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 מסמך א'

 
 עיריית כרמיאל

 5/2020מכרז פומבי מס' 

 

עיריית כרמיאל מזמינה הצעות לתכנון, אספקה, התקנה ואחזקת 

 מערכות סולאריות לייצור חשמל על מבני ציבור ברחבי כרמיאל

 הוראות למשתתפים ותנאי המכרז

 -נשוא המכרז  .1

בעלי ניסיון מוכח בתחום הסולארי  עיריית כרמיאל מזמינה בזאת ממציעים א.

 להציע הצעות מחירים לתכנון, אספקה, התקנה, חיבור לרשת החשמל ורישוי,  

 וולטאית -ותחזוקה של מערכות  סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו             

  ( על גגות"המתקנים"או "המערכות"  -חשמל לצריכה עצמית )להלן לייצור               

 מבני הציבור של העירייה זאת בהתאם לתנאים  המפורטים במסמכי המכרז               

 . ד'המצורף במסמך  הטכני במפרטובעיקר               

 "העבודות" או "הפרויקט"(.-)להלן 

 

 ההתקשרות לביצוע הפרויקט הינה בשיטת "תכנון ביצוע" מלא כאשר במסגרת  ב.

 "הזוכה"( יהיה אחראי בין היתר לביצוע כל -ספק  הזוכה במכרז )להלןה זו             

 דרושות לצורך  תכנון המערכות, רכש רכיבי המערכות, החשמל, ה הפעולות              

 קבלת המכסה מחברת החשמל בכל  שיידרש, רישוי המערכות קבלה ומסירה של             

 וקתן לתקופה של  שנתיים.המערכות על מרכיביהן ותחז            

 

המערכות יוקמו על גגות מבני ציבור המפורטים ברשימת הגגות המצורפת נספח א'  ג.

 לחוזה  ההתקשרות שבמסמכי המכרז וכן על גבי גגות נוספים שהעירייה תוסיף  

 מעת לעת ללא  שינוי בתמורה המוצעת לקילוואט ותנאי המכרז יחולו עליהם.              

 העירייה תהא רשאית לבצע ברשימה שינויים, החלפות ותוספות הכל על פיה  

 צרכיה.              

 קילוואט. עם זאת המדובר  900 -העירייה מעריכה את סך הקו"ט שיותקן בכ 

 בהערכה בלבד ואין  העירייה מתחייבת לכמות הנ"ל.              

 ש יהיו בבעלות העירייה והיא יובהר כי המתקנים מרגע התקנתם והפעלתם כנדר 

 תהא זכאית  להכנסות הנובעות מהמתקנים.             

 

 העירייה שומרת על זכותה להגדיל ו/או להקטין את מספר הגגות בהם יותקנו  ד.

 המערכות נשוא  מכרז זה הכל לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט ולפי כל דין.               

 תהיינה טענות של  הקבלן במקרה של שינוי במספר הגגות והמציע  כי לא מובהר             

 הזוכה יישאר מחויב למחירים המוצעים על ידו  במכרז.             

 חתימת המציע וחותמת ____________
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 חודשים ממועד שתינתן הוראת העיריה להתחלת  3משך ביצוע הפרויקט הוא   ה. 

 .העבודה                          

 תיאור מדויק של העבודה על שלביה השונים ולוחות הזמנים מצוי בחוזה   

 ההתקשרות,  המפרטים, כתב הכמויות, התוכניות ויתר המסמכים שבחוברת                            

 המכרז.                           

 

 ו.        העבודות יבוצעו בין השאר על פי הנחיות הרשויות המוסמכות ובאישורן הכל על                 

 פי המפרטים ובהתאם להוראות כל דין והקבלן ידאג לקבל את כל ההיתרים,                         

 דות ויהיה עליו לנקוט בכל הרישיונות  והאישורים הנדרשים לצורך ביצוע העבו                        

 אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי הדין והוראות המכרז.                        

 

 השירות: ז. 

 

 מבלי לגרוע מהאמור במפרט הטכני השירות כולל את הפעילות הבאות:  

 

 ( תכנון מפורט, תכנון קונסטרוקציה נושאת והגשת תוכנית בטיחות.1  

 ספקת מתקנים כמפורט במפרט הטכני וביתר מסמכי המכרז  ( הזמנת ציוד וא2  

 לאתר שיפורט בהזמנה.                               

 ( התקנת המתקנים במועד ובמקום שיתואם עם העירייה. יובהר כי העירייה     3  

 ובכפוף  רשאית לשנות את מועד התקנת המתקנים בהתאם לצרכי השטח                               

 לקבלת כל האישורים הדרושים.                              

 ( חיבור המתקנים ללוחות מתח נמוך במבנים באתרים עצמם.4  

( הזוכה יידרש להעביר את המתקן בדיקות כנדרש על ידי חברת החשמל ולמסור 5  

      

 כל האישורים הנדרשים וכשהמתקנים אותם לעירייה לאחר סיום העבודות וקבלת                      

 במצב פעיל ותקין.                              

 

( תחזוקת המתקנים, בהתאם למפרט התחזוקה המצורף למכרז, החל ממועד 6  

                      

 מסירת כל מתקן לתקופה שתתבקש על ידי העירייה.                              

 

 ( העבודות והמתקנים יעמדו בדרישות חוק החשמל, כל גורמי הרגולציה 7  

 הרלוונטים,   דרישות כיבוי אש וכל דרישה אחרת בכל דין או מאת כל גוף מוסמך.                              

 

 

 חתימת המציע וחותמת ____________
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 מועדים ונתונים רלבנטיים למכרז: .    2 

   15/9/2020מפגש מקוון ביום  הבהרות ככל שמתקיים: מועד מפגש 2.1  

 בהרשמה מראש במיילים:        14:00בשעה                                           

                                          shmuliks@karmiel.muni.il  
                                          sharonaa@karmiel.muni.il 

 

 13:00בשעה   22/9/2020 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 2.2  

 

 18.10.2020 12:00מועד אחרון להגשת הצעות בשעה  2.3  

 

 18.12.2020 תוקף ערבות מכרז עד ליום 2.4  

 

 לעיל, בהתאם לצרכיה הבלעדיים.העירייה תהיה רשאית לשנות את המועדים המפורטים  

 כל שינוי בלוח הזמנים האמור יפורסם באתר האינטרנט של העירייה ויופץ לכל מי שרכש  

 את מסמכי   המכרז.             

 

 מחיר רכישת מסמכי מכרז   2.5

 

2,000  ₪ 

 

 סכום ערבות מכרז   2.6

 

100,000 ₪ 

 

 -מסמכי המכרז  .3

 יקראו "מסמכי המכרז" ויהוו חלק בלתי נפרד מן החוזה.המסמכים המפורטים להלן,  

 העירייה תראה במציע במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז  

 מצויים להלן והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב ה              

 ורף אם הצעתו תבחר כהצעה הזוכה.לבצע את העבודות עפ"י תנאי החוזה המצ             

 מסמך א' –הוראות למשתתפים ותנאי המכרז )מסמך זה(  - 

 מסמך ב' –הצעת המציע  - 

 מסמך ג' –נוסח החוזה שיחתם עם המציע שיזכה  - 

 מסמך ד' –מפרטי טכני  - 

 מסמך ה' –רשימת גגות  –כתב כמויות  - 

 'מסמך ו  -נוסח ערבות בנקאית להשתתפות במכרז - 

 מסמך ז' –נוסח ערבות בנקאית להבטחת התחייבויות הזוכה במכרז  - 

 מסמך ח' –נוסח ערבות בנקאית לתקופת האחריות  - 

נוסח אישור על קיום ביטוחים )יומצא לעירייה ללא שינויים ע"י המציע שיזכה  - 

 מסמך ט' -במכרז(  

 מך י'מס – 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 

 מסמך יא' –הצהרה על היעדר קירבה  - 

 מסמך יב'  –מפרט תחזוקה  - 

 חתימת המציע וחותמת ____________
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 תנאי סף -תנאים להשתתפות במכרז  .4

 

 – רשאי להשתתף במכרז מציע העומד בכל תנאים המצטברים המפורטים להלןא.  

 

לעבודות הנדסה בנאיות, מציע שהוא קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים  4.1

לפחות או בסיווג קבוצה  1סיווג  160ותקנותיו בסיווג קבוצה א' ענף  1969-תשכ"ט

 לפחות. 1סיווג  191א' ענף 

  

מציע בעל ניסיון מוכח כקבלן בתכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מתקנים  4.2

 2,000ות בתחומי מדינת ישראל בהיקף מותקן כולל של לפח על גגותפוטוולטאים 

החודשים המסתיימים במועד הגשת ההצעות.  36קילוואט )במצטבר( במהלך 

 יובהר, כי יש להציג רק מתקנים שכבר מחוברים לרשת חח"י.

  

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס  4.3

 במקור מטעם פקיד השומה.

  

, כמפורט 1976-עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ומציע שעומד בתנאי חוק  4.4

 בתצהיר ואישור המצורפים למסמכי המכרז.

  

 מציע שרכש את מסמכי המכרז. 4.5

  

 .1מציע אשר צירף ערבות בנקאית להשתתפות במכרז בנוסח מסמך ה' 4.6

  

מציע בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע מפעילות סולארית הכוללת הקמה  4.7

-ו 2018, 2017לשנה בשנים ₪( )חמישה מיליון ₪  5,000,000ותחזוקה, של לפחות 

 במצטבר לשנים אלה.₪( )חמישה עשר מיליון ₪  15,000,000, או 2019

  

המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק  4.8

ו עומד בפני חדלות פירעון, ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינ

אינו כולל אזהרת "עסק חי" או כל הערה  2018הדו"ח הכספי המבוקר שלו לשנת 

 חשבונאית אחרת שיש בה כדי להתריע על מצבו הכספי.

 

 ב. יובהר כי על כל הצעה להיות מוגשת ע"י מציע אחד בלבד ולא ניתן להגיש הצעות  

 במשותף.                 

 

 ג. כן מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי     

 תוקף  מוגבל, נדרש כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת                  

 חוזה/ההארכה, לפי   העניין.               

 חתימת המציע וחותמת ____________
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 יתערבות בנקא .5

 

 ידי בנק בישראל -להצעה במכרז תצורף ערבות בנקאית אוטונומית שהוצאה על 5.1 

 לעיל  2.6לבקשת המציע,  מבוילת כדין לפקודת העירייה בסכום הקבוע בסעיף                            

 דוגמה וזאת ובתוקף עד המועד שמצוין בסעיף  זה ולפי נוסח הערבות המצ"ב כ                           

 מותנית, וניתנת על פי -להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז.הערבות תהיה בלתי                           

 תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של ראש   העירייה או הגזברית או מי                            

 להגישה לגבייה כל אימת שהמציע מטעמם והעירייה תהיה רשאית                            

 פי תנאי המכרז.-לא יעמוד בהתחייבויותיו על             

 

 הצעה שלא צורפה לה ערבות כנדרש, לא תידון. על פי דרישת העירייה מתחייב  5.2

 המציע להאריך  את תוקף הערבות עד לבחירת הזוכה במכרז וחתימתו על               

 החוזה.             

 

 הגשת ההצעות .6  

 

 על המציע לנקוב במסמך הצעת המציע )מסמך ב'( במחיר המוצע על ידו לכל  .א

 קילוואט מותקן.

ידו לאחזקת כל המערכות מעבר לתקופת -בנוסף ינקוב המציע בסכום המוצע על .ב

 בדק ואחזקה  של שנתיים.

    ההצעה לרכיב זה תחייב את המציע אך לא תחייב את העירייה. סכום האחזקה  

 השנתי מעבר  לתקופת הבדק לא הובא בחשבון בבחירת ההצעה.                          

 המחיר המוצע ע"י המציע, כמפורט בהצעה )להלן: "מחיר התמורה"( כולל את  .ג

המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות באספקת  כל ההוצאות בין 

למען    הסר ספק לא תתווסף לתמורה  הטובין והשירותים על פי תנאי  המכרז.

 תוספת מכל סוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה.

 על אף האמור לעיל יתווסף לתמורה מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י   

 העירייה.                          

 מבלי לגרוע מכלליות האמור בס"ק ג' לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס,  .ד

וכיו"ב ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה ובמחירי היחידה/ות   יה בלו, מס קנ

 שבהצעה.

 ההצעה תוגש אך ורק על גבי טופס ההצעה שצורף למכרז ויצורפו לה כל מסמכי  .ה

המציע למלא את הצעתו בדין כמפורט לעיל ולחתום על גבי החוזה    המכרז. על 

 )מסמך ד'(, טופס ההצעה 

 והכל  –סמך ג'( וכן לסמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז )מ                          

  בשני עותקים.                           

 חתימת המציע וחותמת ____________
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 כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה,  .ו

 לרבות ערבות 

 העירייה  יום מהמועד הקבוע להגשת ההצעות.  90ההשתפות להצעה למשך                             

 תהיה רשאית  לדרוש מהמציע להאריכה לתקופה נוספת כפי שתורה העירייה                            

 והמציע חייב יהיה לעשות כן.                           

 

 מכים והאישורים ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המס-ההצעה תוגש על .ז

 שם המציע ויתקיימו בו. אם תוגש הצעה משותפת היא תיפסל. הנדרשים יהיו על 

 

 מסמכים .7

  

 כל מציע יצרף להצעתו )בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז(: א.  

 

 תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור על ניכוי מס במקור מטעם (1

 למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח(.פקיד השומה )מקור/העתק מאושר 

 

 , בנוסח 1976-( אישור ותצהיר לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2  

 (.2ז)-( ו1המצורף למסמכי המכרז כמסמכים ז)                               

 

 , בנוסח מסמך יב', בצירוף 4.2( פירוט ניסיונו של המציע כנדרש בסעיף 3  

 האסמכתאות הנדרשות שם.                               

 

 .4.1( העתק אישור רישום ברשם הקבלנים, כנדרש בתנאי סף סעיף 4  

 

 .4.7( אישור רו"ח להוכחת עמידה בתנאי סף בסעיף 5  

 

 בנוסח מסמך ו'.₪,  100,000( ערבות בנקאית להשתתפות במכרז ע"ס 6  

 

 ( קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.7  

 

 (.1( הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר, בנוסח מסמך ג')8  

 

 

 

 

 חתימת המציע וחותמת ____________
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 ( אם המציע הוא תאגיד, עליו לצרף את המסמכים הבאים:9  

   

אישור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי מתן השירות ואספקת הטובין  -

הצעת התאגיד חתומה ע"י האנשים  הינם במסגרת סמכויות התאגיד, כי

המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי 

המכרז וכי ההשתתפות במכרז וכן מתן השירות נשוא המכרז הינם בהתאם 

 למסמכי ההתאגדות.

  

 שמות מנהלי התאגיד. -

 

 חתימת המציע וחותמת ____________

 

לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את שמות האנשים המוסמכים  -

 התאגיד.

  

 כתובת משרדו הרשום של התאגיד. -

 

( אם המציע הינו שותפות, עליו לצרף אישור עו"ד/רו"ח השותפות בדבר 10  

 זכויות                   

ניין הגשת   החתימה בשם השותפות  וקבלת החלטה כדין של השותפות בע                                

 ההצעה 

 והשתתפות במכרז.                                 

 
 
 -הבהרת מסמכי המכרז ושינויים  .8

 
 בכתב , יודיע המציע 2.1לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמצוין בסעיף  8.1

 "המנהל"( על כל מקרה של סתירה או שגיאה  –למר שמואל שדה סגן מהנדס העיר )להלן  

או אי התאמה  או חוסר בהירות שמצא במסמכי המכרז, וכל ספק שהתעורר אצלו בקשר               

 למובנו של סעיף, פרט או  

 עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז.              

לח למציע תשובה בכתב. עותק השאלה והתשובה יימסר לכל נמסרה הודעה כאמור, תיש

 אחד מהמציעים.

 shmuliks@karmiel.muni.ilהודעה כאמור תימסר למנהל בכתב לכתובת דואר אלקטרוני  

 השאלות תשלחנה בכתב בפורמט וורד בלבד.

. תשובות העירייה  04-9085691ידי גב' שרונה אמזלג טלפון -יש לוודא קבלת הדוא"ל על

 ידה בכתב יהיו סופים ומוחלטים ויחייבו את המציע.-הפירושים שינתנו עלו

  

כל מסמכי המכרז משלימים האחד את השני ובאו להוסיף האחד על השני ובשום אופן לא  8.2  

לגרוע מהוראותיו של האחד על השני. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו 
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ים ובהיעדר קביעה אחרת בכתב, תגבר משמעות לגבי הוראה כל שהיא במסמכים השונ

  ההוראה המטיבה ביותר עם העירייה ובמקרה של ספק יכריע מהנדס העיר. 

 

 ידי -מציע לא יהיה רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות או הבהרות שניתנו לו על 8.3

 העירייה, אלא אם ניתנו לו בכתב וצורפו להצעתו כחלק בלתי נפרד.

