כל ספק מובהר בזאת כי אין ב

גגותיהם הותקנו המערכות, לעשות שימוש בגגות מבלי לפגוע במערכות שהותקנו ו/או בעבודות הקבלן 

 זה, והקבלן יהיה מנוע מלטעון כל טענה בקשר לכך. הסכםשבוצעו על פי 

ות על ידי הקבלן ולמתן הנדרשת לביצוע העבודעל הגג ספק נקודת חיבור לאספקת מי רשת תהמועצה  .4.7

צול )הידרנט/צינור  2אטמוספירות לפחות, קוטר צינור   2.5בלחץ מינימלי של למערכות,  תחזוקהשירותי ה

הקבלן יהיה אחראי להתקנת הצנרת מטרים מהמערכות.  150כיבוי אש(, במרחק שלא יעלה על מרחק של 

 ים לצורך ביצוע עבודות התחזוקה.מנקודת החיבור לאספקת מים ועד לאתר ויהיה זכאי לאספקת מ

אמפר לפחות לאספקת החשמל הנדרשת לביצוע העבודות  25תספק נקודת חיבור חשמל חד פאזי המועצה  .4.8

ת. העברה וחלוקה של ומטר מהמערכ 150על ידי הקבלן, במרחק שלא יעלה על  תחזוקהומתן שירותי 

 ן.החשמל מנקודת אספקת החשמל, כאמור, יהיו באחריותו של הקבל

 צו התחלת עבודה ולוח זמנים .5

והקבלן מתחייב כי עם קבלת  ימים לאחר חתימת הסכם זה 15 תוציא לקבלן, צו התחלת עבודההמועצה  .5.1

צו התחלת עבודה לאספקת והתקנת מערכת/ות יפעל לביצוע העבודות ברציפות, ויחבר את המערכות 

 חשמל בדבר כניסה למכסה.חברת מימים, ממתן אישור  120לרשת החשמל בתוך תקופה של עד 

מאשרת כי ידוע לה כי חלק מהתחייבויות הקבלן בכל הנוגע ללוחות הזמנים כפופות המועצה 

בהתחייבויות כלפי הרשויות המועצה לדרישות וזמני פעילות של רשויות מוסמכות ועמידת הקבלן ו

שהקבלן יפעל  המוסמכות, ובהתאם יתכנו שינויים בלוח הזמנים שאינם בשליטת הקבלן, ובלבד

 באופן מקצועי ובהתמדה לעמידה בלוח הזמנים.

לעיל, בהתאם לאבני הדרך המפורטות  5.1הזמנים שבסעיף במסגרת הקבלן מתחייב לבצע את העבודות  .5.2

 "(:אבני הדרךלהלן )להלן: "

 .הסכםעד למועד חתימת  , ככל שלא יתקבלאישור כניסה למכסה .5.2.1

ותוכניות הצבה,  GANTTב , כולל תוכנית עבודהלמסמכי המכרז 6מסמך הטכני,  מפרטעל פי  צועיב .5.2.2

תוכניות חשמל, תוכניות קונסטרוקציה, וכל הדרוש לצורך הקמת המערכות, ביצוע תיאומים טכניים 

 .ואחרים מול צדדים שלישיים

 .מועצההתיקון ו/או אישור התוכניות על ידי נציג  .5.2.3

 התקנת הקונסטרוקציה. .5.2.4

 התקנת פאנלים. .5.2.5

 הציוד החשמלי )כולל ממירים( באתר.התקנת כלל  .5.2.6

 התקנת הציוד החשמלי הנדרש לחיבור המערכת לרשת החשמל כולל מונה פרטי סאטק או שווה ערך. .5.2.7

 במידת הצורך, התקנת בקרה מול גנרטור על פי דרישות חח"י. .5.2.8
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 (.Off Grid Testהשלמה ) בדיקות .5.2.9

 אישור קונסטרוקטור לאחר התקנת המערכת. .5.2.10

 חשמל.אישור בודק של חברת  .5.2.11

 היתר הפעלה של משרד האנרגיה והמים. .5.2.12

רישום המערכת באתר משרד הפנים בהתאם לתקנות עבודות ומבנים הפטורים מהיתר,  .5.2.13

 .2014 -תשע"ד

 למתקנים במידת הצורך. 4קבלת טופס  .5.2.14

 התקנת מונה ייצור על יד ח''ח וחיבור המערכת לרשת החשמל. .5.2.15

 .On Grid Testבדיקות  .5.2.16

 )עשרים ואחד( ימי עסקים. 21כלל המערכת למשך הפעלה תקינה ורציפה של  .5.2.17

הודעת חברת החשמל בדבר כניסת המערכות צו התחלת עבודה או מקבלת ימי עסקים מקבלת  120בתוך  .5.3

בנספח  אשר מוגדר ביצוע הקבלן  יסייםניהם, י, לפי המועד המוקדם מבלמסגרת המכסה בהתאם להסדרה

לשלם לחברת חשמל ו/או לכל אחר המועצה למועד זה על  . מובהר, כי עדלמסמכי המכרז 6מסמך הטכני, 

ידי חברת חשמל -את התשלום בגין התקנת מונה יצור כפי שיפורט במסמכי הכניסה למכסה שישלחו על

 .מועצהל

 הקבלן יתחיל את ביצוע העבודות מיד עם מסירת צו התחלת עבודה

יובהר, כי אין במסירת החזקה באתר לקבלן משום כוונה להעניק לו זכות מכל סוג שהיא במקרקעין מלבד  .5.4

 זה. הסכםבמסגרת המועצה הזכות לבצע את העבודות עבור 

הקבלן יבצע את העבודות בבטיחות, מקצועיות וביעילות ובהתאם לאבני הדרך עד להשלמתן של כל  .5.5

אי בגין חריגה בלוח הזמנים אם החריגה נגרמה אך ורק בגלל מעשה העבודות. אולם הקבלן לא יהיה אחר

ו/או מי מטעמה לרבות היועץ, שלא עקב אופן פעולתו של הקבלן ו/או בשל נסיבות המועצה או מחדל של 

של כוח עליון ו/או בשל נסיבות אשר אינן בשליטת הקבלן ובלבד שהקבלן יפעל באופן מקצועי ובהתמדה 

 בכפוף לאישורי הכניסה למכסה שיתקבלו מחברת החשמל., וניםלעמידה בלוחות הזמ

 ביצוע העבודות .6

 :בין היתר הקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות יחזיק צוות עובדים מקצועי הכולל .6.1

במהלך כל שלבי הביצוע של העבודות. מנהל הפרויקט המועצה מנהל פרויקט, אשר ישמש כנציגו מול  .6.1.1

מנהל . קו"ט פיק 50 ובהיקף של PVמערכות  10יהיה בעל ניסיון בניהול פרויקטים של לפחות 

הפרויקט יהיה בעל כל ההסמכות הנדרשות על פי דין לצורך ביצוע וניהול העבודות, ובעל הכשרה 

 מתאימה לעבודה בגובה.
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 60 -ום בפנקס המהנדסים ובעל ניסיון באפיון וחישוב עומסים לפחות למהנדס קונסטרוקציה, הרש .6.1.2

 לפחות. קו"ט פיק 50 ובהיקף של PVמערכות 

שנים לפחות בניהול בטיחות בעבודות דומות בהיקפן ומהותן  3ממונה בטיחות בעל ניסיון של  .6.1.3

 זה. הסכםלעבודות נשוא 

שנים בתכנון ופיקוח על מערכות  3ת מהנדס חשמל בהתאם לחוק בהעסקה ישירה עם וותק של לפחו .6.1.4

 סולאריות.

 חשמל.קבלן  .6.1.5

והיועץ מראש ובכתב המועצה הזמנת הציוד תעשה על ידי הקבלן בהתאם לאבני הדרך וקבלת אישור  .6.2

 לתכנון הראשוני של המערכת לרבות הצבתם.

על ידי  הקבלן מתחייב להתקין במערכות את הפאנלים, שהוצעו על ידו במכרז או שווה ערך, שיאושרו .6.3

 היועץ, ואת הממירים, שהוצעו על ידו במכרז או שווה ערך, שיאושרו על ידי היועץ.

זה יכללו את כל הפעולות, המלאכות והחומרים,  הסכםהעבודות שיבוצעו על ידי הקבלן במסגרת  .6.4

מסירתן המיועדים להתקנת המערכות לרבות כל הנדרש לצורך השלמת המערכות עד הפעלה מסחרית ו

 לרבות עבודות ההכנה ולרבות: למועצה

 .מועצהזה, שיאושרו מראש על ידי  הסכםמפרט טכני ותכניות ביצוע מפורטות כהגדרתן ב .6.4.1

תכנון הקמת מערכת והקונסטרוקציות הנלוות לשם הקמתם; טיפול בהזמנה, רכש וייבוא, ככל  .6.4.2

תיאום ופיקוח על  שיידרש )לרבות טיפול במשלוח על כל שלביו( של כלל הציוד ורכיבי מערכת; ניהול

ביצוע הקמת המערכת באמצעות עובדי הקבלן ו/או קבלני משנה, החל משלב התכנון, הקמת 

המערכות, ועד לווידוא תקינותן ואישור חיבורן לרשת החשמל; חיבור המערכות כדין לרשת החשמל 

תאם מערכות; והכל בהתחזוקה לוהפעלתן, לרבות רישום השעון/מונה החשמל; התקנה; ושירותי 

 זה ובהתאם לאבני הדרך. הסכםובכפוף להוראות 

 הקבלן יבצע עבודות הנדסה אזרחיות הנדרשות בקשר עם הקמת המערכות הכוללות, בין היתר: .6.5

 פעולהעבודות הכוללות את כל הקשור בתשתיות הכלליות לחיבור לרשת החשמל וכל הדרוש לצורך  .6.5.1

 של המערכת; תומסחרי היעיל

או עבודות אחרות אשר תידרש לצורך התקנה מושלמת של המערכות שאינן מוזכרות במכרז עבודות  .6.5.2

 .20%הנחה של ות בביום ביצוע העבודעל פי מחירון דקל העדכני האחרון הידוע  נהתומחרתקשורות, 

, הקבלן יתקין קו חיים, במידת הצורך ובהתאם לדרישות ו/או פח בגגות הבנויים מחומר איסכורית .6.5.3

בטיחות, בצירים המרכזיים כפי שיסוכם בין הצדדים טרם עלייתו לגג המבנה להתחלת ממונה ה

 עבודה.

 אספקת ובנית כל הקשור בציוד בטיחות, ככל שנדרש. .6.5.4
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ולתחזוקה ראויים ובטוחים של המערכות, כמפורט במפרט  הפעלהמכאני הנדרש ל-ציוד אלקטרו .6.5.5

ינה, טמפרטורת הסביבה וטמפרטורת הטכני, לרבות: אמצעי ניטור ובקרה; אמצעים למדידת קר

 הפנלים;

הקבלן יספק ו/או יבצע ו/או ירכיב: הובלה, פריקה, אחסון באתר והשגחה על כל  -איסוף והרכבה .6.5.6

 הציוד והחומרים; את החומרים, המכונות וכוח האדם הדרוש לצורך הרכבה והתקנה של מערכת;

 הפעלהת למערכות, לצורך הבטחת הוצאה לפועל של כל הבדיקות המכאניות והחשמליות הנדרשו .6.5.7

 של המערכות; היעיל

 כל פעולה הנדרשת לצורך השלמת הקמת המערכות וחיבורן לרשת החשמל; .6.5.8

, פני תבצע, על חשבונה, בדיקות ואישורי קונסטרוקטור לגגות המבנים לצורך הקמת המערכותהמועצה  .6.6

אחר ההתקנות קונסטרוקציה להקבלן יבצע באמצעות מהנדס קונסטרוקציה מוסמך, בדיקת . ההקמה

ובדיקת ההתקנות, המבנים ואישורם. דוח הקונסטרוקטור, לאחר ההתקנה, יצורף כנספח לתיק 

דו"ח זה כחלק בלתי נפרד ממנו )להלן: " הסכםל פוהקונסטרוקציה יצור ותעותק מדוחהפרויקט. כמו כן, 

 "(.הקונסטרוקציה

ם כל יום במשך כל שעות העבודה באתרים, מתחילת מנהל הפרויקט של הקבלן או מי מטעמו ימצא באתרי .6.7

 , וישגיח על ביצוע העבודות.מועצהביצוע העבודות ועד למסירת המערכות ל

יוודא את תקינות האיטום בגגות באמצעות יועץ הוא הקבלן מתחייב כי קודם לתחילת ביצוע העבודות  .6.8

 ליועץ ליקויים הוא יעבירם, מידיתככל שהקבלן ימצא . מועצההאיטום מקצועי מטעמו, שיאושר על ידי 

 .לצורך המשך טיפול

הרכבת קונסטרוקציית הפנלים תעשה כך שהיא מוגבהת ממפלס הגג, בהתאם למפורט במפרט הטכני,  .6.9

כל זאת בכפוף לתקנות  , באופן שיאפשר ביצוע עבודות איטום, ככל שתידרשנה.למסמכי המכרז 6מסמך 

 הפטור מהיתר הבנייה.

הקונסטרוקציה לא תפגע בשום מקרה באיטום הקיים בגגות ולא תתבצע חדירה או חיבור הרכבת 

המערכות דרך האיטום הקיים בגגות. חיבור לגגות יתבצע, במידת הצורך, רק לדפנות הגג מעל 

 בלבד. םהקונסטרוקציה תהיה מאלומיניו גובה האיטום.

ה ללא קידוח בגג המבנה אלא אם בגגות אולמות הספורט יבצע הקבלן התקנה של הקונסטרוקצי

. בגגות מגרשי הספורט המקוריים יאושר לקבלן לבצע מועצההקיבל לכך אישור, מראש ובכתב, של 

קידוחים לחיבור המערכת, בכפוף לאישור, בכתב וחתימה על תוכניות ההצבה, כולל פרט האיטום 

חו על גבי יריעת ביטומן של הקונסטרוקציה. בגגות בטון תורכב המערכת על גבי משקולות שיונ

 כפולה למניעת פגיעה באיטום הקיים.

 הקבלן מתחייב לספק על אחריותו ועל חשבונו את  מלוא הציוד  הנדרש לביצוע והשלמת העבודות. .6.10

הקבלן מתחייב לדאוג למשלוח כל הציוד הנדרש וכל החומרים הנדרשים להקמת המערכות לאתרים,  .6.11

אי לכל פעולה בקשר עם הציוד והחומרים, לרבות, להעמסה, הובלה, כשהם ארוזים כראוי, והוא יהיה אחר

 פריקה ואחסון הציוד באתר, וכן לשמירה והשגחה על הציוד והחומרים באתר.
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)חמישה( ימי עסקים מראש, על הכוונה לספק את הפאנלים הסולאריים  5בכתב, מועצה הקבלן יודיע ל

 לאתר.

הזזת המזגנים הכנת הגגות להתקנה לא כולל: הקבלן יהיה אחראי, באחריות כוללת ובלעדית, על  .6.12

 .גיזום העציםעבודות איטום או הקשורות למערכת האיטום ו/או ו/או 

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך מניעת הפרעה ו/או מטרדים לפעילות השוטפת המתבצעת  .6.13

ו/או המועצה עבודות לפעילות השוטפת, בהתאם לשיקול דעתה של באתרים, תוך התאמת מועדי ושעות ה

 הנהלת המחזיק במבנה. יובהר, לא תבוצענה עבודות בשעות הלילה ו/או בשבתות ו/או בחגים.

, לעובדיה ו/או מועצההקבלן מתחייב כי ביצוע העבודות לא ייסב נזק או הפסד מכל סוג שהוא ל .6.14

ל גגותיהם תותקנה המערכות ו/או לצדדים שלישיים הקשורים לעובדים ו/או למשתמשים במבנים, אשר ע

לעבודות, וכי ינקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי לשמור על תנאי בטיחות נאותים וזאת בהתאם לכל 

דין, לרבות תקנים ו/או הנחיות משרד העבודה/ הרווחה/ הפנים/ איכות הסביבה והנחיות הבטיחות 

 י אש לעבודה בבתי ספר.הרלבנטיות של משרד החינוך וכיבו

ולרבות עקב  בכל מקרה בו ייגרם נזק ו/או הפרעה לגג ו/או סביבתו בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודות .6.15

מיד עם היוודעו, וידאג לתיקון הנזק ו/או לטיפול  למועצההשימוש במערכות ופעולתן, ידווח הקבלן 

האמור. מובהר, כי ככל שלא יעלה בידי  ימי עסקים ממועד הדיווח 5בהפרעה על חשבונו ולא יאוחר מ 

שאית לתקן את הנזק רהמועצה תהיה ימי עסקים,  5הקבלן לתקן את הנזק ו/או ההפרעה האמורים בתוך 

 .17%או ההפרעה ולחייב את הקבלן בהוצאותיה בגין כך, בתוספת תקורה בשיעור של 

ש על פי הנחיות בטיחות/כיבוי הקבלן יהיה אחראי על חשבונו להתקנת גדר סביב המערכת ככל שתידר .6.16

 .מועצהעם  , מראש,אש/משרדי ממשלה, והכל בתאום

על התקדמות העבודות וכן על פעולות צפויות במסגרת ההקמה אשר עשויות המועצה הקבלן יעדכן את  .6.17

דוחות  למועצה, לרבות בקשות לרשויות התכנון והבניה, ויגיש מועצהלהיות להן השפעה מהותית על 

באופן מידי על כל תקלה ו/או פגיעה בקשר עם המערכות המועצה ר לכך. הקבלן יעדכן את חודשיים בקש

 .הסכםו/או המבנים במשך כל תקופת ה

הקבלן ינקוט, על אחריותו, חשבונו והוצאותיו, בכל האמצעים ויעשה את מירב המאמצים על מנת  .6.18

או הפרעה בדרכי הגישה לאתרים לבצע את העבודות באופן שימנע ו/או יצמצם את שיבוש ו/או פגיעה ו/

 ו/או לפעילותם השוטפת המתקיימת בהם.

הקבלן ישמור את אתר העבודה נקי ומסודר בכל זמן, ומזמן לזמן יסלק מאתר העבודה, על חשבונו  .6.19

ו/או היועץ בדבר העברת עודפי חומרים המועצה את עודפי החומרים והפסולת, וימלא אחר כל הוראה של 

ר העבודה. עודפי החומרים והפסולת יישפכו רק במקומות שאושרו על ידי הרשויות ופסולת אל מחוץ לאת

המוסמכות ויפונו בתנאים העומדים בדרישות הדין, עבודת הניקיון לא תבוצע על ידי קטינים, ותבוצע 

 באופן הכולל הקפדה יתרה על בטיחות וביצוע העבודה על ידי בעלי ניסיון.

, עם דרישתה הראשונה או עם מועצהידני או דיגיטלי, אשר יימסר ל הקבלן ינהל יומן עבודה יומי, .6.20

, מועצהביצוע המסירה של המערכות בכל אחד מהגגות. היומן ישמר ויהיה נגיש באתר העבודה לעיון נציג 

והיועץ. היומן יכלול את כל האישורים הדרושים לביצוע העבודות, רשימת העובדים, כולל עובדי המועצה 

 רשימת העבודות וכל הדרוש על פי כל דין., משנה קבלן
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 השלמת המערכות ומסירתן .7

וליועץ הודעה בדבר סיום העבודות. מועצה מיד עם השלמת הקמת המערכת בכל אתר, ייתן הקבלן ל .7.1

, אישורי רשויות ושימוש AS MADEלהודעה, כאמור, יצרף הקבלן ספרי הדרכה הכוללים את כל התכניות 

מערכות לאחר התקנתן, אישור מהנדס קונסטרוקציה וממונה בטיחות על ה ה והפעלה שללגבי תחזוק

יציבות המערכות כולל סולמות וכיו"ב, אישור יועץ קרינה בלתי תלוי לאחר בדיקות קרינה במבנה לעמידת 

 המערכות בכלל דרישות החוק והתקן לנושא הקרינה.

למערכת אשר מטרתן לוודא, כי המערכת בהתאם לנספח ד'   Off-Grid)חיבור )מבחני -ויבצע בדיקות טרום .7.2

נבנתה בהתאם לכל דין, למפרט הטכני ולתוכניות הביצוע המפורטות וכן לאפשר חיבור המערכת לרשת 

"(. אם המערכת לא תעמוד בהצלחה במבחני ההשלמה, יתקן הקבלן מבחני ההשלמההחשמל )להלן: "

בתוך פרק זמן סביר בכפוף למגבלת הימים ויעמיד את המערכת למבחן חוזר, אשר יתבצע  את הליקויים

 לחיבור המערכת על פי אישור המכסה, ממועד הקביעה, כי המערכת לא צלחה את מבחני ההשלמה.

והיועץ, ייתן היועץ לקבלן אישור בדבר השלמת המועצה עם השלמת מבחני ההשלמה לשביעות רצון  .7.3

 והיועץ הטכני.המועצה ם על ידי "(. אישור ההשלמה ייחתאישור השלמההתקנת המערכת )להלן: "

ידי הקבלן בתיאום עם חברת חשמל, יבצע הקבלן -מיד עם השלמת חיבורה של המערכת לרשת החשמל על .7.4

, אשר הינן בדיקות סופיות בטרם מסירת בהתאם לנספח ה' (On-Gridמבחני קבלה למערכת )מבחני 

נדרשות על פי כל דין לצורך ההפעלה ואשר יכללו, בין היתר, את כל הבדיקות ההמועצה המערכת לידי 

תיק וולטאיים ויחס ביצוע, הכול בהתאם ל-המסחרית של המערכת לרבות בדיקת הספקי הפאנלים הפוטו

"(. אם המערכת לא עמדה בהצלחה בבדיקות מבחני הקבלה)להלן: " למסמכי המכרז 6מסמך , מתקן

 )שבעה( 7למבחן חוזר, אשר יתבצע בתוך במבחני הקבלה, יתקן הקבלן את הליקויים ויעמיד את המערכת 

 ימים ממועד הקביעה כי המערכת לא צלחה את מבחני הקבלה.

והיועץ הטכני, המועצה עם השלמת מבחני הקבלה ו/או מבחני הקבלה החוזרים, לפי העניין, לשביעות רצון  .7.5

חיבורה לקבלן אישור בדבר השלמת הקמת המערכת, המועצה וחיבור המערכת לרשת החשמל, תעביר 

"(. הוצאת אישור זה תהיה כפופה לתנאים אישור קבלה)להלן: "מועצה לרשת החשמל ומסירתה ל

 המצטברים הבאים, המהווים חלק בלתי נפרד משלב השלמת הקמת המערכת:

 .As Madeקבלה ואישור של תוכניות  .7.5.1

 ותחזוקה. הפעלהקבלה ואישור של ספר הדרכה ושימוש במערכת והנחיות  .7.5.2

 התשתיות להפעלה של המערכת.אישור משרד  .7.5.3

 התקנת מונה יצור של חברת חשמל ככל הנדרש במועד חיבור המערכת. .7.5.4

 עמידת המערכת בהצלחה במבחני הקבלה. .7.5.5

מועצה הקבלן מתחייב, כי עם חיבור המערכת לרשת החשמל, יספק הקבלן ל -מועצהההדרכה לעובדי  .7.6

ת, והכול בהתאם לדרישות והמערכ הפעלה שלו/או מי מטעמו הדרכה מקיפה ומפורטת בכל הקשור ב

 ת.ולהתקנת המערכשני מועדים סמוכים תינתן בהמועצה הדרכה לעובדי ה. יובהר, מועצהה
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 אחריות .8

)להלן:  מערכתכל מתן אישור קבלה לחודשים ממועד  24יה אחראי, אחריות טיב לתקופה של הקבלן יה .8.1

בחומר שסופק על ידי הקבלן או  "(. ככל שבמהלך תקופת האחריות יתגלו פגמיםתקופת האחריות"

בעבודות הקבלן, יתקן הקבלן את הפגמים על חשבונו. אחריות הקבלן כוללת את עלות חלקי החילוף 

 הדרושים לצורך טיפול בפגמים,

למען הסר ספק מובהר כי אחריותו של הקבלן לא תחול על תקלות, פגמים ו/או נזקים אשר אירעו כתוצאה  .8.2

 מ:

וג שהוא )כגון פגיעת עצמים, חומרים כימיים, שריפה, תאונה, גניבה, חבלה, תאונה ו/או פגיעה מס .8.2.1

ככל  –שיטפון, סופת ברקים, שבר, הצטברות לכלוך וכיו"ב(, כוח עליון פעולות איבה, טרור, מלחמה

 שאינם נובעים או נעוצים בקבלן;

 מעשה ו/או מחדל של ספק חשמל, לרבות חברת החשמל; .8.2.2

או מי מטעמה בניגוד לדין, בזדון, ברשלנות, המועצה כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שנעשו על ידי  .8.2.3

 בהזנחה, ו/או בניגוד להנחיות הקבלן;

טיפול במערכת ו/או פירוקו ו/או תיקונו, שלא על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו אשר נעשו בניגוד לדין,  .8.2.4

 בניגוד להנחיות ובאופן בלתי סביר;

 ם עתידיים בגגות המשפיעים על התקנת המערכת;שינויים פיזיי .8.2.5

 ;מוונדליזםכתוצאה  שבר/סדק לפאנלים .8.2.6

 ביצוע תיקונים ו/או עבודות חברת החשמל; .8.2.7

 העתקה של המערכת או חלק ממנו שלא על ידיי הקבלן; .8.2.8

 כל מצב של שימוש לא זהיר או לא סביר במערכת. .8.2.9

 אחריות לפאנלים

-האחריות עבור הפאנלים חלה על יצרן הפאנלים, בהתאם למספר הקטלוגי של הפאנלים אשר סופקו על .8.3

-ידו, ותהיה בתוקף לתקופת האחריות הנקובה בתעודת האחריות מטעם יצרן הפאנלים אשר לא תפחת מ

)עשר(  10-)עשרים וחמש( שנות אחריות בגין תפוקת הפאנלים )בכפוף לדגרדציה קבועה של הפאנלים( ו 25

שנות אחריות מוצר. במהלך תקופת אחריות הקבלן יטפל, על חשבונו, בכל הקשור לקשר מול יצרן 

)לרבות הסרת הפאנלים התקולים, הובלתם והחלפתם בפאנלים תקינים  הפאנלים ולמימוש האחריות

פאנלים באתר( בכל מקרה בו הפעלת האחריות תידרש. האחריות תהיה מגובה באחריות מלאה של יבואן ה

בישראל, ככל שקיימת. לאחר תקופת האחריות, הקבלן יסייע בכל הקשור לקשר מול יצרן הפאנלים עבור 

 .מועצהה
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 אחריות לממירים

-האחריות עבור הממירים חלה על יצרן הממירים, בהתאם למספר הקטלוגי של הממירים אשר סופקו על .8.4

ה בתעודת האחריות מטעם יצרן הממירים ידי יצרן הממירים ותהיה בתוקף לתקופת האחריות הנקוב

)עשר( שנות אחריות. במהלך תקופת אחריות הקבלן, הקבלן יטפל על חשבונו בכל  10-אשר לא תפחת מ

הקשור לקשר מול יצרן הממירים ו/או המפיץ ולמימוש האחריות )לרבות הסרת ממירים תקולים, 

ת האחריות תידרש.  האחריות תהיה הובלתם והחלפתם בממירים תקינים באתר( בכל מקרה בו הפעל

מגובה באחריות מלאה של יבואן הממירים בישראל, ככל שקיימת. לאחר תקופת האחריות הקבלן יסייע 

  .מועצההבכל הקשור לקשר מול יצרן הממירים עבור 

 אחריות לתפוקה מינימלית

לא יפלו מיחס הביצועים המובטח זה  הסכםבכל תקופת תוקפו של הקבלן מתחייב, כי ביצועי המערכת  .8.5

זה ו/או הדין  הסכםעל פי מועצה , וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה המגיעים ל'חבנספח והמפורט 

 "(.אחריות תפוקה" ו"יחס הביצועים המובטח)"

אם לא יתקיימו תנאי האחריות מועצה פיצויים בגין נזקים שיגרמו למועצה הקבלן יהיה אחראי לשלם ל .8.6

 "(, בהתאם למפורט להלן:עמידה בביצועים-פיצויים על איעמידה בביצועים )"עבור 

, כפי שתחול, יחושב יחס הביצועים השנתי בפועל תחזוקהבתום כל שנה במשך תקופת שירותי ה

. היה ויחס הביצועים המחושב יפחת מיחס הביצועים המובטח, כמוגדר 'חבנספח כפי שמוגדר 

עמידה -פיצויים על אימועצה התקופה הרלוונטית, הקבלן ישלם לבנספח האמור, אשר יחול על 

בביצועים כאמור, בסכום השווה להפרש בין האנרגיה שתיוצר על ידי המערכת בתקופה הרלוונטית 

לבין האנרגיה שהיה צפוי שתיוצר על ידי המערכת בתנאי יחס הביצועים המובטח לתקופה 

 הרלוונטית, כמפורט בנספח האמור.

 לאיטוםאחריות 

כי הגג תקין וכי אין לו טענות ביחס למצב הגג. ככל שלקבלן הקבלן קודם לתחילת העבודות על כל גג יאשר  .8.7

וליועץ. הקבלן לא  מועצהיש הערות או הסתייגויות ביחס למצב הגג הוא מתחייב להודיע על כך, בכתב, ל

גג ולמערכת האיטום שלו, ראי לאחישמע בכל טענה למצב הגג לאחר תחילת העבודות על ידו, והוא יהיה 

 .נים שיידרשותיקוול

ככל ותתגלה פגיעה או נזילה במערכת האיטום של הגג, אשר נגרמה כתוצאה מעבודות ההקמה של  .8.8

 .מועצהשעות ממועד הקריאה לטיפול, וזאת לשביעות רצון  72בתוך  הןהקבלן לטפל בהמערכות, מתחייב 

 מערכותל התחזוקשירותי  .9

 כללי

. שירותי זה הסכםתחזוקה על פי הוראות ירותי כל מערכת שלתת למתחייב הקבלן בתקופת האחריות,  .9.1

קווי חיים, וולטאיים, מערכת האחיזה, -יינתנו לכלל חלקי המערכות לרבות: מודולים פוטו תחזוקהה

ירותי שממירים, כבלים, מתגים, מערכות הגנה מתקלות חשמל, מערכות ניטור ובקרה וכיו"ב )להלן: "

 "(, הכול על פי המפורט בסעיף זה להלן.תחזוקהה

 למערכות. תחזוקהתאפשר לקבלן ולעובדיו גישה לאתרים, בתיאום מראש, לצורך מתן שירותי ההמועצה  .9.2
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זה, הוראות כל דין ודרישות חח"י והרשויות  הסכםיינתנו בהתאם להוראות תחזוקה שירותי ה .9.3

 המוסמכות, ביעילות, במקצועיות ובמועדים המפורטים להלן.

בגין פגם, ליקוי או תקלה ברכיב כלשהו מרכיבי  הסכםמובהר בזאת כי אחריות הקבלן במהלך כל תקופת ה .9.4

ת היצרן, ככל המערכות תהיה מוגבלת להיקף אחריות היצרן בגין אותו רכיב, בהתאם לכתב אחריו

 שקיימת אחריות בתוקף.

הקבלן יהיה אחראי לאספקת כל הציוד, החומרים והחלקים לצורך ביצוע התיקונים ותחזוקת המערכות  .9.5

 לרבות חלקי חילוף, כלי עבודה, אמצעי מדידה ובחינה.

ים ככל ותידרש החלפת רכיבים ו/או חלקים, יחליף הקבלן את אותם הרכיבים, ברכיבים תקינים או חדש .9.6

באיכות שאינה פחותה מאיכות הרכיבים ו/או החלקים המוחלפים. ככל שבמאמץ סביר, לא ניתן להשיג 

מראש, להחליף כל חלק המועצה את חלקי חילוף זהים לחלקים הפגומים, יהיה הקבלן רשאי, בהסכמת 

לא תתנגד  המועצהבמערכת ו/או ציוד בחלק ו/או ציוד שונה )מבחינת יצרן/דגם/ גודל/ צבע וכיו"ב(. 

ממתן הסכמה כאמור. בכל מקרה המועצה לבקשה, אלא אם קיימות נסיבות המצדיקות את הימנעות 

תינתן בכפוף לכך שכל חלק במערכת ו/או ציוד חליפים יהיו באיכות שווה או עולה על המועצה הסכמת 

 החלק המוחלף במערכת ו/או בציוד המוחלפים.

מתן שירותי  הקבלןרשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מתהיה המועצה כי בין הצדדים מוסכם  .9.7

שנים  8לתקופה נוספת של עד וזאת חודשים,  24תחזוקה לתקופה נוספת, לאחר תקופת האחריות בת 

 80של שנתי במחיר  ,חודשים 12שנים(, בכל פעם לתקופה של  10נוספות )סה"כ תקופה מצטברת של 

, לפי דרישתה כאמור, שירותי תחזוקה למערכות במחיר מועצהל מתחייב לתתהקבלן לקו"ט מותקן, ו₪ 

 כאמור.

 מערכת ניטור

על גבי החיבור הראשי בכל מבנה  (מועצההקבלן יתקין מערכת ניטור מסוג סייטק או שו"ע )מאושר על ידי  .9.8

וזאת לצורך ניטור צריכת האנרגיה בכל מבנה. מערכת הניטור תותקן על גבי פס דין ביחד עם מודם 

שבונה, את כרטיס הסים בלבד. נתוני הצריכה יוצגו חתהיה אחראית לספק, על המועצה ולארי, כאשר סל

כחלק ממערך הבקרה שיוצג על ידי הקבלן ביחד עם נתוני היצור. מערכות הניטור של הצריכה ושל היצור 

 .מועצההרשאות גישה לבעלי תפקידים, לפי החלטת  ותחוברנה למוקד העירוני ויינתנ

ת לשליטה מרחוק במערכת לצורך ויתקין ויחבר הקבלן את המערכ תחזוקהלצורך מתן שירותי הבנוסף,  .9.9

ניטור וטיפול בתקלות, חוסרים, ליקויים, פגמים בפעולת המערכות ו/או בתפוקה המיוצרת במערכות 

 תאפשר לקבלן התחברות זו.המועצה "(.  שרות הניטור)"

. הסכםה תקינה וכשירה באופן רציף במשך כל תקופת ההקבלן ידאג לכך שמערכת הניטור, תהי .9.10

לאחר היוודע לו על כל תקלה, פגם או ליקוי בקשר עם מערכת הניטור,  ,הקבלן מתחייב כי בהקדם האפשרי

הוא יחליף ו/או יתקן ו/או ייעשה כל פעולה אחרת הנדרשת בכדי להחזיר את מערכת הניטור לתקינות 

ל שמקור התקלה יהיה בשרת הניטור, יפעל הקבלן מול הגורמים ולכשירות מלאה בהקדם האפשרי ככ

הקבלן יספק אחריות מלאה של יצרן  הרלוונטיים על מנת שאלו יביאו לתיקון התקלה בהקדם האפשרי.

