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 הוראות למשתתפים במכרז

 כללי .א
( מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות "המועצה")להלן:  בני שמעוןהמועצה האזורית  .1

להתייעלות אנרגטית ובכלל זה פירוק גופי תאורה קיימים,  אספקה והתקנה של גופי 
תאורת רחוב חדשים מסוג לד, זאת לצורך החלפת התאורה הקיימת במועצה ובתחומי 

, המפרט ( בהתאם להוראות מסמכי מכרז זה ובפרט"העבודות"יישובי המועצה )להלן: 
 המצ"ב למכרז זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו. הטכני, וכתב הכמויות 

 
מפרט הטכני על  כל סעיפיו, כמפורט לעיל, ועל המציע וראות ההעבודות תבוצענה לפי ה .2

 יהיה לספק את כל כוח האדם ואת כל החומרים והציוד הדרושים לביצוען.
 

פי תנאי החוזה, על נספחיו, המצורף לתנאים תנאיי ההתקשרות בין המועצה לזוכה יהיו על  .3
 אלה. 

 
המועצה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים  .4

במסמכי המכרז. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויבואו 
יה ו/או בדוא"ל לפי בכתב, לידיעתם של כל המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיל

 הכתובות שימסרו על ידם. 
 

 מובהר בזה כדלקמן: .5
 

 אין המועצה מתחייבת מראש להזמין את ביצוע העבודות , כולן או מקצתן; 5.1
 

למועצה מוקנית הזכות לבטל את המכרז בכל שלב משלביו, מבלי שהמשתתפים במכרז יהיו  5.2
 זכאים להחזר הוצאות ו/או לפיצוי ו/או לתשלום אחר כלשהו עקב ביטולו של המכרז. 

 
המשתתף במכרז יגיש הצעתו ביחס לביצוען של העבודות והיא תחייב אותו ואולם למועצה  5.3

דות  כלל או לבצע חלק מהן בלבד, הכול לפי בחירתה, על שמורה הזכות לא לבצע את העבו
פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, והיא תיחשב כמי שהזמינה מלכתחילה אצל הזוכה 

 במכרז אך ורק את העבודות שהיא הורתה על ביצוען. 
 

בהעדר הוראה מפורשת אחרת, כל ההוראות לזוכה במכרז יינתנו בשם המועצה ע"י מנהלת  5.4
 ביבתית ו/או המפקח מטעם המועצה. היחידה הס

 
בהגישו את הצעתו למכרז רואים את הקבלן המשתתף במכרז כנותן הסכמתו הבלתי  5.5

 מסויגת לכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז, לרבות התנאים שבסעיף זה לעיל. 
 

מובהר למשתתפים במכרז כי חלק מתקציב ביצוע העבודות יתקבל במועצה על ידי משרד  5.6
 . במועצה לת התקציב האמורבוהתשתיות, ותנאיי התשלום לזוכה יהיה בכפוף לקהאנרגיה 

 

 תיאור העבודות .ב
 

הזוכה במכרז יבצע את העבודות להתייעלות אנרגטית ובכלל זה פירוק גופי תאורה  .6
קיימים, אספקה והתקנה של גופי תאורת רחוב חדשים מסוג לד בתחומי יישובי המועצה 
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ההצעות כוללות זרועות, מתאמים וכל הדרוש להתקנה והפעלה . בני שמעוןהאזורית 
. במסגרת ביצוע העבודות במכרז יתחייב הקבלן הזוכה ורה הקייםמושלמות על עמוד התא

אחריות מלאה לגופי התאורה שיותקנו במועצה למשך עשר שנים. האחריות תחל  לספק
לפה של גופי תאורה ותכלול מתן שירות תיקונים והח מסירת הפרויקט למועצה ממועד

למפרט הטכני ו/ או לכתב הכמויות ו/או תקולים על גבי עמודי התאורה והכל בהתאמה 
תה בתוקף בעת הוצאת המכרז ו/או תקנים ילמהדורה האחרונה של כל מפרט שהי

ישראליים במהדורתם האחרונה במועד הגשת המכרז ו/או ביצוע העבודות על פי הנחיות 
 המועצה.  

 
 

 תקופת ביצוע העבודות  .ג
  

החל ממועד  גופי התאורהלסיום התקנת  חודשיםשישה    תקופת ביצוע העבודות הינה .7
הסכם הקבלת הודעה בכתב מהמועצה בדבר זכיית הקבלן במכרז או ממועד החתימה על 

 : להלןובהתאם ללוח הזמנים המפורט , לפי המוקדם המועצה לזוכהבין 
 

 לביצוע סיור בכל אתרי ויישובי המועצה .  ימים 30עד         7.1
פרט הטכני ובכתב ה בהוראות המהתקנת התאורה,  כמשמעותהתחלת ל  ימים 60עד 

 .הכמויות
מיום לסיום התקנה בכל האתרים ומסירת מערכות התאורה והעבודות  ימים 90עד 

 . אישורו של המפקח מטעם המועצה קבלת ולאחרהתחלת התקנת התאורה 
 

מעיקרי החוזה והפרתה של התחייבות זו  ושל הזוכה במכרז בלוח הזמנים הינעמידתו  7.2
 תיחשב להפרה יסודית של החוזה. 

 
למניעת ספקות מובהר כי הזוכה במכרז יידרש להפעיל מוקד הודעות וכוננים במשך שעות  7.3

 (.   24/7ימים בשבוע ) 7שעות ביממה ,  24העבודה המקובלות ועם שירות הודעות 
 

מהות והיקף העבודות שיבוצעו בפועל וכן סדר ושלבי ביצוען של העבודות ייקבעו, כאמור,  7.4
בהוראות בכתב שיינתנו מפעם לפעם לזוכה במכרז ע"י המועצה ו/או מפקח המועצה ו/או  
מי מטעמה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. על הזוכה במכרז יהיה להשלים את 

 המועצה ובהתאם להוראות המפרט הטכני וכתב הכמויות.  העבודות תוך המועד שייקבע ע"י
  

בכפוף להוראות אלו לעיל, חייב הזוכה במכרז להתחיל בביצוע העבודות במועד שייקבע לכך  7.5
ע"י המועצה ולהתמיד בביצוען ברציפות עד להשלמתן בהתאם ללוח הזמנים המפורט  לעיל   

 ו/או בחוזה ו/או וביתר מסמכי המכרז המצ"ב. 

 

 אי סף להשתתפות במכרז תנ .ד
 

 כמפרט להלן:העומדים בתנאים  םקבלנירק במכרז רשאים להשתתף  .8
בעלי הרשאה מאת יצרני גופי התאורה העומדים בכל התנאים המפורטים להלן במועד   8.1

 התאורה מאת יצרן גופיהרשאה  . על המציעים להציגהאחרון להגשת ההצעות במכרז
התחייבות יצרן/יבואן המאשרת כי המציע הוא קבלן המוסמך לתחזק  המציע יצרף .בחו״ל

את מערכת התאורה המוצעת על ידו וכי יש לו כל הידע הנדרש לתחזוקת המערכת המוצעת 
 על ידו. 
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של יצרן גופי התאורה לספק אחריות מלאה לגופי התחייבות לצרף להצעתו  על הקבלן 8.2

חתום על ידי  הסמכה כתבעל הקבלן לצרף , ןשנים מיום ההתקנה. כמו כ 10התאורה למשך 
יצרן גופי התאורה המסמיך את הקבלן לתת שירות לגופי התאורה של היצרן כולל אישור 

 על הדרכה של הקבלן בטיפול בגופי התאורה.
מביצוע ₪ )שני מיליון(  2,000,000בעלי מחזור שנתי מינימאלי )כללי( בהיקף של לפחות  8.3

 (2019, 2018, 2017שלוש השנים האחרונות )תאורה, בכל אחת מעבודות התקנה של גופי 
 המשתתף יצרף אישור מרואה חשבון להוכחת האמור בסעיף זה .  . בנפרד

 
יצרף  שתתףהמ. 2019ש״ח בשנת )שני מיליון(  2,000,000של לפחות  מחזור בעל המציע הנו  8.4

 .  ההצעהנספח ב לכתב  -אישור מרואה חשבון להוכחת האמור בסעיף זה
)ששת  6,000, לפחות במצטבר(, 2020-2017שנים האחרונות ) ארבעסיפק והתקין ב המציע  8.5

כנספח  המצ"ב הניסיון הקודם את טופס ויצרף מלא יהמשתתף גופי תאורת חוץ. אלפים( 
 .כתב הצעה של המשתתף א'

 -ב בנושא התקנה של גופי תאורה לקוחות ממליצים שלהם ביצע עבודות 3יש לפחות  למציע 8.6
שהמועצה גופי תאורה ללקוח ו)אלפיים(  2000בהיקף של לא פחות מ שנים האחרונות,  3

צים כקבוע יאת פרטי הממלויצרף  מלאהמשתתף ירשאית להתקשר אליהם ולקבל חוו"ד. 
 .המצ"ב לכתב ההצעה למשתתף במכרז '1בנספח א

, בענף 1969 -רשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"טמציע ה 8.7
צרף להצעתו יהמשתתף  לפחות.  '1אבסיווג  160לפחות ובענף משנה  '1אבסיווג  270משנה 

 .אישור תקף על רישום כאמור
 .נספח ד' לכתב ההצעה -המציע צירף ערבות בנקאית כנדרש בתנאיי מכרז זה 8.8
 מנהל ספרי חשבונות כחוק. המציע  8.9

השתתף בסיור קבלנים. הקבלן יוודא כי נרשם בדף משתתפי הכנס, קבלן שלא נרשם המציע  8.10
השתתפות בסיור זה הינה חובה ומהווה תנאי מוקדם להשתתפות לא יוכל להגיש הצעתו. 

 במכרז. 
לקבלת הצעה ממנו  כלשהולמציע להסרת ספק מובהר בזה, שעצם פנייתה של המועצה  8.11

בתנאים המוקדמים המציע למכרז לא תיחשב, כשלעצמה, כהוכחה לעמידתו של 
להשתתפות במכרז וכל משתתף במכרז, לרבות מי שהמועצה פנתה אליו כאמור, יהיה חייב 

 בהוכחת עמידתו בתנאים האמורים.
מה קלון המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשע בעבירה שיש ע 8.12

או בעבירות מרמה. להוכחת דרישה זו יצרף המציע להצעתו תצהיר בנוסח המצ"ב כנספח 
" להוראות המשתתפים במכרז, חתום על ידי המציע ו/או מורשי החתימה של המציע ג"

 ומאושר על ידי עו"ד.  
המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשע בעבירה על פי חוק  8.13

, בשנה 1987 -ו/או בעבירה לפי חוק שכר מינימום , התשמ"ז 1991-ים זרים, התשנ"אעובד
שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות. להוכחת דרישה זו יצרף המציע להצעתו תצהיר 

' המצ"ב להוראות המשתתפים במכרז, חתום על ידי המציע ו/או מורשי זבנוסח נספח 
  החתימה של המציע ומאושר על ידי עו"ד. 

כן, המציע מצהיר כי הינו בעל זכויות הקניין בהצעתו, וכן, כי אין לו או למי שהמציע -כמו 8.14
"( ומתחייב שלא חבשליטתו, מצב של ניגוד עניינים עם המזמינה ו/או מי מטעמה )נספח "

 להימצא בניגוד עניינים כזה.
נם כוללים ( אי2017, 2018, 2019הדוחות הכספיים של המציע בשלוש השנים האחרונות ) 8.15

הערה לגבי הנחת "עסק חי", וכי  המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, 
פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה והוא אינו עומד בפני חדלות 

להוכחת דרישה זו יצרף המציע להצעתו  פירעון וכן שלא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
רואה  ישור רו"ח בנוסח נספח ט' המצ"ב להוראות המשתתפים במכרז, חתום על ידיא

 .בשנים הנ"ל החשבון של המציע שחתום על הדוחות הכספיים המבוקרים של המציע
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 המציע חתם על טופס היעדר קירבה לעובדי רשות או נבחריה, כנוסח נספח י' למכרז. 8.16
  

 בדיקות מוקדמות .ה
 

ויבדוק המציע את כל מסמכי המכרז, יבקר בכל האתרים בהם  בטרם הגשת הצעתו יקרא  .9
יבוצעו העבודות וינקוט בכל האמצעים האחרים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי 
המקום, את מהות וכמות העבודה הנדרשת ואת הקשיים העלולים להתגלות בעבודה במשך 

יצוע עבודות להתייעלות ביצועה. ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז זה ולב
 אנרגטית  הכלולות בהוראותיו יימסרו בזמן ובמקום הנקובים בהוראות אלו להלן;

 
בהגשת הצעתו מצהיר הקבלן כי בדק את כל מסמכי המכרז על כל סעיפיו ונספחיו לרבות  .10

בטרם הגיש הצעתו המצורפים בזאת , הוראות המפרט הטכני, כתב הכמויות תנאי ההסכם
במכרז, וכי הוא מקבל על עצמו את כל התנאים לביצוע העבודות להתייעלות אנרגטית עפ"י 
כל מסמכי המכרז, וההסכם על נספחיו והנו בטוח ביכולתו לעמוד בכל סעיפיו ונספחיו של 
ההסכם והן בתנאי הקבלה ולוחות הזמנים הנוספים שיינתנו, אם יינתנו ע"י המועצה ו/או 

 מטעמה. מי 
 

ילמד את תנאי  הקבלן יבצע בדיקות מוקדמות באתרים השונים לביצוע העבודות, .11
האתרים, את הגישה למקום ביצוע העבודות וכל יתר התנאים שיש בהם בקביעת המחירים 
לביצוע העבודות לרבות כל העבודות אשר בוצעו או עומדות להיות מבוצעות בעתיד הקרוב 

 העבודות.יבוצעו בהם באתרים 
 

תבוצענה העבודות ויתריע על בהם הקבלן יתחייב לבדוק את התאמת התוכניות לאתרים  .12
 כל אי התאמה למפקח מטעם המועצה ו/או המועצה לשם קבלת הנחיות לביצוע. 

 

 מילוי כתב הכמויות וטופס ההצעה .ו
 

הכמויות המפורטות בכתב הכמויות אינן מדויקות ומשמשות כאומדן ולצורך בסיס  .13
רכת והשוואת ההצעות שיוגשו למכרז. ההתחשבנות עם הקבלן תהיה לפי הכמויות להע

שיותקנו בפועל. למען הסר ספק מובהר כי המועצה אינה מתחייבת לרכוש את כל הציוד 
 המופיע בכתב הכמויות ו/או מקצתו. 

 
מלא על המציע לעל המציע לרשום בדיו בכתב הכמויות את המחירים מול כל סעיף וסעיף,  .14

חיר ליחידה, וסה"כ המחיר הכולל כמפורט בכתב הכמויות. המציע ירשום את הסכום מ
 . המציעהכולל של הצעתו בכתב ההצעה וסכום זה יחייב את 

 
למען הסר ספק מובהר כי הסכומים הנקובים בכתב הכמויות, לא ישתנו בכל מקרה ויהיו  .15

הסכם זה וכל התחייבות סופיים, מרבים וכוללים את כל העלויות הדרושות לשם ביצוע 
המציע על פי המפרט הטכני ושאר מסמכי ההתקשרות בין הקבלן למועצה ו/או הנובעות 
מהם, לרבות התחייבויות נובעות שאינן ידועות לקבלן במועד הגשת הצעתו ובכלל זה 

עלויות ציוד, השקעות שביצע  , והעבודות הוצאות בגין שנת הבדק, שנות אחריות על הציוד
מילוי התחייבויותיו, הוצאות בגין הפתרונות ו/או הוצאות ו/או תשלומי חובה  בקשר עם

ו/או מיסים ו/או היטלים מכל סוג שהוא, למעט מס ערך מוסף. הקבלן לא יהיה זכאי 
לתשלום תמורה וכספים נוספים כלשהם למעט אם הוסכם או יוסכם כך מפורשות בכתב 

 בין הקבלן למועצה.  
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נקובים בכתב הכמויות יהיו סופיים גם אם ובמידה שיחולו, לאחר מובהר כי הסכומים ה .16
מועד הגשת הצעתו, שינויים שאינם בשליטתו של הקבלן, בין היתר בשל עדכון מחירון 
היצרן, שינוי בעלויות הקבלן, ובכלל זה באחד או יותר מן  המרכיבים הבאים: שכר עבודה, 

 מחירי חומרי גלם וכיו"ב.  
 

טבלה בכתב הכמויות. הצעה שתוגש ללא מילוי מדויק של הטבלה המציע ימלא את ה .17
 האמורה תיפסל. 

 
מובהר כי דרישות המועצה לגבי סוג המערכות הנדרשות נשוא המכרז זה, כפי שהן מופיעות  .18

בהסכם ובמסמכי המכרז האחרים הינן דרישות מינימום, לפיכך, באם למערכת המוצעת 
לרבות שירותי האחזקה השוטפים והתיקונים ישנם  יתרונות ו/או שימושים נוספים מעבר 

. המועצה תהא רשאית להצעה הערותהצעתו כן במסגרת לאמור במכרז, יציין זאת הקבל
 לשקול יתרונות אלה כחלק משיקוליה לבחירת הזוכה. 

 
 למען הסר ספק מובהר בזאת: .19

 
בכל סעיף מכתב הכמויות, אלא אם נאמר במפורש אחרת, על הזוכה במכרז יהיה  19.1

לספק, על חשבונו את כל החומרים, הציוד, המכשירים, המתקנים והמערכות 
ושים לביצועו ולהשלמתו של אותו סעיף, לרבות, התקנה, הפעלה, כיוונים, הדר

כיולים וכל הנדרש להפעלת האמור בסעיף, כשכל אלה חדשים ותואמים מתאמים, 
תוכניות ו/או הפרטים  המצ"ב למסמכי כתב הכמויות ו/או ה מפרט הטכני,האת 

 מכרז אלו.
 

ודות וקיום כל יתר אם נקבע במסמכי המכרז שהתמורה עבור ביצוע העב 19.2
התחייבויותיו  של הזוכה במכרז תהיה כוללת וסופית, על אף המחירים שיציין 
המשתתף במכרז ליד כל סעיף מכתב הכמויות, התמורה לה יהיה זכאי הזוכה 

 במכרז תהיה אך ורק בסכום הכולל והסופי שעליו הוסכם.
 

ות ובטופס ההצעה  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן יציין בכתב הכמוי 19.3
את הצעתו לביצוע העבודות להתייעלות אנרגטית המפורט במפרט הטכני. הצעת 

ממועד מסירת הפרויקט שנים אחריות  10 -המחיר תכלול אף את תעריף המחיר ל
 . למועצה

 
המציע בזאת מפורשות שבמסגרת הוראות המכרז וההסכם יתחייב  מובהר  19.4

משיעור צריכת  55%לפחות  להשגת חיסכון בחשמל בגופי התאורה בשיעור של 
 ביצוע העבודותלפני החשמל שהיתה בגופי התאורה הקיימים ביישובי המועצה  

. התחייבות לחיסכון מהווה תנאי יסודי בהוראות המכרז )כמפורט להלן(
 הזוכה במכרז.  המציע ובהוראות ההסכם שייחתם בין המועצה לבין 

 
 הזוכה יהיו כקבוע בהסכם מציע תנאיי התשלום שישולמו מובהר לקבלן כי     19.5

 ; על פי הפירוט להלן ההתקשרות
 

הזוכה במועד סיום העבודות למציע תשולם  -מעלות ההצעה הזוכה %50  .א
בכפוף לקבלת צו סיום עבודות מאושר על ידי המועצה ו/או המפקח שמונה 

 מטעמה.  
הזוכה כנגד הצגה בפועל למציע תשולם  –הזוכהמעלות ההצעה  50%יתרת  .ב

של חיסכון בצריכת החשמל  בהתאם להתחייבותו של הקבלן הזוכה במכרז. 
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ייבדק החיסכון התקנת מערכות התאורה סיום כל שנה מרגע  ,ויובהר
ביישובי שהושג  ביחס לשנת הבסיס כמשמעותה במסמכי מכרז זה בחשמל 

. ככל שמערכות התאורה  השיגו מטעמהעל ידי המועצה ו/או מי המועצה 
שלא יפחת משיעור ) אותו התחייב המציע הזוכה להשיג שיעור חסכון

תעביר המועצה לקבלן את יתרת  (בצריכת החשמל 55%מינימום של 
אשר יושג ובהתאם לאמור בהוראות  התמורה בהתאם לשיעור החיסכון

 . לחוזה המצורף למכרז וכמפורט להלן 32סעיף 
 

ישוב תקופת ההחזר יבוצע חישוב של תקופת החזר הפרויקט. חישוב זה לצורך ח
הנו על פי סך עלות הפרויקט חלקי סכום החיסכון המוצהר על ידי הקבלן 

 60%ש״ח, התחייבות לחיסכון של  1,000,000בש״ח/לשנה. לדוגמה: עלות פרויקט 
 1,000,000ש״ח בשנה. תקופת החזר הפרויקט שווה ל  200,000שהנם שווי ערך ל 

 שנות החזר. 5ש״ח =  200,000ש״ח חלקי 

 

בדיקת שיעור החיסכון בפועל במערכות התאורה למען הסר ספק יובהר כי 
 תיעשה באופן הבא; 

יתקין מערכות ניטור רציפות הזוכה הקבלן  -ימים מצו התחלת עבודה  30עד 
יותקנו עם . המערכות במרכזיות התאורה מסוג סייטק או אלנט או שו״ע מאושר

מודם סלולארי אשר ישדר למערכת ניהול מרכזית. הגישה למערכת תהיה נתונה 
מערכות הניטור ביחד עם חשבונות החשמל הנתונים מ למועצה, לישובים ולקבלן.

 תכל עלויו .שיתקבל על ביצוע העבודות יהוו את הבסיס לחישוב החיסכון בפועל
ההתקנה והחיבור תהינה חלק מעבודת הקבלן וכלולות במחירי המכרז. המועצה 

בנוסף, עם קבלת צו  תהיה אחראית לאספקת כרטיס סים ותשלום המנוי בלבד.
גופי תאורה. מטרת הפיילוט  6התחלת העבודה הקבלן יערוך פיילוט בכל ישוב של 

התאורה. במסגרת הנה לקבל את אישורי הישובים לעוצמות האור ולצורת גוף 
הפיילוט הקבלן בנוכחות מנהל הפרויקט ונציגי הישובים יערוך בדיקה של 
הזרמים בעמודים להוכחת ההפרש בין גופי תאורה קיימים לבין גופי התאורה 
מסוג לד.מובהר כי ניסוי זה יהווה בדיקה ראשונית לחיסכון הצפוי במרכזיות 

 ובחשבונות החשמל.

, לפי 2019הערכת  צריכת החשמל ביישובים לשנת מפורטת במכרז זה בנוסף, 
את . הערכה זו ות התאורהיזחברת החשמל של מרכמטעם ובים וחשבונות חיש

 .( "שנת הבסיס")להלן: שיקבל על ידי הקבלן  לחישוב החיסכון שנת הבסיס

בצריכת  בכתב יד את אחוז החיסכון  ימלא בכתב ההצעהכל אחד מהמציעים 
מתחייב להשיג למועצה לאחר התקנת המערכות להתייעלות ותו הוא אהחשמל 

לא   אליו מתחייב המציע אנרגטית. מובהר בזאת מפורשות כי אחוז החיסכון
 . 55% -מ יפחת 

בצריכת החשמל המזערי המציעים השונים ימלאו את אחוז החיסכון מובהר כי 
 החשמלמצריכת  55% -זה לא יהיה נמוך מ אותו הוא מתחייב להשיג ושיעור 

 . בשנת הבסיס

עומד מעבר  הזוכה ככל שמערכות הניטור וחשבונות החשמל יראו כי הקבלן
 50%אליו הוא התחייב אזי תקופת ההחזר של בצריכת החשמל לאחוז החיסכון 

נתוני שבצריכת החשמל . ככל שאחוז החיסכון תתקצריתרת התמורה מהתשלום 
ן נמוך מהתחייבות הקבל חיסכון מערכות הניטור וחשבונות החשמל יראו 
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אזי לא יועבר לקבלן כל תשלום בגין יתרת התמורה כמפורש בכתב הצעתו 
ולקבלן הזוכה לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין כך כלפי המועצה 

בצריכת החשמל ו/או אי עמידה בהתחייבויותיו כמפורט בכתב חיסכון הוהעדר 
כמשמעותה  קשרות עם המועצהיהוו הפרה יסודית של הסכם ההתההצעה 

 . בחוזה ההתקשרות בין הקבלן למועצה 

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם המציע לא יציג מחיר על יד סעיף כלשהו, ייחשב  .20
ביצוע סעיף זה בסעיף אחר,  המציע יבצע את הסעיף האמור להדבר כאילו כלל את המחיר 

חירי סעיפים אחרים שנקב המציע לקת בין מובלי תשלום נוסף ותמורתו תחשב כמח
בהצעתו או יחושב המחיר לסעיף שהמציע החסיר את ציון מחירו על פי המחיר הזול ביותר 

ציעים האחרים למכרז לאותו סעיף, הכול לפי בחירתה של המועצה לפי שיקול משל מי מה
רשאית היא  -דעתה הבלעדי. אם המועצה תהיה סבורה שהשמטה האמורה הינה מהותית

 סול את ההצעה.   לפ
 

כל המחירים אשר על המציע לציינם בכתב הכמויות יהיו נקובים בש"ח ויכללו את כל  .21
 .מס ערך מוסףכולל לא המיסים וההיטלים 

 
מחירי הציוד ו/או התאורה על פי בקשה להצעת מחיר זו הינם סופיים. מובהר כי אחד  .22

 השוואה על בסיס מחיר יחידה.הפרמטרים לעריכת ההשוואה הכלכלית בין ההצעות הינו 
 

למען הסר ספק, ההצעה הזוכה תיקבע לפי נוסחה המשלבת שקלול של עלות ביצוע 
צריכת החשמל ביישובי המועצה לאחר הרכבת מערכות והחיסכון המובטח בהעבודות 

 . שנים 10ולמשך  התאורה ביחס לשנת הבסיס
 

במקרה שבשעת ביקורת כתב הכמויות על ידי המועצה תמצא שגיאה בהכפלת מחירי  .23
היחידות בכמויות ו/או שגיאה בסיכום כל הסעיפים, יתחשבו אך ורק במחירי היחידות. 

 סכומי הסעיפים והסכום הכללי המתוקן ייחשב כסכום ההצעה של המציע. 
 

הסתייגות בחומר המכרז, בין בגוף אין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או  .24
המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא אלא אם הדבר נתבקש במפורש 
במסמכי המכרז; כל רישום כזה שלא נתבקש ייחשב כאילו אינו קיים ובמקרה שלדעת 

 ההצעה. הביא לפסילת עלול ל -המועצה הוא מהותי
 

ציע בעת העיון בהצעתו הסברים וניתוח של המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמ .25
מחירי יחידות מסוימות הנראים לה גבוהים או נמוכים מדי והמציע יהיה חייב למסור את 
ההסברים והניתוחים האלה למועצה ולמומחים מטעמה. אם יסרב המציע למסור למועצה 

אית ו/או למומחים מטעמה הסברים וניתוח מחיר היחידות כאמור, תהיה המועצה רש
 להסיק מסקנות כפי שתיראנה לה עד כדי פסילת ההצעה.

 
  מסמכי המכרז .ז

 
 מסמכי המכרז, הם כדלהלן: .26

 
 ההוראות למשתתפים במכרז.  26.1

 
 . "הצהרת והצעת משתתף במכרז", על נספחיו -כתב ההצעה 26.2
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 כתב ערבות להצעה כמפורט להלן; 26.3

 
 החוזה על כל נספחיו.  26.4

 
 מפרט הטכני,  כתב הכמויות  ותוכניות ופרטים. ה 26.5

 
 פרוטוקול סיור קבלנים חתום על ידי המציע.  26.6

 
 הבהרות המועצה שנמסרו, אם נמסרו  עקב שאלות המציע כמפורט להלן; 26.7

 

 
 חתימה על מסמכי המכרז והמצאת אישורים .ח

 
על המציע לחתום על כל עמוד ועמוד במסמכים הכלולים בחומר המכרז שעליו להגיש,  .27

לרבות על הוראות אלו, וכן על כל מפרט טכני ו/או כתב הכמויות ו/או תכניות ופרטים 
 המצורפים למכרז זה. 

 
 לא תובא לדיון: –הצעה שלא תהיה חתומה על ידי המציע כמפורט להלן  .28

 
צעה מוגשת על ידי יחיד יחתום המציע תוך ציון שמו במקרה שהה              28.1

 המלא, מספר תעודת זהות ויצרף חותמת )אם יש(. 
 

אחד לפחות במקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יחתום               28.2
ממנהליו בצירוף חותמת התאגיד ויצרף אישור של עו"ד או רו"ח על רשותו לחתום 

יצרף הוכחה )מאושרת על  וכי חתימתו מחייבת את התאגיד ובנוסף בשם התאגיד 
ידי עו"ד או רו"ח או רשות מוסמכת( על רישום התאגיד ורשימה מאושרת של 

 מנהליו. 
 

על המציע לצרף להצעתו בנוסף לאמור לעיל בסעיף מסמכי המכרז, חוברת הכוללת פרוט  .29
 ואישורים על פי סדר הסעיפים  כדלהלן:

 
 אישור מטעם שלטונות מע"מ על היותו עוסק מורשה.  29.1

 
 אישור המוסד לביטוח לאומי על ניהול תיק ניכויים עבור עובדיו כחוק.  29.2

 
שנים  10  של יצרן גופי התאורה לספק אחריות מלאה לגופי התאורה למשךהתחייבות  29.3

 מיום  ההתקנה. לפחות 
 

חתום על ידי יצרן גופי התאורה המסמיך את הקבלן לתת שירות לגופי  כתב הסמכה  29.4
 התאורה של היצרן כולל אישור על הדרכה של הקבלן בטיפול בגופי התאורה.

 
 כתב ההצעה והנספחים להלן;  29.5

  

 ופרטי  מציעקודם של הנספח ניסיון  – נספח א' לכתב ההצעה

 ממליצים. 
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 אישור לעניין ניסיון וותק מקצועי.  – ' לכתב ההצעה1נספח א 

 

 מחזור המציע הנו בעל כי אישור רואה חשבון  – נספח ב' לכתב ההצעה

של לפחות , הכנסות מביצוע עבודות החלפת גופי תאורהשל  שנתי 

 .2019ש״ח בשנת  2,000,000

 הרשעות פליליות תצהיר העדר -נספח ג' לכתב ההצעה . 

 

 מציע. ערבות  -בנקאית אוטונומיתנוסח ערבות  – נספח ד' לכתב ההצעה 

 אישור עו"ד ו/או רו"ח על מורשי חתימה בתאגיד.  -נספח ה' לכתב ההצעה 

 אישור רו"ח ו/או פקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות לפי  -נספח ו' לכתב ההצעה

 . 1976 -חוק עסקאות לגופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( , התשל"ו

 'תצהיר הקבלן בדבר העסקת עובדים זרים וחוק שכר  – לכתב ההצעה נספח ז

 מינימום. 

 בטיחותתצהיר  – נספח ח' לכתב ההצעה  

 אישור רו"ח המציע בדבר העדר הערת "עסק חי", הליכי  – נספח ט' לכתב ההצעה

עיקולים וחדלות פירעון   הליכי ,כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק

 .מהותיים

 'היעדר קירבה.העדר ניגוד עניינים/ הצהרת   - לכתב ההצעה -נספח י 
 

 
 ערבות בנקאית .ט

 
המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית, אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי מסויגת לטובת  .30

צמודה  ( כולל מע"מ,אלף שקלים חדשים חמישים)ובמילים: ₪  00050,בסכום המועצה , 
 למדד המחירים לצרכן החל מהמדד שיהא ידוע במועד הגשת הצעת המחיר של הקבלן,

כנספח .  על ערבות המציע להיות בנוסח הערבות המצורף לפחות  6.1.2021בתוקף עד ליום 
 זה במדויק. כתב ההצעה ל ד'
 

המחאות פרטיות לבנק או שטרות או שיעבוד כספים המגיעים למשתתף במכרז 

יתקבלו כערבות.  כל ההוצאות הקשורות  לאמהמועצה כתחליף לערבות בנקאית 

 .במתן הערבות, לרבות ביול, יהיו על חשבון המציע
 

 יום נוספים מעבר לתאריך הנ"ל.  90 -המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות ב .31
 

 כל ההוצאות הקשורות במתן הערבות ו/או הארכתה, לרבות ביול, יהיו על חשבון המציע.  .32
 

)שבעה( ימים מהיום שהמציע יחתום על  7אם תתקבל הצעת המציע, תשוחרר הערבות תוך  .33
ההתקשרות המצ"ב  החוזה וימציא ערבויות ופוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה

 . למכרז
 

ה, לא יחתום על החוזה ו/או לא ימציא ערבות לקיום החוזה אם המציע, שהצעתו נתקבל .34
ו/או אישור על עריכת ביטוחים כנדרש במסמכי המכרז ו/או לא יתחיל בביצוע העבודות, 
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תהיה המועצה רשאית לחלט את הערבות כולה או מקצתה, לפי בחירתה, לכיסוי ההפסדים 
ידי המציע ומסירתן למציע אחר,  על  תייעלות אנרגטיתשייגרמו לה על אי ביצוע עבודות לה

וזאת מבלי להוכיח נזקים ו/או הפסדים ו/או הוצאות כלשהם, וכל זאת מבלי לגרוע ו/או 
לפגוע בזכויותיה של המועצה לתבוע את נזקיה הממשיים שיהיו יתירים וגבוהים מסכום 

 הערבות הנ"ל. 
 