 
 אית בכל עת קודם למועד האחרון להגשת הצעות, להכניס שינויים ותיקונים העירייה רש 8.4

במסמכי המכרז ביוזמתה או בתשובה לשאלות מציעים. השינויים והתיקונים יהוו חלק 

נפרד מתנאי המכרז, ויובאו לידיעת המציעים או רוכשי המכרז בדואר רשום או -בלתי

ל פי הפרטים שהשאיר כל רוכש מכרז בפקסימיליה או בדוא"ל לפי בחירת העירייה וע

 בעירייה.

 

 תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהא חלק ממסמכי המכרז. 8.5

 

 

 

 חתימת המציע וחותמת ____________
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 -הצהרות המציע  .9

 
 הגשת הצעה למכרז מהווה אישור של המציע לכך שכל פרטי המכרז והאמור במסמכי  9.1

המכרז ידועים לו, וכי הוא מסכים לאמור בהם וכי הוא מסוגל למלא אחר כל 

 התחייבויותיו שבמסמכי המכרז.

 לאחר הגשת ההצעה, לא תתקבל כל טענה של המציע בדבר טעות או אי הבנה בקשר  9.2

 כי המכרז.לפרט כלשהו שבמסמ

 ידוע למציע כי אינו רשאי לערוך שינוי כלשהו במסמכי המכרז. כל שינוי או הסתייגות  9.3

ביחס לפרט כלשהו שבמסמכי המכרז, העירייה רשאית לפי שיקול דעתה להתעלם ממנו 

 כאילו לא נכתב או לפסול את ההצעה.

 

אם להנחיית המנהל או ידוע למציע כי מלבד מסמכי המכרז יתבצעו השירותים גם בהת 9.4 

 מי מטעמו.

 

 -בחינת ההצעות  .10

 אי הגשת הצעות מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת  10.1

ידי שינוי או תוספת בגוף -שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על

 לפסילת ההצעה. המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום

 

 העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת  10.2

מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת 

 העירייה מונע הערכת ההצעה כראוי.

 

 הצעה שהיא כזוכה.העירייה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל  10.3

 

בבחירת ההצעה הזוכה, רשאית העירייה לקחת בחשבון שיקוליה את גובה ההצעה  10.4

  אמינותו, ניסיונו המקצועי, כישוריו, רמתו המקצועית, חוסנו הכלכלי ומצבו הכספי של  

             המציע, וכושרו של המציע לבצע  את החוזה ואספקת השירות בטיב מעולה ואת ניסיונו              

 של המציע עם העירייה ועם רשויות אחרות או  גופים ציבוריים אחרים בעבר.             

 

 העירייה תהיה רשאית לדרוש מהמציע פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות  10.5

     מנת לבחון -ו/אוהסברים וניתוחי  מחיר ככל שתמצא לנכון גם לאחר פתיחת ההצעות על            

 ת ההצעה כראוי.א            

ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות להמליץ בפני ראש העיר לפצל את הזכייה  10.6

 בהר במכרז בין מספר זוכים ולמציעים במכרז לא תהיה כל טענה או תביעה בשל כך. מו 

 בזאת כי פיצול הזכייה כאמור לא    יקנה לזוכים כל זכות לשנות את המחירים הנקובים              

 בהצעתם.             

 

 חתימת המציע וחותמת ____________
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  1987-)א( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח22תשומת לב המציעים מופנית לתקנה  10.7

 דיפות לתוצרת הארץ בהתאם לתקנה הנ"ל.תינתן ע לפיה               

 

 -רכוש העירייה  -מסמכי המכרז  .11

 
לעיל. סכום זה לא יוחזר  2.5את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת הסך המצוין בסעיף 

למשתתפים בשום מקרה. מסמכי המכרז הינם רכושה של העירייה והם נמסרים למציע 

אחרת ואסור לרוכש המכרז להעתיקם או לצורך הגשת הצעתו למכרז ולא לצורך מטרה 

 להשתמש בהם אלא לצורך  הגשת הצעתו.

 

 -הזכייה במכרז וביצוע החוזה  .12

 
 העירייה שומרת לעצמה במפורש את הזכות לפי שיקול דעתה לבטל את המכרז בכל פרק  12.1

זמן שהוא, או לדחות את ביצועו למועד אחר ובאותו מועד לפרסם מכרז חדש וזאת גם 

אחר שנמסרה הודעה למציע על זכייתו, ולמציע שיזכה או לכל מציע אחר, לא תהיינה ל

 כל טענות או תביעות בקשר לכך, כלפי העירייה ו/או מי מטעמה.

 
 רק חתימת העירייה על החוזה תהווה התקשרות מחייבת. 12.2

החלטה על זכיית מציע לרבות הודעה למציע על כך, לא תשמשנה כאישור להתקשרות 

 בחוזה עימו, והמציע לא יהיה רשאי להסתמך על כך.

 
 העירייה תהיה רשאית הן לפני חתימת החוזה והן בתקופת החוזה, להקטין את היקף  12.3

 החוזה  ו/או ולהוציא לפועל רק חלק ממנו לפי שיקול דעתה המוחלט.

ע רק כן תהיה העירייה רשאית לדחות את תחילת ביצוע החוזה ו/או להתקשר לביצו-כמו

בקרות האמור לעיל, לא תהיינה למציע שיזכה או לכל משתתף במכרז,  חלק מן החוזה.

 טענות כלשהן כלפי העירייה או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק.

 

העירייה רשאית לבטל את המכרז מסיבה תקציבית או מכל סיבה אחרת ולמציע לא   12.4 

לאחר בחינת ההצעות יתברר כי ההצעה המתאימה  תהיה עילה לתביעה בגין זה. אם

גבוהה מהתקציב המאושר, תהיה העירייה רשאית , לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע חלק 

מהעבודות ו/או לצמצם את היקפו של החוזה עד להיקף התקציבי המתאים או אף לא 

ר לבצע כלל את העבודות נשוא המכרז והכל בהתאם למהות העבודה, לתקציב המאוש

ולתוצאות המכרז ולמציע שיזכה או לכל מציע אחר במכרז לא תהיינה טענות כלשהן 

כלפי העירייה.אף אם ייחתם חוזה, בעקבות המכרז עם הזוכה במכרז, תהא העירייה 

רשאית לפי שיקולדעתה הבלעדי, לבצע חלק מהעבודות שבחוזה ו/או לבצע בשלבים ו/או 

אים או אף לא לבצע כלל הכל בהתאם לצמצם את היקפן עד להיקף התקציבי המת

לתקציב המאושר ולמדיניות העירייה בנושא ולמציע שיזכה או לכל מציע אחר לא תהיינה 

 טענות כלשהן כלפי העירייה.

 

 חתימת המציע וחותמת ____________
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אם יבוטלו תוצאות המכרז ע"י העירייה, לא יהא הזוכה במכרז זכאי לבקש כי העירייה 

בעתיד כשיהיו בידיה התקציבים לביצוע העבודה והחלטת העירייה על ביטול תתקשר עמו 

 המכרז הנה סופית ולא ניתן לערער עליה בכל דרך.

 למציע, ו/או למי מטעמו, לא תהיינה כל טענות, דרישות ו/או תביעות מכל סוג שהוא כלפי

 העירייה בשל שימוש העירייה בזכותה זאת.

 , מאשר את הסכמתו לאמור לעיל.המציע בעצם הגשת הצעתו למכרז

 

  -תנאי תשלום  .13

 
 יום  80תנאי התשלום הינם כמפורט בחוזה ובנספח תנאי תשלום וישולמו שוטף פלוס  

 נומינלית וללא   הצמדה.              

 
 -הודעה על זכייה וחתימת החוזה  .14

 

 ימים מיום שנמסר לו על זכייתו או במועד  7המציע שיזכה, חייב לחתום על החוזה בתוך  14.1

 אחר לפי   הודעת העירייה . במועד זה ימציא הזוכה לעירייה את המסמכים והאישורים               

 שעליו להמציא בהתאם   למסמכי המכרז.              

זה ולהמציא את המסמכים הנדרשים בפרק מציע שהצעתו נתקבלה וסירב לחתום על החו

 ידו.-הזמן הנ"ל, תהיה העירייה רשאית מיד לגבות את הערבות הבנקאית שנמסרה על

 מציע שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב אליה תצורף הערבות הבנקאית  14.2

 ידו בקשר עם השתתפותו במכרז.-שהומצאה על

 פי מסמכי המכרז או שיתברר לעירייה כי -במקרה שהזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו על 14.3

הצהרה כלשהי של המציע שניתנה במכרז אינה נכונה או שהוא לא גילה לעירייה עובדה 

מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז, רשאית 

 את הערבות הבנקאית שצורפה להצעתו,  העירייה לבטל את הזכייה במכרז ולחלט

ידה בין המציע הבא בתור ובין המציע -וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על

 שיזכה במכרז חדש שיפורסם.

במקרה כזה הזוכה שהצעתו בוטלה כאמור, יפצה את העירייה על כל הפסד שייגרם לה 

 בגין כך.

צוי שהזוכה שהצעתו בוטלה, יהיה חייב אין בגובה הערבות כדי לשמש מגבלה לגובה הפי

 לשלם לעירייה.

 ₪  100,000ביחד עם החוזה החתום ימציא הזוכה ערבות ביצוע על סך  14.4

צמודה למדד המחירים לצרכן. ערבות זו תהיה בתוקף לתקופת ₪( )במילים: מאה אלף  

 הביצוע ולתקופת הבדק.

 עם המצאתה תוחזר לזוכה ערבות ההשתתפות במכרז. 

 

יום ממועד הודעה על זכייתו אישור על כך שהוא ומועסקיו  30כן ימציא הזוכה תוך -כמו 14.5

במתן השירותים נעדרי הרשעה לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות 

 .2001-מסוימים תשס"א

 חתימת המציע וחותמת ____________
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 -הגשת ההצעה וסיור קבלנים  .15

 

בטבלת  2.1ככל שיתקיים מפגש הבהרות או סיור קבלנים בהתאם לאמור בסעיף  15.1

 מועדים ונתונים רלוונטיים למכרז הנוכחות בו אינה חובה. 

 

, כמפורט במסמך זה, יש 3את ההצעות לרבות המסמכים המצוינים בסעיף  15.2

 להכניס למעטפה  

רשום רק מספר המכרז ועליה שצורפה למסמכי המכרז, ללא סימני זיהוי               

  ולמסור

בעירייה אשר   302לידי מזכירת מ"מ ראש העיר בחדר  במסירה אישית              

 תכניסם לתוך תיבת 

 המכרזים שבעירייה.              

 

מעטפות שימסרו לאחר המועד האמור, לא תיפתחנה אלא רק לשם בירור זהות מגיש 

 .המעטפה לצורך החזרתה

 

 

 

 

          

 עיריית כרמיאל              

 

 

 אני הח"מ ________ מאשר שהבנתי, ואני מסכים

 לכל האמור במסמך זה.

                                

 חתימת מורשי החתימה + חותמת המציע  
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 מסמך ב'

 

 הצעת המציע
 

 

 לכבוד

 עיריית כרמיאל

 

 א.נ.,

 

 5/2020מכרז מס'   הנדון: 

 לביצוע תכנון, אספקה, התקנה ואחזקה של מערכות סולאריות              

 לייצור חשמל על מבני ציבור             

 

אני הח"מ _____________ קראתי בעיון את מסמכי המכרז, הוראות למשתתפים  .1

ותנאי המכרז, המפרט הטכני, החוזה, כתב הכמויות, וכן יתר מסמכי המכרז הנדון 

"מסמכי החוזה"( והנני  –את המכרז שבנדון על כל נספחיו )להלן  -כולם יחד  -והמהווים 

נה חיבור ותחזוקה של מתקנים מגיש בזאת את הצעתי לתכנון, אספקה, התק

 פוטוולטאים על גגות מוסדות ציבור בעיר כרמיאל.

 

אני ביקרתי באתרי העבודה ובדקתי את כל הנדרש, את דרכי הגישה לגגות ואת יתר  .2

 הנתונים הנדרשים לצורך הגשת הצעתי.

 

 מצב הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי החוזה המפורטים לעיל, וכי אתרי העבודה,  .3

 הגגות,   תנאי הגישה אליהם וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על העבודה ידועים               

 ומוכרים לי לרבות   הוראות הבטיחות הנוגעות לביצוע עבודות במוסדות חינוך וכי                

 ז ואני מקבל על בהתאם לכך קבעתי את הצעתי ואני  מסכים לכל האמור במסמכי המכר              

 עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים   במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות              

 במחירי הצעתי.              

 

 אני מצהיר ומתחייב בזאת כי: .4

 

הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות, הכשירות, הרישיונות וההיתרים הדרושים  א.

 יבויותיי בהתאם לכל מסמכי המכרז.לביצוע העבודות וכל התחי
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הנני עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז  ב.

כמפורט במסמך הוראות למשתתפים ותנאי המכרז ולראיה הנני מצרף את כל 

 המסמכים הנדרשים .

 

ברשותי, או יש בכוחי להשיג, את כל הציוד, המתקנים, החומרים וכח האדם  ג.

על מנת לבצע את העבודה נשוא המכרז/החוזה בהתאם לדרישות  הדרושים

 החוזה. -ולתנאים שבמסמכי החוזה, ובמועדים המפורטים במסמך ג' 

 

 

המחירים הכלולים בהצעתי, כפי שנרשמו על ידי בטופס ההצעה להלן הינם  ד.

בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג   -סופיים והם כוללים את כל ההוצאות 

על פי תנאי המכרז/החוזה  -כרוכות בביצוע העבודה נשוא המכרז/החוזה ה

לרבות רווח הקבלן ולרבות המערכות קומפלט, פאנלים סולריים, ממירים, הציוד 

החשמלי, מערכת מונים חכמים לקריאה רציפה, תכנון, רישוי הקמה והתקנה 

כת על וכל אשר נדרש בהתאם למכרז ועד הפעלה המסחרית המושלמת של המער

כל רכיביה לרבות לתקופת בדק של שנתיים ומתן אחריות לתקופה שנקבעה 

 בחוזה.

 

המכרז או לבצע  ידוע לי כי העירייה אינה מתחייבת להיקף רכישה מינימלי מכח ה. 

את הרכישות כלל ותהיה רשאית אף לבטל את המכרז ולא תהיה לי כלפי 

העירייה כל טענה או תביעה או זכות פיצוי בגין אי רכישת והתקנת מתקנים ו/או 

 מערכות סולאריות או בגין היקף רכישתם.

 

ש ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זה גם אם לא הוזכרה במפור ו.

 בהצעתי מחייבת אותי.

 

אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם לכל תנאי  .5

המכרז ולמסמכי החוזה, לפי המחירים שרשמתי בהצעתי, בהיקף ובמועד הנדרש במכרז 

בהתאם להוראות הבטיחות והוראות כל דין ולשביעות רצונה המלאה של העירייה, וזאת 

 פה הקבועה במסמכי החוזה.תוך התקו

 

 7אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן, וזאת תוך  .6

 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

 
לחתום על כל מסמכי המכרז/החוזה, ולהחזיר את החוזה לעירייה כשהוא חתום  א.

מסמכי החוזה לרבות  כדין. חתימתי על מסמכים אלו כמוה כחתימה על כל

 המפרט, התכנית וכל מסמך אחר שיהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה.

 

להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה להבטחת קיום תנאי החוזה לתקופת  ב.

 החוזה ולתקופת הבדק והכול כמפורט במסמכי המכרז.
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על  ימים מיום ההודעה 7זמנים לביצוע העבודות תוך -להמציא למנהל לוח ג.

 הזכייה במכרז.

 
 להמציא אישור על קיום ביטוח קבלן חתום ע"י חברת ביטוח. ד.

 
 

יום מיום הודעת העירייה על זכייתי במכרז ובטרם כניסתי ל"מוסד"  30תוך  ה.

-כהגדרתו בחוק למניעת העסקתם של עברייני מין במוסדות מסוימים תשס"א

מטעמי במסגרת השירותים , אישור משטרה על כך שאני וכל המועסקים 2001

 נשוא מכרז זה הינם נעדרי הרשעה בעבירות מין כהגדרתן בחוק הנ"ל.

 

לעיל כולן או  6אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .7

מקצתן, אאבד את זכותי לקבל את העבודה והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות 

עתי זו. כן ידוע לי, שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל הבנקאית שמצורפת להצ

זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם 

 הגשת הצעתי למכרז.

 

הנני מתחייב להתחיל בביצוע העבודות בתאריך שידרש ממני, בהתאם לצו התחלת  .8

 העבודה שינתן לי על ידי העירייה.

 

להוראות למשתתפים  7הנני מצרף להצעתי את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בסעיף  .9

ובתנאי המכרז. ידוע לי כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לדרוש ממני להציג כל 

מידע/מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותי, ניסיוני, מומחיותי, אפשרויות מימון, 

אהיה חייב למסור לוועדה את מלוא התאמתי לאספקת השירות לרבות המלצות וכי 

המידע/המסמכים להנחת דעתה אם אסרב למסור מסמך, הסבר או נתון כלשהו, רשאית 

 הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עירייה ואף לפסול את ההצעה.