 שנים. 3מערכת הניטור למשך 
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הקבלן יבצע ניטור מרחוק של פעולת המערכות באופן שוטף ועקבי, יבחן את שיעורי התפוקה של  .9.11

ות, ואת כמות האנרגיה המוזרמת מהמערכות למערכת החלוקה הארצית. ככל שתתקבלנה המערכ

או מי מטעמו כי קיימת המועצה אינדיקציות מכל מקור שהוא לרבות מפעולת הניטור ו/או מהקבלן ו/או מ

הפרעה בפעולת המערכות לרבות ירידה ברמת התפוקה, תקלות אלה תטופלנה על ידי הקבלן בהתאם 

 מור להלן.ובכפוף לא

 כל המידע והנתונים המהותיים הנאספים במהלך פעולת הניטור ישמרו על ידי הקבלן באופן של .9.12

 תהיה גישה מלאה אליהם בכל עת.המועצה 

הקבלן ידגום את פעולת הניטור של המערכות ואת הנתונים המופקים במהלך פעולת הניטור פעם אחת  .9.13

ותו יום על מנת להבטיח את פעולתן התקינה של בסוף כל יום עסקים, ביחס לפעילות המערכות בא

"(. כל המידע והנתונים המהותיים הנאספים בדיקה יומיתהמערכות, וזאת בכפוף לתקינות שרת הניטור )"

 תהיה גישה מלאה אליהם בכל עת.המועצה  במהלך פעולת הניטור ישמרו על ידי הקבלן באופן של

אי סדירות בפעילות המערכות, ו/או ככל שמערכת  ככל שתאותר במהלך הבדיקה היומית תקלה ו/או .9.14

 SMSדיווח בדבר התקלה בהודעת  למועצההניטור תעביר התראה יזומה בדבר תקלה, יעביר  הקבלן 

 .מועצהובהודעת בדוא"ל לאיש הקשר שימונה מעת לעת מטעם 

 .ןעל פי בקשתהמועצה הקבלן ישמור רישומים מלאים של תוצאות הניטור, ויציגם בפני  .9.15

 בדיקות תקינות ואיכות

)להלן:  'ובנספח הקבלן יבצע בדיקות תקינות ובדיקות איכות של המערכות בהיקף המפורט  .9.16

 "(.הבדיקה השוטפת" או "הבדיקה התקופתית"

. היה ויתגלו במהלך הבדיקות מועצההקבלן יתעד את הבדיקות המבוצעות על ידו בדו"ח שיועבר ל .9.17

 ד הקבלן פגמים או נזקים אלה בצילום דיגיטלי.פגמים או נזקים לרכיבי המערכת, יתע

 שטיפת המערכות

. ככל שתידרשנה מועצהשטיפות בכל שנה. במועדים שיסוכמו בינו לבין  6הקבלן ישטוף את המערכת  .9.18

 לכל שטיפה נוספת. KWPמע"מ לכל ₪+ 7.5שטיפות נוספות הן תתומחרנה בעלות של 

 ירידה בביצועי המערכת

התראה על כל ירידה בביצועי המערכת במהלך יממה כתוצאה מועצה ר להקבלן מתחייב, כי ימסו .9.19

( לעומת הביצועים 20%מתקלה, המפחיתה את ביצועי המערכת באותה היממה בעשרים אחוזים )

 הצפויים, זאת תוך יום עסקים אחד מגילוי כל ירידה בביצועים כאמור.

של כל פגם, ליקוי, תקלה ו/או נזק  כחלק מביצוע השירותים, הקבלן יהיה האחראי לביצוע תיקונים .9.20

במערכת ו/או כל חלק ממנו לרבות פגם, ליקוי, תקלה ו/או הפרעה שבגינם רמת התפוקה של המערכת 

 נפלה מתחת לרמת התפוקה הקבועה במפרט הטכני.

הקבלן יבצע כל תיקון של תקלה, פגם או נזק או הפרעה למערכת ו/או לרכיביו, לרבות של אלו שנתגלו  .9.21

 ו במהלך ביצוע הבדיקות השוטפות של המערכת לעיל.על יד
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יגרמו הפרעות המועצה הקבלן מתחייב כי במידה וכתוצאה מחיבור המערכת לרשת החלוקה של  .9.22

חשמל כלשהן, לרבות שינוי במקדם ההספק, הקבלן מתחייב לבצע פעולות תיקון על חשבונו, לרבות הזמנת 

והבנת מהות ההפרעות ברשת. הפרעות ברשת החשמל  יועצים למיניהם ככל שנדרש, ניטור טיב הרשת

 ייחשבו כתקלה משביתה ויש לפעול לתיקון על פי לוח  הזמנים המפורט להלן ביחס לתקלה משביתה.

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי הקבלן יהיה אחראי לתיקון מקדם ההספק בלבד, וזאת על ידי 

 כיול הממירים.

 וטיפול בתקלות תחזוקהמוקד 

ת. ו, מוקד סיוע לצורך טיפול בתקלות במערכהסכם, במשך תקופת המועצההקבלן יעמיד לרשות  .9.23

גורם מטעם המועצה . בנוסף, יעמוד לרשות 09:00-17:00יל בכל יום עסקים בין השעות המוקד יהיה פע

 לצורך תקלות חירום במערכת.וזאת שעות הפעילות לאחר הקבלן שיהיה זמין גם 

קריאת הודעה לקבלן לביצוע השירותים במקרה של תקלה במערכת )להלן: "תמסור המועצה  .9.24

: ____________ ו/או כל אמצעי באמצעות מייל"( באמצעות מספר טלפון _______ ו/או שירות

 תקשורת אחר עליו הסכימו הצדדים בכתב.

בחנה עם קבלת אינדיקציה בדבר תקלה בפעולת המערכת, לרבות בתקלה משביתה, ינסה הקבלן לא .9.25

 ו/או לתקן את התקלה באמצעות שליטה מרחוק, אשר איננה מחייבת הגעה לאתר.

ה של הקבלן בחינבצע ככל שלא יצלח בידי הקבלן לתקן את התקלה באמצעות השליטה מרחוק, י .9.26

אתר גילויו של כל פגם, ליקוי, תקלה ו/או הפרעה כלשהי אחרת במערכת לרבות ירידה בתפוקת בהמערכת 

 לזמני התגובה כמפורט להלן:המערכת בהתאם 

, או מועצהיום עסקים מפתיחת קריאת  השירות על ידי  1תחילת טיפול בתוך  - תקלה משביתה

 , המוקדם מבניהם.מועצהמעת קבלת אינדיקציה בדבר התקלה המשביתה על ידי 

 , או מעתמועצהימי עסקים מפתיחת קריאת השירות על ידי  2תחילת טיפול בתוך  - תקלה רגילה

 , המוקדם מבניהם.מועצהקבלת אינדיקציה בדבר התקלה על ידי 

)אחד(  1תקלות הדורשות החלפה של חלקי חילוף, הזמנת חלקי חילוף אלה תבוצע בתוך יום עסקים  .9.27

הזמנת רכיבים אלה וכן מתחייב לפעול, בכפוף לכך שהתקלה לא גרמה המועצה מהמועד בו אישרה לו 

)שני( ימי עסקים מהמועד שבו הרכיבים הגיעו לידי  2 -לא יאוחר מ להשבתת המערכת, לבצע את התיקון

הקבלן. ככל וקיימת אחריות יצרן בגין הרכיבים התקולים האמורים בסעיף זה, ספק השירותים יתאם 

עם יצרן הרכיבים את החלפת או תיקון הרכיב התקול בהתאם לאחריות המוצר, וזו תבוצע בהתאם 

 לוונטי ו/או נציגיו בישראל.ללוחות הזמנים של היצרן הר

ככל שבאתר תתרחש תקלה בתחום המסור לאחריותה של חברת החשמל )כגון: שנאים, תשתיות  .9.28

 וכדומה(, יפעל הקבלן לתיאום ביצוע התיקון על ידי חברת החשמל, ולקליטת טכנאי באתר ההתקנה.

קרי חירום יטופלו עד ימי עסקים מראש. תקלות לא יזומות או מ 2תיקונים יזומים יתואמו לפחות  .9.29

 ו/או מנהל האתר.המועצה יום עסקים אחד ממועד דיווח התקלה ובתיאום מראש עם 
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ממוחשב ומסודר של כל ההודעות, התקלות ושאר קריאות  יומי אירועיםעבודה/הקבלן ינהל יומן  .9.30

, מעת ןעם קבלת דרישתמיד מועצה השירות שנמסרו לו בקשר עם המערכת והוא ישגר יומן זה במלואו ל

 .לעת

 למועצהדו"ח שנתי אשר יוגש על ידי הקבלן  למועצהזה, הקבלן יספק  הסכםמבלי לגרוע מהאמור ב .9.31

ימי עסקים ממועד ביצוע הבדיקה התקופתית, ויכלול פירוט תמציתי של ממצאי הבדיקה  10בתוך 

סגרת פעולות שננקטו באותה שנה; פירוט של כל חלקי החילוף שהוחלפו במ תחזוקההתקופתית, פעולות ה

; סיכום התפוקות של המערכת שיוצרו והוזרמו בפועל לרשת החשמל בהתאם למערכת המדידה תחזוקהה

הדו"ח והניטור והשוואה ביחס לכמות התפוקה המובטחת וכן שאר הפרמטרים לניטור )להלן: "

 "(.התקופתי

 ת.והניטור של המערכתהיה גישה שוטפת בזמן אמת ובכל עת למערכת מועצה הקבלן ידאג לכך של

יהיה  תחזוקה"( בעל רקע וניסיון מקצועי מתאים. מנהל התחזוקהמנהל הקבלן ימנה נציג )להלן: " .9.32

זה, ויהיה איש הקשר  הסכםנשוא  תחזוקהמוסמך לפעול בשם הקבלן בכל נושא הקשור בביצוע שירותי ה

עובר לתחילת  תחזוקהעל זהות מנהל ה ,בכתב, מועצהה. הקבלן יידע את מועצהההעיקרי של הקבלן עם 

בסמוך מועצה בהודעה בכתב שתימסר ל תחזוקה. הקבלן רשאי להחליף את מנהל התחזוקהמתן שירותי ה

 הפעלההינו בעל סמכות לקבלת החלטות בכל העניינים הקשורים ב תחזוקהלביצוע ההחלפה. מנהל ה

 ת.והמערכ תחזוקתו

יחול האמור  תחזוקהשירותים נוספים שאינם כלולים בשירותי הבמקרה שנדרשים  -שירותים נוספים .9.33

בגין הצורך בשירותים נוספים, הקבלן ישלח המועצה להלן: בתוך שלושה ימים ממועד קבלת הודעת 

את  ,מראש ובכתב ,מועצההפירוט של עלות השירותים הנוספים ומשך הזמן לביצועם. אישרה מועצה ל

, מועצהקבלן את השירותים הנוספים בהתאם לפירוט שהגיש לביצוע השירותים הנוספים, יבצע ה

 ובהתאם לעלות הסופית שהוסכמה ביניהם.

של הקבלן, החלפת חלקי חילוף, ככלל,  תקופת אחריותתחת  ותת מצויומוסכם, כי כל זמן שהמערכ .9.34

ים תבוצע ללא עלות חלקים ועבודה, בין אם יש לאותו רכיב אחריות יצרן ובין אם לאו, למעט במקר

 הבאים:

יחויבו  – לעיל 8.2 נזק שנגרם למערכת או לרכיביה כתוצאה מאחד האירועים המנויים בסעיף .9.34.1

הן עלות חלקי החילוף )ככל שלא חלה עליהן בנסיבות אלה אחריות היצרן(, והן עלות העבודה בסכום 

 שיוסכם.

ת, חלקי וכלמער תחזוקהמשיך לתת שירותי יאחריות של הקבלן, וככל שהקבלן הלאחר תקופת  .9.34.2

 ותהחילוף יחויבו בתשלום, )אלא אם יש להם אחריות יצרן בנוסף והיצרן ניאות להפעילה(, עלות עבוד

בהחלפת חלקים כאמור, לא תחויב בתשלום, על אף האמור, במקרה של נזק שנגרם  ותהכרוכ

חלקי , יחויבו הן עלות יללע 8.2 למערכת או לרכיביו כתוצאה מאחד האירועים המנויים בסעיף

 .ותהחילוף )ככל שלא חלה עליהן בנסיבות אלה אחריות היצרן( והן עלות העבוד

להלן, אינה כלולה במסגרת לעיל  8.2בסעיף מובהר, כי תיקון נזק כתוצאה מאחד האירועים המנויים  .9.35

 .תחזוקהשירותי ה
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הצעת  מועצהלעיל, יגיש הקבלן ל 8.2בסעיף בכל מקרה של נזק כתוצאה מאחת הנסיבות המנויות  .9.36

 הסכםל 6.5מחיר לתיקון הנזק בהתאם לתמחיר המקובל בשוק לתקלות מסוג זה ויחולו הוראות סעיף 

 זה.

, ובכל מקרה במועד סיום כל תחזוקההקבלן ידאג להחזיק את האתר נקי בכל מהלך ביצוע שירותי ה .9.37

וד, מתקנים, חלק מהשירותים, יהיה הקבלן חייב לנקות ולפנות על חשבונו את אתר העבודות מכל צי

אמצעים, פסולת, שיירי בניין וחומרים אחרים, הנובעים מביצוע השירותים ואשר אינם קשורים לתפקוד 

ו/או פעולת המערכת, ולהשאיר את אתר השירות נקי ומסודר. מובהר, כי הקבלן לא ישליך עודפי חומרים 

 או פסולת אלא במקום שהרשות המוסמכת המתאימה הרשתה זאת.

השירותים, הקבלן יהיה האחראי היחיד והבלעדי לשמירה על האנשים והרכוש המצויים  במתן ביצוע .9.38

 מטעמו באתר השירות, לרבות על החומרים, הציוד והעבודות.

 בטיחות בעבודות .10

הקבלן יבצע את העבודות תוך הקפדה מלאה על פי כל כללי הבטיחות בעבודה החלים על פרויקט מסוג  .10.1

כהגדרתם בתקנות הבטיחות בעבודה זה, לרבות הכללים באשר לעבודה על גגות שבירים או תלולים 

-"ז, תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( התשס1986-)עבודה על גגות שבירים או תלולים( התשמ"ו

 .וכל הוראת חוק רלוונטית אחרת 1988-; תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ"ז1970

מיום מסירת האתר לקבלן לצורך ביצוע העבודות להקמת המערכות ועד למתן הודעה על קבלת  .10.2

המערכות, אחראי הקבלן לשמירת האתר ולהשגחה עליו ועל כל הנמצא ושיימצא בו, ועליו לנקוט בכל 

 האמצעים, הזהירות והבטיחות המתחייבים מאחריות זו.

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי, בין היתר, לבטיחות העבודות והעובדים ו/או למי מטעמו ולנקיטת כל  .10.3

אמצעי הזהירות הדרושים על פי כל דין רלוונטי, לרבות חוק למניעת תאונות עבודה. הקבלן ינקוט בכל 

ק להבטחת חיי אדם ורכוש באתר ו/או בסביבתו בעת ביצוע העבודות, אמצעי הזהירות הדרושים על פי חו

ויקפיד על קיום כל הוראות הדין. למען הסר ספק מובהר כי כל החובות המוטלות על הקבלן כאמור 

זה ו/או על פי כל דין יחולו גם לגבי עבודות המבוצעות על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו,  הסכםב

 משנה וקבלנים אחרים וגורמים אחרים.לרבות קבלני 

, מתחייב הקבלן להציג בפניה עם קבלת הבקשה את רשימת קבלני המשנה והעובדים מועצהלבקשת  .10.4

אשר יועסקו על ידו בעבודות לרבות האישורים המצויים בידי כל אלה, ובכלל זאת אישורי עבודה בגובה, 

. ככל שהיועץ יסבור כי הקבלן, ו/או מי מטעמו, רישיונות הקשורים עם העבודה במסגרת העבודות וכיו"ב

לרבות קבלני המשנה, מבצעים עבודות שלא בהתאם להוראות הבטיחות המקובלות בפרויקטים מסוג זה 

ובכפוף לדין, יהיה היועץ רשאי להורות על עצירת העבודות עד לתיקון הליקויים והקבלן מתחייב לציית 

זה המעניק סמכות  הסכםכי אין בסעיף זה ו/או בכל סעיף בלהוראה כאמור. למען הסר ספק, מובהר 

 .הסכםמעבר לאמור במפורש בהמועצה , בכדי להוסיף על אחריות מועצהכלשהי ל

לצורך ביצוע העבודות, נוטל על עצמו הקבלן את החובות המוטלים עליו כמבצע העבודות על פי כל דין  .10.5

והצווים שפורסמו מכוחו ו/או שיפורסמו מכוחו  העוסק בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקנות, ההוראות

 בעתיד ויהיה אחראי לביצוע מלא ומדויק של כל ההוראות הכלולות ו/או שיכללו בהם.
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זה יחולו גם לגבי  הסכםלמען הסר ספק מובהר מפורשות כי כל החובות המוטלות על הקבלן כאמור ב .10.6

עמו, לרבות קבלני משנה וקבלנים אחרים עבודות המבוצעות על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מט

, ולא יהיה בהעסקת קבלני משנה וגורמים אחרים ו/או עבודות המבוצעות על ידי מי מטעמם ו/או בשמם

 .מועצהזה כלפי  הסכםו/או קבלנים אחרים כדי לגרוע מאיזו מהתחייבויות הקבלן על פי 

או, בין אם יהיה דרוש על פי דין ובין הקבלן יתקין אמצעי בטיחות באתר בין אם קבועים ובין אם ל .10.7

אם יידרש על ידי היועץ. "אמצעי בטיחות" משמע כל אלמנט או מרכיב, אשר יידרש כדי לאבטח את 

העובדים ו/או הציוד באתר, כדוגמת סולמות, קווי חיים, מדרכי עבודה ו/או מדרכים קבועים, גידור, 

, משטחים מונעי החלקה, במות הרמה/מגדלי הרמה ות, פיגומים, טבעות עיגון, כבלי פלדה מועצת תמר

המועצה וכיו"ב, זמניים או קבועים. אמצעי הבטיחות הקבועים לרבות התוספות להם, יוותרו בידי 

. ככל שהם מעבר לקבוע במפרט הטכני יישארו למסמכי המכרז 6מסמך בהתאם לקבוע במפרט הטכני, 

בעניין, בכפוף לתוספת תשלום כפי שיקבע ויסוכם בין , על פי שיקול דעתה והחלטתה מועצהאלה בידי 

 הצדדים, ובלבד שאלה  יפגע במבנה ו/או בתפעולו.

ככל שנדרש על פי דין, הקבלן מתחייב כי החל ממועד תחילת העבודות ועד סיומן, הוא יהיה אחראי   .10.8

יצוע העבודות, להעסיק מנהל עבודה, מורשה ומוסמך על פי דין, אשר יימצא באתר העבודה ויפקח על ב

והיועץ. מנהל העבודה יהיה אחראי, בין היתר, על המועצה ינהל את צוות העובדים, ויהיה איש הקשר מול 

שמירת כל האספקטים הקשורים בבטיחות האתר, לרבות בטיחות העובדים ו/או העבודה ו/או שמירת כל 

שב ככזה המחייב את הקבלן יח -כללי הבטיחות באתר. כל סיכום שנעשה עם אותו מנהל מטעם הקבלן 

 זה הסכםובלבד שלא יהווה שינוי של הוראות 

ככל שתידרש על סמך הנחיות כיבוי אש ו/או הנחיות בטיחות ו/או הנחיות משרדי ממשלה בדבר  .10.9

אין ולא תהיה כל אחריות מועצה התקנת גדר סביב המערכות, אזי חובת גידור המערכות חלה על הקבלן. ל

 שבשימוש הקבלן ו/או לגבי כל נזק שייגרם להם ו/או לצד ג' עקב השימוש בהם. לגבי המערכות והציוד

הקבלן מתחייב לעבור הדרכת בטיחות כתנאי לתחילת ביצוע העבודות אצל ממונה על הבטיחות  .10.10

 זה. הסכם. מובהר כי הדרכת הבטיחות הינה תנאי לתחילת ביצוע העבודות על פי מועצהבעבודה מטעם 

 .נספח ילעיל מתחייב הקבלן לפעול בהתאם לנוהלי הבטיחות,  מבלי לגרוע מהאמור .10.11

 תפקידו וסמכויותיו של היועץ .11

מינתה את המועצה זה, ידוע לקבלן כי  הסכםמבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן והתחייבויותיו על פי  .11.1

 הסכםב. בכל מקום תחזוקההיועץ לצורך ניהול ובקרה על ביצוע העבודות, על כל שלביהן, תכנון, הקמה, 

", ייחשב גם היועץ הטכני, אלא אם נאמר במפורש אחרת. כל הודעה שתינתן ליועץ יראו מועצהבו כתוב "

זה יקבל הקבלן רק באמצעות היועץ ואליו  הסכם. את ההוראות בקשר לבצוע מועצהאותה כאילו ניתנה ל

לכל דבר המועצה יב את יעביר הקבלן את כל פניותיו. מובהר, כי כל הוראה טכנית של היועץ לקבלן תחי

 .מועצהועניין, למעט הוספה ו/או ביטול של אתר ו/או תשלום חשבונות שאז נדרש אישור מפורש מ

הקבלן מתחייב כי הוא וקבלני המשנה מטעמו, ככל שיהיו, יפעלו בתאום עם היועץ על פי הוראות  .11.2

 זה, וההנחיות המקצועיות שיסוכמו מראש. הסכם
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היועץ הינו הגורם הבלעדי בכל הנוגע לקביעת התכנון, והחלטתו מחייבת הקבלן מאשר כי ידוע לו ש .11.3

ביישום אופן ביצוע העבודות. תעדוף הגגות ולוחות הזמנים ייקבעו או יאושרו כל ידי היועץ,  את הקבלן

 והחלטתו תחייב את הקבלן.

המערכות וכל  וליועץ את כל הידע הזמין והנדרש לרבות לגבי המפרט הטכני של מועצההקבלן יעביר ל .11.4

אחת לשבועיים, דו"ח מפורט על  מידע רלבנטי אחר הקשור בהתקנת המערכות. הקבלן יכין וימסור ליועץ

התקדמות העבודות, לרבות תקריות רלבנטיות ככל שאירעו בעת ביצוע העבודות ושעלולות ליצור עיכוב 

לקבלת מידע המועצה ויועץ בביצוע העבודות. מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן יענה לכל בקשה בכתב של ה

 )שני( ימי עסקים ממועד בקשה כאמור. 2רלבנטי בתוך 

הקבלן ישתף פעולה עם היועץ בכל דרך שתהיה מועילה לביצוע העבודות, יופיע לפגישות עמו במועד  .11.5

ובמקום שיתואמו מראש בלוויית אותם בעלי מקצוע שידרוש היועץ, ויאפשר לו להיכנס בתיאום מראש 

 לאתר.

 –דיו של היועץ יכללו, בין היתר, את כל אלה תפקי .11.6

 אישור המפרט הטכני והתכנון המפורט הנגזר ממנו. .11.6.1

 אישור תחילת העבודות. .11.6.2

 ניהול בקרה על התנהלות הממשק הטכני. .11.6.3

 קבלת דיווח שוטף מהקבלן על ביצוע העבודות. .11.6.4

 ואישור את עמידת הקבלן בלוחות הזמנים הקבועים. בדיקה .11.6.5

)חמישה( ימי עבודה לפני  5באתר בסיום כל אבן דרך בהתאם להזמנת הקבלן אשר תינתן  ביקור .11.6.6

 המועד המשוער לסיום השלב כאמור.

 אישור כל שלב בעבודות )השלמת ביצוע של כל אבן דרך ומעבר לאבן הדרך הבאה(. .11.6.7

נתן . יובהר, כי האישור לתשלום בפועל יימועצהבדיקת כל חשבונות הקבלן והעברתם לאישור  .11.6.8

 לאחר בדיקת היועץ, כאמור.המועצה אך ורק על ידי 

 אישור מראש לכל שינוי במפרט הטכני או בתכנון המפורט. .11.6.9

 אישור קבלה וחתימה על אישור )תעודת( השלמה. .11.6.10

בנוסף, היועץ יבקר את ביצוע העבודות כולן, לרבות בשלב התכנון של המערכת ובשלב ביצוע  .11.6.11

תחייב, כי הוא ומי מטעמו לרבות קבלני משנה ו/או ההתקנה של המערכת. הקבלן מצהיר ומ

המתקינים בפועל, יפעלו בהתאם להנחיות היועץ. הקבלן מצהיר, כי אין בהנחיית היועץ כדי להסיר 

 כל אחריות מהקבלן.

ככל שיתגלעו מחלוקות מקצועיות בקשר לתכנון המערכת ו/או התקנתו, תוכרע המחלוקת על פי  .11.7

 החלטת היועץ.
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להביא כל סתירה, או התאמה או שאלה לגבי פירושם, משמעותם ו/או דרך הפעלתם של הקבלן נדרש  .11.8

הוראות, הנחיות, מסמכים טכניים מכאניים או הנדסיים לשיקולו ולהכרעתו של היועץ. מובהר כי מתן 

זה או  הסכםאו אי מתן הכרעה/פירוש משמעות כאמור אין בה כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו על פי 

 מנה.לגרוע מ

הקבלן ימלא כל דרישה מטעם היועץ בדבר הרחקתו מהאתרים של כל אדם מטעמו לרבות מי  .11.9

שמועסקים על ידי קבלני משנה ו/או מי מטעמם, אף אם הסכים היועץ בעבר להעסקת מי מהם, אם לדעת 

היועץ התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות 

לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין  -יצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור בב

 באתרים בביצוע העבודות, אלא אם התקבלה הסכמת היועץ בכתב.

לפי דרישת היועץ יציג לו הקבלן, לפני תחילת העבודות, את הרישיונות והאישורים הנדרשים על פי  .11.10

ת כל רשות מוסמכת והוראות כל דין, לתחילת העבודות, וכן ימציא לו כל אישור זה, דרישו הסכםהוראות 

בכתב מאת כל רשות מוסמכת על התאמת העבודות לדרישות כל דין או להוראותיה של אותה רשות, 

 לרבות כל האישורים הנדרשים על ידי כל רשות מוסמכת כדי לחבר את המערכות לרשת החשמל.

ת כי אין במינוי היועץ כדי לשחרר את הקבלן מביצוע התחייבויותיו על פי למען הסר ספק מודגש בזא .11.11

 זה ועל פי כל דין. הסכם

 עובדי הקבלן .12

זה, מתחייב הקבלן להעסיק עובדים מיומנים ומנוסים, בעלי  הסכםלצורך ביצוע העבודות על פי  .12.1

ות, הכשרה, ניסיון אזרחות ישראלית או היתר עבודה בישראל כדין, בהיקף הנדרש, בעלי ידע, מומחי

ויכולת, שכישוריהם, מספרם והמועדים ופרקי הזמן שבהם יועסקו על ידיו יאפשרו את ביצוע העבודות 

 ולהתחייבויותיו על פיהן. הסכםבהתאם להוראות ה

 .מועצהההקבלן מתחייב שלא להעסיק בקשר עם ביצוע העבודות עובדים של  .12.2

עובדים המועסקים דרך קבע ובין זמניים, את כל  הקבלן מתחייב לקיים, ביחס לכלל עובדיו, בין .12.3

הוראות הדין הרלוונטיות, ובכלל זאת לשלם לעובדים אלה או בגינם, לפי העניין, את כל תשלומי החובה 

החלים על הקבלן כמעסיקם על פי כל דין )לרבות חוקי המס, דיני הביטוח הסוציאלי )ביטוח לאומי, ביטוח 

י העבודה, תקנות שהותקנו על פיהם, צווי הרחבה וכיו"ב(, לרבות: שכר בריאות ממלכתי וכיו"ב(, חוק

עבודה, תשלום שעות נוספות, דמי מחלה, דמי חופשה, פדיון חופשה, דמי הבראה, הודעה מוקדמת על 

פיטורים או תמורתה, פיצויי פיטורים, החזר הוצאות, הפרשות לביטוח מנהלים, קרן השתלמות ותנאים 

מכל מין וסוג שהם, והקבלן יהיה, בכל עת, אחראי באחריות מלאה ובלעדית, על סוציאליים אחרים 

חשבונו, למילוי כל התחייבויותיו וחובותיו על פי כל דין, צו הרחבה, הסכם )קיבוצי או אישי(, הסדר, נוהג, 

ם מנהג או עילה אחרת כלשהי, ביחס לכלל העובדים המועסקים על ידיו כאמור, הן בקשר לתקופת העסקת

 והן בקשר לסיום העסקתם.

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות תוך המועד  .12.4

. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק הסכםהקבוע לכך ב

 רק מי שרשום או בעל רישום או היתר, כאמור.



 

44 

 

הקבלן רשאי למסור ביצוע עבודה כלשהי מהעבודות או חלק מהן לקבלני משנה, ובלבד מוסכם, כי  .12.5

זה ובהתאם  הסכםשקבלני המשנה עומדים בכל דרישות הכשירות והבטיחות בהן מחויב הקבלן ב

, מראש ובכתב. אין בהתקשרות הקבלן עם קבלני משנה מועצהלהוראות הדין החל וכן בכפוף לאישור 

זה והוא יישאר  הסכםפי -דות כדי לגרוע או לפגוע באחריותו הכוללת של הקבלן עללביצוע חלק מהעבו

פיו. קבלני המשנה יהיו כפופים אף הם -זה למילוי כל התחייבויותיו על הסכםפי -עלהמועצה אחראי כלפי 

 להוראות והנחיות היועץ.

ם מניעת תאונות הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לש .12.6

עבודה, וכן להבטיח תנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק, ובאין דרישה חוקית כפי 

. כמו כן יבטיח הקבלן 1954-שיידרש על ידי היועץ, כמובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

ם באתר העבודות, לשביעות לעובדים המועסקים בביצוע העבודות סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותי

 רצונו של היועץ.

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות כל דין בהעסקת עובדיו, לשלם בגינם את כל תשלומי החובה  .12.7

ולבצע את כל הניכויים שיש לנכות ממשכורתם על פי דין או נוהג, לרבות חובותיו על פי חוק הביטוח 

 .1968-הלאומי  )נוסח משולב( תשכ"ט

ה רשאי להלין עובדים באתר העבודות, ואם ימצא עובד הלן באתר יראו בכך הפרה של הקבלן לא יהי .12.8

 זה. הסכם

 .לא תבוצע כל עבודה בשעות החשיכה או בימי שבת ומועדי ישראל .12.9

הקבלן לא יעסיק עובדים זרים, אלא אם קיים היתר/רישיון בר תוקף לעבודתם בישראל, בכפוף  .12.10

דות שתבוצענה במוסדות חינוך, ובכפוף לעמידתו בחוק עסקאות להנחיות משרד החינוך בכל הקשור בעבו

 .1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

 מעביד-העדר יחסי עובד .13

זה,  הסכםהקבלן מצהיר ומאשר, כי הוא פועל כקבלן עצמאי בביצוע העבודות על ידו, על פי הוראות  .13.1

וכי בין הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו המועסקים על ידו בקשר בביצוע העבודות, בין בדרך קבע ובין 

מעביד, ולא יתקיימו ו/או -, לא מתקיימים יחסי עובדמועצהבאופן זמני, שלוחיו ואחרים מטעמו, לבין 

 זה. הסכם מעביד כתוצאה מביצוע העבודות על פי הוראות-ייווצרו ביניהם יחסי עובד

העובדים המועסקים על ידי הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות, בין בדרך קבע ובין באופן זמני, ייחשבו  .13.2

כעובדים של הקבלן בלבד, המועסקים על ידי הקבלן בהתאם לתנאי עבודה ושכר שיסוכמו בינם לבין 

ו/או למי מועצה זה ל הסכםהקבלן. למניעת ספק, מובהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי 

מטעמה, להנחות את הקבלן ו/או את עובדיו ו/או להורות לו ו/או לעובדיו ו/או לגורמים אחרים 

המועסקים על ידי הקבלן, בכל עניין הקשור עם ביצוע העבודות, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות 

 על ידי הקבלן. הסכםה

קים על ידי הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות, בתשלום כלשהו לעובדים המועס נהלא תחויבהמועצה  .13.3

בין בדרך קבע ובין באופן זמני, ו/או לשלוחי הקבלן ו/או לאחרים מטעמו, וכל תשלום שיגיע למי מהם, 

יחול וישולם על ידי הקבלן ועל חשבונו בלבד, וכי כל אלה יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו 

 המלאים של הקבלן.



 

45 

 

ת, להבהיר ולהסביר לכל העובדים המועסקים על ידו בקשר עם ביצוע העבודות, הקבלן מתחייב בזא .13.4

בין בדרך קבע ובין באופן זמני, שלוחיו ואחרים מטעמו, כי אין בביצוע העבודות באמצעותם, כדי ליצור 

 .מועצהמעביד בין מי מהם לבין -יחסי עובד

עובד ומעביד, כאמור, על ידי הקבלן  לעיל, אם ייטענו יחסי 13.1-13.4היה ועל אף האמור בסעיפים  .13.5

ו/או מי מטעמו, לרבות מי מבין העובדים המועסקים על ידי הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות, בין בדרך 

קבע ובין באופן זמני, שלוחיו ואחרים מטעמו ו/או במקרה של טענה שתועלה על ידי רשות מוסמכת 

על הקבלן ו/או מי מטעמו, כאמור,  הסכםמוטל לפי הבחיוב ה ,באופן כלשהו ,תוחייבהמועצה כלשהי, כי 

, מועצהההפסדים, הוצאות כספיות ו/או נזקים אחרים, ישפה הקבלן את  מועצהוכתוצאה מכך ייגרמו ל

כאמור, ובכלל זה בגין כל  ןעל פי פסק דין שביצועו לא עוכב, בגין כל הפסד, הוצאה ו/או נזק, שיגרמו לה

ו, ובגין כל הוצאה שתוציא ו/או תחויב להוציא בקשר עם טענת יחסי סכום שתשלם או תחויב בתשלומ

 עובד מעביד כאמור, לרבות הוצאות משפט, שכר טרחת עורך דין סביר ושכר עדים.