בכתבי הערבויות ובנספח הביטוח המצ"ב אין לבצע שינויים למען הסר ספק מובהר כי  .35
למסמכי מכרז זה על ידי המציע. כל שינוי הנדרש בנספחים אלו יבוא לדיון ואישור של 

שינויים שייעשו בנספחים אלו, למציעים כי מובהר ומודגש המועצה טרם הגשת ההצעה. 
 . עלולים להביא לפסילת ההצעה

 

 
 

 שיקולים בבחירת הזוכה .י
 

 תנאים להלן;את הבחירת הזוכה, תשקול ועדת המכרזים במסגרת שיקוליה ל .36

לאחר בדיקת מסמכי המכרז ועמידה של המציע בתנאי הסף, הזוכה במכרז  37.1

ה ועצלמ את העלות הכוללת הנמוכה ביותרהצעתו תגלם יהא המציע  אשר 

להתייעלות על פי נוסחה המשלבת שקלול של עלות ביצוע העבודות 

)לאחר חישוב החיסכון שיתקבל עקב הצעת  החשמלועלות צריכת אנרגטית 

ביישובי המועצה לאחר הרכבת  (שנים 10בתקופה של  הזוכה במכרז

 . כשמשמעותה בסמכי המכרז מערכות התאורה ביחס לשנת הבסיס

 

 במסמכי אשר משמעותה  "שנת בסיס"  -עשה בהתייחס לתבחינת ההצעות           37.2

  מכרז זה הנה כדלהלן; 

הכוללים  יישובי המועצהשל צריכת החשמל של תאורת הרחובות הערכת 

לפרסום המכרז על פי חיובי חברת  שקדמה 2019 שנתשל  במכרז לתקופה

להלן טבלה עם צריכות החשמל השנתיות של הישובים )להלן שנת . החשמל

 :והתייחסות לאופן בחירת ההצעה הזוכה הבסיס(

 עלות קיימת צריכה קיימת  

 נבטים

       
301,256  

               
138,578  

 תדהר

          
99,032  

                  
45,555  

 ברוש
       
151,044  

                  
69,480  

 תאשור
       
107,770  

                  
49,574  

 סה״כ
       
659,102  

               
303,187  
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 תנו על בסיס חשבונועות האופן חישוב ההצמובהר בזאת מפורשות כי  (א)

וככל שיהיו גופי תאורה שאינם עובדים או תקולים הם  2019של  החשמל

 יתווספו לתחשיב.

המזערי   אחוז החיסכון של הצהרה מחייבת כמפורט במסמכי המכרז  המציע יצרף (ב)

 .כתוצאה מהרכבת מערכות התאורה הוא מתחייב לגביו בצריכת החשמל

שנים מיום  10ל  ביישובי המועצה  על בסיס אחוז החיסכון תחושב צריכת האנרגיה (ג)

 (.אנרגטית התייעלותעבודות לסיום הפרויקט )לאחר ביצוע ה

צריכת החשמל השנתית )בקוט"ש( של הצעתו  לצורך החישוב, יכפיל המציע את (ד)

אין להתחשב ביכולת פת הפרויקט(. שנים )תקו 10לאחר ביצוע ההתייעלות ב 

 העימעום של הפרויקט ככל שתהיה.

צריכת החשמל השנתית עלות האנרגיה לתקופת הפרויקט )עשר שנים( תחושב לפי  (ה)

 ש"ח )מחיר קוט"ש(. X 0.46)שנות תפעול(  X 10 ההתייעלותלאחר 

 :דוגמאל

 הסבר מציע ב' מציע א'  

 הצעת המציע לפי 800,000 900,000 עלות פרויקט )ש"ח(

 אחוז התייעלות 55% 60% אחוז התייעלות מוצהר

 צריכת אנרגיה  554,555   554,555  הפרויקט צריכת אנרגיה לפני

הפרויקט  תשלום חשמל לפני
 תשלום חשמל  277,278   277,278  ש״ח לקוט״ש( 0.5)

צריכה שנתית מוצהרת לאחר 
על פי  חישוב ההספק 249,550 221,822 הפרויקט )קוט"ש(

 הפרויקט המוצע
עלות שנתית מוצהרת לאחר 

 חישוב העלות 124,775 110,911 לקוט"ש(₪  0.5הפרויקט )

עלות כוללת לתקופת הפרויקט 
סה"כ ההשקעה + עשר  2,047,749 2,009,110 שנים( 10)

 שנות תפעול )הארה(.
 

 לראות יתןנ -בלבד ו/או מידע אינפורמטיבי י לגרוע מן האמור לעיל ולצורך הסבר למב

 שלו ההצעה אשר המציע מי לבחון מאפשר המדדים בין השקלוללעיל כי  בדוגמא

 ביותר הנמוכהלות אנרגטית עלהתיילביצוע העבודות  הכוללת העלות את נותנת

 ההצעה בעל הוא ולכן יותר הנמוכה העלות את הציע' א מציע זה במקרה. למועצה

 גבוהה יותר.בפועל הפרויקט ביצוע  למרות שעלות יותר הטובה

 לרשות שעומד בתקציב עומדות שאינן הצעות לפסול רשאית המועצה 37.3

 .זה מכרז נשוא לעבודות בקשר המועצה
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, מהם חלק לכל או למציעים לערוך רשאים מטעמה מי כל או/ו המועצה 37.4

 המועצה עם פעולה ישתף מהמצעים אחד כל. לנכון שימצאו כפי, בדיקה כל

 שיתף לא. בדיקות לערוך שתבקש ככל, כאמור בבדיקות מטעמה ומי

 זה מטעם, רשאית המועצה תהיה, לעיל וכאמור כנדרש פעולה המציע

 .ההצעה את לפסול, בלבד

 כל ימציאו כי המציעים מאת לבקש, שהוא שלב בכל, המועצה רשאית עוד 37.5

 או/ו המועצה לדעת, הדרושים, הבהרה או/ו נתון או/ו מידע או/ו מסמך

 .ההצעות להערכת, מטעמה מי

מניעת ספקות מובהר כי המועצה תבחר את ההצעה הזולה והמיטבית עבורה. ל 37.6

עם זאת, מובהר ומוסכם כי ועדת המכרזים רשאית להביא במכלול שיקוליה 

בבחינת ובבחירת ההצעה את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו ואיתנותו 

ם הפיננסית של המשתתף וכן את ניסיונה של המועצה ושל גופים אחרים ע

המשתתף בעבר. למען הסר ספק, על יסוד מכלול שיקולים אלו, רשאית  ועדת 

 המכרזים גם להמליץ על הצעה שאינה המשתלמת ביותר מבחינת מחירה. 
 

מבלי לגרוע מהוראות כל דין תבדוק המועצה את עמידת המשתתפים בתנאי הסף שפורטו  .37

ות הכספיות שהגישו במכרז ורק לאחר עמידת המשתתפים בתנאי הסף תיבדקנה ההצע

 ו/או נוסחת החיסכון כאמור לעיל.  המשתתפים במכרז

  

אין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, בין בגוף  .38

המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא אלא אם הדבר נתבקש 

ילו אינו קיים במפורש במסמכי המכרז; כל רישום כזה שלא נתבקש ייחשב כא

 עלול הדבר לפסול את ההצעה. -ובמקרה שלדעת המועצה הוא מהותי 
 

בעת העיון בהצעתו הסברים  המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציע .39

וניתוח של מחירי הצעתו הנראים לה גבוהים או נמוכים מדי והמציע יהיה חייב 

למסור את ההסברים והניתוח האלה למועצה ולמומחים מטעמה. אם יסרב המציע 

למסור למועצה ו/או למומחים מטעמה הסברים וניתוח מחירים כאמור, ו/או 

המועצה רשאית להסיק מסקנות כפי שתיראנה  תעודות או תדפיסים כאמור, תהיה

 לה עד כדי פסילת ההצעה.
 

 
 

 רכישת מסמכי המכרז .יא
 

( במשרדי 08-9911740/709את מסמכי המכרז ניתן לרכוש )לאחר תאום טלפוני לטל':  .41
בתמורה  08:30-15:00בין השעות  17.11.2020החל מיום  בני שמעוןהמועצה האזורית 

 אשר בכל מקרה לא יוחזרו.    ש״ח 800 לתשלום  של
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 המקום והזמן להגשת הצעות .יב
 

במעטפה מיוחדת המסופקת על ידי המועצה, סגורה וחתומה,  בשני עותקיםההצעה תוגש  .42
בנוסף שעל גביה תהיה רשומה כתובת המועצה, מספר המכרז ושם העבודות נשוא המכרז. 

על גבי מדיה  PDFבפורמט בעותק דיגיטלי כלל ההצעה כולל המפרטים לכך תוגש 
 דיגיטלית עם הקבצים הבאים:

 קובץ אחד של חוברת המכרז, ההסכם והמפרט סרוקים וחתומים. 42.1
 קובץ טכני עם נתוני החברה הכלליים כנדרש. 42.2
קובץ אחד לכל אחד מסוגי הגופים המוצעים הכולל את כל ההוכחות לעמידת הגוף  42.3

 המוצע בתנאים הטכניים.
 לכל אחד מסוגי הגופים המוצעים עם שם הגוף. קובץ פוטומטרי 42.4

 

ההצעה מושלמת וחתומה לפי כל דרישות ההוראות הכלולות במסמך זה, במעטפה סגורה  .43
עד ליום  במסירה ידנית בלבדצריכה להגיע  35מ//2020נושאת ציון מכרז פומבי מספר 

 בני שמעוןלתיבת ההצעות של המועצה, במשרדי המועצה  12:00לשעה עד    12.202013.
 לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל. 

 
הצעות אשר תשלחנה בדואר ו/או תתקבלנה במשרדי המועצה לאחר המועד הנ"ל, לא  .44

 תתקבלנה מכל סיבה שהיא.

 הוצאות .יג
 

המועצה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז,  .45
לרבות הבדיקות המוקדמות, הערבויות, דמי קניית מסמכי המכרז או הוצאות אחרות 

 כלשהן הכרוכות בהגשת ההצעות ו/או הנובעות ממנה. 

 
 הוראות שונות .יד
 

פורמאליים באיזו הצעה שהיא המועצה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים  .46

 במידה שוויתור כזה לא יגרום נזק למועצה.
 

 המועצה שומרת לעצמה את הזכויות הבאות: .47
 

לבקר במקום עסקו של המציע ולהתרשם מהמערך הלוגיסטי העומד לרשותו  47.1

לצורך ביצוע השירותים. אם יידרש המציע לספק נתונים, הסברים ו/או 

יונו בביצוע שירותים מסוג השירותים נשוא מסמכים נוספים המתייחסים לניס

מכרז זה ו/או ביחס למצבם של כלי הרכב והמערך הלוגיסטי העומדים לרשותו, 

יהיה המציע חייב למסור נתונים, הסברים ומסמכים כאמור למועצה ולאנשים 

מטעמה. אם יסרב המציע לבקשה תהיה המועצה רשאית להסיק מסקנות כפי 

 לת ההצעה.שתיראנה לה עד כדי פסי
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הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, למסור את כל השירותים נשוא  47.2

המכרז או רק חלק מהן לבעל ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר בשבילה, 

 אפילו אם היא איננה ההצעה הזולה ביותר.
 

להכניס שינויים ו/או תיקונים במסמכי המכרז, בכל עת לפני המועד האחרון  47.3

, בין ביוזמתה של המועצה ובין בתשובה לשאלות שהוצגו על להגשת ההצעות

ידי מי מבין השוקלים להשתתף במכרז. השינויים והתיקונים האמורים יהוו 

חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויובאו בכתב, בדואר רשום או באמצעות 

הפקסימיליה, לידיעתם של אלה שרכשו את מסמכי המכרז לפי הכתובת 

הרכישה. המציעים יצרפו להצעתם למכרז עותק חתום על  שמסרו למועצה בעת

 ידם של מסמכי השינויים והתיקונים האמורים, כחלק בלתי נפרד מהצעתם.
 

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כזוכה, והיא  .48

רשאית להעדיף את הצעתו של מציע שמרכז עסקיו או מקום מושבו בתחום המועצה 

 וכן רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לבטל העבודה ו/או המכרז על פי כל דין. 
 

לתי סבירה מבחינת מחירה לעומת המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא ב .49

 מהות ההצעה ותנאיה. 
 

מאומדן המכרז )גבוהה או  30%-המועצה תהיה רשאית לפסול הצעה החורגת ביותר מ .50

 נמוכה(.
 

המועצה תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא  .51

קול דעתה.  לשביעות רצונה, ו/או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שי

המועצה תהא רשאית להתחשב בניסיון, ותק  ויכולת של המציע ובהתייחסות של 

 מוסדות ציבור, רשויות מקומיות ו/או גופים אחרים למציע. 
 

המועצה תהיה רשאית לשאת ולתת עם הזוכה לשיפור הצעתו, והחוזה שיחתם יהא  .52

 תוצאות המשא ומתן המוסכמות על הצדדים. 
 

ת בכל שלב לבקש מאת המציעים כי ימציאו מסמך ו/או מידע המועצה תהא רשאי .53

ו/או נתון ו/או הבהרה הדרושים לדעת המועצה ו/או מי מטעמה , להערכת ההצעות, 

 לרבות פניה להשלמת מסמכים. 
 

המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או  .54

ם שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת המועצה בשל חוסר התייחסות לדרישות או לנתוני

 מונע הערכת ההצעה כנדרש. 
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 בהצעת הקבלן אין לכלול מס ערך מוסף, אלא במקום מיוחד שצוין לכך, ככל שצוין.  .55

בלבד והוא לא יהיה רשאי להעבירו הזוכה ההתקשרות לפי מכרז זה תהא עם הקבלן  .56

, כולו או מקצתו, לאדם אחר וכן לא יהיה רשאי למסור או לשתף אחר בו ו/או להסבו

כל זכות או חובה על פי חוזה זה לאדם אחר, אלא אם קיבל את הסכמת המועצה, 

 מראש ובכתב. כשהסכמה חתומה ע"י מורשי החתימה של המועצה. 
 

 קבלת מידע נוסף וסיור בשטח .טו
 

ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע לביצוע העבודות להתייעלות אנרגטית יוכל המציע  .56
או  08-9915831קבלנים ו/או בפניה בכתב בדואר או בפקסימיליה מפגש לקבל במהלך 

יש לוודא את קבלת הדוא"ל / . 20202.12.לא יאוחר מיום  shirli.h@bns.org.il  בדוא"ל
  . 08-9911765למספר הפקס לאחר משלוחו 

 
המציע יגיש שאלה להבהרה ויציין את הפרק, מס' הסעיף ופירוט השאלה ו/או הבקשה  .57

 הטעונים הבהרה. 
 

תשובות תימסרנה למציע הפונה ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר המשתתפים במכרז  .58
 . )ללא פרטים מזהים( נהמכתבו של המציע הפועיקרי בצירוף 

 
 כל מציע יצרף להצעתו, את ההודעה ואת התשובות כשהן חתומות על ידו.  .59

 
המועצה אינה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה ו/או על ידי כל גורם אחר במועצה  .60

 ו/או מטעמה, והן לא יחייבוה. 
 

לא תישמע מפי המציע כל טענה בדבר סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או ספק  .61
במובן פרטי המכרז או במסמכי המכרז או בתנאי החוזה, אלא אם פנה באמור בשאלה ו/או 

 הבהרה , כמפורט לעיל. 
 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל חלק במכרז בעקבות השגות שיוגשו לה.  .62
 יופץ השינוי בין כלל הקבלנים שהשתתפו בסיור קבלנים. במקרה כזה 

 

במקום לביצוע העבודות להתייעלות אנרגטית ייערך ביום מציעים )סיור קבלנים( מפגש  .63
שירלי  פרטים נוספים ניתן לקבל אצל.   10:00בשעה כניסה למושב נבטים ב - 26.11.2020

ומהווה חובה השתתפות בסיור קבלנים הינה   shirli.h@bns.org.il חכם יפרח בדוא"ל 
 תנאי מוקדם להשתתפות במכרז. 

   
 ניר זמיר  

 ראש המועצה  

   בני שמעוןמועצה אזורית 

mailto:shirli.h@bns.org.il
mailto:shirli.h@bns.org.il
mailto:shirli.h@bns.org.il
mailto:shirli.h@bns.org.il
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 הצהרת והצעת משתתף במכרז 

________________________________ מס' חברה /זהות _______________ שכתובתנו אנו הח"מ, 
___________________________________________ , מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כולנו 

 ביחד וכל אחד מאתנו לחוד, כדלקמן:

  

המצ"ב  רכשנו בעצמנו ועל חשבוננו את מסמכי המכרז, המפרט הטכני וכתב הכמויות .1

 למכרז זה. 

  

הננו להצהיר כי הננו מכירים וכי הבנו את תוכנם וקיבלנו את כל ההסברים אשר ביקשנו  .2

לדעת ומתחייבים לבצע את עבודתנו בכפיפות לדרישות המוגדרות במפרט הטכני, בכתב 

הכמויות ו/או בכל מפרט הנוגע לביצוע העבודות נשוא המכרז על מהדורתן האחרונה לרבות 

 המקצועיים במהדורתו האחרונה של כל תקן.  כל התקנים הישראליים ו/או 
 

כמו כן,  הננו להצהיר כי קראנו בעיון את ההוראות למשתתפים במכרז ואת כל מסמכי  .3

המכרז על כל תנאיהם ופרטיהם, לרבות המפרט הטכני, עיינו בתוכניות הנוגעות להצעתנו 

מסמכי " -)להלן זו וכן בכל יתר המסמכים האחרים העתידים כולם יחד להוות את החוזה 

 "(.המכרז
 

במיוחד את ההוראות למשתתפים הננו מצהירים שהבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם,  .4

, לרבות המפרט הטכני, ו/או כתב הכמויות וכן אופן בחינת ההצעות על ידי המועצה במכרז

והתנאים שלפיהם נצטרך לבצע את העבודות ולקבל שכרנו וכי מקום העבודות, תנאי 

, תנאי הקרקע וכל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות העבודה, תנאי ולוח הגישה

הזמנים לביצוע העבודות, ידועים ומובנים לנו וכי בהתאם לכל אלה ועל פיהם ביססנו את 

 הצעתנו.
 

הננו מצהירים כי ביקרנו במקום לביצוע עבודות להתייעלות אנרגטית לרבות ביצוע עבודות  .5

יימים, אספקה והתקנה של גופי תאורת רחוב חדשים מסוג לד, לפירוק גופי תאורה ק

החלפת התאורה הקיימת על העמודים ביישובי המועצה בתאורה חסכונית על עמודים 

קיימים  והכרנו את תנאי העבודות, הגישה למקום העבודות וכל יתר התנאים אשר יש להם 

 ערך כספי בקביעת המחירים לצורך הגשת הצעתנו למכרז. 

  

ננו מציעים לבצע את העבודות נשוא ההצעה ולמלא את כל ההוראות הכלולות במסגרת ה .6

 הצעה זו תמורת הסכומים המפורטים בכתב הכמויות אותו צרפנו למסמכי הצעה זו. 
 

ידוע לנו כי המחיר אותו ציינו כולל את כל הוצאתנו הנובעות מהמוטל שהרינו מצהירים  .7

שנים שתחל  10 -לרבות אספקת גופי התאורה הדרושים כולל אחריות לעלינו בהסכם זה 

, תיאומים דרושים לצורך ביצוע העבודות עם חברת ממסירת הפרויקט למועצהמתום 
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שים עם משטרת ישראל והסדרת הסדרי תנועה והחשמל לישראל בע"מ, תיאומים דר

ת ישראל, מצבת דרושים, העסקת שוטרים או פקחים בשכר וכל דרישה אחרת של משטר

עובדים הדרושה לביצוע עבודות והפעלת מוקד הודעות וכוננים במשך שעות העבודה 

העבודות  ימים בשבוע וכיו"ב 7שעות ביממה,  24המקובלות ועם שירות הודעות 

 המפורטות במפרט הטכני ובמסמכי המכרז . 
 

ות ביישובים הננו מצהירים כי השתתפנו בסיור קבלנים וביקרנו באתרי ביצוע העבוד .8

 השונים ועמדנו על טיב העבודות והיקפן. 
 

ידוע לנו כי המועצה אינה מתחייבת לקבל את הצעתנו או כל חלק ממנה וכי אין בה כדי  .9

 לחייב את המועצה בכל צורה שהיא. 
 

ימים פרוט וניתוח מחירים לגבי הסכומים  7במידה ונדרש על ידכם נמציא למועצה בתוך  .10

 הנקובים בהצעתנו. 
 

בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל התנאים  .11

האמורים והתמורה שתשתלם בעבור ביצוע העבודות ותנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו 

זו ומתחייבים בזה להוציא לפועל ולבצע את העבודות נשוא מסמכי המכרז במחירים שאנו 

על עצמנו ומתחייבים להשלים את ביצוע  הצענו בכתב הכמויות והננו מקבלים בזה

העבודות לשביעות רצונכם המלאה תוך עמידה קפדנית בלוח הזמנים הקבוע במפרט 

 הטכני, ובמסמכי מכרז זה. 
 

  
 

במהלך תקופה של אנו מצהירים בזאת כי כתוצאה מביצוע העבודות על ידנו נשיג למועצה  .12

שמל בגופי התאורה בשיעור מינימלי חיסכון בחמתום ביצוע העבודות על ידנו שנים  10

____________________ אחוזים משיעור צריכת החשמל שהיתה בגופי התאורה *של 

הקיימים ביישובי המועצה עובר לביצוע העבודות שיבוצעו על ידנו )להלן: "התחייבותנו 

  . (לחיסכון"
 

 

משיעור  55% -לא יפחת מ * שיעור החיסכון המינימלי אליו מתחייב המציע

צריכת החשמל שהיתה בגופי התאורה הקיימים ביישובי המועצה עובר לביצוע 
העבודות שיבוצעו על ידנו , השיעור האמור ייבחן ביחס לשנת הבסיס כמשמעותה 

 במסמכי המכרז. 

 למניעת ספקות ידועים לנו התנאים הבאים;  .13
 לפי תנאיי התשלום שישולמו לקבלן הזוכה יהיו כקבוע בהסכם ההתקשרות  13.1
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 הפירוט להלן; 
תשולם לקבלן הזוכה במכרז במועד סיום  – מעלות ההצעה הזוכה %50 .א

בכפוף לקבלת צו סיום עבודות מאושר על ידי  להתייעלות אנרגטית העבודות
 המועצה ו/או המפקח שמונה מטעמה. 

תשולם לקבלן הזוכה כנגד הצגה בפועל  – מעלות ההצעה הזוכה  50%יתרת  .ב
של חיסכון בצריכת החשמל בהתאם להתחייבותו של הקבלן הזוכה במכרז. 

תבדוק המועצה או מי כל שנה מרגע התקנת מערכות התאורה בויובהר, 
חשמל שהושג ביישובי המועצה. ככל צריכת ההחיסכון ב מטעמה את 

שלא יפחת משיעור החשמל  בצריכתשמערכות התאורה השיגו שיעור חיסכון 
בצריכת החשמל ביחס לשנת הבסיס כמשמעותה  עליו התחייבנו  מינימום ה

במסמכי המכרז תעביר המועצה לקבלן את יתרת התמורה בהתאם לשיעור 
 החיסכון. 

   

בפועל ידוע לנו כי נדרש להתקין בצריכת החשמל לצורך בחינת שיעור החיסכון  13.2
לנט או שו"ע מאושר על ידי המועצה. המערכות מערכות ניטור מסוג סייטק או א

יותקנו עם מודם סלולארי אשר ישדר למערכת ניהול מרכזית. הגישה למערכת 
למועצה, לישובי המועצה ולקבלן. מערכת הניטור ביחד עם בכל עת תהיה נתונה 

ולעמידתנו  חשמל  בפועלחיסכון בחשבונות החשמל יהוו את הבסיס לחישוב ה
. כל עלויות ההתקנה והחיבור תהיינה חלק מעבודות הקבלן לעיל בהצעתנו כמפורט

 וכלולות במחירי המכרז.
 

 סיכום החישובים וחשבונותלאחר בחירת הזוכה, המועצה תספק ידוע לנו כי  13.3
 ,בישוביםשל חשבונות החשמל של חברת החשמל של מאור הרחובות     

 . החיסכון לחישוב הבסיס שנת את מהווים אלו וחשבונות חישובים 
 

ידוע לנו כי ככל שמערכות הניטור וחשבונות החשמל יראו כי עמדנו מעבר לאחוז  13.4
מתשלום יתרת התמורה  50%זי תקופת ההחזר של אהחיסכון אליו התחייבנו 

. ידוע לנו כי ככל לנוסח ההסכם המצורף למסמכי המכרז 32כמפורט בסעיף  תקוצר
חשמל יהיה נמוך מהתחייבותנו אזי שאחוז החיסכון שמערכות הניטור וחשבונות ה

המזערי עליו התחייבנו לא יועבר לנו כל תשלום בגין יתרת התמורה והעדר החיסכון 
 יהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות שלנו עם המועצה. 

 
ידוע לנו כי המועצה תהא רשאית לשקול במסגרת עריכת ההשוואה הכלכלית בין  13.5

להשגת חיסכון בצריכת החשמל בעמודי ההצעות השונות את התחייבותנו 
. ידוע לנו כי בחינה זו תיבחן מול שנים 10בתקופה של  התאורה ביישובי המועצה

 שנת הבסיס. 
 
 

בהתאם לכל האמור לעיל ולאחר שקראנו קריאה מדוקדקת והבנו את תנאיי המכרז לרבות  .14

ביצוע עבודות  המפרט הטכני וכתב הכמויות הננו מגישים הצעת מחיר זו. הצעתנו עבור

( כולל מסירת הפרויקט למועצהשנים לאחר  10 -להתייעלות אנרגטית )לרבות אחריות ל

 העבודות המפורטות במפרט הטכני ובמסמכי מכרז זה הינה: 
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 _________________________ ₪   -הסכום הכולל

 _________________________ ₪   -%____ מע"מ    

 _________________________ ₪    -סה"כ

 

 

אנו מסכימים לכל התנאים המפורטים בהוראות למשתתפים במכרז וביתר מסמכי המכרז.  .15

בעצם הגשת הצעתנו למכרז נותנים אנו את הסכמתנו הבלתי מסויגת לכל התנאים 

המפורטים  במסמכי המכרז לרבות המפרט הטכני, ו/או הפרטים ו/או כתב הכמויות 

ז זה  ומוותרים בזה על כל טענה בקשר לתנאים האמורים, לרבות טענות שצורפו למכר

 בדבר סתירות ו/או חוסר בהירות.
 

כן מסכימים אנו לכך, שהמועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, כולה או 

מקצתה, ו/או לפצל את העבודות נשוא המכרז, כולן או מקצתן, ולמסרן לבעלי הצעות שונות 

כפי שייראה לה, ו/או לנהל משא ומתן בגבולות המותר לה בדין עם בעלי ההצעות שיימצאו 

ל דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז, מתאימות, הכול לפי שיקו

ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של המועצה. ברם הצעתנו תישאר בתוקפה על כל 

 3פרטיה ומרכיביה ונספחיה ותחייבנו החל ממועד בו תוכנס לתיבת המכרזים ועד לתום 

נאי המכרז. אם תתקבל חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז כפי שנקבע בת

 נעשה זאת בלי כל השהייה. –הצעתנו ונדרש על ידכם לקיים התחייבויותינו שבהצעתנו זו 
 

 

 אם תחליטו לקבל הצעתנו הרינו מתחייבים בזה כדלקמן: .16
 

 )שבעה( ימים 7תוך המצ"ב כנספח למסמכי המכרז  לחתום על מסמכי החוזה

או בתוך פרק זמן אחר, כפי ממועד קבלת ההודעה על החלטתכם לקבל הצעתנו 

שייקבע על ידכם. ובמידה ולא נעשה כן, תהיה המועצה רשאית לחלט את הערבות 

הבנקאית שנמסרה לה על ידנו, וזאת מבלי ליתן לנו כל הודעה ו/או התראה מראש 

ו/או להוכיח כל נזק ו/או חסרון כיס אשר נגרמו למועצה כתוצאה מאי עמידתנו 

 בתנאי המכרז והחוזה. 
 

להתחיל בביצוע העבודות בתאריך שיידרש מאתנו בהתאם לצו התחלת עבודה  16.1

שיינתן על ידכם ולסיים את כל עבודות נשוא המכרז, בכפוף לזכותכם להורות לנו 

לבצע רק פרקים מסוימים של העבודות ולא להמשיך ביצוען של העבודות מעבר 

מכי המכרז תוך לפרק/ים שעל ביצועם הוריתם לנו, בהתאם לכל התנאים שבמס

התקופה הנקובה במסמכי המכרז, וזאת בהתאם ללוח הזמנים הקבוע במסמכי 

" פירושו: להוציא לפועל עבודות אלו במלואן לסיים את העבודותהמכרז. "
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ובשלמותן בהתאמה גמורה לתכניות, למפרטים, ללוח הזמנים ושאר מסמכי 

פרקים מסוימים המכרז, הכול לשביעות רצונכם המלאה. במקרה שנבצע רק 

מתוך העבודות, אנו מתחייבים לנקוט, על חשבוננו, באמצעים להבטחת העבודות 

 שבוצעו ולהגנתן לפי הצורך, כפי שיאושרו על ידי המפקח.
 

לבצע את התיקונים ועבודות הבדק בהתאם לקבוע במסמכי המכרז. מבלי לגרוע  16.2

לאחר גמר ביצוע   מכלליות האמור, אם יתגלה פגם בעבודות להתייעלות אנרגטית

העבודות, פגם הנובע מביצוע העבודות שלא בהתאם לתנאי החוזה, הננו 

את הפגם לשביעות רצונכם המלאה מיד עם דרישה ראשונה,  ,מתחייבים לתקן

וכל הכרוך בתיקון יהיה על חשבוננו; אם הפגם אינו ניתן לתיקון נפצה אתכם בגין 

 פגם האמור.כל הנזקים שנגרמו וייגרמו לכם כתוצאה מה
 

, או במועד התחלת ביצוע העבודות, לפי במועד חתימת החוזה  -להפקיד בידיכם  16.3

-בסכום השווה לערבות בנקאית  -  "ערבות ביצוע לחוזה"המוקדם שביניהם 

ביצוע העבודות להתייעלות אנרגטית )עשרה אחוזים( מהסכום הכולל  עבור  %10

, לא צמוד, _____( כולל מע"מ )ובמילים: _________₪ ובסך של  _________ 

להנחת דעתכם שתהווה ערבות להבטחת ביצוע העבודות בהתאם להוראות 

 החוזה. על ערבות זו יחולו כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
 

תוקף הערבות לביצוע החוזה ניתנת להארכה ע"י המועצה בהתאם לקצב ביצוע 

העבודות ו/או עפ"י נסיבות העניין. והיא תשוחרר על ידכם בכל מקרה של הפרת 

 החוזה ועפ"י שיקול דעתכם הבלעדי.   

 

 . האחריותחוזה תשמש אף כערבות לתקופת הידוע לנו כי הערבות לביצוע 
 

או במועד התחלת ביצוע העבודות, לפי  עד חתימת החוזהבמו -להפקיד בידיכם  16.4

אישור על עריכת ביטוחים בנוסח המצורף לחוזה, בשינויים  –המוקדם שביניהם 

וכן העתקי האישורים והמסמכים האחרים  המחויבים ובהתאמה לדרישתכם

 כנדרש במסמכי המכרז.
 

מחייב אותנו החוזה על כל  הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, .17

המסמכים המצורפים אליו ובכלל זה מסמכי המפרט הטכני, פרטים מהמפרט הטכני,  

וכתב הכמויות המצ"ב למכרז זה, כאילו היה חתום על ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה 

כלל, תחשב הצעתנו וקבלתה על ידי המועצה בכתב כהסכם המחייב אותנו, מבלי שהדבר 

כויותיה של המועצה כמפורט במסמכי המכרז. אם נדרש להתחיל בביצוע העבודות יגרע מז

נשוא המכרז לפני חתימת החוזה, נפעל בהתאם לדרישה על פי הוראות החוזה על כל 

 המסמכים הכלולים בו.
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במקרה שלא נשלים את ביצוע העבודות תוך המועד שנקבע במפרט הטכני, ובהתאם ללוח  .18

או כפי שהוארכה תקופת הביצוע אם תינתן לנו ארכה בהתאם הזמנים המפורט בחוזה 

להוראות החוזה, או במקרה שלא נעמוד בלוחות הזמנים לביצוע הפרקים השונים של 

העבודות, הננו מתחייבים בנוסף לכל זכות אחרת המוקנית לכם על פי החוזה ו/או על פי 

ים וקבועים מראש, שאינם כל דין, מיד עם דרישתכם הראשונה, לשלם לכם פיצויים מוסכמ

טעונים הוכחת נזק, בסכום הקבוע בחוזה בגין כל יום של איחור בהשלמת ביצוע המבנה 

או בהשלמת ביצוע הפרקים השונים של העבודות, לפי העניין. הננו מוותרים בזה ויתור 

סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל הוראה הכלולה במסמכי החוזה בקשר 

 יים האמורים, לרבות סבירותם.לפיצו
 

 הרינו מצהירים ומאשרים בחתימתנו על כתב הצעה זה כדלקמן: .19
 

 ידוע לנו כי אין המועצה מתחייבת מראש לבצע את העבודות על כל חלקיהן.  19.1

לפיכך, אם לא יבוטל המכרז ותחליטו לבצע את העבודות, כולן או מקצתן, הן 

לנו הודעה, ואנו לא נתחיל בביצועו של יבוצע בשלבים לפי הפרקים עליהם תמסרו 

פרק נוסף כלשהו מעבר לפרק או לפרקים שביצועם אושר על ידכם, וזאת בטרם 

תאשרו לנו זאת בכתב. אנו מסכימים לכך, שלא נהיה זכאים מכם לתשלום 

הוצאות ו/או פיצוי ו/או תשלום אחר כלשהו עקב או כתוצאה מהפסקת ביצוע 

 וים ובין לצמיתות.העבודות, בין לפרק זמן מס
 

 ידוע לנו כי לא יועבר אלינו כל תשלום בגין עבודות שבוצעו ללא אישור מוקדם  19.2

 ובכתב מאת המפקח מטעם המועצה.  
 

הננו מצהירים ומאשרים בחתימתנו על כתב הצעה זה שעל אף כל הוראה אחרת  19.3

במסמכי המכרז, לרבות החוזה, בכל מקרה שבו תקבע על ידי רשות מוסמכת 

הקפאת התקשרות ו/או הקפאת בניה, תהיו רשאים לבטל את החוזה ו/או 

להפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, בין לפרק זמן מסוים ובין לצמיתות. 

במקרה כאמור בפסקה זו לעיל לא נהיה זכאים לתשלומים ו/או פיצוי כלשהו 

עד ביטול החוזה מעבר לכספים שיגיעו לנו בגין העבודות שביצענו בפועל עד למו

 ו/או הפסקת ביצוע העבודות על ידכם, עד למוקדם שבין מועדים אלה.
 