 

ידוע לי כי העבודה נשוא המכרז כפופה לתקציב מאושר ולפיכך אם יתברר כי התקציב לא  .10

 אושר או    כי התקציב בוטל, כולו או חלקו, או שההצעות שהוגשו למכרז חורגות בשיעור  

  מהותי לדעת העירייה מן   התקציב המאושר לביצוע העבודה, תהיה העירייה רשאית              

 את המכרז ולא תהא לאף אחד   מהמציעים עילת תביעה לפיצוי כלשהו. בטל ל             

 

מצהיר כי המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או  הנני .11

פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה הוא אינו עומד בפני חדלות פרעון, 

הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חי" ולא הוטלו על נכסיו עיקולים 

 מהותיים.
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תחייבויותיי כמפורט במסמכי המכרז, סכום הצעתי הינו סך של בתמורה לביצוע כל ה .12

בצירוף מע"מ עבור כל ₪( )במילים: _____________________ _____________ ₪ 

 קילוואט מותקן.

 

 א. בתמורה לאחזקת המערכות על פי מפרט האחזקה נספח ___ למסמכי המכרז, .13

 ₪ שנות בדק הינו ___________  2ר סכום הצעתי לאחזקה שנתית לאח                  

 בצירוף מע"מ.₪( )במילים: __________________      

 

 ב. אני מצהיר כי ידוע לי שהצעתי לאחזקה לא תשמש כרכיב בשקלול ההצעות במכרז 

 אך היא תחייב אותי אם העירייה תקבל את הצעתי לביצוע הפרויקט ובסיום תקופת                    

 הבדק תחליט להתקשר איתי לביצוע האחזקה.                  

 

יום מהמועד האחרון להגשת  90הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .14

 הצעות למכרז.

תהיה הצעתי  -יום  90במידה שהעירייה תדרוש את הארכת הערבות לתקופה נוספת של 

 ימים נוספים בהתאם. 90והצהרתי זו בתוקף למשך 

 

 

 

 בכבוד  רב,

 

 __________________ 

 חתימה                                                                                                       

 

 שם המציע )נא לציין שם מלא(:_____________________________________

 

 ________________מספר ת.ז./ח.פ.:_______________________________

 

 כתובת:_______________________________________________________

 

 טלפון:_______________________________________________________

 

 טלפון נייד: ___________________________________________________

 

 פקסימיליה:___________________________________________________

 

 תאריך:_______________________________________________________
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 מסמך ג'
 

 חוזה התקשרות
 
 

 2020, ביום _____ לחודש _____ בשנת עיריית כרמיאלשנערך ונחתם ב
 
 בין
 

 עיריית כרמיאל
 "(המזמינה" או "העירייה)להלן: "

 
 לבין
 

__________________ 
__________________ 

 "(הקבלן)להלן: "
 
 
והעירייה מעניינית בביצוע עבודות לאספקה התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות על  הואיל 

 " בחוזה זה להלן(;המבנהוכהגדרת "(עיריית כרמיאל גגות של מבני הציבור של 
 

לביצוע העבודות הדרושות להקמת  05/2020 פרסמה מכרז פומבי מס' עיריית כרמיאלו והואיל 
 ידי המזמינה;-"( והצעתו של הקבלן למכרז התקבלה עלהמכרזהמערכות )להלן: "

 
והקבלן מצהיר כי הוא בעל הניסיון, הידע, המיומנות והמומחיות הדרושים לביצוע  והואיל

 ה זה;העבודות הדרושות להקמת המבנה כנדרש לפי מכרז וחוז
 

והצדדים הסכימו לכך שהקבלן יבצע את העבודה כקבלן עצמאי, הכל כמפורט בחוזה זה  והואיל
ומסמכי המכרז על נספחיו השונים, לרבות המפרטים המצורפים לחוזה ומהווים חלק 

 בלתי נפרד ממנו;
 

על  והעירייה מוכנה למסור לקבלן את ביצוע העבודות להקמת המבנה והקבלן מוכן לקבל והואיל
 עצמו את ביצוע העבודה כאמור, הכול בהתאם לתנאים המפורטים להלן;

 
 וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם בכל הנוגע לחוזה זה. והואיל

 
 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

 

 כללי –פרק א' 
 
 מסמכי החוזה .1

 
 נפרד מן החוזה.המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי  .1.1

 
 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.2
 

המזמינה מסמכי המכרז על נספחיו השונים, לרבות התשובות שניתנו בכתב מאת  .1.3
 לשאלות ההבהרה, ככל שניתנו, מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה.

 

הצעתו של הקבלן, לרבות המחירים שלהם התחייב, ולרבות פרטים ומסמכים  .1.4
 על ידי הקבלן על פי דרישת המזמינה. שנמסרו

 

 כלל המפרטים שפורטו במסמכי המכרז ובחוזה, בין אם צורפו להם ובין אם לאו. .1.5
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 תכניות נוספות שיצורפו לצו התחלת העבודה, ככל שיצורפו. .1.6
 

לוחות הזמנים לביצוע העבודות, כפי שיפורטו בצו התחלת העבודה או כפי שיאושרו  .1.7
 לקבלן על ידי המפקח.

 
 
 

 הגדרות ופרשנות .2
 

בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות  .2.1
 המפורטים בטור השמאלי דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:

 
 

 פירושו המונח

לביצוע עבודות לאספקה  05/2020מכרז פומבי מס'  "המכרז"

התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות, לרבות כל 

מסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז, ולרבות, 

 .פרוטוקולים והבהרות למכרז האמור

 "ההסכם"

 

מסמך זה, הנספחים המצורפים אליו וכן 

המסמכים הנוספים שאינם מצורפים להסכם זה, 

ספחים ככל שהם נזכרים בהוראותיו של ההסכם כנ

מחייבים. הפניה בהסכם זה או באחד הנספחים 

ל"הסכם" או ל"מסמכי ההסכם", משמעה הפניה 

 להסכם זה ולנספחיו.

ביצוע עבודות לאספקה, התקנה רישוי ותחזוקה  "הפרויקט"

של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה 

 עיריית כרמיאלפוטוולטאית במבני ציבור של 

 .ז ונספחיוכמפורט במסמכי המכר

כלל הפעולות הדרושות לשם ביצוע הפרויקט,  "העבודות"

לרבות, הכנה של השטח בו מבוצעות העבודות, 

תכנון, הקמה, ביצוע כל התשתיות הדרושות, 

מערכות, ניקיון, הובלה ופריקה, פינוי פסולת, 

עובדים, ציוד וכלי עבודה, אביזרי בטיחות, הסדרי 

שמירה, ייעוץ, שימוש  תנועה זמניים, גידור וסימון,

בחומרים, שירותי מעבדה, לרבות, כל הפעולות 

הדרושות לצורך התארגנות לביצוע העבודות או כל 

חלק מהן, ולרבות, כל עבודה נלווית הדרושה 

לצורך השלמת הפרויקט כהגדרתו במכרז; לרבות 

כל הפעולות הנדרשות לצורך תכנון המערכת, רישוי 

היתר בניה וקבלת המערכת לרבות הגשת בקשה ל

היתר הבניה, קבלת המכסה ביצוע בדיקות קבלה 

ומסירת התקנתה, רכש רכיבי המערכת, החשמל, 

מחברת המערכת על מרכיביה, וכן ביצוע תחזוקה 
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שוטפת כהגדרתה במסמכי המכרז ומתן אחריות 

שנים לפחות כמפורט במסמכי  20לתקופה של 

 המכרז.

ייבנו המערכות ויבוצעו העבודות הגג/ות עליו/הם  "הגג" או "הגגות"

 כמפורט במסמך ה' למסמכי המכרז.

שגיאה! מקור ההפניה לא כפי שמפורט בסעיף  "שלבי העבודה"

 להזמנה להציע הצעות, מסמך א'.  נמצא.

 

 "המבנה"

 

 ביצוע הפרויקט בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

 ידי הקבלן למקום המבנה,-חומרים שסופקו על "חומרים"

למטרת ביצוע המבנה והשלמתו, לרבות אביזרים, 

ומתקנים העתידים להיות חלק מוצרים, וכן ציוד 

מן המבנה, בין מוגמרים בין אם לאו ולרבות כל 

פריטים, מוצרים, חלקים, אביזרים, ציוד, מערכות, 

 מכשירים, כלים וכיו"ב. מכונות,

המפרט " או ""המפרט הטכני

 "המיוחד

למסמכי   2-מפרט טכני מיוחד המצורף כמסמך ג

כל המכרז, ואשר מפרט את הדרישות הטכניות ב

הנוגע לביצוע העבודות מושא מכרז זה, לרבות, כל 

 שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת שייערך בו.

המפרט הכללי לעבודות בניה בהוצאת הועדה הבין  "המפרט הבינמשרדי"

משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבניה 

"( לביצוע עבודות מושא המכרז. הספר הכחול)"

נכון למועד הגשת  זאת בגרסתם המעודכנת ביותר

ההצעות במכרז זה; מובהר, כי בהגשת ההצעות 

למכרז זה, יראו את כל אחד מן המציעים כאילו 

הצהיר, כי מצוי בידיו המפרט הבין משרדי, בנוסחו 

 המעודכן ביותר.

המפרט הטכני או המפרט המיוחד והמפרט  "המפרטים"

 הבינמשרדי

 הגרגוריאני.פי הלוח -חודש קלנדרי על "חודש"

המדד  -כל עוד לא הוגדר אחרת במסגרת המכרז  "המדד"

הנו מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים כפי 

שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית 

 לסטטיסטיקה, או כל מדד אחר אשר יבוא תחתיו.

. כל עוד לא המזמינהמי שנקבע כמנהל מטעם  "המנהל" או "נציג המזמינה"

מנהל יהיה : מר שמואל שדה סגן נאמר אחרת, ה

 מהנדס העיר.

 -מי שנתמנה בהודעה בכתב לקבלן, מעת לעת, על "מנהל הפרויקט"

לנהל את ביצוע העבודות הכלולות המזמינה ידי 
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בפרויקט ו/או לפקח על ביצוע המבנה או כל חלק 

תהיה רשאית בכל עת לשנות בכתב המזמינה ממנו. 

ידי -ימונה על את זהות מנהל הפרויקט. ככל שלא

מנהל הפרויקט מטעמה, ישמש המנהל או המזמינה 

ידו כמנהל הפרויקט מטעם -מי שימונה על

 .המזמינה

במסגרת המכרז, ככל המזמינה ידי -כפי שנקבע על "המפקח"

שנקבע, או כל אדם או גורם אחר אשר ימונה מעת 

כוחה כדי להשגיח, לפקח -לעת ע"י המזמינה כבא

ע העבודות ו/או כל חלק מהן ולבקר את אופן ביצו

והשלמתן בהתאם להוראות ההסכם; למען הסר 

ספק, מובהר כי בכל מקום בהסכם זה שבו הוענקו 

סמכויות למפקח, הרי שסמכויות אלה ניתנות 

 .המזמינהידי מהנדס -לביצוע גם על

הקבלן, לרבות נציגיו של הקבלן, שלוחיו ומורשיו,  "הקבלן"

ממנו. מקום בו הקבלן בביצוע המבנה או כל חלק 

הנקוב בכותרת החוזה מורכב מיותר מישות 

משפטית אחת, יראו את כל הכלולים בהגדרת 

 הקבלן כחייבים לפי החוזה ביחד ולחוד.

 התאריך המפורט בצו התחלת העבודה. "יום תחילת ביצוע המבנה"

הוראה בכתב לקבלן המורה לקבלן להתחיל בביצוע  "צו התחלת עבודה"

במועד הנקוב בה; לא יהא תוקף לצו המבנה, 

התחלת עבודה שנערך ו/או שניתן לפני חתימתם 

  של הצדדים כדין על החוזה.

היום שבו מסתיים פרק הזמן הקבוע במפרטים  "יום סיום ביצוע המבנה"

המצורפים לחוזה זה לשם ביצוע כל העבודות 

להקמת המבנה, לרבות מועד מאוחר יותר או 

בהתאם המזמינה ודכן על ידי מוקדם יותר כפי שע

 להוראות החוזה.

המועד שצוין כמועד סיום המבנה בתעודת הגמר,  "יום סיום המבנה בפועל"

תעודת הגמר החלקית או תעודת הגמר המותנית, 

בהיעדר תעודת גמר כאמור, בכל מסמך  לפי העניין.

ידי מנהל הפרויקט, ובו -אחר שיימסר לקבלן על

 אישור על השלמת המבנה.

"תעודת גמר" או "תעודת 

 השלמת המבנה"

להסכם זה,  כנספח ו'מסמך ערוך בנוסח המצורף 

אשר מעיד על השלמת המבנה בהתאם להוראות 

הסכם זה; תעודת גמר יכול להיות חלקית או 

 מותנית, זאת בהתאם להוראות הסכם זה.

להסכם זה,  ז'כנספח מסמך ערוך בנוסח המצורף "תעודת סיום המבנה" או 
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 אשר מעיד השלמתו המלאה של המבנה, לרבות, "תעודת סיום"

תיקון כל הליקויים ו/או הפגמים ו/או הנזקים 

 .במהלך תקופת הבדק

תקופה שתחילתה ממועד קבלת תעודת גמר ביחס  "תקופת הבדק"

חודשים ממועד קבלת תעודת  24לכל גג ועד לתום 

 גמר בגין אחרון הגגות. 

 לפחות מתום תקופת הבדק שנים 20 "תקופת האחריות"

 

 – "תקופת התחזוקה"

 אופציונאלי להחלטת העירייה.

שנים מתום תקופת הבדק + אופציה הנתונה  10

 12תקופות נוספות בנות עד  10למזמינה לעד 

חודשים, כל אחת, ובלבד שכלל תקופת התחזוקה 

 שנים. 20לא תעלה על 

ע"מ, של ביצוע ההיקף הכספי הכולל, ללא מ "היקף החוזה המקורי"

ידי -המבנה על פי מסמכי החוזה, כפי שאושר על

כחלק מהליך קבלת המזמינה ועדת המכרזים של 

 הצעת הקבלן למכרז.

"היקף החוזה המעודכן" או 

 "שכר החוזה" או "התמורה"

הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע 

החוזה, לרבות כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב 

ראות החוזה, ולהוציא כל סכום בהתאם להו

 שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה.

"מקום המבנה" "אתר העבודות" 

 או "האתר"

גג המצוי במקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או 

 מעליהם, יבוצע המבנה.

מחירון דקל בנייה ותשתיות התקף במועד הגשת  ""מחירון דקל

 .20%בניכוי ההצעות למכרז, ללא תוספות כלשהן 

כל הדוחות המצורפים במסגרת מסמכי המכרז,  ""דוחות

לרבות כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת שייערך 

 בהם

הריבית בשיעור שיתפרסם מידי פעם על ידי החשב  "ריבית החשב הכללי"

הכללי במשרד האוצר, לרבות חישוב הריבית 

שייעשה בהתאם להנחיות החשב הכללי, כפי 

 מזמן לזמן.שיתפרסמו 

לרבות אישור ת"ת )תהליך תקני( הניתן על ידי  "תו תקן"

 מכון התקנים הישראלי.

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,  "חוק רישום קבלנים"

, לרבות כל התקנות שהוצאו מכוחו, 1969 -תשכ"ט

ולרבות כל תיקון או שינוי שיהיה בחוק או בתקנות 

 כאמור.

ידי הקבלן בהתאם להוראות -לוח זמנים שיוכן על "לוח זמנים מפורט"

הסכם זה, אשר יהא תואם את הוראות המכרז, 
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או המזמינה המזמינה ידי -ואשר יאושר על

-המפקח, לרבות, כל תיקון ו/או עדכון שיאושר על

 ו/או המפקח ללוח הזמנים המפורט.המזמינה ידי 

 
ראו את החוזה כחיקוק יחול על החוזה, כך שיי 1981-חוק הפרשנות, התשמ"א .2.2

 כמשמעותו בחוק הנ"ל.
 

חוזה זה, על נספחיו השונים הקיימים ואשר יובאו בעתיד לא יפורש במקרה של  .2.3
סתירה, ספק, אי וודאות, או דו משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו, 
וללא כל הזדקקות לכותרות, לכותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי 

 משנה.
 

