
 

 35מ//2020מכרז פומבי מס' 
 אנרגטית בתחומי המועצהביצוע עבודות להתייעלות 

 
  

1 
  _______________ 

 חותמת וחתימת מציע                                                                                                                                     
 

 פרוטוקול סיור קבלנים

 התיעלות אנרגטית 35מ//2020מכרז 

 מושב נבטים  10:00שעה  26.11.2020מיום סיור קבלנים 

 
 נוכחים:

 משתתפי סיור הקבלנים
 אלעד טופל, ערבה סי א נד טי, יעוץ ופיקוח למועצה

 ביתן, יעוץ משפטי למועצהשרון 
 שירלי חכם יפרח, מחלקת שפ"ה וסביבה 

 
 
 . עכשיו ככתב כמויות עם הנחה מהאומדן שונה והואכתב הכמויות  .1

 לפרוטוקול כתב כמויות מתוקן , והוא המחייב.  2מצ"ב כנספח 
 
יש לספק את כל הנספחים הנדרשים  במרכז, ובכתב הכמויות, כולל הרשאה מיצרן או  .2

)האחריות לטיפול בגוף התאורה כאשר הוא יבואן אל אחריות לעשר שנים על הגוף, 
מותקן על העמוד(. אנו מבקשים לראות מהיצרן כתב הסמכה רשמי למציע בדבר שנותן 

יש  לכתב הכמויות.  12.2נוסח סעיף לפי  - שנות אחריות על הגופים 10לצורך המכרז  
 לספק אסמתכא לסיווג /רישום קבלני. 

 
 10.3.2021 –יש להקפיד על מילוי ערבות מציע  לפי התאריך המתוקן המופיע בטבלה  .3

 . , והוא המחייבלפרוטוקול זה כתב ערבות מציע מתוקן 2מצורף כנספח 
 

 . 2.12.2020מכי המכרז, שאלות בכתב יתקבלו עד ליום סמלקרוא בפירוט את כל יש  .4
 

חובה לערוך סיור ביישובים לפני מתן ההצעה על מנת לראות את  עמודי התאורה וגופי  .5
נים והגשת ההצעה מהוות להקבסיור חתימה על פרוטוקול   התאורה הקיימים. 

הצהרה על כך שהקבלן ראה את המצב הקיים כיום בתאורת היישובים נבטים )יישוב 
 ללא הרחבה(, תאשור, ברוש, ותדהר )יישוב ללא הרחבה(.  

העבודות כוללות החלפת זרוע והוספת מתאם וגוף תאורה. לא יתקבלו גופים תלויים.  .6
 יבית. תאורת שבילים ושצ"פים תהיה תאורה דקורט

 
 – על המציעים לשלוח קבצי פוטומטריה של הגוף, נתוני סימולציות וחישובי הארה .7

 הכל בהתאם לדרישות המכרז.
 לפרוטוקול זה חתכי כבישים.   3ב כנספח מצ"

 
לעמודי התאורה בהתאמה הקבלן הזוכה ידרש להתקין זרועות וגופים בצבע/צבעים  .8

על מהמועצה אישור בישובים. לצורך הזמנת הגופים והזרועות על המציע הזוכה לקבל 
 הצבע.גוון 

במכרז זה גוף חיצוני יערוך בדיקה קפדנית של עמידה בתנאי המרכז ובדרישות זיהום  .9
 אור, אור פולש, כיווני הארה וכו'. 
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חישוב ההצעה הזוכה הינו שקלול בין המחיר לגוף תאורה ולבין אחוז ההתיעלות  .10
ההצעה לאחוז ההתייעלות המינימאלי תהיה ללא  האנרגטית, כפי שמפורט במכרז. 