 הסבת/ המחאת זכויות וחובות .14

מראש ובכתב, להעביר, לשעבד, למשכן או להמחות את זכויותיו המועצה הקבלן יהיה רשאי, באישור  .14.1

, מובהר כי אישור שי, לרבות לבנק המממן את העבודותזה לצד שלי הסכםו/או התחייבויותיו על פי 

מאחריותו המקצועית והבלעדית והתחייבויותיו לפי הסכם זה, והוא המועצה אינה משחררת את הקבלן 

 .מתן השירותיםל מעשה או מחדל בקשר עם ימשיך לשאת באחריות המלאה לכ

תהיה רשאית להעביר, לשעבד, למשכן או להמחות את זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי  המועצה .14.2

זה לצד ג' כלשהו, בהודעה בכתב לקבלן, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות הקבלן בהתאם  הסכם

 זה. הסכםל

בכתב ומראש, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. יחד  המועצהכמת כל שינוי בשליטה בקבלן, יחייב את הס .14.3

 לשינוי אלא מטעמים סבירים שנומקו בכתב.תתנגד לא המועצה עם זאת, 

 שמירת סודיות והגנת הפרטיות .15

הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, ולא להודיע, ולא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם, כל  .15.1

זה, במהלך תקופת ההתקשרות, לפניה או לאחריה, וכן לא  הסכםוע ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצ

 לעשות כל שימוש בידיעה כאמור.

לעיל, לא תחול על מידע שהינו נחלת הכלל ו/או  15.1חובת הסודיות הנדרשת מהקבלן, כאמור בסעיף  .15.2

 ו/או על מידע שהגיע לקבלן על ידי צד ג' כדין. הסכםשהיה בידיעת הקבלן קודם להתקשרות ב

הקבלן יהיה אחראי למילוי ההתחייבויות האמורות בסעיף זה גם על ידי כל עובדיו וכל מי מטעמו,  .15.3

 לגבי כל גילוי סוד על ידי עובד שלו וכל מי מטעמו.המועצה ויהיה אחראי כלפי 

, וכי הוא מתחייב להביא 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 118הקבלן מצהיר כי ידועות לו הוראות סעיף  .15.4

 אלה לידיעת עובדיו וכל מי מטעמו.הוראות 

, התקנות שהותקנו על 1981-הקבלן מתחייב לפעול כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א .15.5

או יגיע לידיו כתוצאה המועצה שיומצא לו על ידי , הנוגע לשמירתו וסודיותו של המידעפיו והוראות כל דין 

 .מועצהמביצוע העבודות עבור 
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בגין כל תביעה כלפיה או תשלום שישולם על ידה בשל כל גילוי מידע המועצה את  הקבלן יפצה וישפה .15.6

 או שימוש במידע שנגרם בשל הפרות סעיף זה על ידי הקבלן, מיד עם על פי פסק דין שביצועו לא עוכב.

 אחריות ושיפוי בנזיקין .16

תחול על הקבלן, זה  הסכםמוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור תכנון העבודות לפי  .16.1

לתוכנית ו/או למסמכים אחרים הקשורים ו/או של היועץ המועצה ולפיכך אישוריה או הערותיה של 

זה, לא ישחררו  הסכםפי -ידי הקבלן ו/או מי מטעמו על-בתכנון ו/או ביצוע העבודות ו/או אשר הוכנו על

על מי מטעמה אחריות כלשהי ו/או המועצה את הקבלן מאחריותו המלאה הנ"ל ואין בהם כדי להטיל על 

לטיב או איכות התכנון ו/או התוכניות או המסמכים האמורים ו/או העבודות ו/או להתאמתם 

 למטרותיהם.

ו/או לצד מועצה לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו ל , על פי דין,הקבלן אחראי .16.2

שלישי כלשהו בקשר לעבודות ו/או עקב כך שהעבודות בשלמותן או בחלקן אינן מתוכננות ו/או מבוצעות 

 זה. הסכםפי -בהתאם להתחייבויות הקבלן על

מיום מתן צו התחלת עבודה ו/או היתר )המוקדם מבניהם( ועד מתן תעודת השלמה ו/או סיום ו/או  .16.3

" ו/או השירותיםחזוקה, בדק ואחריות )המאוחר מבניהם( )להלן: "מתן שירותים נלווים לרבות שירותי ת

לשמירת העבודות ואתר העבודות, לרבות לעבודות שבוצעו  ,על פי דין ,"(, יהיה הקבלן אחראיהעבודות"

זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן וכל מי מטעמו, ולהשגחה עליהם.  הסכםקודם לחתימת 

ממעשים ו/או מחדלים רשלניים של הקבלן  יםנובעהדות ו/או לאתר העבודות בכל מקרה של נזק לעבו

יהיה על הקבלן לתקן את  ,זה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו הסכםו/או מי מטעמו ו/או מהפרת הוראות 

הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות במצב תקין וראוי 

 .הסכםוהמתאימות בכל פרטיהן להוראות ההמועצה ת רצון לשימוש ולשביעו

הקמת המערכות שיגרמו כתוצאה מלרבות מחדירת מים לנזקים  , על פי דין,הקבלן יהיה אחראי .16.4

, תכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים שבוצע על ידי הקבלן איטום לקויו/או מנזק לאיטום לרבות  

 ת.והמערכ תחזוקתזה להתקנת ו כםהסוהנובעים מעבודות הקבלן על פי 

הוראות הסעיפים כאמור תחולנה  על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או עובדיהם   .16.5

 הבאים מטעם הקבלן תוך כדי ביצוע עבודות תחזוקה, ואחריות על ידם בתקופת האחריות

לקבל מאת הקבלן, המועצה  בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי סעיף זה, רשאית וזכאית .16.6

ועבור המועצה שביצועו לא עוכב, פיצוים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה  ,לאחר פסק דין

המוחלט, שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל  ה, לפי שיקול דעתההחליטהמועצה נזקים ש

 סופיות.תה תהיינה וקביעהמועצה בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי 
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לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או קלקול לרבות נזקים המועצה הקבלן אחראי כלפי  .16.7

הנובעים ו/או הקשורים בין במישרין ובין בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר עמן לרבות נזקים 

ר התאמתו לתקנים ו/או חוסהמועצה הנובעים מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או חוסר התאמתו לדרישות 

ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או אנשים המועצה הנדרשים מן הציוד, אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש של 

הנמצאים במקום בצוע העבודות ו/או צד ג' כלשהו בגין ו/או בקשר עם העבודות ו/או לכל אובדן ו/או נזק 

ן ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל ו/או הפסד עקב מעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של הקבל

ו/או  המועצה ו למניעתם. הקבלן מתחייב לפצות אתמטעמו, והוא ינקוט בכל האמצעים העומדים לרשות

 את יורשיה ו/או את התלויים בהם בגין כל נזק כאמור לעיל שיגרם להם.

לן ו/או מי מטעמו, הקבלן אחראי לפי דין בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרם עקב שגיאה מקצועית של הקב .16.8

טעות ו/או הזנחה ו/או השמטה במעשה ו/או במחדל במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים 

ו/או חוסר התאמתם המועצה או אביזרים לקויים ו/או פגם במוצרים ו/או חוסר התאמתם לדרישות 

תגלה לאחר תום תקופת לתקנים הנדרשים מהמוצרים. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה שי

זה. אחריותו של הקבלן בגין האמור בסעיף זה תחול גם בגין שירותים ו/או  הסכםההתקשרות על פי 

 העבודות שבוצעו על ידי מי מטעמו או בשליחותו.

תוך המועצה פי דין, לנזק ו/או חבלה שיגרמו למתקנים ו/או לרכוש ו/או לציוד של על הקבלן אחראי,  .16.9

זה ובכל זמן ציוד ומתקנים הנמצאים תחת השגחת  הסכםפי -ם מתן השירותים עלכדי ו/או בקשר ע

 הקבלן, והוא מתחייב להשלים כל אובדן ולתקן כל נזק, כאמור, ללא דיחוי.

הקבלן אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לו ו/או לעובדיו, לקבלני משנה  .16.10

לן ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם של הקבלן ועובדיהם, לשלוחי הקב

 ביצוע העבודות.

הקבלן אחראי לכל אובדן, נזק או קלקול למכונות ו/או לציוד ו/או למערכות ו/או למתקנים מכל סוג  .16.11

הנמצאים בשימושו ו/או באחריותו בקשר עם ביצוע העבודות וזאת עד למסירתן המלאה והסופית שהוא, 

 ותקינות המערכות. ןעל שביעות רצונ ,בכתב ,מועצההל העבודות ואישור ש

הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב,  .16.12

תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים 

יצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי וכיו"ב, תוך כדי ב

מראש לביצוע העבודות. הקבלן יתקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו, באופן יעיל ביותר 

. על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על המועצהולשביעות רצונה של 

 קרקעיים העוברים באתר העבודות ו/או במקרקעין ו/או במגרש. -ווים התת כל הק

הקבלן יהיה אחראי לשמירה על האתרים ו/או המערכות ולמניעת פגיעה ו/או נזק להם ו/או הסיכון  .16.13

 .לכל נזק להם, החל ממועד תחילת העבודות ועד ליום מסירת אישור השלמה

פתור כל בעיה הנוצרת בעקבות יספק ומקדם הייצור, והקבלן יספק יכולת שליטה ובקרה על מקדם הה .16.14

חיבור המערכת לרשת החשמל. ככל שישתנה מקדם ההספק במקום הצרכנות בעקבות חיבור המערכת, 

יהיה זה באחריות הקבלן לתקן ולהחזיר את ערך מקדם ההספק אל קדמותו. הקבלן ישלם עבור כל קנס 

 שיתקבל מחח"י בקשר למקדם ההספק.
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ה אחראי גם על כך שלא ייווצרו הרמוניות ברשת החשמל לרבות כתוצאה ו/או בקשר עם הקבלן יהי .16.15

 והתקנת המערכת בכלל. AC -עבודות ה

אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי נזקים, כאמור בסעיפים לעיל, אשר יתגלו לאחר תום תקופת  .16.16

 .הסכםה

ו/או עובדיה ו/או כל אדם ה המועצהקבלן יהיה אחראי ומתחייב בזאת, לפצות ולשפות בשלמות את  .16.17

זה ובגין כל תביעה, לרבות  הסכם, בגין כל נזק שיגרם לה עקב או כתוצאה מביצוע העבודות על פי ןמטעמ

הגנה משפטית ו/או דרישה כלשהי, לרבות תביעה ו/או דרישה שתוגש על ידי צד שלישי כלשהו ו/או כל 

אות משפטיות במלואן, וכן תביעת ריבית ו/או פיצוי חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או כל הוצאה, לרבות הוצ

בהם  היחויבו לשאת בהם, אף אם טרם נשא ,הו/או כל אדם מטעמ ןו/או עובדיההמועצה ו/או הצמדה, ש

 הו/או בעובדי קבלןבפועל, וזאת מחמת כל נזק ו/או תאונה ו/או חבלה ו/או מעשה ו/או מחדל הקשורים ב

 זה, בין שבוצעו כהלכתם ובין שבוצעו ברשלנות. הסכםהתחייבויותיו על פי ו/או באופן ביצוע  האו שלוחי/ו

תהיה רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים, אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן המועצה  .16.18

בגין כל נזק ו/או אובדן כאמור לעיל, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט ולשביעות רצון 

 .מועצה

מאחריות לכל נזק ו/או תאונה ו/או חבלה לגוף  ןו/או עובדיה ו/או מי מטעמהמועצה הקבלן פוטר את  .16.19

זה ו/או על פי דין, למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת  הסכםפי -ו/או לרכוש שהם באחריותו של הקבלן על

 זדון.

המועצה לא עוכב, את לאחר קבלת פסק דין שביצועו  יהקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד .16.20

בקשר לנזקים אשר הקבלן אחראי להם, על פי  הו/או עובדיה ו/או שלוחיה בכל סכום אשר יפסק לחובת

זה, לרבות הוצאות משפטיות סבירות בקשר לכך, ובלבד שניתנה לקבלן הזדמנות להתגונן בתביעה  הסכם

 כאמור או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה.

מועצה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן אשר נגרמו  להמועצה כלפי  ,פי דין על ,הקבלן אחראי .16.21

ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או  הו/או לעובדיה ו/או למי מטעמ

ם כתוצאה ממעשי ,למערכת ו/או לשירותים ו/או למתקנים בכל הנובע ו/או כתוצאה ו/או בקשר לעבודות

 זה, של הקבלן ו/או מי מטעמו. הסכםו/או מחדלים רשלניים או העומדים בניגוד להוראות 

בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרם עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או מי  ,על פי דין ,הקבלן אחראי .16.22

 מטעמו, טעות ו/או הזנחה ו/או השמטה במעשה ו/או במחדל במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש

ו/או חוסר המועצה בחומרים או אביזרים לקויים ו/או פגם במוצרים ו/או חוסר התאמתם לדרישות 

התאמתם לתקנים הנדרשים מהמוצרים. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה שיתגלה לאחר תום 

תים זה. אחריותו של הקבלן בגין האמור בסעיף זה תחול גם בגין שירו הסכםתקופת ההתקשרות על פי 

 ו/או העבודות שבוצעו על ידי מי מטעמו או בשליחותו.

ו/או למערכת ו/או למערכות  ותלכל אובדן ו/או נזק ו/או הוצאה לעבודהמועצה הקבלן אחראי כלפי  .16.23

ו/או לציוד בקשר ו/או כתוצאה מתכנון, מהובלה, הצבה, התקנה, אספקה, חיבור לרשת החשמל, תחזוקה 

ירותים נלווים באתר, לנזקים שנגרמו מחדירת מים לרבות מגשמים ו/או שמירה של המערכת ו/או ש

, תכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים, נזק לאיטום ו/או איטום לקוי שבוצע על ידי הקבלןכתוצאה מ

 זה. הסכםככל והם בוצעו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או נמצאים באחריות הקבלן על פי 
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הנמצא ו/או שהובא על ידי   שהוא,מכל סוג  ,ו/או נזק ו/או קלקול לציודהקבלן אחראי לכל אבדן  .16.24

הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו לצורך ביצוע השירותים ו/או העבודות ו/או המשמש לצורך ביצוע השירותים 

 ,זה ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם העבודות ו/או השירותים ו/או המערכות הסכםו/או העבודות נשוא 

 ו/או מי מטעמה.המועצה למעט אם נגרמו בכוונת זדון של 

והבאים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב לשפות ו/או לפצות  מועצההקבלן פוטר את  .16.25

זה ועל כל תביעה ו/או דרישה  הסכםעל כל נזק שיגרם לה, אשר הקבלן אחראי להם על פי המועצה את 

שלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות משפטיות סבירות בקשר לכך. להמועצה  נהו/או כל סכום שתחויב

מפניה, המועצה לקבלן על כל דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן, ולהגן על  נהתודעהמועצה 

 על חשבונו של הקבלן.

והקבלן, ביחד או לחוד, המועצה זה ו/או הנובעת ממנו כנגד  הסכםהוגשה תביעה כלשהי, הקשורה ל .16.26

רי שהקבלן לא יהיה רשאי להסדיר ו/או להתפשר ו/או לחלק ו/או לשלם תביעה כזאת ללא אישור מראש ה

 .מועצהובכתב של מורשי החתימה מטעם 

זה ו/או מכל סיבה אחרת  הסכםרשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח המועצה  .16.27

מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן  על ידי צד שלישי כלשהו בגין המועצה סכומים אשר נתבעים מ

מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן  כאמור ועצה מכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו ל

 לעיל.

ממועד התקנת הפאנלים בכל אתר תעבור האחריות לקיום אמצעי שמירה ומיגון וכן האחריות בגין  .16.28

, מועצהבזדון ו/או גניבה, מכל סיבה שהיא, מהקבלן ל הסיכון לנזקים שייגרמו למערכות כתוצאה מהיזק

 וזאת אף אם טרם חוברה המערכת לרשת החשמל.

ימי עסקים לפני קבלת הפנלים בשטח,  7למגן את המערכות תודיע על כך לקבלן המועצה החליטה 

והקבלן יהיה אחראי על סנכרון כניסת קבלן המיגון לאתר וביצוע העבודות על ידו, כך שבסיום 

עיגון הפנלים לקונסטרוקציה )או מקסימום יממה אחת אחרי(, קבלן המשנה להתקנת מערכת 

 המיגון יוציא אישור לחברת הביטוח על סיום התקנה.

 ביטוחים .17

מובהר כי על הקבלן יחולו הוראות נספח הביטוח המצ"ב להבטחת אחריותו של הקבלן כאמור לעיל  .17.1

 על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת. ה להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו 

 מורהת .18

תיים לשנ תחזוקה, אחריות ושירותי ה, הקמהבגין ביצוע מלא ומושלם של התחייבויותיו אספק .18.1

תשלם , KW 5,000מערכת ובהספק מותקן של עד מתן אישור קבלה לכל ממועד  חודשים( 24ות )הראשונ

. )להלן: "התמורה"( , בתוספת מע"מ כדיןמותקן 1לקילוואט   ____₪על פי חישוב של המועצה לקבלן 

( שיחושב לפי KWPוואט המותקן בפועל )-מוסכם, כי התמורה הסופית תקבע בהתאם למספר הקילו

 הספק הפאנלים מוכפל במספרם.

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי התמורה לקילו וואט מותקן כוללת גם את התמורה עבור 

 לות החיבור של המערכת לרשת האינטרנט, למעט ספק רשת.הממירים וגם את ע
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 התמורה תשולם לקבלן בשיעורים ובהתאם לאבני הדרך המפורטות להלן: .18.2

כנית הצבה של ת, בתוספת מע"מ כדין, ישולם לקבלן עם אישור התמורהמ 10% -סך השווה ל .18.2.1

 15של שוטף +  ם. כל תשלום ייעשה כנגד חשבונית מס מקור, בתנאי תשלוהקונסטרוקטור הקבלן

 .מועצהכשהיא מאושרת על ידי מועצה , מיום הגעת חשבונית המס של הקבלן ליום

 .הצפויה בפועלמובהר כי החישוב יעשה בהתאם לכמות המערכות 

 עם התקנת הקונסטרוקציה. בתוספת מע"מ כדיןמהתמורה  25%-סך השווה ל .18.2.2

 .הפאנליםעם התקנת  בתוספת מע"מ כדיןמהתמורה  25% -סך השווה ל .18.2.3

 , ישולם בסיוםמהתמורה עם התקנת הממירים בתוספת מע"מ כדיןמהתמורה  10% -סך השווה ל .18.2.4

, באישור כולל החיווטים וכל הדרוש לחיבור המערכת םהקונסטרוקציה והפאנלים הסולאריי התקנת

חשבונית המס של קבלת , מיום יום 15היועץ, כנגד חשבונית מס מקור, בתנאי תשלום של שוטף + 

 .מועצהכשהיא מאושרת על ידי  למועצההקבלן 

 מובהר כי החישוב יעשה בהתאם לכמות המערכות שתותקנה עד למועד האמור.                        

, מסירת OFF-GRIDמהתמורה, בתוספת מע"מ כדין, ישולם עם סיום בדיקות  20% -סך השווה ל .18.2.5

 יום. 15אישור הקבלה על ידי היועץ, כנגד חשבונית מס מקור, בתנאי תשלום של שוטף +  

 מובהר כי החישוב יעשה בהתאם לכמות המערכות שתותקנה בפועל עד למועד האמור.                       

ערכת , בתוספת מע"מ כדין, תשולם שבועיים לאחר מועד חיבור הממהתמורה %5  -סך השווה ל .18.2.6

ומסירת אישור קבלה על ידי  ON GRIDלרשת החשמל בכפוף לקבלת ערבות טיב, סיום בדיקות 

 קבלת, מיום יום 15היועץ. התשלום יעשה כנגד חשבונית מס מקור, בתנאי תשלום של שוטף + 

 .מועצהכשהיא מאושרת על ידי מועצה חשבונית המס של הקבלן ל

 המערכות שתותקנה עד למועד האמור.ובהר כי החישוב יעשה בהתאם לכמות מ

שלושה חודשים לאחר חיבור  תשולם לקבלןבתוספת מע"מ כדין, , 5יתרת התמורה, בסך של %  .18.2.7

נגד חשבונית המערכת וקבלת דו"ח הראשון המאשר עמידת הקבלן בהתחייבויותיו. התשלום יעשה כ

כשהיא מועצה הקבלן ל חשבונית המס של קבלת, מיום יום 15מס כדין, בתנאי תשלום של שוטף+ 

 .מועצהמאושרת על ידי 

 לגביהן יתקבל הדו"ח, כאמור.מובהר כי החישוב יעשה בהתאם לכמות המערכות 

לביצוע קירוי למגרש ספורט בהתאם למפרט  בגין ביצוע מלא ומושלם של התחייבויותיו -אופציונאלי  .18.3

 ____₪ על פי חישוב של תשלם המועצה לקבלן , להפעלה מושלמת למסמכי המכרז( 6)מסמך הטכני 

 מ"ר )בתוספת מע"מ כדין(. ל

לביצוע קירוי חניות בהתאם למפרט הטכני  בגין ביצוע מלא ומושלם של התחייבויותיו -אופציונאלי 

מ"ר ל ____₪ על פי חישוב של תשלם המועצה לקבלן , להפעלה מושלמת למסמכי המכרז( 6)מסמך 

 (."התמורה האופציונאלית")להלן: )בתוספת מע"מ כדין(. 
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  KWPלכל   ₪ 7.5של , תשלם המועצה לקבלן סך בכל שנה 6 -מעבר ל תוהמערכתמורת שטיפת  .18.4

 )בתוספת מע"מ כדין(.

עלויות ו/או התשלומים בגין אגרות ו/או היטלים ו/או כל התמורה כוללת את ה, כי בזאת בהרמו .18.5

לשם התקנת המערכות וחיבורן לרשת  ,על פי דיןהנדרשים  ,, מכל מין וסוג שהוא, לרשויותתשלומים

 החשמל.

 ערבויות בנקאיות .19

 ערבות הביצוע

, במועד חתימתו מועצהזה ימסור הקבלן ל הסכםלהבטחת ביצוע העבודות וכל התחייבויותיו על פי  .19.1

)להלן: ₪  100,000ך  בס, 'אנספח זה, ערבות בנקאית, אוטונומית, צמודה למדד הבסיס, בנוסח  הסכםעל 

 "(.ערבות הביצוע"

יום לאחר מועד שבו יתקבל  30ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה במשך כל תקופת ביצוע העבודות ועד  .19.2

 זה לידי סיום ו/או ביטול. הסכםאישור סיום התקנה לגבי המערכת האחרונה או עד למועד בו יבוא 

על ידי הקבלן. מבלי  סכםהערבות הביצוע תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות ה .19.3

 לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות בין היתר להבטחה ולכסוי של:

עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מלוי תנאי כלשהו מועצה כל נזק או הפסד העלול להיגרם ל .19.3.1

 .על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו זה הסכםמתנאי 

עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם המועצה כל ההוצאות והתשלומים ש .19.3.2

 זה. הסכם

 עלולה לעמוד בהן.המועצה כל הוצאות התיקונים, השלמות, שיפוצים ובדק העבודה ש .19.3.3

בשלב כלשהו מועצה אם ובמידה ויתברר ל –של כל כספים מועצה החזרה על ידי הקבלן ל .19.3.4

 שהקבלן קיבל ממנה כל כספים ביתר.

 זה. הסכםעל הקבלן מכוח פיצויים מוסכמים שיוטלו  .19.3.5

 שירותי תחזוקהערבות טיב ו

תשלום אבן הדרך תנאי לעל ידי הקבלן וכ וקםעם מתן אישור הקבלה ביחס למערכת האחרונה אשר ת .19.4

ערבות בנקאית, אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה למדד מהמדד שיהיה מועצה האחרונה, ימסור הקבלן ל

)שניים וחצי אחוזים( מסך כלל התמורה אשר  2.5%-ידוע במועד שחרור ערבות ביצוע, בסך השווה ל

אחריות ושירותי זה, זאת להבטחת  הסכםשולמה לקבלן בפועל בגין כלל המערכות שהוזמנו ממנו על פי 

 24, אשר תהיה בתוקף לתקופה של  ט'פח סבנ יות הקבלן לתפוקה, כמפורט לעילתחייבותחזוקה לרבות ה

 "(.ושירותי תחזוקה  טיבערבות חודשים )להלן: "
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 הפרתו וביטולו הסכםתקופת ה .20

עד להשלמת כל התחייבויות הקבלן על פיו )להלן: ו                       החל מיום זה יהיה בתוקף  הסכם .20.1

 (.''הסכם''תקופת ה

, הסכםמיד לאחר ביטול ההסתיימה ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, מתחייב הקבלן  .20.2

כל מסמך ו/או מוצר ו/או כל חומר או ציוד ו/או תוצר שהוכן בקשר עם ביצוע העבודות, מועצה להחזיר ל

או תוצאות לרבות צילומים ו/או העתקים ו/או מסמכים הוכנו על ידי הקבלן ו/או כל פירות ו/או תוצרים ו/

 ידי הקבלן.-השירותים ו/או העבודות שבוצעו עד לאותו מועד על

על אף האמור לעיל, תהא המועצה רשאית בכל עת, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להביא  .20.3

לא תהיה כל טענה ו/או ולקבלן יום מראש,  30לפחות לקבלן חוזה זה לידי סיום בהודעה בכתב שתימסר 

ביעה כלפי המועצה בעניין. במקרה זה ובכל מקרה אחר של ביטול החוזה על ידי המועצה, דרישה ו/או ת

תשלום כלשהו, פרט לתשלום התמורה בגין לקבלן לא תחול על המועצה חובה לפצות ו/או לשלם 

 בפועל, ככל שניתנו, עובר למועד הפסקת ההתקשרות. יוהשירותים שניתנו על יד

 ה שהיא, תהא המועצה רשאית למסור את ביצוע השירותים לאחרהובא ההסכם לידי גמר מכל סיב .20.4

מסמך, תרשים, תהליך או נוהל, בין אם ולהשתמש לצורך כך בכל  על ידי חפיפה מסודרת של הקבלן,

לא תהיינה כל טענות, ולקבלן  ,ללא תשלוםהקבלן שהוכן על ידי  בעותק קשיח או בפורמט אלקטרוני

לא לקבלן כלפי המועצה בשל שימושה בזכותה זו. מוצהר ומוסכם, כי  דרישות או תביעות מכל סוג שהוא

, והוא יעביר את כל המסמכים הקשורים לשירותים על סוגיהם מכל סוג תהא כל זכות עיכבון במסמכים

אשר המצויים אצלו, ללא תמורה, לידי המועצה. למען הסר ספק מודגש, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע 

, לרבות דרישה להשבת כספים בגין הנזקים שנגרמו למועצה עקב הקבלןועצה כלפי מטענות וזכויות המ

 להלן. 20.5אחד או יותר מהאירועים המפורטים בסעיף 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהא המועצה זכאית להודיע על ביטולו המיידי של הסכם זה או חלקו  .20.5

 בכל אחד מן המקרים הבאים:על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת גם 

הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזתו   כפושט רגל, למינוי הקבלן נגד  .20.5.1

יום או אם נותן השירות נמצא באיחוד תיקים או  60מפרק )זמני או קבוע(, והמינוי לא יבוטל תוך 

 אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים;

 ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים.קבלן ההוטל צו עיקול על נכס מנכסיו של  .20.5.2

באופן אשר על פי שיקול דעתו הסביר של המועצה עלול הקבלן שונה מצבו העסקי או הכספי של  .20.5.3

 לבצע כיאות את התחייבויותיו על פי ההסכם.הקבלן להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של 

ו על פי הסכם זה לצד ג', העביר ו/או המחה זכויותיו ו/או חובותיו ו/או התחייבויותיהקבלן  .20.5.4

 ללא אישור המועצה מראש ובכתב.

זה, למעט אם הקבלן לא החל  הסכםהקבלן לא התחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע ב .20.5.5

לביצוע פעולה המועצה לא עמדה באבן דרך לתשלום ו/או לא התקבל אישור המועצה בעבודות בגלל ש

 הדורשת את אישורה.
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, מועצהימי עסקים רצופים, ללא אישור  14הקבלן הפסיק את העבודות לתקופה העולה על  .20.5.6

מראש ובכתב, וזאת שלא כתוצאה מכוח עליון ו/או כתוצאה מהמתנה לאישור ו/או בדיקות הרשויות 

 המוסמכות.

( יום, רישיון כלשהו 90לא חודש או בוטל, או הושעה או הותנה למשך תקופה העולה על תשעים ) .20.5.7

 של הקבלן, או כל היתר ו/או אישור כלשהו הדרוש לקבלן לצורך ייצור החשמל במערכת.

ימים מיום  14זה ולא תיקן את ההפרה בתוך  הסכםהקבלן הפר הוראה מהותית מהוראות  .20.5.8

 שנדרש לעשות כן בכתב.

כי הקבלן, או אדם אחר מטעמו, נתן או הציע שוחד, מענק, המועצה הוכח, להנחת דעתה של  .20.5.9

זה על נספחיו או בקשר לזכייה במכרז ו/או בקשר לביצוע  הסכםאו טובת הנאה כלשהי בקשר ל דורון

 .הסכםהעבודות נשוא ה

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות הצדדים לבטל הסכם זה במקרה של הפרתו היסודית על ידי מי  .20.6

 .1970 –מהם, בהתאם להוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם( התשל"א 

יום ממועד חיבור המערכת לרשת החשמל,  30במקרה שבדיקות הקבלה לא יסתיימו לאחר תקופה של  .20.7

יום ממועד חיבור  31סכום השווה לסך אובדן ההכנסות שייווצר בגין התקופה שבין מועצה ישלם הקבלן ל

אובדן  "(, ככל שייווצרתקופת האיחורהמערכת לרשת החשמל לבין מועד אישור בדיקות הקבלה )להלן: "

 ההכנסות יחושב לפי הנוסחה הבאה:

P=T*(ET-Ep) 

ET=Ha*PD*GSTC*PRTH 

 כאשר:

P ין אובדן הכנסות(.א -=סכום אובדן ההכנסות, בשקלים )אם שלילי 

T .התעריף הממוצע בשקלים לקוט"ש בגין ייצור חשמל על ידי המערכת בתקופת האיחור = 

ET יצר בתקופת האיחור.= כמות האנרגיה בקוט"ש שהמערכת אמור היה לי 

EP .כמות האנרגיה בקוט"ש שהמערכת ייצר בפועל בתקופת האיחור = 

Ha .סך הקרינה במישור הפנל בתקופת האיחור בקוט"ש למ"ר= 

PD .גודל המערכת בקו"ט = 

GSTC = ( 1קרינה בתנאים סטנדרטיים .)קו"ט למ"ר 

PRTH =  זה. הסכםל 'חבנספח יחס הביצועים כמפורט 

היה ובמהלך תקופת האחריות יתגלה כי יחס הביצועים בפועל של המערכת הינו נמוך מיחס הביצועים  .20.8

"(, אזי לקבלן תינתן האפשרות לבצע בדיקות יחס הביצועים המינימאלי)להלן: "' חבנספח המובטח 

תקופת תיקונים והתאמות למערכת ככל הנדרש, על מנת שתעמוד ביחס הביצועים המינימאלי. היה ובתום 

אחריות הטיב כאמור לא יצליח הקבלן להביא את המערכת ליחס הביצועים המינימאלי, אזי התמורה 

לקבלן תופחת באופן יחסי להפרש בין יחס הביצועים שהושג בבדיקה האחרונה לבין המועצה שתשלם 

 "(.התאמת המחיריחס הביצועים המינימאלי לפי הנוסחה המפורטת בנספח האמור )להלן: "
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זכאית המועצה לעיל, תהיה  11רה של אי עמידה בלוחות הזמנים לתיקון תקלות, כמפורט בסעיף במק .20.9

לפיצוי מלא בגין אובדן יכולת הייצור בלבד לאותה תקופת עיכוב, כסעד סופי ובלעדי. הפיצוי יחושב 

 "(:פיצוי התפוקה החסרהכמכפלה של הרכיבים הבאים )להלן: "

 הקלנדרי בו התרחשה התקלה;התפוקה היומית הממוצעת ברבעון  .20.9.1

 תעריף משוקלל לקוט"ש בתקופת העיכוב; .20.9.2

 משך תקופת העיכוב. .20.9.3

יובהר כי תחשיב התפוקה הממוצעת באותו רבעון, לא יכלול תקופות שבהן לא יוצר חשמל עקב 

תקלות כאמור, גניבה או השחתה, השבתת רשת החשמל על ידי מנהל הרשת, במקרים של רשלנות 

 או עקב כוח עליון.המועצה או זדון מצד 

ההתחשבנות, כאמור, תעשה בסוף כל שנה במסגרת הדו"ח השנתי של תקופת האחריות וכל תקופת 

. וככל שמסיבה כלשהי לא תתאפשר בדרך של קיזוז מתשלומים לקבלן תיעשה תחזוקהשירותי 

 ההתחשבנות בדרך של תשלום בפועל .