 נספחים  .3
 

הנספחים המפורטים להלן, בין אם הם מצורפים בפועל ובין אם לא, מהווים חלק  .3.1
 בלתי נפרד מחוזה זה:

 
 נוסח כתב ערבות לביצוע נספח א'
 נוסח כתב ערבות תקופת האחריות נספח ב'
 אישור עריכת הביטוחים  נספח ג'
אזי לו"ז שיוכן על לוח זמנים שלדי לביצוע המבנה )וככל שלא קיים  נספח ד'

ידי הקבלן ויאושר על ידי המזמינה, ייחשב כלוח הזמנים הבסיסי 
 לביצוע המבנה(

 הצהרת היעדר תביעות         נספח ה'
 תעודת גמר/תעודת השלמת מבנה )זמני/חלקי/סופי( נספח ו'
 תעודת סיום עבודה נספח ז'
 רשימת אישורים ובדיקות לחשבון סופי נספח ח'

 טבלת פיצויים מוסכמים נספח ט' 
 

 נמחק נספח י' 
 התחייבות לשמירה על כללי הבטיחות נספח י"א
 נמחק נספח י"ב
 איסור מסירת גג להתקנה נספח י"ג
 הצהרה בדבר אי סינוור נספח י"ד

 
 

 מפרטים מסמך ג'
 המפרט הבין משרדי )אינו מצורף, אך מחייב( 1-מסמך ג
 מפרט טכני מיוחד 2-מסמך ג

 ושטחי גגות רשימת מסמך ה'
 

למניעת כל ספק, מצהיר בזאת הקבלן כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי  .3.2
נפרד מחוזה זה, לרבות אלה שלא צרפו אליו, כי קרא אותם, הבין את תוכנם, קיבל 
את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את העבודה על פי כל האמור בהם. אי 

הקבלן או אי התחשבות בו על ידו לא תקנה  הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי
לקבלן זכות כלשהי לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא, ולא יהיו לו כל תביעות או 

 דרישות בענין זה.
 
 סתירות בין מסמכים .4

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים  .4.1
ו/או בנספחיהם, ובהעדר קביעה  השונים המהווים את החוזה ו/או בתנאי המכרז

יראו את כל הסעיפים  אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד ובתנאים המיוחדים,
כמשלימים, במידה ולא ניתן ליישב בין הסעיפים סדר העדיפות לעניין הביצוע ו/או 
התשלום יגבר התנאי המחמיר ו/או המיטיב למזמינה בהתאם להחלטת מנהל 

 דעתו הבלעדי. הפרויקט בהתאם לשיקול
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בכתב לאחר פרסום המכרז ולפני המועד האחרון להגשת המזמינה הוראה שנתנה  .4.2

ההצעות, בין בדרך של תיקון המכרז ושינויו ובין בדרך של תשובה לשאלות הבהרה 
תיחשב כחלק ממסמכי החוזה  –או תשובות במסגרת "סיור קבלנים" )אם התקיים( 

במסמכי החוזה שקדמו לה בזמן, זולת אם  ותגבר על הוראה מפורשת הסותרת אותה
 נקבע בה במפורש שלא תגבר כאמור.

 

גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה  .4.3
לבין הוראה אחרת, או שהיה הקבלן מסופק בפירושם הנכון של הוראה, מסמך או כל 

תו אין הקבלן מפרש כהלכה חלק מהם או שמנהל הפרויקט מסר הודעה לקבלן שלדע
את החוזה, אזי יפנה הקבלן בכתב למנהל הפרויקט ומנהל הפרויקט ייתן הוראות 

בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. עד לקבלת הוראותיו  בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך,
של מנהל הפרויקט, יעכב הקבלן את ביצועה של אותה עבודה שבגינה צריך היה 

 ט כאמור לעיל.לפנות למנהל הפרויק
 

 
 הצהרות הקבלן .5

 
הקבלן מצהיר ומתחייב כי כל החומרים והאביזרים שיסופקו ויותקנו על ידו ישאו תו  .5.1

תקן ו/או תו השגחה וכי הוא אחראי לבדיקת התאמת האביזרים על ידי הגורמים 
 המוסמכים וקבלת אישורם לכך.

 
ם והנסיבות הקבלן מצהיר כי ביקר באתר העבודה ובחן את התנאים, הנתוני .5.2

הקשורים בביצוע העבודה ו/או הנובעים ממנה. הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא 
, שמקורן באי המזמינהתהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות, כלפי 

ידיעה של תנאי או נתון כלשהו. כמו כן, הקבלן מצהיר כי ידוע לו שייתכן שבאתרי 
ידי קבלנים אחרים, והוא מתחייב לשתף עמם העבודה תבוצענה עבודות אחרות על 

 פעולה בכל הקשור בביצוע העבודה.
 

הקבלן מצהיר כי קרא את תנאיי חוזה זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו לאשורם  .5.3
התנאים והדרישות שבחוזה זה ובנספחיו, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל 

ועל המזמינה ו למסירתם על ידי הדרוש לביצוע העבודות בתנאים ובמועדים שנקבע
פי כל דין. הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ומיומנים במספר הדרוש 

 לביצוע העבודה, לפי העניין, במועדים ובתנאים שנקבעו בחוזה זה.
 

הקבלן מצהיר כי הינו מכיר את כל ההנחיות, ההוראות והדינים החלים על ביצוע  .5.4
 על על פיהם.העבודות להקמת המבנה וכי  יפ

 
 
 
 
 

הקבלן מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון, הכישורים  .5.5
המקצועיים והטכניים, כח העבודה המיומן, המתקנים, החומרים והציוד הדרושים 
לביצוע העבודות בהתאם להוראות חוזה זה, כי אין מניעה להתקשרות בחוזה זה וכי 

ובביצוע התחייבויותיו על פיו לא יהא משום פגיעה בזכויות של בחתימתו על חוזה זה 
 צדדים שלישיים כלשהם.

 

מצהיר כי הוא עומד בתנאי הסף הקבועים במסמכי המכרז, ואלה יתקיימו בו  הקבלן .5.6
 גם במשך כל תקופת התקשרותו עם המזמינה בהסכם זה. 

 
את זמני העבודה הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמזמינה תהא רשאית בכל עת לשנות  .5.7

 והקבלן לא יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהי בגין שינוי כאמור.
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הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמזמינה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע  .5.8
 את הפרויקט באופן חלקי בלבד ו/או שלא להתחיל בביצוע הפרויקט כלל ואף לבטלו. 

 

שובח ביותר ובמתקנים או בחומרים הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים מהמין המ .5.9
שלגביהם קיימים תקנים של מכון התקנים הישראלי, אלא אם נקבע במפורש אחרת 

 בחוזה זה או בנספחיו, שאז תגבר קביעה מפורשת זו.
 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו שזכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות  .5.10
המכרז, במסמכי החוזה, בתכניות, לרבות האחרות, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי 

המסמכים שיצורפו להן, שייכות למזמינה וכי הוא לא יעשה בהם שימוש כלשהו אלא 
 לצורך ביצועו של חוזה זה.

 

הקבלן מצהיר כי בכל מקרה, לרבות מקרים בהם יתעוררו חילוקי דעות בינו לבין  .5.11
את ביצוע העבודות או  המזמינה בנוגע לביצוע חוזה זה, הוא לא יהיה רשאי לעכב

 להפסיקן.
 

 
 

 פעולות מקדימות –פרק ב' 
 

 לגגות שלגביהם לא הוגשה בקשה למכסה –השגת רישיונות והיתרים  .6
אותן פעולות הדרושות לצורך ביצוע העבודות מושא חוזה זה, שביחס לאופן ביצוען  .6.1

לאותם קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות, יבוצעו בהתאם 
 חוקים, תקנות או הוראות.

 
העבודות להקמת המערכת מושא חוזה זה בשיטת הזמנת עבודות לתכנון ביצוע מלא  .6.2

–Turn Key  כאשר במסגרת זו הספק יהיה אחראי בין היתר, לכל הפעולות הנדרשות
לצורך תכנון המערכת, רישוי המערכת, לרבות הגשת בקשה רכש רכיבי החשמל, 

היתר הבניה, קבלת המכסה מחברת החשמל, ביצוע בדיקות להיתר בניה וקבלת 
קבלה ומסירת המערכת על מרכיביה, ותחזוקת והתקנת המערכת לרבות אחריות על 

 המערכת.
 

הקבלן מתחייב להמציא, על חשבונו, אישורים רשמיים מהרשויות המוסמכות ומאת  .6.3
, חברות הגופים הרלוונטיים לאותן פעולות, לרבות: הכנה לקבלת היתר בניה

התקשרות )בזק( חברות סלולאר, כבלים, לווין, חברת החשמל, וכיו"ב. וכן ביצוע כל 
 המוטל על פי דין או על פי נוהג על מי שמבצע עבודות כגון העבודות מושא חוזה זה.

 
בכל הכרוך בביצוע המבנה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין בדבר מתן הודעות,  .6.4

ואגרות, ויישא בכל ההוצאות והתשלומים הקשורים  קבלת רישיונות ותשלום מסים
והנובעים מהם ואשר חלים על פי דין או על פי נוהג על קבלן מבצע או שתשלומם 
הושת עליו במסמכי החוזה. מסים ואגרות ששולמו על ידי הקבלן ואשר תשלומם חל 

 פי דין או על פי האמור במסמכי החוזה על המזמינה, יוחזרו לקבלן על ידי-על
ימים מיום ששולמו בפועל על ידי הקבלן או מיום שדיווח על  10המזמינה בתוך 

 הוצאתם, לפי המאוחר.
 

הקבלן במסגרת הבקשה להיתר יחתום על הצהרה בדבר אי סינוור בנוסח המצ"ב  .6.5
כנספח י"ד להסכם. וכן יידרש לעמוד בכל המפורט לעיל ולהלן וזאת כפי שתנחה 

 ואישורים שייקבעו על ידה:אותו המזמינה ועל פי נוסחים 
 הצהרת מהנדס חשמל  .6.5.1
 צילום רישיון מהנדס חשמל .6.5.2
 הצהרה מהנדס על אי סינוור  .6.5.3
 הצהרת עורך הבקשה על אי קיום חריגות בנייה  .6.5.4
 חישובים סטטיים  .6.5.5
 תצהיר של מתכנן השלד  -413טופס  .6.5.6
 כתב התחייבות על פירוק  .6.5.7
 צילום ת.ז של המבקש  .6.5.8
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 אישור עמידה בדרישות של כיבוי אש .6.5.9
 אישור קונסטרוקטור ליציבות המבנה. .6.5.10

 
הקבלן מצהיר ומתחייב בזה, כי הינו בעל כל הרישיונות, ההיתרים, האישורים  .6.6

והרישומים הנדרשים ממנו על פי כל דין כתנאי לביצוע המבנה על פי החוזה, ובפרט 
 רישום בפנקס הקבלנים כנדרש בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,

וכי כל אלה יהיו בתוקף החל ממועד חתימת חוזה זה על ידי הקבלן  1969-התשכ"ט
 ועד להשלמת כל העבודות לפיו לרבות תקופת הבדק

 
אין באמור בסעיף זה כדי להטיל על הקבלן חובה לשאת בעלותם של היתרי בניה לפי  .6.7

חוק התכנון והבניה, אגרות הנגבות על ידי גורמי תשתית לשם מתן אישור לסילוק 
 קווי תשתית, וכיוצא באלה. מתקנים,

 
מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר קבלני משנה, הקבלן מתחייב שלא  .6.8

למסור לקבלני משנה ביצועה של עבודה כלשהי, אלא אם אותו קבלן משנה עומד בכל 
התנאים הנדרשים על פי חוזה זה ועל פי דין ביחס לאותה עבודה או לכלל העבודות 

מבצע במסגרת המבנה וקיבל אישור מראש ובכתב מהמזמינה  שאותו קבלן משנה
 .ביחס לאותו קבלן משנה וביחס לאותה עבודה

 
 מדידות וסימון .7
 

את כל   -על חשבונו   -לפני שיתחיל בביצוע העבודה וככל הנדרש, יסמן הקבלן  .7.1
המצבים, הממדים וההכוונה הדרושים לשם ביצוע העבודה, הכל בהתאם לתכניות, 

לשרטוטים, למפרטים ולהוראות המפקח ויישא באחריות גמורה לנכונות  לתרשימים,
 הבדיקות ולדיוק הסימונים כאמור.

 
כל המדידות והסימונים ייעשו על ידי מודד מוסמך ורשום מטעם הקבלן ועל חשבון  .7.2

 הקבלן, ומאושר על ידי המפקח.
 

 עבודות הכנה כלליות .8
 

לפני התחלת העבודה באתר ידאג הקבלן לגידור האתר, לסידורי הגנה מפני מפולות  .8.1
ולעשיית כל שאר ההכנות שתידרשנה לביצוע העבודה, לרבות שילוט, סידור, תאורה 

 ולנקיטה בשאר אמצעי הזהירות, הכל להנחת דעתו של המפקח.
 

דויק של כבלים לפני תחילת ביצוע העבודה, מתחייב הקבלן לבדוק ולוודא מיקום מ .8.2
קווים, צינורות מים, תיעול וביוב, קווי חשמל, פקוד וכיו"ב ולגרום לכך כי ביצוע 

 העבודה לא יגרום לפגיעה בצינורות או קווים אלה.
 

ידוע לקבלן שהעבודה מתבצעת בתחומי ישוב פעיל, ולכן על הקבלן לתאם ולקבל את  .8.3
מכים לכל שלבי, שעות אישור המפקח ואישור המזמינה וכל יתר הגורמים המוס

ודרכי העבודה מראש; ובין היתר, על מנת לצמצם באופן מרבי הפרעות לשוהים 
באתר העבודה ולפעילות המתבצעת בו. למען הסר ספק, לא תשולם לקבלן כל תמורה 

 ו/או פיצוי בגין התיאום הנ"ל. 
 

סולת לפני תחילת העבודות, ובמהלך ביצוען על הקבלן לנקות את שטח האתר מכל פ .8.4
)ככל שקיימת( ולסלקה למקום שפיכה מורשה הפועל כדין ואשר אושר על ידי 

 המפקח(. למען הסר ספק, לא תשולם לקבלן כל תמורה ו/או פיצוי בגין עבודה זו. 
  
  

  אישור נציגי הזוכה טרם קבלת צו התחלת עבודה .9
 

הנציגים כתנאי לקבלת צו התחלת עבודה, הקבלן יגיש לאישורה של המזמינה את  .9.1
מטעמו והם: מנהל הפרויקט מטעמו של המציע הזוכה שישמש כאיש קשר מטעמו 
של הקבלן, מנהל עבודה ומהנדס ביצוע, מובהר, כי מנהל העבודה ומנהל הפרויקט 
רשאים להיות אותו בעל מקצוע ובתנאי שהוצהר על כך והינו עומד בתנאי הכשירות 

 .המפורטים להלן
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יהיו: עבודה עם רשויות או גופים ממשלתיים, בעל  יקטלמנהל הפרותנאי הכשירות  .9.2
ניסיון של שלוש שנים לפחות בניהול פרויקטים מתחום אספקה והתקנה של מערכות 

 סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית.
 

יהיו: מנהל עבודה מורשה ומוסמך מטעם משרד  למנהל העבודהתנאי הכשירות  .9.3
שנים בניהול פרויקטים בתחום אספקה והתקנה של  3הכלכלה, בעל ניסיון של 

 מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית.
 
 

יהיו: מהנדס ביצוע אזרחי הרשום בפנקס  למהנדס הביצועתנאי הכשירות  .9.4
שנים לפחות בתחום אספקה והתקנה של  5ל המהנדסים ואדריכלים, בעל ניסיון ש

 מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית.
 

אישור המזמינה לנציגי הקבלן, יהווה תנאי מוקדם למתן צו התחלת עבודה. מובהר,  .9.5
כי המזמינה תהא רשאית בכל שלב לדרוש את החלפתו של נציג הקבלן שהוצע על ידו, 

 .או הבהרות אודות השכלתו ו/או ניסיונווממילא לדרוש פירוט ו/
 

מובהר, כי למזמינה שיקול דעת בלעדי ויחידי בכל הנוגע לאישורו של כל נציג מטעם  .9.6
 .הקבלן

 
 

 הצגת רשימת קבלני משנה עימם מבקש המציע הזוכה להתקשר .9.7
 

ימים מיום קבלת הודעת הזכייה וכתנאי לקבלת צו התחלת עבודה, יעביר  7בתוך  .9.8
המזמינה את רשימת קבלני המשנה שבכוונתו להסתייע בהם לצורך  הקבלן לאישור

ביצוע העבודות מושא חוזה זה. המזמינה תהיה רשאית לאשר ו/או לא לאשר על פי 
שיקול דעתה הבלעדי את קבלני המשנה, כולם או חלקם והחלטה זו של המזמינה 

מובהר, כי ככל למען הסר ספק,  .תהיה סופית, ללא צורך בהנמקה ולא ניתנת לערעור
שהמזמינה לא תאשר קבלן משנה מתוך הרשימה שהוגשה לאישורה, יהיה על הקבלן 

 ימים נוספים ממועד קבלת הודעת הדחייה. 7להציג קבלן משנה חלופי, זאת בתוך 
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר, כי תנאי לאישור קבלן משנה על ידי המזמינה,  .9.9
לפחות בביצוע עבודות דומות לאלה אותן נדרש  יהיה הוכחת ניסיון של חמש שנים

קבלן המשנה לבצע בפרויקט, אלא אם קבע מנהל הפרויקט אחרת. הקביעה האם 
עבודה הינה דומה, נתונה להחלטת מנהל הפרויקט ומהנדס המזמינה, הינה סופית 

 .ואינה ניתנת לערר
 

ך, אין ככל שיתברר למזמינה, כי הקבלן הפר האמור בסעיף זה, וכתוצאה מכ .9.10
באפשרות הקבלן לבצע את העבודה בהתאם לדרישות המכרז, תהיה המזמינה 

להודיע לזוכה על ביטול ההליך וביטול זכייתו, ולקבלן לא תהיה כל טענה  רשאית,
 ו/או דרישה ו/או זכות תביעה בקשר לכך.