 תוספת משנק. 
 פעולות לאחר הזכיה  – חישוב ההתיעלות האנרגטית

וע העבודות. סוג במסגרת העבודות נדרשת התקנה של מונה אנרגיה לפני היציאה לביצ .11
  רשום במכרז.מונה האנרגיה 

 
 . לאחר זאת יגיש לאחר הזכיה תחושב צריכת האנרגיה בפועל בסיוע המונים שיותקנו .12

, ותסוכם צריכת הבסיס בפועל השגות באם ישנם גופי תאורה שאינם עובדיםהקבלן 
כת הבסיס בפועל תהיה נקודת המוצא לבדיקת ילפי תחילת ביצוע העבודות.  צר

 החסכון בחשמל, שיחושב מתוך חשבונות החשמל בפועל לאחר ביצוע הפרוייקט
 הכל מפורט במכרז. –בתוספת גופי תאורה שאינם דולקים ככל שיהיו כאלו 

 
במהלך חיי הפרוייקט, הקבלן לא ידרש לתחזק תקלות שאינן תלויות בעבודות נשוא  .13

רים )כולל( בתחתית הקבלן יהיה אחרי על תשתית התאורה ממגש האביזהפרוייקט. 
העמוד ועד לגוף התאורה )כולל(. הקבלן לא יהיה אחראי על עמוד התאורה וככל 
שידרש להחליפו הדבר יהיה בתוספת עלות. כמו כן, הקבלן לא יהיה אחראי על 
המרכזיות או תשתיות החשמל בין המרכזיות למגש האביזרים בעמוד אלא אם כן הוא 

לפה או שדרוג של המרכזיות ו/או תשתיות החשמל עבודות הח או נדרש לבצע  ביצע
 בין המרכזיות לעמוד התאורה.

 
לעניין חשש מציעים מחיבור גופים נוספים /צורכי חשמל אחרים לאחר ביצוע   .14

הפרוייקט, למרכזיות התאורה: למרכזיות יותקנו מונים רציפים, ובאם יהיה שינוי או 
תור הבעיה.  לא יבואו בחשבון צריכת חריגה בפרופיל צריכת החשמל, תערך בדיקה לאי

 החשמל תוספות תאורה או צריכת חשמל שאינן נובעות מתוך הפרוייקט . 
 

חישוב החסכון והתתיעלות האנרגטית יגזר מתוך חשבונות החשמל בפועל, ולא מתוך  .15
 . (הפיילוטניסוי התאורה )

 הפיילוט -ניסוי תאורה 
 

לכתב הכמויות, הקבלן הזוכה ידרש לערוך ניסוי תאורה )פיילוט( בכל  28כאמור בסעיף  .16
גופים מכל הסוגים . במהלך  3-4במסגרת הפיילוט הקבלן הזוכה ידרש להתקין  יישוב. 

.   כמו כן, ועדי היישובים  הפיילוט יבדקו נתוני הגופים לפי הדרישות במפרט הטכני
 ות, עוצמת אור וכיוב'. נראיאשרו את הגופים מבחינת 

 
במשרדי  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש קבלן שרוצה להגיש הצעה מחוייב לרכוש  .17

 . ( 08-9911740/709המועצה או טלפונית )
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תיקונים  למסמכי המכרז כפי שמוצעים למכירה ומפורסמים באתר  תטבל

 המועצה

מספר 
 סידורי 

 עמוד סעיף  תאור
מספר 
 סעיף 

  הערות  סעיףמתוקןנוסח 

  נמחק 8.3 3 תנאי סף להשתתפות במכרז 1

1.2 
תיקון סכום ערבות מציע, 

  תוקף ערבות מציעהארכת ו
9 30 

המציע יצרף להצעתו  .1
ערבות בנקאית, 
אוטונומית, בלתי 
מותנית ובלתי 
מסויגת לטובת 

בסכום המועצה , 
,00050  ₪

 חמישים)ובמילים: 
אלף שקלים 
חדשים( כולל 

צמודה למדד  מע"מ,
המחירים לצרכן 
החל מהמדד שיהא 
ידוע במועד הגשת 
הצעת המחיר של 

בתוקף עד הקבלן, 
 10.3.2021ליום 

על ערבות   לפחות .
המציע להיות בנוסח 
הערבות המצורף 

לכתב  כנספח ד'
 ההצעה זה במדויק. 