אנו מתחייבים בזה כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו עד שהמועצה תודיע על דחיית  .20

חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות  6עד לתום או /הצעתנו ו/או זכייתנו במכרז ו

המכרז. והיה אם במשך תקופה זו נדרש על ידכם לקיים כל למכרז כפי שנקבע בתנאי 

 התחייבויותינו שבהצעתנו זו, נעשה זאת בלי השהייה.
 

כמשמעותם בהסכם זה וכמפורט  בהוראות  הננו עומדים בכל תנאי הסףהרינו להצהיר כי   .21

, ידוע לנו כי בטרם תבחן הצעתנו, תיבחן המועצה בשלב הראשון את במכרזלמשתתפים 
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נו בתנאי הסף כאמור בהוראות למשתתפים במכרז. אי עמידה בתנאי הסף כאמור עמידת

תביא לפסילת הצעתנו ולא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המועצה בעניין 

 זה. 
 

צירפנו להצעתנו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים במסגרת ההוראות למשתתפים  .22

 ם להוראות אלו לרבות קובץ דיגיטלי כנדרש שם. במכרז וכן הגשנו את הצעתנו בהתא

הננו מצהירים בזה כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית לביצוע  .23

העבודות נשוא החוזה, עומדים לרשותנו עובדים מקצועיים מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע 

 עבודות מסוג העבודות נשוא המכרז ובמספר מספיק. 

 

עצם הגשת הצעתנו זו למכרז הרינו נותנים בזה הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי ב .24

המכרז, במיוחד אלה הכלולים בהוראות למשתתפים במכרז, והננו מוותרים בזה ויתור 

סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי 

 המכרז, לרבות סבירותם.
 

עיל בלשון יחיד בלבד תתייחסנה גם לרבים ומילים דלעיל בלשון רבים תתייחסנה מילים דל .25

 גם ליחיד, כאשר הקשר ידרוש פירוש כזה.
 

 הצעתנו זו ניתנה ביום ________________ מתוך הבנה ורצוננו החופשי.

 

 בכבוד רב,

             _____________________ 

 חתימה וחותמת מציע         

             

 שם המציע: ____________  מס' זיהוי : ______________________

 כתובת המציע:___________________ טלפון:______________ _פקס: _______________

 דוא"ל: _______________________ איש קשר:____________ _טל' נייד : ______________
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 א' לכתב ההצעהנספח 

 _______________ תאריך:        לכבוד

 בני שמעוןמועצה אזורית 

      8532400צומת בית קמה ד.נ נגב 

 א.ג. נ, 

 טופס המלצה וניסיון קודם למציע

 הערות: 

המכרז, שמות לנושא המציע ימלא את הטופס להלן, לגבי העבודות הרלוונטיות  .א

 הממליצים, מועדי ביצוע והיקף ביצוע. 

 כל עבודה שנזכרה לעיל.המציע יצרף המלצות מפורטות עבור  .ב
 

 שם המזמין:  _____________דוא"ל: _______________
 מיקום הביצוע: _____________________________________________
 תקופת הביצוע: _____________________________________________
 היקף תקציבי של העבודה: _____________________________________
 אחראי לעבודה: ____________________________________________
 איש קשר אצל המזמין: _______________________________________

 כתובת המזמין:______________________________
 טלפון:______________________ נייד:_______________

 
 __שם המזמין:  __________דוא"ל: _____________

 מיקום הביצוע: _____________________________________________
 תקופת הביצוע: _____________________________________________
 היקף תקציבי של העבודה: _____________________________________
 אחראי לעבודה: ____________________________________________

 המזמין: _______________________________________איש קשר אצל 
 כתובת המזמין:______________________________

 טלפון:______________________ נייד:_______________
 

 שם המזמין:  __________דוא"ל: _______________
 מיקום הביצוע: _____________________________________________

 יצוע: _____________________________________________תקופת הב
 היקף תקציבי של העבודה: _____________________________________
 אחראי לעבודה: ____________________________________________
 איש קשר אצל המזמין: _______________________________________

 ___________________כתובת המזמין:___________
 טלפון:______________________ נייד:_______________
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 לכתב ההצעה 1-נספח א' 

 אישור לעניין ניסיון וותק מקצועי      

 לכבוד 

 בני שמעוןמועצה אזורית ר

      8532400צומת בית קמה ד.נ נגב 

 א.ג.נ. , 

 שם הגוף הממליץ: ______________________

לבקשת _______________ ת.ז./ח.פ. / מס' תאגיד ____________ )להלן:  .1

( , הרינו מאשרים בזאת כי המציע ביצע עבורנו עבודות להתייעלות אנרגטית "המציע"

לרבות פירוק גופי תאורה קיימים, אספקה והתקנה של גופי תאורת רחוב חדשים מסוג 

)חודש ושנה( ועד לחודש לד בתחומי הרשות החל מחודש ________________ 

 __________ )חודש ושנה(. 
 

 הינו___________.  2020מספר התושבים ברשות המקומית נכון לחודש __________ 

בתקופת ביצוע העבודות בחודשים_____________ , מספר התושבים היה 
 ____________ תושבים. 

 

 חוות דעתנו על השירות שניתן על ידי המציע הינה :  .2
 

 

 תאריך: _____________

 שם:________________

 תפקיד:_____________

 טלפון:_____________

 דוא"ל:_____________

 _חתימה וחותמת:______________
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 נספח ב' לכתב ההצעה

 

נשוא מכרז זה אישור רואה חשבון בדבר הכנסות מביצוע עבודות 

 )החלפת גופי תאורה/התייעלות בתאורת חוץ(

 

אני הח"מ , רו"ח _________________ של ______________________ ת.ז. / 

( מאשר בזאת כי מחזור ההכנסות של המציע "המציע"ח.פ._________________ )להלן: 

במהלך  35מ//2020מביצוע עבודות להתייעלות אנרגטית כמשמעותן במסמכי מכרז מס ' 

 )לא כולל מע"מ( בכל שנה. ₪( שני מיליון )ובמילים: ₪  2,000,000 -לא פחת מ  2019שנת 

 

 35מ//2020אישור זה ניתן על ידי לצרכי עמידתו של המציע בתנאי הסף במכרז פומבי 

 . בני שמעוןשערכה המועצה האזורית 

 

 

 

 ________________, רו"ח.        
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 נספח ג' לכתב ההצעה

 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות

את  רלאומ תיהח"מ _____________________ ת.ז. ______________לאחר שהוזהר יאנ
 היה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצהיר כדלקמן:אעשה כן אהאמת וכי אם לא 

 

 שהוא( "המציע": להלן__________________ ) בשם זה תצהיר נותן הנני .1
 .("המועצה": להלן)המועצה האזורית בני שמעון  עם להתקשר המבקש גוף

 בשם זה תצהיר לתת ת /ומוסמך במציע חתימה מורשה הנני כי מצהיר אני
 . המציע

השנים שקדמו להגשת הצעתו למכרז מס'  5במהלך  כי בזאת מצהיר הנני .2
לא הורשעו  שלו החתימה ממורשי מי או/ו ממנהליו מי או/ו המציע_______ 

בעבירה פלילית. לצורך תצהיר זה תוגדר עבירה פלילית כעבירה מסוג מרמה, 
 הונאה, הלבנת הון, שוחד או עבירה שיש עמה קלון.

 

כמו כן, אני מצהיר בזאת כי ככל הידוע לי, לא מתנהלת חקירה פלילית  .3
 מהסוג הנ"ל כנגדי או כנגד החברה שאני מייצג.  

 

הנני מתחייב לעדכן באופן מיידי את המועצה בכל שינוי שיחול לגבי הצהרתי  .4
הנ"ל מעת חתימתי על תצהיר זה ועד לתום ביצוע החוזה, ככל שייחתם עם 

 המציע בהמשך להגשת הצעת המציע במכרז זה ועד תום תקופת הבדק.
 

 . אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי להלן, שמי זה .5
 

 אישור עו"ד 

אני הח"מ______________, עו"ד מ.ר._________ מאשר בזאת כי 

ה"ה_______________ נושא ת.ז._____________  הופיע בפני ביום __________ , 

במשרדי __________ ברחוב _____________ , המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי 

אם לא יעשה כן, אישר את  עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק

 נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. 

           

        _________________ 

  , עו"ד                    
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 נספח ד' לכתב ההצעה

 לכבוד
 אזורית בני שמעוןמועצה 

      8532400צומת בית קמה ד.נ נגב כתובת: 

 א.ג.נ, 

 ערבות מציע -ערבות בנקאית

( אנו ערבים "המציע"על פי בקשת ___________________ ת.ז/ח.פ. _____________ )להלן: 

אלף שקלים חדשים   (  חמישיםש"ח  )ובמילים:  50,000בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

וזאת בקשר עם השתתפות המציע במכרז מספר _______________  להתייעלות אנרגטית בתחום 

 . בני שמעוןל המועצה האזורית שטח שיפוטה ש

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, צמודה למדד המחירים לצרכן )כללי( 

בשיעור ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש ____________  לבין המדד שפורסם סמוך לפני 

תב שתגיע אלינו, מבלי להטיל יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכ 14יום תשלום סכום הערבות, תוך 

עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה 

מאת המציע בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה 

 לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו

 אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ___ ועד בכלל. ערבות זו תהיה בתוקף  מתאריך _____________ עד ליום __________

 דרישה לפי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק:

 שם הבנק:___________

 מס' הבנק ומס' הסניף:______________

 כתובת סניף הבנק____________

למען הסר ספק, דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא במקור בלבד ולא  

 באמצעות פקס, העתק צילומי וכיו"ב.

 רבות זו לא ניתנת להעברה או להסבה לצד שלישיע

       

         __________________ 

  בנק                                                                
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 נספח ה' לכתב ההצעה

 

 לכבוד 
 בני שמעוןמועצה אזורית 

      8532400צומת בית קמה ד.נ נגב כתובת: 

 א.ג.נ, 

 

 אישור עו"ד ו/או רו"ח  על מורשי חתימה בתאגיד הנדון:

 

 אני הח"מ______________, עו"ד מאשר בזאת כי ה"ה_______________ נושא ת.ז.

הם וה"ה _____________ נושא ת"ז מס' ______________ _____________ מס' 

 מורשי חתימה מטעם המציע וכי בחותמם על ההצעה שלעיל הם מחייבים את המציע. 

 

 חתימה  שם ושם משפחה  תאריך
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 נספח ו' לכתב ההצעה

 

 לכבוד 
 בני שמעוןמועצה אזורית 

      8532400צומת בית קמה ד.נ נגב כתובת: 

 א.ג.נ, 

 

אישור רו"ח ו/או פקיד שומה על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק 

 -עסקאות לגופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו

1976; 

 

 

אני הח"מ______________, רו"ח ו/או פקיד שומה מאשר בזאת כי 

ה"ה_______________ נושא ת.ז._____________ מנהל פנקסי חשבונות ורשומות, 

 ;  1976 -כחוק,  לפי חוק עסקאות לגופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו

 

 

 

 

 חתימה  שם ושם משפחה  תאריך
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 נספח ז' לכתב ההצעה 

 תצהיר בעניין עובדים זרים וחוק שכר מינימום

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי  _______נושא ת"ז מס'  ______________אני הח"מ
 אם לא אעשה כן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה כדלקמן:

 ב בחוק עסקאות 2אני או "בעל זיקה" אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף  א. .1
 גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום   
 והעסקת עובדים   

 דין חלוט בעבירה לפי -החוק(, לא הורשענו בפסק –)להלן  1976-זרים כדין(, התשל"ז                        
  1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א                        

 )להלן חוק עובדים זרים( בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה.                        
 אני, או "בעל זיקה" כמשמעותו לעיל, לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק  ב. 

 שנים שקדמה לתאריך תצהיר זה. 3עובדים זרים בתקופה של                         
 בחוק: 2אני או "בעל זיקה" אלי כמשמעותו בסעיף ג  .2

 חוק שכר -)להלן 1987-לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז **א.
 מינימום(                  

 הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני  **ב.
 תאריך תצהיר זה.                  

 הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך חלפו יותר  **ג.
 משלוש שנים ממועד ההרשעה האחרונה.                  

המועצה ורך מכרז/התקשרות בחוזה עם לצבשם ______________ אני נותן תצהיר זה  .3
   .האזורית בני שמעון

 
_______________ 

 חתימה
 
 

אני ______________________עו"ד מאשר כי ביום_________________ הופיע בפני 
מר____________________ נושא ת"ז מס'____________ המוסמך לתת התצהיר בשם 

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי  תאגיד***______________________ולאחר
  י.לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפנ

 
            

 
 , עו"ד         

 
 
 

        
 *מחק/י הסעיפים המיותרים
 יש לרשום שמו המלא של התאגיד –** ניתן התצהיר ע"י תאגיד 

 כאשר התצהיר נחתם ע"י תאגיד ***למילוי
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 ' לכתב ההצעה חנספח 

 תאריך: __/__/__ 

 שמירה על הוראות החוק, בטיחות ואחריות

 

 

מאשרים בחתימתנו בשולי מכתב זה כי אנו "הקבלן"( אנו הח"מ _________________________)

 מקבלים על עצמנו את ההתחייבויות הבאות:

 

תוך   , 35מ//2020( כמפורט במכרז  )"המועצה"לבצע את העבודה, שהוזמנה מאתנו על ידי המועצה  1

ציות לכל דין, ובכלל זה, חוקים, תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל 

רשות מוסמכת, וכן, לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או תצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לעבודה 

כל הכרוך בה, ולמלא אחר הוראות כל דין. בכלל זה, נפעל בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, ו

והתקנות והצווים שפורסמו  1970 -ופקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל  1954 -תשי"ג 

של  הבטיחות ממונהעל פיהם, ובהתאם להוראות הבטיחות של המועצה )לרבות התייצבות אצל 

לתדרוך העובדים לפני תחילת ביצוע העבודה(, ניטול על עצמו את כל האחריות כלפי  המועצה

המועצה וכלפי כל הבאים מכוחה לשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם בשל הפרת 

 הוראה כאמור שנעשתה על ידינו ו/או על ידי מי מעובדינו ו/או קבלן משנה שלנו ו/או מי מטעמנו. 

 

שבוננו שמירה, גידור, שילוט, תאורה וכל אמצעי זהירות אחר הדרוש לביטחונו לספק על ח 2

( ובכל מקום שיהיה צורך בכך על פי דין וכפי "האתר"ולנוחיותו של הציבור במקום ביצוע העבודה )

שידרוש מנהל הבטיחות של המועצה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל אנו מתחייבים לגדר את 

פן שימנע כניסה מאנשים שלא הוסמכו לכך, להציב שילוט אזהרה מתאים מקום העבודה, באו

ולהציב שמירה מתאימה במקום לאחר שעות העבודה, במידת הצורך. כמו כן, נבטיח את קיומם 

של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של כל העובדים, קבלני המשנה וכל אדם או 

י כל עובדינו, שלוחינו והפועלים מטעמנו יעשו שימוש בציוד מגן גוף במהלך ביצוע העבודה, ונדאג כ

וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות כל דין ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה 

 מסוג העבודה.

 

כל החומרים והמכשירים בהם נשתמש לביצוע העבודה יהיו מאיכות מעולה ויעמדו בכל התקנים  3

ובכל דרישות הדין והמועצה, ובכל הקשור לציוד הנדרש לביקורות תקופתיות ולאישור כל רשות 

ומוסד, נשתמש אך ורק בציוד מאושר על פי כל דין ונוהל. ידוע לנו כי אנו אחראים להשיג על 

את כל האישורים, ההיתרים והרשיונות הנדרשים בקשר עם החומרים והציוד הנדרשים חשבוננו 

לביצוע העבודה. אנו מתחייבים להציג למועצה, על פי דרישתה, אישורים על התאמת החומרים 

והציוד לדרישות המועצה ו/או תעודות בדיקה בקשר לכל ציוד שהוא, לרבות ציוד הרמה וציוד 
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יוד האמור נבדק, עומד בדרישות כל תקן מחייב והינו תקין מבחינה חפירה, המעידות כי הצ

בטיחותית ומבחינת התאמה לביצוע העבודה. אנו נישא באחריות הבלעדית לציוד ולטיב החומרים 

 והמכשירים אשר ישמשו לביצוע העבודה.

של אנו נהיה אחראים לניקיון האתר, כמתחייב על פי כל דין ולשביעות רצון מנהל הבטיחות  4

המועצה ועל פי הוראותיו. לא יאוחר מיום השלמת העבודה, נסלק את כל הציוד, עודפי החומרים, 

 ממונה הבטיחותהאשפה והפסולת ונשאיר את אתר העבודה כשהוא פנוי ונקי בהתאם להוראות 

של המועצה ולשביעות רצון המועצה. ידוע לנו כי המועצה לא תקבל את האתר מאתנו ללא קבלת 

 כתב של ממונה הבטיחות של המועצה על ניקיון האתר.אישור ב

 היה ונחרוג מאיזו מהוראות הבטיחות הנזכרות לעיל אנו מתחייבים כדלקמן: 5

אנו  -לאחר שנקבל מהמועצה התראה ראשונה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות  5.1

 מתחייבים לפעול לתיקון החריגה לאלתר בהתאם לאמור במכתב ההתראה שנקבל מממונה

 הבטיחות של המועצה.

אנו  -לאחר שנקבל מהמועצה התראה שניה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות  5.2

מבלי שיהא צורך לתת לנו ₪   500מתחייבים לשלם למועצה פיצוי מוסכם מראש בשיעור של 

 התראה נוספת ובלי שיהא צורך בהוכחת הנזק.

אנו מתחייבים  -ורטות לעיל לאחר שנקבל מהמועצה כל התראה נוספת מעבר להתראות המפ 5.3

לנהוג על פי החלטות ממונה הבטיחות של המועצה, לרבות יישום החלטות בדבר הפסקת 

 עבודה זמנית או סופית. 

על הקבלן המבצע להמציא אישור לעבודה בגובה ולעבודה על גגות שבירים עפ"י תקנת הבטיחות  6

לן להימצא בשטח כל זמן ביצוע העבודות , כמו כן חובת אחריות חלה על הקב2007 –בעבודה התשס"ז 

 עם אישור לעבודה בגובה.

 

 הצהרה

אני הח"מ,_______________ ת.ז. ______________  מצהיר בזאת כי קראתי והבנתי את 

 הוראות ממונה הבטיחות ואני מתחייב לפעול בהתאם להן.

 

 חתימה  תאריך:
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 ' לכתב ההצעה טנספח 

 רו"ח אישור

   
ל חברת ________________, מס' רו"ח ש _____________ ת.ז _____________ אני הח"מ

 מאשר בזאת כדלקמן:  "(,התאגידח.פ. _______________, )להלן: "

 

 

בשלוש ים של בשלוש השנים האחרונות המבוקר םהכספי ותהדו"חהח"מ ערך את  .1
הערה לגבי הנחת "עסק  יםכולל םאינוהוא  והם ( 2017, 2018, 2019השנים האחרונות )

 חי".

 

אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין התאגיד  .2
בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון וכן לא הוטלו 

 על נכסיו עיקולים מהותיים.
 

אישור זה ניתן לשם צירופו להצעת התאגיד למכרז מס' _______ שפרסמה המועצה  .3
 .בני שמעוןהאזורית 

 

 ולראיה  באתי  על  החתום 

 

 

 

 

_________________________   _______________________ 

 חתימה          חותמת    

 

 

 תאריך: ____________
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 ' לכתב ההצעה ינספח 

  עניינים ניגודתצהיר העדר 

אני הח"מ, ____________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מצהיר בזה כדלקמן:

המועצה האזורית  פרסמה ש________ תצהיר זה מוגש כחלק ממסמכי מכרז מס' .1
 (."המכרז: ")להלן( "המועצה האזורית")להלן:  בני שמעון

במועצה קרובו, סוכנו או שותפו של חבר מועצה מכהן  איניהנני מצהיר כי  א. .2
החודשים שלפני  18-או של מי שכיהן כחבר מועצה בהאזורית בני שמעון 

 המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות. –לעניין זה "קרוב" משמעו  ב.

 :גיד ___________________________ )להלןאני משמש כמנהל של תא א. .3
 ( אשר מגיש הצעה למכרז, ומוסמך לתת תצהיר זה בשמה."התאגיד"

במועצה אין בתאגיד קרוב )כמשמעותו לעיל(, סוכן או שותף של חבר מועצה מכהן  ב.
החודשים שלפני המועד להגשת הצעות  18-או של מי שכיהן כחבר מועצה ב האזורית

מהון או רווחי החברה או שהוא מנהל או עובד  10%-למכרז, אשר יש לו יותר מ
 אחראי בחברה.

 במועצה האזורית .אני מצהיר כי אין לי קרוב משפחה, כהגדרתו לעיל, המועסק  .4
 

יתעוררו סוגיות  וכן הצהרתי דלעיל, אואני מתחייב כי במקרה בו יחולו שינויים בת .5
לניגוד עניינים אעביר את  שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש

 ואפעל בהתאם להנחיותיה. של המועצה האזורית ליועץ המשפטיהמידע הרלוונטי 
 

        __________________ 

 חתימה         

 

 אימות חתימה 

__________________עו"ד, מאשר כי ביום _____________ הופיע בפני מר אני, 
____________________המוכר לי אישית/נושא ת"ז מס' ______________ ולאחר 
שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקובעים בחוק אם לא יעשה כן אישר 

 את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

        ___________________ 

 ,עו"ד          

 .3יש למחוק את סעיף  –הערה: כאשר המשתתף במכרז הוא אדם פרטי 

 .3וימולא סע'  2ימחק סע'  –כאשר המשתתף במכרז הוא תאגיד  
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 חוזה לביצוע עבודות להתייעלות אנרגטית
 בתחום המועצה האזורית בני שמעון

 
 ביום ______________שנערך ונחתם ב_________  

 

 מועצה אזורית בני שמעון בין:

    ______________ 
 ("המועצה")להלן:        

       

  מצד אחד         

 
 ________________  לבין: 

  ________________ 

  ________________ 

  _________________ 

 "הקבלן"()להלן:   

 

 מצד שני         
 

למועצה לבצע את העבודות המפורטות בחוזה זה ובנספחיו, והמועצה  והקבלן הציע הואיל 

 קיבלה את הצעתו של הקבלן, הכול בכפוף למותנה בחוזה זה להלן;

 

והמועצה זכתה בקול קורא מטעם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים  והואיל 

 ( והמשרד הסכים להשתתף בעלות ביצוע העבודות בסכום של"המשרד")להלן: 

. ₪ ___________ 

 

 התחייבות המשרד מצ"ב לחוזה זה כנספח א'  ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  

 
והצדדים מסכימים כי שירותיו של הקבלן יינתנו במסגרת של קבלן עצמאי וכי לא יהיו  והואיל

 מעביד;-בין הקבלן  ו/או עובדיו לבין המועצה יחסים של עובד

 על הכתב את פרטי ההתקשרות ביניהם;וברצון הצדדים להעלות  והואיל

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1
 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן; .2
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מכרז שמספרו ________ אשר בעקבותיו   "המכרז"
הציע הקבלן למועצה שירותיו והמועצה קיבלה 

 הצעתו. 

 

המהנדס ו/או היועץ ו/או המפקח על ביצוע   "המפקח"
 עבודות להתייעלות אנרגטית.

    
 "העבודות 

ביצוע עבודות להתייעלות אנרגטית ביישובי  ו/או עבודות להתייעלות אנרגטית"
חיית המועצה ובכלל זה המועצה בהתאם להנ

פירוק גופי תאורה קיימים , אספקה והתקנה 
של גופי תאורת רחוב חדשים מסוג לד לצורך 
החלפת התאורה הקיימת בתחומי המועצה 

שעל הקבלן לספק   ובתחומי יישובי המועצה
בהתאם לתנאיי חוזה זה, הוראות המפרט 
הטכני, כתב הכמויות וכל הוראות מכרז מס' 

"ב למסמכי חוזה זה ומהווים _______ המצ
 חלק בלתי נפרד הימנו.  

 

 תיאור כללי של העבודות להתייעלות אנרגטית .א

 

אשר   במפרט הטכני, הוראות למשתתפים במכרז, כתב הכמויות העבודות המפורטות  .3
צורפו למכרז ואשר מצורפים אף לחוזה זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו. ובכלל זה 

תאורה קיימים, אספקה והתקנה של גופי תאורת רחוב חדשים מסוג פירוק גופי ביצוע 
שנים למערכות שסופקו שתחל מתום תקופת הבדק,  10 -כולל מתן אחריות ל לד

תיאומים דרושים לצורך ביצוע העבודות עם חברת החשמל לישראל בע"מ, תיאומים 
או דורשים עם משטרת ישראל והסדרת הסדרי תנועה דרושים, העסקת שוטרים 

פקחים בשכר וכל דרישה אחרת של משטרת ישראל, מצבת עובדים הדרושה לביצוע 
עבודות והפעלת מוקד הודעות וכוננים במשך שעות העבודה המקובלות ועם שירות 

ימים בשבוע וכיו"ב כפי שמפורט בהוראות מסמכי  7שעות ביממה,  24הודעות 
חוזה תקבענה על ידי המועצה . למען הסר ספק הכמויות שיבוצעו למעשה  לפי ההמכרז

 ו/או המפקח מטעם המועצה ו/או  מי שהורשה לכך מטעמה. 
  

 

 מקום ביצוע העבודות  .ב

עבודות להתקנת מערכת להתייעלות אנרגטית אשר יותקנו בתחומי המועצה האזורית  .4
 בני שמעון ובכלל זה ביישובי המועצה: תדהר, תאשור, ברוש, נבטים. 

 

 העבודותלוח זמנים לביצוע  .ג
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חודשים עד לסיום ביצוע מלוא העבודות. לוח הזמנים  6תקופת ביצוע העבודות הנה  .5
לביצוע העבודות להתייעלות אנרגטית יתבצעו  בהתאם להוראות המפרט הטכני והנו 

 כדלהלן; 
 

 . לביצוע סיור בכל אתרי ויישובי המועצה ימים 30עד 
 הטכני ובכתב הכמויות.ימים להתקנת התאורה כמשמעותו במפרט  60עד 
ימים לסיום ההתקנה בכל האתרים ומסירת מערכות התאורה והעבודות וזאת  90עד 

 לאחר אישורו של המפקח מטעם המועצה.  
 

החל ממועד קבלת  הינו בימיםלמען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי לוח הזמנים 
כם חתום בין הודעה בכתב מהמועצה בדבר זכיית הקבלן במכרז או ממועד קבלת הס

 הצדדים, לפי המוקדם ;
 

מובהר ומוסכם בזה במפורש שאירועים כלשהם אשר יתרחשו ביהודה, שומרון ו/או 
חבל עזה או בחלק ממקומות אלו, לרבות הטלת סגר )מלא או חלקי(, כולם או 
מקצתם, ו/או שביתות ו/או השבתות בשטחים אלה, כולם או מקצתם, ו/או אירועים 

תרחשו באזורים אלה או בחלקם, לא יהיה בהם כדי לזכות את אחרים כלשהם שי
"כוח עליון" לכל דבר ועניין -הקבלן בהארכת תקופת ביצוע העבודות והם לא ייחשבו כ
"כוח עליון" הגבלות כלשהן -הקשור בחוזה זה ו/או בביצוע העבודות. כן לא ייחשבו כ

ות עקב מגפת נגיף על הבאת עובדים זרים לארץ ו/או על העסקתם ואף לא מגבל
הקורונה החדש. תנאים אלה נלקחים בחשבון בעת קביעת לוח הזמנים הקצוב על ידי 

 המועצה.
 
 
 

 

 התחייבויות והצהרות הקבלן .ד

הקבלן מצהיר שברורים וידועים לו כל תנאי החוזה, לרבות המפרט הטכני, הוראות  .6
כלליות למציעים שצורפו למכרז, וכתב הכמויות וכן תחשיב שנת הבסיס המצ"ב לחוזה 
זה וכי הוא בדק והבין את התנאים לפיהם יצטרך לבצע את העבודות ולקיים את כל 

לשביעות רצונו כל מידע שביקש ושיש בו יתר התחייבויותיו שבחוזה, קיבל מהמועצה 
כדי להשפיע על ביצוע העבודות להתייעלות אנרגטית וקיום יתר התחייבויותיו וכן 
יודע, בחן ובדק את כל הגורמים המשפיעים על ביצוע כל אלה וההוצאות הכרוכות בכך. 

רת הקבלן לא יהיה רשאי לבסס תביעות כספיות או אחרות כלשהן עקב אי ידיעת או הכ
 תנאי או מסיבה כלשהם הקשורים בביצוע התחייבויותיו ו/או הנובעים ממנו. 

 
המועצה מוסרת לקבלן והקבלן מקבל על עצמו ומתחייב להוציא לפועל את העבודות  .7

בהתאם להוראות החוזה. להסרת ספק מובהר בזה שהכמויות הנקובות בכתב הכמויות 
יות העבודות. הכמויות שיבוצעו המצורף לחוזה זה אינן אלא אומדן בלבד של כמו

למעשה לפי החוזה תקבענה על ידי המועצה ו/או מי מטעמה. כן שמורה למועצה הזכות 
להגדיל או להקטין את היקף העבודות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בתנאי 
חוזה זה, מבלי שיחול שינוי כלשהו במחירי היחידה שנקבעו במסמכי החוזה עקב 

 נה כאמור. הגדלה או הקט
 

 הקבלן מתחייב בזה כדלקמן: .8
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לבצע את העבודות ולקיים את כל יתר התחייבויותיו שבחוזה ובנספחיו ברמה  8.1
מקצועית גבוהה, במומחיות, במיומנות, בדייקנות, ביעילות ובקצב נאות להשלמתן 
במועד, הכול לשביעות רצונה המלאה של המועצה ובהתאם להוראות המפקח ו/או 

 אם להוראות כל דין ורשות מוסמכת.היועץ, ובהת
לבצע את העבודות תוך שיתוף פעולה עם המפקח  ו/או למלא אחר כל הוראה של  8.2

 המפקח, בין שמפורטת בחוזה ובין אם לאו. 
לבצע את העבודות תוך תיאום ושיתוף פעולה עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ובין  8.3

 היתר עם חברת החשמל ו/או משטרת ישראל.
יצוע עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי העבודה הסדירה המתנהלת להתחשב בב 8.4

 במקום ולעשות כמיטב יכולתו כדי למנוע תקלות ו/או הפרעות מכל סוג שהוא. 
הקבלן מצהיר כי בדק את האתרים לביצוע העבודות ותנאיהם, לרבות כל העבודות  8.5

אשר בוצעו או עומדות להתבצע בהם בעתיד הקרוב  וכי הוא מכיר את דרכי הגישה 
 לאתר והתשתיות הקיימות באתר לצורך התחברות אליהן . 

עבודות למען הסר ספק יובהר, כי הקבלן ביצע בדיקות מוקדמות בפרויקט לביצוע ה 8.6
בטרם הגיש הצעתו במכרז  וכי ברור לו כי לא יינתן לו שום סיוע נוסף על ידי המועצה 
לעניין הכרת האתרים מלבד זה האמור במפרט הטכני, בהוראות הכלליות למציעים,  

 בכתב הכמויות ו/או בתוכניות המצ"ב למכרז. 
המועצה תוך הקבלן מצהיר כי יפעל לשם ביצוע העבודות בשיתוף פעולה מלא עם  8.7

תיאום והבנה של הפרויקט לרבות תיאום ביצוע העבודות הנדרשות על ידי עם המפקח 
שמונה מטעם המועצה ובהתאם להנחיותיו וזאת כמפורט במפרט הטכני המצ"ב 

 למסמכי חוזה זה.  
לספק, להתקין ולהחזיק, על חשבונו, אמצעי זהירות ובטיחות  והמערכות הקשורים  8.8

יטחונם ונוחיותם של הציבור, עובדיו ולכל צד שלישי ולמניעת בביצוע העבודות לב
פגיעה ברכושם, בכל מקום ובכל עת שיהיה צורך בכך ו/או שיידרש ע"י המפקח ועל פי 

 כל דין.  
לאחוז בכל האמצעים כדי למנוע גרימת נזקים ביישובים השונים ו/או במבנים  8.9

 , מים, ביוב וכיו"ב. הסמוכים לפרויקט, לציוד, לקווי חשמל, לקווי טלפון
לבצע את עבודותיו בשיתוף פעולה ותיאום עם המפקח ו/או יתר הגורמים העובדים  8.10

 בפרויקט .
לבצע את עבודות בהתאמה למפרט הטכני, להוראות הכלליות למשתתפים, לכתב  8.11

 הכמויות  ולשאר מסמכי החוזה. 
מוסכם בין הצדדים כי הקבלן יתאם את המקום המיועד להחסנת חומריו, כלים וציוד  8.12

 באישורו של המפקח מטעם המועצה.  
למען הסר ספק יובהר כי כל שינוי במפרט הטכני ו/או בלוח הזמנים לביצוע עבודות  8.13

להתייעלות אנרגטית חייב לקבל את אישורו של המפקח בכתב וזאת בין שהשינוי 
ידי הקבלן ובין שהשינוי נדרש על די המפקח. שינוי בלוח הזמנים לביצוע הוצע על 

העבודות להתייעלות אנרגטית, שלא יאושר בכתב על ידי המפקח מטעם המועצה 
 ייחשב כהפרה יסודית של חוזה זה.

לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת כל נזק ו/או קלקול לכביש, דרך, מדרכה,  8.14
יעול, חשמל, טלפון, כבלי טלוויזיה, וכבלים תת קרקעיים שביל, רשת מים, ביוב, ת

 אחרים, וכיו"ב תוך כדי או עקב ביצוע העבודות.
 

 חוקים, תקנים ותקנות .ה

 הקבלן מתחייב בזאת לעניין חוקים, תקנים ותקנות כדלקמן: .9
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כי העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות ו/או תקנות של כל רשות מוסמכת )כגון חברת  9.1
 ת מקומית ו/או מכבי אש(. חשמל ו/או רשו

כי המערכות שעל הקבלן לספק במסגרת העבודות יעמדו בכל דרישות המפרט הטכני  9.2
 על כל חלקיו. 