 
 

 היקף ההתקשרות, ביצוע המבנה ולוחות זמנים -פרק ג'
 
 היקף ההתקשרות    .11

הסכם זה מחייבות את הקבלן לבצע את העבודה בשלמותה ובכלל זאת הוראות  .10.1
לדאוג, בעצמו ועל חשבונו, להמצאת כוח האדם שיידרש לצורך כך, להמצאת והובלת 
החומרים הכלים, המכונות, הציוד, המתקנים וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, 

 זה על נספחיו.הנחוץ לביצוע העבודה במועדים, ברמה ובטיב האמורים בהסכם 
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-מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי המזמינה מעריכה כי סך הקו"ט שיותקן הינו כ .10.2
. עם זאת המדובר בהערכה בלבד ואין המזמינה מתחייבת לממש את התקנתם 900

של כלל הקו"ט, ואף אינה מתחייבת כי תבקש את ביצוע העבודות ביחס לחלק או 
 בלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.כלל הגגות המפורטים במסמך ה', לק

  
 התחייבות הקבלן בדבר אופן ביצוע העבודה  .11

תקנותיו,  והבניה, כולל התכנון לחוק הקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודות בהתאם .11.1
ע"י  -מזמן לזמן  -על פי הוראות ההסכם על נספחיו ובהתאם להנחיות שתינתנה לו 

מחומרים מעולים ומתאימים, באמצעות כוח אדם מיומן,  -המפקח, וכל זאת 
  ובטיב שיהיו לשביעות רצון המפקח. ברמהבמועדים, 

כל הקבלן מתחייב להישמע להוראות המפקח ו/או מנהל הפרויקט ולקיים את 
  הוראותיו.

 
 האמור בסעיף זה מהווה תניה יסודית בהסכם.

 
 העמדת אתר העבודה, כולו או חלקו, לרשות הקבלן .12

 
להלן, יועמד לרשות הקבלן אתר  13במועד שנקבע להתחלת העבודות כמפורט בסעיף  .12.1

 העבודה או אותו חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצוען של העבודות. 
 
 מועד תחילת ביצוע העבודה .13

 
הקבלן מתחייב בזה להתחיל בביצוע העבודות במועד הנקוב בצו תחילת העבודה.  .13.1

 זה מהווה תניה יסודית בהסכם. האמור בסעיף
 

 תקופת הביצוע .14
 

הקבלן יבצע את הפרויקט ברציפות ללא הפסקה ובהתאם ללוח הזמנים המפורט  .14.1
 וישלים התקנת 

או בהתאם לדרישות חברת החשמל יום מיום קבלת צו התחלת  180קו"ט תוך  900-כ
הוראותיהם של מנהל עבודה, זאת ברמה המתחייבת ממנו, וימלא לצורך זה אחרי כל 

מודגש כי במועד פרסום המכרז המועד האחרון  ."(תקופת הביצועהפרויקט )להלן: "
 להשלמת הביצוע הינו ________ וזאת לפי האישורים מחברת החשמל.

 
מבלי לגרוע ממועד תקופת הביצוע הכללית, המתייחסת למועד מסירתם של כלל 

עו של כל גג וגג המפורט במסמך ה'  יבוצע הגגות הנדרשים על ידי העירייה, מועד ביצו
ימים ממועד  7בהתאם למסמך לוח הזמנים המפורט שיוגש על ידי הקבלן תוך 

מסירת הודעת הזכייה במכרז. המזמינה תעיר הערותיה על לוח הזמנים שיוגש 
כאמור והקבלן מחויב לתקן את ההערות בהתאם באופן מיידי ובכל מקרה לקבל את 

ל המזמינה ללוח הזמנים המפורט לא יאוחר ממועד אישור התכנון אישורה הסופי ש
 המפורט.

  
 מנהל הפרויקט רשאי להמציא לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע המבנה, הוראות .14.2

לרבות תכניות לפי הצורך, לביצוע המבנה. הוראות מנהל הפרויקט מחייבות את 
 מור בחוזה זה.הקבלן, אולם אין באמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהא

 
למען הסר ספק, מובהר בזה כי הוראות בכתב שנתן מנהל הפרויקט במסגרת  .14.3

 סמכויותיו בחוזה זה, תחייבנה את הקבלן.
 

תהיה רשאית להחליף ו/או להוסיף על  הגגות שיימסרו לקבלן על פי שיקול המזמינה  .14.4
במקרה בו יתווספו גגות כאמור, מנהל הפרויקט יהיה רשאי להאריך  .דעתה הבלעדי

 להלן.   17את תקופת הביצוע לתקופה נוספת, בהתאם לאמור בסעיף 
 

הקבלן מתחייב להשלים את העבודות הנכללות בצו התחלת העבודה, ולמסור אותן  .14.5
מושלמות ומוכנות לשימוש תוך תקופת הביצוע כאמור לעיל, כשהאתר נקי מסודר 

 וראוי לשימוש. 
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ן יפנה ערמות, שיירים וכל פסולת אחרת שהמפקח מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבל .14.6
יורה לסלקה מאתר העבודה או ממקום סמוך לו. המפקח אף יהיה זכאי לפנות את 
הפסולת ולנקות את האתר באמצעים אחרים, ולחייב את הקבלן בהתאם לפי שיקול 

 דעתו הבלעדי.
 

מחברת  בכל מקרה של אי עמידה בלוחות הזמנים כך שפרק הזמן המוקצא למכסות .14.7
חשמל יפוג, הרי שעל הקבלן יהיה לפעול ולבצע את כל הנדרש לצורך השגת מכסות 

, המזמינהחדשות אשר יאפשרו את השלמת העבודה. לאחר קבלת המכסות החדשות, 
על פי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה רשאית להורות על המשך העבודה כולה או חלקה, 

 ולקבלן לא יהיו כל טענות בקשר לכך.
 

ן הסר ספק, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזה כי לא תינתן כל הארכה למע .14.8
להלן,  וכי אי עמידה בלוח הזמנים הינה   17להשלמת העבודה אלא בהתאם לסעיף

 ית של החוזה.הפרה יסוד
 

 האמור בסעיף זה מהווה תניה יסודית בהסכם.

 
 שלבים בביצוע והפסקות   .15

 
המזמינה רשאית, לפי שקול דעתה הבלעדי ועל פי בחירתה, לבצע את העבודה  .15.1

בשלבים ו/או להורות על הפסקות בביצוע העבודה ו/או על כל עניין הכרוך בכך 
לקבלן משך זמן להתארגנות לחידוש העבודות אם לאו  )לרבות החלטה האם ליתן

ומהו משך הזמן שהמזמינה קוצבת לשם כך(. הקבלן לא יהא זכאי לתוספות מחיר 
 ו/או פיצוי כלשהו בגין הפסקות בביצוע העבודה או ביצוע בשלבים.

 
המזמינה רשאית, לפי שקול דעתה הבלעדי ועל פי בחירתה, לקבוע את היקפם של  .15.2

 ע, ואת מועדי ומשך ההפסקות בביצוע העבודה.שלבי הביצו
 

מובהר, כי ביצוע שלב כלשהו לא יהווה התחייבות מצד המזמינה לביצוע שלב נוסף  .15.3
 כלשהו ו/או כדי לחייב את המזמינה למסור את המשך הביצוע לידי הקבלן.

 
 פיצויים מוסכמים בגין איחור .16

 
על פי הסכם זה ו/או על פי כל מבלי לפגוע בכל סעד נוסף ו/או אחר שיעמוד למזמינה  .16.1

דין, מוסכם בזה כי במקרה בו לא יסיים הקבלן את ביצוע מלוא העבודה במועד 
שנקבע במסמכי המכרז. לעיל, ישלם הוא למזמינה פיצויים מוסכמים וקבועים 

)צמודים למדד( בין מועד הסיום  ש"ח בגין כל יום של איחור 2,000מראש בסך של 
 יום בפועל. המוסכם, לבין מועד הס

 
המזמינה תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים שיגיעו לה כאמור מכל  .16.2

סכום שיגיע ממנה לקבלן מכל סיבה ובכל עת שהיא, וכן לגבות סכום זה בכל דרך 
 אחרת לפי שיקול דעתה.

 
 
 הארכת מועד תקופת הביצוע  .17

 
המועד להשלמת  סבר המפקח בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי יש מקום להארכת .17.1

העבודות, בשל שינויים או תוספות לעבודות או בשל כוח עליון או בשל טעמים 
מיוחדים אחרים המחייבים, לדעת המפקח, מתן אורכה, רשאי המפקח ליתן, לפי 
שיקול דעתו, אם נתבקש לעשות כן על ידי הקבלן, אורכה להשלמת העבודות לתקופה 

 המתאימה, לפי שיקול דעתו.
 

       
 אספקת תכניות ומסמכים אחרים והזכויות בהם .18
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 ידי הקבלן במקום המבנה-עותקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על .18.1
ידם בכתב יהיו רשאים לבדוק -והמנהל, מנהל הפרויקט וכל אדם שהורשה על

 ולהשתמש בהם בכל עת סבירה.
 

של המזמינה התכניות, המפרטים וכל יתר המסמכים הקשורים בהם, הם רכושה  .18.2
ואסור לקבלן להעתיקם ו/או להשתמש בהם, כולם או מקצתם, אלא לשם ביצוע 

 העבודה.
 

( כמפורט  (AS MADEבסיום עבודתו מתחייב הקבלן להגיש למפקח תכניות עדות .18.3
 להלן. 51בסעיף 

 
 מסירת תוכניות עדות כאמור, היא תניה יסודית בהסכם.   

 
 שיטות ביצוע ולוחות זמנים .19

ימים מיום ההודעה על  7הקבלן ימציא לאישור המנהל ו/או מנהל הפרויקט, תוך  .19.1
צוע ולוח הזמנים, לרבות הסדרים זכיית הצעתו, הצעה בכתב בדבר דרכי הבי

והשיטות אשר לפיהם יש בדעתו לבצע את המבנה, אם וככל אשר לא נדרשה הגשת 
הצעה כזו במסגרת המכרז והכל באופן שהמבנה יושלם עד ליום סיום המבנה 

 ובמסגרת לוח הזמנים השלדי ואבני הדרך הקבועות בו.
 

לפי דרישתם מזמן לזמן, פרטים  בנוסף, ימציא הקבלן למנהל הפרויקט ו/או למפקח, .19.2
נוספים ועדכונים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות רשימת 
מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת המסמכים 

ידי הקבלן, בין שמנהל הפרויקט אישר אותם במפורש ובין שלא אישר -האמורים על
הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, לרבות אחריותו  אותם, אינה פוטרת את

 להשלים את המבנה לפי לוח הזמנים.
 

לוח הזמנים המפורט המוצע על ידי הקבלן לא יפר את לוח הזמנים השלדי ולא יחרוג  .19.3
ממנו. עם זאת, יהיה הקבלן רשאי להציע שינויים בקשר לאמור לעיל ורק אם אלה 

ייערך לוח הזמנים השלדי בהתאם לשינויים שאושרו, ידי המזמינה, -יאושרו בכתב על
  והכל באופן שהעבודה תושלם עד למועד סיום המבנה.

 

מובהר בזה, כי למנהל הפרויקט נתונה הרשות לתת לקבלן הערות ללוח הזמנים  .19.4
שהכין, ואם העיר לקבלן יישם הקבלן את הערותיו. אולם, אין בכל האמור כדי 

ו על מנהל הפרויקט להעיר כאמור, ואין בעובדה להטיל חובה על המזמינה ו/א
שהמזמינה ו/או מנהל הפרויקט לא העירו על לוח הזמנים של הקבלן, כדי להוות 

 אישור לאותו לוח זמנים או כדי לפטור את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו, 
 .לרבות לעמידה בלוח הזמנים השלדי וסיום העבודות עד יום סיום המבנה

 
ידי המזמינה ו/או -יא הקבלן לוח זמנים כאמור לעיל, ייקבע לוח הזמנים עללא המצ .19.5

מנהל הפרויקט ויחייב את הקבלן. במקרה דנן אין לראות בלוח הזמנים שבוצע על ידי 
המזמינה / מנהל הפרויקט כעילה להגשת בקשות ו/או דרישות לתוספות כספיות 

הקשור בהחשת קצב הביצוע, הן ו/או אשר ידרשו מהקבלן כדי לעמוד בלו"ז הן בכל 
 בתוספת כח אדם והן בכל נושא אחר.

 

הקבלן יעדכן את לוח הזמנים לפי דרישת המנהל ו/או מנהל הפרויקט. לא עדכן  .19.6
ידי המנהל ויחייב את הקבלן. מובהר -הקבלן את לוח הזמנים, יעודכן לוח הזמנים על

קטן זה, נועד למטרות של ניהול -בזה, כי עדכונו של לוח הזמנים כאמור בסעיף
או את מועד סיום ביצוע המבנה  הפרויקט בלבד, ולא ישנה את לוח הזמנים השלדי

לעיל או יגרע מאחריותו של הקבלן לאיחור ביחס למועדים  2כהגדרתם בסעיף 
הזמנים על ידי מנהל כאמור, והכל מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה. שינוי לוח 

הפרויקט, כשלעצמו, אינו מהווה הוראת שינויים כמשמעותה בחוזה זה. סבר הקבלן 
כי יש מקום להוצאתה של הוראת שינויים, יפנה בעניין זה למנהל הפרויקט בהתאם 

 להוראות חוזה זה.
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ל ידי מנה-ידי המזמינה ו/או בעדכונו על-ההוצאות הכרוכות בעריכת לוח הזמנים על .19.7
הפרויקט או המנהל, בנסיבות כמפורט לעיל, יחולו על הקבלן וינוכו מכל סכום שיגיע 

 ידי המנהל.-לקבלן בכל עת או ייגבו ממנו בכל דרך אחרת. שיעור ההוצאות ייקבע על
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר הקבלן, כי ידוע לו שביצוע המבנה עשוי להתבצע  .19.8
רבה של כלי רכב  המקשה על ביצוע העבודות, וכי בשטח שבו עשויה להתקיים תנועה 

 .עובדה זו כבר נלקחה בחשבון בעת הגשת הצעתו ובעת קביעת לוח הזמנים
 

 הפסקת העבודה .21
 

על הקבלן להפסיק את ביצוע העבודות, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב  .20.1
אם מאת המפקח, בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה, ולא יחדשה אלא 

 ניתנה לו על ידי המפקח הוראה בכתב על כך.
 

לעיל, ינקוט הקבלן  19.1הופסקו ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לפי סעיף קטן  .20.2
באמצעים להבטחת העבודות, להגנתן ולמניעת סכנה לעוברי אורח לפי הצורך, 

 לשביעות רצונו של המפקח.
 

י הוראת המפקח, לאחר שניתן הופסק ביצוע העבודות, כולן או חלקן, לצמיתות על פ .20.3
לקבלן צו התחלת עבודה והקבלן החל בביצוע העבודות למעשה, יהיה הקבלן זכאי 
לתשלום עבור העבודות שביצע בפועל, לפי מדידות סופיות שתיעשנה לגבי אותו חלק 
מהעבודות שביצוען הופסק. בנוסף יהיה הקבלן זכאי לחלק היחסי בהוצאות 

ו, אם נגרמו, לקבלן, הכל לפי קביעת המפקח שתהיה התארגנות מיוחדות שנגרמ
 סופית ומחייבת.

 
יום מיום שבו ניתנה  90לעיל, ישולם לקבלן תוך  20.5קטן תשלום כאמור בסעיף  .20.4

 לקבלן הודעה בכתב כאמור לעיל.
 

תשלום כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, ולקבלן לא תהיינה כל  .20.5
, לרבות תביעות לפיצויים כתוצאה המזמינהתביעות ו/או טענות כלשהן כלפי 

מהפסקת העבודה או תביעות לכיסוי הוצאות מיוחדות שנגרמו לו או כל תביעה 
 אחרת כלשהי בקשר עם הפסקת העבודה וכתוצאה ממנה.

 
 

 התחייבויות כלליות של הקבלן במהלך תקופת הביצוע –ד' פרק 
 
 שמירה, גידור, תמרורי אזהרה ואמצעי זהירות אחרים .21

 
גידור,  -הכל על חשבונו הוא  -הקבלן מתחייב בזה לספק, להתקין ולהחזיק באתר  .21.1

שמירה, תמרורי אזהרה ושאר אמצעי זהירות, הכל על פי ובהתאם להוראותיהם של 
 רשות מוסמכת.כל דין וכל 

 
 האמור בסעיף זה מהווה תניה יסודית בהסכם.  

 
 מנהל עבודה .22

 
משך כל תקופת ביצוע העבודה )עד למסירת העבודה לידי המזמינה( יהא הקבלן חייב  .22.1

-להעסיק מנהל עבודה מוסמך ע"פ תקנות הבטיחות בעבודה )עבודת בנייה, התשמ"ח
( בעל ותק וניסיון, אשר ימצא בקביעות וברציפות באתר וישגיח על ביצוע 1988

ח לדעת המזמינה ו/או המפקח העבודה. על מנהל העבודה להיות בעל ניסיון מוכ
 בביצוע עבודות דומות לעבודות, נשוא הסכם זה. 