 

חשוב!  מועד 
קצר מזה 

ביא עלול לה
לפסילת 

 הצעה 

1.3 
 תיקון סכום ערבות מציע,

 הארכת תוקף ערבות מציעו
נספח 

 ד
 מצורף נספח ד עם התיקונים 27

חשוב!  מועד 
קצר מזה 

ביא עלול לה
לפסילת 

 הצעה 

 14 4 רישום הצעה בכתב הכמויות  1.4

על המציע לרשום בדיו בכתב 
הכמויות את אחוז ההנחה, 

וסה"כ  ,מחיר אחרי ההנחה
אחרי הנחה )מכפלת כמות 

ההנחה(. אחרי במחיר 
המציע ירשום את הסכום 

הכולל של הצעתו בכתב 
ההצעה וסכום זה יחייב את 

 המציע. 
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 17 5 טבלת כתב הכמויות 1.5

הציע ימלא את הטבלה 
בכתב הכמויות. המועצה 

רשאית לפסול הצעה שתוגש 
ללא מילוי מדויק של הטבלה 

 האמורה. 

 

 23 7 ביקורת כתב הכמויות  1.6

במקרה שבעת ביקורת כתב 
הכמויות על ידי המועצה 

תמצא שגיאה בהכפלת 
הכמויות במחיר אחרי 

ההנחה, ו/או פערים בין 
אחוז ההנחה למחיר אחרי 

ההנחה ו/או שגיאה בסיכום 
כל הסעיפים, המועצה 

במחיר תתחשב אך ורק 
כפי שננקב  אחרי ההנחה

בכתב הכמויות, והסכום 
ן ייחשב קהכללי המתו

 . ההצעה של המציעכסכום 

 

1.4 
לרבות  הוספת המילים  "

הועדים המקומיים בתחומה 
 "ותאגידי המועצה

1 1 

המועצה האזורית בני 
, לרבות הועדים שמעון

המקומיים בתחומה ותאגידי 
: יחד )להלן המועצה

( מזמינה בזה "המועצה"
הצעות לביצוע עבודות 

להתייעלות אנרגטית ובכלל 
זה פירוק גופי תאורה 

קיימים,  אספקה והתקנה 
של גופי תאורת רחוב חדשים 
מסוג לד, זאת לצורך החלפת 

התאורה הקיימת במועצה 
ובתחומי יישובי המועצה 

( בהתאם "העבודות")להלן: 
להוראות מסמכי מכרז זה 

, , המפרט הטכניובפרט
המצ"ב וכתב הכמויות 

למכרז זה ומהווים חלק 
 בלתי נפרד הימנו.

 

1.5 

לרבות  .   "1הוספת המילים
עבור הועדים המקומיים 

 "במועצה ותאגידיה

 .  ")... או "המזמין"( "2

"הואיל"  
 ראשון 

-35 

והמועצה  הואיל 

פרסמה מכרז 

 35מ//2020מס' 

לביצוע עבודות 

להתייעלות 

אנרגטית 

ביישובי 

המועצה לרבות 

עבור הועדים 

המקומיים 

במועצה 

ותאגידיה 
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)ייקראו יחד: 

 או"המועצה" 

 (;"המזמין"
 

   כתב כמויות מתוקן  1.6
מצורף כנספח לפרוטוקול 

 זה 
 מחייב

1.7 
אין צורך לתת  –טבלת מציע 

 400הצעה לגופים בהספק 
 וואט 1000וואט ו 

 106 
. מצ"ב  1,2מחיקת שורות  

לפרוטוקול זה  4כנספח 
 פרט טכנינוסח טבלת מ
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 לפרוטוקול סיור קבלנים  1נספח 

 הנחה מהאומדן. – כתב כמויות

 המחיר אינו כולל מע"מ    לא ניתן לתת אחוז הנחה שלילי.