מו בעקבות אי עמידה בזמנים לתיקון התקלות. קבלן יפצה על תפוקות שנגרהמובהר בזאת, כי 

 לא תכלול מצבים שבהם לקבלן לא הייתה אחריות.המועצה בחישוב הפיצוי, 

זה ועל פי כל דין, ככל שבגין  הסכםעל פי מועצה מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים המוקנים ל .20.10

את המערכת, על כל חלקיה  איחור הקבלן לא יהיה ניתן לחבר את המערכת לרשת החשמל, יפנה הקבלן

כשהוא תקין, ונקי מכל חפץ ו/או מבנה ו/או קונסטרוקציה שנבנתה מועצה ומתקניה מהגג, וישיב את הגג ל

 כחלק מהמערכת.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי בגין ההפרות המפורטות בטבלה שלהלן תהיה  .20.11

 ט בצד אותן הפרות:זכאית לפיצויים מוסכמים וקבועים, כמפורהמועצה 

 גובה הפיצוי משך זמן הביצוע הפעילות

אי השלמת עבודות הקמת 

 מערכת וחיבורה לרשת.ה

ימים מאישור חברת חשמל  180

 בדבר כניסה למכסה.

 לכל יום.₪  250

העברת הבעלות במערכות 

 מועצהל

 לכל יום איחור.₪  100 יום. 120

מתום תקופת יום  30בתוך  .מועצהאי פינוי הגג והשבתו ל

 .הסכםה

 לכל יום איחור.₪  100

תשלום הפיצויים המוסכמים המפורטים לעיל ו/או ניכויים מהתשלומים המגיעים לקבלן לא 

 זה. הסכםישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי 
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מאת הקבלן, לרבות הפיצויים המוסכמים כמפורט לעיל, מועצה כל סכום ו/או פיצויים אשר יגיעו ל .20.12

יהיה לשאת בו, מחמת שנתבעה על ידי צד ג' כלשהו, בגין מעשים ו/או מחדלים המועצה ו/או כל סכום שעל 

מאת הקבלן מועצה של הקבלן ואו עובדיו ו/או מועסקיו וכל הבא מטעמו ו/או כל סכום, העשוי להגיע ל

המועצה רשאית לקזזו מכל תמורה ו/או מכל סכום אחר שיגיעו מאת צה המועזה, תהיה  הסכםבהתאם ל

זה, שתשמש, בין השאר, גם לכיסוי  הסכםבקשר למועצה לקבלן, לרבות חלוט הערבות שנתן הקבלן ל

 , כאמור.מועצההסכומים המגיעים ל

בלן, לא מסכומים המגיעים לקהמועצה ו/או קיזוזם על ידי מועצה תשלום הפיצויים על ידי הקבלן ל .20.13

 זה. הסכםישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי 

, מועצהעל ידי  הסכםזה כביטול ה הסכםבזכויות המוקנות לה על פי המועצה שימוש לא יראו את  .20.14

הודיעה על כך במפורש בכתב לקבלן ובמועד שקבעה בהודעה, כאמור, והקבלן יהיה המועצה אלא אם 

 זה, כל עוד לא ניתנה לו הודעה, כאמור. הסכםחייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי 

 שונות .21

 הסכםזה על נספחיו, ולא להעביר ו/או למסור  הסכםהצדדים מתחייבים לשמור בסודיות את הוראות  .21.1

זה לכל אדם או גוף אחר למעט אם המידע נדרש על פי דין, או מידע מועבר בהסכמת שני הצדדים. האמור 

 לעיל לא יחול על מידע שהינו נחלת הכלל.

זה או על פי כל דין, לא  הסכםאי שימוש או איחור בשימוש מצד מי מהצדדים בזכות מזכויותיו על פי  .21.2

ויתור, הנחה, שינוי או ארכה שניתנו מצד אחד לצד השני במקרה ייחשב כוויתור מצדו על הזכות האמורה. 

לא יהיה תוקף לוויתור או ארכה כאמור אלא אם  -לא ישמשו תקדים למקרה אחר, ובכל מקרה  -מסוים 

 ניתנו בכתב.

או את  הסכםהקבלן לא יהיה רשאי להמחות את זכויותיו ו/או התחייבויותיו או לשעבד או להסב  .21.3

זה  הסכםלפי המועצה מראש ובכתב ובלבד שזכויות המועצה בכפוף לקבלת הסכמת חלקו לאחר, אלא 

 לא תפגענה. אין באמור לעיל למנוע מהקבלן להעסיק קבלני משנה.

, וישמשו בכל עת הוכחה לכאורה בכל הנוגע הקבלןספרי המועצה וחשבונותיה יחשבו ויהיו נאמנים על  .21.4

או לקבלן בכל הנוגע לכל סכום שישולם על ידי המועצה  לתשלומים שהמועצה תשלם על פי הסכם זה, וכן

 למועצה.  הקבלן על ידי 

 בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם לנספחיו, יגבר האמור בהסכם. .21.5

זה מבטא את ההסכמה המלאה והממצה בין הצדדים לגבי הנושאים הנדונים בו והוא מחליף  הסכם .21.6

ון דברים, הצעות, סיכומי דיון, מכתבי כוונה ו/או התחייבות, ומבטל כל מצג, הסכם, משא ומתן, נוהג, זיכר

 זה. הסכםפה, ששררו או הוחלפו בנושאים האמורים בין הצדדים קודם חתימתו של -בין בכתב ובין בעל

זה תימסרנה ביד או תשלחנה בדואר רשום על פי מעני הצדדים הנקובים  הסכםהודעות לצורך  .21.7

זה )או כל מען אחר אשר עליו תבוא הודעה מתאימה(, ויראו כל הודעה שנמסרה או נשלחה  הסכםבכותרת 

כאמור כאילו נתקבלה על ידי נמענה במוקדם שבין המועדים הבאים: עם מסירתה בפועל במענו של הנמען 

 ( ימי עסקים מהמועד שנמסרה3)או הצעתה במען האמור, במקרה של סירוב לקבלה(, או כעבור שלושה )

 למשלוח בדואר רשום כאמור.
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זה הינו הדין הישראלי. הצדדים מסכימים, כי בכל מחלוקת בין הצדדים, למעט  הסכםהדין החל על  .21.8

כמפורט לעיל, סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית  היועץמחלוקות בעניינים טכניים, אשר יובאו בפני 

 בלבד. באר שבעהמשפט המוסמך לכך במחוז 

 

 

 דים על החתום;לראייה באו הצד

_______________        ____________________ 

 המועצה             הקבלן
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  4למסמך ' אנספח 

 
 
 
 
 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע המכרז
                                                              

 __/__/__ תאריך:                                                                             לכבוד
 מועצה אזורית תמר

 
 ________________ הנדון: ערבות מס'                                               

 
לפי בקשת _____________ מס' ת.ז. / ח.פ. / ח.צ.__________________ מרחוב  .1

"הנערב"( אנו ערבים  -_____________________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד( )להלן 
מאה ש"ח )במילים  100,000  של חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל בזה כלפיכם באופן בלתי 

 06/22 מספר למכרז"( שתדרשו מאת הנערב בקשר סכום הערבות" -בלבד )להלן  ש"ח( אלף
לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערות סולאריות לייצור חשמל על מבני ציבור ולהקמת קירויים 

 וזאת להבטחת כל התחייבויות הנערב כלפיכם.למועצה האזורית תמר  והתקנת מערכות על גביהם

 
לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית סכום ערבות זו צמוד למדד המחרים  .2

לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד 
 חודש   ________, אשר פורסם ביום  ________, שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו.

 
ב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכת .3

לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק  את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש תחילה את 
סילוק סכום הערבות מהספק, בלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום 

 הערבות.

 
בכלל, כל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום  __________ ועד  .4

 לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה. .5

 
 

 
 חתימת הבנק: _______________
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 ביטוח  נספח

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 ______________________________________ -" המבוטח"

ם ו/או עמותות יו/או גופי סמך רשותי ותו/או תאגידים ו/או חברות עירונימועצה אזורית תמר  -"מבקש האישור"
 מנהליהם ו/או עובדיהםוועדי היישובים ו/או האגודות ו/או הקיבוצים ו/או חבריהם ו/או נבחריהם ו/או בשליטתם ו/או 

שירותי אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל  -השירותיםו/או "" הפרויקטו/או "" העבודות"

 על מבני ציבור ולהקמת קירויים והתקנת מערכות על גביהם 

 המבוטח יביטוח

פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, על -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1
חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות ועד למסירה 

ות, ולעניין ביטוח חבות המוצר הסופית של העבודות ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבוד
שנים לאחר מסירת העבודות באופן סופי ומוחלט ויציאת המבוטח  3ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של 

נספח אישור הביטוח לעבודות ההקמה ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, את הביטוחים המפורטים ב
 ה"(.ההקמביטוחי )להלן: " לנספח זה  1המצ"ב כנספח א'

מוסכם כי ביחס לביטוח חבות המוצר, מתחייב המבוטח לעורכו החל ממועד המסירה של חלק כלשהו מהעבודות 
 המוקדם מבין המועדים. -או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות 

לדרישת מבקש האישור, על המבוטח לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי המבוטח, כל גורם או 
זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח,  בעל

 או כמוטב לתגמולי הביטוח.

פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, על -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .2
שירותי התפעול ובכל מקרה לאחר מסירת ראל, לפני מתן חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ביש

שנים  3, ולעניין ביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של העבודות )לאחר חיבורן לחשמל(
המצ"ב  תפעולנספח אישור הביטוח לעבודות הבהמפורטים הביטוחים את  סיום ההתקשרות על פי ההסכםלאחר 

 "(.התפעולביטוחי להלן: ") לנספח זה 2כנספח א'

 

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים  .3
וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים 

 לביטוח לאומי וביטוחי רכב כמפורט להלן:

פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות שא -כנדרש עלביטוח חובה  .3.1
בגין נזק אחד. למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו ₪  750,000 -יפחת מ

כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי ₪  750,000בכך "ביטוח עצמי" בסך של 
מבקש האישור או מי מטעם מבקש האישור, בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על כנגד 

 המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.

ביטוח מקיף. אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה ולהסתפק  .3.2
 לעיל.  9חול האמור בסעיף בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שי

ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי,  .3.3
במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע 

 750,000גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של  ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה
בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט ₪ 

בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. 
וד, ולהסתפק בביטוח צד שלישי כאמור, ובלבד שיחול מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח לצי

 לעיל. 9האמור בסעיף 

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .3.4
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אך לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי  מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה! סעיף פי -המונח "כלי רכב" על .3.5
 נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.

 לעיל, יקראו להלן: "ביטוחי המבוטח".ביטוחי המבוטח כולם בהתאם למפורט 

כמפורט  מוסכם, כי בקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק א' )ביטוח רכוש( לביטוח העבודות הקבלניות .4
פי הפרק. תגמולי -הינו המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי הביטוח על מבקש האישור, להלן נספח ביטוחי ההקמהב

כספים מתוך תגמולי הביטוח שיתקבלו  למבוטחיעביר  ש האישורמבקהביטוח כאמור ישמשו לקימום הנזק. 
ידי המבטח -בפועל מאת המבטח וזאת עד לגובה הסכום הדרוש לקימום האובדן ו/או הנזק כפי שאושר על

בשיקום האבדן או הנזק ובניכוי סכום ההשתתפות העצמית  המבוטחוהשמאי מטעמו, זאת בהתאם להתקדמות 
 הנקובה בפוליסה.

ימים  7על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור לעניין ביטוחי ההקמה, דרישה מצד מבקש האישור,  ללא כל .5
ולעניין ביטוחי התפעול, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר העבודות,  לפני מועד תחילת העבודות

בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות  מיםביטוח, חתוהקיום  יאישוראת לפני מועד תחילת תקופת התפעול, 
  .2019-1-6המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

חבות המוצר, במועד מסירת ביטוח בגין  י המבוטחאישור ביטוחאת  למבקש האישורמתחייב להמציא  המבוטח
ודות או מועד תחילת או חלק כלשהו מהעבודות למבקש האישור או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבהעבודות 

הנו כאמור  ים. המצאת האישורמבטח המבוטח, כשהוא חתום על ידי המוקדם מבין המועדים -תקופת התפעול 
 מבקש האישור.על ידי  שימוש בחלק כלשהו מהעבודותאחד מתנאי קבלת העבודות או 

ביטוחי  יאת אישור לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור
לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה  םהמבוטח בגין הארכת תוקפ

 לעיל. 2-ו 1 פיםנוספת כמפורט בסעי

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו 
יום לפני מועד  30ביטוח חדש, שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת 

 ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע מהתחייבויות ביטוחי המבוטח מובהר כי אי המצאת אישור 
, מבלי לגרוע מכלליות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם

. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמניםהא
ו/או להתקדם מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל 

ש האישור תהיה הרשות בנוסף מוסכם במפורש כי למבק בעבודות טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.
לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח 

 במועד.

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא  .6
שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב המבוטח להודיע 

שור ככל שיידרש לשם למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האי
 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית  המבוטחלמען הסר ספק, מודגש במפורש כי על 
 למבוטחיע מכל סכום שיג מבקש האישור. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי המבוטחהנקובים בביטוחי 

 על פי הסכם זה.

כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או  וביטוחי המבוטח שיומצא ימבקש האישור רשאי לבדוק את אישור .7
ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין  בסעיףלהתחייבויות המבוטח כאמור  םתיקון שיידרש על מנת להתאימ

ין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בג
ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על 

פי -פי הסכם זה ו/או על-מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על
 דין.

ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח לגרום  יאי התאמה בין האמור באישור בכל מקרה של
 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  .8
פי הסכם זה ו/או -ת המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלמזעריבבחינת דרישה 

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש -על
ח האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטו

 שהוצא על ידי המבוטח.
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ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים 
לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון המבוטח. בכל ביטוח 

ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי  ידי המבוטח,-רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על
למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף , מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור

 ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור בכפוף לסעיף אחריות צולבת.-ו/או משלים שייערך על

וכן את  בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור המבוטח פוטר, .9
הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות )ובלבד שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים והגורמים 

ול מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלהקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל לטובת המבוטח(, 
העבודות ו/או לאתר ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח -ידי המבוטח ו/או על-להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על

לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, 
אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי  נגררים וכלי שינוע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזקצמ"ה, כלי רכב, 

ביטוחי הרכוש 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.

 ביטוח רכוש מסוג "כל הסיכונים"ף לפטור המפורט בסעיף זה לעיל, מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך בכפו
, במלואם או בחלקם, ובלבד שהפטור כאמור יחול כאילו נערך ביטוח ,2א' -ו 1לרכושו, כמפורט בנספח ביטוח א'

וא שהובאו על ידי המבוטח או מטעם ציוד ומתקנים מכל סוג שהיובהר כי ביטוח זה מתייחס לרכוש,  זה במלואו.
המבוטח או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או המשמשים את המבוטח לצורך ביצוע העבודות )ואשר לא נועד 

 (.להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות

היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח, בניגוד 
לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור, לאמור 

 בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות.

בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם  מבקש האישורחלה האחריות כלפי  המבוטחעל  .10
הזכות מבקש האישור . להמבוטחו/או על ידי מי מטעם  המבוטחעל ידי  המבוטחמהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי 

בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול למבקש האישור לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם 
 מבקש האישור.הדעת הבלעדי של 

וסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא ישחרר למען הסר ספק, מ .11
על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה שהביטוח אינו מכסה  המבוטחמהאחריות המוטלת על המבוטח את 

נתבע ו/או את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או 
 נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה.

הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב המבוטח לוודא  .12
לתחילת  במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, על המבוטח לוודא כתנאי

ביטוח זה, בשינויים המחויבים בהתאם לאופי  בסעיףהעסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים 
והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר 

 זה. בסעיף

האישור ביחס לעבודות, בין אם בוצעו למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש 
באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות לשפות ו/או 

ידי מבוטח המשנה, בין אם -לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על
 י המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוח

מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם, 
באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו 

 הוצאות המשפטיות.בהם, לרבות ה

על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה, אבדן  .13
או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד לקיים סדרי עבודה 

יף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות לעבודות בחום. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסע
והוראות החוק לביטוח לאומי, הוראות ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח 
בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות 

בדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל האמור לעיל, באופן שכל עו
 הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

 ידי המבוטח. חברת השמירה-המבוטח מתחייב לקיים שמירה נאותה בהתאם לתנאי הפוליסות הנערכות על .14
 בכללותו.  אתר העבודותתשמור על  כאמור

מי ו/או מטעם  מבקש האישורמועסקת חברת שמירה מטעם  העבודות למען הסר ספק מוסכם כי במידה ובאתר
, לא מוטלת על חברת השמירה כאמור כל חובה לשמור על רכוש המבוטח ו/או מטעם מבקש האישורהפועלים מ

וכי חובת השמירה על הציוד כאמור מוטלת על המבוטח ו/או על מי מטעם העבודות  מי מטעם המבוטח באתר
 .אינו חל על הסכם זה ועל נספחיו 1967-מוסכם במפורש כי חוק השומרים התשכ"זהמבוטח בלבד. כן, 
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לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם או  .15
יום מראש על כוונת מבקש האישור  14במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 

עשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים, ל
 ריבית והפרשי הצמדה וריבית(. 

כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את ביטוחי 
האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל סכום שיגיע המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש 
 למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.

 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.

 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם: .16

המפקח/מנהל  ולעניין ביטוחי ההקמה גם לטובת קש האישורידי מב-הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .16.1
 כי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישורוהפרויקט 

 המפקח/מנהל הפרויקט. ולעניין ביטוחי ההקמה גם לטובת

משלוח הודעה של יום לאחר  30או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  השינוי לרע .16.2
 או הביטול. לרעה המבטח למבקש האישור בדבר השינוי

על אף האמור לעיל, לעניין ביטוח העבודות הקבלניות, לא יחול שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של 
מבקש ביטוח העבודות כאמור, אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שתשלח לידי 

 יום מראש. 60דואר רשום, הודעה על כך ב האישור

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח  .16.3
 ולעניין ביטוחי ההקמה גם לטובת ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור

 לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור. ,המפקח/מנהל הפרויקט

קיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או היה ו .16.4
בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע 
חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם מבקש 

 .רהאישו

. חריג רשלנות רבתי 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .16.5
)אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי 

 . 1981 -חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם  בה(המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חו .16.6
וכן כלפי כל אדם או גוף  המפקח/מנהל הפרויקט ולעניין ביטוחי ההקמה גם לטובת מבקש האישור

שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות 
 יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא 

להמציא  בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי המבוטח טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על המבוטח .16.7
ו/או כל  מבקש האישוראישור ממבטח המבוטח על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות בידי 

ו/או כל גוף  מבקש האישורעבר על שם יורה עליו וכי הפוליסה הקבלנית תו שמבקש האישורגוף אחר 
 יורה עליו. שמבקש האישוראחר 

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות  .16.8
 על פיהן. 

.בטוח זה תהווה הפרה יסודית סעיףהפרה של איזה מהוראות  .17
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  4למסמך ' גנספח 
 

 
 רשימת האתרים/גגות        

 למסמכי המכרז 6מפרט טכני מסמך לפי 

גודל חיבור  מוסד #
 חח״י )אמפר(

 הערות

__________ 

 חתימת הקבלן
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  4למסמך  ד'נספח 
 rid TestsG-Off -טרם חיבור לרשת החשמל בדיקות 

 OFF GRIDפרוטוקול בדיקות 

 קונסטרוקציה, מסגרות

מספר 
 בדיקה

תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון הבדיקה
 מדודה

 / עבר
 נכשל

כיוון בניית  1
 הקונסטרוקציה.

בדיקה עם מצפן. תנוחת המערכת 
צריכה להיות בכיוון על פי 

 התוכנית.

   התאמה לתכנון.

מיקום המערכת על פי  2
שרטוט ומידות 

 מתוכננות.

בדיקה של מיקום 
הקונסטרוקציה על הגג לפי 

 שרטוט תכנוני.

   התאמה לתכנון.

לאחר ההרכבה, חלקי  3
הקונסטרוקציה 

מורכבים ישר וללא 
 עיוותים.

בדיקה חזותית, על פי שיקול 
דידה עם סרט מדידה ו/או מ-דעת

 פלס.

הקונסטרוקציה 
מפולסת ביחס 

 מבנהל

  

התאמה  4
לתכנון)פרטים( 

ושלמות 
הקונסטרוקציה. כולל 
התאמת ברגים/ 
שיבות חורצות ו/או 

 קפיץ.

בדיקת פרט קונסטרוקציה 
והתאמתו לרשימות הציוד 
ולתכנון. בדיקה שבניית 
הקונסטרוקציה הושלמה כולל: 
פרטי עיגון, גלוון של כל 
החיתוכים, התקנת איסכורית 

 ותעלות מחורצות.

הקונסטרוקציה 
סופקה על פי המפרט 
ובנייתה הושלמה 

 כנדרש.

  

בדיקת טיב ריתוכים,  5
וצביעתם בצבע אבץ 

 למניעת חלודה

ריתוכים נקיים  בדיקה חזותית, על פי שיקול דעת.
 וצבועים באבץ

  

בדיקת יציבות   6
 ורציפות המדרכים

בדיקה שהותקנו על פי התכנון, 
 ללא רווחים בין חלקי המדרכים,
 ושניתן ללכת עלים בצורה יציבה

התאמה לתכנון 
 ולמפרט

  

בדיקת  -קו חיים 7
עגונים לגג, תוואי 

 והתאמה ותכנון

בדיקה חזותית ופיזית. יש למתוח 
את קו החיים ולבדוק תקינות 

 העגונים.

התאמה לתכנון, קו 
חיים מתוח כראוי, 

 עגונים מחוזקים.

אישור חתום על ידי 
יועץ הבטיחות של 

 הקבלן.

  

בדיקת -סולמות 8
ריתוכים, הצללות 

 אפשריות

בדיקה שלא יוצר הצללות, חופת 
מגן תקינה, ריתוכים תקינים, 

 נעילת סולם תקין

התאמה לתכנון, ציר 
הנעילה אינו חורק, 
ריתוכים צבועים 

 אבץ כראוי

  

בדיקה חזותית, ריתוכים  כלובי ממירים 9
תקינים, גגון תקין, גישה לממיר, 

 אפשרות נעילה

התאמה לתכנון, 
ריתוכים נקיים, גגון 
שאינו מאפשר 
כניסת גשם, גישה 
נקייה לממיר, נעילה 

 אפשרית
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העתקת מזגנים ו/או  10
 דוודים

בדיקת צנרת וכניסתה אל מבנה, 
 יציבות, תקינות

צנרת לא שבורה, 
כניסה לגג אטומה, 
המזגן ו/או הדוד 
יציב ולא גורם 
לבעיה באיטום, 

עובד בצורה  המזגן
 תקינה

  

      

 פנלים סולאריים

 מספר
 בדיקה

 תוצאה תוצאה צפויה קריטריון הבדיקה
 מדודה

עבר / 
 נכשל

התאמת סוג הפנלים  1
לסוג הפנלים על פי 

 מפרט ההתקנה.

בדיקת סוג הפנלים שסופקו 
לאתר והתאמתם למפרט 

 העבודות.

התאמה מלאה בין 
הציוד שסופק לבין 

 מפרט העבודות.

  

חיזוק מכני של  2
הפנלים למבנה 

 המכאני.

בדיקה חזותית שכל פרטי העיגון 
המופיעים בתכנון מורכבים 
ומחוזקים, וכן בדיקה על ידי מגע, 

 שהמבנה המכאני יציב.

כל הברגים 
שנמצאים בתכנון 
מורכבים ומחוזקים. 

 מבנה פנלים יציב.

  

 מפצלים, קופסאות חבורים

 מספר
 בדיקה

 תוצאה תוצאה צפויה קריטריון הבדיקה
 מדודה

 / עבר
 נכשל

סוג הרכיבים, חיזוק  1
מכני של קופסאות 

 חיבורים.

 תיבדק התאמה למפרט העבודות.

יש לוודא שבורגי החיזוק נמצאים 
 במקומם ומחוזקים.

התאמה מלאה 
למפרט. קופסאות 
החיבורים מחוברים 

 ויציבים.

  

סוג הכבלים, חיבור  2
 הכבלים, המפצלים,

 המהדקים.

 תיבדק התאמה למפרט העבודות.

יש לוודא שהכבלים מחוברים 
בצורה טובה 
למפצלים/למהדקים, בורגי 

 הודקים.מ-ההידוק אם קיימים

התאמה מלאה 
למפרט. כל 
החיבורים תקינים 

 ובמקומם.

  

איטום קופסאות  3
 חיבורים.

יש לוודא קופסאות חיבורים 
אטומים למים, יש לוודא חיבור 

 אנטיגרונים וסגירתם.

-איטום מלא
האנטיגרונים 

 תקינים ובמקומם.

  

 יווט, תעלות רשת, שרשורים, ממיריםח

 מספר
 בדיקה

 תוצאה תוצאה צפויה קריטריון הבדיקה
 מדודה

 / עבר
 נכשל

תיבדק התאמה למפרט העבודות.  חווטים. 1
יש לוודא עובי כבלים על פי 
התכנון. יש לבדוק צורת חיווט 
וחיבור כבלים ושרשורים 

 לקונסטרוקציה/תעלות.

התאמה מלאה 
למפרט. החיווט 
מותקן בצורה 

 תקינה על פי תכנון.

  

תיבדק התאמה למפרט העבודות.  שרשורים. 2
יש לבדוק חיבור תקינות 
השרשורים ואופי חיבורם 

 לקונסטרוקציה/תעלות.

התאמה מלאה 
למפרט. השרשורים 
תקינים ומחוברים 

 היטב.
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תיבדק התאמה למפרט העבודות.  תעלות רשת. 3
יש לבדוק חיבור תעלות הרשת 
לקונסטרוקציה/גג, בדיקה פיסית 
של יציבות ותקינות, יש לוודא 
חיבור בין תעלות הרשת על ידי 

 מחברים תקניים.

התאמה מלאה 
למפרט. תעלות 
הרשת מחוברות 
היטב ותקינות, יש 
חיבור בין כל תעלות 
הרשת על ידי 

 תקינים. מחברים

 

  

תיבדק התאמה בין הממיר  סוג ממירים. 4
שהותקן לבין הממיר המופיע 

 במפרט העבודות.

התאמה מלאה 
 למפרט.

  

התקנת ממירים )כולל  5
קונסטרוקציה 

 לממירים(

יש לוודא שמיקום 
הקונסטרוקציה תואם לתכנון. יש 
לבצע בדיקת ריתוכים במידה 

 ונעשו.

יש לוודא שהממיר מותקן 
לדרישות היצרן, וכן  בהתאם

 שפתחי האוורור לא חסומים.

 יש לוודא יציבות הממירים.

הקונסטרוקציה 
מותקנת במקומה 
יציבה ותקינה. 
הממירים הותקנו 
לפי הוראות יצרן ועל 
פי התכנון והם 

 יציבים ותקינים.

  

 תיבדק התאמה למפרט העבודות. חיווט ותעלות. 6

 DC-יש לוודא צורת חיווט כבלי ה

לממירים, חיווט תקשורת בין 
בין  AC הממירים, חיווט 

,חיווט   ACהממירים לארון
 הארקה.

התאמה מלאה 
למפרט. החיווט 
נעשה בצורה תקנית, 
החיווט מותקן ויציב 
בתוך התעלות. 
הותקנו כיסויי 
תעלות לצורך הגנה 
מקרינת שמש 

 ישירה.

  

 לוחות מתח נמוך

 מספר
 בדיקה

תוצאה  צפויהתוצאה  קריטריון הבדיקה
 מדודה

 / עבר
 נכשל

יש לוודא שהארון ממוקם לפי  מיקום ארון. 1
 תכנון.

מיקום לפי תכנון 
 וגובה תקני.

  

חיבור גב, עבודה,  2
 וחיווט.

יש לוודא מנתקים על פי התכנון, 
ת בצורה תקני AC-חיווט כבלי ה

 ומרווחת.

חיבור גב, עבודה, 
 וחיווט תקני.

  

לוודא בדיקת איטום ארון יש  בדיקת איטום. 3
החשמל, בדיקת חיבור 

 האנטיגרונים ואיטומם.

הארון אטום 
 לחדירת מים.

  

יש לוודא שברגיי ההידוק של  ברגיי הידוק 4
המאזי"ם, המהדקים, ופסי 

 הגישור מחוזקים היטב.

ברגיי ההידוק 
 מחוזקים היטב.

  

 המשך(-)לוחות מתח נמוך

 מספר
 בדיקה

תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון הבדיקה
 מדודה

 / עבר
 נכשל

הכנה למונה ייצור לפי  1
דרישות חברת 

 החשמל.

חברת החשמל אישרה את 
 המערכת.

הארון/ציוד חברת 
מוכן -חשמל

 להתקנת מונה ייצור.
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 בדיקה חזותית 2

ללוחות חשמל 
)היעדרות פגיעות 
מכאניות, גובה 

 התקנת הלוחות וכו'(

 מכאניות.יש לוודא שאין פגיעות 

ושגובה הלוחות מתאים 
 לדרישות.

אין פגיעות 
מכאניות. גובה 

 מתאים לדרישות.

  

כיסוי פסי צבירה  3
 וחלקים חיים.

יש לוודא שפסי צבירה וחלקי לוח 
 כוסים ומוגנים.מ-חיים

פסי צבירה וחלקי 
לוח מכוסים 

 ומוגנים.

  

יש לוודא שהארקות בוצעו על פי  הארקות. 4
 התכנון.

בוצעו הארקות 
 כנדרש.

 

  

יש לוודא שפסי חיזוק בוצעו על  פסי חיזוק לכבלים. 5
 פי התכנון.

פסי חיזוק הותקנו 
 כנדרש התכנון.

  

אטימת דלתות וכל  6
 הלוחות.

   קיים איטום מלא. יש לוודא שדלתות לוח אטומות.

אביזרים ומיקומם  7
 לפי התוכנית.

יש לוודא שכל האביזרים הותקנו 
 ע"פ תכנון.

כל האביזרים 
 הותקנו ע"פ התכנון.

  

צבעי מוליכים לפי  8
 תקן ולפי תוכניות.

יש לוודא שצבעי מוליכים 
 מתאימים לדרישות התקן.

צבעי מוליכים הנם 
 ע"פ התקן.

  

אמצעי חיזוק לרצפה  9
 ולקיר.

יש לוודא שלוחות חשמל עוגנו 
 וחוזקו למשטחים קבועים.

כל הלוחות מעוגנים 
 ויציבים.

  

חיזוק ברגים בכל ציוד  10
 מיתוג ובמהדקים.

יש לוודא שבוצע חיזוק ברגים 
 בציוד המיתוג ובמהדקים.

כל הברגים חוזקו 
כנדרש. בדיקה תרמו 
גרפית תומכת 

 בממצאים.

  

בדיקת קיום תיקי  11
  MADE-ASתוכניות 

בכל הלוחות, 
והתאמת ציוד מותקן 

 לתוכניות.

יש לוודא הימצאות תוכניות 
 בכל הלוחות.מעודכנות 

בכל הלוחות נמצאו 
 תוכניות מעודכנות.

  

בדיקת ניקיון בלוחות  12
 חשמל ומסביבם.

יש לוודא שסביבת הלוח נקייה 
 ופנויה מפסולת בנין.

   סביבת הלוח נקייה.

בדיקת שלמות  13
 ויציבות הלוחות.

יש לוודא שלמות ויציבות 
 הלוחות.

כל הלוחות שלמים, 
מעוגנים לחלק מבנה 

 קשיח, ויציבים.

  

 DCקווי הזנה 

מספר 
 בדיקה

תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון הבדיקה
 מדודה

עבר / 
 נכשל

בדיקת רציפות בכל  1
, בין DC-קווי ה

ממירים עד לפנלים 
דרך לוחות משנה 
 בגג)במתח בדיקה 

1000V) 

 DC-יש לוודא רציפות בקווי ה
 לפי התכנון.

קיימת רציפות. 
הקווים בוצעו ע"פ 

 התכנון.
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בדיקת התנגדות  2
(, כדי -)-בין)+( ל

לוודות חוסר קצר 
בקווים ותקינות 
הבידוד )במתח 

 (1000V בדיקה 

יש לוודא את תקינות הקווים על 
 ידי ביצוע בדיקת התנגדות.

   הבדיקה תקינה.

 ACקווי הזנה 

מספר 
 בדיקה

תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון הבדיקה
 מדודה

עבר / 
 נכשל

 תיבדק התאמה למפרט העבודות. ומיקום הכבל. סוג 1

יש לוודא שאכן הכבל הועבר לפי 
 תכנון לארון החשמל המתאים.

התאמה מלאה 
למפרט. הכבל 
 הותקן על פי התכנון.

  

יש לוודא שהכבל מקובע לתעלות  צורת חיווט וקיבוע. 2
 ומותקן בצורה תקנית.

הכבל הותקן בצורה 
 תקנית.

  

לארונות חיבור הכבל  3
 החשמל.

יש לוודא חיבור הכבל בצורה 
תקנית, יש לוודא שברגיי ההידוק 
אשר מחברים את הכבל מחוזקים 

 היטב.

   

בדיקת רציפות בכל  4
 AC-קווי ה

לפי  AC-יש לוודא רציפות בקווי ה
 התכנון.

קיימת רציפות. 
הקווים בוצעו ע"פ 

 התכנון.

  

בדיקת התנגדות  5
(, כדי -)-בין)+( ל

לוודות חוסר קצר 
בקווים ותקינות 
הבידוד )במתח 

 (500V בדיקה 

יש לוודא את תקינות הקווים על 
 ידי ביצוע בדיקת התנגדות.

   הבדיקה תקינה.

 שילוט מערכת

מספר 
 בדיקה

תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון הבדיקה
 מדודה

עבר / 
 נכשל

שילוט בלוחות  1
ראשיים, אזוריים, 
לוח מונה יצור ולוחות 

 .PVחלוקה 

יש לוודא התקנת שילוט על פי 
דרישות התקן, חברת החשמל 

 והרשויות המוסמכות.

השילוט הותקן 
 ועונה לדרישות.

  

שילוט לקווי הזנה  2
AC  .כבלים 

יש לוודא שכל כבלי המערכת 
שולטו בשילוט המתאים כנדרש: 

מחברת חשמל וגם  "זהירות מוזן
 ממע' סולארית"

כבלי המערכת 
 משולטים כנדרש.