כי המוצר והשירות המוצע על ידי הקבלן יענו על דרישות תקניות כלליות המקובלות  9.3
 בתחום התאורה והתייעלות האנרגטית. 

מדף, למעט התאמות שיתבקשו. לעניין  כי כל המערכות והמוצרים שיספק יהיו מוצרי 9.4
הינו מוצר שאינו משווק בלעדית או מיוצר עבור /על ידי הקבלן וכל  -זה "מוצר מדף"

 קבלן אחר יכול לרכוש את המוצר אצל היצרן ולקבל הדרכה ותמיכה במחיר סביר. 
למען הסר ספק מתחייב הקבלן כי כל ציוד שיותקן לצורך העבודות יעמוד בתקנים  9.5

 ישות כל רשות מוסמכת. ובדר
ובכל מקרה של סתירה לעניין התקנים, החוקים והתקנים אשר לפיהם יבוצעו  9.6

 העבודות בין מסמכי חוזה  עדיפה הדרישה הרשומה במפרט הטכני המצ"ב לחוזה זה. 
 

 כללי זהירות ובטיחות .ו

 הקבלן מתחייב בזאת לעניין כללי בטיחות וזהירות בביצוע עבודות כדלקמן: .10
 

כי ידאג למלא אחר כל הוראות וכללי הזהירות והבטיחות לעבודות לרבות תשתיות  10.1
ועבודות בגובה וינהג בהתאם לחוקי המדינה ובכללם פקודת בטיחות בעבודה וכל חוק 
ו/או תקנה אחרת העסקים בהעסקת עובדים ובטיחותם לרבות פקודת הבטיחות 

בעבודה )עבודה בגובה(, , תקנות הבטיחות 1970 -בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל
 . 1990 -, תקנות בטיחות בעבודה )חשמל(, התש"ן2007 -התשס"ז

 

כי יאחז בשטח בו יבוצעו העבודות בכל אמצעי זהירות ובטיחות הדרושים למניעת  10.2
 סכנות, נזק לרכוש או אדם ולהבטחת אופן הביצוע עבודות להתייעלות אנרגטית. 

  

 חומרים לביצוע העבודות .ז

ב כי יספק את כל החומרים, הציוד, האביזרים, חומרי עזר, כלי עבודה  הקבלן מתחיי .11
הדרושים לביצוע המושלם של העבודות כשמשמעותן במפרט הטכני ובכתב הכמויות 
המצ"ב לחוזה זה. כל החומרים והציוד יהיו חדשים, מטיב מעולה ויתאימו מכל 

יהיו עמידים בכל מזג  הבחינות לדרישות כללי המקצוע והתקנים. כל החומרים והציוד
 אוויר.

  

הקבלן מתחייב כי יתאים את התכנון והציוד לתנאים האקלימיים של האזור בו יותקן  .12
הציוד וכי המועצה רשאית לדרוש מהקבלן בדיקות לטיב ואישורים מתאימים כי 
החומרים והציוד עונים לדרישות התקנים ככל שקיימים ודרישות כתב הכמויות 

 ומסמכי המכרז. 
 

הקבלן מתחייב כי ישתמש בחומרים ומוצרים חדשים בלבד. הקבלן יפרט את מכללי  .13
 במערכת התאורה בטרם ההתקנה. המוצרים ויקבל אישור המפקח בכתב לכל מרכיב 
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ציוד שלא יאושר על ידי המפקח, יוחלף על ידי הקבלן על חשבונו באם יידרש. אישור  .14
ית של הקבלן לטיב החומרים זה אינו גורע במאומה מאחריותו המלאה והבלעד

 המסופקים ולעמידותם בתנאי המפרט הטכני המצ"ב לחוזה זה. 
 

 
מוסכם בין הצדדים כי כל הפרטים המוצעים יהיו חדשים ובאריזתם המקורית וכי  .15

הקבלן יהיה רשאי להגיש בקשה לאישור המועצה להתקנת ציוד  "שווה ערך" כאמור 
 במפרט הטכני וכל ציוד שכזה  יאושר מראש ובכתב  על ידי המועצה בטרם יותקן. 

 
ההוצאות ו/או הבדיקות ו/או למען הסר ספק מצהיר הקבלן כי ידוע לו כי כל  .16

האישורים יחולו על הקבלן וכי המפקח רשאי לפסול כל חומר ו/או ציוד אשר אינו 
תואם את המפרט הטכני, וכתב הכמויות המצ"ב לחוזה זה ו/או דרישות התקן 

 והמקצוע. 
 

 
למען הסר ספק מובהר כי אישור ו/או הסכמה של המפקח אינו פוטר את הקבלן  .17

 זק  שייגרם מטיב הציוד ו/או הפרטים  עקב השימוש במתקן.מאחריות לכל נ
 

הקבלן מתחייב ומצהיר כי כל החומרים ו/או הציוד ו/או המכשירים ו/או חומרי העזר  .18
הדרושים לשם ביצוע העבודות נמצאים ברשותו או שהוא יכול להשיגם ולהביאם 

 למקום ובמועד המתאים לשם ביצועה ובהתאם לתנאיי חוזה זה. 
 

 אדם ו/או היועצים לביצוע העבודות כוח .ח

הקבלן מתחייב לספק על אחריותו ועל חשבונו את כול כוח האדם הדרוש לביצוע  .19
 העבודות, כולל השגחה עליהם, אמצעי תחבורה בשבילם ו/או כל דבר הכרוך בכך. 

 

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים לרבות יועץ חשמל, בודק חשמל  .20
הנדסי , בעלי כישורים ורישיונות מתאימים, לשלם להם, על חשבונו מוסמך, מפקח 

שכר עבודה ותשלומים סוציאליים המגיעים להם לפי כל דין, הסכם או מנהג או נוהג, 
לנכות משכרם את הניכויים המחויבים והמותרים על פי דין ולהעבירם לתעודתם 

 במועד. 
 

כי  הינו מעסיק ויעסיק לשם ביצוע מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן  .21
הפרויקט את כל העובדים המקצועיים ו/או הטכניים הנחוצים להקמת והפעלת 

 הפרויקט. 
 

 
כל העסקת עובדים מקצועיים ו/או טכנאים  על ידי הקבלן תהיה טעונה אישור  .א

 המועצה ו/או המפקח מטעמה ו/או מי מטעמה. 
 

העובדים ו/או הטכנאים ו/או מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי העסקת כל  .ב
המומחים )אם דרושים( הינם באחריות הקבלן בלבד וכי הקבלן יהיה אחראי 
על תשלום התמורה לעבודתם וכי המועצה אינה אחראית כלפיהם כמפורט 

 מעביד שלהלן; -בסעיף העדר יחסי עובד
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למען הסר ספק מובהר כי המועצה תהיה רשאית לדרוש את החלפתם של  .ג

יקט שמונה מטעם הקבלן ו/או צוותי ההתקנה  ו/או הטכנאים ו/או מנהל הפרו
חשמלאים כאמור ולדרוש כי יועסק צוות התקנה  אחר ו/או טכנאי אחר ו/או 

 חשמלאי אחר . 
 

הקבלן מצהיר כי כל הוראה שתימסר למנהל הפרויקט שמונה מטעמו  ו/או לצוותי  .22
ו/או  המפקח מטעמה תחייב ההתקנה ו/או  לטכנאי ו/או לחשמלאי הקבלן מהמועצה 

 את הקבלן;
 

כמו כן, הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי בסמכות המפקח מטעם המועצה לצוות על הרחקת  .23
מנהל הפרויקט ו/או כל עובד של הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן אשר לדעת המפקח הינו 

 בלתי כשיר להוציא לפעול את העבודות ברמה מקצועית מתאימה ו/או ראויה. 
 

 מעסיק -יחסי עובדהעדר  .ט
 

למען הסר ספק מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות, כי הקבלן נותן למועצה את  .24
שירותיו כקבלן עצמאי וכי אין ולא יוצרו בעתיד, לכל עניין וצורך, יחסי עובד ומעסיק 
בין המועצה לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או שולחיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו, 

בגין כל נזק ו/או תאונה שיגרמו לו ואין הקבלן, זכאי לכל תשלום ו/או  לרבות אחריות
 זכויות שהם המגיעים לו עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעסיקו, מאת המועצה. 

 
לעיל בכל הסכם שייערך בינו לבין  24הקבלן מתחייב להכניס הוראה כאמור בסעיף  .25

עובדיו ו/או יועציו ו/או קבלני משנה מטעמו שיועסקו על ידו בקשר לעבודות 
 להתייעלות אנרגטית ולהנחות את עובדיו ו/או מי מטעמו בדבר הוראה זו. 

 
ר עובדיו ו/או יועציו ו/או הקבלן יהיה אחראי לכל התשלומים החלים על מעסיק עבו .26

קבלני המשנה ו/או מועסקיו, כולל משכורת, תשלומים וניכויי מס הכנסה, ביטוח 
לאומי, מס בריאות, תשלום קרנות סוציאליות וכול תשלום אחר על פי חוק, וכן לביצוע 
וקיום כל דין הדן בחובות וזכויות של עובד מעביד וכן קיום כל הוראות החוק לעניין 

 עובדים ע"י מעסיקים.  ביטוח
 

היה ותחויב המועצה בתשלום כלשהו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו ו/או ליועציו  .27
ו/או לקבלני המשנה המשתלם כרגיל לעובד ממעסיקו יפצה וישפה הקבלן את המועצה 

 בכל סכום בו תחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד. 
 

כורת שתשולם לעובדים לא תפחת משכר המינימום הקבלן מתחייב בזאת כי המש .28
 , על עדכוניו. 1987 -הקבוע בחוק עפ"י חוק שכר מינימום תשמ"ז

 
 

 התמורה  .י
 

תמורת ביצוע העבודות להתייעלות אנרגטית  וקיום כל יתר התחייבויותיו של הקבלן  .29
שבחוזה זה מתחייבת המועצה לשלם לקבלן את הסכומים, כאמור בכתב הכמויות 

 שהגיש הקבלן בקשר עם המכרז לביצוע העבודות הקבועים בחוזה זה, כדלהלן;
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אספקה, התקנה והפעלה  )הקמה( של מערכות התאורה, כולל הפעלת מוקד עבור 
שנות אחריות מתום שנת הבדק )שנת בדק+  10כדרישת המפרט הטכני ולרבות מתן 

הסכום כפי שמובע ישולם לקבלן שמונה שנות אחריות ושירות מתום שנת הבדק(, 
ונבדקו על ידי המפקח ואושרו  בהצעתו כולל מע״מ בכתב הכמויות המצ"ב לחוזה זה

 על ידי מנכ"ל המועצה ו/או מי מטעמה.
 

מוסכם בין הצדדים כי המחירים בכתב הכמויות שהגיש הקבלן במכרז לביצוע  .30
 העבודות לא יהיו צמודים למדד כלשהו. 

  
 מבלי לגרוע מהאמור לעיל מצהיר הקבלן בזאת כדלהלן;  .31

התמורה הסופית שתשולם לקבלן בעבור ביצוע התחייבויותיו תיקבע בהתאם  31.1
למחירים הנקובים בכתב הכמויות המצ"ב לחוזה זה שבוצעו למעשה ונבדקו על ידי 
המפקח ואושרו על ידי מנכ"ל המועצה ו/או מי מטעמה, אלא אם הוסכם על מחיר 

ל וסופי ואזי תהיה התמורה בסכום הכולל והסופי עליו הוסכם, כל זאת בהוספת כול
 או בהפחתת ערכו של כל שינוי עליו יורה המפקח.

התמורה תהווה תמורה מלאה וכוללת עבור ביצוע העבודות וקיום כל יתר  31.2
התחייבויותיו של הקבלן שבחוזה, לרבות עבור רווח הקבלן ועבור כל ההוצאות שעמד 

קשר עם ביצוע התחייבויותיו שבחוזה לרבות העסקת מנהל פרויקט ו/או עובדים בהן ב
ו/או טכנאים כדרוש עפ"י מסמכי המכרז , לרבות הוצאות ישירות ועקיפות מכל סוג 

 שהוא, בין שהקבלן חזה אותן מראש ובין אם לא. 
ים, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסכומים הנקובים בכתב הכמויות, יהיו סופי 31.3

מרביים וכוללים את כל העלויות הדרושות לשם ביצוע הסכם זה וכל התחייבויות 
הקבלן על פי המפרט הטכני המצ"ב לחוזה זה ושאר מסמכי ההתקשרות בין הקבלן 
למועצה ו/או הנובעות מהם, לרבות התחייבויות שאינן ידועות לקבלן במועד הגשת 

ויות ציוד, השקעות שביצע בקשר עם הצעת הקבלן במכרז, לרבות עבור שנת הבדק, על
מילוי התחייבויותיו, הוצאות בגין העסקת אנשי צוות, נסיעות וכו', הוצאות בגין 
פתרונות ו/או הוצאות ו/או תשלומי חובה ו/או מיסים ו/או היטלים מכל סוג שהוא, 
למעט מס ערך מוסף. הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום תמורה וכספים נוספים כלשהם 

 ם הוסכם או יוסכם כך מפורשות בכתב בין הצדדים. למעט א
 

למען הסר ספק מוסכם כי התמורה הינה קבועה וסופית ולא תשתנה מכל סיבה שהיא,  31.4
לרבות עקב שינויים במדד כלשהו ו/או במחירי העבודה ו/או ציוד ו/או חומרים ו/או 

 הקבלן.  שינויים בשיעורי / סכומי תשלומי החובה ו/או כל שינוי אחר בעלויות
 

התעכב ביצועו של תשלום כלשהו מהמועצה לקבלן וזאת כתוצאה מאי קיום תנאי  31.5
מוקדם לביצוע התשלום שמחובת הקבלן היה לקיימו, לא יהיה הקבלן זכאי להפרשי 

 הצמדה ו/או ריבית ו/או לפיצוי אחר כלשהו בגין תקופת העיכוב. 
 

ף מע"מ בשיעור שיחול בעת לכל סכום שבו חייבת המועצה לקבלן לפי החוזה יתווס 31.6
התשלום וזאת כנגד ובתנאי מוקדם להמצאת חשבונית מס כדין על ידי הקבלן 

 למועצה. 
 

כל דבר שהקבלן חייב בביצועו לפי חוזה זה ייעשה על חשבונו של הקבלן אלא אם  31.7
נקבע בחוזה במפורש אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יישא הקבלן גם בהוצאות 

בוצענה על ידי מכון התקנים ו/או מכון שווה ערך שיאושרו מראש כל הבדיקות שת
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בקשר עם העבודות, בדיקות שנקבעו במפרט הטכני, במפרט  -ובכתב על ידי המפקח
הטכני המיוחד ו/או שתקבענה על ידי המפקח ולשיקול דעתם ודעתה הבלעדי 

 והמוחלט של המועצה. 
 

  תנאיי תשלום ותחשיב החיסכון .יא
 

  עבור ביצוע העבודות להתייעלות אנרגטית יהיו בהתאם לקבוע להלן;תנאי התשלום  .32
במסגרת הצעתו במכרז התחייב הקבלן לאחוז חיסכון בצריכת החשמל עקב הביצוע  32.1

 , בשיעור של __%.55%העבודות שאינו נמוך מ 
מוצהר ומוסכם כי הקבלן התחייב להשגת חיסכון בשיעור צריכת החשמל עקב הרכבת  32.2

 55אורה נשוא העבודות ביישובי המועצה בשיעור של לכל הפחות  % והתקנת גופי הת
משיעור צריכת החשמל שהיתה בצריכת החשמל ביישובים המועצה במועד השימוש 

"התחייבות בגופי התאורה הקיימים ביישובי המועצה עובר לביצוע העבודות )להלן: 
 (. לחיסכון"

לן מהווה תנאי יסודי מוצהר ומוסכם כי התחייבות לחיסכון בחשמל של הקב 32.3
 להתקשרות המועצה עם הקבלן. 

לצורך חישוב החיסכון בפועל שהשיג הקבלן עקב ביצוע העבודות נושא הסכם זה  32.4
מתחייב הקבלן להתקין על חשבונו מערכות ניטור רציפות מסוג סייטק ו/או אלנט 

 (. "מערכות הניטור"ו/או שו"ע מאושר על ידי המועצה )להלן: 
אותם מתחייב הקבלן להתקין יותקנו עם מודם סלולארי אשר ישדר  מערכות הניטור 32.5

דקות והגישה למערכת זו תהא נתונה למועצה ו/או  15למערכת ניהול מרכזית כל 
 ליישובי המועצה ו/או לקבלן. 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי מערכות הניטור יותקנו על חשבונו. למען הסר ספק  32.6
של היישובים השונים יהוו את הבסיס לחישוב  מוסכם כי חשבונות החשמל השונים

דלעיל וכפי  32.2החיסכון בפועל שהשיג הקבלן בהשוואה להתחייבותו בסעיף 
 שהתחייב בהצעתו ובמסמכי המכרז. 

מוסכם ומוצהר כי התחשיבים והחשבונות של חברת החשמל של מרכזיות הישובים   32.7
כון ולבדיקת עמידת הקבלן יהוו  את שנת הבסיס לחישוב החיסשיסופקו ע" המועצה 

 לעיל.  32.2בתנאי בסעיף 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסכם על הקבלן ומוצהר על ידו כי נוכח התחייבויותיו  32.8

 לחיסכון כמובהר לעיל, תנאיי התשלום של התמורה הנקובה בהסכם זה יהיו כדלהלן; 
דלעיל, תשולם לקבלן בתנאי  31 - 29מהתמורה כמפורט בסעיפים  50% 32.8.1

  ממועד אישור החשבונית על ידי המועצה, ימים  45תשלום של שוטף + 
ובכפוף לקבלת צו סיום עבודות מאושר על ידי המועצה ו/או המפקח מטעמה 
וכן בכפוף לקבלת כל תעודות האחריות ו/או המסמכים ו/או כל אישור אחר 

 ש למועצה לצורך סיום העבודות. הדרו
נוספים מהתמורה  המוסכמת בהסכם זה לעיל,  50%יתרת התמורה המהווה  32.8.2

של חיסכון בצריכת החשמל בהתאם  תשולם לקבלן כנגד הצגה בפועל
לעיל, תשלום יתרת התמורה   32.1להתחייבויות הקבלן כאמור בסעיף 

 :כמובהר בסעיף זה תשולם לקבלן על פי ההוראות להלן
בכל שנה ולמשך תקופת החזר החיסכון לאחר סיום ביצוע העבודות  32.8.3

ייבדק החיסכון בצריכת החשמל שהושג ביישובי  -להתייעלות אנרגטית
המועצה באמצעות חשבונות החשמל של חברת החשמל ובסיוע מדידות 
שנמדדו במערכות הניטור עקב ביצוע העבודות להתייעלות אנרגטית על ידי 

אות סעיף זה לעיל, חוזה זה והוראות המכרז, וסכום הקבלן בהתאם להור
החיסכון בפועל שהושג באותה שנה, כלומר, מכפלת ההפרש שבין צריכת 
החשמל בשנת הבסיס לצריכת החשמל בשנה הנמדדת בתעריף לקוט"ש חשמל 
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)לפי תעריף חברת החשמל כפי שמופיע בחשבונות הישובים(, וסכום זה יועבר 
 מורה בגין ביצוע העבודות. לקבלן להשלמת יתרת הת

מוסכם ומוצהר על ידי הקבלן כי ידוע לו כי העברת יתרת התשלום כפופה  32.8.4
להתחייבויותיו להשיג חיסכון במערכות התאורה ביישובי המועצה. ככל 
שמערכות הניטור וחשבונות החשמל יראו כי הקבלן עומד בהתחייבויותיו אזי 

חוז החיסכון בפועל יהיה נמוך תתקצר תקופת תשלום יתרת התמורה. ככל שא
מהתחייבויותיו לחיסכון כמובהר בסעיף זה לעיל אזי תקופת התשלום לקבלן 

 תתארך בהתאמה.  
מוסכם בין הצדדים, מפורשות כי ככל שבשנה מסוימת  של בדיקה לא יוכיח  32.8.5

הקבלן כל חיסכון בפועל, או שלא יוכח חיסכון ו/או יוכח חיסכון בפועל 
לא יועבר לו כל תשלום  –חייבויותיו בהסכם הזה לעיל בשיעור הנמוך מהת

באותה שנה בגין יתרת התמורה, והקבלן מוותר בוויתור סופי ומוחלט על כל 
העברת -טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי המועצה ואין באי

 השגת החיסכון כדי להוות הפרת חוזה ע"י המועצה. -התשלום כתוצאה מאי
מובהר כי העברת התשלום לקבלן בגין ביצוע העבודות כפופה   למניעת ספקות 32.8.6

במשרדי המועצה וכן כפופה לחוק מוסר המימון מצד משרד התשתיות לקבלת 
כך שתשלום החלק היחסי יכול להידחות  2017 -תשלומים לספקים, התשע"ז

 ( לחוק הנ"ל. 2)ו()3בהתאם להוראות סעיף 
במשרדי המועצה תהא המועצה  ככל ולא יתקבל התקציב לביצוע העבודות 32.8.7

רשאית לבטל את ביצוע העבודות וכן את ההסכם ולקבלן לא תהא טענה ו/או 
 תביעה כלפי המועצה בעניין זה. 

הקבלן מצהיר כי ידועים לו תנאיי התשלום דלעיל ולא יהיה רשאי לבוא  32.8.8
 למועצה ו/או למי מטעמה בכל תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה  בעניין זה. 

  
 

 ערבות לביצוע חוזה ו/או ערבות לתקופת הבדק .יב

להבטחת קיום התחייבויותיו של הקבלן לפי חוזה זה, כולן ביחד וכל אחת מהן לחוד,  .33
ימציא הקבלן למועצה במועד חתימת החוזה ערבות בנקאית ללא תנאי, להנחת דעתו 
של המועצה. סכום הערבות יהיה בסך של _______________ )ובמילים: 

מערך התמורה  10%___________ (, כולל מע"מ, לא צמוד ובסה"כ ________
עבור ביצוע העבודות כולל תחזוקה, שנת בדק ואחריות  31 – 29הנקובה בסעיפים 

ימים  7 -שעות ביממה ו 24למשך עשר שנים מתום שנת הבדק ואחזקת שירותי מוקד 
 מצ"ב המהווהובהתאם לנספח ערבות לביצוע חוזה ה בשבוע כמפורט במפרט הטכני

  חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה.
 

 
בדק לתקופת האחריות וההערבות תשמש את המועצה הן כערבות ביצוע והן כערבות  .34

והיא ניתנת להארכה ע"י המועצה בהתאם ____________ ותהיה בתוקף  עד ליום 
 לקצב ביצוע העבודות ו/או עפ"י נסיבות העניין.

 
לביצוע תשלום על סכום שאותו חייבת המועצה המצאת הערבות הינה תנאי מוקדם  .35

לקבלן מהמועד שבו היה עליו להמציא את הערבות ואילך. הקבלן לא יהיה זכאי 
להפרשי הצמדה ו/או ריבית ו/או כל פיצוי אחר על כל סכום שעוכב על ידי המועצה 

 בהתאם להוראות סעיף זה. 
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וזה ו/או קיים תנאי מזכה הפר הקבלן התחייבות כלשהי מבין התחייבויותיו לפי הח .36
את המועצה בקבלת כספים כלשהם מהקבלן עפ"י החוזה ו/או עפ"י דין והקבלן לא 
שילם את הסכום מיד עם הדרישה הראשונה, תהיה המועצה רשאית לממש את 
הערבות, כולה או חלקה, ולגבות לעצמה כל סכום אשר יפצה את המועצה, וזאת מבלי 

וע ולגבות סכומים נוספים אם סכום הערבות לא יספיק לגרוע מזכותה של המועצה לתב
לכיסוי הנזקים ו/או האובדן ו/או ההפסד ו/או הפיצויים ו/או ההוצאות שנגרמו 

 למועצה. מוסכם בזה, שהקבלן לא יוכל להתנגד לגביית סכום הערבות כאמור. 
 

 אחריות, שיפוי ופיצוי  .יג

 אחריות, שירות, תחזוקה והדרכה

מוסכם בין הצדדים, כי הקבלן יספק אחריות כוללת לכל מערכות התאורה ו/או  .37
והכול הרכיבים הנובעים מביצוע העבודות לרבות אחריות, שירות, תחזוקה והדרכה 

 כמפורט במפרט הטכני המצ"ב לחוזה זה.  
 
בנוסף לקבוע במפרט הטכני בעניין "אחריות, שירות ותחזוקה" ו"פקוח ובקרה"  עם  37.1

שנים לתקינות מערכות  10מסירת העבודות למועצה יהיה הקבלן אחראי במשך 
( ממועד "תקופת האחריות")להלן:  התאורה על כל פרטיהן כמפורט במפרט הטכני 

טיב החומרים והציוד, לטיב הפעלתן וקבלתן על ידי המועצה. הקבלן יהיה אחראי ל
 של המתקנים שיסופקו על ידו.  העבודה, ולמילוי כל הדרישות הנוגעות לפעולה תקינה

 
בתקופת האחריות לעיל יחזיק הקבלן את המתקן במצב פעולה מושלם, ויחליף ללא  37.2

 תשלום כל חלק אשר התקלקל בגלל ליקויים בטיב החומר או המלאכה. 
 

נאותים וחלקי חילוף בכמות מספקת כדי שיוכל לתקן ו/או  לקבלן יהיו סידורי אחזקה 37.3
שעות מהיוודע על הליקוי. הקבלן יתחזק את מערכות  24להחליף ליקוי במתקן תוך 

 התאורה על פי הוראות היצרנים וההנחיות בספרי המתקן. 
 

הקבלן יחזיק במקום "ספר שירות" בו ירשמו כל העבודות המבוצעות במתקנים.  37.4
 פעם לפעם על ידי נציג המועצה ו/או מי מטעמה. הספר ייחתם מ

 
הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי לפעולתן התקינה של המערכות בכל עת וזאת גם  37.5

אם ביצע את העבודות לפי המפרט הטכני, וכתב הכמויות המצ"ב. מבלי לגרוע 
מכלליות האמור לעיל, הקבלן יהיה אחראי גם לכל שגיאה הנובעת מהתוכניות לביצוע 

 המערכות  ו/או כל תקלה שקבלן בעל יד מקצועי מסוגל לגלותן. 
 

למען הסר ספק מובהר כי גם אם המפקח אישר את העבודות אין הקבלן משוחרר  37.6
מאחריותו על המערכות ובמקרה ויתגלו פגמים ו/או ליקויים בחומר ו/או בציוד ו/או 

ת האחריות רשאי בפעולה התקינה של המערכות בכללותן או בטיב העבודה תוך תקופ
המפקח לדרוש מהקבלן לתקן את הליקויים כאמור ועל הקבלן לבצע את התיקונים 

 ו/או להחליף את הציוד. 
 

מוסכם בין הצדדים כי תיקון ו/או החלפה ככל שיידרשו, כמפורט לעיל, יבוצעו על ידי  37.7
 הקבלן ועל חשבונו תוך זמן סביר שייקבע על ידי המפקח. 
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לו כי הערבות לביצוע חוזה הינה ערבות שתעמוד בתוקפה אף הקבלן מצהיר שידוע  37.8

לתקופת האחריות וכי המועצה תהא רשאית לחלט ערבות זו במידה והקבלן יפר 
 סעיף זה. 

 

 אחריות בנזיקין

. נגרם נזק עקב מעשה מועצההמצוי באתרי המועצה ידאג שלא לגרום לכל נזק לרכוש ה קבלןה .38
 בגין כל נזק שנגרם כאמור. ועצההמ, הוא יפצה את קבלןאו מחדל של ה

 
ידו ולכל הנובע מכך. אישור -פי דין לטיב השרותים המבוצעים על-לבדו אחראי על קבלןה 38.1

מאחריותו המקצועית  קבלן, לא ישחרר את הקבלןלמסמכים או פעולות שביצע ה ועצההמ

 המלאה.

ה הקבלן אחראי כלפי המועצה ומתחייב לפצותה ו/או לשפותה, מיד עם דרישת .39
ו/או אבדן ו/או הפסד שייגרמו גוף, רכוש, ממון או נזק אחר הראשונה, בגין כל נזק 

למועצה ו/או לעובדיה ו/או לכל צד שלישי ובכלל זה לכל עבודה אחרת שנעשית בשטח 
בו יבוצעו העבודות להתייעלות אנרגטית, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל בביצוע 

הקבלן, על ידי עובדיו ועל ידי כל מי שנתון התחייבויותיו או בקשר אליהן על ידי 
בין במישרין ובין בעקיפין ובכל עניין  למרותו ו/או פעול בשמו ו/או מטעמו של הקבלן

 . הקשור לביצוע השרותים
 

הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרמו לכל מתקן ו/או לכל דרך, לרבות מערכות  .40
, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, קרקעיות, ובכלל זה כביש-קרקעיות ועל -תת

קרקעיים אחרים, וכיו"ב שנגרמו תוך כדי ו/או  -תיעול, חשמל, קווי בזק וכבלים תת
עקב ביצוע העבודות. הקבלן יישא באחריות לכל נזק ו/או קלקול כאמור, בין שהנזק 

הוא או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות, ו
מתחייב לתקן כל נזק ו/או קלקול כאמור ועל חשבונו באופן המהיר והיעיל ביותר, 
לשביעות רצונם של המפקח ושל מי שהינו הבעלים ו/או המחזיק ו/או בעל סמכות ביחס 

 למערכת ו/או המתקן שניזוק ו/או התקלקל.
 

 
מירת הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של תנאי הבטיחות, הגהות ותנאים אחרים לש .41

בריאותם ורווחתם של העובדים ו/או כל אדם אחר במהלך ביצוע השירותים ולדאוג 
לקיים על חשבונו הוא ועל אחריותו את כל אמצעי הבטיחות הנדרשים לפי כל דין 

 והוראת רשות מוסמכת. 
 

המועצה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לקבלן ו/או למי מעובדיו ו/או לשולחיו  .42
ו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ו/או עקב ו/או כל מי מטעמ

 ביצוע העבודות להתייעלות אנרגטית. 
 

הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות את המועצה ו/או לשפותה, מיד עם הדרישה  .43
הראשונה, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או מחדל ו/או כתוצאה מהפרת התחייבות כלשהי 

ו/או הקשורה  ו/או הנובעת מחוזה זה וביצועו, ובכל מקרה  של הקבלן שבחוזה זה
שהמועצה תאלץ לשלם פיצויים, קנסות וכול תשלום אחר, בקשר לתביעה כזו מתחייב 
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הקבלן לשלם כל סכום כזה למועצה עצמה או לצד שלישי לפי הוראותיה וזאת מיד עם 
ת שהמועצה עמדה דרישה ראשונה, כל זאת בתוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית והוצאו

בהן בקשר לכל תביעה כזו ומבלי לגרוע מהאמור לעיל תהא המועצה רשאית לנכות כל 
 סכום כזה מכל תשלום או סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל עת שהיא לפי החוזה. 

 
הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר  .44

כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ו/או עקב ביצוע הנמצא בשרותו של הקבלן 
העבודות. הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את  המועצה מיד עם דרישתה הראשונה בכל 
סכום שיהא על המועצה לשלם עקב כל חיוב שיוטל עליה בגין תביעה לנזק או לפיצוי 

 כאמור בתוספת הוצאות בהן עמדה המועצה כתוצאה מתביעה כאמור. 
 

 בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב הקבלן כדלהלן;מ .45
 

מיום העמדת העבודות, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד ליום השלמת  .46
העבודות, יהיה הקבלן אחראי לשמירת האתרים בו יבוצעו העבודות. בכל מקרה של 

 -להלן 44.4פרט לסיכון מוסכם בהתאם לסעיף  -נזק לאתרים הנובע מסיבה כלשהי
רי ולהביא לכך שעם יהיה על הקבלן לתקן את הנזק, על חשבונו, בהקדם האפש

 השלמת העבודות יהיו האתרים במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה. 
 

 העבודות ביצוע כדי תוך הקבלן ידי על שנגרם נזק כל על גם תחולנה לעיל הסעיף הוראות .47
 לביצוע גמר תעודת מתן לאחר אף האחריות בתקופת והתיקון הבדק עבודות ביצוע כדי ותוך

 . העבודות
 

 
בכל מקרה של נזק לאתרים שנגרם כתוצאה מסיכון מוסכם יהיה על הקבלן לתקן  .48

את הנזק, בהקדם האפשרי, אם המועצה ו/או המפקח מטעמה ידרוש ממנו לעשות כן, 
 והוצאות התיקון יחולו על המועצה. 

 
 בלתי או סדירים כוחות ידי על המבוצעת איבה פעולת, מלחמה: פירושו -"מוסכם סיכון" .49

 . לאו ובין מלחמה שהוכרזה בין -וקרבות אויבת מדינה פעולת, אויב פלישת, סדירים
 

 ביטוח .יד
 

 :ביטוח על ידי המזמין 50.1

נוטל על עצמו  המזמיןלפי חוזה זה או לפי כל דין, ומבלי ש הקבלןמבלי לגרוע מאחריות    50.1.1
פוליסות  ו/או יערוך כי ערך המזמין, מצהיר ו/או במקומו הקבלןאחריות כלשהי כלפי 

בכפוף  ("ביטוח עבודות קבלניות")להלן:  ביטוח עבודות קבלניות כמפורט בהמשך
לתנאים, סייגים, גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח 
העבודות הקבלניות, תכלול הפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות, את פרקי הביטוח 

 ים להלן:המפורט

 ביטוח הרכוש -( 1פרק )

 אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח. 

 אחריות כלפי צד ג' -( 2פרק )

 חבות כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביצוע. 