 כמות יח'   מידה תאור מספר
מחיר 

 ליחידה
אחוז 
 הנחה

מחיר 
אחרי 
 הנחה

סה״כ 
אחרי 
 הנחה

  
שדרוג גופי  -התיעלות אנרגטית

 תאורה 
            

1.1 
תוספת עבור עבודת חברת חשמל 

 )עלות לעמוד(
 יח'

                   
50  

                 
598 

   

1.3 

אספקה והתקנה  של גוף לתאורת 
אשר יבחר ע"י , שיאושר ע"י המזמין

המזמין בהליך הפיילוט. גוף 
התאורה יתאים להחלפת פנס קיים 

וואט. )הסעיף  250בהספק של עד  
כולל פירוק גוף קיים והעברתו 

 למחסני המועצה(.

 יח'  
                   

90  
             

1103  
   

1.4 

אספקה והתקנה  של גוף לתאורת 
שיאושר ע"י המזמין אשר כבישים 

יבחר ע"י המזמין בהליך הפיילוט. 
גוף התאורה יתאים להחלפת פנס 

וואט.  150קיים בהספק של עד  
)הסעיף כולל פירוק גוף קיים 
 והעברתו למחסני המועצה(.

 יח'  
                

645  
             

855 
   

1.5 

אספקה והתקנה של גוף תאורה 
לתאורת  שיאושר ע"י המזמין,

שבילים ושצפ"ים אשר יבחר ע"י 
המזמין בהליך הפיילוט. גוף 

התאורה יתאים להחלפת פנס קיים 
בהספק של 

150W/100W/70W/125W 
וואט.)הסעיף כולל פירוק גוף קיים 

 והעברתו למחסני המועצה(.

 קומפ' 
                

105  
                 

700 
   

1.6 

 אספקה והתקנה של של מערכת
ניטור דוגמת סייטק או יישומי 
בקרה או שו״ע מאושר לניטור 

 מרכזיות תאורה בזמן אמת

 קומפ' 
                     

6  
             

2564 
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1.7 

מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור 
ווט,  400גוף תאורה עם נורה עד 

לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, 
מהדקי הספק, בורג הארקה וחיבור 

כבלי חיבור בין המגש  הארקה,
לגוף התאורה כמפורט קומפלט 

)ללא ציוד הפעלה( וחומרי העזר 
)ביצוע סעיף זה  באישור בכתב 

 מנציג המזמין בלבד(.

 יח'  
                   

49  
                 

171 
   

       מע״מ ללא סה״כ   1.8
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 לפרוטוקול סיור קבלנים 2נספח 

 לכתב ההצעהנספח ד' 

 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 שמעוןשטח שיפוטה של המועצה האזורית 

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

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

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

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

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

 לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

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

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל.  10.3.2021ערבות 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.

 ערבות זו לא ניתנת להעברה או להסבה לצד שלישי

       

         __________________ 

 בנק                                                                



 

 35מ//2020מכרז פומבי מס' 
 אנרגטית בתחומי המועצהביצוע עבודות להתייעלות 

 
  

9 
  _______________ 
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 לפרוטוקול סיור קבלנים 3נספח 

 חתכי כבישים

 מצורף כקובץ נפרד
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  _______________ 

 חותמת וחתימת מציע                                                                                                                                     
 

 

 לפרוטוקול סיור קבלנים 4נספח 

 

  טכני מפרט

 

 המציעים ידי על למילוי טבלה

 התאור התאורה גוף מספר

 גוף שם

 מוצעה תאורה

 דגם, )שם,

 סידורי( מספר

 אחוז מוצע הספק

 התייעלות

 תוספת ללא

 משנק

3 
 קיים פנס להחלפת יתאים התאורה גוף

  .וואט 250  עד של בהספק

   

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

   

 

 

 