  

שילוט לקווי איסוף  3
DC 

יש לוודא שכל כבלי המערכת 
שולטו בשילוט המתאים כנדרש: 

מסוכן  DC"זהירות קיים מתח 
 ממע' סולארית"

השילוט הותקן 
 ועונה לדרישות.

 

  

יש לוודא שהממירים מוספרו  שילוט ממירים. 4
ושולטו על פי בדיקת חיבור. 

לפני   ACהכיתוב יכלול: יש לנתק 
 .DCניתוק 

הממירים שולטו על 
 פי חיבורם.

  



- 70 - 

70 

 

יש לוודא שילוט מתאים בכל  שילוט לוחות משנה 5
לוחות החשמל)פנים(,כמו כן 
לוודא שילוט חיצוני על הארון 

 כנדרש.

משולט   AC-ארון ה
על פי התקן וסדר 

 הממירים.

  

שילוט חדרי מתח  6
 גבוה.

בדיקה שמערך השילוט כולל את 
כל שלטי ההכוונה והאזהרה 

 כנדרש.

מערך מתח גבוה 
משולט על פי 

 הדרישות.

  

יש לוודא שילוט מדבקות ושלטי  שילוט הארקה. 7
הארקה בכל נקודות הארקה 
במערכת )מ.ג, קונסטרוקציה, 

 (ACממירים, ארון 

כל נקודות הארקה 
משולטות על פי  

 התקן.

  

 ניקיון הגג, אזור ההתארגנות והאתר

מספר 
 בדיקה

תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון הבדיקה
 מדודה

עבר / 
 נכשל

שבוצע ניקיון יש לוודא  ניקיון גרדים 1
 מקסימאלי של גרדים על הגג.

   הגג נקי מגרדים.

פינוי פסולת בניין  2
 ואריזות

יש לוודא שכל המשטחים 
והקרטונים רוכזו בשטח האתר 
למקום מרוכז שיגדיר המועצה 
ובוצע ניקוי באזור ההתארגנות. 
סילוק הפסולת מנקודת הריכוז 

 באתר, באחריות המועצה.

   השטח נקי.

פינוי ציוד, פינוי  3
מבנים ארעיים 

 מהאתר.

יש לוודא פינוי של כל הציוד 
ששימש את הקבלן לרבות מבנים 

 ארעיים ומכולות.

השטח פונה מציוד 
 וממבנים ארעיים.

  

 בדיקת מערך הארקות

מספר 
 בדיקה

תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון הבדיקה
 מדודה

עבר / 
 נכשל

בדיקה שכל פה"פ  1
מוגן מפגיעות 
מכאניות, מוגן נגד 
מים בקופסה אטומה 
וכל מוליך מחובר לפס 

 על ידי בורג נפרד.

יש לוודא הגנה כנגד פגיעה, 
חדירת מים והידוק לכל פס 

 בנפרד.

רכיבים מוגנים מפני 
פגיעה, ציוד אטום 
למים, כל מוליך 
הודק באמצעות 

 בורג נפרד.

  

הארקת  2
 קונסטרוקציה.

יש לוודא שבוצעה הארקת 
קונסטרוקציה על פי 

 התכנון/התקן.

נמצאה התאמה 
לתכנון ולדרישות 

 התקן.

 

  

יש לוודא שבוצעה הארקת  הארקת ממירים. 3
 ממירים ע"פ התכנון/התקן.

נמצאה התאמה 
לתכנון ולדרישות 

 התקן.

 

  

יש לוודא שבוצעה הארקת פנלים  הארקת פנלים. 4
 על פי התכנון/התקן.

נמצאה התאמה 
ולדרישות לתכנון 

 התקן.
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הארקת תעלות  5
 רשת/פח.

יש לוודא שבוצעה הארקת מערך 
תעלות רשת/תעלות פח על פי 

 התכנון/התקן.

נמצאה התאמה 
לתכנון ולדרישות 

 התקן.

 

  

סימון על ידי דגלונים  6
של כל גידי הארקה 

 בתוך קופסת פה"פ.

 

יש לוודא המצאות דגלוני סימון 
 כנדרש.

סימון הותקנו דגלוני 
 כנדרש.

  

 אחריות לקוח –תקשורת 

מספר 
 בדיקה

תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון הבדיקה
 מדודה

עבר / 
 נכשל

 RS485קו תקשורת  1
בין נק' רשת לבין 

 ריכוזי הממירים.

יש לוודא התקנת קו תקשורת על 
פי תכנון. התקנה באחריות 

 הלקוח.

קו תקשורת הותקן 
 ופועל כנדרש.

  

 מסגרותקונסטרוקציה, 

מספר 
 בדיקה

תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון בדיקהה
 מדודה

 / עבר
 נכשל

כיוון בניית  1
 הקונסטרוקציה.

בדיקה עם מצפן. תנוחת המערכת 
צריכה להיות בכיוון על פי 

 התוכנית.

   התאמה לתכנון.

מיקום המערכת על פי  2
שרטוט ומידות 

 מתוכננות.

בדיקה של מיקום 
לפי  הקונסטרוקציה על הגג

 שרטוט תכנוני.

   התאמה לתכנון.

לאחר ההרכבה, חלקי  3
הקונסטרוקציה 

מורכבים ישר וללא 
 עיוותים.

בדיקה חזותית, על פי שיקול 
דידה עם סרט מדידה ו/או מ-דעת

 פלס.

הקונסטרוקציה 
מפולסת ביחס 

 למבנה

  

התאמה  4
לתכנון)פרטים( 

ושלמות 
הקונסטרוקציה. כולל 
התאמת ברגים/ 

חורצות ו/או שיבות 
 קפיץ.

בדיקת פרט קונסטרוקציה 
והתאמתו לרשימות הציוד 
ולתכנון. בדיקה שבניית 
הקונסטרוקציה הושלמה כולל: 
פרטי עיגון, גלוון של כל 
החיתוכים, התקנת איסכורית 

 ותעלות מחורצות.

הקונסטרוקציה 
סופקה על פי המפרט 
ובנייתה הושלמה 

 כנדרש.

  

בדיקת טיב ריתוכים,  5
עתם בצבע אבץ וצבי

 למניעת חלודה

ריתוכים נקיים  בדיקה חזותית, על פי שיקול דעת.
 וצבועים באבץ

  

בדיקת יציבות   6
 ורציפות המדרכים

בדיקה שהותקנו על פי התכנון, 
ללא רווחים בין חלקי המדרכים, 

 ושניתן ללכת עלים בצורה יציבה

התאמה לתכנון 
 ולמפרט

  

דיקת ב -קו חיים 7
תוואי  עגונים לגג,

 והתאמה ותכנון

בדיקה חזותית ופיזית. יש למתוח 
את קו החיים ולבדוק תקינות 

 העגונים.

התאמה לתכנון, קו 
חיים מתוח כראוי, 

 עגונים מחוזקים.

אישור יועץ 
 הבטיחות של הקבלן
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בדיקת -סולמות 8
ריתוכים, הצללות 

 אפשריות

בדיקה שלא יוצר הצללות, חופת 
תקינים, מגן תקינה, ריתוכים 

 נעילת סולם תקין

התאמה לתכנון, ציר 
הנעילה אינו חורק, 
ריתוכים צבועים 

 אבץ כראוי

  

בדיקה חזותית, ריתוכים  כלובי ממירים 9
תקינים, גגון תקין, גישה לממיר, 

 אפשרות נעילה

התאמה לתכנון, 
ריתוכים נקיים, גגון 
שאינו מאפשר 
כניסת גשם, גישה 
נקייה לממיר, נעילה 

 אפשרית

  

בדיקת צנרת וכניסתה אל מבנה,  העתקת מזגנים 10
 יציבות, תקינות

צנרת לא שבורה, 
כניסה לגג אטומה, 
המזגן יציב ולא 
גורם לבעיה 
באיטום, המזגן 

 עובד בצורה תקינה

  

      

 פנלים סולאריים

 מספר
 בדיקה

 תוצאה תוצאה צפויה קריטריון בדיקהה
 מדודה

עבר / 
 נכשל

הפנלים התאמת סוג  1
לסוג הפנלים על פי 

 מפרט ההתקנה.

בדיקת סוג הפנלים שסופקו 
לאתר והתאמתם למפרט 

 העבודות.

התאמה מלאה בין 
הציוד שסופק לבין 

 מפרט העבודות.

  

חיזוק מכני של  2
הפנלים למבנה 

 המכאני.

בדיקה חזותית שכל פרטי העיגון 
המופיעים בתכנון מורכבים 

מגע, ומחוזקים, וכן בדיקה על ידי 
 שהמבנה המכאני יציב.

כל הברגים 
שנמצאים בתכנון 
מורכבים ומחוזקים. 

 מבנה פנלים יציב.

  

 מפצלים, קופסאות חבורים

 מספר
 בדיקה

 תוצאה תוצאה צפויה קריטריון בדיקהה
 מדודה

 / עבר
 נכשל

סוג הרכיבים, חיזוק  1
מכני של קופסאות 

 חיבורים.

 תיבדק התאמה למפרט העבודות.

שבורגי החיזוק נמצאים  יש לוודא
 במקומם ומחוזקים.

התאמה מלאה 
למפרט. קופסאות 
החיבורים מחוברים 

 ויציבים.

  

סוג הכבלים, חיבור  2
הכבלים, המפצלים, 

 המהדקים.

 תיבדק התאמה למפרט העבודות.

יש לוודא שהכבלים מחוברים 
בצורה טובה 
למפצלים/למהדקים, בורגי 

 הודקים.מ-ההידוק אם קיימים

התאמה מלאה 
למפרט. כל 
החיבורים תקינים 

 ובמקומם.

  

איטום קופסאות  3
 חיבורים.

יש לוודא קופסאות חיבורים 
אטומים למים, יש לוודא חיבור 

 אנטיגרונים וסגירתם.

-איטום מלא
האנטיגרונים 

 תקינים ובמקומם.

  

 יווט, תעלות רשת, שרשורים, ממיריםח

 מספר
 בדיקה

 תוצאה צפויה תוצאה קריטריון בדיקהה
 מדודה

 / עבר
 נכשל
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תיבדק התאמה למפרט העבודות.  חווטים. 1
יש לוודא עובי כבלים על פי 
התכנון. יש לבדוק צורת חיווט 
וחיבור כבלים ושרשורים 

 לקונסטרוקציה/תעלות.

התאמה מלאה 
למפרט. החיווט 
מותקן בצורה 

 תקינה על פי תכנון.

  

העבודות. תיבדק התאמה למפרט  שרשורים. 2
יש לבדוק חיבור תקינות 
השרשורים ואופי חיבורם 

 לקונסטרוקציה/תעלות.

התאמה מלאה 
למפרט. השרשורים 
תקינים ומחוברים 

 היטב.

  

תיבדק התאמה למפרט העבודות.  תעלות רשת. 3
יש לבדוק חיבור תעלות הרשת 
לקונסטרוקציה/גג, בדיקה פיסית 
של יציבות ותקינות, יש לוודא 

ן תעלות הרשת על ידי חיבור בי
 מחברים תקניים.

התאמה מלאה 
למפרט. תעלות 
הרשת מחוברות 
היטב ותקינות, יש 
חיבור בין כל תעלות 
הרשת על ידי 

 מחברים תקינים.

 

  

תיבדק התאמה בין הממיר  סוג ממירים. 4
שהותקן לבין הממיר המופיע 

 במפרט העבודות.

התאמה מלאה 
 למפרט.

  

 התקנת ממירים )כולל 5
קונסטרוקציה 

 לממירים(

יש לוודא שמיקום 
הקונסטרוקציה תואם לתכנון. יש 
לבצע בדיקת ריתוכים במידה 

 ונעשו.

יש לוודא שהממיר מותקן 
בהתאם לדרישות היצרן, וכן 

 שפתחי האוורור לא חסומים.

 יש לוודא יציבות הממירים.

הקונסטרוקציה 
מותקנת במקומה 
יציבה ותקינה. 
הממירים הותקנו 

הוראות יצרן ועל לפי 
פי התכנון והם 

 יציבים ותקינים.

  

 תיבדק התאמה למפרט העבודות. חיווט ותעלות. 6

 DC-יש לוודא צורת חיווט כבלי ה

לממירים, חיווט תקשורת בין 
בין  AC הממירים, חיווט 

,חיווט   ACהממירים לארון
 הארקה.

התאמה מלאה 
למפרט. החיווט 
נעשה בצורה תקנית, 

מותקן ויציב החיווט 
בתוך התעלות. 
הותקנו כיסויי 
תעלות לצורך הגנה 
מקרינת שמש 

 ישירה.

  

 לוחות מתח נמוך

 מספר
 בדיקה

תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון בדיקהה
 מדודה

 / עבר
 נכשל

יש לוודא שהארון ממוקם לפי  מיקום ארון. 1
 תכנון.

מיקום לפי תכנון 
 וגובה תקני.

  

חיבור גב, עבודה,  2
 וחיווט.

יש לוודא מנתקים על פי התכנון, 
ת בצורה תקני AC-חיווט כבלי ה

 ומרווחת.

חיבור גב, עבודה, 
 וחיווט תקני.

  

יש לוודא בדיקת איטום ארון  בדיקת איטום. 3
החשמל, בדיקת חיבור 

 האנטיגרונים ואיטומם.

הארון אטום 
 לחדירת מים.

  

יש לוודא שברגיי ההידוק של  ברגיי הידוק 4
המאזי"ם, המהדקים, ופסי 

 הגישור מחוזקים היטב.

ברגיי ההידוק 
 מחוזקים היטב.
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 המשך(-)לוחות מתח נמוך

 מספר
 בדיקה

תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון דיקההב
 מדודה

 / עבר
 נכשל

הכנה למונה ייצור לפי  1
דרישות חברת 

 החשמל.

חברת החשמל אישרה את 
 המערכת.

הארון/ציוד חברת 
מוכן -חשמל

 להתקנת מונה ייצור.

  

 בדיקה חזותית 2

ללוחות חשמל 
)היעדרות פגיעות 
מכאניות, גובה 

 התקנת הלוחות וכו'(

 יש לוודא שאין פגיעות מכאניות.

ושגובה הלוחות מתאים 
 לדרישות.

אין פגיעות 
מכאניות. גובה 

 מתאים לדרישות.

  

כיסוי פסי צבירה  3
 וחלקים חיים.

לוח  יש לוודא שפסי צבירה וחלקי
 כוסים ומוגנים.מ-חיים

פסי צבירה וחלקי 
לוח מכוסים 

 ומוגנים.

  

יש לוודא שהארקות בוצעו על פי  הארקות. 4
 התכנון.

הארקות בוצעו 
 כנדרש.

 

  

יש לוודא שפסי חיזוק בוצעו על  פסי חיזוק לכבלים. 5
 פי התכנון.

פסי חיזוק הותקנו 
 כנדרש התכנון.

  

אטימת דלתות וכל  6
 הלוחות.

   קיים איטום מלא. יש לוודא שדלתות לוח אטומות.

אביזרים ומיקומם  7
 לפי התוכנית.

יש לוודא שכל האביזרים הותקנו 
 ע"פ תכנון.

כל האביזרים 
 הותקנו ע"פ התכנון.

  

צבעי מוליכים לפי  8
 תקן ולפי תוכניות.

יש לוודא שצבעי מוליכים 
 מתאימים לדרישות התקן.

צבעי מוליכים הנם 
 התקן.ע"פ 

  

אמצעי חיזוק לרצפה  9
 ולקיר.

יש לוודא שלוחות חשמל עוגנו 
 וחוזקו למשטחים קבועים.

כל הלוחות מעוגנים 
 ויציבים.

  

חיזוק ברגים בכל ציוד  10
 מיתוג ובמהדקים.

יש לוודא שבוצע חיזוק ברגים 
 בציוד המיתוג ובמהדקים.

כל הברגים חוזקו 
כנדרש. בדיקה תרמו 
גרפית תומכת 

 בממצאים.

  

בדיקת קיום תיקי  11
  MADE-ASתוכניות 

בכל הלוחות, 
והתאמת ציוד מותקן 

 לתוכניות.

יש לוודא הימצאות תוכניות 
 מעודכנות בכל הלוחות.

בכל הלוחות נמצאו 
 תוכניות מעודכנות.

  

בדיקת ניקיון בלוחות  12
 חשמל ומסביבם.

יש לוודא שסביבת הלוח נקייה 
 ופנויה מפסולת בנין.

   סביבת הלוח נקייה.

בדיקת שלמות  13
 ויציבות הלוחות.

יש לוודא שלמות ויציבות 
 הלוחות.

כל הלוחות שלמים, 
מעוגנים לחלק מבנה 

 קשיח, ויציבים.

  

 DCקווי הזנה 

מספר 
 בדיקה

תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון בדיקהה
 מדודה

עבר / 
 נכשל
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בדיקת רציפות בכל  1
, בין DC-קווי ה

ממירים עד לפנלים 
דרך לוחות משנה 
 בגג)במתח בדיקה 

1000V) 

 DC-יש לוודא רציפות בקווי ה
 לפי התכנון.

קיימת רציפות. 
הקווים בוצעו ע"פ 

 התכנון.

  

בדיקת התנגדות  2
(, כדי -)-בין)+( ל

לוודות חוסר קצר 
בקווים ותקינות 
הבידוד )במתח 

 (1000V בדיקה 

הקווים על יש לוודא את תקינות 
 ידי ביצוע בדיקת התנגדות.

   הבדיקה תקינה.

 ACקווי הזנה 

מספר 
 בדיקה

תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון בדיקהה
 מדודה

עבר / 
 נכשל

 תיבדק התאמה למפרט העבודות. סוג ומיקום הכבל. 1

יש לוודא שאכן הכבל הועבר לפי 
 תכנון לארון החשמל המתאים.

התאמה מלאה 
למפרט. הכבל 
 הותקן על פי התכנון.

  

יש לוודא שהכבל מקובע לתעלות  צורת חיווט וקיבוע. 2
 ומותקן בצורה תקנית.

הכבל הותקן בצורה 
 תקנית.

  

חיבור הכבל לארונות  3
 החשמל.

יש לוודא חיבור הכבל בצורה 
תקנית, יש לוודא שברגיי ההידוק 
אשר מחברים את הכבל מחוזקים 

 היטב.

   

בכל בדיקת רציפות  4
 AC-קווי ה

לפי  AC-יש לוודא רציפות בקווי ה
 התכנון.

קיימת רציפות. 
הקווים בוצעו ע"פ 

 התכנון.

  

בדיקת התנגדות  5
(, כדי -)-בין)+( ל

לוודות חוסר קצר 
בקווים ותקינות 
הבידוד )במתח 

 (500V בדיקה 

יש לוודא את תקינות הקווים על 
 ידי ביצוע בדיקת התנגדות.

   הבדיקה תקינה.

 שילוט מערכת

מספר 
 בדיקה

תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון בדיקהה
 מדודה

עבר / 
 נכשל

שילוט בלוחות  1
ראשיים, אזוריים, 
לוח מונה יצור ולוחות 

 .PVחלוקה 

יש לוודא התקנת שילוט על פי 
דרישות התקן, חברת החשמל 

 והרשויות המוסמכות.

השילוט הותקן 
 ועונה לדרישות.

  

שילוט לקווי הזנה  2
AC  .כבלים 

יש לוודא שכל כבלי המערכת 
שולטו בשילוט המתאים כנדרש: 
"זהירות מוזן מחברת חשמל וגם 

 ממע' סולארית"

כבלי המערכת 
 משולטים כנדרש.

  

שילוט לקווי איסוף  3
DC 

יש לוודא שכל כבלי המערכת 
שולטו בשילוט המתאים כנדרש: 

מסוכן  DC"זהירות קיים מתח 
 ' סולארית"ממע

השילוט הותקן 
 ועונה לדרישות.
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יש לוודא שהממירים מוספרו  שילוט ממירים. 4
ושולטו על פי בדיקת חיבור. 

לפני   ACהכיתוב יכלול: יש לנתק 
 .DCניתוק 

הממירים שולטו על 
 פי חיבורם.

  

יש לוודא שילוט מתאים בכל  שילוט לוחות משנה 5
לוחות החשמל)פנים(,כמו כן 

שילוט חיצוני על הארון  לוודא
 כנדרש.

משולט   AC-ארון ה
על פי התקן וסדר 

 הממירים.

  

שילוט חדרי מתח  6
 גבוה.

בדיקה שמערך השילוט כולל את 
כל שלטי ההכוונה והאזהרה 

 כנדרש.

מערך מתח גבוה 
משולט על פי 

 הדרישות.

  

יש לוודא שילוט מדבקות ושלטי  שילוט הארקה. 7
הארקה בכל נקודות הארקה 
במערכת )מ.ג, קונסטרוקציה, 

 (ACממירים, ארון 

כל נקודות הארקה 
משולטות על פי  

 התקן.

  

 ניקיון הגג, אזור ההתארגנות והאתר

מספר 
 בדיקה

תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון בדיקהה
 מדודה

עבר / 
 נכשל

שבוצע ניקיון יש לוודא  ניקיון גרדים 1
 מקסימאלי של גרדים על הגג.

   הגג נקי מגרדים.

פינוי פסולת בניין  2
 ואריזות

יש לוודא שכל המשטחים 
והקרטונים רוכזו בשטח האתר 

המועצה למקום מרוכז שיגדיר 
ובוצע ניקוי באזור ההתארגנות. 
סילוק הפסולת מנקודת הריכוז 

 .מועצהבאתר, באחריות 

   השטח נקי.

ציוד, פינוי  פינוי 3
מבנים ארעיים 

 מהאתר.

יש לוודא פינוי של כל הציוד 
ששימש את הקבלן לרבות מבנים 

 ארעיים ומכולות.

השטח פונה מציוד 
 וממבנים ארעיים.

  

 בדיקת מערך הארקות

מספר 
 בדיקה

תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון בדיקהה
 מדודה

עבר / 
 נכשל

בדיקה שכל פה"פ  1
מוגן מפגיעות 
מכאניות, מוגן נגד 
מים בקופסה אטומה 
וכל מוליך מחובר לפס 

 על ידי בורג נפרד.

יש לוודא הגנה כנגד פגיעה, 
חדירת מים והידוק לכל פס 

 בנפרד.

רכיבים מוגנים מפני 
פגיעה, ציוד אטום 
למים, כל מוליך 
הודק באמצעות 

 בורג נפרד.

  

הארקת  2
 קונסטרוקציה.

יש לוודא שבוצעה הארקת 
קונסטרוקציה על פי 

 התכנון/התקן.

נמצאה התאמה 
לתכנון ולדרישות 

 התקן.

 

  

יש לוודא שבוצעה הארקת  הארקת ממירים. 3
 ממירים ע"פ התכנון/התקן.

נמצאה התאמה 
לתכנון ולדרישות 

 התקן.
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יש לוודא שבוצעה הארקת פנלים  הארקת פנלים. 4
 על פי התכנון/התקן.

נמצאה התאמה 
ולדרישות לתכנון 

 התקן.

 

  

הארקת תעלות  5
 רשת/פח.

יש לוודא שבוצעה הארקת מערך 
תעלות רשת/תעלות פח על פי 

 התכנון/התקן.

נמצאה התאמה 
לתכנון ולדרישות 

 התקן.

 

  

סימון על ידי דגלונים  6
של כל גידי הארקה 

 בתוך קופסת פה"פ.

 

יש לוודא המצאות דגלוני סימון 
 כנדרש.

סימון הותקנו דגלוני 
 כנדרש.

  

 אחריות לקוח –תקשורת 

מספר 
 בדיקה

תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון בדיקהה
 מדודה

עבר / 
 נכשל

 RS485קו תקשורת  1
בין נק' רשת לבין 

 ריכוזי הממירים.

ל יש לוודא התקנת קו תקשורת ע
תכנון. התקנה באחריות פי 

 הלקוח.

קו תקשורת הותקן 
 ופועל כנדרש.
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 Off Gridאישור השלמת התקנת המערכת ובדיקת 

הננו לאשר כי בתאריך __________ הושלם ביצוע הקמת המערכת אשר _________ )"הקבלן"( התחייב לבצע על פי 

"( וכן, הושלמה בהצלחה מבחן הסכםמיום _________ אשר נערך בין _________ לבין הקבלן )"ה הסכםדרישות ה

 .Off Grid test –ההשלמה 

 , אלא אם תוכן הדברים ו/או הקשרם מחייב אחרת.הסכםלכל המונחים יהיה הפירוש אשר ניתן להם ב

בלבד. המועצה מובהר כי החל ממועד זה האחריות לקיום אמצעי שמירה ומיגון וכן לנזקים לצד ג' ו/או לרוכש יחולו על 

 נזקי רכוש. ביטוח רכוש לכיסויהמועצה כן מובהר ומוסכם כי החל ממועד זה יערוך 

 הצוות הבודק:

 חתימה      _______________ _________________       היועץ הטכני .1

 חתימה      _______________ מועצה_________________       נציג  .2

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 היום___________ לחודש___________ לשנת______________

 

______________________ 

 מועצהחתימה וחותמת 
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  4למסמך  ה'נספח 
 

 Grid Tests-On -בדיקות קבלה 

 ON GRIDפרוטוקול בדיקות 

 פנלים סולאריים

מספר 
 בדיקה

תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון הבדיקה
 מדודה

עבר / 
 נכשל

יש לבצע בדיקות מתח לגבי כל  מתח. 1
 המערכת החשמלי נשוא החוזה.

המתחים על פי 
התכנון. דו"ח 
חשמלאי בודק 
מאשר את תקינות 

 המערכת.

  

 בדיקת מערך הארקות

 מספר
 בדיקה

 תוצאה תוצאה צפויה קריטריון הבדיקה
 מדודה

 / עבר
 נכשל

מדידת לולאת  1
 התקלה בכל הלוחות.

המדידה אמתה את  יש לבצע מדידה לפי הצורך.
 תקינות המערך.

  

 מערכת ניטור

 מספר
 בדיקה

תוצאה  צפויהתוצאה  קריטריון הבדיקה
 מדודה

 / עבר
 נכשל

התקנת מערכות ניטור  1
אנרגיה נתוני מערכת 

 ותקינותה.

יש לוודא התקנת מערכת ניטור 
 נתונים ע"פ המפרט.

מערכת ניטור 
אנרגיה הותקנה לפי 
המפרט. המערכת 
מנטרת נתונים 

 כנדרש.

  

אימות דיוק רגש  2
 קרינה

שני רגשים יופעלו במקביל לרגש 
 שעות.  4המערכת במשך 

הסטייה של הרגש 
בבדיקה מהממוצע 
של שני רגשים 
המקבלים יירשם 
כנתון בדוח תפוקה 

 שנתית

התוצא  
יירשם 
לצורך 
ניתוח 

 PRה

  בדיקות תרמוגראפיות

 מספר
 בדיקה

תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון הבדיקה
 מדודה

 / עבר
 נכשל

 IVבדיקת 

 מספר
 בדיקה

תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון הבדיקה
 מדודה

 / עבר
 נכשל

של  IVבדיקת אופיין  1
 מחרוזות הפנלים

של כל מחזרות ימדד  IVהאויין 
בהתאם לתנאים המקובלים 
ומוצהרים של המכשיר המכויל 

 בשימוש הקבלן

ערך התפוקה 
 STCמנורמל ל

 5%עד 
מתחת 

להספק 
הפנל 

 המוצהר

 / עבר
 נכשל

בדיקת פאנלים  1
 מדגמית

יש לבדוק נק' חמות בחיבורים 
 עם מצלמה תרמית

   אין נקודות חמות
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יש לבדוק נק' חמות עם מצלמה  DCבדיקת לוחות  2
 תרמית

   אין נקודות חמות

יש לבדוק נק' חמות עם מצלמה  ACבדיקת לוחות  3
 תרמית

   אין נקודות חמות

מצלמה יש לבדוק נק' חמות עם  בדיקת ממירים 4
 תרמית

   אין נקודות חמות

 אישורי מהנדסים/בודקים

 יש להציג אישורי מהנדס קונסטרוקציה, מומחה קרינה אלקטרומגנטית, אישור חח"י לתקינות המערכת והפעלתה.

 היתר הפעלה של משרד האנרגיה והמים.
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 אישור השלמת הקמת המערכת וחיבורה

הושלם חיבורו של המערכת לרשת החשמל על ידי הקבלן, הושלם ביצוען של הננו מאשרים כי בתאריך __________ 

( אשר __________ )"הקבלן"( התחייב לבצע על פי דרישות On grid testהעבודות וכן בוצעו בהצלחה בדיקות הקבלה )

ור את הקבלן החוזה מיום _________ אשר נערך בין _________ לבין הקבלן )"החוזה"(.  אין באמור לעיל כדי לפט

 מהתחייבויותיו בקשר לתקופת הטיב, האחריות, התחזוקה וכיו"ב.

 לכל המונחים יהיה הפירוש אשר ניתן להם בחוזה, אלא אם תוכן הדברים ו/או הקשרם מחייב אחרת.

 תאריך תחילת תקופת אחריות הטיב ____________.

 הצוות הבודק:

 חתימה      _______________ _________________       היועץ הטכני .1

 חתימה      _______________ _________________       נציג המועצה .2

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 היום___________ לחודש___________ לשנת______________

 

______________________ 

 חתימה וחותמת המועצה
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  4למסמך  ו'נספח 
 

 בדיקות מכאניותבדיקות תקופתיות ותחזוקה, שירות, מפרט 

 תחזוקה מונעת לשנות הבדק ולתחזוקה להמשך .1

חודשים של תקופת הבדק על חשבונו. לאחר  24כחלק מהצעתו הספק ידרש לתחזק את המערכת במסגרת  .1.1

 תקופת הבדק המועצה שומרת לעצמה את הזכות להמשיך את התחזוקה עם ספק המערכות.

 ביצועי המתקן מדי יום. הניטור ורישומי תוצאותיו יהיו על בסיס מקטעי זמן שלהספק ינטר באופן רציף את  .1.2

 דקות. סיכום של התוצאות ישלחו לנציג המועצה אחת לחודש עם השוואה לחודשים קודמים. 15

 שעות מהמועד בו נודע לו על תקלה באחד המתקנים. 6הספק ידווח בתוך זמן סביר ולא יאוחר מ  .1.3

 10%על כל אירוע בו ביצועי המתקן הסולארי באתר ספציפי ירדו בשיעור של למעלה מ הספק יודיע למועצה  .1.4

שעות מהמועד בו נודע על  6ביחס למתקנים באתרים אחרים באותו הזמן. הודעה כאמור תצא תוך פרק זמן של 

 תקלה זו לקבלן.

קונים אך בכל מקרה לא הספק יודיע לנציג המועצה על אופן הטיפול בתקלה ועל לוחות הזמנים לביצוע התי .1.5

 שעות. 24יאוחר מ

לכל חודש ביחס לחודש הקודם. הדוח יכלול את  10הספק יעביר לנציג המועצה באמצעות מייל דוח חודשי ב .1.6

תפוקת המערכות, יחס הביצועים של המערכת, גרפים להשוואה בין המערכות השונות ופירוט תפוקות 

המערכת לעומת תפוקת המטרה כפי שהוצגה על ידי הספק והכנסות על בסיס יומי, יומי מצטבר וביצועי 

 הזוכה.

לחודש לחודש הקודם לפי מערכת ואתר כולל פירוט סוג התקלה,  10הספק יעביר דו״ח תקלות חודשי בכל  .1.7

 משך הזמן לטיפול ואופן הטיפול.

סופות אבק פעמים בשנה או אחרי  4הספק יעניק שירותי תחזוקה למודולים אשר יכללו את שטיפתם לפחות  .1.8

 להוראות היצרן.  ו/או כתוצאה מאירוע חריג אשר גרם להצטברות של לכלוך על פני הפאנלים. טיפול בהתאם

 הספק מתחייב להענות לקריאות המועצה בהתאם לסעיפים הבאים: .1.9

ותר ביחס י או 10% -בגין תקלה חמורה, אשר משביתה את המערכת או מפחיתה את תפוקת המערכת ב .1.9.1

 10לאתרים אחרים באותו פרק זמן נתון, עד לבוקר יום העסקים הסמוך ליום ההודעה לספק, עד השעה 

 בבוקר מהמועד שבו נקרא לעשות כן, למעט שבת וחג. יום שישי יחשב ליום עסקים.

פול בתקלה לעיל, הקבלן יהיה אחראי לסיום טי 1.2בגין תקלה אחרת, שאיננה מוגדרת כאמור בסעיף  .1.9.2

 ימי עסקים מהיום שבו נקרא לעשות כן. 5בתוך 

 הספק יבצע תחזוקה מונעת באופן קבוע ובהתאם לצורך, מעבר לכך, .1.10

 חשמל מתאים. בדיקת חשמל לתקינות המערכת ע"י חשמלאי בעל רישיון  אחת לשנהיבצע הספק  .1.10.1

בדיקת תקינות הקונסטרוקציה ע"י מהנדס קונסטרוקציה ובדיקה  אחת לשנתייםהספק יבצע  .1.10.2

בתיאום מראש עם המזמינה יבוצע על פי דרישה של המזמינה או עם סיום תקופת  ויזואלית לציוד וזאת

 האחריות.

לבדיקת תקינות המערכת ע״י בודק מוסמך מטעם אחת לשלוש שנים הספק יבצע בדיקות קרינה  .1.10.3

 משרד הגנת הסביבה.

שטיפות בחודשים יולי עד ספטמבר  3שטיפות בשנה מתוכם  6 –ביצוע ניקיון עם מים מטופלים  .1.10.4

 .)וקטובר )ללא הקיץא –יפות לפי צורך בחודשים מרץ שט 3)כולל( ועוד 

כל עבודות התחזוקה והבדיקות כולל כל הדרוש לשמירה על תקינות המערכת כלול במחיר התחזוקה המונעת  .1.11

 כפי שהוצע על ידי הקבלן בהצעתו במכרז.



- 83 - 

83 

 

שירותי התחזוקה יינתנו למשך 10 שנים כאשר במשך השנה הראשונה לאחר מסירת המערכת, ללא עלותכמו  .  .1.12

כן, בידי המזמינה שמורה זכות הברירה )האופציה( להאריך את שירותי התחזוקה לתקופה נוספת של  שנה  כל 

  פעם עד 12 חודשים כפול 10 פעמים בהתאם להצעת המחיר שהציע הספק בהצעתו.