 
מינוי מנהל עבודה מטעם הקבלן לצורך סעיף זה טעון אישור המפקח אשר יהיה  .22.2

 רשאי לסרב ליתן אישור, או לבטלו בכל עת, מבלי לפרט או להצדיק נימוקיו.
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 יחות.בנוסף ימונה על ידי הקבלן ועל חשבונו ממונה על הבט .22.3
 

 כל האמור בסעיף  זה לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם.     
 
 ניהול יומן עבודה .23

במקום המבנה ינוהל יומן עבודה מידי יום ובאופן רציף, בשלושה עותקים )להלן:  .23.1
כוחו -ידי הקבלן או בא-"( בו יירשמו, לפי העניין, הפרטים הבאים עלהיומן"

 ידו:-הרישומים כאמור ייעשו עלהמוסמך, אלא אם קבע מנהל הפרויקט כי 
 

 זהות ומספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע המבנה .23.1.1
 הציוד המכני המועסק בביצוע המבנה והשימוש שנעשה בו .23.1.2
 החומרים והמערכות לסוגיהם, אשר הובאו למקום הבניה או הוצאו ממנו. .23.1.3
 כמויות החומרים והמוצרים שהושקעו על ידי הקבלן במבנה .23.1.4
 עות בביצוע המבנה.תקלות והפר .23.1.5
 תנאי מזג האוויר השוררים במקום המבנה. .23.1.6
 העבודות שבוצעו במשך היום. .23.1.7
 העתקי ההוראות שניתנו על ידי מנהל הפרויקט. .23.1.8
כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע  .23.1.9

 המבנה.
 

מהוראות בנוסף לפרטים כאמור לעיל, רשאי מנהל הפרויקט לרשום ביומן העתק  .23.2
שניתנו לקבלן, הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע המבנה, וכן כל דבר אחר 
שלדעת מנהל הפרויקט יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע המבנה, 

כוחו המוסמך רשאי לרשום ביומן את הערותיו -בציון תאריך הרישום. הקבלן או בא
להערות שרשם מנהל הפרויקט ביומן, בקשר לביצוע המבנה לרבות את התייחסותו 

ידי הקבלן -בציון תאריך רישומן. כל דף יומן העבודה ייחתם, בתום הרישום בו, על
ובסמוך לאחר מכן יימסר לחתימת מנהל הפרויקט אשר יהיה  כוחו המוסמך,-או בא

 רשאי אך לא חייב לבחון את האמור ברישום ולהעיר עליו לפי שיקול דעתו המלא.
 

ל האמור בו ישמשו אך ורק לתיעוד המצב העובדתי באתר ולא להכריע היומן וכ .23.3
בזכויות הצדדים ובחובותיהם. דרישה ו/או תביעה כספית של מי מהצדדים תיעשה 

פי החוזה מבוצעות במפעלים, -אם חלק מהעבודות על .על פי הוראות החוזה בלבד
המוסמך מידי פעם כוחו -ינוהל במפעלים יומן עבודה נפרד בו ירשום הקבלן או בא

את מצב התקדמות העבודה, בציון תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן לגבי 
זה יחולו  23.1העבודה המבוצעת במפעלים יהיו, בשינויים המחויבים והוראות סעיף 

 גם על היומן כאמור בסעיף קטן זה.
 

 החזקת מסמכים באתר .24
 

משך כל תקופת ביצוע העבודה יחזיק הקבלן באתר העתקים של הסכם זה ושל  .24.1
התכניות, המפרטים, התרשימים, יומן העבודה ויתר המסמכים הנוגעים לביצוע 

ו/או היועצים העבודה. כל המסמכים הנ"ל יהיו פתוחים ומוכנים לעיונם של המפקח 
 האחרים, בכל עת.

 
 אי פגיעה בנוחות הציבור .25

 
לעיל, הקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו על  8.18.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .25.1

מנת שביצוע העבודה לא יגרום להפרעה, שלא לצורך, לזכות השימוש והמעבר של כל 
אדם בכביש, דרך וכיו"ב  ו/או פגיעה, שלא לצורך, בנוחות הציבור ו/או בזכות 

והחזקה הן באתר והן במבנים ומתקנים סמוכים לאתר ו/או מתקנים תת השימוש 
קרקעיים הקיימים באתר ובסביבתו. מובהר, כי לא ישולם לקבלן כל פיצוי ו/או 

 תמורה כלשהי בגין כך.
 

בנוסף, מובהר ומוסכם בזאת, כי אם ובמידה שבאתר יבוצעו עבודות נוספות על ידי  .25.2
הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם בעלי המקצוע  -בעלי מקצוע ו/או קבלנים אחרים 

ו/או הקבלנים האחרים הנ"ל, ולתאם את ביצוע העבודות עימם ועם המפקח, על מנת 
להבטיח ביצוע נכון, תיאום לוחות זמנים ולצורך עמידה במועד סיום העבודה. 

 מובהר, כי לא ישולם לקבלן כל פיצוי ו/או תמורה כלשהי בגין כך.
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 סמכויות פיקוח .26

 

מנהל הפרויקט ו/או המפקח יהא מוסמך לבקר באתרים ובכל מקום אחר שבו נעשית  .26.1
עבודה כלשהי לביצוע החוזה, לבדוק ולפקח על טיב העבודה כולה או חלקה ולהשגיח 
על ביצועה, וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם, איכות הציוד 

העבודה. כן רשאי הוא  שמשתמשים בו וטיב המלאכה הנעשית על ידי הקבלן בביצוע
ואת הוראותיו המזמינה לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות 

הוא. כן יהא המפקח זכאי למסור לקבלן הודעה על אי אישורם של עבודה או 
חומרים. ניתנה הודעה כאמור יפסיק הקבלן את אותה עבודה או את השימוש באותם 

 חומרים.
 

קח ו/או למנהל הפרויקט, ולכל בא כח מורשה על ידו, הקבלן יאפשר ויעזור למפ .26.2
להיכנס בכל עת לאתר העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע 
המבנה וכן לכל מקום שממנו מובאים מוצרים, חומרים, מכונות וציוד כלשהם 
לביצוע העבודה. הקבלן ימציא למפקח ו/או למנהל הפרויקט כל מסמך וכל מידע 

 דרש לו לשם ביצוע הפיקוח כאמור.שיי
 

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למזמינה או למפקח או למנהל הפרויקט על ביצוע  .26.3
העבודה אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן, ואין היא 

המזמינה יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין קונה ומוכר של סחורות, הן לגבי אחריות 
לגבי כל צד שלישי אחר, והן מבחינת אחריות הקבלן לאופן ביצוע התחייבויותיו 
ולתוצאות הביצוע, לרבות לגבי טיב החומרים וטיב העבודה בהתאם למסמכי המכרז. 
אין לראות בביצוע הפיקוח כאמור כדי להטיל אחריות מכל סוג שהוא על המפקח 

עשה או מחדל מצד הקבלן ו/או , בגין כל מהמזמינהו/או מנהל הפרויקט ו/או על 
 הפרת התחייבות כלשהי מצדו.

 
היה והמפקח ו/או מנהל הפרויקט יקבע, לפי שיקול דעתו המוחלט, כי אביזר ו/או  .26.4

ציוד אינו מתאים למסמכי המכרז, במידה שאינה מאפשרת קבלתו לשימוש, תהא 
כל  רשאית לסרב לקבל את האביזרים ואזי יהא על הקבלן להחזיר אתהמזמינה 

התשלומים ששולמו לו, אם שולמו, עד לאותו מועד בתוספת ריבית בשיעור ריבית 
חשב המקסימלית שנהוגה מפעם לפעם, מחושבת מהמועד בו שולמו הכספים לקבלן 
ועד למועד השבתם בפועל או לדרוש את החלפת האביזרים ו/או הציוד שסופקו, אם 

קול דעתה הבלעדי. החליטה סופקו, במתקנים ו/או אביזר מתאים והכל לפי שי
 7לדרוש את החלפת האביזרים ו/או ציוד יחליף הקבלן את  האביזרים תוך המזמינה 

 ימים מיום שנדרש לכך.
 

בכל מקרה בו יידרש המפקח ו/או מנהל הפרויקט לבצע ביקורות חוזרות עקב פגמים  .26.5
קורות בגין הביהמזמינה ו/או אי התאמות שנתגלו בביקורות ישא הקבלן בהוצאות 

 החוזרות בגובה הסכומים ששולמו על ידה בפועל למפקח בגין הביקורות החוזרות.
 

המפקח ו/או מנהל הפרויקט אינו מוסמך לדרוש מהקבלן לבצע שינויים הכרוכים  .26.6
בתוספת תשלום כלשהי מעבר למוסכם בחוזה זה, והקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל 

וספת תשלום יסוכם מראש ובכתב בין טענה ו/או תביעה בענין. כל שינוי הכרוך בת
 לקבלן.המזמינה 

 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכויותיו של המפקח ו/או מנהל הפרויקט לפי  .26.7
 חוזה זה.

 
 

 שימוש במים וחשמל  .27
  

 אספקת מים .27.1
 

הקבלן יספק על חשבונו את המים הדרושים לביצוע העבודה ולשימוש עובדיו. אם 
המזמינה ניתן הדבר, יורשה הקבלן להתחבר לנקודת מוצא מקווי אספקת מים של 

וזאת בתנאי שיתקין שעוני מדידה, וכל זאת באישור המפקח. הקבלן יעשה, על 
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השימוש בהם, כגון: חשבונו, את כל הסידורים הדרושים להעברת המים למקום 
הפעלת משאבות, מיכלים וכיו"ב. ייראו את כל ההוצאות הקשורות באספקת המים 
ובהובלתם, ככלולים במחירים הנקובים בהצעת המחיר של הקבלן, ולא תשולם 

 לקבלן כל תמורה בגינם.
 
 

 אספקת חשמל .27.2
 

דיזל הקבלן יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודות על ידי הפעלת 
גנרטורים ו/או התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר העבודה ויעשה את 
כל הסידורים כגון: קבלת אישורים מחברת חשמל, וכד' וכל זאת באישור המפקח. 
כל ההוצאות הקשורות באספקת חשמל, כאמור לעיל, יכללו במחירי הקבקלן ולא  

 ישולמו בנפרד.
 

 ת מכוסיםבדיקת חלקי עבודה שנועדו להיו .28
 

 הקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב ושלב משלבי העבודה. .28.1
 

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה, שנועד  .28.2
 להיות מכוסה או מוסתר, ללא שאותו חלק מהעבודה נבדק.

 
למפקח בכתב, הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן  .28.3

שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד 
 את החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו ו/או הסתרתו.

 
הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראות המפקח,  .28.4

המפקח. לא מילא  לצורך בדיקתו ולאחר מכן יחזירו לקדמותו לשביעות רצונו של
אחר הוראות המפקח, לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח לעשות כאמור והקבלן יחזיר 

 את המצב לקדמותו לשביעות רצונו של המפקח.
 

דלעיל, תחולנה על הקבלן,  28.4ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן  .28.5
והבדיקות  28.3-ו 28.2את התחייבותו לפי הסעיפים הקטנים  אלא אם קיים הקבלן

 הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו של המפקח.
 
 
 
 

 
 שעות העבודה ומועדי העבודה .29

 
העבודות תבוצענה במשך שמונה שעות לפחות בכל יום עבודה, למעט ביום שישי, שבו  .29.1

תתבצע עבודה במשך שש שעות. הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, אם 
יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר במשמרת אחת או יהיה עליו לעבוד בלילה או בסופי 

, חברת המזמינהבלוח הזמנים שנקבע או בדרישותיהם של המפקח, שבוע כדי לעמוד 
החשמל, חברת בזק, משטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת. אין סעיף זה בא 

 לאשר עבודה בשעות הלילה. 
 

לא תבוצע כל עבודה בימי שבתון ללא האישורים הדרושים על פי דין, ולאחר קבלת  .29.2
בימי שבתון תתבצע במקרים דחופים ו/או  אישור מהמפקח ומ המזמינה לכך. עבודה

במקרי חרום בהתאם לקביעת המפקח, וזאת על פי קריאה מסודרת ולאחר קבלת 
 אישור מפורש מ המזמינה לכך.

 
 תיקון נזקים .31

הקבלן אחראי שכל נזק שיגרם באקראי לגג, מבנה, לרשות מים, לתיעול, לאיטום,  .30.1
לטלפון, למתקני ולקווי בזק, לכבלים אופטיים, לצינורות להעברת  לחשמל, לטלגרף,

קרקעיות, תוך כדי -נוזלים, או למובילים אחרים או למתקנים, לרבות המערכות העל
ידו או על ידי מי מטעמו, יתוקן, על חשבונו, באופן היעיל ביותר -ביצוע המבנה על
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הטיפול בדרך ובמתקנים  ולשביעות רצונו של כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על
 האמורים.

 
בחתימתו על מסמכי ההסכם, הקבלן מאשר שקיבל את כל הגגות תקינים ללא נזילות  .30.2

ומתחייב כי כל נזק לגגות או נזילה יתוקנו על ידו עם הדרישה הראשונה מאת 
 . המזמינה

 
 

מודגש ומובהר כי ככל שבאיזה מהגגות )חלקם או כולם( נדרש חידוש, תיקון ו/או  .30.3
השלמה של איטום הגג, יבצע זאת הקבלן, טרם ההתקנה על חשבונו. מודגש כי מעבר 
לתשלום על פי הצעת המחיר של הקבלן במכרז הוא לא יהיה לכל תוספת תשלום 

 לרבות בגין איטום הגגות טרם ו/או לאחר ההתקנה.
 

ן במערכת ו/או תשתית, אשר תיקונן והטיפול בהן אינו יכול להיעשות על ידי הקבל .30.4
אלא על ידי מי שמופקד על אותה מערכת או אותה תשתית, ידאג הקבלן על חשבונו 

 לתיקון המערכת ו/או התשתית על ידי הגורם המוסמך לכך.
 

כל האמור בסעיף זה יחול ובלבד שהקבלן לא יהיה אחראי לנזק או לקלקול שנגרמו  .30.5
או לקלקול למתקנים האמורים על ידי מי שאינו הקבלן או מי מטעמו וכן לנזק 

למערכת ו/או לתשתית שאינם נראים לעין ואי אפשר לגלותם בבדיקה סבירה של 
קבלן מומחה ומיומן, אלא אם סומנו המתקנים האמורים בתכניות, במפרטים או 
בכל מסמך אחר בחוזה, או אם נודע לקבלן או הודע לו על קיומם של המתקנים 

 האמורים בכל דרך אחרת.
 

או מי מטעמה בזדון או המזמינה חול על נזקים שנגרמו על ידי האמור בסעיף זה לא י .30.6
 .על ידי קבלן אחר שאינו מטעם הקבלן, אשר תיקונם יהא בהתאם לאמור בחוזה זה

 
 

 עובדים -פרק ה'
 אספקת עובדים ע"י הקבלן .31

 
הקבלן מתחייב בזה להעסיק, על חשבונו ועל אחריותו, עובדים, מקצועיים ואחרים,  .31.1

שיידרש לשם ביצוע העבודה בטיב ובמועד הנקובים בהסכם זה, מסוגים ובמספר 
   לשביעות רצונם של המזמינה  והמפקח.

הקבלן מתחייב בזה להעסיק אך ורק עובדים בעלי הרשאות מתאימות מגורמי  .31.2
הביטחון )ככל שנדרש(. ומכל מקום מובהר ומודגש כי לא תותר לינת פועלים באתר 

  גם ביחס לקבלני משנה ועובדיהם.העבודה או בתחומיו. הדבר נכון 
 

לפני תחילת העבודות, יעביר הקבלן למזמינה ולמפקח רשימה שמית, הכוללת מספרי  .31.3
זיהוי של מבצעי העבודה וכן, כל אישור ו/או מסמך דרוש רלבנטי נוסף )לרבות 

אם וככל שיידרש על ידי המזמינה או  -אישורי משטרה בדבר היעדר עבר פלילי, והכל 
 ה( לצורך קבלת אישורה מראש לזהות מבצעי העבודה.מי מטעמ

 
 כל האמור בסעיף זה לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם.  .31.4
 

 
 
 
 

 הרחקת עובדים מהאתר .32
 

המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפסיק העסקתו של  .32.1
פקח עובד כלשהו בביצוע העבודה. הקבלן מתחייב לפעול על פי הוראותיו של המ

  כאמור.
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למען הסר כל ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר ומודגש כי העסקת קבלני 
של המזמינה ושל  -בכתב ומראש   -משנה ע"י הקבלן תבוצע אך ורק על פי אישורם 

המפקח, והכל מבלי לגרוע מאחריות הקבלן כלפי המזמינה לכל העבודות שיבוצעו 
 ות הנסיון הקבועות במפרט מיוחד. בפרויקט.  קבלני משנה יעמדו בדריש

 
 אופן קבלת עובדים ותנאי העסקתם .33

 
את העובדים שיעסיק הקבלן בביצוע העבודות יהא עליו להעסיק בהתאם  .33.1

להוראותיהם של כל דין וכל רשות מוסמכת לרבות דרישות הנוגעות לקבלת היתר או 
 רישיון כלשהו בקשר להעסקת עובדים כאמור.