 פוליסה לביטוח חבות מעבידים. –( 3פרק )
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, ביטוח ולתקופת לאירוע₪  2,000,000פוליסת חבות מוצר בגבול אחריות של  המזמין  כושיר בנוסף
 נזק בגין (  50.2 יף)לרבות אלה המפורטים בסעהחוקית של המבוטחים  םאחריות את שתכסה
הבהר פוליסה זו  למען. על פי תנאי הפוליסה (תןלצדדים שלישיים )לאחר מסיר העבודות שיגרמו

 נוסף כמבוטח אחריותו למעט, לרבות חוק המכר,  דין כלפי  עלאת אחריות הקבלן  מכסהאינה 
 .הפוליסה בתנאי כאמורזו,  בפוליסה

 ("ביטוחי המזמין")הביטוחים המצוינים בסעיפים לעיל, יקראו להלן: 

והקבלן ישתתף , קבלני משנהאו /שם המבוטח בביטוחי המזמין יורחב לכלול את הקבלן  50.1.2
אמור להלן. , בהתאם לובכל תשלום והוצאה הקשורים בו ביטוח של ביטוח זהבדמי ה
 סכום של, החוזה משכר ניכוי ידי על תהיה הביטוח בעלויות הקבלן השתתפות כי מוסכם
 הקבלן שיגיש אחר או סופי או חלקי חשבון כל מערך( אחוז 0.5) פרומיל 5 -ל השווה
 .למזמין

 על פי החוזה, מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח, הקבלןבכפוף למילוי כל התחייבויותיו של  50.1.3
)זולת אם מקרה הביטוח  לעבודות נשוא חוזה זה ביטוחי המזמין( של 1המבוטח על פי פרק )

 המזמין, מתחייב ו/או מי מטעמו( הקבלןאירע בשל מעשה ו/או מחדל רשלני ו/או זדוני של 
כספים מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח )אם  קבלןלהעביר ל

( עד לסכום הדרוש לשם שיקום האובדן או הנזק ולאחר ניכוי ההשתתפות העצמית יתקבלו
 .הקבלןלעבודות על ידי 

המכוסה בביטוח העבודות הקבלניות, פוטר  מזמיןבמקרה של אירוע ו/או אבדן ו/או נזק ל
ו לתשלום בגין האבדן ו/או הנזק עד לגובה תגמולי הביטוח מאחריות הקבלןאת  המזמין

אשר ישולמו לו בפועל על ידי המבטחים מהמועד בו ישולמו לו תגמולי הביטוח. יתרת הנזק 
מתחייב לתבוע מאת המבטחים את האבדן ו/או הנזק שיגרמו לו  המזמין. הקבלןתחול על 

 כאמור.

אלא אך ורק מכספים שיתקבלו מחברת  לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום, הקבלן
 הביטוח, כפי שאושר על ידי שמאי חברת הביטוח ובניכוי ההשתתפות העצמית.

מתחייב ללמוד את תוכן הפוליסה ולהיות בקי בכל  הקבלן. המזמין ביטוחייעיין ב הקבלן 50.1.4
כל אירוע מיד על  מזמיןמתחייב להודיע ל הקבלןהתנאים וזאת לפני תחילת ביצוע עבודות. 

לשתף פעולה עם  הקבלןהעשוי להוות עילה לתביעה על פי ביטוח הקבלנים, כן מתחייב 
 ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח במסגרת ביטוח הקבלנים.  המזמין

, המזמיןכדי להטיל אחריות כלשהי על  המזמין ביטוחילמען הסר ספק, אין בעריכת 
מצהיר ומאשר בזה כי הוא  הקבלן, והמזמין וחיביטאינו רשאי להסתמך על עריכת  הקבלןו

 ביטוחי יהיה מנוע מלהעלות טענה, תביעה או דרישה מכל מין או סוג שהוא באשר לקיום
 , תכנם או היקפם או עצם עריכתם בכלל.המזמין

. ולפי קביעתו המזמיןיישא בסכומי ההשתתפות העצמית בהתאם להחלטת  הקבלן 50.1.5
 בגין הסכם זה.  קבלןמכל סכום שיגיע ל המזמיןסכומים אלו יהיו ניתנים לקיזוז על ידי 

, אולם כל שינוי שיש בו המזמיןביטוחי שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים ב המזמין 50.1.6
 יובא לידיעתו בכתב. קבלןכדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן ל

ו/או  הקבלןות סעיפים אלה אינן באות לגרוע מחיובי ומוצהר במפורש כי הוראמוסכם    50.1.7
מתחייב לערוך לעצמו ביטוחים ו/או ביטוחים  הקבלןמאחריותו על פי הסכם זה, ו

משלימים על מנת שיוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה ועל פי כל דין. כן מתחייב 
תוכל חברת הביטוח  כי בפוליסות הביטוח שיערכו על ידו ייכלל סעיף לפיו לא הקבלן

מטעמו לטעון טענות של יתר ביטוח, ביטוח חסר ו/או כל טענה אחרת שהיא שיכולה להיות 
המכסה אף את  המזמיןמושפעת מעצם קיומם של פוליסת הביטוח מצד אחד והביטוח של 

 מצד שני. הקבלן

 הקבלן ידי על ביטוחים קיום/  הקבלן התחייבויות 50.2
 
פי כל דין ומאחריותו לנזקים להם הוא -פי הסכם זה ו/או על-על קבלןהמבלי לגרוע מאחריות  50.2.1

את הביטוחים הבאים, ולקיים לבצע  על חשבונו הוא  מתחייב קבלןאחראי על פי חוזה זה ועל פי כל דין,  ה
 יחד )שכולם יחד יקראו המזמיןלטובתו ולטובת  "אישור עריכת הביטוח" המצ"ב,   - 'xכמפורט בנספח 
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 ביטוח לעניין ולהשאירם בתוקף במשך כל תקופת ההסכם וכל הארכה שלו. "(קבלן"ביטוחי ה: להלן
 יהיה בתוקף כל עוד לא חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק. הביטוח מקצועית אחריות

 

 פוליסה

 

 והרחבות  מיוחדים תנאים אחריות גבול/ביטוח סכום

 'ג צד פוליסת
 2016 ביט כיסוי

 לאירוע ₪ 4,000,000
 ולתקופה

 אחריות צולבת. 

 הרחב שיפוי

 קבלנים וקבלני משנה -הרחב צד ג
שם המבוטח יכלול  חברות בנות ו/או חברת האם ו/או 

 מזמיןעובדיהם ו/או מנהליהם של ה
 ויתור על תחלוף

 קבלןהיה מבוטח נוסף למעשי או מחדלי היהמזמין 
 ראשוניות הפוליסה

 יחשב לצד ג' חבריהאו /ו תושביהו /וא ועצהרכוש המ
 כיסוי לתביעות המלל כנגד מבקש האישור ותאגידו

 כיסוי להרעלת מזון ומשקה
 כיסוי מכשירי הרמה, טעינה ופריקה

 כיסוי אחריות שילוחית של המבקש ותאגידיו
 כל מי שאינו מקבל שכר מהמבוטח יחשב לצד ג'

 כיסוי לפגיעה אישית

 מעבידים חבות
 2016 ביט כיסוי

 מקרהל₪  20,000,000 
 תקופהו

 הרחב שיפוי

שם המבוטח יכלול  חברות בנות ו/או חברת האם  

 ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם של המזמין

 ויתור על תחלוף

 ראשוניות הפוליסה

כיסוי המבקש האישור היה ויחשב למעביד עובדי 

 קבלןה

 מוגדר כצד ג' מזמיןה

 כיסוי עבודת נוער על פי חוק

 אישית כיסוי לפגיעה

 
 לאירוע₪   4,000,000 מקצועית אחריות

  ולתקופה
 תאריך המאוחר לכל יהיה בביטוח הרטרואקטיבי התאריך

 הקבלן של העבודה תחילת
 חריגה מסמכות 

 אובדן מסמכים
 אחריות צולבת
 דיבה, השמצה

 ויתור על תחלוף
 הרחב שיפוי

 מבוטח נוסף בגין מעשי / מחדלי המבוטח
 כצד ג'מבקש האישור מוגדר 
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, את גבולות יםשל הביטוח ומתחייב לוודא ולאמת עם חברת הביטוח שלו, את קיומ קבלןה 50.2.2
 האחריות המבוקשים ואת התנאים וההרחבות. 

 מרמה ואיש יושר עובדים

 פגיעה בפרטיות 
 עיכוב / שיהוי 
 ראשוניות 
 חודשים 12גילוי  

 
ימשיך ויציג בפני המזמין את אישור הביטוח ואת  הקבלן

שנים לאחר מועד מסירת הפרויקט  7הפוליסות במשך 
למזמין או עד למועד בו תפוג תקופת ההתיישנות הקבועה 

 חים בפוליסה זובחוק לגבי הסיכונים המבוט

 שאינו ההסכם בתקופת ידו על המועסק מקצוע בעל לכל**  ₪  1,000,000 אחריות מקצועית 
 הקבלן של שכיר עובד

 ושוד גניבה, פריצה כיסוי כולל  הנדסי מכני ציוד ביטוח
 טבע ונזקי אדמה רעידת ביטוח כיסוי כולל
 בזדון נזק ביטוח כולל

 תחלוף על ויתור

 גוף נזק בגין אחריות ביטוח
 השימוש עקב, שלישי לצד

 כלי שהינו הנדסי מכני בציוד
 חייב אינו ואשר מנועי רכב

 חובה בביטוח

 מקרה לכל ₪ 4,000,000
 ביטוח

יורחב לשפות את המועצה ו/או מי מטעמה בגין  הביטוח
מעשה ו/או  בגיןםהאחריות העלולה להיות מוטלת עליהם 

 מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו
 צולבת אחריות לסעיף בכפוף

ביטוח חובה , מקיף וצד 
שלישי לכלי הרכב שבבעלות 
ו/או בשימוש הקבלן לצורך 

 ביצוע העבודות

  

"  או" מורחב"אש  ביטוח
 רכוש בגין" קבלניות עבודות
 חלק מהווה שאינו הקבלן

 הפרויקט מעבודות

 תחלוף על ויתור 
 כיסו בגין נזקע טבע ורעידת אדמה

 גניבה , פריצה ונזק בדוןכיסוי בגין 

 לכל כלליים תנאים

 הפוליסות

זכויות מבקש האישור ו/או תאגידיו לא יפגעו מחמת אי  
הודעת המבוטח הראשי על אירוע נזק, איחור בהגשת 

 הודעה

*אי קיום תנאי הפוליסה בתום לב ע"י מבקש האישור לא 
 יפגע בזכויות בזכויותיו ו/או זכויות  תאגידיו.

שיבוב כנגד המבקש ותאגידיו למעט נזק בזדון  * ויתור על
 של המבקש

*שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי 

יום  60לטובת מבקש האישור, לא יכנס לתוקף אלא 

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי 

 או הביטול
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מתחייב להעביר את אישור הביטוח שתספק  לו חברת הביטוח, תואם את הדרישות  קבלןה 50.2.4
יום טרם מועד תחילת הפעילות על    15שלעיל, לשביעות רצונו של המבקש/המזמין, לפחות 

פי החוזה. אישור ביטוח שיהיו בו גבולות אחריות נמוכים או חסר בתנאים ובהרחבות, לא 
לשביעות רצון המזמין/מבקש האישור יחשב להפרה יסודית יתקבל ואי העברת אישור ביטוח 

 של החוזה.

היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי   50.2.5
הקבלן מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור. בכל 

ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין  ביטוח רכוש נוסף ומשלים כאמור ייכלל סעיף בדבר
 והבאים מטעמו וכן יורחב שם המבטח לכלול את המזמין  בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

 
 ולפני החוזה על החתימה מועד עם מיד המזמין לידי להמציא מתחייב הקבלן 50.2.6
 המצאת. זה בחוזה כנדרש התנאים את התואמת ביטוח פוליסת, העבודות ביצוע תחילת

 לפני עבודה כל לבצע יתחיל לא הקבלן. מהחוזה נפרד בלתי חלק מהווה כאמור הפוליסות
 .למזמין ל"הנ הפוליסות שיומצאו

מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת האישורים ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, כדי להוות אישור  50.2.7
ו העדרם וכדי לגרוע מאחריותו בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם, א

 של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין או מי מטעמו.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מן האמור באישורי עריכת הביטוח,  50.2.8
בוע את הינן בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לחבות ולק

 גבולות האחריות בהתאם.

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין, מתחייב הקבלן על חשבונו הוא לבצע  50.2.9
: "ביטוחי להלןלטובתו ולטובת המזמין יחד )שכולם יחד יקראו  מעלהולקיים את הביטוחים המפורטים 

 הקבלן"( .
 

הביטוחים הנערכים על פי הסכם זה וכן מתחייב הקבלן הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל  50.2.10
 לשתף פעולה עם המזמין לשם שמירה ומימוש של זכויות המזמין על פיהם.

 
בביטוחי הקבלן ייכלל תנאי מפורש לפיו ביטוחים אלה הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי  50.2.11

תוף ביטוחי המזמין. הקבלן המזמין וכי מבטחו של הקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שי
מתחייב כי בפוליסות שיערכו על שמו יצוין שהמבטחים מסכימים לכך כי כל סעיף בפוליסות )אם 
יהיה כזה(, המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, 

 לא יופעל כלפי המזמין. 

 מוותרים פיו על סעיף יכללו ונספחיו זה הסכם פי על לערוך הקבלן מחויב אותן הביטוח פוליסות 50.2.12
 או/ו תושביה או/ו חבריה לרבות מטעמה מי כל או/ו המועצה כלפי התחלוף זכות על מבטחיו
 לטובת יחול לא שהויתור ובלבד, המועצה מטעם אחרים מורשים כלפי וכן מטעמה מי או/ו עובדיה

 .בזדון לנזק שגרם אדם
 

 המצוינת לתקופה מעבר העבודות ימשכו בו מקרה בכל פיו על סעיף יכללו הקבלן פוליסות 50.2.13
 .הצדדים בין ההתקשרות סיום למועד עד אתתוקפן להאריך הקבלן מתחייב, הביטוח בפוליסות

כי בחוזי ההתקשרות שיערוך, אם יערוך, עם קבלני משנה בקשר עם ביצוע  לדאוגמתחייב  הקבלן 50.2.14
זהות לדרישות הביטוח על פי הסכם  שהםהסכם זה, יופיעו דרישות ביטוח מאותם קבלני משנה 

 זה ויוצגו הביטוחים / אישורי קיום הביטוחים בהתאם , למזמין. 

 
 

50.2.2  
פוליסות הביטוח ולעשות כל הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות 

פעולה, אם יידרש לעשותה על ידי המועצה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת 
 הצורך. 
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תיקן הקבלן בעצמו את הנזק בשלמותו והמועצה ו/או המפקח מטעמה אישורו את ביצוע התיקון, 
 יהיה הקבלן בלבד זכאי לתבוע את כספי הביטוח.  

 

 לעיל.  44 -37י סעיפים לגרוע מאחריותו של הקבלן עפ"הוראות סעיף זה אינן באות  50
 

 

 העדר ניגוד עניינים .טו

בביצוע עבודות להתייעלות אנרגטית יפעל הקבלן ו/או מי מטעמו אך ורק בנאמנות עבור  51
המועצה ולטובת האינטרסים של המועצה. לקבלן ו/או מי מטעמו לא תצמח טובת הנאה 
מביצוע העבודות מעבר לתמורה כפי שהיא באה לידי ביטוי בחוזה זה והוא לא יעמיד עצמו 

גוד עניינים אם האינטרסים של המועצה או במצב שיצמחו במצב בו הוא עלול להימצא בני
 לו טובות הנאה כאמור. 

 

 איסור הסבה ו/או העברת החוזה .טז

חוזה זה נערך עם הקבלן בלבד והוא לא יהיה רשאי להעבירו או לשתף אחר בו ו/או להסבו,  52
ה כולו או מקצתו, לאדם אחר וכן לא יהיה רשאי למסור כל זכות או חובה על פי חוזה ז

לאדם אחר, אלא אם קיבל את הסכמת המועצה, מראש ובכתב. כשהסכמה חתומה ע"י 
 מורשי החתימה של המועצה. 

 

 

 תרופות וסעדים  .יז

מוסכם בין הצדדים כי היה והמועצה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תמצא כי ביצוע  53
 השירותים מתבצע באופן שאינו מבטיח עמידה ברמה המקצועית הנדרשת ו/או בלוחות

הזמנים כפי שנקבעו ו/או באופן רשלני, והקבלן לא נקט בצעדים הדרושים כדי לתקן ליקוי 
 תהא מוסמכת המועצה לבטל החוזה. –כאמור לאחר שקיבל התראה מהמועצה 

 

מבלי לפגוע בזכות הקיימת לה מכוח כל דין או חוזה זה, ומבלי לגרוע מזכותה להפסקת  54
המועצה להפסיק את שירותי הקבלן, לבטל עמו העסקתו של הקבלן כאמור לעיל, רשאית 

את החוזה לאלתר, ולבצע את יתרת העבודות בעצמה או באמצעות גורם אחר לרבות הסבת 
 החוזה לאחר או לא לבצען כלל וזאת במקרים הבאים:

 
הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  54.2

וי לפגוע בביצוע השירותים והעיקול או הפעולה הקבלן, כולם או חלקם, העש
 ימים ממועד ביצועם. 30האמורה לא הופסקו ולא הוסרו לחלוטין תוך 

 
ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי הקבלן, כולם או חלקם, או נתקבלה על ידו החלטה  54.3

על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהקבלן 
 יום ממועד הוצאתם.  30הוכרז כפושט רגל ואלה לא בוטלו או עוכבו תוך 
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 הקבלן הורשע בעבירה שיש עמה קלון.  54.4
 

 ורשע בגניבה, בלקיחת שוחד, במתן שוחד או בכל מעשה מרמה. הקבלן ה 54.5
 

כשיש בידי המועצה הוכחות להנחת דעתה, כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או  54.6
 הציע שוחד, מענק, מתנה, שי, דורון או טובת הנאה בקשר עם חוזה זה וביצועו. 

 
ה בריאותית, הוכח למועצה כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות חוזה זה מסיב 54.7

 כספית, טכנית או מכל סיבה אחרת. 
 

הקבלן מסר או המחה את ביצוע השירותים לאחר בלא לקבל את אישור המועצה  54.8
 לכך, מראש ובכתב. 

 
כשמנכ"ל המועצה ו/או המפקח ו/או היועץ ו/או מי מטעם המועצה סבור שקצב  54.9

זה או במועד ביצוע העבודות איטי מדי כדי להבטיח את השלמתן במועד הקבוע בחו
ימים להוראה בכתב מהמפקח לנקוט  7שהוארך להשלמתן והקבלן לא ציית תוך 

באמצעים המפורטים בהוראה להבטחת השלמת העבודות במועד הקבוע בחוזה או 
 במועד שהוארך להשלמתן. 

 
ימים  7כשהקבלן הפר הוראה כלשהי מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה תוך  54.10

די המפקח ו/או על ידי המועצה ו/או מי מטעמה, או תוך מהמועד שנדרש לכך על י
 מועד אחר שקבע אחד מאלה, או חזר על אותה הפרה. 

 
כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודות או כשהוא מפסיק את מהלך ביצוען ואינו  54.11

ימים להוראה בכתב מהמפקח ו/או מהמועצה ו/או מי מטעמה להתחילן  7מציית תוך 
לק הקבלן מביצוען בכל דרך אחרת, בין באופן זמני ובין או להמשיכן או כשהסת

 באופן קבוע. 
 

כשיש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו כי הקבלן מתרשל בזדון בביצוע החוזה ו/או  54.12
 אינו מסוגל לקיים התחייבויותיו לפיו. 

 
מובהר בזאת כי המקרים המנויים בסעיף זה כעילות ביטול החוזה אינם בבחינת  54.13

וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות המועצה לבטל את החוזה באופן  רשימה סגורה
 כאמור מכוח כל עילה אחרת ובהתאם לנסיבות ולפי כל דין. 

 
מובהר בזאת כי אין בתתי הסעיפים בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד או תרופה להם  54.14

 זכאית המועצה מכוח כל דין או חוזה לרבות הסעדים והתרופות המוקנים לה כנגד
 הפרות יסודיות של החוזה. 

 
סילקה המועצה ידו של הקבלן בהתאם להוראות סעיף זה לעיל, תהיה המועצה  54.15

רשאית לבצע את עבודות להתייעלות אנרגטית כולן או מקצתן, בעצמה או באמצעות 
אחרים ולהשתמש לשם כך בכל הציוד והחומרים שבמקום ביצוען. כל הוצאה, נזק 

פו לחובת הקבלן והוא ייזק -ו/או אובדן שיגרמו למועצה מסילוק ידו של הקבלן
 מתחייב לשלמם למועצה מיד עם הדרישה הראשונה. 

 
משעת סילוק ידו של הקבלן מביצוע העבודות לא תהיה המועצה חייבת לשלם לקבלן  54.16

סכום כלשהו בקשר עם תנאים אלה עד למועד סיום תקופת הבדק לאחר השלמת 
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צה ו/או מי מטעמה העבודות, עד שיתבררו ויאושרו בכתב על ידי המפקח ו/או המוע
הוצאות השלמת העבודות, וביצוען וכן דמי הנזק, ההפסדים וההוצאות שנגרמו 
למועצה על ידי דחייה במועד השלמת העבודות, נזקים, ו/או הפסדים והוצאות 
אחרות שנגרמו למועצה וכן פיצויים אחרים כלשהם שהקבלן חייב בתשלומם לפי 

 החוזה. 
 

ודות, הנזקים, ההפסדים והפיצויים עולה על היה וסכום הוצאות השלמת העב 54.17
הסכום המגיע לקבלן בעבור ביצוע העבודות בפועל, יהיה הקבלן חייב בתשלום 
ההפרש שביניהם למועצה והמועצה תהיה זכאית לגבותו מכל סכום המגיע ממנה 

 לקבלן וכן לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. 
 

 
בחוק ובחוזה זה כנגד הפרת החוזה ע"י כל צד יהיה זכאי לתרופות ולסעדים המוקנים  55

 משנהו. מבלי לפגוע בכלליות האמור יוקנו לצדדים הסעדים כדלקמן:
 

צד המפר הסכם זה הפרה יסודית, יהיה חייב בתשלום פיצויי מוסכם, הקבוע ומוערך  55.2
)עשרה אחוזים( מהסכום הכולל של  10% -בסכום השווה למראש לצד המקיים 

בסך  ידי המועצה עפ"י חוזה זה התמורה שתשתלם לקבלן על
מבלי הצורך להוכיח נזק כלשהו. ₪( , של_______________ ) _____________ 

על ידם לאחר שאמדו והעריכו את  הצדדים מאשרים כי סכום הפיצויים הנ"ל נקבע
 הנזק הצפוי בגין ההפרה וכי לא יטענו כל טענה בגין הפחתת הסכום הנ"ל. 

 
את כי בנוסף לפיצוי המוסכם בגין הפרה יסודית של חוזה למען הסר ספק מובהר בז 55.3

זה כאמור לעיל מתחייב הקבלן לשאת "בקנס יומי" בגין כל יום קלנדרי של איחור 
בהשלמת עבודות להתייעלות אנרגטית ובגין כל פיגור עפ"י לוח הזמנים  בסכום של 

גורים של פרומיל מערך החוזה.  סכום זה יהיה צמוד למדד תשומות הבניה למ 1
 החודש שבמהלכו חל המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  נשוא חוזה זה. 

  
למען הסר ספק מובהר כי המועצה ו/או המפקח מטעם המועצה רשאים להטיל  55.4

קנסות פיגורים תוך תקופת ביצוע העבודות להתייעלות אנרגטית אם הקבלן מאחר 
בפרויקט ו/או גורם לאיחור  בביצוע העבודות ו/או פוגע בקבלנים אחרים העובדים

 בביצוע עבודתם בפרויקט. 
 

אין באמור בסעיף זה על תת סעיפיו בכדי לפגוע בזכותו של צד לחוזה או למנועו  55.5
מלתבוע ולקבל כל סעד אחר שעומד לזכותו עפ"י החוזה ו/או כל דין, לרבות סעד של 

כדי הנ"ל  54.1בסעיף אכיפת חוזה, ואין בקביעת הפיצויים המוסכמים כאמור לעיל 
למנוע מהצד הנפגע מהפרת החוזה, לתבוע ולקבל פיצויים בעד נזקים בשיעור העולה 

 . 54.1אל אלו המוסכמים בסעיף 
 

 . יהוו הפרה יסודית של החוזה  51, 47-44, 23-6, 5מוסכם כי סעיפים  55.6
 

מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המועצה לסיים את החוזה, הקבועה בחוזה זה לעיל, מוסכם  56
  21כי במידה והקבלן הפר איזו מבין התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, והפרה זו לא תוקנה בתוך 

ימים מן המועד בו נדרש לכך בכתב, על ידי המועצה, תהיה רשאית המועצה לבטל את 
 החוזה. 
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מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המועצה לסיים את החוזה, הקבועה בחוזה זה לעיל מוסכם  57
כי בטרם יבוטל החוזה, ישלח הצד המקיים לצד המפר התראה בכתב וייתן לו ארכה בכתב 

ימים לתיקון ההפרה, היה ולא תתוקן ההפרה יהיה הצד המקים רשאי לבטל את  7של 
 החוזה לאלתר. 

 

לאמור לעיל, המועצה תהיה זכאית לנכות מכל סכום אותו היא חייבת מוסכם כי בנוסף  58
לקבלן, את הסכומים בהם הוא התחייב עקב הוצאות ו/או פעולות המוטלות מכוח החוזה 
ו/או דין על הקבלן והכול בהצמדה למדד. המועצה תודיע לקבלן במידה ויוחלט לנכות ממנו 

 סכום כלשהו כנ"ל. 
 

 

 סיום החוזה וזכויות קנייניות  נוהל העברת מסמכים עקב .יח

 

מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי בכל מקרה בו הסתיים או בוטל חוזה זה, מכל סיבה שהיא  59
יעביר הקבלן למועצה כל מסמך או חומר שנמסר לו, בין על ידי המועצה ובין אם על ידי 

 היועצים ו/או המתכננים ו/או הקבלנים, או שהוכן על ידו במסגרת חוזה זה.  
 

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי בכל מקרה של הפסקת השירותים של  60
הקבלן בגין פקיעת החוזה מכל סיבה שהיא )לרבות הסיבות המנויות בחוזה זה לעיל( תהיה 
המועצה רשאית למסור את העבודות כולן או חלקן  והשירותים כולם או חלקם והשלמתם 

רך כך בכל מסמכי ביצוע של העבודות, כולם או לכל אדם או גוף אחר ולהשתמש לצו
מקצתם, כראות עיניה ללא כל תמורה, שכר או פיצוי לקבלן אלא אם נקבע במפורש אחרת 

 בחוזה זה.
 

הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם המועצה ו/ או מי מטעמה, לרבות בביצוע חפיפה  61
לרבות העברת כל המסמכים, הולמת וראויה עם הקבלן החדש שנבחר על ידי המועצה, 

ועבודות שנעשו על ידו כאמור בחוזה זה. חפיפה כאמור לא תזכה את הקבלן בתשלום נוסף 
ימים מיום הודעת המועצה על הפסקת עבודות  30כלשהו, והיא תבוצע בשלמותה עד תום 

הקבלן. הקבלן לא יהא רשאי לעתור לקבלת צו מניעה אשר מטרתו או תוצאתו עיכוב ביצוע 
עבודות במתחם, לרבות צו מניעה לשימוש במסמכים אשר הוכנו על ידו במסגרת חוזה זה. ה

 בנוסף לא יהא הקבלן זכאי לכל זכות עיכבון בקשר עם חוזה זה והעבודות שבוצעו מכוחו.
 

הקבלן מסכים ומצהיר כי כל תכנית, מפרט, תשריט, מפה ותרשים, פרוטוקולים, חשבונות,  62
כתב או במדיה גנטית ומידע שהוכן ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו מכתבים וכל מסמך אחר ב

בקשר לביצוע העבודות, הינם רכושה של המועצה בלבד וכי למועצה הזכויות הקנייניות 
 בהם. 

 

 שונות .יט
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ספרי המועצה וחשבונותיה ייחשבו ויהיו נאמנים על הקבלן וישמשו בכל עת ראיה לכאורה  63
בכל הנוגע לתשלומים שהמועצה תשלם על פי חוזה זה וכן בכל הנוגע לסכום שישולם לקבלן  

 על ידי המועצה או למועצה על ידי הקבלן. 
 

כדין ומראש ע"י מורשי  כל שינוי בחוזה זה או בתנאיי ביצוע השירותים ייעשה בכתב חתום 64
 החתימה של המועצה, ולא יהיה לו כל תוקף אלא אם נעשה כאמור . 

 
כל התחייבויות המוטלות על הקבלן לפי חוזה זה תהיה המועצה רשאית, אך לא מחויבת,  65

לעשותה במקום הקבלן, בין בעצמה ובין בכל דרך אחרת, וכל הוצאות ונזקים בקשר לכך 
 יחולו על הקבלן. 

 
ודעה שתשלח  במכתב בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו למען המופיע במבוא כל ה 66

 שעות ממועד מסירתה למשלוח בדואר רשום.  72נתקבלה על ידי הנמען בתום  -תיחשב כ
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 

 
 

___________________     _____________ 
 המועצה             הקבלן        
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 נספח ב' 

 __________ תאריך:

 לכבוד

 מועצה אזורית בני שמעון
      8532400צומת בית קמה ד.נ נגב כתובת: 

 

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה ולתקופת הבדק

 א.ג.נ., 

 כתב ערבות מספר_______ הנדון:   

 

( אנו ערבים בזאת כלפיכם "הקבלן"על פי בקשת _____________ ת.ז._____________ )להלן: 
ובמילים: _______________ ( וזאת ₪ ) לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל ______________ 

 בקשר לביצוע עבודות להתייעלות אנרגטית. 

  

יום מקבלת דרישתכם  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
טיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי לה

או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המציע ו/או המציעים בתביעה משפטית או 
בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע ו/או למציעים בקשר 

 לחיוב כלשהו כלפיכם. 

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

 הנ"ל. 

 ערבותנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 ערבותנו זו צמודה למדד המחירים לצרכן. 

 שאר בתוקף עד ליום __________  ועד בכלל. ערבותנו זו תי

 דרישה שתגיע אלינו לאחר יום______________ לא תענה. 

 ערבות זו איננה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 דרישה בפקסימיליה לא תיחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה. 

 

 

 בנק:_________________   תאריך:___________________
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 כמויותכתב 

 

 סה"כ  מחיר כמות יח'   מידה תאור מספר

         התיעלות אנרגטית  

         שדרוג גופי תאורה  

1.1 
תוספת עבור עבודת חברת 

 חשמל )עלות לעמוד(
 יח'

                
100  

  

1.2 

אספקה והתקנה  של גופי תאורה 
שמחליף פנס קיים או ש״ע 

שיאושר ע״י המזמין בהליך של 
 400פיילוט, שמחליף פנס 

וואט.)הסעיף כולל פירוק גוף קיים 
 והעברתו למחסני המועצה(.  

 יח'  
                   

48  
  

1.3 

אספקה והתקנה  של גוף 
, לתאורת שיאושר ע"י המזמין

המזמין בהליך אשר יבחר ע"י 
הפיילוט. גוף התאורה יתאים 

להחלפת פנס קיים בהספק של 
וואט. )הסעיף כולל  250עד  

פירוק גוף קיים והעברתו למחסני 
 המועצה(.

 יח'  
                   

69  
  

1.4 

אספקה והתקנה  של גוף 
לתאורת כבישים שיאושר ע"י 

המזמין אשר יבחר ע"י המזמין 
התאורה  בהליך הפיילוט. גוף

יתאים להחלפת פנס קיים 
וואט.  150בהספק של עד  

)הסעיף כולל פירוק גוף קיים 
 והעברתו למחסני המועצה(.

 יח'  
                

813  
  

1.5 

אספקה והתקנה של גוף תאורה 
שיאושר ע"י המזמין, לתאורת 

שבילים ושצפ"ים אשר יבחר ע"י 
המזמין בהליך הפיילוט. גוף 

להחלפת פנס  התאורה יתאים
קיים בהספק של 

150W/100W/70W/125W 
וואט.)הסעיף כולל פירוק גוף קיים 

 והעברתו למחסני המועצה(.

 קומפ' 
                

166  
  

1.6 

 תאספקה והתקנה של של מערכ
ניטור דוגמת סייטק או יישומי 
בקרה או שו״ע מאושר לניטור 

 מרכזיות תאורה בזמן אמת

 קומפ' 
                     

5  
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1.7 

מגש אביזרים לעמוד תאורה 
עבור גוף תאורה עם נורה עד 

ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק  400
האפס, מהדקי הספק, בורג 

הארקה וחיבור הארקה, כבלי 
חיבור בין המגש לגוף התאורה 

כמפורט קומפלט )ללא ציוד 
הפעלה( וחומרי העזר )ביצוע 

מנציג סעיף זה  באישור בכתב 
 המזמין בלבד(.

 יח'  
                   

50  
  

         סה"כ
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  טכני מפרט

 מיוחד טכני מפרט -' א נספח

 " במהדורתו האחרונה08משלים למפרט הכללי לעבודות חשמל  מספר " מפרט

)קישור למפרט הכללי מאתר האינטרנט של משרד הביטחון 

https://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/ManageVersion.aspx?

SpecID=36) 

 

 נושא העבודה/כללי:  (1

שלהלן מתייחס לפירוק גופי תאורה קיימים, אספקה והתקנה של גופי תאורת רחוב  המפרט 1.1

: בני שמעוןבישובי המועצה האזורית חדשים מסוג לד, זאת לצורך החלפת התאורה הקיימת 

. קיימים עמודיםבתאורה חסכונית על )להלן ישובי המועצה(,  נבטים, תדהר, תאשור וברוש

 התאורה עמוד על מושלמות והפעלה להתקנה הדרוש וכל םמתאמי, זרועות כוללות ההצעות

( 10) עשר למשך שיותקנו התאורה לגופי מלאה אחריות יקבל במכרז הזוכה, כן כמו. הקיים

 תאורה גופי של והחלפה תיקונים שירות מתן ותכלול הבדק תקופת מתום תחל האחריות. שנים

 שמפרט המכרז למסמכי ובהתאם הכמויות כתב פי על, זאת כל. התאורה עמוד גבי על תקולים

 :הבאים הסעיפים את כוללות העבודות. לו נספח הינו זה טכני

החלפת גופי תאורה קיימים, מסוגים שונים, בגופי תאורה חדשים מסוג לד. העבודה תבוצע  1.1.1

על פי כתב הכמויות וכוללת מתאמים, זרועות וכל הדרוש להפעלה מלאה של גוף התאורה 

 מורכב על עמוד התאורה הקיים באופן מושלם.כאשר הוא 

של גופי התאורה החדשים, לאזור  הפוטומטריההמציעים במכרז להתאים את  על 1.1.2

 ההתקנה ולעמודים ללא תוספת מחיר.