 הספק מתחייבבמהלך שנות האחריות, שלא לממש את זכות הברירה הנתונה לה, ככל שתחליט המזמינה,  .1.13

 חשבונו, לבצע את הפעולות הבאות:

 להעניק הדרכה מעשית לנציגי המזמינה כיצד לבצע את שירותי התחזוקה .1.13.1

 להעביר למזמינה את הוראות היצרן בעברית .1.13.2

 .הכתובות באשר לביצוע תחזוקה. לכלל רכיבי המערכת להעניק הדרכה על הוראות היצרן .1.13.3

 לא יגרע הדבר מאחריות הספקהחליטה המזמינה שלא לממש את זכות הברירה )האופציה( הנתונה לה,  .1.14

 למערכת.

 ק לרכיבים שלגביהם אין אחריות יצרן תחדל.ככל ששירותי התחזוקה לא יחודשו אחריות הספ .1.15

 שירותי התחזוקה יכללו ביצוע תיקונים שאינם ניתנים במסגרת אחריות הספק ושפורטו לעיל וזאת בתוך 96 .1.16

 שעות מקבלת ההודעה על נזק במערכת.

 עלויות התחזוקה כוללות בדיקה שנתית של מערכות החשמל ושל הקונסטרוקציה למשך תקופת האחריות. .1.17

 

 להלן פירוט הבדיקות והפעולות הנדרשות במסגרת התחזוקה. .2

 בדיקה תרמוגרפית:

 תדירות קריטריון הבדיקה הבדיקה מס'

חיפוש נקודות חמות וקרות  1
 בפנלים

בעזרת מצלמה תרמוגרפית מופעל מעל הפנלים כך שכל פנל נבדק 
מעלות  60כך שזווית מהפנל למישור עדשת המצלמה פחות מ

הפנלים ומעברים את הצילומים  100%מנורמל, מצלמים את 
 למפקח לבדיקה.  

 2^מ\וואט 700הבדיקה תיעשה כאשר רמת ההערה מעל 

 שנתית

בדיקת טמפרטורה עבודה  2
 ממיריםשל 

כיוונים לגלות  3בעזרת מצלמה תרמוגרפית יצולם כל ממיר בנפרד ב
 רמת טמפרטורת עבודה. 

 2מ^\וואט 700הבדיקה תיעשה כאשר רמת ההערה מעל 
 מעלות צ' 25וטמפרטורת הסביבה מעל 

 שנתית

בדיקת חיבורים בלוחות  3
DC )איפה שקיימים( 

חרוזת בצד מ\חיבוריםבעזרת מצלמה תרמוגרפית יצולם כל קופסת 
ויועבר למפקח לבדיקה. חיבורים חמים מהמותר על פי סוג  DCה

 הציוד והבידוד יתוחזק 

 2מ^\וואט 700הבדיקה תיעשה כאשר רמת ההערה מעל 
 מעלות צ' 25וטמפרטורת הסביבה מעל 

 שנתית

בדיקת חיבורים בלוחות  4
AC  

ח חשמל בעזרת מצלמה תרמוגרפית יצולם כל קופסת חיבורים ולו
כולל מפסק לוח צרכן הקולט את המערכת ויועבר  ACבצד ה

למפקח לבדיקה. חיבורים חמים מהמותר על פי סוג הציוד והבידוד 
 יתוחזק 

 2מ^\וואט 700הבדיקה תיעשה כאשר רמת ההערה מעל 
 מעלות צ' 25וטמפרטורת הסביבה מעל 

 שנתית

 

 

 

 בדיקת שילוט:
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 תדירות קריטריון הבדיקה הבדיקה מס'

ינות התקנת שלטי חובה על המובילים יש לוודא תק -מובילים  כבלים ומובילים 1
 בהתאם לייעוד ולתקנות.

 שנתית

ינות סימון כתובת המערך ומספר הממיר יש לבדוק תק - DCכבלי 
 מ'. 50אליו הוא מחובר בשני הקצוות ובכל 

 שנתית

בשני הקצוות  כתובת הכבל יש לבדוק תקינות סימון – ACכבלי 
 מ'. 50ובכל 

 שנתית

 DCמפסקים, לוחות  2
 וממירים

דוק תקינות שילוט כתובת ומספר סטרינג. בדוק ב - DCלוחות 
 קיום וחוזק התקנת שילוט שהגיע מיצרן הלוחות.

 שנתית

 שנתית דוק תקינות סימון סטרינגים בהתאם לתכנית ההצבה.ב –מפסקים 

 שנתית על הממיר מספור בדוק תקינות –ממירים 

 שנתית דוק תקינות שלטי בטיחות ושלטי חובה.ב –כללי 

 שנתית בדוק תקינות פחיות זיהוי בחזית הלוח. ACלוחות  3

 שנתית בדוק תקינות שלטי בטיחות ושלטי חובה.

 שנתית בדוק תקינות שילוט מזהה בקופסאות פסי ההשוואה. שילוט הארקה 4

 שנתית כתובת המוליכים בלוחות ובפסי ההשוואה.בדוק תקינות סימון 

בדוק תקינות שלטי "הארקה לא לפרק" בנקודות החיבור 
 הראשיות.

 שנתית

 

 בדיקת חיזוק מכאני

 תדירות קריטריון הבדיקה הבדיקה מס'

 פנלים 1

 )כל המערכים(

 שנתית תעד נזקים כלשהם בתכנית ההצבה.

)היכן שנדרש( מפני עיוותים בצע בדיקה ויזואלית ובסרט מדידה 
 הנובעים מלחצים מכאניים על המסגרת.

 שנתית

( בכלים מתאימים את הידוק ברגיי הפנלים 5%בדוק מדגמית )
 למסילות עד ליצירת מגע מלא בין המשטחים.

 שנתית

 שנתית הזז את הפנל ידנית לבדיקת חוסן ההתקנה.

 שנתית ופיזית על ידי הפעלת כוח מתון.בדוק יציבות גב העבודה ויזואלית  ממירים 2

 שנתית בדוק את גב העבודה מפני עיוותים, פגיעות מכאניות, גלוון.

בדוק את שלמות הממיר, העדר שריטות ופגיעות, כל הברגים 
 במקומם.

 שנתית

 שנתית בדוק את חוסן ההתקנה על ידי הפעלת כוח פיזי מתון.

 שנתית בדוק מפני חסימת פתחי אוורור

 שנתית בדוק שמדבקות הזיהוי גלויות לחלוטין.

    

    
3 

 

בדוק את שלמות הלוח, העדר שריטות ופגיעות, כל הברגים  AC-DCלוחות חשמל 
 במקומם.

 שנתית

 שנתית בדוק את חוסן ההתקנה ע"י הפעלת כוח פיזי מתון.
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)בדוק העדר מתח לפני 
תחילת הבדיקה במכשיר 

 מדידה תקין(.

 

בדוק שכל הברגים בלוח מחוזקים היטב. השתמש בכלים 
 מתאימים לביצוע הבדיקה. נסה למשוך מעט את המוליך החוצה.

 בדוק על ידי מצלמה טרמית שאין חום מיוחד סביב הברגים

 שנתית

בדוק שאין עיוותים כתוצאה מחיזוק יתר של בורגי המעטפת 
 הפעלת כוח. ושהדלתות והפנלים נסגרים בקלות וללא

 שנתית

בדוק את אטימות הלוחות מפני חול, אבק ומים. בדוק את הידוק 
 ותקינות כניסות הכבלים לארון.

 שנתית

שלמות ויושר  4
הקונסטרוקציה הנושאת, 

 בדיקת עגונים ודיאגונלים.

 שנתית בדוק גלוון

 שנתית בדוק העדר עיוותים, כיפופים, סימני קורוזיה

תקינותם של יריעות בידוד ואיטום נקודות חדירה בין בדוק  
 הקונסטרוקציה והגג.

 שנתית

כל הברגים קיימים ומחוזקים עד ליצירת מגע מלא בין המשטחים. 
 ומים "ניילוק" למניעת שחרור.א\קיימות דסקיות משוננות

 הפעל כוח פיזי מתון לבדיקת חוסן ההתקנה.

 שנתית

 שנתית ושנקודות ההארקה תקינותבדוק רציפות של מסילות 

בדוק את חוזק העוגנים, הידוק בורגי המהדקים, פיצול גידים בכבל 
 המתיחה ודרגת מתיחתו בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור.

 שנתית

שלמות וחוזק מובילים     5
AC-DC 

בדוק את שלמות המובילים, גלוון, רציפות בין חלקים, העדר 
 המכסים והצמדתם.עיוותים ופגיעות ושלמות 

 שנתית

בדוק רציפות חשמלית בין חלקים מתכתיים והארקתם לאדמה. 
 וודא שפירוק מכסה לא יפגע ברציפות הארקה לחלקים אחרים.

 שנתית

תקינות והתקנת כבלים       6
AC-DC 

 שנתית בדוק את שלמות הכבלים והעדר פגיעות בבידוד.

במרווחים שווים ובאופן בדוק שהכבלים מונחים ותפוסים לתעלה 
 מסודר כפי שהותקנו

 שנתית

 שנתית בדוק את נקודות הקיבוע למבנה וחוסנם. סולמות 7

 בדוק שלמות, גלוון, ומנגנון מניעת טיפוס.

 טפס על הסולם בזהירות ובחן את כל השלבים.

 שנתית

 שנתית בדוק שלמות, גלוון. כלובים 8

 שנתית הנעילה.בדוק את סגירת הדלתות ומנגנוני 

 שנתית בדוק חוסן התקנה על ידי הפעלת כוח פיזי מתון. מדרכים 9

בדוק שכל הברגים במקומם ומחוזקים עד להצמדה מלאה בין 
 המשטחים.

 שנתית

 שנתית למות, רציפות, גלוון ועוותים.ש -בדוק באופן ויזואלי

כולו בדוק שקיימת רציפות בין כל החלקים המתכתיים והמדרך 
ממ"ר לפחות לפס ההשוואה של  16מחובר במוליך 

 הקונסטרוקציה.

 שנתית

 שנתית עזר בכלים מתאימים.ה –בדוק את חיזוק הברגים  קווי חיים    )אם קיים( 10

 שנתית בדוק אם קיימים גידים מפוצלים בכבל הפלדה.

בדוק שלא קיימים מכשולים בתוואי הכבל ושאין הפרעה לניידות 
 ההתחברות לכבל. לאחר

 שנתית

 שנתית בדוק שלמות, רציפות, גלוון. מעקות )אם קיימים( 11
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 :DCבדיקות צד  בדיקות חשמליות
הבדיקות החשמליות יבוצעו במכשירי מדידה שעברו כיול במעבדה מוסמכת בשנה האחרונה. טווח הסטייה של מכשירי 

 .2%המדידה לא יעלה על 
 

 תדירות קריטריון הבדיקה הבדיקה מס'

רציפות הארקה לפנלים: בצע מדגמית בדיקת רציפות חשמלית  בדיקות הארקה 1
במד רציפות ובחוט מאריך בין נקודת החיבור הראשית של 
ההארקה לקונסטרוקציה לבין נקודת החיבור של גישור ההארקה 

 למסגרת הפנל.

 שנתית

בדיקת רציפות חשמלית רציפות הארקת התעלות: בצע מדגמית 
במד רציפות ובחוט מאריך בין נקודת החיבור הראשית של 

 ההארקה לתעלה לבין קטעי התעלה ולמכסים.

 שנתית

רציפות הארקת הממירים: בצע בדיקת רציפות חשמלית במד 
רציפות ובחוט מאריך בין נקודת החיבור הראשית של ההארקה 

 הממירים.לגוף הממיר לבין פס ההשוואה בלוח 

 שנתית

בדוק את חוסן החיבור למבנה על ידי הפעלת כוח פיזי וזאת לאחר 
 שנקשרת ברתמת בטיחות לנקודת עגון קונסטרוקטיבית בגג.

 שנתית

 שנתית בדוק שכל בורגי החיזוק במקומם ומחוזקים היטב. קופסאות חשמל 12

בדוק עיוותים הנובעים מחיזוק יתר או התקנה על מישור שאינו 
 אחיד.

 שנתית

בדוק העדר חורים וסדקים הפוגעים באטימות. בדוק הידוק 
 אנטיגרונים

 שנתית

בדוק את חיבורי השרשורים ע"י התאמת המחברים והצמדתם  שרשור כבילה בין הפנלים 13
 וזהה חופש תנועה חריג.המלאה, נסה למשוך מעט את הכבלים 

 שנתית

    בדוק תקינות חיבור גישורי הארקה בין הפנלים לקונסטרוקציה.          חיבור הארקות 14
בדוק רציפות במכשיר בודק רציפות בין מסגרות הפנלים אל נקודת 

 החיבור הראשית.

 שנתית

 שנתית בדוק חיבור הארקות לכל חלקי תעלות המתכת כולל המכסים.

( 1בדוק את תקינות חיבור מוליך ההארקה לממיר בשתי נקודות: 
 ממ"ר. 16( חיצוני לגוף הממיר במוליך 2פנימי עם כבל ההזנה 

 בצע בדיקת רציפות לפס ההשוואה בלוח האיסוף.

 שנתית

 בדיקת הארקה בלוח מוזן:

 בדוק את תקינות חיבור מוליך ההארקה ללוח המוזן.

 שנתית

חיבור כבלי ההארקה לפה"פ הראשי. בדוק חיזוק בדוק את תקינות 
אומגות לפס. נסה להזיז \ברגים ואומים ואת הצמדות נעלי הכבל

 את המוליך כדי לזהות חופש.

 שנתית

בדוק את תקינות חיבור מוליכי ההארקה לשלד הקונסטרוקציה 
 וודא רציפות בין חלקי השלד בבודק רציפות.

 שנתית

בדיקת מערכת התקשורת  15
 והפעלת הניטור

בדוק המצאות ותקינות יחידת התקשורת המרכזית  ונקודת 
 תראוטר בארון התקשור\רשת

 שנתית
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בדיקת רציפות הארקה בין פס ההשוואה הראשי לקונסטרוקציה: 
בצע בדיקת רציפות חשמלית במד רציפות ובחוט מאריך בין הפה"פ 
הראשי לבין פס ההשוואה בגג ובינו לבין נקודות החיבור בפרטי 

 הקונסטרוקציה.

 שנתית

 .1000Vבמכשיר בודק בידוד במתח  DCבצע בדיקת בידוד מוליכי  בדיקת בידוד מוליכים 2

הבדיקה תתבצע בלוח הסטרינגים כאשר כל המפסקים מנותקים 
והקו הנמדד אינו מחושמל. יש לבצע מדידה בין: פלוס והארקה, 
מינוס והארקה ובין הפלוס והמינוס. אין לקבל תוצאה נמוכה מ 

 . 2MΩמ

 שנתית

מדידת מתח על כל סטרינג  3
 בריקם

 (E-C-008-9009)עפ"י טופס 

לכל סטרינג כאשר כל המפסקים  DCבצע מדידה במד מתח 
מנותקים והמדידה מתבצעת בכניסה להדקי המפסק. התוצאה 
המתקבלת צריכה להיות מקורבת למספר הפנלים בטור כפול מתח 

 -בריקם של פנל בודד. )תלוי בתנאי הסביבה בזמן המדידה(. חשוב
 וזרם קצר לפנל בודד. יש לבצע תחילה מדידה של מתח בריקם

1 

 

 :ACבדיקות צד 

בין המפסק הראשי  LOOP-TESTER -בדיקת הארקה בלוח מוזן: בצע בדיקה ב הארקות 1
ודא שערך ההתנגדות המתקבל מתאים לגודל ו -ובין פס ההשוואה הראשי

 החיבור.

 שנתית

. הבדיקה 500Vבמכשיר בודק בידוד במתח  ACבצע בדיקת בידוד מוליכי  בדיקת בידוד 2
תתבצע בכל קווי החשמל במתח נמוך בין הפאזות לאדמה ובין האפס לאדמה. 

 3MΩאין לקבל תוצאה נמוכה מ 

 שנתית

 AC בדיקת צד  3
לפני הפעלה )על 

-9009פי טופס 
E-C-009) 

 שנתית במפסק הראשי של המערכת.  ACבצע בדיקת מתח

 ACבדיקת מתח  4
בלוחות ראשיים 
ומשניים של 

)עפ"י    המערכת 
-E-9009    טופס 
C-009) 

בצע הפעלה של המפסק הראשי)וודא כי המפסקים הראשיים בכל הלוחות במצב 
off ולאחר מכן בצע בדיקת מתח )AC .בכניסה ללוחות 

 שנתית

-בדיקות ניתוק 5
חיבור מתקני 

 חשמל

 שנתית בצע בדיקת הפעלה למפסקים ובדוק הפעלה נכונה בכל מצבי המפסק.

ובדוק ניתוק  TRIPהפעל את מצב הבדיקה של כל מפסק על ידי לחיצה על לחצן 
 והחזר לפעולה.

 שנתית

 שנתית בדיקה של מפסק מגן הפועל בזרם דלף)פחת( על ידי מכשור מתאים.

רגש קרינה  3
 אלקטרומגנטי

    

     מערכת מטאורולוגית 4

     מערכת ניטור אנרגיה 

 

 בדיקות הפעלה:
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1 

 

בדיקות הפעלה 
 של הממירים

דיקת מתח בכניסת הממירים ב -בצע הפעלה של הממירים על פי הוראות היצרן
(. E-C-009-9009 -ו  E-C-008-9009לפני הפעלה. )על פי טפסים   AC -ו  DCבצד 

 ACלממירים ולאחריו מתח    DC*הפעל את הממירים באופן בו תרים מתח 
 לממירים.

 שנתית

 שנתית הממירים וודא כי המאוורר)במידה ויש( מופעל למס' שניות לבקרה.בזמן הפעלת 

ילה שאין כל חיווי על יש לוודא תח -בצע בדיקת תקינות של פעולת הממירים
מידה ויש אנא פעל על פי הוראות ב -ודעה(ה\הממירים שמראה על תקלה)נורה

 היצרן.

 שנתית

במידה ויש  -מהממירים בזמן עבודתםבצע בדיקה שאין כל רעש חריג שנשמע 
 אנא פעל על פי הוראות היצרן.

 שנתית

בדיקת זרמים  2
בכניסה לממיר 

A+B        על פי(
-E-C-9009טופס 

008) 

בכל ממיר)במידה ויש יותר מזוג   B-ו A  בכניסה  DCבצע מדידה על ידי מד זרם 
אחד בכניסה יש לבדוק על כל הזוגות( התוצאה המתקבלת צריכה להיות מקורבת 

זרם של סטרינג  Xלמספר הסטרינגים במקביל וזה ע"י חישוב של  מס' סטרינגים 
 אחד.

 שנתית

בדיקת מערכת  3
התקשורת 

 והפעלת הניטור

הממירים באתר ולמערכת בדוק קיום תקשורת בין יחידת התקשורת לכל 
 המטאורולוגית.

 שנתית

 שנתית בדוק האם המערכת מעבירה נתונים לפורטל

בדיקת חיישנים  4
במערכת 

 מטאורולוגית.

 שנתית בדוק תקינות התקנת החיישנים

 שנתית בדוק הפעלת החיישנים על ידי קבלת הנתונים למערכת הניטור

 שנתית היצרןבדוק תקינות הנתונים על פי הוראות 

 שנתית בדוק ניקיון החיישנים, מדי קרינה בדיקת חיישנים 

 IRבדיקות  5
)עפ"י טופס 

9009-E-C-011) 

באתר כאשר האתר  DC-ו  ACמדגמית לפנלים וללוחות החשמל  IRבצע בדיקת 
 לפחות. 40%בהספק עבודה של 

 שנתית

 

אינו כלול במפורט, והבדיקות תבוצענה על ידי מוסמכים מובהר כי כל רכיב במערכת ייבדק לפחות פעם בשנה, גם אם 

 בתחום הבדיקה בלבד, ותתועדנה בדו"חות בדיקה חתומים בידם, אשר יועברו לאישור המועצה עם סיום הבדיקה.

 קנסות וסעדים .3

מבלי לגרוע מכל יתר הוראות הסכם זה, מוסכם כי בגין הפרת הקבלן את ההוראות המפורטות להלן יהא  .3.1

 אותן הפרות הסכם:המזמין זכאי לקבלת פיצויים מוסכמים וקבועים מראש כמפורט בצד 

 

                   גובה הפיצוי הערות הפעילות
 )בש"ח לפני מע"מ(

אי השלמת עבודות הקמת 
 וחיבורה לרשתהמערכת 

ימים מאישור חברת  180
 חשמל בדבר כניסה למכסה

 ש"ח לכל יום 250

העברת הבעלות במערכות 
 לידי המזמין

חריגה מלוחות הזמנים 
 הקבועים בהסכם.

 ש"ח לכל יום איחור 100

המבנה עליו בוצעו אי פינוי גג 
 למזמיןוהשבתו העבודות 

מתום תקופת ימים  30בתוך 
 ההסכם

 יום איחור ש"ח לכל 100
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עבודה ללא קבלת אישור  בודה ללא אישורע
 בכתב 

ש״ח לכל אירוע בנפרד  5,000
 וכפל קנס לאירוע חוזר.

בודה ללא היתרים או ע
רישיונות מתאימים 
)חשמלאי, עבודה בגובה 

 וכיוצא באלה(

עבודה ללא בעלי מקצוע 
מתאימים ו/או העסקה של 

 עובדים ללא אישור

נפרד ש״ח לכל אירוע ב 5,000
 וכפל קנס לאירוע חוזר.

לכלוך רשות הרבים ו/או 
 האתר

 

המצאות פסולת בניה ו/או 
אחרת הקשורה באופן ישיר 

ו/או לקבלני המשנה קבלן ל
 שלו 

ש״ח לכל אירוע  5,000
 בתוספת עלות הניקוי

איחור בהגשת עבודות 
בהתאם ללו״ז מוסכם עם 

 תחילת העבודה

 

 ש״ח לכל יום עיכוב 1,000 

שעות כרשום  24מעבר ל  בטיפול בתקלה איחור
 מעלה

פיצוי לפי גובה ההפסד שנגרם 
 למועצה.

לחודש  10אי העברת דו״ח כל  אי מתן דו״ח חודשי כנדרש
לאחר המעבר לתקופת 

 התחזוקה

 ש״ח ליום 100

אי ביצוע פעולות תחזוקה 
 ו/או שטיפה

אי הגעה לשטיפה או תחזוקה 
 כנדרש

ש״ח לקו״ט לפי  500
 שלא טופלו המערכות

תפוקה נמוכה של ייצור 
האנרגיה מתחת להתחייבות 
הקבלן בהתאם לתוכניות 

 ולהדמיות

ירידה בתפוקה או אי הגעה 
 לתפוקה המינימאלית.

פיצוי לפי גובה ההפסד שנגרם 
 למועצה.

 

 

גובה הפיצוי                    הערות הפעילות
 )בש"ח לפני מע"מ(

יעקור היזם ולא יפגע לא  פגיעה בעצים וצמחייה
בעצים ובצמחיה קיימים אלא 
אם קיבל אישור בכתב 
ומראש, מפקיד היערות 
האחראי על האזור הרלוונטי 
ומגורם המוסמך לכך 
בעירייה. בכל מקרה של 
פגיעה ללא אישור בעצים או 
בצמחיה תהיה רשאית 

 .החברה לשקם את הנזק

מלא הנזק בתוספת סכום 
ש״ח  500פיצוי מוסכם של 

לעץ שנעקר ללא אישור ו 
מ״ר גינה  100ש״ח לכל  3000

 שנהרסה.

מפגע בטיחותי בעבודות  מפגע בטיחותי
כדוג'  -באתר ו/או באתר עצמו

עובדים שעובדים לא 
ממוגנים, ללא ציוד עבודה 

שערים פתוחים,  ,בגובה
 דומה.סולמות לא נעולים וכ

ש״ח לכל אירוע בנפרד  5,000
 וכפל קנס לאירוע חוזר.
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זה, מכל סכום שיגיע לקבלן הסכם בהתאם להוראות  ,הקבלןמאת  ורשאי לנכות כל סכום שיגיע להמזמין יהא  .3.2

האמור ימים לשלם את הסכום ( שבעה) 7מהקבלן בדרישה מוקדמת של  הלאחר שדרשוזאת בכל זמן שהוא 

 . האמורהוהקבלן לא נענה לדרישה 

, כמפורט הפעלת הערבויות הבנקאיותעל ידי רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת כולל המזמין הא יכמו כן  .3.3

אין בהם כשלעצמם משום שחרור הקבלן כאמור לעיל, או ניכויים ו/. תשלום פיצויים בהרחבה בהסכם זה

 זה.הסכם או מכל התחייבות אחרת לפי נשוא הסכם זה ו/מהתחייבויותיו להשלים את העבודות 

 
 סעדיםהגבלת  .4

בכל מקרה אין הקבלן זכאי להפסיק או להאט את ביצוע הפרויקט, מכל סיבה שהיא, לרבות עקב חילוקי דעות עם 
 , והסעד היחיד שיעמוד לרשות הקבלן במסגרת הסכם זה הוא סעד כספי.המזמין

 

 עבודות משלימות .5

רויקט ואשר אינן כלולות או באמצעות אחרים, עבודות קשורות או משלימות לפ ורשאי לבצע, בעצמהמזמין  .5.1
 במפורש בהסכם או על פיו.

, יאפשר להם שימוש בציוד ואו עם אחרים הפועלים עבורהמזמין הקבלן יפעל בשיתוף פעולה מלא עם 
 ובמתקנים של הקבלן, ויסייע להם בכל שיידרש באופן סביר, מבלי שיהא זכאי לכל פיצוי שהוא.

יהיה צורך אם ואת את צורת התאום ושיתוף הפעולה ביניהם, ב יקבע את סדר עבודת הקבלניםמנהל הפרויקט  .5.2
 זמנית באתר. בעבודה בו

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת עקב התאום ושיתוף הפעולה, או עקב ביצוע העבודה בו זמנית, או עקב 
 השינוי בסדרי עבודתו.

 
 

________________ 

 חתימת הקבלן
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  4למסמך  ז'נספח 
 הפאנלים באתראישור התקנת 

 

אני הח"מ, מאשר בזאת כי ____________, סיים להתקין עבורי בתאריך ____________ )להלן בנספח זה: "המועד 

 הקובע"(, בעיריית הרצליה  , ________ פאנלים על גג המבנה ______ בכתובת ______________

_____, בהספק כולל מותקן של _________ אשר בבעלותנו.  סה"כ הותקנו __________  פאנלים של חברת ______

 קילוואט.

 

 ידוע לנו כי החל מהמועד הקובע )מסירת המערכות(, האחריות עבור: קיום אמצעי שמירה ומיגון וכן האחריות בגין הסיכון

טרם עברו מהקבלן למועצה וזאת אף אם י -כל סיבה שהיא מ -לנזקים שייגרמו למערכת כתוצאה מהיזק בזדון ו/או גניבה 

ימי עסקים לפני קבלת  7חובר המערכת לרשת החשמל. היה והמועצה החליט למגן את המערכות , המועצה יודיע לקבלן 

ם הפנלים בשטח והקבלן יהיה אחראי על סנכרון כניסת קבלן המיגון לאתר וביצוע העבודות על ידו, כך שבסיום עיגון הפנלי

 תקין מערכת המיגון יוציא אישור לחברת הביטוח על סיום התקנה.לקונסטרוקציה )או מקסימום יממה אחת אחרי(, מ

עולה )בין אם פלא לבצע כל  -עד לתום ההתקנה  –ידוע לנו כי עבודות ההתקנה באתר טרם הסתיימו והרינו מתחייבים 

אישור בכתב בעצמינו ובין אם באמצעות אחרים מטעמינו( ולא לבצע כל שינוי פיזי או חשמלי בפאנלים המותקנים בלא 

מהקבלן )על ידי חשמלאי מוסמך מטעמו(. כל פעולה אשר תתבצע בניגוד לאמור לעיל או בניגוד לחוזה בינינו, ועלולה 

 לגרום לנזק בגוף ו/או ברכוש, הינה על אחריותנו בלבד.

שר עם אם נצטרך לבצע פעולה כלשהי בקשר עם הפאנלים לפני תום ההתקנה ו/או לאפשר לצד ג' פעולה כלשהי בק

הפאנלים לפני תום ההתקנה )דוגמת בחינת חברת הביטוח לצורך ביטוח הפאנלים(, הדבר יעשה בכפוף לאמור בחוזה 

 ובתיאום מלא ובאישור בכתב מהקבלן.

 

 נציג המועצה________________

 

 מספר זהות_________________

 

 חתימה____________________
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  4למסמך  ח'נספח 
 לתפוקה מינימליתאחריות 

 כללי .18

 (.PRיחס הביצוע ) -וולטאית ניתנים לאפיון על ידי מספר אחד-ביצועי מערכת סולארית פוטו .18.1

18.2. PR  מוגדר כיחס בין האנרגיה המיוצרת לבין האנרגיה הפוטנציאלית ללא תלות במיקום המערכת ובאופן

 ההתקנה.

חיווט וכו'( ואת איבודי המערכת )יעילות היחס כולל את איבודי מערך הפאנלים )צל, שונות בין פאנלים,  .18.3

 ממירים, הפסדי הולכה וכיו"ב(.

צורה זו של הגדרת תפוקת מערכת צפויה, מנטרלת גורמים משתנים כגון מיקום גיאוגרפי, טכנולוגיית  .18.4

פנלים, אזימוט ותנאים סביבתיים, ומהווה מדד איכותי המאפשר להשוות בין מערכות במיקומים שונים 

 ה שונות.ובצורות הצב

 תפוקת המערכת ניתנת להגדרה על ידי מספר משתנים. .18.5

ונגדיר את המשתנים על בסיסם  PR-במסמך זה נציג את צורת חישוב התפוקה הצפויה, אופן חישוב ה .18.6

 מתבצע החישוב. צורת החישוב תשתנה על פי המקרה. בחירת צורה מסוימת תפורט בהתאם.

 התיאורטי. PR -מה 98%חס של בי PR -מובטח, הקבלן מתחייב ל PRבנוסף ל  .18.7

 יחס הביצועים התיאורטי המתקבל מתוך הסימולציה ביחס למערכת נשוא חוזה זה:_________. .18.8

 מיחס הביצועים התיאורטי ועומד על:_______. 98יחס הביצועים המובטח הוא %  .18.9

הקרינה השנתית יחס הביצועים בפועל מחושב בסוף כל שנה מיום החיבור תוך התחשבות בבלאי הפנלים,  .18.10

 בפועל כפי שנמדדה במישור הפנלים.

 כמות קוט''ש התיאורטי המתקבל מתוך הסימולציה לכל קילוואט מותקן  הוא:______________  .18.11

 מהכמות התיאורטית ועומד על:__________. 98%כמות הקוט''ש המובטח לכל קילוואט מותקן הוא  .18.12

 חישוב הפיצוי .19

. PR   *  98% =PRהצדדים מסכימים על יחס ביצוע מינימאלי תיאורטי מובטח של  -הגדרת יחס ביצוע .19.1

התיאורטי, ייפנו הצדדים ליועץ חיצוני להכרעה  -PRבמידה ולא תהיה הסכמה בין הקבלן למועצה על ה

 התיאורטי. PRמהו ה 

 (IEC 61724יוגדר באופן הבא: )בהתאם לתקן  PRיחס הביצוע  -מדידת יחס ביצוע .19.2

PR= (Yf / Yr) / d 

Yf.התפוקה הסופית של המערכת הפוטוולטאית, שהיא סה"כ האנרגיה כפי שהיא נמדדת בזרם חילופין = 

(E [kWh])  חלקי ההספק המותקן(Pn [kWp]) .של המערכת 

Yr תפוקת הייחוס, שהיא סה"כ הקרינה הנקלטת =(H [kWh/m2])  על שטח של מטר רבוע במישור בעל

 .kW/m2 1בדרך כלל  (G [kW/m2])חלקי קרינת ייחוס  נטייה זהה למישור המערכת
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d= :מקדם תיקון של ירידת ביצועי הפאנלים כפונקציה של הזמן על פי הנוסחה הבאה 

(1- D * i)  

D -  גרדציה של הפנלים כפי שמפורטת באחריות יצרן הפנלים.ד 

i   המספר הסידורי של השנה מפתיחת האתר לפעילות.מציין את 

 עבור שנה ראשונה וכן הלאה. i=0יובהר כי  

 הגדרת תפוקה שנתית מובטחת .20

 Eg = I * Pn * PRהצדדים מסכימים שסך התפוקה השנתית המובטחת יהיה    .20.1

E  התפוקה השנתית המובטחת של המערכת הפוטוולטאית = (KWh/Year) שהיא סה"כ האנרגיה כפי

 יא נמדדת במונה הייצור.שה

I הקרינה השנתית הנקלטת =(kWh/m2/Year)  על שטח של מטר רבוע במישור בעל נטייה זהה       למישור

 .(kW/m2)חלקי קרינת ייחוס  המערכת

Pn ( הספק המערכת הנומינלי =KWp שהוא סך כל ההספק של הפנלים הסולאריים בתנאי )STC 

-מדידת הקרינה תעשה באמצעות חיישן הקרינה הסטנדרטי של מערכת הניטור של חברת  מטאוהערות:  .20.2

המיקום המדויק של המדידים יקבע בתוכניות הביצוע של העבודות; כל שעה קונטרול או שווה ערך; 

מציין את המספר הסידורי של השעה/שעות בהן  iכאשר  Hi(kWh/m2)יחושב ממוצע קרינה באופן הבא: 

כפי שתתקבל ממערכת  PRלא יכללו בתחשיב הסופי; תוצאת ה  kWh/m2 0.1 -הקרינה קטן מ ממוצע

 הניטור של מטאו קונטרול תהיה זאת הקובעת.