 
שיועסקו על ידו בביצוע העבודה ו/או לשליחיו ו/או לקבלניו הקבלן ישלם לעובדים  .33.2

"( שכר עבודה, זכויות עובדי הקבלןו/או למי מטעמו )יכונו להלן יחד בהסכם זה: "
 סוציאליות, תשלומים והפרשות אחרים, כפי שנדרש על פי כל דין ונוהג.

 
רת הקבלן מתחייב בזה להבטיח לעובדיו תנאי בטיחות בעבודה ותנאים לשמי .33.3

 בריאותם ורווחתם על פי  דרישותיהם של כל דין וכל רשות מוסמכת.
 

 תנאים סוציאליים .34
 

הקבלן ישלם בגין כל עובד המועסק על ידו בביצוע העבודה מיסים לקרנות ביטוח  .34.1
 הסוציאלי והפרשות לפנסיה כפי שנקבע על ידי כל דין ונוהג.

 
הלאומי ותקנותיו בכל הקבלן מתחייב למלא בקפדנות אחר הוראות חוק הביטוח  .34.2

 הנוגע ביטוח עובדיו.
 כל האמור בסעיף  זה לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם. 

 
 העדר קשר משפטי בין המזמינה לעובדי הקבלן .35

 
למען הסר ספק מובהר בזה במפורש ובמודגש כי אין בהוראות הסכם זה כדי ליצור  .35.1

הקבלן ו/או העובדים  יחסי עובד ומעביד, מכל סוג ומין שהוא, בין המזמינה לבין
שיועסקו בביצוע העבודה על ידי הקבלן לרבות קבלני משנה ו/או כל אדם אחר 
מטעמו, כי עובדים אלה יחשבו לכל דבר ועניין כעובדי הקבלן בלבד, ואין ולא יהיה 

 בהוראות הסכם זה כדי להטיל על המזמינה חובות כלשהן כלפי עובדי הקבלן.
 

לעיל מוסכם בזאת, כי אם ייקבע על ידי גורם מוסמך מבלי לגרוע מכלליות האמור  .35.2
לעיל בכל זאת התקיימו בין הקבלן ו/או מי  35.1כלשהו, שלמרות האמור בסעיף 

מעביד, תחשב התמורה שיקבל היועץ מהמזמינה  -מעובדיו למזמינה יחסי עובד
לל ככוללת כל תשלום, מכל מין וסוג שהוא המתחייב על פי דין בין עובד ומעביד ובכ

זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפרשות בגין פיצויים ותגמולים, דמי הבראה, 
 נסיעות, דמי חופשה שנתית וכיו"ב, והמזמינה לא תישא בכל תשלום נוסף בגין אלו.

 
בנוסף לאמור לעיל מוסכם, כי הקבלן ישפה את המזמינה בגין כל הוצאה ו/או נזק  .35.3

די מי מעובדי הקבלן, לרבות שכר טרחת שיגרמו לה כתוצאה מתביעה שתוגש על י
עורכי דין והוצאות, שיוצאו על ידי המזמינה בהקשר ולצורך תביעה כאמור. למען 
הסר ספק, מובהר בזאת כי המזמינה תהא זכאית לקזז כל סכום כאמור מהתמורה 

 המגיעה לקבלן על פי חוזה זה.
 

 על ידי ערכאה מוסמכתמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומוסכם בזה כי אם יקבע  .35.4
מעביד בין המזמינה או מי מטעמה לבין -שעל אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד

הקבלן ו/או מי מטעמו, יראו את הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורה 
)חמישים וחמישה אחוזים( מהתמורה הקבועה בחוזה זה )להלן:  55%בגובה 

את, כי התמורה המופחתת הנה מלאה "(, והקבלן מצהיר בזהתמורה המופחתת"
והוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי חוזה זה אם יקבע כי התקיימו יחסי 

 מעביד כאמור.-עובד
 
 

 תביעות עובדים ושיפוי .36
 



37 
 

 

בכל מקרה שמי מעובדי הקבלן כהגדרתם בהסכם זה, יגיש נגד המזמינה תביעה ו/או  .36.1
כלשהי בהעסקתו בביצוע העבודה ו/או דרישה בעניין הכרוך קשור או נוגע בדרך 

בביצוע הסכם זה, ישפה הקבלן את המזמינה, מיד עם דרישתה הראשונה, על כל 
תשלום ו/או הוצאה בהם תישא המזמינה עקב תביעה טענה או דרישה שתופנה אליה 

  כאמור.
 

 האמור בסעיף זה מהווה תניה יסודית בהסכם.
 
 
 פנקסי כח אדם .37

אדם ביחס לעבודה על פי הוראות כל דין -פנקסי כח הקבלן מתחייב בזה לנהל .37.1
 ולשביעות רצון המפקח.

הקבלן מתחייב בזה להציג בפני המפקח, בכל עת שיידרש לכך, את פנקסי כח האדם  .37.2
 לביקורת.

 
 

 
 ציוד, חומרים ורמת ביצוע -פרק ו'

 
 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים .38

 
הקבלן מתחייב בזה לספק, בעצמו ועל חשבונו, את כל הציוד, המכשירים, המתקנים  .38.1

והחומרים שיידרשו לביצוע היעיל והטוב של העבודה, הכל במועדים הנקובים 
  בהסכם זה.

 
 האמור בסעיף זה מהווה תניה יסודית בהסכם.

 
 
 חומרים ומוצרים .39

 
ורק בחומרים מעולים  הקבלן מתחייב בזה להשתמש, לצורך ביצוע העבודה, אך .39.1

חדשים ושלמים, שיתאמו בתכונותיהם, מכל הבחינות, להוראות הסכם זה ולדרישות 
 הדין והתקנים הישראליים העדכניים.

 
נקבעו בתקנים הישראליים העדכניים סוגים שונים של חומרים ו/או מוצרים, יהא  .39.2

 -אליו אחרת אלא אם כן נקבע בהסכם זה ו/או במסמכים המצורפים  -הקבלן חייב 
 להשתמש בביצוע העבודה בחומרים ומוצרים מהסוג המעולה שמבין סוגים אלה.

 
לא יהא בעובדה שחומרים ו/או מוצרים בהם השתמש הקבלן הינם מסוג העונה  .39.3

לדרישות התקנים הישראליים ו/או בעובדה שחומרים ו/או מוצרים כאמור הם מסוג 
קבלן לכל הפגמים ו/או מגרעות ו/או שאושר על ידי המפקח, כדי לגרוע מאחריות ה

 ליקויים העלולים להתגלות בחומרים ו/או במוצרים בהם השתמש הקבלן בפועל.
 

מובהר בזאת, כי הקבלן, לא יהיה רשאי להשתמש בציוד או חומרים שווי ערך, אלא  .39.4
 אם אלו אושרו לו במסגרת הצעתו במכרז בהתאם למנגנון הקבוע במסמכי המכרז.

הקבלן יוכל להגיש הצעתו לציוד או חומרים שווה ערך שלדעתו, במהלך העבודה 
הינם שווה ערך לאלו שנדרשו במפרטים. בכל מקרה ההצעה  חייבת להתייחס לציוד 
או חומרים המוכתב ולא לציוד אחר ואלו דרושים את אישור המזמינה ו/או מי 

 מטעמה מראש ובכתב. 
 
 

ה כזו, לא תידון כלל, אלא אם הוגשה כל הצעה לציוד או חומרים שווה ערך, אם תהי .39.5
 על ידי הקבלן בהתאם לאמור בסעיף זה. 

 

ההחלטה אם אכן המוצר או המערכות המוצע הינו שווה ערך או לא הוא בהחלטה  .39.6
 .הבלעדית של המזמין, ולקבלן לא תהיה שום זכות ערעור על החלטה זו
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 כל האמור בסעיף לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם. 

 
 
 מקצועיביצוע  .41

 
הקבלן מתחייב בזה לבצע את כל העבודות בהתאם להסכם זה ולמסמכים המצורפים  .40.1

אליו, באורח מקצועי וברמה נאותה, לשביעות רצונו המלאה של המפקח. עבודות 
לגביהן קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות, תבוצענה 

 בהתאם לחוקים, תקנות והוראות אלה.
  

 
 
 
 

אחראי בזאת להזמנת נציג מכון התקנים ו/או המזמינה ו/או עיריית כרמיאל  הקבלן .40.2
ו/או כל רשות אחרת וכן אחראי הוא לקבלת אישורה של כל רשות אשר אישורה 
דרוש או נחוץ בכל שלב של ביצוע העבודה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר בזה, כי 

פקח, וכל רשות אחרת על הקבלן  לתאם את ביצוע העבודות עם המזמינה והמ
  שאישורה דרוש לשם ביצוע העבודות והשלמתן.

  
  למען הסר ספק, לא תשולם לקבלן כל תמורה ו/או פיצוי בגין תיאומים. 

 
 האמור בסעיף זה מהווה תניה יסודית בהסכם.

 
 שינויים, תוספות והפחתות –פרק ז' 

 
 הזכות להורות על ביצוע שינויים .41

 
לקבלן, בכתב, להוסיף על העבודות האמורות בתכניות,  המפקח יהיה רשאי להורות .41.1

במפרטים, במבני הציבור ו/או הגגות בהם נדרשות העבודות, בשרטוטים, להשמיט 
לפי שיקול דעתו, בכל היקף וללא הגבלה  –או להפחית מהן, או, לעשות בהן שינויים 

 והקבלן מתחייב בזה לבצע את הוראות המפקח כאמור. –
 

 תינתן לקבלן על פי סעיף זה תיקרא להלן בשם "הוראת שינויים".הוראת המפקח ש
 

 קביעת היקף השינויים וערכם .42
 

היקפם של השינויים שיעשו בהתאם ל"הוראת שינויים" יקבע על ידי המפקח  .42.1.1
על בסיס הערכה(,  –על בסיס של מדידה )מקום שזו תהא בלתי אפשרית 

תבסס על הצעת המחיר של וערכם של שינויים כאמור ייקבע על ידי המפקח בה
הקבלן למחיר של קו"ט אחד. ככל שהשינוי המבוקש אינו ניתן למדידה 
באמצעות הגדלת/ הקטנת קו"ט, ייקבע ערך השינויים על ידי המפקח בהתאם 

 למחירון "
 . הכרעתו של המפקח תהא סופית ומכרעת. 20%מינוס  " לבנייה .42.1.2

 
 
 

 נזיקין וביטוח –פרק ח' 
 

 לרכושנזקים לגוף או  .43
 

הקבלן יהא אחראי לכל אובדן, הפסד, פגיעה או נזק )יכונו ביחד להלן: "נזק"(, לגוף  .43.1
ו/או לרכוש, שיארעו לכל אדם או גוף )לרבות עובדי  המזמינה או מי מטעמה, ולרבות 
עובדי הקבלן או מי מטעמו ו/או עיריית כרמיאל ו/או הועד המקומי, חבריהם, 
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שהוא( כתוצאה ו/או בקשר לביצוע העבודה ו/או מבקריהם וכן לרבות כל צד ג' 
 לביצוע הסכם זה.

 
הקבלן מתחייב לשפות ולפצות את המזמינה, מיד עם דרישתה הראשונה, על כל  .43.2

סכום ו/או תשלום שישולם על ידה בקשר לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה שתופנה 
 לעיל. 43.1כלפיה בגין נזק כלשהו שיארע לכל אדם ו/או גוף כאמור בסעיף 

 
 כל האמור בסעיף לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם. 

 
 
 ביטוחים .44

 
לעיל, מתחייב הקבלן לבטח את עצמו ואת  43.1מבלי לגרוע מאחריותו כאמור בסעיף  .44.1

המזמינה בפני כל נזק לגוף ו/או לרכוש, העלול להיגרם לכל אדם ו/או גוף כמפורט 
 לעיל.  43.1בסעיף 

 
הפוליסה תכלול תנאי לפיו תהא חברת הביטוח מנועה מלהגיש תביעה נגד המזמינה, 

 בין תביעת שיבוב בין תביעת שיפוי ובין כל תביעה אחרת.
 

העבודות בביטוח הקבלן יבטח את עובדיו קבלניו ומשמשיו שיועסקו על ידו בביצוע 
  חבות מעבידים.

 
 כל האמור בסעיף לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם.

 
 
 

חברת הביטוח בה ייעשו ביטוחים האמורים בפרק זה, וכן סכומי הביטוחים  .44.2
 ותנאיהם יהיו טעונים אישור המזמינה. האמור מהווה תניה יסודית בהסכם.

   
 רים במועדם.הקבלן יקפיד לשלם הפרמיות בגין הביטוחים האמו

 
הקבלן ימציא למזמינה, בכל עת שיידרש לכך על ידה, העתקי הפוליסות שתוצאנה על 

 ידו וכן כל מסמך אחר הקשור בביטוחים אלה.
 

כתנאי לחתימה על הסכם זה ולביצוע העבודות על ידו, ימציא הקבלן לאישור 
חתום על ביטוחים המכסה את אחריותו כאמור בהסכם זה, נספח אישור המזמינה 

 ידי חברת הביטוח של הקבלן.
 '.ומסומן ג'נוסח נספח הביטוח מצורף להסכם זה 

 
 

 

 פרק ט': בטיחות
 בטיחות .45

 
הקבלן ישמור בקפדנות על הוראות כל דין בנושא בטיחות בעבודה, לרבות ההוראות הקבועות  .45.1

ובתקנות הבטיחות בעבודה שפורסמו, או  1970-בפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 
, 1988 -אשר יפורסמו מעת לעת, לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 

ה )ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות ותקני חשיפה תעסוקתיים תקנות הבטיחות בעבוד
, תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה 1983לגורמים כימיים ופיזיקליים(, התשמ"ג 

. וכן 1959 -וצו הבטיחות בעבודה )פנקס כללי(, התש"ד  1988-במקומות עבודה( התשמ"ח 
שבעבודתם, הכל בהתאם לדרישות  מתחייב הקבלן להדריך את עובדיו בדבר כל הסיכונים

 . 1999 –תקנות אירגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט 

 
הקבלן מתחייב לפעול באתר העבודות באופן אשר יימנע כל נזק לגוף ולרכוש המצויים בהם   .45.2

ביצוע  ולכל צד שלישי, וכן בדרך אשר תמזער עד המינימום האפשרי כל הפרעה לאחרים בעת
 התחייבויותיו לפי הסכם זה.
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, את פקודת 1954 -הקבלן מצהיר שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  .45.3
פי החוקים הנ"ל, וכי הוא מקבל על -, והתקנות על1970 -הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל

עצמו את כל האחריות לשמירת ההוראות והתקנות הנ"ל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 
 הבטיחות ויכין תכניות בטיחות כנדרש על פי דין.  הקבלן ימונה ממונה על

 
מבלי לגרוע מכל יתר הוראות הסכם זה, הקבלן יוודא, כי ימונו "קבלן ראשי", "מבצע הבנייה"  .45.4

, אשר 1988 -"מנהל עבודה" כמשמעותם בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, תשמ"ח -ו
 אלו.   ייטלו על עצמם את החובות המוטלות בהתאם לתקנות

 
הקבלן מתחייב, בכל תקופת ההסכם, לספק כל אמצעי הנדרש לשם הצבת שמירה, גדרות,  .45.5

תמרורים, פנסים מהבהבים, מעקות בטיחות, תקרות בטיחות, מחסומים, אמצעי כיבוי אש, 
אמצעי עזרה ראשונה ושאר אמצעי בטיחות וזהירות לביטחונו של הצבור, ושל כל אדם הנמצא 

כל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על פי דין, על פי הוראה מרשות באתר או בקרבתו ב
 מוסמכת כלשהי או על ידי המזמינה. 

 
הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה, חבלה או נזק שיגרמו לעובדי הקבלן ולכל   .45.6

לפי  מי שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו וכן לצד שלישי כלשהו כתוצאה מביצוע התחייבויותיו
הסכם זה ו/או בקשר לכך. היזם משחרר את המזמינה וכל הפועלים מטעמה מכל אחריות או 

 כיס כאמור.-חובה שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה, נזק או חסרון
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 התמורה –פרק י"א 
 
 שעור התמורה .46

 
לשלם לקבלן, תמורת ביצוע  בכפוף לאמור להלן בפרק זה מתחייבת בזה המזמינה .46.1

העבודות בשלמותן ולשביעות רצונה, סכום שיחושב בהתאם לאמור בחוזה זה על פי 
 "(.התמורההעבודות שיבוצעו בפועל )להלן: "

 
 התמורה בגין תקופת הביצוע .47

 
 תמורה בגין השלמת גג

 
עם מסירת תעודת השלמה לכל גג, יהיה זכאי הקבלן לקבלת התמורה על פי הביצוע  .47.1

מכפלת הצעת המחיר של הקבלן במכרז בכמות הקו"ט שהותקנה על  -בפועל, כלומר
 "(.תשלום בגין השלמת גגידו בגג הרלוונטי בגינו ניתנת תעודת ההשלמה )להלן: "

 
התשלום המגיע לקבלן, תמורה מ 10%המזמינה תעכב מכל תשלום בגין השלמת גג  .47.2

מעוכבת זו תשולם לקבלן רק לאחר השלמת ביצועם של כלל הגגות הנדרשים על ידי 
 המזמינה. 