יש סוגי עמודים שונים וזרועות שונות. הזוכה במכרז  בישובי המועצהלמען הסר ספק,  1.1.3

  מסוגי הכבישים, חניות, שצ"פים ושבילים.יידרש לאחידות מבחינת סוגי התאורה בכל אחד 

את התאמת החיבור של גופי התאורה לזרועות ולעמודים הקיימים. כל  לודאהמציעים  על 1.1.4

 דרשייההתאמות הדרושות לצורך ההתקנה כלולות במחירי הגופים. בחלק מהמקרים 

ל )כלו הזוכה במכרז לחבר את גופי התאורה הדקורטיביים לראש העמוד במקום לזרוע

יש לודא את התאמת גוון הזרועות, מתאמים, גופים והתוספות לגוון   במחירי הגופים (.

https://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/ManageVersion.aspx?SpecID=36
https://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/ManageVersion.aspx?SpecID=36
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העמוד הקיים. בנוסף, ככל שיהיה צורך בזרועות לגופים על הקבלן לספק כחלק מהמחיר 

 ולא תתאפשר תוספת מחיר.

 .בתלייה תאורה גופי התקנת תתאפשר לא 1.1.5

רכזיות התאורה הקיימות, לבצע החלפה של חלק ממ המועצה שומרת את הזכות 1.1.6

במרכזיות תאורה חדשות. זאת, במקרים בהם המרכזיות ישנות ותקולות. במרכזיות שלא 

יוחלפו יבוצע תיקון וחידוש של הרכיבים בארון. תיקון מרכזיות התאורה יתבצע על פי כתב 

מנהל בכל מקרה  –הכמויות באופן מושלם עד להפעלה מלאה של כלל המתקן. חשוב 

ינחה ויחליט לגבי אופן תיקון והחלפת ( "המנהל")להלן:  מטעם המועצה הפרויקט

 המרכזיות. 

 ממגשי בחלקחלוקה /ומיתוג הגנה ציוד שלהחלפה /שדרוג לבצע במכרז הזוכה על 1.1.7

 להנחיות בהתאםאו /ו הקבלן"י ע פגומה ותימצא במידה וכבילה מובילים החלפת, העמודים

 .המועצה מטעם המנהל

הזוכה במכרז לבצע החלפת עמודים במידה  דרשיי המנהלהצורך ועל פי החלטת  במידת 1.1.8

 וימצאו לא תקינים בהיבט הקונסטרוקטיבי.

 בהתאם מיתוג בקופסאות מברזל מיתוג קופסאות כל של החלפה יבצע במכרז הזוכה 1.1.9

 .לתקן

 הפירוק את ויבצע ההתקנה לאזור החומרים כל ואת הגופים את יספק במכרז הזוכה 1.1.10

 במחירי כלולים והזרועות לזרועות מתאמים. מחיר תוספת ללא העמודים על וההתקנה

 .הגופים

יש סוגי עמודים וזרועות שונים הזוכה במכרז  בני שמעוןבמועצה האזורית למען הסר ספק,  1.1.11

 דרש לאחידות מבחינת סוגי התאורה בכל אחד מסוגי הכבישים, חניות, שצ"פים ושביליםיי

יתאים את הפוטומטריה של הגופים לאזור ההתקנה ולעמודים ללא תוספת במכרז  הזוכה 1.1.12

 מחיר.

 והגוף הקיימת הזרוע תפורק , ובשבילים פים"בשצ שיוחלפו הגופים לכל ,מקרה בכל 1.1.13

במחיר  כלול , מתאם יהיה הצורך שבמידת יוודא היזם  .העמוד ראש על יותקן שיוצע

 הגופים.

 

 דרישות מיוחדות:  (2
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אחראי, באופן בלעדי, לקבל את כל האישורים הדרושים ולבצע את כל הקבלן יהיה  1.2

התיאומים הדרושים לצורך ביצוע כלל העבודות על פי מפרט זה כולל אישורים מאת 

 חברת החשמל לישראל בע"מ, משטרת ישראל וכל גוף אחר הדורש תיאום מולו.

הקבלן יהא אחראי, באופן בלעדי, לפנייה למשטרת ישראל לצורך תיאום וקבלת הסדרי  1.3

 התנועה. 

המועצה, ככל אישור כתוב ותוכנית הסדרי תנועה מאת משטרת ישראל, תוצג בפני  1.4

בטרם תחילת ביצוע העבודות. הצגת האישור הנה תנאי לביצוע העבודות.  שיידרש,

, תנועה הסדרי תכנית הכנת לרבות, זה ושאבנ הכרוכה הוצאה למען הסר ספק, כל

 כלולה, ישראל משטרת של אחרת דרישה וכל בשכר פקחים או שוטרים העסקת

 בנפרד. עבורה ישולם ולא היחידה במחירי

 בלוחות עמידה ולצורך העבודה להיקף המתאימה עובדים למצבת אחראי יהיה הקבלן 1.5

 .הזמנים

 (.24/7) בשבוע ימים 7, ביממה שעות 24 וכוננים הודעות מוקד יפעיל במכרז הזוכה 1.6

 .חובה הנה ודיווח תיעוד וביצוע תדריכים, בסיורים ההשתתפות 1.7

 של ויעילה תקינה להפעלה כנדרש חילוף חלקי כולל הציוד כל את יספק במכרז הזוכה 1.8

 .התאורה מערכות

, התקנה, פריקה, הטענה, הרכב כלי, העבודה כלי, ההובלה ציוד כל הקבלן באחריות 1.9

 והפעלה התקנה לצורך והכל החוק הוראות קיום תוך לצורך בהתאם וסילוק הצבה

 .התאורה גופי של מושלמות

 הסדר למצוא הקבלן באחריות וכי מחסן אין למועצה כי מובהר, שיידרש ככל 1.10

 .בישובים החלקים לאחסנת מתאים

לפי מכרז זה יכללו את כלל השירותים, העבודות והפעולות  השירותים 1.11

הנדרשות ובכלל זה עובדים לביצוע העבודות, רכישת ו/או השגת חומרי הגלם, עיבודם, 

חומרי העזר, כוח האדם, אצירה, שינוע, שעות עבודת מנוף, וכל יתר הפעולות 

רז, ויבוצעו פי כל מסמכי המכ-הדרושות לאספקת השירותים ולביצוע העבודות על

באופן מושלם תוך עמידה בדרישות הטיב והאיכות המדויקים של המזמינה ובהתאם 

מתקני   08 -לנדרש במסמכי מכרז זה ובכפוף להוראותיו ולהוראות המקצועיות בפרק

-תאורת חוץ והמפרט הכללי לעבודות בניין, בהוצאת הוועדה הבין 43 -חשמל ובפרק 
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לד של משרד השיכון והבינוי כפי שיהיו בתוקף משרדית, ובהתאם למפרט לתאורת 

 . המועצהבמועד חתימת ההסכם, והכל לשביעות רצונה של 

מובהר בזאת כי על המציע לכלול בהצעתו את עלות כל העבודות שיידרשו   1.12

 זו עבודה ביצוע לצורך לרבות עלויות שעות עבודת מנוף, והובלות, ככל שתידרשנה,

 תשולם לא. המחיר בהצעת וירשם ידו על שיוצע במחיר, לביצועה כהכרחיות ונחשבות

 של תביעה כל תוכר לא וכן"ל הנ העבודות כדוגמת נוספות עבודות כל תוספת בגין 

 "ב.המצ, שלא נכללו בהצעת המחיר עבודות עבור לתשלום הקבלן

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המזמינה תהא רשאית לדרוש מהקבלן  1.13

אמצעים נוספים ללא תשלום נוסף, ככל שתראה בכך צורך, והכל תוספת כוח אדם ו/או 

למען ביצוע העבודות ומתן השירותים במהירות וביעילות, תוך שמירה על רמה 

 מקצועית גבוהה ועמידה בלוחות זמנים, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

הקבלן יהא אחראי באופן בלעדי על אחסונם של החומרים, הציוד  וכלי  1.14

ה. יובהר כי על הקבלן לדאוג לשמירה ולביטוח הציוד, החומרים והכלים על העבוד

 חשבונו.

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות או הוראות של רשות מוסמכת ו/או של  1.15

חברה שהוסמכה לעניין )כגון: חברות כבלים/לווין, חברת החשמל, משרד התקשורת/ 

ורים אלו פורטו במפרט זה ובין שלא, חב' "בזק", משטרה וכו'(, בין שדרישות ו/או איש

האחריות לבדיקת דרישות אלו והאחריות לעמידה בהן, הינה של הקבלן בלבד, וכלל 

העבודות והחומרים )באם יידרש( יבוצעו ו/או יסופקו בהתאם לאותן הדרישות או 

הוראות. ככל שדרושים אישורים כאמור לביצוע העבודות, יוצגו האישורים על ידי הקבלן 

בטרם תחילת ביצוע העבודות. ככל שדרושה נוכחות של נציג רשות  המועצהנציג ל

מוסמכת ו/או חברה שהוסמכה לעניין באתר העבודות לשם פיקוח על ביצוען, אחריותו 

הבלעדית של הקבלן לדאוג לכך. כל העלויות הכרוכות בפיקוח זה יחולו אף הן על 

גרם עקב אי נוכחות באתר של הקבלן בלבד. הקבלן יהיה אחראי לכל פיגור שי

 המפקחים השונים מטעם הרשויות ו/או החברות הנ"ל.

רשימת  המועצהבטרם תחילת עבודה, על הקבלן להציג בפני המנהל מטעם  1.16

ציוד מלאה ומפורטת של כל הציוד שיסופק ויותקן באתר. הרשימה תכלול מק"ט הציוד, 

ור בכתב וחתימה של המנהל דגם ותוצרת ופרטי היבואן/ קבלן. רק לאחר קבלת איש

 יוכל הזוכה במכרז לגשת לביצוע העבודה.  המועצהמטעם 
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יצור מרכזיות תאורה, ככל שיידרש, יעשה רק על ידי יצרן אשר תחום עיסוקו  1.17

הבלעדי הינו יצור לוחות חשמל. ייצור המרכזיות ייעשה בהתאם למפרט המרכזיות 

 הפרויקט.  מפקח/וכפוף לאישור מוקדם של המהנדס

 )ראה התייחסות פרטנית בהמשך(.  LEDכל מקורות האור במתקן יהיו מסוג  1.18

על הקבלן לבצע פירוק זהיר של כל הציוד שיפורק על ידו במסגרת העבודות  1.19

נשוא מכרז זה, לרבות הפנסים הקיימים, פירוק זרועות קיימות והתאמתן לגופים 

מגש לפנס החדש, החדשים, פירוק מגש האביזרים, חיבורי החשמל וכבל הזנה מה

והכל תוך שמירה על הציוד שפורק לשם אפשרות שימוש בעתיד, ולהעבירו למקום 

. הזוכה במכרז ידאג לטיפול בכל העודפים שיישארו מהפירוק, מנהל הפרויקטעליו יורה 

מנהל הפרויקט או מנהל מחלקת  , בהתאם לחוק ולהנחייתלמועצהשאינם דרושים 

 , תשתיות

צע עבודתו בשיתוף פעולה מלא עם כל גורם אחר, כדוגמת הקבלן מתחייב כי יב 1.20

ועובדי רשויות  המועצה, עובדי ונציגי הוועד המקומיקבלני משנה אחרים, עובדי 

 אחרים, ככל שאלו ידרשו לעבוד במקביל לעבודתו באתר העבודות.

את  למועצההקבלן מתחייב כי בתום תקופת ההתקשרות והאחריות, ימסור  1.21

עירוניות במצב תקין ושלם וללא כל פגם. יודגש כי בטרם המסירה מערכות התאורה ה

 יתקיים סיור מסירה ויערך פרוטוקול מסירה מתאים. 

את  המועצהיודגש כי במקרה של אי מתן שירות מצד הקבלן, שומרת לעצמה  1.22

הזכות לבצע את התיקון בעצמה ו/או באמצעות קבלן אחר, ולחייב את הקבלן בגין 

 .15%פת עלות התיקון בתוס

הקבלן ילמד היטב את המסמכים הנ"ל ולא יוכל לדרוש תוספת או שינוי במחיר  1.23

 כלשהו בטענה שלא ידע למפרע את כל הפרטים בקשר לאספקת הגופים.

 

 תיאומים, אישורים ובדיקות: .2

יתאם עם הממונה את לוחות הזמנים לביצוע מועדי האספקה והעבודות נשוא  קבלןה 2.1

 מכרז זה.

 והבדיקות הנ"ל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד.התיאומים  2.2

 

 כמויות: .3
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 המועצהיודגש כי האמור במסמך כתב כמויות והצעת מחיר, מהווה הערכה בלבד, ואין   3.1

 המועצהמתחייבת להזמין את כל הפריטים ו/או הכמויות המצוינות בפרק זה. מובהר כי 

שומרת  לעצמה  את  הזכות, בכל שלב,  להגדיל, להקטין  או לבטל סעיף או סעיפים, 

 קבלןפרק שלם, חלקים מפרק, פרקים שלמים או חלקים מפרקים מכתב הכמויות, ול

בגין העבודות והשירותים  המועצהלא תהא כל טענה. יודגש כי המחירים אותם תשלם 

 המועצהחיר שניתנה על ידו ואושרה ע"י יהיו בהתאם להצעת המ קבלןשיבוצעו ע"י ה

כתב כמויות והצעת מחיר במכרז זה וכמות גופי התאורה  בהצעת המשתתף/

 שהותקנה והעבודות שבוצעו  בפועל.

מתחייב  לבצע כל תוספת לשירותים,  בנוסף לשירותים  הנזכרים  בחוברת  קבלןה 3.2

כתב הכמויות  המשתתף/בהצעת המכרז,  באותם  תנאים ומחירים  שהוצעו על ידו  

 והצעת המחיר, והכל בהתאם להוראות החוק והתקנות.

שמורה הזכות לחלק את מתן השירותים, להזמין את הפריטים המצוינים  למועצה 3.3

כתב הכמויות והצעת המחיר כולם או חלקם, ולהוציא צווי התחלת  בהצעת המשתתף/

לעת, או אף לבטל את  עבודה חלקיים, והכל בהתאם לתקציבים שיעמדו לרשותה מעת

המכרז ככל שיחול שינוי תקציבי, ולמציע  לא תהא כל טענה בנושא זה ולא תעמוד לו 

הזכות לכל פיצוי, כזה או אחר, עקב פיצול העבודות ואף לא להוצאות תקופה עקב 

 הארכת תקופת הביצוע, ככל שיהיה צורך בכך, עקב ביצוע העבודה בשלבים.

 

 אחריות שירות ותחזוקה: .4

הזוכה בגין העבודות שבוצעו על ידו במסגרת מכרז  קבלןכחלק מהתמורה המשולמת ל 4.1

כה למתן שירותי תחזוקה על חשבונו ושירותי אחריות לגופי והז קבלןזה, מתחייב ה

( שנים, מתאריך האספקה של 10התאורה אשר יסופקו ויותקנו על ידו למשך עשר )

והאחריות"(. במהלך תקופת  )להלן: "תקופת ההתקשרות למועצהגופי התאורה 

כל ליקוי או פגם שהתגלה בציוד, בהתאם לסוג הקריאה,  קבלןהאחריות יתקן ה

 כמפורט במסמכי מכרז זה, ועל חשבונו.

 את האביזר בחדש. קבלןבכל מקרה של תקלה חוזרת יחליף ה 4.2

 תקופת האחריות תחל מחדש על כל אביזר או תיקון שבוצע. 4.3

רה החדשים יביאו לחסכון טכנולוגי ממוצע בצריכת מתחייב כי רכיבי התאו קבלןה 4.4

לא החשמל כנדרש במכרז זה, למשך כל תקופת ההתקשרות והאחריות, שתעמוד על 
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חמישים וחמישה פחות מהשיעור עליו התחייב הקבלן בהצעתו למכרז ולא פחות מ

 .)לפי הגבוה מביניהם(( 55%אחוז )

מהשיעור  יפחת, ההתקשרות תקופת כל במהלך, בפועל החיסכון שאחוז ככל כי יודגש 4.5

 הקבלן יידרש, מטה כלפי 5% של סטייה עםעליו התחייב הקבלן בהצעתו למכרז 

 .ההתקשרות בהסכם למפורט בהתאם, למועצה פיצוי לתשלום

קשר  עימואת כל אמצעי התקשורת בהם ניתן ליצור  המועצהיעמיד לרשות  קבלןה 4.6

, השנה ימות בכל היממה שעות כל במשך"ל( ודוא פקס, מירס)טלפון, טלפון נייד, 

לשם ביצוע תיקונים, ככל שידרשו, במהלך  קבלןה צוות והפעלת קריאות קבלת לצורך

והזמנתו לתיקון  קבלןתקופת האחריות. מובהר בזאת כי אופן יצירת הקשר עם ה

וכמפורט  המועצההתקלות, כמו גם סיווגן, יבוצעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של 

 מכרז זה.  במסמכי 

 בדיקות הפעלה והרצה: .5

כי הושלמו, יהיו טעונות ביקורת של בודק  למועצהכל העבודות אשר הקבלן יודיע  5.1

חשמל מוסמך ואישור מטעם חברת חשמל. במקרה הצורך, ככל שהדבר דרוש על פי 

דין ו/או על פי אמות המידה ו/או על פי נהלי חברת החשמל  וכן ביקורת של המנהל 

על הקבלן. יש לקבל  . כל עלויות הבדיקה תהינה המועצהו/או המפקח הצמוד מטעם 

 לרבות התשלומים הנדרשים. חברת החשמלש ובכתב את דרישות מרא

וזאת בנוסף  הקבלןעבור ביקורות חוזרת תהיינה ע"ח  לחברת החשמלתשלומים  5.2

לתיקון כל הליקויים אשר ימצאו תוך כדי מהלך הביקורת )במידה וימצאו(. אין לחבר 

חשמל מתקן החשמל לרשת הארצית/פרטית ללא קבלת אישור מתאים בכתב מבודק 

חשמל, ככל שהדבר דרוש, לפיו המתקן תואם את המוסמך ואישור כתוב מטעם חברת 

 התקנות והחוקים ומאושר לחיבור והפעלה )גם זמנית(. 

 לעיל כמפורט ביקורות עריכת ולאחר העבודות ביצוע השלמת בדבר הקבלן הודעת עם 5.3

 על הקבלן יתקן, הניסיונית בהפעלה ליקויים וימצאו, היה. ניסיונית הפעלה תיערך

 :העבודה לקבלת ביקורות 2 תהיינה. נתגלו אשר הליקויים כל חשבונו

ביקורת ראשונה לבדיקה כללית של המתקן וביקורת מסכמת לבדיקת ביצוע  5.3.1

 התיקונים שנדרשו בביקורת הראשונה )במידה ויהיו תיקונים(.

ציע בגין כל בדיקה נוספת שתיערך עקב אי ביצוע התיקונים הנ"ל, יחויב המ 5.3.2

בהוצאות הביקורת, היינו: שעות עבודה בפועל והוצאות נסיעה לאתר של נציג 
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עבור ביקורת חוזרת, ככל  לחברת החשמלאו בא כוחו, לרבות תשלומים  המועצה

 שתידרש מטעמה.

תוך חודש מהשלמת המתקן, יבדוק הקבלן את העומס על הפזות ויאזנן, במידה ואינן  5.4

וחות או בגופי התאורה. עבודה זו תהא כלולה במחירי מאוזנות ע"י שינויי חיבורים בל

היחידות מבלי לפרטה בנוסף. משטר ההפעלה אחרי החלפת גופי התאורה ושדרוג 

 המרכזיות יהיה זהה למשטר ההפעלה לפני ביצוע פעולות השדרוג.

העבודה תיחשב כסופית רק לאחר שהביקורות וההפעלות הניסיוניות האמורות עברו  (3

בהצלחה ורק בכפוף לקבלת אישור מסירה ותעודת השלמה מטעם המנהל, המעידה כי 

 .המועצההעבודות בוצעו לשביעות רצונה המלאה של 

 

 דוגמאות וחומרים: .6

 לדרישות ויתאימו משובח מיןמו' א מסוג יהיו הקבלן י"ע יסופקו אשר הטובין כל 6.1

, התקנים מכון דרישות לרבות, העדכני והתקן החוק ולדרישות זה במכרז המפורטות

 ונמצאו נבדקו אשר לדגימות החומרים יתאימו, כן כמו .דין וכל, חשמל חברת הוראות

מתחייב  קבלןה .מנהל הפרויקט"י ע, אילו מעין בדיקות שבוצעו ככל, לתפקידם כשירות

, ככל שיידרש, אישור רשמי בכתב על התאמת הציוד מנהל הפרויקטכי ימציא לידי 

שיסופק במסגרת מכרז זה, כולו או חלק ממנו, לדרישות התקנים החלים בנושא. טובין 

 קבלןה י"ע העבודה מאתר יסולקו על הדרישות המפורטות במכרז זה,  יענו לא אשר

 .במקומם קבלןה"י ע יסופקו םמתאימי אחרים וטובין חשבונו ועל

 מקצועי באופן ,דין כל ולפי ולתקנים זה מכרז לדרישות בהתאם תבוצענה העבודות כל 6.2

 . מנהל הפרויקטולשביעות רצון 

, מוסמכת רשות של וחוקים תקנות, דרישות, הנחיות קיימות לגביהן אשר עבודות 6.3

 קבלןמה לדרוש הזכות את לעצמה שומרת המועצה. הללו לדרישות בהתאם תבוצענה

 קבלןכי ימציא לידיה אישורים בכתב בדבר התאמת הטובין ו/או העבודות לדרישות, וה

 מתחייב להציג אישור זה, ככל שיידרש, בתוך פרק הזמן שיידרש ע"י החברה.

כי ימציא לידיה אישורים בכתב,  קבלןמה לדרוש הזכות את לעצמה שומרת המועצה 6.4

אסמכתאות ותעודות בדבר התאמת הטובין המוצעים לדרישות התקנים וכל דין, 

מתחייב להציג אישורים אלו, ככל שיידרש, בתוך פרק הזמן שיידרש ע"י  קבלןוה

 .המועצה
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 ציוד יאושר רק במידה ועונה על הדרישות הבאות: 6.5

ויהיה בהתאם  המועצהד שיאושר על ידי נושא תו תקן ישראלי ובלב –ייצור מקומי  6.5.1

 למאפיינים שנקבעו מפרט.

עומד בכל התקנים בהתאם לדרישות במפרט הטכני ואשר יאושר  –ייצור מחו"ל  6.5.2

 מנהל הפרויקטע"י 

)שלושים( יום לפני תחילת העבודות , דוגמאות  30תוך   למועצהעל הקבלן יהיה לספק  6.6

השונים נשוא מכרז זה. במיוחד  מהאביזרים אותם הוא עומד להתקין במתקנים

לרבות מקורות האור. רק לאחר -דוגמאות מציוד התאורה וציוד העזר הנלווה אליהם

 , יוכל הקבלן לגשת לעבודות הרכישה וההתקנה. מהמועצהקבלת אישור בכתב 

 המועצהמאושרים על ידי -על הקבלן יהיה לספק חומרים ומוצרים חדשים בטיב מעולה 6.7

 ד שלא יאושר, יוחלף על ידי הקבלן על חשבונו באם יידרש. לפני התקנתם. ציו

המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב  מאחריותו במאומה יגרע לא"ל, הנ האישור 6.8

החומרים המסופקים במתכונת אותם דגימות כפי שטיב זה מוגדר במפרט ו/או 

 בתקנים.

 תוצרת ודגמים: .7

כל הציוד המפורט להלן, יסופק ויותקן בהתאם למפרט וכתב הכמויות. ניתן יהיה לספק  7.1

בכתב עם חתימה.  המועצהגם ציוד שווה ערך )להלן ש"ע( אך רק בתנאי שאושר ע"י 

הבקשה לשימוש בציוד שווה ערך תהיה חתומה על ידי מתכנן תאורה של המציע אשר 

חתום   והדרישות לפי המפרט הטכני מצהיר כי הציוד שווה ערך מבחינת האיכות

 , ציוד ש"ע יחשב ציוד השווה מבחינת כל התכונות הבאות:ספקובכתב. על מנת להסיר 

 חשמליות 7.1.1

 מכניות 7.1.2

 פיזיות 7.1.3

 מחיר -עלות  7.1.4

 "ISO - 9001התאמה לתקן איכות " 7.1.5

בפנסים או גופי תאורה אחרים, ציוד ש"ע, יחשב כזה רק אם המכלול המלא שלו הינו  7.2

, הדרייבר וציוד העזר לחיבורים LED -מספק אחד )מכלול גוף הפנס/מנורה, מקורות ה

( הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד המוצע ע"י הקבלן הגנות או פיקוד מרחוק
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. קביעתה תהייה סופית למועצהתשמר  -ת( )במידה ולא יוצע ציוד מהתוצרת המצוינ

 וללא עוררין. 

 רכישת הציוד תהיה רק מהיבואן / יצרן הרשמי של הציוד.  7.3

 ביצוע במתקן קיים:  .8

העבודות המפורטות במפרט להלן ובתוכניות הנלוות, תבוצענה בחלקן במתקן תאורת  8.1

חוץ אשר ימשיך לפעול תוך כדי ביצוע המתקנים החדשים/ זמניים. הקבלן יתחשב 

לגבי פירוקים, המועצה מטעם  מנהל הפרויקטבעובדה זאת וידאג לתיאום מוקדם עם 

 ון כי יהיה עליו להבטיח:עבודות זמניות, חדשות וכו'. הקבלן ייקח בחשב

 בטחון העובדים, פועלים מטעם הקבלן, מבקרים עוברי אורח וכו'. 8.1.1

 .הקיימים למתקנים ושוטפת סדירה אספקה 8.1.2

רשת חלופית )זמנית( לכל מתקן שעומד להיות מפורק באופן שתשמר אמינות  8.1.3

 האספקה.

 הקבלן זמינות .9

ועובדיו יהיו זמינים למתן השירותים במשך כל שעות היממה בכל ימי השנה,  הקבלן 9.1

 לרבות במקרים מיוחדים בימי שישי, שבת, חגים, מועדים וערבי חג. 

 ימי שאינם בימים מתחייב אינו שביצוען עבודות כי בזאת מובהר, לעיל האמור אף על 9.2

 תבוצענה לא, קובלותהמ העבודה שעות שלאחר בשעות או'( ו עד' א)ימים  העבודה

מנהל מחלקת  של הבלעדית דעתו לשיקול מסורה תהיה זה בעניין וההחלטה, בהם

 .תשתיות של המועצה

במהלך כל תקופת ההתקשרות והאחריות יידרש הקבלן להחזיק אנשי מקצוע תורנים,   9.3

ו/או מהמוקד  ממנהל הפרויקטשיצוידו במערכת תקשורת ישירה לקבלת הודעות 

העירוני וכן צוות עובדים מיומן עם רכב לטיפול בנזקים ובהפרעות ו/או תקלות תאורה 

ברחובות. יודגש כי ככל שהתקלה במערכת התאורה נגרמה כתוצאה מהפסקת הזרם, 

, גם לחברת החשמל ולמנהל הפרויקטיודיע הקבלן על כך, בנוסף להודעה למוקד 

 .ויטפל בתקלה מולה, ככל שיידרש

, האחריות ובתקופת העבודות ביצוע משך בכל המועצה לרשות להעמיד נדרש הקבלן 9.4

"ל( ודוא פקס, ונייד קווי טלפון)מס'  קשר עמו ליצור ניתן בהם התקשורת אמצעי כל את

 לקבלת, השנה ימי בכל היממה שעות כל במשך מאויש טלפון קו' מס /מוקד לרבות

 .האחריותאו /ו ההתקשרות תקופת במהלך שידרשו ככל, חירום קריאות
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 קריאות וסיווג עבודה הזמנות .10

מתחייב כי עם קבלת קריאה יגיע למקום התקלה לביצוע התיקונים  הקבלן 10.1

 הדרושים, בהתאם לסיווג הקריאה, כמפורט בפרק זה. 

 ללא להלן המצוינים במועדים הקבלן יעמוד שלא ככל כי בזאת מובהר, ספק הסר למען

 למסור הזכות למועצה שמורה, ממנהל הפרויקט אורכה קבלת או/ו מראש אישור קבלת

 לרבות, מהקבלן זו עבודה בגין ההוצאות את ולגבות אחר לקבלן העבודות ביצוע את

 לעיל באמור אין כי יודגש. זה מכרז פי על לקבלן המגיעים מהתשלומים קיזוז של בדרך

 או זה הסכם לפי זכאית הינה לו אחר סעד כל לקבלת המועצה של מזכותה לגרוע כדי

 בסעדים החברה את המזכה יסודית הפרה כאל העבודות ביצוע לאי להתייחס או, דין כל

 .ההתקשרות הסכם של ביטולו לרבות, דין כל פי על או/ו זה מכרז פי על לה השמורים

 וימתין סיומה בדבר מנהל הפרויקט את הקבלן יעדכן, העבודה סיום עם 10.2

 .המקום ולעזיבת ביצועה לסיום לאישורו

 :קריאות סוגי 2 בין הבחנה קיימת 10.3

 " קריאה מיידית" 10.3.1

לתקלות המהוות "פיקוח נפש" ו/או הגורמות לנזקים חמורים במידה ולא  

תתוקנה לאלתר, כגון עלטה ו/או טיפולי "שבר"/ תאונה, במקרה כזה 

עם קבלת ההודעה למקום התקלה ו/או תקלות  מידמתחייב הקבלן לצאת 

 לעבוד ברציפות( שעות,  ולהמשיך 4ולהיות במקום התקלה תוך ארבע  )

במקום אחד ו/או במקומות  -להסרת הסכנה ולתקון התקלה ו/או התקלות 

 שונים.

 "רגילה"קריאה  10.3.2

 התאורה מערך של השוטף מהתפעול כחלק הנן אשר רגילות לתקלות

 לתיקון עד ברציפות ויעבוד שעות 24 תוך התקלה את יתקן הקבלן. במועצה

 .התקלה

 

 מערכות התאורה  .11
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מערכות התאורה, המפורטות במפרט טכני זה, כוללות, בין היתר, עמודים,  11.1

פנסים, מרכזיות, רשת הזנה עילית ותת קרקעית, וכל הקשור אליהם. מערכות תאורת 

 על הקרקע.  הרחובות כוללות גם מרכזיות הדלקה על עמודים או

לרבות עמודים מברזל,  למועצהפנסי הרחוב מורכבים על עמודים השייכים  11.2

מצינור, מתומנים, מבטון, עץ, או מכל חומר אחר, כוללים נורות, כבלים, משנקים, 

נתיכים, כיסויי פלסטיק, ארגזי מכשירים, חוטים, כבלים על עמודים, כבלים תת 

 המערכת החשמלית הכלולה בתוכם.ד אזוריים וכל וקרקעיים, ארגזי פיק

ילמד היטב את המסמכים והדרישות המפורטים בחוברת המכרז וכן  הקבלן 11.3

את תנאי השטח,  ולא יוכל לדרוש תוספת או שינוי במחיר כלשהו בטענה כי ידע למפרע 

 את כל הפרטים הנוגעים לאספקת ו/או להתקנת הגופים. 

 

  התאורה גופייצרן /ספק .12

 :להלן המפורטים והאישורים המסמכים את הצעתו עם יגיש המציע

הינו בעל מערכת איכות  המציע בארץאישור ממכון מוסמך המעיד כי ארגונו של  12.1

, בתחום של "מערכות תאורה ותחום החשמל" )יש -9001:2015ISOמאושרת לתקן 

 לצרף אישור או תעודה בתוקף(.

בארץ, אשר מסמיך כתב הסמכה מאת יצרן גופי התאורה או מאת נציגו הרשמי  12.2

את המציע  למתן שרות, אחריות, חלפים ותמיכה טכנית בארץ של גופי התאורה, 

 ( שנים לפחות )יש להציג כתב הסמכה רשמי(.10לתקופה של עשר )

הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל כי הוא הבעלים של זכויות הקניין של גופי  12.3

זמין. ככל שזכויות הקניין התאורה וכי אין כל מניעה או הגבלה על הצעת המציע למ

בגופי התאורה שייכות לצד שלישי, יפורט הדבר בהצהרה, בתוספת הסבר מקור זכותו 

של המציע להציע לחברה את גופי התאורה. כמו כן, יתחייב המציע כי ישפה את 

 החברה בכל מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה בגופי התאורה המוצעים על ידו.

בחו"ל כי כל רכיבי גופי התאורה המוצעים מצויים ביצור הצהרת היצרן בארץ או  12.4

 שוטף וכי אין כל כוונה להפסקה מתוכננת של ייצורם.

הצהרה כי המציע הינו בעל זיכיון בארץ, לפחות בשלוש השנים האחרונות,  12.5

 לאספקת גופי תאורה, של יצרן הגופים המוצעים על ידו.
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ה טכנית.  בעל התפקיד מסמך עם פרטי איש קשר בחברת המציע למתן תמיכ 12.6

 ( שנים לפחות בעריכת חישובי תאורה ומתן שרות.  3יהיה עם נסיון מוכח של שלוש )

 יצרן/ספק:/קבלן סף תנאי סיכום טבלת 12.7

 הסבר תנאי

9001:2015ISO- ,בתחום 

 ותחום תאורה"מערכות  של

 "החשמל

בארץ הינו  המציעאישור ממכון מוסמך המעיד כי ארגונו של 

, בתחום -9001:2015ISOבעל מערכת איכות מאושרת לתקן 

של "מערכות תאורה ותחום החשמל" )יש לצרף אישור או 

 תעודה בתוקף(.

9001:2015ISO-, בתחום 

 ותחום תאורה"מערכות  של

 "החשמל

גופי התאורה הינו בעל  יצרןאישור ממכון מוסמך המעיד כי 

, בתחום של -9001:2008ISOמערכת איכות מאושרת לתקן 

"מערכות תאורה ותחום החשמל" )יש לצרף אישור או תעודה 

 בתוקף(.