 חישוב פיצוי עתידי בגין אי עמידה בביצועים המובטחים החל מתום תקופת האחריות .21

אחריות זה יפחת מיחס היה ובתום תקופת האחריות, יחס הביצועים המחושב במהלך השנה האחרונה ל .21.1

 הביצועים המובטח, ישלם הקבלן למועצה פיצויים על פי החישוב להלן:

𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒RevenueLoss = ∑  

25

𝑖=𝑛+1

(𝑃𝑅𝑔𝑢𝑎 − 𝑃𝑅𝑎𝑐𝑡) ∗ I𝑎𝑣𝑒 ∗ P ∗ 0.995𝑖 ∗ FIT

(1 + 𝑟)𝑖
 

PRgua- ת האחריותיחס ביצועים מובטח בשנה האחרונה של תקופ 

n  - תקופת האחריות בשנים 

PRact - חס ביצועים בפועל בשנה האחרונה של תקופת האחריותי 

Iave - ק( רינה שנתית ממוצעת במישור הפנל, במשך שנות האחריותkWh/Year/m2) 

P - בכל אחת מהשנים( 0.7%ודל המתקנים המחושב בתום תקופת האחריות )כולל ירידה של ג 

FIT - עריף רכישת החשמל על ידי המחלק בתום תקופת האחריותת 

r - 0.04  (4%)ריבית היוון 

 

______________ 
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 חתימת הקבלן

 
  4למסמך  ט'נספח 

 

 ושירותי תחזוקה ערבות טיב

       לכבוד 

     מועצת תמר

   מועצת תמר, נווה זהר

 בנקאית מס'_____________________ ערבות הנדון:

כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( אנו ערבים בזה המבקשים"" -על פי בקשת, _________________ )להלן 

"(. זאת להבטחת מילוי כל התחייבויות המבקשים בקשר עם סכום הערבות)להלן: "₪( אלף ________ ₪ ) ______ 

 ההתקשרות שבמסמכי המכרז. הסכםלקיום תנאי מסמכי המכרז ו , 06/22השתתפותם במכרז פומבי מס'  

עד לסכום הערבות הנ"ל, מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב, בלי תנאי אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים 

מבלי להטיל עליכם להוכיח ו/או לבסס ו/או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ומבלי שתהיו  כלשהו,

 חייבים לדרוש את תשלום הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם

 טענת הגנה כלשהי, שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן 

 מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. הנ"ל.

 י תנאיה, הינה אוטונומית, לא מותנית, בלתי תלויה, לא מוגבלת בתנאים, בלתי חוזרת ולא ניתנת לביטולערבות זו, על פ

 וניתנת לפירעון מיידי ללא כל תנאי ו/או נימוק כלשהם, על פי דרישתכם הראשונה בכתב.

ואר דאו בבאמצעות פקסימיליה מספר_____________ לסניף הבנק ערבות זו ניתן להפנות ה או חילוט הארכדרישה ל

 _____________________________________________ :כתובתלאו באמצעות שליח רשום 

 "(.תאריך התוקףועד בכלל )להלן: "   ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך

 דרישה שתגיע אלינו אחרי תאריך התוקף לא תענה.

 בטלה ומבוטלת. לאחר תאריך התוקף ערבותנו זו

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 תשלום למי מהמוטבים על פי ערבות זו ייחשב כתשלום לשניהם.

 חתימה וחותמת הבנק   תאריך
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  4למסמך  י'נספח 
 הוראות בטיחות

 

את הספקים וכל מובהר, כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן  .1

 אדם אחר מטעמו.

, 1954הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התש״ד  .2

הבטיחות בעבודה, עבודות בנייה התשמ״ח  , תקנות1970 -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש״ל 

תקנות הבטיחות בעבודה ועזרה ראשונה  1977, תקנות בטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ״ז 1988

, חוזרי מנכ״ל משרד החינוך וכן כל התקנות והצווים שפורסמו 1988במקומות העבודה התשמ״ח 

ומתפרסמים מעת לעת, לפיהם הוא מתחייב לנהוג על פיהם הקפדנות והוא לוקח על עצמו את כל האחריות 

 הפרת כל הוראה. לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד המזמין וכל מי מטעמו עקב

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו הקבלן, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כל ההוראות  .3

וההנחיות שתינתנה ע״י רשות מוסמכת, לרבות משרד העבודה והרווחה, משרד התחבורה, משרד התשתיות 

בודות תוך מילוי מדויק של כל הלאומיות, משטרת ישראל וממונה הבטיחות במזמין. הקבלן יבצע את הע

הוראות הדין, התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות, תוך עמידה בתקנים ישראלים בתחום 

 העבודות.

הקבלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת בטיחות  .4

ק הקבלן קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם. כן יעסי

שמכירים את נוהלי הבטיחות ושחתמו על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה. בשום פנים ואופן 

לא יהיה הקבלן רשאי להציב בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים. מבלי לגרוע מכל חובה 

אם להסכם רשאית המועצה לאשר או לסרב או להתנות את מחובות הקבלן ומאחריותו על פי הדין ובהת

 אישורו של קבלן המשנה והעובדים לפי שיקול דעתה המוחלט.

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה, כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל הרישיונות והאישורים הדרושים וכי כל  .5

כלי הרמה, כלי שינוע,  רישיונות הקבלן שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד, לרבות

מכשירי יד מכניים או חשמליים וכן, תקינים וכל כלי הדורש בדיקת בודק מוסמך תקופתית אכן נבדק 

 ונמצא תקין והוא מהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק.

הבטיחותי הדרוש בהתאם הקבלן יספק לעובדיו, לשולחיו ולכל הפועלים מטעמו, את כל ציוד המגן והציוד  .6

להוראות החוק הנוהג, אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג העבודה נשוא ההסכם )לרבות נעלי 

 העבודה, בגדי עבודה, אוזניות, כובעי מגן משקפי מגן וכד׳(, ויוודא כי נעשה שימוש בציוד זה.

תאונות, פגיעות ונזקים אחרים לנפש ולרכוש הקבלן מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים סדרי בטיחות נגד  .7

ת בביצוע העבודה וכן יהיה עליו לדאוג לאחסון נכון ולמיקום נכון של החומרים, הציוד, המכשירים המכונו

 וכלי העבודה שלו, כן ידאג הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש במקום העבודה.

לל הצבת ציוד מגן, עפ״י החוק כפי לעיל הקבלן יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה, כו .8

כולל מחסומים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, תמרורי ושלטי אזהרה, פנסים מהבהבים, ידאג 

לתאורה במשך הלילה, יכוון את התנועה והסדר מעברים זמניים בכל אותם המקומות שבטיחות הציבור 

 והעובדים ידרשו זאת.

יך לפני כל עבודה )בהתאם להזמנת העבודה שתינתן( אצל ממונה הבטיחות מטעם הקבלן ועובדיו יעברו תדר .9

 המועצה, וזאת כתנאי לתחילת ביצוע העבודות.
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 הצהרה והתחייבות   

 

 נתי היטב והפנמתי את משמעות האמור בסעיפים א' עד ט' לעיל,הנני מאשר בזה, כי קראתי בעיון את האמור לעיל, הב

 ואני מתחייב בזאת לפעול בהתאם להוראות אלה.

 

 תאריך: __/__/__

 

      

      

מס׳ קבלן  מס׳ פקס מס׳ טלפון כתובת ח.פ / ע.מ שם הקבלן

 רשום

  

 שמות מורשי החתימה מטעם הקבלן:

1. 

    

 חתימה       כתובת     ת.ז.        שם פרטי ומשפחה

                                    

2. 

    

 חתימה כתובת ת.ז. שם פרטי ומשפחה

 

 מנהל העבודה מטעם הקבלן:

    

 חתימה כתובת ת.ז.     שם פרטי ומשפחה
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 5מסמך 

 9761-תצהיר בדבר קיום דיני העבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 לכבוד

 המועצה האזורית תמר
 
 

אנו הח"מ, _______________ ת.ז. _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 "( המציע_________________ )להלן: " -הנני משמש בתפקיד _________________ ב .16

 מוסמך ליתן תצהיר זה מטעם המציע. הנני .17

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .18

 המציע או בעל זיקה אליו* לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  □

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות, אך במועד האחרון להגשת הצעות במכרז חלפה  □

 האחרונה.שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה 

 .1976 –ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה" *  

 .31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"  ***

ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו  1991 –ן והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א העסקה שלא כדי

, גם עבירה על הוראות החיקוקים 2011 –לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  2בסעיף 

 המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .19

חוק )להלן: " 1998 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9ת סעיף הוראו –חלופה א'  □

 "( אינן חלות על המציע.שוויון זכויות

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  –חלופה ב'   □

 :הרלוונטיות להלן יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה –למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף ב' לעיל  .20

 עובדים. 100 -המציע מעסיק פחות מ –( 1חלופה ) □

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה,  100המציע מעסיק  –(  2חלופה )  □
 –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 יות בקשר ליישומן.לשם קבלת הנח

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה, והשירותים החברתיים לפי   
הוא  –(  2( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא תחייב כאמור באותה חלופה )2הוראות חלופה )

לחוק שוויון זכויות, הוא גם  9מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 
 פעל ליישומן.

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה  -למציע שסימן את חלופה ב'  לעיל .21

 ימים ממועד התקשרותו עם המועצה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(   30והשירותים החברתיים בתוך 
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 ותוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי  .22
 _______________ 

 חתימת המצהיר 

 

 אישור
אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה 

ב_______ מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה 
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא ____________, ואחרי 

 יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 6מסמך 

  (טכני ואפן התקנה )מפרט שירותים הגדרת מסמך

 כללי. 1

-תתוכנן ותבנה על פי התקן הישראלי דרישות תקן עבור מערכות פוטווולטאית כולה -מערכת הפוטו .21.2

 62548וולטאיות ת"י 

ותקנותיו ותקנים ישראלים תקפים  1954-מערכת החשמל תתוכנן ותבנה לפי חוק החשמל, תשי"ד .21.3

 ומעודכנים והנחיות של מנהל מינהל החשמל.

טים שסופקו יחד עם המפרט ובהתאם וולטאית תבנה על ידי הקבלן מתוך התוכניות ושרטו-מערכת הפוטו .21.4

לדרישות מפרט זה. על הקבלן לבנות את מערכת אחיזת הפנלים תוך תכנון קונסטרוקטיבית על ידי 

מהנדס קונסטרוקציה. הקבלן אחראי על תכנון וביצוע של מערכת האחיזה והממשק בין מערכת אחיזה 

 והגג.

 בטיחות ןאחראי על בטיחות ההתקנה.בנוסף למהנדס קונסטרוקציה, הקבלן חייב להסיק יועץ  .21.5

כתב הכמויות הינו פארושאל, הקבלן חייב לספק ולהתקין את כל הנדרש על מנת להפעיל את המערכת  .21.6

 בהתאם לדרישות המכרז.

מפקח דף נתונים עבור כל רכיב שיותקן מכתב הכמויות. על הקבלן \על הקבלן להגיש לאישור המתכנן .21.7

 שרו מתוך כתב הכמויותלספק לפרויקט רק את הרכיבים שאו

הקבלן יתאם עם מנהל הפרויקט, היועץ, מנהל האתר ו/או נציגו מראש בדבר כניסה לאתר לביצוע כל  .21.8

 עבודה ולרבות תחזוקת המערכת ויעדכן את ממונה האנרגיה העירוני לגבי המועדים המתואמים.

 לות הבאותמתכנן ויהיה אחראי לפעו\הקבלן ימנה מנהל בקרת איכות שיעבוד מול המפקח .21.9

, לתעד הדרכת הפעולה PVלהיות נוכח בכל פעולה של לחיצת מחברים של כבלי מחברוזות ה .21.9.1

של לחיצת החמברים, לתעד כל לחיצה על ידי רישום שם החשמלאי שביצע את הפעולה 

 והעברת רישמה זו למפקח

מסך לחיצות המחברים לפני הלבשת החלק הפלסטי כך שניתן לראות איכות  15%לצלם  .21.9.2

 יצההלח

 מילוי וחתימה של בדיקה לפני חיבור .21.9.3

 העברת כל המסמכים הנדרשים למפקח .21.9.4

 הקבלן יפנה מהגג פסולת וציוד שאין בו צורך כגון אנטנות וכיו"ב על פי הנחיית היועץ. .21.10

 שינוע ציוד על הגג ייעשה על ידי עגלה עם גלגלי אוויר או פתרון אחר ובלבד שלא ייפגע איטום הגג. .21.11

עם מנוף בכושר הנפה מתאים, יונח על גבי משטחים חלקים, ויפוזר על הגג בהתאם  כל הציוד יונף לגג .21.12

 להנחיות קונסטרוקטור של הקבלן. על הקבלן לוודא נגישות המנוף לאתר העבודה.  
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 כל חומר פלסטי או בידוד פלסטי כגון ארונות וקופסאות חשמל וכבילה יהיו מוגנים מקרינת השמש. .21.13

הנדרשים על מנת להבטיח את יציבות הגג ועיגון המערכת אליו. הקבלן ידאג  הקבלן ינקוט בכל האמצעים .21.14

לכך שגם במזג אוויר לא צפוי וסוער, לא יתנתקו אלמנטים, ויהוו בעיה בטיחותית לסביבה. בסיום 

ההתקנה, ינפיק הקבלן אישור של מהנדס קונסטרוקציה המאשר את יציבות הגג, ואת ההתקנה באופן 

ר קונסטרוקטור בסיום ההתקנה צריך להכיל התייחסות לאישור קונסטרוקטור הגג תקני וסופי. אישו

מובהר בזאת כי לא ניתן להסתמך על תוכניות קונסטרוקציה של בתחילת העבודה ולהערות ככל שיש. 

  המבנים ברשות, על הקבלן לבצע מדידות וחישובים בעצמו לצורך אישור הגג ותכנון מערכת האחיזה.

 ניקיון האתר בצורה רציפה במהלך ובתום ביצוע עבודות ההקמה.יש לשמור על  .21.15

חל איסור מוחלט לרתך ו/או להלחים ו/או לנסר אלמנטים מתכתיים כלשהם בתחום גגות שיש בהם  .21.16

 אלמנט איטום.

 יש לעמוד בדרישות כיבוי אש במוסדות חינוך על פי תקנות משרד החינוך והוראות כיבוי אש. .21.17

הפעלה, במידת הצורך, בתוספת תשלום על פי מחירון דקל העדכני האחרון  יש לנהל תהליך של היתרי .21.18

 .20הידוע במועד ביצוע העבודות בפועל, ללא תוספות כלשהן, בהנחה של % 

יש להתקין חיישני טמפרטורת סביבה/ טמפרטורת פנל וקרינת שמש וקרינה בלתי מייננת בכל גג/אתר  .21.19

 לפי המפרט.

פעולות הנדרשות לצורך ההקמה כולל: חפירה וחציבה בתחום המגרש, באחריות הקבלן לבצע את כלל ה .21.20

תכנון, אספקה, התקנה ותחזוקה של כלל המערכות כולל קונסטרוקציה, סולמות והנדסה אזרחית, 

ללא תכנון  –תשתיות להקמה, הנפה, הובלה, וחפירה וחציבה בתחום המגרש, אספקה, התקנה ותחזוקה 

ים ואינסטלציה חשמלית מלאה, וכל הדרוש להפעלה מושלמת בהתאם של ממירים, הפאנלים, חיווט -

 להסכם ולכלל מסמכי המכרז.

מערכות בכל גג )במידה ויש גגות מחוברים  5פירוק דוודים, מדחסים, או מערכות אחרות על הגגות עד ל  .21.21

 אז לא יחשב כגג אחד אלא כמספר הגגות המחוברים(.

 המערכת כולל אספקה, פירוק מערכות, התקנה והפעלה.כל הדרוש להתקנת והפעלה מושלמת של  .21.22

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להפחית, להחליף או להוסיף עבודות בהתאם לטבלת העבודות  .21.23

הנוספות. לדוגמה, החליטה המזמינה על התקנת מעקות במקום קווי חיים תפחית את עלות קווי החיים 

 פת למעקה.מעלות המערכת על הגג ותוסיף במקום את התוס

כל האישורים, חתימות ורישיונות לצורך הקמת המערכת ותתי המערכות מבעלי המקצוע הרלוונטים  .21.24

כולל אך לא רק, מהנדס קונס׳, מהנדס חשמל, אישורים על קרינה, אישורים ממשרד האנרגיה ו/או רשות 

סים ומודם  החשמל ו/או חברת החשמל, תשלום כל האגרות והתשלומים בגין הקמת המערכת, כרטיס

תקשורת לממירים, מערכות הניטור צריכה, מערכת מטאורולוגית, רגשי קרינה בלתי מייננת וכל מכשור 

 נוסף הדורש תקשורת כולל ממשקי ניהול. 

 התקנת מסך מרכזי בכל מוסד המציג את נתוני הצריכה והייצור בזמן אמת. .21.25
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 גישה לממשקי ניהול לפי הרשאות. .21.26

 תכנון .22

 ביצוע העבודות את כל התכניות המפורטות כדלקמן:הקבלן מקבל לפני  .22.1

כולל קבצי   7PVSYST הדמייה בתלת מימד של כל מערך במערכת בניפרד מתוך תוכנת .22.1.1

 הפרויקט בייצוא מתוך התוכנה

 מפרט לבדיקת קרינה לפני ואחרי הבצוע .22.1.2

מים סימון המבנה, תוואי, מיקום ממירים, מונה ייצור, ארונות חשמל קיי –תכנית מיקומים  .22.1.3

 של המוסד, תוואי כבילה בין הרכיבים ולוחות.

 תכנית פריסת פנלים כולל תכנית מחרוזות, וצורת החיבור בין פנלים. .22.1.4

תכנית חד קווית כוללת מהפנלים ועד ללוח ראשי של המתקן, כולל חתכים ואורכים של  .22.1.5

 כבלים וחישובי הפסדים של כל מעגל 

 טור ומטאורולוגיהתכנית חד קווית ותכנית העמדה של מערכת הני .22.1.6

 תכנית הארקות הכוללת ממשק עם מערכת הארקות הקיימת .22.1.7

 תכנית תוואי תעלות הכוללת מיקומי קופסאות. .22.1.8

 תכנית ארונות חשמל. .22.1.9

 כתב כמויות לאומדן .22.1.10

 הקבלן אחראי על תכנון בנוסף להספקה והתקנה כדלקמן: .22.2

 מינה.   תכנית קונסטרוקציה הכוללת פרטי חיבור לגג ואישורי הקונסטרוקטור המז .22.2.1

 תכנית מסגרות הכוללת כלובי ממירים וסולמות. .22.2.2

 תוכנית בטיחות כולל מערכות בטיחות ונהלים  .22.2.3

 תכנית מיקום מדרכים במידת הצורך. .22.2.4

לפני הבדיקה לפני החיבור תוגשנה למועצה תיק תהנדסי לכל אתר, הכולל את כל המסמכים הקשורים  .22.3

מסמכי אחראיות של ציוד העיקרי, סיסמאות וגישה לאתר, כולל, אך לא רק, חוברות הדרכה, שרטוטים, 

 למערכות ניטור, תוכניות חתומות וכיו"ב.
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 תוכן מנמלי לתיק הנדסי .23

 שרטוטים כפי שבוצע .23.1

 תכניות קונסטרוקציה .23.1.1

 חישובים סטטים .23.1.2

 דפי נתונים טכניים וחישובי תכנון .23.2

 כולל רשימת הבזק בפורמט אקסל –פנלים שהותקנו  .23.2.1

 ממירים .23.2.2

 אוגר נתונים .23.2.3

 מודם\ראוטר .23.2.4

 וכל רדש אחר\טמפרטורה\רגשי קרינה .23.2.5

 ציוד מיתוג .23.2.6

 חישובי העמסה ומפלי מתח על כל הכבלים .23.2.7

 סקר קרקע )למערכות על קרקע( .23.2.8

 סקר הארקות )למערכות על קרקע(  .23.2.9

 חישובים סטטים של הקונסטרוקטור .23.2.10

 חישובי עיגון למערכות צפות .23.2.11

 מדריכי הפעלה .23.3

 כל סוג של ממיר בהתקנה .23.3.1

ל רשימת הכניסות ויציאות, רשימת ציוד אוגרי הנתונים הכול .23.3.2

 ותכניות ושרטוטים

הדרכה כתובה על מערכת התקשורת הכוללת כל מידע תקשורתי  .23.3.3

, אחראי הרשת, סיסמאות לגישה, צורת הפעולה IPרלוונטי )כתובת ה

 של כל רכיב ואיך לקנפג כל רכיב וכו(

 כל הרגשים אשר בשימוש .23.3.4

מספר החיוג, בעל רישיון, מודם הסלולרי, כולל כל מידע רלוונטי ) .23.3.5

 סיסמאות וכו(
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 מסמכי הקמה .23.4

 תאום טכני הסופי של חח"י לפני התקנה .23.4.1

 אישור כניסה למכסה .23.4.2

 בקשה לשילוב המתקן לרשת .23.4.3

 קירוב לעובדי חח"י-הצהרת הלקוח על אי .23.4.4

 טופס פתיחת ספק של חח"י .23.4.5

 אישורים של קונסטרוקטור .23.4.6

 מרשות החשמל PVהיתר למתקן  .23.4.7

 בהתאם לחוק החשמל אישור מהנדס חשמל שהותקנה .23.4.8

 אישורי רשות המקומית, או אישור שאינו נצרך .23.4.9

 בדיקת המתקן על ידי בודק מסוג המתאים .23.4.10

 אישור בדיקה מבודק חח"י )עם התקנת המונה( .23.4.11

 אישור כיול ממירים )הצהרה של היצרן(   .23.4.12

 בקובץ אקסל flash list –רישמת הבזק  .23.4.13

 מסמכי אחראיות .23.5

הפנלים אשר ברשימת אחראיות על הפנלים ספציפיים לאותם  .23.5.1

 ההבזק

 של כל ממיר SNאחראיות על הממירים הספציפיים על פי מספרי  .23.5.2

 אחראיות על מערכת אחיזת הפנלים .23.5.3

 אחראיות על אופטימייזרים )אם קיימים( .23.5.4

 אחראיות של הקבלן המבצע הכולל הגדרות הטיפול וזמני תגובה .23.5.5

 תעודות של לוחות החשמל .23.5.6

 ת המערכותסטנדרטים מנחים לתכנון, התקנה והפעל .24

 :תקנים טכניים

 , ומאושרים חברת החשמל. IEC ,61215 IEC 61730פנלים: תקנים  .24.1
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, המאושר על ידי חברת החשמל ונושאים אישור  CE ,0126-1-1 DVE ,TUVממירים: עומדים בתקני  .24.2

 מכון התקנים הישראלי ומאושר על ידי היועץ.

 תקנים כלליים: .24.3

. ציוד ומערכות חשמל 65IPברמת אטימות  ISO 9000 -ו ISO-9002לוחות חשמל מיצרנים בעלי תו תקן 

 לפי דרישות חברת חשמל לישראל )להלן: חח"י"(, תקנות משק החשמל וחוק החשמל בארץ.

( וכל תקן 1516, 19)מחליף  639, 1220, 1173, 918, 728, 466, 4עמידה בתקנים ישראלים רלוונטיים )כמו 

 אחר הנדרש על פי היישום.

 

 מכלוליםמיקום  .25

הממירים ימוקמו על פי הנחיות משרד איכות הסביבה ו/או משרד החינוך בעניין מרחקי בטיחות של  .25.1

ממירים ממקום שהות קבע של בני אדם, ועל פי תקני חברת חשמל וכיו"ב. על הקבלן לוודא שמיקום 

 ההתקנה עונה על דרישות אלה. במידה ולא, הקבלן ידווח למתכנן ומיקום חילופי יימצא

הממירים ימוקמו במקום נגיש ובהתאם לתכנון שהוצג ובאישור חח"י, בתוך כלוב ייעודי ועל במה ייעודית  .25.2

במידת הצורך, שתיבנה לצורך כך על ידי הקבלן. הכלוב יהיה נעול במנעול רתק, מוגן מפני גניבות, מקורה 

 חילופי יימצאוהממירים לא יהיו חשופים לשמש. במידה ולא, הקבלן ידווח למתכנן ומיקום 

 קופסאות חיבור מערכי הפנלים יותקנו במקום מוצל או תחת הפנלים. .25.3

לצורך ביצוע ההקמה, התחזוקה והשטיפות יתקין הקבלן על חשבונו נקודת מים על כל אחד מהגגות או  .25.4

קירוי. נקודת המים תכלול את אספקת החומרים, הצינור, החיבור ואת ההתקנה עצמה בהתאם להנחיות 

 ויקט. נקודת מים על הגג.מנהל הפר

 פנלים פוטו וולטאיים .26

הקבלן יציג למזמין את אופן הובלת הפנלים מסיפון הספינה דרך מחסני הנמל והמכס כולל הובלה  .26.1

 ועליה על הגג. 

 של הפנלים בפורמט אקסל.  (Flash List)מפקח את רשימת ההבזק \הקבלן יציג למתכנן .26.2

 למספרים של הפנלים, והאחריות תחול עם התקנת הפנלים בשטח.חד ערכיות -תעודות האחריות יהיו חד .26.3

 ממירים  .27

 שנים. 20 למינימום היצרן הממיר יסופק עם אחריות .27.1

 מערכת ניטור .28

לכל גג יותקן רגש קרינה אחד לפי המפרט בכיוון המישור של כל מפנה של פנלים ורגש טמפרטורה  .28.1

ראות למוקד העירוני ולמערכת מרכזית אחרת סביבתית אחת.  ניתן יהיה לחבר את מערכות הניטור וההת

 לפי החלטת ממונה האנרגיה וזאת לצורך מעקב, פתיחת קריאות שירות והפעלת הקבלן.
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החיבור לאטרנט יהיה בעזרת ראוטר סלולארי, תחובר מערכת הניטור באמצעות רשת סלולארית  .28.2

שורת כולל, אך לא  רק, לפחות ובאחריות הקבלן לספק את כלל רכיבי המערכת והתק 4מבוססת דור 

 כרטיס סים, מנוי שנתי לכל תקופת הבדק והתחזוקה והתשתית האקטיבית והחיבור. 

 דקות ותכלול את הנתונים הבאים לפחות: 15מערכת הניטור תבצע ותשמר נתונים ברזולוציה של   .28.3

  הערכים החשמליים של כל ממיר כולל לפחות מתח וזרםAC ,וDC  מקדם הספק אנרגיה והספקים אקטיבים
 וריאקטיבים

 אנרגיה מצטברת יומית, שבועית, חודשית, שנתית וסה״כ עם יכולת יצוא לאקסל בכל רזולוציה וכיוב׳ 

 PR .מתוקן טמפרטורה עם נתוני הספק של הממיר ורגש הקרינה כל יום 

 PR תקני עם נתוני הספק של הממיר ורגש הקרינה כל יום, סיכום חודשי וסיכום שנתי 

 שנה מחושב עבור רגש קרינה \ודשח\אנרגיית השמש המצטברת כל יום 

 או \הספק מנורמל להספק מותקן עבור ממיר וMPPT 

 ועצתי.סמס ולדואר אלקטרוני של רשימת תפוצות על פי סוגי ההתראות ולמוקד המ-התראות יישלחו ל .28.4

המערכת תאפשר למשתמש לבנות התראות עבור כל נתון במערכת, לצורך איתור תקלות. התראות  .28.5

 מוכנות, הבנויות על אותו ממשק יכלול:

 הפקת דוחות 

 קביעת דוחות תקופתיים 

 קביעת הרשאות לשימוש במערכת 

 התראות הפנימיות של הממירים 

 אין הספק בממיר 

 השוואת אנרגיה מנורמלת לזה של אחרים במערךממיר מתחת לסף ייצור מוגדר ביחס ל 

 אין תקשורת באחד הערוצים 

 PR  נמוך 

  .ניתוח נתונים והפקת דוחות באופן עצמאי לפי הצורך בנוסף למשהו מובנה תקופתי לנושאים קבועים 

 קביעת הרשאות לשימוש 

 יכה מול הייצור בכל אפשרות לחיבור למסך מרכזי במוסדות הלימוד ומבני הציבור להצגת הנתונים של הצר
 מוסד, המסך כולל החיבורים על חשבון הקבלן ללא תוספת מחיר.

בכל ארון ממירים יותקן רגש קרינה אלקטרומגנטית המשדר את הנתונים למערכת המרכזית וזאת לצורך  .28.6

בדיקת חריגות של הקרינה באופן רציף. כיול הרגשים יעשה כחלק מהתחזוקה השוטפת פעמיים בשנה 

 לפחות. 

בנוסף, מעבר לרגש קרינה אלקטרו מגנטית בארון הממירים הרשות שומרת לעצמה את הזכות להתקין  .28.7

  בהתאם לכתב הכמויות.רגשים נוספים מסוגים שונים בכל אחד מהגגות 

בכל מוסד יותקן מסך במיקום לבחירת מנהל המוסד אשר יציג את נתוני ייצור המערכת אל מול צריכת  .28.8

כל זאת ללא תוספת מחיר עד להפעלה מלאה  –למערכות הניטור צריכה לעיל החשמל של המבנה בהתאם 

 ומושלמת על ידי הקבלן.
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בכל לוח חשמל בכל מבנה תותקן מערכת לניטור לפי המפרט על החיבור הראשי לצורך ניטור הצריכה  .28.9

ציג והצגת הצריכה אל מול הייצור, על חשבון הקבלן. מערכת זו תתחבר למערכת הניטור המרכזית ות

נתונים בזמן אמת. כמו כן, ניתן יהיה לחבר את הנתונים ולהציג אותם על המסך המרכזי בכל מוסד 

לעיל. לצורך הצגת הצריכה במוסד יעשה חישוב הכולל את הייצור של המערכת  7.7בהתאם לסעיף 

 הסולארית באופן אוטומטי על ידי המערכת כחלק מממשק המשתמש.

 קונסטרוקציה ומסגרות .29

 .109ות"י  412, ת"י 414הקונסטרוקציה תעמוד בכל התקנים הישראלים הרלוונטיים כולל ת"י  .29.1

טרם תחילת העבודות, במידת הצורך ובהתאם להוראות עבודה בגובה, יותקן על הגג קו חיים תיקני  .29.2

 ויפרסו מדרכי עבודה, לפי המפרט.

 ת שעלולה לפגוע בטיב הגג.הקבלן לא יבצע על הגג כל חיתוך/ריתוך/השחזה או כל פעולה אחר .29.3

 16הקבלן יתכנן ויקים קיר ממירים + כלוב ממירים מסורג ברזל מגולוון מאסיבי שינעל במנעול רתק  .29.4

 מ"מ

התכנון, הפיקוח והאישור הסופי של הקונסטרוקציה )המערכת הנושאת( ייעשה על ידי קונסטרוקטור  .29.5

ל הקונסטרוקטור מטעם הקבלן לוודא מורשה מטעם הקבלן ובהתאם לכל התקנים והנחיות הבטיחות ע

 כי הוא בדק את האישורים הקיימים והתייחס להערות באישורים ככל שישנן.

 מרחקים בין המשולשים יתאימו לעובי/רוחב הקושרת כך שלא תתקבל 'בטן' בין המשולשים. .29.6

לא פירוק ס''מ לפחות ממפלס הגג כך שניתן יהיה לאטום את הגג ל 40הקונסטרוקציה תתוקן בגובה של  .29.7

 המערכת.

: המערכת הנושאת תתחבר לשלד המבנה על גבי הגל העליון של האיסכורית כאשר עבור גגות איסכורית .29.8

תפריד בין הפרטים לגג עצמו. על הקבלן להוציא תכניות להתקנת המערכות על גגות  EPDMרצועת 

 איטום.איסכורית ללא חדירה או קידוח לגג, אלא באישור מראש עם הצגת פרט עיגון ו

: המערכת הנושאת תתחבר אל משקולות בטון אשר יונחו בצורה מסודרת על גבי יריעות עבור גגות בטון .29.9

 ס''מ מכל כיוון. 10-בטומניות. היריעות יהיו רחבות ממשקולות הבטון בכ

: המערכת הנושאת תתחבר על פרטי עיגון ייעודיים להתחברות לאגדי הגגות. פרטי עבור גגות רעפים .29.10

 ברגיי נירוסטה לכל פרט חיבור. 4יחוזקו על ידי החיבור 

שנה לפחות כולל כל המרכיבים תוך הדגש על  25תכנון וביצוע המערכת הנושאת יותאמו לאורך חיים של  .29.11

 מניעת קורוזיה במערכות, בבסיסים ובמחברים.

מחדש )במקרה הקבלן יתכנן את המערכות כך שיאפשר פירוקן בתום תקופת החוזה ו/או פירוקן והתקנתן  .29.12

 של צורך בטיפול באיטום הגג(.

התקנת המערכות על הגגות תבוצע ללא פגיעה בגג או בקונסטרוקציה הקיימת בכל היבט שהוא למעט  .29.13

 קידוחים לשם התקנת הקונסטרוקציה במקרה בו הגג הוא איסכורית.



- 107 - 

107 

 

טום תתוקן לאלתר התכנון, הביצוע והתחזוקה של כל המערכות לא יפגעו באיטום הגגות. כל פגיעה באי .29.14

 על ידי הקבלן.

הקבלן יתקין סולמות עליה לגג תקניים בעלי מנגנון נעילה וחופת מגן, יהיו עשויים מברזל מגולוון. שלב  .29.15

מ' יהיה ניתן לשליפה. מיקום הסולמות יתואם עם נציג האתר בו מותקנת  2.2ראשון של הסולם בגובה 

התוספת לכל מטר סולם לפי טבלת התוספות. הבנייה מטר סולם יהיה תשלום עבור  6המערכת. מעבר ל 

וההתקנה של הסולמות יהיו בהתאם לת״י לסולמות קבועים וחתומים על ידי מהנדס קונסטרוקציה 

 המאשר את הסולם ואת ההתקנה לכל אתר ואתר.

 לפני כל חיבור אום של בורג תתווסף שייבה קפיץ. .29.16

זה(  כל ריתוך, חירור ו/או במתכות אשר גלוונם הקבלן יכסה בצבע עשיר אבץ בעזרת מברשת )לא הת .29.17

 נפגע.