 גופי יצרן מאת הסמכה כתב

 נציגו מאת או התאורה

 בארץ הרשמי

כתב הסמכה מאת יצרן גופי התאורה או מאת נציגו הרשמי 

המציע  למתן שרות, אחריות, חלפים בארץ, אשר מסמיך את 

( 10ותמיכה טכנית בארץ של גופי התאורה, לתקופה של עשר )

 שנים לפחות )יש להציג כתב הסמכה רשמי(.

היצרן בארץ או  הצהרת

בחו"ל כי הוא הבעלים של 

זכויות הקניין של גופי 

 התאורה 

הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל כי הוא הבעלים של זכויות 

גופי התאורה וכי אין כל מניעה או הגבלה על הצעת  הקניין של

המציע למזמין. ככל שזכויות הקניין בגופי התאורה שייכות לצד 

שלישי, יפורט הדבר בהצהרה, בתוספת הסבר מקור זכותו של 

המציע להציע לחברה את גופי התאורה. כמו כן, יתחייב המציע 

כי ישפה את החברה בכל מקרה של תביעת צד שלישי 

 קשורה בגופי התאורה המוצעים על ידו.ה

 או בארץ היצרן הצהרת

 "לבחו

הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל כי כל רכיבי גופי התאורה 

המוצעים מצויים ביצור שוטף וכי אין כל כוונה להפסקה 

 מתוכננת של ייצורם.

 בעל הינו המציע כי הצהרה

 בארץ זיכיון

הצהרה כי המציע הינו בעל זיכיון בארץ, לפחות בשלוש השנים 

האחרונות, לאקבלןת גופי תאורה, של יצרן הגופים המוצעים 

 על ידו.

 קשר איש פרטי עם מסמך

 למתן המציע בחברת

 טכנית תמיכה

מסמך עם פרטי איש קשר בחברת המציע למתן תמיכה טכנית.  

( שנים לפחות 3) בעל התפקיד יהיה עם נסיון מוכח של שלוש

 בעריכת חישובי תאורה ומתן שרות.  
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 לד תאורה לגופי טכני מפרט .13

 על המוצעים התאורה גופי כי המעידים והאישורים המסמכים את הצעתו עם יגיש המציע

 :  להלן כמפורט הטכני המפרט דרישות לכל מתאימים  ידו

. לא תתאפשר התקנת נורת LEDגופי התאורה יהיו ייעודיים למערכות תאורת  13.1

LED  פיט. -רטרובמקום  נורת הפריקה הרגילה בגוף תאורה קיים ו/או לא יתאפשר כל 

של הגופים לאזור ההתקנה ולעמודים  הפוטומטריהבמכרז יתאים את  הזוכה 13.2

 הקיימים ללא תוספת מחיר.  

גוף התאורה יהיה בעל מבנה מתכתי, להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום  13.3

 ממקורות האור וממערכת ההפעלה, ללא מערכת אוורור חשמלית.המופק 

 1חלק  20גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות חשמלית ת"י  13.4

 . 2.3 חלק 20"י ת לדרישות יתאים התאורה גוף 13.5

° C -עד  -C° 10בדיקות ההתאמה לתקן יבוצעו בטמפרטורת סביבה של  13.6

 לפחות.   35

יש לצרף  -CBמתבססת על תעודת בדיקת  שתעודת הבדיקה של מת"י ככל 13.7

תכלול, בין היתר, את  20"י לתגם אותה במלואה. תעודת הבדיקה להתאמה 

 הפרמטרים הבאים:

לפחות לתאי הציוד החשמלי ותא   IP65הגנה דרגת בעל יהיה התאורה גוף 13.7.1

הציוד האופטי. במידה והמערכת האופטית ומערכת ההפעלה האלקטרונית 

(Driver הינם בעלי דרגת הגנה )IP65   לפחות, יכול תא הציוד החשמלי להיות

 .IP54בדרגת הגנה 

 "י.חחבעמודי רשת   CLASS IIסוג  ציוד 13.7.2

ובלבד שימולאו הוראות יצרן גוף התאורה, ביחס לאמצעי  I Classסוג  ציוד 13.7.3

ותנאי האחריות של  EMC -ההגנה החשמלית,  התנגדות הארקה לעמידה ב

 רה.יצרן גוף התאו

 kVגוף התאורה יצוייד בהתקן הגנה אינטגראלי  בפני מתחי יתר מסוג  של   13.8

10kA/10  . 
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לפחות בעומס מלא בהתחברות  0.92מקדם ההספק של גוף התאורה יהיה  13.9

ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת.  כמו כן, יש לצרף נתוני יצרן לגבי 

 .בעמעום הספקמקדם 

האור המופקת מגוף התאורה  תהיה יציבה בכל תחום מתח הרשת  עוצמת 13.10

 (. 10%±הנומינלי )

גוף תאורה )כמכלול( יתאים לכל הדרישות לתאימות האלקטרומגנטית  13.11

 כמפורט להלן:

 .EN-55015)תאימות אלקטרומגנטית(  או  2.1חלק  961"י ת 13.11.1

-IEC)הפרעות מוליכות, זרמי הרמוניות(   או  12.3חלק  961"י ת 13.11.2

61000-3-2. 

{( או פליקרים} רגעיים שינויים, מוליכות)הפרעות  12.5 חלק 961"י ת 13.11.3

IEC-61000-3-3. 

 או( תאורה לציוד מגנטית אלקטרו וחסינות)תאימות  61547"י ת תקן 13.11.4

 IEC-61547. 

 לפחות IK-08גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני  13.12

 . lum/w 120– מינימלית נצילות 13.13

גוף התאורה יסופק עם רכיבים )נורות לד, קבלי הכוח, בקרים,  מערכות  13.14

ההפעלה/דרייברים(  כפי שאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ותועד בתעודת הבדיקה 

 לגוף התאורה הנתון.  20לת"י 

כל הרכיבים האלקטרוניים )דרייבר, יחידת הגנה מנחשולי מתח וכו'( יתאימו  13.15

 יסופקו כמכלול אינטגרלי בתוך גוף התאורה .לסוג הלד ולהספק החשמלי ו

ידי יצרן גוף -כל המערכות יהיו חלק אינטגרלי של גוף התאורה ויסופקו על 13.16

 התאורה כמכלול אחד עם הגוף. כל הרכיבים יהיו בעלי התכונות הבאות:

 ,UVבפני בקרינת  עמידים 13.16.1

 אל גוף התאורה באמצעים מתאימים ומקוריים של יצרן גופי התאורה,  יחוזקו 13.16.2

( תהיה עם בידוד חשמלי בין מעגל Driverמערכת ההפעלה האלקטרונית ) 13.17

הכניסה לבין מעגל המוצא ותאפשר תאורה קבועה ויציבה, ללא תלות בשינויים במתח 

 בעומס מלא. לפחות  0.92(. מקדם ההספק של המערכת יהיה 10%±הרשת הנומינלי )
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שעות לפחות, בהתקנה בתוך גוף  70,000משך חיי מערכת ההפעלה תהיה  13.18

 ,  C35°התאורה בהעמסה מלאה ובטמפרטורת סביבה של 

,  IEC62386, בהתאם לתקן  DALIהתאורה יכלול  ממשק תקשורת  גוף 13.19

כיבוי/עמעום /הדלקה ביצוע לרבות בקרה ממערכת התאורה גוף על שליטה המאפשר

 . לקוח לדרישות בהתאם

 העמעום דרגות את לכוון יהיה ניתן בקרה מערכות תתקין לא שהמזמינה ככל 13.20

 . התאורה גוף של תקשורת לכבל התחברות ידי על התאורה בגוף ידני באופן

 עמוד בתחתית האביזרים למגש התאורה מגוף גידים 5 כבל יכלול התאורה גוף 13.21

 .התאורה

או שווה תכונות,  CREEמתוצרת  LEDהתאורה יכלול מקורות אור מסוג  גוף 13.22

 איכות וערך, המאושר ע"י החברה.

 לפחות, 70מקדם מסירת הצבע יהיה  13.23

לאחר הכרזה  המועצהטמפרטורת הצבע של הנורות תהיה בהתאם לדרישת  13.24

על הזוכה במכרז ולאחר ניסויי התאורה, עם  ערך  מרבי )פיק( של הקרינה בתחום 

מהעוצמה המרבית )פיק(   55%, של עד  nm 420-500טרום,  הספקהכחול של 

 הנפלטת.  

, קבוצת IEC 62471ת"י/  פוטוביולוגיתגוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות  13.25

 סיכון 

(RISK GROUP )0 ,EXEMPT) ) 

שעות  70,000כאשר היא מותקנת בגוף התאורה, יהיה  הלדאורך חיי נורת  13.26

 .C°35לפחות, בטמפרטורת סביבה של 

מסך הנורות  20%וכשל של עד  80%האור עד מותרת ירידת שטף  13.27

(L80/F20 :בזרם העבודה המתוכנן ובהתאם לתקנים הרלוונטים  ,) 

 ;IESTM21, IESLM79 :אמריקאיים תקנים 13.27.1

 או   

 ;IEC62717, IEC62722"ל: בי תקנים 13.27.2
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  [lum/w]לספק את נתוני היעילות האנרגטית של גופי התאורה המוצעים  יש 13.28

בהתייחס להספק המושקע בגוף התאורה ושטף האור המופק ממנו. תוגש תעודת 

 בדיקה ממעבדה מוסמכת.

 -כל נורות הלד יהיו בעלות גוון זהה )נדרשת התחייבות היצרן לתהליך ה 13.29

binning,) 

 לכל דגם של גוף תאורה יצורף קטלוג של היצרן, הכולל את הנתונים הבאים: 13.30

, בנייה חומרי, טכניים נתונים, תיאור, דגם שם, היצרן"ט מק, היצרן שם 13.30.1

 ,התאורה גוף של מפורט מבנה, הגנה דרגות

 שטף, נומינלי חיים אורך, הלד, הספק הלד: שם יצרן, מק"ט יצרן, סוג לדים 13.30.2

 ,צבע מסירת מקדם, גוון, אורית יעילות, טרום הספק, התחלתי אור

)יעילות אורית, עקומת פילוג, עוצמת אור( ונתונים  פוטומטרי"ח דו 13.30.3

 ,LDTאו  IESעל גבי מדיה דיגיטלית בפורמט  פוטומטריים

ידי יצרן גוף התאורה ויצרן -יצרני הרכיבים החשמליים המאושרים על שם 13.30.4

טמפרטורות הפעלה, מקדם הספק,   –הנורות, מק"ט יצרנים ונתונים טכניים 

 ',וכונצילות 

 ,התקנה הוראות 13.30.5

 .תחזוקה הוראות 13.30.6

( שנים בהתייחס, בין היתר, לתנאי 10יספק כתב אחריות לעשר ) המציע 13.31

ההתקנה ולשיטת התחזוקה, לרבות תדירות ניקוי הפנסים והתנגדות הארקה )במקרה 

 (.CLASS Iשל גוף 

 קעורות לא) בלבד שטוחות עדשות בעלי יהיו המוצאים התאורה גופי כל 13.31.1

 (.בולטות \קוניות \

 .אופקית העדשה כאשר יותקנו התאורה גופי כל 13.31.2

 רחוב, משנה רחוב) אופייניים חתכים שלושה לפי הארה חישובי להגיש יש 13.31.3

 יש. במפרט המוצגים לחתכים בהתאם זאת כל( ראשי תחבורה ועורק ראשי

 . מוצע גוף סוג ולכל המוצע התאורה גוף עם הדמיה תוצאות את להגיש

  .הטכני במפרט המוצגים החתכים פי על תערך ההדמיה 13.31.4

, בהיקות במדדי המקטע סיווג בדרישות עמידה להראות ההדמיה על 13.31.5

 .וסינוור אחידות, הארה
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 תמךילה חייב) בלבד D6 סינוור בסיווג העומדים פנסים להציע יש 13.31.6

 (.המוזכרת בהדמיה

 אור פליטת ואפס לאופק אור פלטת אפס להבטיח חייב מקטע כל תכנון 13.31.7

 (.ההצעה פי על ממוקם הפנס כאשר המוזכרת בהדמיה תמךילה חייב) לרקיע

 .1 תחזוקה במדד התקן מסף 20% על יעלו לא ההארה ערכי 13.31.8

בהתאם לבחירת  קלוין 3000 על יעלה לא המוצעים הפנסים של האור גוון 13.31.9

 המזמין.

 כל של האור פיזור קבצי עם דיסק \ איחסון התקן להגשה לצרף יש 13.31.10

 .ערך שווה או ies ,ldt בפורמט המוצעים הפנסים

 

התאורה יתאים לכל דרישות המפרט, המציע ימלא את  הנדרש  ב"טבלת  גוף 13.32

 .בהתאם ממוספרים המסמכים הגשת לרבותריכוז דרישות ונתונים טכניים" המצ"ב, 

 מעלות לקרקע. 0מעלות מהאנך ו  90של  יתובזוהתאורה יותקן  גוף 13.33

מעלות ללא  90של  בזויתיהיה להתקין את גוף התאורה בראש עמוד  ניתן 13.34

 זרוע.

 90( -גוף התאורה לזוויות של פלוס )+( מינוס ) אתלשנות /לכוון יהיה ניתן 13.35

 התקנה מאונכת לקרקע. ויתומזמעלות 

 :סף דרישות ריכוז טבלת 13.36

 הסבר תנאי

 יש לספק את הנתון שם היצרן

 יש לספק את הנתון מק"ט יצרן

 יש לספק את הנתון סוג הלד

 את הנתוןיש לספק  הספק הלד

 יש לספק את הנתון אורך חיים נומינאלי

 יש לספק את הנתון שטף אור התחלתי

 יש לספק את הנתון הספק גוף התאורה

 יש לספק את הנתון יעילות אורית
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 יש לספק את הנתון גוון

 יש לספק את הנתון מקדם מסירת הצבע

. לא LEDגופי התאורה יהיו ייעודיים למערכות תאורת  גופי תאורה ייעודיים

במקום  נורת הפריקה הרגילה  LEDתתאפשר התקנת נורת 

 בגוף תאורה קיים

גוף התאורה יהיה בעל 

 מבנה מתכתי

גוף התאורה יהיה בעל מבנה מתכתי, להבטחת חוזק מכאני 

ופיזור החום המופק ממקורות האור וממערכת ההפעלה, ללא 

 אוורור חשמלית.מערכת 

  1חלק  20גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות חשמלית ת"י  1חלק  20ת"י 

 . 2.3חלק  20י "לדרישות ת גוף התאורה יתאים    .1.1 2.3חלק  20ת"י 

° Cבדיקות ההתאמה לתקן יבוצעו בטמפרטורת סביבה של  טמפ' לבדיקה

 לפחות.   C °35 -עד  -10

ככל שתעודת הבדיקה של מת"י מתבססת על תעודת בדיקת  CBתעודת בדיקה 

CB-  .יש לצרף גם אותה במלואה 

IP65 גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנהIP65  הציוד לתאי לפחות 

 . האופטי הציוד ותא החשמלי

IP54  במידה והמערכת האופטית ומערכת ההפעלה האלקטרונית

(Driver הינם בעלי דרגת הגנה )IP65  הציוד תא יכול, לפחות 

 .IP54 הגנה בדרגת להיות החשמלי

CLASS II  ציוד סוגCLASS II  .בעמודי רשת חח"י 

CLASS I 1.1.1.     ציוד סוג I Class גוף  ובלבד שימולאו הוראות יצרן

התנגדות הארקה   ,התאורה, ביחס לאמצעי ההגנה החשמלית

 .ותנאי האחריות של יצרן גוף התאורה EMC -לעמידה ב

יצוייד בהתקן הגנה אינטגראלי  בפני מתחי  התאורה גוף    .1.1 התקן הגנה

 .  kV 10kA/10יתר מסוג  של  

 מלא בעומס לפחות 0.92 יהיה התאורה גוף של ההספק מקדם מקדם הספק

.  הרשת מתח תחום ובכל החשמל לרשת ישירה בהתחברות

 .בעמעום הקבלן מקדם לגבי יצרן נתוני לצרף יש, כן כמו

-EN או(  אלקטרומגנטית תאימות) 2.1 חלק 961 י"ת     .1.1.1 2.1חלק  961ת"י 

55015. 
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)הפרעות מוליכות, זרמי הרמוניות(   או  12.3חלק  961"י ת 12.3חלק  961ת"י 

IEC-61000-3-2. 

 רגעיים שינויים, מוליכות הפרעות) 12.5 חלק 961 י"ת     .1.1.1 12.5חלק  961ת"י 

 .IEC-61000-3-3{( או }פליקרים

 מגנטית אלקטרו וחסינות תאימות) 61547 י"ת תקן   .1.1.1 61547ת"י 

 IEC-61547 או( תאורה לציוד

 IK-08התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני  גוף הולם מכני

 לפחות

  lum/w 120– מינימלית נצילות נצילות מינימאלית

 uvכל הרכיבים יהיו עמידים בפני קרינת  uvקרינת 

-על ויסופקו התאורה גוף של אינטגרלי חלק יהיו המערכות כל חלקים אינטגרליים

 יהיו הרכיבים כל. הגוף עם אחד כמכלול התאורה גוף יצרןידי 

 הבאות התכונות בעלי

( תהיה עם בידוד חשמלי Driverמערכת ההפעלה האלקטרונית ) בידוד מערכת ההפעלה

בין מעגל הכניסה לבין מעגל המוצא ותאפשר תאורה קבועה 

(. 10%±ויציבה, ללא תלות בשינויים במתח הרשת הנומינלי )

 לפחות בעומס מלא.  0.92של המערכת יהיה  ההספקמקדם 

משך חיי מערכת 

 ההפעלה

שעות לפחות,  70,000 חיי מערכת ההפעלה תהיה משך

בהתקנה בתוך גוף התאורה בהעמסה מלאה ובטמפרטורת 

 C°35סביבה של 

IEC 62386 תקשורת ממשק  גוף התאורה יכלול DALI , לתקן בהתאם 

IEC62386 ,  שליטה על גוף התאורה ממערכת בקרה  המאפשר

  ,לקוח לרבות ביצוע הדלקה/כיבוי/עמעום בהתאם לדרישות

 לפחות 70 יהיה הצבע מסירת מקדם מקדם מסירת הצבע

 המועצההצבע של הנורות תהיה בהתאם לדרישת  טמפרטורת טמפרטורת הצבע

לאחר הכרזה על הזוכה במכרז ולאחר ניסויי התאורה, עם  ערך  

 nm,  טרוםהספק מרבי )פיק( של הקרינה בתחום הכחול של 

 מהעוצמה המרבית )פיק(  הנפלטת 55%, של עד  420-500

IEC 62471 1.1.    פוטוביולוגית   בטיחות לדרישות יתאים התאורה גוף

 GR0 EXEMPT)אפס(  0, קבוצת סיכון IEC 62471ת"י/
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 כאשר היא מותקנת בגוף התאורה, יהיה הלדחיי נורת  אורך אורך חיי הלד

 .C°35שעות לפחות, בטמפרטורת סביבה של  70,000

L80/F20 מסך 20% עד של וכשל 80% עד האור שטף ירידת מותרת 

(,  בזרם העבודה המתוכנן ובהתאם לתקנים L80/F20) הנורות

 הרלוונטים

 התאורה גופי של האנרגטית היעילות נתוני את לספק יש יעילות אנרגטית

[  בהתיחס להספק המושקע בגוף התאורה lum/w] המוצעים

ושטף האור המופק ממנו. תוגש תעודת בדיקה ממעבדה 

 .מוסמכת

יהיו בעלות גוון זהה )נדרשת התחייבות היצרן  הלדנורות  כל (binningגוון )

 (binning -לתהליך ה

)יעילות אורית, עקומת פילוג, עוצמת אור(  פוטומטרי"ח דו דו"ח פוטומטרי

או  IESעל גבי מדיה דיגיטלית בפורמט  פוטומטרייםונתונים 

LDT 

 יש לספק נתון זה הוראות התקנה

 נתון זהיש לספק  הוראות תחזוקה

כתב אחריות מקורי של 

 היצרן/ספק

 שנים 10כתב אחריות לפחות ל 

 וקבצי הסימולציה. פוטומטרידו"ח  -  D6 וסינוור בהיקות

 

 טבלת ריכוז דרישות טכניות .14

 תהיה וההתייחסות בלבד המציע לנוחות מרוכזת דרישה רשימת הינה להלן הטבלה

 .המפרט במסמכי שנדרש כפי המסמכים לתוכן

 המציע ימלא את הטבלה ויגיש את המסמכים. 14.1

על המציע למלא את הנתונים בטבלה, באין התייחסות מלאה לאחד או יותר  14.2

כי אין למציע את היכולת  המועצהמסעיפי הדרישה המפורטים בטבלה להלן, תפרש 

 על הסף. פסלילהלממש את הנדרש והצעתו עלולה 

חובה לענות על כל סעיפי הדרישות המפורטים בטבלה להלן ולגבות את  14.3

התשובות ע"י המסמכים הנדרשים, שיצורפו על ידי המציע לטבלה זו. המסמכים 
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ימוספרו כמפורט בטבלה, יש לסמן את מספר המסמך ליד הפיסקה המתאימה במסמך 

 שמצרף המציע, וניתן להפנות למספר סעיפים באותו המסמך.

הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי ועל המציע להתייחס לדרישות תיאור  14.4

 בהרחבה כמפורט לעיל.

תיאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי ואינו פוטר את המציע מחובת  14.5

 התייחסות ליתר סעיפי הדרישות המפורטות לעיל.

 

 הערה המציע תשובת דרישה #

   המציע שם 

 ISO-9001:2015 לתקן הסמכה תעודת   1

 מציע -וחשמל תאורה בתחום

  

 ISO-9001:2015 לתקן הסמכה תעודת   2

 יצרן -וחשמל תאורה בתחום

  

 שירות למתן היצרן מאת הסמכה כתב   3

 שנים( 10) לעשר אחריות

  

 התאורה בגופי קניין לזכויות היצרן הצהרת   4

 של במקרה המזמין לשיפוי התחייבות וכתב

 '.ג צד תביעת

  

 התאורה גופי רכיבי שכל היצרן הצהרת   5

 שוטף ביצור

  

, בארץ זיכיון בעל המציע כי הצהרה   6

, האחרונות השנים בשלוש לפחות

 הגופים יצרן של, תאורה גופי לאספקת

 .ידו על המוצעים

  

   קשר איש פרטי עם חתום מסמך   7

   (מיצרן) התאורה גוף של טכני מפרט   8

   התאורה גוף יצרן שם   9

   התאורה גוף דגם   10

   ודגם הלד יצרן שם   11

   הדרייבר יצרן ודגם  שם   12
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 הערה המציע תשובת דרישה #

   (הפסדים כולל)  חשמליים  ההספקים מגוון   13

( , לומן) התאורה מגוף הנפלט האור שטף   14

 הקבלן/דגם לכל

  

   [lum/w] ת"ג של אנרגטית יעילות   15

     הרלוונטי החלק  20 י"ת ל התאמה תעודת   16

   לפחות 35ºC סביבה' לטמפ התאמה 16.1 

    לפחות IP65 הגנה דרגת 16.2 

 – חשמלי הלם מפני הגנה דרגת 16.3 

 כפול בידוד

  

 מתח מנחשולי הגנה התקן ודגם שם 16.4 

 פירוט) 10KV/10KA של בסיווג

 (20 י"לת התאמה בתעודת

  

   (למפרט בהתאם, שקיים ככל)  CB.ב.ת   17

   (יצרן הצהרת) הספק מקדם   18

 תאימות) 2.1 חלק 961 י"ת. ב.ת   19

 EN-55015 או(  אלקטרומגנטית

  

, מוליכות הפרעות) 12.3 חלק 961 י"ת. ב.ת   20

 IEC-61000-3-2 או(   הרמוניות זרמי

  

, מוליכות הפרעות) 12.5 חלק 961 י"ת. ב.ת   21

 IEC-61000-3-3  או( רגעיים שינויים

  

 וחסינות תאימות) 61547  י"ת תקן. ב.ת   22

-IEC  או(  תאורה לציוד מגנטית אלקטרו

61547 

  

 בטיחות דרישות) IEC-62031 תקן. ב.ת   23

 (LED -ה מנורת

  

   3000K  צבע טמפרטורת   24

   הפיק של מירבי ערך – ספקטרום   25

26   CRI       

   IEC62707 BINNING ת"ג יצרן הצהרת   27

   IEC 62471 ,RG0"י/ת.ב. ת   28
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 הערה המציע תשובת דרישה #

 בהתאם הלד של  ושרידות חיים לאורך. ב.ת   29

 הרלוונטיים ל"הבי או האמריקאיים לתקנים

 :כדלקמן

 IESTM21 ,:אמריקאיים תקנים 29.1

IESLM79    , 

 או 

 ,IEC62717: ל"בי תקנים 29.2

IEC62722 

  

 אור פיזור ועקום מלא פוטומטרי ח"דו   30

 ISO17025  מוסמכות ממעבדה

  

   LUMDAT או IES בפורמט דיגיטלי קובץ   31

 מוצעת פוטומטריה כל עבור  LM79לפי

  

 גוף מיצרן שנים( 10) לעשר אחריות כתב   32

 . התאורה

  

   התאורה גוף מיצרן התקנה הוראות   33

   התאורה גוף מיצרן תחזוקה הוראות   34

 לדרישות בהתאם  DALIתקשורת ממשק   35

   IEC62386 תקן

  

   lum/w 100– מינימלית נצילות   36

קבצי הסימולציה ודו"ח  – וסינוור בהיקות   37

 מפורט.

  

של  לזויתגוף התאורה  זויתכיוון  אפשרות   38

 מעלות פלוס או מינוס 90
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 )ככל שידרש( המאורהזנת חשמל למתקן התאורה ומרכזיית  .15

 כללי -לוחות חשמל 15.1

במהדורתו  08חשמל יבוצעו בהתאם למפרט הכללי למתקני חשמל  לוחות 15.1.1

 .1954"ד התשיהאחרונה  ובהתאם לחוק החשמל 

 על כל חלקיו.  61439יעמדו בדרישות ת"י  הלוחות 15.1.2

ונמצא בפיקוח מתמיד  מנהל הפרויקטייבנו במפעל אשר יאושר על ידי  הלוחות 15.1.3

: 2015של מכון התקנים הישראלי, בעל אישור מערכת בקרת איכות לפי  ת.י. 

9001 ISO . 

ורשימת ציוד לאישור הממונה ו/או מי שימונה מטעמו  תוכניותיגיש סט  הקבלן 15.1.4

ת התוכניות לפי דרישת והחברה, וזאת לפני תחילת ביצוע המרכזייה, וישנה א

 הממונה, ו/או מי שימונה מטעמו, וזאת ללא תוספת מחיר.

 .החשמל חברת ממונה מוזנת המאור מרכזיית 15.1.5

"י עבודות הכנה המיועדות למערכת כניסה, אבטחה חחהקבלן לבצע עבור  על 15.1.6

 ומונים.

 ארון וכן ההזנה כבל לכניסת בנוגע החשמל חברת עם תיאום לבצע הקבלן על 15.1.7

 .משוריין פוליאסטר מבנה הכולל מונים

 

 

 תכניות 15.2

בליווי רשימת ציוד  המועצהלוח לביצוע ויגישה לאישור  תכניתיכין  הקבלן 15.2.1

מפורטת ומלאה ודפי קטלוגים. התוכניות יכללו תרשים חד קווי מלא וסרגלי 

 ולפיקוד. לכחמהדקים מלאים 

מנהל ביצוע של הקבלן, אשר  אושרו על ידי  תכניותהלוח תבוצע לפי  בניית 15.2.2

 .הפרויקט

 פסי הצבירה בלוח וחיווט הלוח 15.3

 .בתוכניות הנקוב לזרם יבנו בלוחות הצבירה פסי 15.3.1
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 במוליכים או מבודדים גמישים בפסים יבוצע אמפר 250 עד פנימי חיווט 15.3.2

 מחושב, חתך הקטנת ללא, 5482 תקנות לקובץ בהתאם ובחתכים מבודדים

 .צלזיוס מעלות 45 של מתוכננת סביבה טמפרטורת לפי

 אוורור שישמר ובלבד חיווט בתעלות לבצע ניתן"ר ממ 10 עד בחתך פנימי חיווט 15.3.3

 חתך. חיווט בתעלות"ר ממ 10 ל שמעל בחתך חיווט לבצע אין. למוליכים נאות

 סביבה טמפרטורת, 5482 התקנות לקובץ בהתאם יהיה בהתאם המוליכים

 .צלזיוס מעלות 45 של מתוכננת

 "תים זעירים.למאמיותר שימוש בפסי צבירה מבודדים  לא 15.3.4

 .הראשי המפסק שלאחר מחיווט נפרד בתוואי יבוצע ראשי מפסק לפני חיווט 15.3.5

 .כנדרשלפני מפסק ראשי יבוצע בכבלים או פסים מבודדים ומוגנים  חיווט 15.3.6

 בדיקת הלוחות 15.4

 בדיקת. לבדיקה מוכנים הלוחות יהיו בו במועד למנהל הפרויקט יודיע הקבלן 15.4.1

 בדיקת. מנהל הפרויקט בחירת לפי, היצרן במפעל או באתר תבוצע הלוחות

 ההתקנה בסיום הלוחות לטיב הקבלן מאחריות תגרע לא במפעל הלוחות

 .באתר

 

 

 חוץ תאורת  מרכזיות .57
מתקן התאורה יוזן כמתואר בתוכניות ממרכזיות תאורה. הקבלן יתאם עם  15.5

המרכזייה ויבצע את כל הנדרש לביצוע חיבור כבלי התאורה חברת החשמל את חיבור 

 למרכזיה.

מרכזית  התאורה תבוצע על ידי "יצרן מקורי" או "יצרן מרכיב" כמוגדר בתקן   15.6

61439. 

המרכזייה תהיה בנויה לפי הדרישות הסטנדרטיות והמעודכנות של החברה,  15.7

 "ב.חלודרישות חברת חשמל מחלקת 

מתאימה להתקנת  IP65המרכזייה תהיה בגודל מתאים ומאושר, מוגנת מים  15.8

ו/או מפח מגלוון צבוע   62208חוץ, בנויה מתאי פוליאסטר משוריין לפי תקן ישראל 

 בצבע אפוקסי בתנור מורכבת על יסוד בטון.
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 מרכזית עבור ארון"ח, חארונות: ארון עבור מוני  2-המרכזייה מחולקת ל 15.9

 .דלתות עם נפרדים חלקים 2-מ יהיה ןארו כל. התאורה

או ש"ע מאושר.  FGIאו ענבר  אורלייטארונות הפוליאסטר יהיו מתוצרת  15.10

 .המועצהגוון הצבע יקבע על ידי  UVארונות הפוליאסטר יהיו  צבועים בצבע הגנה נגד  

 המרכזייה תכלול הכנות וציוד למערכת הבקרה והפעלה מרחוק.  15.11

תכנן, תכלול המרכזייה הכנות לבקר מרכזי החלטת החברה המנהלת והמ לפי 15.12

 .K קלפותעם  CIממוחשב וקבלים, או רק מקום שמור עבורם. הציוד יותקן בקופסאות 

מיקום המרכזייה המסומן בתכניות  הינו עקרוני בלבד. המיקום המדויק יקבע  15.13

 .מנהל הפרויקטעל ידי 

 מבנה המרכזייה יבוצע בהתאם לתוכניות המצורפות למפרט. 15.14

בכל תא יותקן מנעול צילינדר סטנדרט החברה, אשר יותאם לדרישות  15.15

"ח תותקן הכנה למנעול תליה שיסופק על ידי חברת החשמל. תא חהתחזוקה. בתא 

"ח יהיה עם גב עץ, כולל קופסת הסתעפות שתותקן בחלק העליון בצד. בין קופסאות ח

וחתך הכבל במידות ההסתעפות למפסק הראשי יושחל כבל בצינור או תעלה, הקופסה 

, המנעול כך שיענה על ףלפי גודל החיבור. יודגש כי גם במרכזיות אשר לא יוחלפו יוחל

 .  המועצהדרישות 

חרוטים שיוצמד ללוח על ידי ברגים.  סנדוויץכל הציוד בלוחות יסומן בשלטי  15.16

 הנוסח המדויק לשילוט מפורט בתוכניות ימסרו סופית בשעת בדיקת הלוח אצל היצרן.

מהשטח  30%צרן לוחות חשמל  ייקח בחשבון שמירת מקום פנוי בשיעור של י 15.17

 המנוצל.

מאמתים. בחלל  12שורות מבטיחים מקסימום  2יהיו רק  CI 4בכל קופסת  15.18

על מסגרת מתכת. פס הארקה מנחושת בחתך  CIארגז הפוליאסטר יותקנו ארגזי 

פר המעגל או מספר במס ישולטמ"מ יותקן בחלל ארגז הפוליאסטר וכל מוליך  4*50

 האלקטרודה. לאחר גמר חיבור הלוח יש לבצע איזון עומסים בין הפאזות.

מאחורי פנלים  מגלוונתהציוד בלוח החשמל יורכב על גבי פלטת מתכת  15.19

עם  ארטרוןאו  K.Mדגם  CIמתפרקים עשויים מחומר מבודד או חילופין בקופסאות 

 ידיות קבועות.
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, 60947"י נלתאמפר מגושרים בהתאם -וקיל 10המאמתים יהיו לזרם קצר   15.20

"מת מא, עם הגנה על המגעים נגד נגיעת יד. כל ABB.'רלן אוג, מרלן שנידריצרנים 

 -יחובר ישירות לפס הצבירה לפי העומס, והיציאות יהיו מחוברות למהדקים בחלק 

מ"מ  35-מ"מ, ו 25מ"מ ופסי אפס והארקה לחוטים  16התחתון. מהדקים לחוט 

חלק התחתון יהיו עם הפרדה פיזית בין המעגלים כולל סימונים. מגען המהדקים ב

 .סימנס,   טלמכניק, AC3 , B.B.C -ראשי בלוח בגודל לפי תכנית  באמפרים ב

מפז' מקצר מגען יהיה מאותו סוג יצרן העומד בעומס. מפז' בורר פיקוד יהיה  15.21

בקר אנרגיה, תא  במצבים הנ"ל, דגם פקט עם ידית מצמד ידני: מופסק, הפעלה דרך

שעות כדוגמת  150 -פוטו אלקטרי פלוס שעון במקביל, שעון שבת עם רזרבה מכנית ל

עם עינית, ממסר חוסר מתח  גרסילייןדגם  DS053, תא פוטו אלקטרי גרסיליין

"ח, פס להארקת יסוד ומנורת מחלהפסקת המפסק הראשי בחוסר אפס בכניסה 

טחה ומ"ז וח"ק כולל אבטחה. יש להרכיב . להארת הלוח כולל הבP.Lפלואורסנטית 

 .B.B.Cאו  DEHNאבטחה נגד פריצת מתח כדוגמת  

מסגרת ממתכת לפי התוכנית להשקעה בבטון כולל הכנה  אספקה והתקנה של 15.22

 בלוחות החשמל.

 משוריין מפוליאסטר מקורי מסד או( , 30-)ב בטון יסוד על תותקן המרכזייה 15.23

 .לקרקע שיעוגן

 לפעול על פי ההנחיות שלהלן: בביצוע המרכזייה יש 15.24

 הלוח של חשמל תכנית גבי על מסומנים והעדכונים ההערות פי על לפעול יש 15.24.1

 .מנהל הפרויקט לאישור  הקבלן ידי על  תוגש אשר

יבוצעו    CIהחיזוקים של הציוד והאביזרים בארגזים מפוליאסטר ובקופסאות  כל 15.24.2

 אך ורק  בהכנות אורגינליות, אסור לקדוח חורים חדשים בארגזים ובקופסאות.

 .CIתא צרכן יותקן פח עבודה להתקנת מבנה קופסאות  בתוך 15.24.3

 שלמות  ללא גישור לפי המסומן בתכנית. CIקופסאות  3צבירה יהיו באורך  פסי 15.24.4

 כלפי משקוף יש לתאם עם הממונה. CIהתקנת מבנה קופסאות  גובה 15.24.5

 . מבודדים אחת לשנייה יהיו עם ראשים CIלחיזוק קופסאות  הברגים 15.24.6

 חזק מבנה להבטיח כדי היצרן של הדרישות לפי תהיה"ל הנ החיזוקים כמות 15.24.7

 .ויציב

 חיזוקים.  20 - 18לפח יבוצע על ידי   CIמבנה  חיבור 15.24.8

 .מודולרי ויהיה מסילות על יותקן הציוד כל 15.24.9
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 .לקלפותהמודולרי יוגבה עד  ודהצי 15.24.10

 .CIחיווט יונחו מתחת לפח העבודה של קופסאות  חוטי 15.24.11

 יהיו אטומות. CIהיציאות והכניסות של כבלים למבנה קופסאות  כל 15.24.12

גומי  - 4CI'ים ובין תחתית קופסאות פלנצכך יש להניח בין  לצורך 15.24.13

יהיו בהתאם לקוטר הכבלים עבור מוליכים  'יםבפלנצמ"מ. חורים  4בעובי עד 

 בגודל המתאים.  ביצוע יש לתאם עם הממונה. אנטיגרוניםאחרים יש להתקין 

"ת בכל מעגל יחובר ישירות לפסי צבירה. לא יהיו גשרים בין מאמ 15.24.14

 "תים של מעגלים שונים.מאמ

בלי  –"תים לפי חוק החשמל מאמחוטים יהיה בהתאם לזרם  חתך 15.24.15

 הורדה בחתך.

 כניסה להבטיח כדי הכניסות ממול יותקנו כבלים לחיבור דקיםמה 15.24.16

 .למהדקים הכבלים של ישירה

ס"מ בתוך  19בעומק של  CIהקבלן לבדוק צורך בקופסאות  על 15.24.17

קופסאות מהדקים כדי להבטיח מרחק מתאים בין התחתית של קופסת 

 המהדקים לפס "אפס" בתוך הקופסא, עבור העברה נוחה  של הכבלים.

בתוך פרופיל  A 250התקין בקופסת המהדקים פסי צבירה ל מומלץ 15.24.18

"ארקה" על רגליות מבודדות באורך -חיזוק להרכבת מהדקים ופסי "אפס" ו

הדרוש כדי להבטיח מרחקים הדרושים למעבר חופשי וחיבור נח של מוליכים 

 ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים.  –למהדקי כניסה 

 .נפרד לבורג יחובר"ארקה"  -ו" 0" מוליך כל 15.24.19

 הערות עם הלוח של תכנית ראה –"ארקה"  -ו" 0" לפסי חיבורים 15.24.20

 .ועדכונים

ראה תכנית של הלוח עם הערות  - CIציוד בתוך קופסאות  התקנת 15.24.21

 ועדכונים.

 "תים במסילות  תהיה יציבה עם סטופרים בודדים.מאמ התקנת 15.24.22

לא  A50X1"תים מאמ 4ברק יש לבצע אבטחה על ידי  לקולטי 15.24.23

 יש בהתאם -3CI קופסת של עליון בחלק"ל הנ"תים, מאמושרים.  יש למקם מג

 .מחיצה  ולבצע צבירה פסי למקם

גוף תאורה בתוך הלוח ראה תכנית של הלוח עם הערות  התקנת 15.24.24

 ועדכונים. 

 .הלוח חזית מעל יותקן תאורה גוף 15.24.25
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תותקן בחור בארון, עם גגון למניעת אור ישיר, יש להכין  פוטוצל עין 15.24.26

עבור יציאת  אנטיגרון. מיקום של פוטוצלמ' בין מהדקים לעין  4.5כבל באורך 

 הכבל הנ"ל יש לתאם עם הממונה.

( יש 35X5) הזנה קו של"ארקה"  ו" 0" פס של גידים חיבור עבור 15.24.27

 8ברגים בקוטר  2תחתונה ולבצע  CI"ופס "ארקה" לקופסא 0להמשיך פס "

 מ"מ על ידי נעל כבל. 35מ"מ בכל פס לחיבור גידים קוטר 

 50 בקוטר בחוטים לבצע יש"הארקה"  פסי ובין" 0" פסי בין גשרים 15.24.28

 .לפחות"מ מ

ופס ארקה   CIלבצע שני גשרים בין פסי "ארקה" בתוך קופסאות  יש 15.24.29

 מחוץ לקופסאות.

 CIשל מ"ז "פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסים קופסאות  רוזטות 15.24.30

 פח. בברגיבברגים עם אומים ולא 

יהיו נעילות במצמדים של מ"ז "פקט" במצב "מחובר". פתיחת  לא 15.24.31

 תתאפשר בכל המצבים של מ"ז "פקט".  CIמכסה קופסאות 

 ברגי" מחוזקים היטב במכסים ללא סנדביץ" שלטי יהיו השלטים 15.24.32

ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים. סימון על   מתכת. נוסח שלטים

 הציוד יבוצע בטוש בלתי נמחק.

 .ועדכונים הערות עם הלוח של תכנית ראה – מהדקים סרגלי 15.24.33

 .הלוח של בטיחותית אחזקה להבטיח כדי הדרושים כיסויים יהיו 15.24.34

 .ועדכונים הערות עם הלוח של תכנית ראה – ופיקוד כוח סכמות 15.24.35

 .ועדכונים הערות עם הלוח של תכנית ראה – בלוח ציוד 15.24.36

על ידי חוט   CIלבצע גשרים בין כל פחי העבודה של קופסאות  יש 15.24.37

 מ"מ וכן לבצע שני גשרים בין פח העבודה של הלוח ופח הארקה .  6קוטר 

 .IP – 65 -עם דלתות יהיה בדרגת אטימות לא פחות מ ארון 15.24.38

להזמין את הארגזים עם מעצורי הדלת ולדאוג לבידודם על ידי  יש 15.24.39

 החומר המתאים. 

 מניה מערכת 15.25

  08.07.15.2 המניה תתאים לדרישות המפרט סעיף מערכת 15.25.1

 " או ש"ע מאושר 133EM- "SATEC מסוג תהיה המניה מערכת 15.25.2

 :הבאים הפרטים את יכלול המונה 15.25.3

 בסיסית חשמל איכות רמת. 
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 ז"תעו+  אנרגיה מניית. 

 אירועים יומן+ נתונים אגירת. 

 אמיתי זמן שעון. 

 גיבוי סוללת. 

 2 הרמוניות ומדידת,  ממסר יציאת,  דיגיטליות כניסות , 

 תקשורת  :IR  (אדום אינפרא  )485  או-RS 

 (:08 טכני מפרט 08.07.13.04) פיקוד שעון 15.26

 בזמנים התאורה מעגלי את ולחבר להפסיק המאפשר אסטרונומי מסוג שעון 15.26.1

 .השנה עונות פי ועל מראש  קבועים

 והדלקה כיבוי זמני חישוב לצורך פנימית מובנית תוכנה, אמת זמן יכלול זה שעון 15.26.2

 .השנה ועונות לתאריכים בהתאם אוטומטי באופן

 .המועצה בידי השעון על ושליטה למיתוג אפשרות 15.26.3

 לאפשרות ניתוק וחיבור ללא תלות בשעון.   A10X1  מפסק 15.26.4

 

 "(:AS MADE)"מסמכים ותכניות עדות  .16

מבלי לפגוע במפרטים הכלליים למתקני מערכות, הרי שבסיום העבודה ימסור  16.1

 הקבלן מידע, מסמכים ותכניות עדות הבאות:

של כל המידע הקיים כולל:  2014/2015שכבות מידע על גבי ממ"ג או אוטוקד  16.1.1

 מיקום העמודים, נתוני העמודים, הספקים, סוגי הגופים.

כיוונית יש לספק שרטוטים של -לשליטה חד כיוונים או דובמידה ויותקנו בקרים  16.1.2

 הבקרים כולל  הוראות הפעלה ומפרטים של תוכנות ההפעלה והתחזוקה.

 .שכבה של מרכזיות התאורה והמיקום 16.1.3

 .מפרטים ושרטוטים של מרכזיות התאורה כולל הוראות אחזקה והפעלה 16.1.4

מונע ולאחזקה כפי הוראות הפעלה ואחזקה לרבות טבלת תקלות, הוראות לטיפול  16.1.5

שנמסרו לו על ידי יצרן הציוד ותמלילים )מפרטים טכניים( שהוכנו על ידו לצורך 

 אחזקתן התקינה של המערכות.

רשימת חלקי חילוף מומלצים על ידי הקבלן כולל מספרים קטלוגיים, שם וכתובת  16.1.6

 היצרן/ספק על כל חלק.

 קטלוג של הציוד אשר סופק, כולל מפרטים מקוריים. 16.1.7
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 די פלדה:עמו .17

היה ויידרשו עמודי תאורה )להחלפה על בסיס הקיים( אזי, הם יהיו זהים  17.1

 לקיימים.

על הקבלן להמציא תיק חישובים סטטיים ע"י מהנדס מכונות/ אזרחי ותוכנית  17.2

 ".SHOP DRAWINGS" –ביצוע 

הקבלן יכין עמוד לדוגמה, כולל פנסים ויתקינו באתר. רק לאחר אישור העמוד  17.3

עבודה זו כלולה במחירי  –והפנסים יוכל הקבלן להזמין יתרת העמודים ופנסים 

 היחידות ולא תשולם עבורה תוספת.

 גימור העמודים: .18

 הכנת השטח : 18.1

ר מוצרים בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ ואו איתו 18.1.1

 שאינם  מתאימים לצביעה.

 הסרת השומן באמצעות ממיס אורגני או באמצעות דטרגנט חם בהתזה. 18.1.2

 GL  +20% 80%בהרכב   GRIT( ANGULARהתזת תערובת גרגירי פלדה ) 18.1.3

GH  מ"מ. 0.5 – 0.1בגודל 

 ניקוי באמצעות אויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק. 18.1.4

 פגמים בשכבת האבץ .בחינה ויזואלית של פני השטח למציאת  18.1.5

. לפי הנחיית 36ליטוש במקומות כשל של ציפוי האבץ באמצעות נייר לטש גרעין  18.1.6

 הלקוח המוצר יפסל ויוחזר לגלוון .

 צביעה  : .19

( או לחליפין בשיטה אלקטרוסטטית  FRICTION)  TRIBO –איבוק בשיטת ה 19.1

 NO( בעלת תכונות HIGH BILD)  HBשל אבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג 

GASING   מיקרון לפחות בשכבה אחת. האבקה תהייה מתוצרת  80בעובי

הגרמני או שווה ערך  הגוון לפי  .G.S.Bמאושרת לפי  תקן  7000"אונברקול" סידרה 

דרישת המזמין. גוון העמודים והפנסים יהיה זהה לפי בחירת המזמין. בגין זאת לא 

 תשולם תוספת כל שהיא.

 קלייה  : .20



 

 35מ//2020מכרז פומבי מס' 
 ביצוע עבודות להתייעלות אנרגטית בתחומי המועצה

 
  

92 
  _______________ 

 חותמת וחתימת מציע                                                                                                                                     
 

מעלות צלסיוס  140 -155קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של  20.1

 דקות  נוספות. 15מעלות צלסיוס למשך  180 – 220דקות לאחר מכן  10למשך 

 15מעלות צלסיוס למשך  185 –הערה: טמפרטורת  המתכת לא תפחת מ  20.2

 דקות.

 קירור: .21

 קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד.  21.1

 גרפיטי:צביעה אנטי  .22

מ' מפני  2.00כל אלמנטי התאורה יצבעו בצבע אנטי גרפיטי עד לגובה של  22.1

הקרקע/ כביש. מחיר הפריט כולל צביעה אנטי גרפיתית כמפורט לעיל ולא תשולם 

 תוספת בגין דרישה זו.

 יסודות לעמודים: .23

בנוסף לאמור במפרט הכללי, המידות הסופיות לבסיס, ימסרו לאחר קבלת  23.1

מהנדס מומחה בנידון. שירותי המהנדס המומחה שיקבע גדלי ונפחי חוות דעת של 

הבסיסים, יהיו ע"ח הקבלן. במחיר היסוד לעמוד, יילקחו בחשבון כל הוצאות המהנדס 

המומחה לצורך עבודה זו. על כל פנים, לתמחור הסעיף, יילקח בחשבון שנפח היציקה 

תמחור ובדיקת היסודות,  . האחריות המלאה לחישוב,3מ 1.5 -של היסוד לא יפחת מ

 חלה על הקבלן. –כולל במידה ויידרש בדיקות קרקע 

מותאם לקוטר הכיסוי/ תבנית תחתונה של העמוד  –הבסיס יהיה בחתך ריבועי  23.2

 כיסוי לבורגי היסוד כנ"ל. –לפי הפרט הלוטה בתוכניות, כולל "הלבשה"  –

ני הגינון/קרקע מ' מפ 0.1הבסיס יבלוט בשטחי גינון או שטחים לא מרוצפים  23.3

 מ' מתחת לשטחי הריצוף/כבישים/מדרכה. 0.1סופיים ויהיה שקוע 

 הבסיס יבוצע בתבנית פלדה להבטחת ניקיון היציקה. 23.4

 זרועות פלדה: .24

 זרוע המיועדת להתקנה ע"ג עמוד תאורה. 24.1

 הזרוע תהיה זהה לזרועות הקיימות. 24.2

 לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: .25

 .ר קיימת/החלפת מרכזיות קיימותשינויים ותוספות במרכזיית מאו 25.1
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ותואם  ורשויכל הציוד יהיה מדגם ותוצרת מאושרת ע"י מהנדס חשמל מוסמך  25.2

 10ז.ק., מ"ז ח"א משניים  -למקובל ולדרישות מחלקת המאור המקומית, עמידות ל

 ק"א.

 חוקים, תקנות, תקנים והמלצות: –הנחיות טכניות  –כללי  .26

הקבלן להקפיד על יישום החוקים, תקנות, תקנים והמלצות הקיימים היום  על 26.1

בין אם מחייבים  על פי כל דין ובין אם וולונטריים, וכן יפעל לשם הבטחת: )א( בטיחות 

פוטוביולוגית, )ב( בטיחות חשמלית ומכנית, )ג( אמינות ואי הפרעה לרשת החשמל 

נס/מנורה, )ה( תפוקה אורית על פני מחזור )הרמוניות(, )ד( ביצועים פוטומטרים של הפ

החיים של הפנס/מנורה, )ו( ביצועים תאורתיים )לפי תקינה בינלאומית ומקומית (, )ז( 

 איכות כוללת של הציוד.

 במסגרת ביצוע העבודות , יינתנו דגשים ודרישות לנושאים הבאים: .27

 IEC62471 )א( בטיחות פוטוביולוגית:. התקינה הפוטוביולוגית הקיימת כיום 27.1

)אר ג'י אפס( מבטיחה בטיחות המשתמשים ועל הפנסים/מנורות   RG-0ברמת 

המיועדים לפיילוט )ולאחר מכן במיזם השדרוג וההחלפה הכולל( לעמוד בדרישה זו, 

על  20)ב( בטיחות חשמלית ומכנית: הבטחת הציבור על פי חוק החשמל, דרישות ת"י 

" ודרישות חברת החשמל, דרישות 08כל חלקיו, הנחיות המפרט האחיד פרק "

רשויות כיבוי אש, משטרה ורישוי עסקים, )ג( אמינות ואי  –רגולטוריות וסטטוטוריות  

, )ד( ביצועים פוטומטריים של EN/IEC -הפרעות לרשת החשמל על פי תקני ה

, )ה( תפוקה אורית על פני מחזור החיים של הפנס/מנורה LM79הפנס/מנורה על פי 

, )ו( ביצועים תאורתיים על פי הנחיות משרד התחבורה הנ"ל TM21 -ו LM80על פי 

הבטחת איכות על פי דרישות  -על כל חלקיו. )ז( איכות כוללת של הציוד 13201ות"י 

 . TUV -מכון ה

 ותחזוקה והתפעול היבטי .58

בקרת תאורה  מערכותמאושר, לצורך חיבור הגופים ל שו״עדאלי או  דרייבר  יכללוגופי התאורה 

בעתיד כי היא מעוניינת בחיבור הגופים למערכת שו"ב  המועצה)ועמעום( במידה ותחליט 

 מרחוק.

 מחירים .59

מחירי גופי התאורה יכללו את פירוק הגופים הקיימים, אספקתם וכל המכלולים בין הישירים ובין 

הסוגים. במחירים העקיפים הנדרשים להתקנת, חיבור ופעולה תקינה של גופי התאורה מכל 

 תהיה כלולה ההובלה עד לאתר נשוא עבודה זו.
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 כוללות גם הוצאות מודד למדידה פרטנית של  -מחירי עבודות המפורטות בכתב הכמויות
מרחקי התילים של רשת חברת החשמל ממקום העמודים המיועדים, לרבות קביעת גובה 

 פרטנית! אין תוספת מחיר בגין הוצאות מודד! -העמודים

 ירי העבודות כוללים גם הוצאות ותשלומים למהנדס מומחה אזרחי לקביעת מידות מח
 לרבות בדיקות קרקע במידה ויידרש. -ואפיון הבסיסים

 בציוד כשלים .60

על הקבלן להיערך במסגרת מחויבותו )לרבות במסגרת תקופת האחריות כאמור( לטיפול 

 בכשלים בציוד שסופק ו/או הורכב וחובר על ידו.

 ( תהייה כדלקמן:LED)גוף תאורה המצויד במקור אור  LED -ל מערכת מקור האורהגדרת כש

  הפסקת פעולת מערכת מקור האור- LED  הנורה, ספק הכוח, או כל רכיב אחר(
 המהווה חלק מהמערכת(,

  ריצוד/הבהוב(Flickering), 

 ,)שינוי כולל בגוון האור או חלקי )בחלק ממקור האור 

  אקוסטיים,רעשים חשמליים או 

 .תקלות ברשת החשמל 

 שהתחייב מינימאלי חיסכון אחוזאו /ו כאמור המתחייבת ההארה בעוצמת עמידה אי 
 .שסיפק התאורה גופי באמצעות להשיג הקבלן

לעיל, יחליף הקבלן  על חשבונו את הציוד הפגום  יםהמפורט יםבכל מקרה של כשל מהסוג

 (.שעות מהודעת המזמין )במייל/פקס 24וזאת תוך 

 4( יוחלף הציוד תוך המועצהבנוסף, היה והמקום מחייב תאורה מיידית )על פי שיקול דעת 

 6בבוקר שאז הכשל יתוקן תוך  6:00 – 18:00 השעות שעות, למעט אם קרות המקרה בין

 שעות.

 נוסף - שמור ציוד .61

נוסף )מעוגל כלפי מעלה(  –ציוד שמור   5%על הקבלן להיערך במסגרת מכרז זה לספק 

 תמורת תשלום. 

 אופני מדידה ותכולת המחירים )השלמות(:

 שיטות מדידה:

 מדידת המתקנים/עבודות תבוצע כדלקמן:

  שומרת את הזכות לבצע בדיקות לתפוקה האורית לאורך שנות הפרויקט, כמפורט המועצה
 בהסכם. 

  ובכל מקרה מערכות התאורה באחריות הקבלן לבדוק )במשרדיו/מעבדותיו( את תפקוד
 של אי התאמה/חריגה מגבולות הנדרש להתריע בכתב למנהל הפרויקט.

  "המדידות תהיינה במקביל לסימון "מצב קיים- “AS MADE"  ,בתכנית של תנוחות הכבלים
 מקום העמודים וכו'.
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  באופן זהיר ללא פגיעה בגופים המפורקים.המציע יפרק את הגופים הקיימים 

  המועצהגופים מפורקים ישמרו בצורה נאותה ויישמרו בהתאם להחלטת. 

 הגופים, חלקם או כולם. אתשומרת לעצמה את הזכות לשמור  המועצה 

  יטופלו על ידי הקבלן ועל למועצההגופים שלגביהם יודיע המנהל לקבלן כי אינם נדרשים ,
של ציוד חשמל ומוצרים אלקטרוניים כולל קבלת אישור מתאגיד  המחזורחשבונו על פי דיני 

 המחזור.

  תבחר לשמור את חלק מהגופים או כולם באחריות המציע להעביר את  שהמועצהככל
 מנהל הפרויקט.הגופים למקום שייקבע בהתאם להנחיות 

  

 עמוד תאורה:

 כני לצביעה לעיל.מפרט הטבהמחיר לעמוד יהיה מחיר כולל כל הדרישות המפורטות 

 יסוד לעמוד תאורה:

בנוסף לאמור בסעיף הנ"ל בהשלמה לשיטת המדידה, מחיר היסוד יכלול גם ברגי יסוד 

 מגולבנים. -לכל בורג יסוד, דיסקיות וכו'  2X -המרותכים ביניהם בצורת "כלוב", אומים 

ידי הקבלן באישור מחיר היסוד, כולל תשלום בגין תכנונו על ידי מהנדס אזרחי שיועסק על 

 המזמין וכן את הכיסוי לבורגי היסוד )"הלבשה"(.

 

 זרוע:

 פנסים( לפי ציון מספר הפנסים המותקנים. 3-2-1 -לזרוע בודדת, כפולה או משולשת )ל

 

 

 

 

 ניסוי תאורה: .28

להיות ערוך להתקנה מידית של גופי התאורה שהוצעו  על כל אחד מהמציעים 28.1

בהצעתו במכרז, כמו כן עליהם להיות ערוכים להעבירם לרחוב שייקבע במהלך 

לדרוש את  המועצההאימות )למען הסר ספק מובהר, כי אין בהוראה זו כדי לחייב את 

 העברת רכיבי התאורה החדשים בין העמודים במהלך האימות(.

"( לגופים האימות הליך)להלן: " התאורה ניסוי את יבצע הזוכה הקבלן 28.2

הישובים העתידים להיות מותקנים במסגרת מכרז זה, על עמודים קיימים בתחומי 

בכתב  המצויינים, לפי הדגמים המוצעים על ידו וכן לפי הדגמים במועצה
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 מנהל הפרויקט, וזאת לפי דרישות מנהל הפרויקטהכמויות/הגופים שאושרו ע"י 

לסיים את התקנת רכיבי התאורה המוצעים  ידרשיישורו. יודגש כי הקבלן הזוכה ובא

 יתו.יעל זכ המועצהידו במסגרת הליך האימות עד שבועיים מיום קבלת הודעת –על 

"י עבכל אחד מהישובים במיקומים שיבחרו  הניסוי את יבצע הזוכה הקבלן 28.3

 .שיידרש כפי הגופים את ויתקין המועצה

תבחן במהלך הליך האימות, בין היתר, את רמות התאורה  המועצה 28.4

, איכות התאורה, וכן תתקף את אחוז הסינוורהמתקבלות מהגופים השונים, רמות 

בפועל של הצעת המציע אשר הצעתו דורגה במקום הראשון ותוודא כי אחוז  סכוןיהח

 55%המפורטות והנדרשות במכרז זה ) סכוןיהחבפועל עומד בדרישות  סכוןיהח

( 10%לפחות(. ככל שאחוז החיסכון הנמדד בפועל יהיה נמוך ביותר מעשרה אחוז )

 -מאחוז החיסכון הטכנולוגי הממוצע עליו התחייב הזוכה בהצעתו והנדרש במכרז זה 

 פסול את הצעת הקבלן הזוכה.בטל את זכיית אותו מציע ולרשאית ל המועצהתהא 

 הנדרשות בבדיקות עמדה אל, האימות בהליך שהשתתפה, מציע שהצעת ככל 28.5

 הגיעה אשר, הבא המציע להצעת אימות הליך לבצע הזכות למועצה שמורה, ונפסלה

 להוסיף המועצה תוכל, האימות בהליך ההצעות שתי ויפסלו במידה. השני למקום

 .השלישי למקום הגיעה אשר המציע הצעת את האימות להליך

 לרבות, התאורה גופי והתקנת בהובלת הכרוכה העלות כל כי בזאת מודגש 28.6

 יידרש שהקבלן ככל, הקבלן למחסני ובחזרה האתר אל הובלתם, הנורות, הגופים עלות

 הינה, אלו לגופים שיגרם נזק כל וכן והבדיקות התיאומים עלות, למחסניו להחזירם

 או הדוגמאות ברכישת מחויבת אינה המועצה. בלבד התאורה גופי קבלן באחריות

 לרבות לקבלן שתגרם נוספת עלות כל בכיסוי או הניסוי בזמן להם שיגרם נזק כל בכיסוי

 .נציגיו של עבודה שעת עלות

 עם האספקה ומועדי התאורה ניסוי לביצוע הזמנים לוחות לתיאום האחריות 28.7

 .הקבלן על תחול הממונה

 

 "אחזקת מלאים"   .29

הקבלן הזוכה להחזיק במלאי חלקי חילוף מקוריים או שווי ערך מאושרים  על 29.1

 LED: "כגון התאורה וגופי המערכת של שוטפת אחזקה שיאפשרו, מנהל הפרויקטע"י 
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Strip ,"לגודל בהתאם תהיה המלאי כמות. הנורות להפעלת העזר ציוד וכל דרייברים ,

 .והאחריות ההתקשרות לתקופת ותספיק, בשטח שהותקנה והכמות הפנס סוג

כי איכות החלפים במלאי או החלפים שירכשו מספקים שונים במהלך  יודגש 29.2

תקופת ההתקשרות והאחריות הינה באחריותו הבלעדית של הקבלן. על הקבלן 

 .הממונהלהחליף כל חלק בחלק מקורי או שווה ערך, מאושר בכתב ע"י 

( 72) ושתיים שבעים בתוך להשיגו הקבלן על, במלאי יחסר כלשהו שציוד ככל 29.3

 .שעות
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 ותקנים תאורה לתכנון הנחיות
 

Dark Sky Assoc. Israel 
 

 משרד)  הלאומיות התשתיות משרד הנחיות את תואמות וההגבלות הדרישות כל

 .13201 ישראלי תקן ואת(, והמים האנרגיה

 :היא זו תקנה מטרת .1

 .הלילית בסביבה התחשבות כדי תוך חוצות בתאורת נכון שימוש הנחיית

 מכוונת לא חוצות מתאורת הנובעות האור ופלישת הסינוור תופעות צמצום

 .הכרחית לא או מוגזמת, כהלכה

 .עקיפות ובעלויות באנרגיה חסכון

 .מלאכותית תאורה של מזיקות השלכות מפני הסביבה שמירת

. בכלל התושבים עם להיטיב: היא אחת מטרתן דלהלן שהתקנות, שוב יודגש

 גם, האור ופלישת הסינוור במניעת גם, והביטחון הבטיחות בשיפור גם

 בסביבה ההתחשבות בשיפור וגם מביאות שהן החשמל חיסכון באמצעות

 .ובטבע

 

 Full ייחשב הפנס דהיינו, במקומו מותקן כשהפנס להתקיים אלו דרישות על

Cut-off התאורה גופי התקנת עם ורק אך Full Cut-off 0 בשיפוע 

 .לאופק יחסית

 

 זכוכית כיסוי רק – מפזרת עדשה ללא להיות התאורה גוף על 

 .שטוחה
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 מתייחס לומן זה מסמך לצורכי. אורית תפוקה יחידת – (lumen) לומן .א

 .האור מקור של היצרן במפרט הנקובה ההתחלתית לתפוקה

 .אחד מרובע מטר של שטח ליחידת הלומנים מספר – (Lux) לוקס .ב

 נכלל. להארה המיועד האזור גבולות את עובר אשר אור כל – פולש אור .ג

 .התושבים דירות אל הרחוב מתאורת המגיע אור זו בהגדרה

 לומן כל נכלל זו בהגדרה. מלאכותית תאורה של לוואי תוצר – אור זיהום .ד

 . מסוים תאורה גוף של ההארה לשטח מחוץ אל שהגיע

 

 :ואחידות תאורה עוצמות .5.1

 לעמוד חוצות תאורת על, זה במסמך המוגדרות הפעילות בשעות

 (:המואר המשטח במישור שנמדד כפי) הבאות ההארה רמות בדרישות

 :מוניציפאלית וכבישים רחובות תאורת

 הנקובים הערכים את לעבור מבלי 13201 י"ת פ"ע יעשה התאורה תכנון

 :כגון, בו

 סיווג – ראשיים רחובות ME3b הכביש על ,S2 המדרכה על. 

 סיווג – משניים רחובות  S3/4 

 :אור פלישת .5.2

 :על תעלה לא מישור בכל' מ 1.5 של בגובה הנמדדת פולש אור עוצמת

 1 המגורים אזורי אל בפלישה – לוקס 

 5 מסחריים אזורים אל בפלישה – לוקס 

 :המותרות ההפעלה שעות .5.3

 לתפוקה( חצייה ומעברי צמתים להוציא) הרחוב תאורת את לעמעם יש

 .לזריחה ועד 23:00 השעות בין מופחתת

 :רחוב מפנסי נוספות טכניות דרישות .5.4

 (ספוט-מולטי לא) שכבתי-רב פיזור 

 בלבד פסיבי קירור 
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 במנורות להשתמש אין LED מקור דהיינו)  היברידיות LED עם 

 (.HID רפלקטור

 :תאורה של דוגמאות .2

  (א)

 

 

00.01 Figure 1 נכונה לא תאורה! 
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00.02 Figure 2 נכונה תאורה ! 

 

 

 :נדרשים תקנים .3

  (ב)

 בדרכים הנדרשת התאורה איכות רמות

 רמת הדרך סוג

  איכות

 התאורה

  דרישות

   מזעריות

        

 בהיקות

 ממוצעת

 

 מתוחזקת

 אחידות

 פיזור

  פיזור אחידות

  של אורכית

 נתיב כל

 יחס

 

 הסביבה

 מניעת סף

 הסנוור 

 קנדלות      

 ר"למ

(minimum) (maximum) 
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Lav 

(min) 

Uo Ul SR TI  ( %) 

 עורקי רחוב עירונית

 (ראשי)

1 1.5 0.4 0.7   10 

 רחוב

 מאסף

 15   0.6 0.4 1.0 2 ראשי

 15   0.5 0.4 0.8 3 משני

 20   0.5 0.4 0.5 4 מקומי רחוב

 

 

 

 ( לוקס)  מוארות בדרכים ממוצע אופקית הארה עוצמת

 עוצמת הדרך סוג

  הארה

 אופקית

 ממוצעת

 הפזור אחידות

  Eav (min) Eav/ Emin Emax/ Emin 

 4.0 2.0 22 מהירה

 4.0 2.0 20 ראשית

 5.0 2.5 15 אזורית

 6.0 3.0 10 מקומית

   15 משחק מתקני פים"שצ

   8 שבילים
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  כבישים של חתכים

 

 

 

 ( לוקס(  ) מצומת ויציאה לצומת כניסה)  גישה בקטעי ממוצע אופקית הארה עוצמת

  Eav (min) Eav/ Emin Emax/ Emin 

 5 2.5 25 (ראשי) עורקי רחוב

 מאסף רחוב

 6 3 20 ראשי

 6 3 12 משני

 8 4 8 מקומי רחוב

 

 

 ( לוקס)  מוארות שאינן בדרכים ממוצע אופקית הארה עוצמת

 ליישוב קרוב אזור מבודד אזור  

 20 15 בצומת

 20 15 בצומת שלא חציה במעבר
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 אוטובוס בתחנת

 בטרמפיאדות

 רכבת מסילת עם במפגש

 15 10 לצומת בכניסה הסתגלות בקטע

 סיכון באזורי האופקית ההארה עוצמת הגדלת

 סיכון אזורי

 עוצמת הגדלת

  ההארה

 לקטע ביחס

  ישר

Eav/ Emin Emax/ Emin 

     0 (אורך מטר 50 עד)  תחתי מעבר

     50 מחלף

     50 צומת

     50 בצומת חציה מעברי

 5 2.5 50 חציה מעבר
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 המציעים ידי על למילוי טבלה

 

 תאור מספר

 גוף שם

 תאורה

 המוצע

 אחוז מוצע הספק

 התייעלות

1 
 קיים פנס להחלפת יתאים התאורה גוף

  וואט 1000 של בהספק

   

2 
 קיים פנס להחלפת יתאים התאורה גוף

  וואט 400 בהספק

   

3 
 קיים פנס להחלפת יתאים התאורה גוף

  .וואט 250  עד של בהספק

   

 5 2.5 50 אוטובוס תחנת

 5 2.5 50 טרמפיאדות

     50 (והתמזגות היפרדות) נתיבים פיצול

     25 רמפה

     25 והכוונה בניתוב שינויים

 5 2.5 25 רכבת מסילת עם מפגש
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4 
 קיים פנס להחלפת יתאים התאורה גוף

  .וואט 150  עד של בהספק

   

5 

 קיים פנס להחלפת יתאים התאורה גוף

 150W/100W/70W/125W של בהספק

 .וואט

   

 

 

 

 

 