 : מדרכים קבועים יהיו עשויים מאלומיניום.עבור גג איסכורית .29.18

 אופן ההתקנה בפועל. את קונסטרוקטור מטעמו עם סיום ההקמה המאשר הקבלן יציג אישור .29.19

 חשמל .30

 וולטאים לממירים(-)בין התאים הפוטו DC-בצד ה

. עמידים TVEו  TUVהכבלים בעלי תקינה  UV: שימוש בכבל גמיש בעל בידוד כפול, בעלי הגנת DCכבלי  .30.1

 ממ"ר ושלמים לכל אורכם. 6. הכבלים יהיו בחתך מינימאלי של C°120בטמפרטורה של 

 .DC. הגנות ברקים בצד ה DCלצד  Class IIהגנה מפני נחשולי מתח מסוג  .30.2

 לכל אורכן. מהשמש ומוגנות תמכוסו תעלות רשת להובלת הכבלים יהיו .30.3

בכל מקום שהכבילה חשופה ו/או בכל פנייה של תעלה ו/או בכל מקום שבו יש חשש שכבל יינזק יש  .30.4

 להשחיל ולבודד עם צנרת מתאימה.

אין להפריד בין המוליך החיובי והשלילי לצורך חיווט הפנלים ומרחק אבטחה בכניסה לקופסאות למניעת  .30.5

. צורת לולאת השראה למנוע היווצרות שלוד ולאורך המחרוזת, על מנת קשת. המוליכים יעברו בצמ

 הכבלים בבניית מחרוזת באחד השיטות:
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 הגנות מפני ברקים .31

ופסות מחרוזת גם בתוך ק CLASS IIהכוללים מגני מתח יתר  IEC 62305-4יותקנו מגני ברק ומתח יתר לפי הכללים של 
היוצא מהממיר לכיוון לוח הראשי שאליו הוא מתחבר יותקן מגני  ACשל הממירים. על הכבל  DCעל הגג וגם במבוא ל

אלא אם  I. גם בצידו השני של הכבל, לתוך לוח איסוף ממירים או לוח המונה או לוח הראשי יותקן קלאס Iהברק מקלאס 
יו מתאימים למתח העבודה יהDC אודות מיקום ההתקנה. הרכיבים על ה IIכן מאשר המפקח את השימוש בקלאס 

 ( וישמור על מתח שיורי מתאים לממיר תוך שמירה על תאום עכבות עם הגנות בתוך הממיר.1500/1000Vdcהמקסימאלית )

, ובהתאם לסוג התקשרות וחסינות המובנת של הציוד IEC 62305כל כבל תקשורת יוגן מפני מתח יתר בהתאם לכללים של 
 כבל תקשורת יחוברו לפס הארקה של הלוח שאליו הכבל מתחבר.מוליכים מיותרים ב  התקשרות.

סידור הרכיבים שבתוך כל קופסה ולוח יאפשר הבדדה של רכיב המגן ברק והמוליכים המתחברים אליו. בהתאם לאיור 
 אשר בצדו השמאלי של Q0מימין מגן הברקים. עוברים מעל המגן אל המנתק  F1-F3המובא מטה המחרוזות נכנסות אל 

גן, כאשר החיבור אל המגן הינו מהמנתק אל המגן. מוליך הארקה יורד מהמנתק כלפי מטה, מרוחק מהמוליכים המ
 הנכנסים.
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 מסמן מפסק ראשי  QOמסמן מגן הברק  SAסידור של קופסת מחרוזת 

 

ת על מ'. לעומת זאת, חח"י דורשת מערכת הארקה עצמאית אשר לא מסתמכ 0.75אסור שאורך מוליך הארקה יעבור 
מבנה המתכתי. על מנת לשמור על שני כללים יחד, יש לעבוד עם מוליכים גלויים הבאים במגע עם מתכת הגג ככל שאפשר 

מטר אל מתכת הגג. לא ניתן לעבוד עם הארקה גלויה בתוך לוח, או ממגן ברק בתוך קופסת מחרוזת. במצב  3ומחובר כל 
סה אל פס השוואת הפוטנציאליים יש לחבר אל מסה של זה, את המוליך המבודד אשר יורד מהלוח או הקופ

 הקונסטרוקציה על ידי גילוי הבידוד וקישור אל מסה של קונסטרוקציה, כפי שמובא באיור בהמשך.

 

 הארקת לוח כל שהוא אל מסה כללית של המבנה ללא הפרת דרישות חח"י להארקה נפרדת

יש לשמור על הוראות היצרן  .SALTEKאו  PHOENIX CONTACTאו  DEHNהגנות מפני ברקים ומתח יתר יהיו מתוצרת 
 בנוגע לצורך במפסק הגנה על מבוא הרכיב.

יש לחווט את מגעי העזר של מגני הברק במעגל פיקוד אחד טורי אשר יגיע אל לוח הממירים, ומשם לקופסת 
 למערכת הניטור. INPUTהמטאורולוגית כ

 ושר בשלב תכנון המפורט על ידי היועץ כדלקמן:בחירת הרכיבים המתאימים ואופן התקנתם יא
 

 ACבצד ה 

 יהיו . הכבלים1516בעלי ת"י  (NA2XY)( או מאלומיניום (N2XYנחושת  XLPE מסוג יהיו AC כבלי .31.1

 .שלמים לכל אורכם עגול. כבלי החשמל יהיו כבל חתך בעלי גידיים רב או\ו גידיים חד כבלים

קוטבי של יצרן עם תו תקן -ממירים(, במא"ז ט"מ ארבע: בצמוד לממיר )בארון איסוף ACמפסקי  .31.2

 ישראלי.

 תעלות להובלת הכבלים יהיו מכוסות ומוגנות מהשמש לכל אורכם. .31.3

בכל מקום שהכבילה חשופה ו/או בכל פנייה של תעלה ו/או בכל מקום שבו יש חשש שכל יינזק יש להשחיל   .31.4

 ולבודד עם צנרת מתאימה.

 . הגנות ברקים ומתחי יתר בכל ארון איסוף ממירים.ACלצד  Class IIהגנה מפני נחשולי מתח מסוג  .31.5
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 חפירה והטמנה של כבלי הזנה על פי חוקי חשמל. .31.6

 סימון .31.7

כל סימון הנדרש יסופק על שילוט סנדוויץ' מתאים למקום ההתקנה )חשוף למים, שמש וכו(. כל תעלה תסומן עם 
הכבלים העוברים דרכו. כל כבל יסומן עם דיסקית מוטבעת אותיות. הפנלים בכל מחרוזת יסומנו בצורה יעילה כך 

יסה לממיר של כל מחרוזת. כל פנל יסומן שאפשר יהיה להבין פריסת המחרוזות על הגג ולאיזה ממיר ולאיזה כנ
 בנפרד עם מספר מורכב: 

  מספר ממיר[\ MPPTרמספ \מספר מחרוזת\]מספר פנל

אלה אם כן הקבלן יכול להוכיח שיטת סימון אחרת המבטיחה זיהוי כל פנל בצורה ודאית ופשוטה. קופסאות 
לוח עם \ומן בנקודת הכניסה שלו לקופסההמחרוזות יסומנו בהתאם. כל כבל הנכנס ללוח או קופסת מחרוזת יס

ייעודו )שם הממיר וכניסה שלו(. כל המהדקים יסומנו. כל רכיב בלוח יסומן. כל הארקות על כל פס השוואת 
 פוטנציאלים או צבירה יסומן עם ייעודו ומהיכן הגיע. כנ"ל מוליכים של פאזות ואפס בפסי צבירה. 

 לוחות חשמל .32

 וחוק החשמל ויתוכננו לעמידה בזרם קצר תואם למערכת. 61439יורכבו בהתאם לת"י  .32.1

 ארונות החשמל יותקנו במקום מוצל וייבנו בעמידות מפני חדירה מתאימה למקום ההתקנה. .32.2

 יש לסדר כבילה בתוך ארונות החשמל בצורה אסתטית, לסמנם במגמה לאפשר זיהויים בקלות.  .32.3

 יסומנו על ידי סימון בר קיימא. כל המוליכים, מהדקים ורכיבים בלוח ואשר יתחברו ללוח .32.4

 מוליכים יסומנו על ידי שרוול מלא, לא יתקבל סימון שניתן לפרק ללא פירוק המוליך. .32.5

 כבלים הנכנסים ללוח יסומנו עם מספר מעגל או ייעודו. .32.6

 הסימנים יתאמו את תכניות הלוח וגם את החד קווית של המתקן. .32.7

חתון של הלוח, בכניסה של כבלים ללוח. אם הכבלים מתח יתר יורכבו בחלקו הת \הגנות מפני ברקים  .32.8

 נכנסים ללוח בחלקו העליון, יש לאטום ולמגן ולחברם.

 הלוח כולל כניסת כבלים יהיה אטום לחלוטין מפני כניסה של חרקים ומכרסמים. .32.9

 הארקות והגנות .33

הארקות מערך ההארקות ושיטת ההגנה יעמדו בתקנים הרלוונטיים, חוקי ותקנות חשמל ותכנית  .33.1

 שאושרה.

חיבור מערכת האחיזה להארקה באמצעות נעל כבל מנחושת מצופה בבדיל, אל מוליך הארקה בחתך  .33.2

 מ"מ המחובר להארקה ראשית. 16מינימאלי של 

 תעלות רשת ו/או חלק מתעלה יוארקו על ידי מחבר קנדי אל גיד ההארקה. .33.3

 נדי או מחבר לחיצה תקני.הארקת קונסטרוקציה אל גיד הארקה ראשי יחובר על ידי מחבר ק .33.4
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הארקת פנל והארקת קונסטרוקציה תעשה על ידי נעלי כבל דין + שייבה משוננת+ שייבה קפיץ. לחילופין,  .33.5

הארקות פנלים יחוברו על ידי אומגת הארקה של חברת שלטר או ש''ע. השימוש באומגה הארקה מחייב 

 רכיב אחד לכל פנל. לא יתקבל שני פנלים לאומגה אחד.

ת קונסטרוקציה של מערכת הבנויה על גג בטון או כל חומר מבדד אחר )למעט גגות אסקורית הארק .33.6

 כדוגמה( יבנה כך שטבעת נסגרת בקצבות הרחקות של שורות הפנלים

 כל ציוד מתכתי יחובר לפה''פ על ידי מוליך נחושת בשטח חתך מתאים. .33.7

 .UV בקרבת הממירים יותקן פה''פ בקופסא מוגנת מים ועמידה בקרינה .33.8

מ' ממשטח הטיפול ומהקרקע, עם צנרת משוריינת, תעלות פח מגולוון,  2.5הכבלים יהיו מוגנים עד גובה  .33.9

 או סולמות רשת מגולוונת עם כיסוי פח מגולוון.

 מקדם הספק ומקדם ייצור .34

ור ככל שיידרש על ידי חח"י, באחריות הקבלן לספק יכולת שליטה ובקרה על מקדם ההספק ומקדם הייצור, ולפת

ככל שישתנה מקדם ההספק במקום הצרכנות בעקבות  כל בעיה הנוצרת בעקבות חיבור המערכת לרשת החשמל.

 חיבור המערכת, יהיה זה באחריות הקבלן לתקן ולהחזיר את ערך מקדם ההספק אל קדמותו באופן מיידי.

 כיבוי אש .35

סידורי בטיחות אש  543מס' הוראה  500על הקבלן לענות על כל דרישות כבאות והצלה כולל פרק  .35.1

 .2013וולטאים ממרס -במתקנים פוטו

 יותקן שילוט בולט בכניסה למבנה בו יירשם "במבנה זה קיימים פנלים פוטו וולטאיים". .35.2

, ובגמר ההתקנה יש להגיש 1220אמפר יש להתקין מערכת גלאים על פי ת''י  63לארונות חשמל מעל  .35.3

 לשירותי הכבאות אישור מעבדה מוכרת.

 , ארונות כבים מאליהם.61439לת"י  בהתאם .35.4

התקנת מערכת בסמוך למתקני מיזוג אוויר, לוחות חשמל וכיו''ב הנמצאים בגג, תהיה מופרדת אש על  .35.5

 מטר לפחות. 2ידי אלמנט עמיד אש ובלבד שתהיה מרוחקת משאר המתקנים הסמוכים בגג במרחק של 

 וחי פינוי עשן ופתחי עשן.וולטאיים בסמוך או מעל למפ-חל איסור להתקין תאים פוטו .35.6

 ס"מ. 60 -מטר משטח הפנלים יהיה מעבר חופשי ברוחב של יקטן מ 40במרחק שלא יעלה על  .35.7

 בדיקה תקופתית .36

במהלך תקופת הבדק, בתום כל שנה מחיבור המערכת לרשת החשמל, הקבלן יבצע בדיקה תקופתית  .36.1

 הכוללת:

ל, מובילי חשמל, קופסאות בדיקות מכאניות של תקינות הקונסטרוקציה, חיבורי החשמ .36.1.1

 וארונות חשמל, ממירים והכל כמפורט בפרוטוקול שיאושר על ידי היועץ.
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, והכל כמפורט בפרוטוקול שיאושר על ידי ACוצד ה  DCבדיקות חשמליות מלאות בצד ה  .36.1.2

 היועץ.

 בדיקת הימצאות שילוט ותקינותו. .36.1.3

 הקבלן יחזק ברגים של הקונסטרוקציה ושל מפסקי החשמל. .36.2

יגיש למועצה דו"ח בדיקה הכולל את כל תוצאות הבדיקות, כולל תיעוד וצילום של תקלות ככל  הקבלן .36.3

 שנתגלו.

 שילוט .37

 סימון ושילוט בחריטה . .37.1

 הפנלים יסומנו על ידי תחילה וסיום מחרוזת על פי תכנית העמדת הפנלים  .37.2

 שילוט הכוונה על גבי ארון החשמל הראשי אשר מורה על מיקום הממירים. .37.3

כל האביזרים, פנלים סולאריים, קופסאות חיבורים, לוחות חשמל, מפסקי בטחון, כבלים, מערכת  .37.4

ההארקה וכו' ישולטו בשילוט תקני ויעוגן למקומו על פי התקן. כל שילוט אשר יותקן חיצונית יהיה מוגן 

UV. 

 קרקעיים יסומנו אף הם.-תוואים תת .37.5

 בטיחות .38

 ובאישור מנהל המבנה עליו מותקנת המערכת.עבודות יתבצעו אך ורק בתאום מראש  .38.1

 יש להשאיר מעברים פנויים כך שלא יהיו מכשולים להליכה בין כל חלקי המערכת. .38.2

 פעילות המוגדרת כמסוכנת תתואם מראש עם המועצה. .38.3

ציוד מגן: יש להשתמש בציוד המגן הנדרש לפי סוג העבודה ואופייה; יש לבדוק תקינות ציוד המגן האישי  .38.4

מוש; יש לנעול נעלי בטיחות בכל מקום בו צפויה פגיעה ברגלים; יש להשתמש בכפפות, משקפי בטרם השי

 מגן, מגני אוזניים במקומות נדרשים; אין להשתמש בציוד/מכשור שפג תוקף בדיקתו.

 חשמל .39

הקבלן יספק לוח חשמל זמני לצרכי עבודתו אשר יחובר למערכת החשמל של המבנה באישור חשמלאי  .39.1

 חתימה בלבד.בעל רישיון 

 שימוש בכבלים זמניים )מאריכים( מסוג מוגן בלבד )כתום(. .39.2

 בשום מקרה לא יחצה תוואי כבלים את מסלול תנועת הרכבים או האנשים אל המבנה וממנו. .39.3

 אין לתקן מכשיר/מערכת חשמלי ללא רישיון הסמכה. .39.4

 קנת המערכת.אין לנתק את הזנת המבנה ללא אישור ובתיאום מראש עם מנהל המבנה עליו מות .39.5
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 אין לבצע אלתורים בחשמל. .39.6

 השימוש בכלים חשמליים מטלטלים, מותר אך ורק כאשר הם בעלי בידוד כפול. .39.7

 יש לאבטח כל כבל חשמלי המוביל חשמל מפני פגיעה מכנית. .39.8

כל עבודות חשמל תבוצע על ידי חשמלאי מוסמך תחת פיקוח מהנדס חשמל בהעסקה ישירה של הגוף  .39.9

 הזוכה.

 גידור .40

 יגדר את אזורי העבודה כפי שיונחה על ידי יועץ הבטיחות. הקבלן .40.1

 מטר לפחות. 1הגידור יעשה על ידי לוחות איסכורית חדשים בגובה  .40.2

 הגידור יתוחזק באופן שוטף ויישמר במצב תקין בכל זמן העבודות. .40.3

 הקבלן ישלט את הגידור בשלטי אזהרה והכוונה כפי שיימסר לו על ידי יועץ הבטיחות. .40.4

 יאכסן או יעבוד או יניח כל חפץ או ציוד מחוץ לאזור המגודר. הקבלן לא .40.5

 שערים יותקנו בגידור לשימוש הקבלן. הקבלן ידאג לשמור שערים אלו נעולים בכל עת. .40.6

 הקבלן יפנה פסולת באופן שוטף למניעת הצטברות מפגעים. .40.7

 1139פיגומים ועבודות גובה עפ"י ת"י  .41

 כל העובדים  על הקבלן להציג אישורי עבודה בגובה של .41.1

 הקבלן יציג את כל הציוד לעבודה לגובה למפקח לפני העבודה .41.2

הקבלן יחזיק ממונה בטיחות אשר יבטיח עבודה בגובה על כל היבטיו בהתאם להנחיות הרשויות  .41.3

 הקובעות הנחיות אלה.

 קרינה .42

 לאחר סיום העבודות תתבצע בדיקת קרינה בכל אחד מהמיקומים לאחר ההפעלה. .42.1

בכל מקום בו התבצעה המדידה הראשונה על ידי אותו מודד או באישור כתוב מראש הבדיקה תתבצע  .42.2

 על שינוי המודד מממונה האנרגיה העירוני.

 מטר ממקורות הקרינה. 4( שינוי במרחק של 0על הבדיקה להראות אפס ) .42.3

 

___________________ 

 חתימת הקבלן
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 7מסמך 

 והיעדר ניגוד ענייניםתצהיר בדבר העדר זיקה לחבר או עובד מועצה 

 לכבוד

 מועצה אזורית תמר

 

 הנני מצהיר בזאת כי מועצה אזורית תמר הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:

 א׳ )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן : 122סעיף  .1
אחוזים ״חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה 

בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם המועצה, 

 ן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״.ב -לעניין זה, ״קרוב״ 

 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע: 12כלל  .2
 ה לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,״חבר המועצ

ו קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו )ראה הגדרות ״בעלי חבר מועצה א -״חבר מועצה״ 

 ( )ב(״.1) 2 -( )ב( ו1) 1שליטה״ ו״קרוב״ בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  .3
זוגו -ןועצה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי ב״פקיד א עובד של מ

 או שותפו או סוכנו, בשום הסכם שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבוצעת למענה״.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .4
 .ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף בין חברי מועצת המועצה אין לי :בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות .4.1
 אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של .4.2

 התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו
 ין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.א .4.3

 מבקש להודיע ולהצהיר כי:כמו כן אני  .5
ועצה אין כל מצב של ניגוד עניינים ביני או בין עניין אישי שלי לבין השתתפותי במכרז ו/או מתן השירותים למ .5.1

 במידה ואזכה במכרז. 
ש יבמידה ואזכה במכרז, אני מתחייב לדווח למועצה, מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא או התפתחות אשר  .5.2

ם ן ואשר עלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם חובותיי והתחייבויותיי למועצה ו/או אשר קשורילי לגביהם עניי
 במישרין או בעקיפין לשירותים וואו למועצה יש עניין בהם. 

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה או ניגוד עניינים כאמור לעיל, או אם  .5.3
 מסרתי הצהרה לא נכונה.

 מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. אני .6
 אין כאמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין ו/או מזכויותיה של המועצה על פי כל דין.  .7
 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

  

 ______________חתימת המציע:    שם המציע: _____________

 

 אימות חתימה

 

אני הח"מ ______________, עו"ד )מ.ר. _______(, מאשר בזאת כי ביום ________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

_____________ ת.ז. ______________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה 

 ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. /לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו

  __________ __________________ 

 דעו"           תאריך  
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 8מסמך 

 

 הצעת מחיר

 )יש להגיש במעטפה נפרדת(

 לכבוד

 תמרמועצה אזורית 

 ג.א.נ

, אספקה, התקנה לתכנון 06/22מכרז מס' אנו החתומים מטה, מגישים בזאת בשם המציע הצעת מחיר במסגרת  .43

אזורית מועצה ה ברחביליצור חשמל  ותחזוקה של קירוי מגרשים, חניות, חניונים ומערכות סולאריות על גביהן 

המהווה חלק ממסמכי  הסכם, הכול בהתאם ובכפוף לתנאים ולדרישות המפורטים בכל מסמכי המכרז והתמר

 . המכרז ונספחיהם

מיום החתימה על ההסכם, לאחר שלוש שנים לא ניתן יהא להוסיף  מחירי המכרז יהיו תקפים למשך שלוש שנים .44

השנים(  3מערכות חדשות. ככל ולאחר שלוש שנים יהיו עדיין מערכות שהוצא לגביהן צו התחלת עבודה )במהלך 

וימצאו בהליכי רישוי ו/או הקמה ו/או התקנה ישלים הקבלן את המערכות הללו אך המועצה לא תוסיף עוד 

 ת.מערכות חדשו

 בשיקלול הכללי( תיבחן ותשוקלל על פי המפורט להלן: 60%ידוע לנו כי הצעת המחיר בהצעתנו ) .45

כלל עבודות הקונסטרוקציה למערכת הסולארית הכוללת את כל הרכיבים כמפורט במסמכי המכרז ) ט"לקו העלות

 התפוקה כאשר(, הטכני המפרט לרבות המכרזסולמות, חפירות, ופרטים נוספים לפי המפורט במסמכי לרבות 

  "ש.קוט 1,650-מ תפחת לא ט"קו לכל השנתית

 כולל רכיביה כל עלקירוי/חנייה /לסככה יהיה מטה לרשום בהתאם קונסטרוקציה סוג לפי למ״ר המחיר, בנוסף

 .מושלם לשימוש הדרוש וכל ניקוזים, מרזבים, תאורה, חשמל חיבורי

חיר המקסימאלי, הצעה שתוצע מעבר למחיר המקסימלאי, מובהר בזאת כי אין להציע הצעת מחיר מעבר למ .46

 עלולה להביא לידי פסילת המכרז.
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 מקסימום מחירי טבלת       

 תכולת ההצעה

 

 

 הצעת המציע בש"ח מחיר ליחידה

מחיר ה -מערך הצעת המחיר 90%

כולל את כל המפורט במפרט 

 למסמכי המכרז 6מסמך הטכני, 

להסכם ההתקשרות שבמסמכי 

המכרז לרבות כלוב ממירים, 

ש״ח  600מטר לגג ו 6סולמות )

לתוספת מטר אורך )מ״א(( , קווי 

חיים ו/או מדרכים בהתאם 

להנחיות ממונה בטיחות, הולכת 

מ״א )מעל לכך  200עד  ACתשתית 

ש״ח למ״א( על גבי תעלות עם  200

כיסוי לכל האורך, מערכות ניטור 

ומערכת מטאורולוגית לניטור 

המערכות וניטור הצריכה 

במבנים. הממירים יהיו בעלי 

יכולת לשו״ב )שליטה ובקרה( 

ברמת הפאנל או לכל הפחות לכל 

שני פאנלים עם הגנות מפני קצר 

לאראדג׳ או ו/או שריפה כגון סו

שו״ע מאושר. כול איטום בעלות 

ש״ח למ״ר ועבודות נוספות  80של 

. כמו 20%בעלות של דקל מינוס 

כל התשלומים לחח"י עבור כן, 

מכסות, בדיקות , שילוב וכיו"ב 

 .ם על חשבון המזמינהנה

בתוספת ₪,  3,700מחיר מקסימאלי של 

 מע"מ כדין.

הכולל  KWp 1מחיר לאספקת הנחה מ

 לכל אתר דרוש על פי המפרטאת כל ה

 חודשי אחריות/שירותי תחזוקה. 24-ו

 

 הצעת המחיר המוצעת 

פת בתוס₪,                           הינה 

 מע"מ כדין.
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שירות  מערך הצעת המחיר 5%

אופציונאלי בהתאם לשיקול 

 -דעתה הבלעדי של המועצה 

מחיר למ״ר קירוי למגרש ספורט 

כולל כל הדרוש על פי המפרט 

 הטכני להפעלה מושלמת 

ש״ח/מ״ר  800מחיר מקסימאלי של 

 בתוספת מע״מ כדין.

כולל אחריות למגרש ולמתקנים למשך 

 חודשי אחריות/שירותי תחזוקה 24

 הצעת המחיר המוצעת 

פת בתוס₪,                           הינה 

 מע"מ כדין.

שירות  מערך הצעת המחיר 5%

אופציונאלי בהתאם לשיקול 

 -דעתה הבלעדי של המועצה 

מחיר למ״ר קירוי חניות כולל כל 

הדרוש על פי המפרט הטכני 

 להפעלה מושלמת

ש״ח/מ״ר  500מחיר מקסימאלי של 

 בתוספת מע״מ כדין.

חודשי  24כולל אחריות לחנייה למשך 

 אחריות/שירותי תחזוקה

 הצעת המחיר המוצעת 

פת בתוס₪,                           הינה 

 מע"מ כדין.

 

ידוע לנו ומוסכם עלינו כי המועצה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מאתנו מתן שירותי תחזוקה  .47

חודשים )או חלק מהן( בכל  12ות נוספות של לתקופחודשים, ה 24לתקופה נוספת, לאחר תקופת האחריות בת 

לקו"ט מותקן, ₪  80וזאת במחיר שנתי של  (, שנים 10 של מצטברת תקופה)סה"כ  נוספות שנים 8 עד פעם וזאת 

 ואנו מתחייבים לתת למועצה, לפי דרישתה כאמור, שירותי תחזוקה למערכות במחיר כאמור.

למת של המערכות תתומחרנה על פי מחירון דקל העדכני האחרון עבודות אחרות אשר תידרשנה לצורך התקנה מוש .48

 .20%נחה של בהיום ביצוע העבודות הידוע ב

 ביצוע בפועל.והתמורה אשר תשולם למציע תחושב על פי מדידה  .49

המחירים בהצעה כוללים ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז וכן  .50

ת המציע ובכלל זה: עלות כוח אדם, מסים, אגרות, היתרים, היטלים כל היטלים ממשלתיים, מסים את כל הוצאו

לרבות מסים עקיפים )כדוגמת מכס, בלו, מס קניה(, כל תשלומי חובה אחרים, ביטוח לסוגיו השונים, אישורים, 

ות הסדרי תנועה )למעט רישיונות, שומרים וכל עלות אחרת ו/או הוצאה אחרת בקשר עם ביצוע העבודות, לרב

 זמניים, גידור האתר וכיו"ב.בטיחות  שוטרים בשכר במידת הצורך(, הסדרי

עליות במחירי החומרים ו/או התייקרויות ו/או עליות בשיעורי המיסים ו/או ההיטלים ו/או האגרות ו/או שכר  .51

שבהצעת המציע ובכלל זאת, כל מינימום ו/או כל תשלומי חובה אחרים, לא יהיה בהם כדי לשנות את המחירים 

ההוצאות הישירות והעקיפות של המציע לרבות עלויות יועצים, עלויות ביסוס, בניה, הריסה, פינוי, פיתוח, חיבור 

וקבלת תעודת גמר בהתאם להוראות תקנות התכנון  המבנה לתשתיות עירוניות, בנייה על פי היתר הבניה והתקנות

פי דרישות  כולל השלמת העבודות על, ככל ויידרש, "תעודת גמר"()להלן:  2016  -והבניה )רישוי בניה(, תשע"ו 

לא תשלם תמורה נוספת בגין  מועצה. כן מובהר בזה מפורשות, כי המועצהומסירת העבודות והמבנה ל המועצה

 האצת קצב ביצוע.

ים ולא ישתנו בשל הגדלת למען הסר כל ספק מובהר, כי מחירי היחידה הנקובים בהצעת המציע יהיו מחירים קבוע .52

 היקף הביצוע או הקטנת היקף הביצוע בפועל.
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 הקשורים והנתונים התנאים כל את בדקנו וביררנו אנו מאשרים בזאת כי הגשנו את ההצעה שלעיל לאחר שבחנו,  .53

 מיקומם, את שטחם, צורתם, טיבם, ,המגרשים מאפייני את התנאים לביצוע העבודות, לרבות כל במכרז זה ואת

 העשויים ואת תנאי המגרשים בפרט, תנאי בביצוע העבודות העבודות, את לביצוע התאמתם אליהם, הגישה רכיד

 , לרבות כלהסכםעל פי ה התחייבויותינו כל שבמסמכי המכרז, לרבות הסכםה פי על העבודות ביצוע על להשפיע

 מול , אישוריםתעודת גמרבנייה,  היתרי הוצאת לרבות התחייבויותינו, במילוי והתשלומים הכרוכים ההוצאות

 המוצע על ידינו מניחים את המחיר לחיבור המערכות, וכי הנדרש אחר אישור וכל קרינה אישורי החשמל,  חברת

 שבמסמכי המכרז. הסכםעל פי ה התחייבויותינו כלל לביצוע ומושלמת מלאה הוגנת ומהווים תמורה דעתנו

לעיל, הינם להנחת דעתנו המלאה ומהווים תמורה מלאה, שלמה  אנו מאשרים כי המחירים שבהצעתנו, כמפורט .54

והוגנת לכל התחייבויותיי/נו נשוא מכרז זה. עוד אנו מאשרים כי מחירי היחידה בהצעתנו הינם סופיים, לא ישתנו, 

דות, והם כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות בביצוע העבו

בהתאם לדרישות מסמכי המכרז וכל המסמכים המצורפים הצעתי/נו זו ולביצוע כל התחייבויותינו, וכי לא א/נציג 

 שום תביעה או טענה בשל אי הבנה, או אי ידיעה של מאיזה ממסמכי המכרז.

 ההתקשרות שבמסמכי המכרז. הסכםתנאי ואופן התשלומים לרבות הצמדתם יהיו על פי הקבוע ב .22

____________________ 

 חתימת המציע
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 9מסמך 

 
 תצהיר העדר עבירות      

 
 
 

 הנדון: הצהרה והתחייבות לעמוד בתנאי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א-2001

 

להתחייב בשם אני הח"מ_______________ ת.ז._________________, נציג המציע ______________ המוסמך 

המציע,  לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, 

 מצהיר בזאת כדלהלן:

 

והתקנות לפיו )להלן:  2001-מסוימים התשס"א במוסדות מין עבריני של העסקה החוק למניעת כי ,לי ידוע .1
לייצור חשמל על מבני ציבור  התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריותלאספקה, קבלן "(, חל עלי, כהחוק"

 .אזורית תמר ולהקמת קירויים והתקנת מערכות על גביהם  למועצה
אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי שבהתאם לחוק, חל איסור על העסקה של בגיר, ללא קבלת אישור מראש,  .2

ר כאמור יכול להתקבל מהמשטרה הן על ידי ממשטרת ישראל, המעיד כי ההעסקה מותרת על פי חוק. אישו
 הבגיר עצמו המועמד לעבודה או על ידי המעסיק או על ידי המסגרת, בצירוף של יפוי כוח מטעם הבגיר וצילום

 של תעודת הזהות של הבגיר, והכל בהתאם לחוק.
י כל אדם או אני הח"מ, מתחייב למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את האישור מהמשטרה לגב .3

 גוף, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש.
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4

 

 

 

  

 הקבלןחתימה וחותמת  הקבלןשם מלא של החותם  תאריך

 

 

 אישור עו"ד

 

 אני הח"מ __________ עו"ד מאשר כי ביום ________ הופיע בפניי ה"ה ___________ 

, ולאחר הקבלןת.ז. __________ המשמש בתפקיד _______________________ והמוסמך להתחייב בשם 

על תצהיר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, חתם בפניי 

 זה. 

   

 חתימת עו"ד שם עו"ד תאריך
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 10מסמך 

 
 דעת חוות פורמט      

 
            לכבוד

 ים המלח –תמר  האזוריתהמועצה 
 86910.נ. ים המלח ד

 ה זוהר נוו
     באמצעות המציע

 
       א.ג.נ.,

 
 בדבר ביצוע עבודות כנדרש בתנאי הסף על ידי המציעאישור הנדון: 

 
 ____________________    שם המזמין:

 
 ____________________ שם מנהל היחידה הרלוונטי:

 
 ____________________ טלפון ליצירת קשר )חובה(:

 
הננו מאשרים בזה כי המציע/ה _________________________________ ביצע/ה עבורנו את הפרויקטים  .א

 בלבד(: 2016-2021הבאים )במהלך השנים 
 

 מועד התחלה וסיום מהות ופירוט העבודות מיקום ביצוע העבודות
   
   
   

 
 (:*הקף/סמן בהתאםלהלן חוות דעתנו המקצועית ביחס לעבודות המפורטות בטבלה דלעיל ) .ב

 

איכות 
 העבודה

 גבוהה 
 

 טובה
 

 מספקת 
 

עמידה 
 בלו"ז

 עומד בלו"ז 
 

 עומד חלקית 
 

 חורג מלו"ז 
 

יחסי 
עבודה 

מול 
 המזמין

 טובים מאוד 
 

 טובים 
 

 מספקים 
 

 
 ( תביעות משפטיות תלויות ועומדות כלפינו.*מחק את המיותר) יש / איןהננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל  .ג

 הערות: ______________________________________
 פרטי החותם )שם מלא + תפקיד(: _____________________

 
_________________________חתימה + חותמת:   

 חשוב: טופס המלצה זה צריך להיות חתום על ידי המזמין בלבד )חתימה + חותמת(.
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 11מסמך 

אישור קבלן משנה להתקשרות עם המציע ביחס לתכנון והקמת מבנים לצורך העמדת מתקניים 

 סולאריים

 

  ,                            ח.פ:  ,                            נציג מוסמך של:  ,                            אני: 

(אשר הגיש את מועמדותו למכרז "המציע")להלן:   ,                            מאשר בזאת כי הנני משמש כקבלן משנה של : 

וככל  במועצה האזורית תמראספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות על גגות, וקירוי עמדת חניה לייצור ל /22

 שהמציע יזכה במכרז, אני אבצע את תכנון והקמת המבנים לצורך העמדת מתקניים סולאריים.

 .1ענף א' 150העתק של התעודה על רישום ברשם הקבלנים בסיווג הריני מצרף בזאת 