 

לצורך קבלת התשלום בגין השלמתו של כל גג כאמור, הקבלן ימציא למפקח חשבון  .47.3
בגין העבודות שהושלמו לשביעות רצונו של המפקח, בצירוף כלל המסמכים 

 הנדרשים להוכחת כמות הקו"ט שהותקנה על ידי הקבלן באותו גג.
 

למו המפקח יבדוק כל חשבון כאמור, יקבע אלו מהעבודות האמורות בו אכן הוש .47.4
בפועל ומה הם הסכומים להם זכאי הקבלן עבור ביצוע עבודות אלה, הכל בהתאם 
למפרטים והכמויות שבוצעו בפועל ולהצעת המחיר של המציע במכרז , ובתוספת 

 מע"מ כדין.
 

המזמינה תשלם כל חשבון ביניים שיאושר על ידי המפקח. החשבונית תשולם ע"י  .47.5
 החודש בו הומצאה החשבונית למזמינה. ימים מתום  45 -המזמינה לא יאוחר מ 

 
ימים לא  14מצד המזמינה אשר לא יעלה על  בתשלוםמוסכם בין הצדדים כי איחור  .47.6

יהווה הפרה של חוזה זה והספק לא יהיה זכאי לכל סעד כספי ו/או אחר בגין איחור 
כאמור, למעט תשלום הפרשי ריבית והצמדה כמשמעותם בחוק מוסר תשלומים 

 . 2017 –"ז לספקים, תשע
 

מוסכם בזה במפורש ובמודגש כי אישור חשבונות על פי סעיף זה ותשלומם לא  .47.7
ישמשו כראיה לאישור מחיר שלא נכלל בחוזה, או, כהסכמה לקבל חלקי עבודה 

 שנכללו בחשבון שאושר.
 

המפקח יהיה רשאי לעכב אישור חשבונות והעברתם לתשלום אם יפגר הקבלן  .47.8
 בביצוע העבודות.

 
 בגין השלמת כלל ביצוע הגגות )תום תקופת הביצוע(תמורה 

 
יום ממועד  15עם תום השלמת תקופת הביצוע על הקבלן להגיש חשבון סופי, בתוך  .47.9

"(. החשבון הסופי יכלול תחשיב של החשבון הסופיסיום העבודות )להלן: "
לעיל. החשבון הסופי  47.2הסכומים המעוכבים אצל המזמינה, כאמור בסעיף 

יאושר על ידי המפקח, כמו שהוגש, או בתיקונים שימצא המפקח לנכון להכניס בו 
תוך התחשבות בתוספת, או בהפחתת, ערכם של שינויים שיעשו )אם יעשו( מכח 

 הוראות שינויים, כמפורט בחוזה זה, והכל בהתאם לביצוע העבודות בפועל.
 

אולם  –מועד האמור לעיל, יהא המפקח רשאי לא הגיש הקבלן חשבון סופי בתוך ה .47.10
לערוך חשבון סופי לפי מיטב ידיעותיו ועל יסוד המסמכים שברשותו.  –לא חייב 
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חשבון סופי שיוכן על ידי המפקח כאמור, יחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ואושר 
 על ידי המפקח והוא יחייב את הצדדים לכל עניין.

 
ימים מתום החודש שבו  45ידי המפקח יפרע בתוך החשבון הסופי, כפי שיאושר על  .47.11

 התקיימו כל התנאים המצטברים כדלקמן:
 

 הקבלן סיים ביצועם של כלל הגגות ומסר אותם למזמינה. (1)
 

 חברת החשמל אישרה וחיברה את המערכת לרשת החשמל. (2)
 

להלן,  61.1הקבלן המציא למזמינה את הערבות הבנקאית האמורה בסעיף  (3)
 והכל מבלי לגרוע מערבות הבדק.

 
התקבלו כל האישורים הנדרשים מהרשויות והגופים המוסמכים לשם  (4)

 ביצוע העבודות.
 

הקבלן המציא למזמינה תעודה חתומה בידי המפקח המעידה כי ניקה את  (5)
 האתר לשביעות רצונו. 

 

( מעודכנת בהתאם לביצעו AS MADEהקבלן מסר למזמינה תכנית עדות ) (6)
העבודה בפועל וכשהן מאושרות על ידי המפקח, והכל בהתאם לאמור 

 לעיל. 18.3בסעיף 
 

הקבלן ערך את כל הבדיקות הנדרשות, לרבות בדיקות המפורטות, ככל  (7)
 שמפורטות במפרטים. 

 

הקבלן המציא למזמינה הצהרה בכתב בדבר היעדר תביעות לפי הנוסח  (8)
 .בנספח ד'המצורף 

 

 מס ערוכה כדין. הקבלן המציא למזמינה חשבונית (9)
 

הקבלן המציא לגזברות המזמינה אישור המפקח והמזמינה, הכולל אישור  (11)
חתום על ידי המפקח לקבלת העבודה ואישור חתום ומאושר לתשלום על 

 ידי המפקח.
 

ניתן אישור גזברות המזמינה למילוי כל התנאים שלעיל וכן ניתן אישור כל  (11)
 גורם רלבנטי דרוש נוסף. 

 

לעיל, מובהר כי לגבי החשבון הסופי ניתן לדחות את  47.11על אף האמור בסעיף  .47.12
 ימי עסקים. 10התשלום עד תום 

 
 
 התמורה בגין תקופת התחזוקה .48

 
לקבלן בתשלומים רבעוניים כך שבתחילת כל רבעון, ישולם  התמורה השנתית תשולם .48.1

מהתמורה השנתית(, בתוספת מע"מ  25%לקבלן החלק היחסי של התמורה השנתית )
"(. מודגש כי לא תועבר כל תמורה תשלום רבעוניכדין, בגין הרבעון שחלף )להלן: "

 בתחילת הרבעון הראשון.
 

 בש"ח שתוגש מס ו הצגת חשבוניותמובהר כי תנאי להעברת התשלום הרבעוני הינ .48.2
 הקבלן למזמינה כמפורט להלן. י"ע
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לקראת סופו של רבעון שייספר ממועד תחילת תקופת התחזוקה, הקבלן  .48.2.1
יגיש למזמינה חשבונית מס בשקלים בגין הרבעון שחלף. בחשבונית המס 
יתייחס הקבלן לחלק היחסי מהתמורה שמגיעה לו בגין תקופת תחזוקה 

 מהתמורה השנתית בגין התחזוקה(.  25%של שנה אחת )
 

המפקח יבדוק את החשבון, יאשרו כולו או מקצתו או שלא יאשרו כלל,  .48.2.2
 לעיל, בשינויים המחויבים. 47.4- 47.8ויחולו הוראות סעיפים 

 
כלפי המזמינה בגין עיכובים הקבלן לא יהיה רשאי להעלות כל דרישות ו/או טענות  .48.3

בתשלום הנובעים מחוסר פרטים בחשבונית או עקב קיומם של פרטים לא נכונים 
 שמקורם בקבלן או עיכוב במסירת מסמכים.

 
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי ההליך המפורט לעיל באשר להגשת חשבונות  .48.4

ם לגבי כל ואישורם, מועדי התשלום ודרך העברתם, יחול בשינויים המחויבים ג
תשלום במקרה של הפסקת ההתקשרות עם הקבלן, ביחס לתשלום היחסי המגיע לו 

 עפ"י ההסכם, או מכוח כל עילה וזכות אחרים מכוח הסכם או דין.
 

מובהר בזאת, כי חשבון שישולם ו/או יאושר, לא ישחרר את הקבלן בשום אופן  .48.5
לנות, ביצוע לקוי מאחריותו ולא יגרע מזכות המזמינה להעלות טענות בגין רש

וכיו"ב. הקבלן יישאר אחראי בגין כל פגם בשירותים, בין שנתגלה פגם כאמור לפני 
אישור החשבון או אחריו, ובין אם נגרם על ידי עובדיו או ע"י כל אדם אחר אשר 

 עובד או עבד עבורו או היה כפוף להוראותיו בעבודה.
 

כל שתבחר המזמינה לממש את התמורה בגין שירותי התחזוקה בתקופת האופציה, כ .48.6
האופציה הנתונה לה, תעודכן בהתאם לשיעור השינוי שיחול בין מדד הבסיס לבין 

חודשים.  12המדד הידוע ביום הראשון של תקופת האופציה, ולאחר מכן בחלוף כל 
החודשים ללא כל שינוי. למען הסר  12התעריפים המעודכנים יהיו בתוקף לאורך כל 

י בין עדכון אחד למשנהו יישארו התעריפים קבועים. מובהר ספק מובהר בזאת כ
בזאת כי היה וחרג הקבלן ממסגרת הזמן הכולל לביצוע העבודה, מסיבות התלויות 

 בספק, לא יהיה זכאי לתוספת הצמדה בגין תקופת עיכוב זו.
 

לעיל, תנודות במדדים מכל סוג שהוא,  48.6מובהר ומוסכם כי למעט האמור בסעיף  .48.7
בריבית, בשכר עבודה, במסים, ארנונות, תשלומים ומחירי חומרים וציוד אשר על 
הספק לספק לשם ביצוע העבודות והמטלות לפי ההסכם לא ישנו את התמורה לה 

 זכאי.
 

 עיף זה:לעניין ס .48.8
מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  –" המדד"

 או כל מדד אחר שיבוא במקומו המתבסס על מרכיבים דומים.
 המדד הידוע בעת מועד הגשת ההצעות למכרז. -"  מדד הבסיס"
 

אלא אם נאמר לעיל מפורשות אחרת, התמורה היא קבועה, סופית, מוחלטת, מלאה  .48.9
ובלעדית, והיא כוללת את מלוא התשלום לספק בגין עמידתו המלאה בכל התחייבויותיו על 
פי הסכם זה ו/או נספחיו, ולא תהיה לו כל טענה או תביעה נוספת בגין רכיבים אלה או 

 אחרים. 
 

 וסף, אשר ישולם, כנגד המצאת חשבונית מס.לתמורה ייווסף מס ערך מ .48.10
 
מובהר כי מחלוקת לגבי כל עניין אחר הקשור בתשלום התמורה, לא תעכב את ביצוע  .48.11

 מחויבויות הספק על פי הסכם זה. 
 
מובהר כי המזמינה לא תשלם בעבור שירותים כלשהם המוענקים או צריכים להיות  .48.12

 כל רכיב מרכיביה.  מוענקים במסגרת תנאי האחריות של המערכות או 
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 הצמדה .49
 

מותנה ומוסכם בין הצדדים כי המחירים הנקובים בהצעת המחיר של המציע הם סופיים ולא 
תחול כל הצמדה ו/או התייקרות מכל סוג שהוא, למעט אם נאמר מפורשות אחרת במסגרת 

 הסכם זה.
 
 
 סופיות החשבון .51

 
הקבלן יכלול בחשבון הסופי שיגיש למזמינה את כלל הדרישות ו/או התביעות  .50.1

שתהיינה לו בקשר עם ביצוע העבודות, לרבות אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל 
דרישותיו ביחס לביצוע  שינויים ו/או תוספות בעבודה וכיו"ב. הקבלן לא יהיה  –

נוספים על אלה שפורטו בחשבון רשאי לדרוש מהמזמינה ו/או לתבוע ממנה סכומים 
 הסופי, למעט האמור במפורש בהסכם זה. 

 
מעת שתפרע המזמינה לקבלן את החשבון הסופי )בין שיהא זה החשבון שנערך על  .50.2

על ידי  – 47.10בנסיבות האמורות בסעיף  –ידי הקבלן ובין שיהא זה החשבון שנערך 
המפקח; בין שהסכום שישולם יהא מלוא סכום החשבון הסופי שהגיש הקבלן בין 
שיהא זה סכום קטן יותר שאושר על ידי המפקח; לא יהא הקבלן רשאי להגיש 

ותם חלקים של החשבון למזמינה תביעות כספיות כלשהן )לרבות תביעות בגין א
הסופי אשר לא אושרו על ידי המפקח(, ובקבלת סכום החשבון הסופי המאושר יהא 
משום ויתור מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר, מצד הקבלן, על כל תביעות כלפי 

 המזמינה ו/או מי מטעמם בגין ביצוע העבודות ו/או בקשר עמן.
 
 

 פרק י"ב: קבלה, בדק ותיקונים
 
 גמר המבנה .51

כך הקבלן למנהל -הושלמו העבודות ביחס לגג או מספר גגות במקביל, יודיע על .51.1
ימים  10הפרויקט בכתב ומנהל הפרויקט יתחיל בבדיקת העבודות שבוצעו, תוך 

מיום קבלת ההודעה וישלים את הבדיקה בתוך פרק זמן סביר. מצא מנהל 
מזמינה על ימליץ מנהל הפרויקט ל –הפרויקט את הגג מתאים לדרישות החוזה 

 הוצאת תעודת גמר לקבלן, כאשר העתק מההמלצה יועבר לידי הקבלן.
 

בכפוף למילוי כל הדרישות המוטלות על הקבלן מכוח הוראות הסכם זה,  .51.2
המזמינה תמציא לידי הקבלן תעודת גמר, ביחס לכל גג בנפרד, בתוך פרק זמן 

ר יודיעם סביר, זולת אם מצא טעמים שלא לעשות כן, ואם מצא טעמים כאמו
 "(.תעודת גמרבכתב למנהל הפרויקט ובהעתק לקבלן )להלן: "

 

ימסור מנהל הפרויקט לקבלן רשימת  –מצא מנהל הפרויקט כי הגג טרם הושלם  .51.3
"( התיקונים הדרושיםהתיקונים ו/או עבודות ההשלמה הדרושים )להלן: "

ידי מנהל -והקבלן חייב לבצעם תוך תקופה סבירה שתיקבע לכך בכתב על
 .הפרויקט, ללא תמורה נוספת

 

 מובהר כי בכל מקרה לא תימסר לקבלן תעודת גמר בטרם התקיימו שני אלה: .51.4
 

אשר  AS MADE  הקבלן מסר למנהל הפרויקט תוכניות לאחר ביצוע .51.4.1
משקפות במדויק את המבנה על כל חלקיו, והמערכות השונות,  כפי 

 שבוצע בפועל.
 

המזמינה להחזיק בגג ולהשתמש אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של  .51.4.2
בו גם אם טרם בוצעו במבנה עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה 
תעודת גמר, והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה 

ידי מנהל הפרויקט, זולת תיקונים ו/או -תוך התקופה שנקבעה לכך על
 .עבודות שנדרשים לתיקון בלאי סביר
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על פי  AS MADEין על חשבונו תוכניות לאחר ביצוע הקבלן יכ .51.4.3
המתכונת המקובלת אצל הקבלן ועל פי הנחיות מנהל הפרויקט. תוכניות 

ימים  60אלה יוכנו עם סיום העבודה ויימסרו למנהל הפרויקט תוך 
מסיום העבודה. מנהל הפרויקט יהא רשאי לבדוק את התאמת התוכניות 

רשאי להורות על עריכתן מחדש על  למציאות, ואם מצא אי התאמה יהא
 ידי קבלן ועל חשבון הקבלן.

 

מובהר בזה, כי זולת אם נקבע אחרת בכתב על ידי המנהל, המזמינה לא  .51.4.4
 תסכים לקבל את המבנה לשיעורין אלא רק בסיומו.

 

המזמינה תהיה רשאית לקבל חלק מהגג ולהוציא לגבי אותו חלק תעודת  .51.4.5
"( ניתנה תעודת גמר חלקית, חלקיתתעודת גמר גמר חלקית )להלן: "

יחולו הוראות חוזה זה בנוגע להגשת חשבונות, לעמידה בלוח הזמנים, 
לביטחונות ולבדק, ביחס לאותו חלק מהמבנה שלגביו ניתנה תעודת 
הגמר החלקית, בשינויים המחויבים. באשר לחלק המבנה שלגביו לא 

בשינויים  ניתנה תעודת גמר, יוסיפו לחול כל הוראות חוזה זה,
 המחויבים

 

לא יתקבל הגג או חלק ממנו ולא ייחשב שנתקבל, אלא לפי תעודת גמר  .51.4.6
 או תעודת גמר חלקית, לפי פרק זה.

 

למען הסר כל ספק, מובהר בזאת, כי אין בשימוש בגג או בכל חלק ממנו  .51.4.7
על ידי המזמינה כדי להוות אישור מכל סוג שהוא בדבר קבלת הגג או 

ה הושלם בהתאם לחוזה ולא יהיה בשימוש משום הודאה כי המבנ
 כאמור כדי לפטור את הקבלן מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ומכוחו.

 

שימוש חלקי וזמני בגג במהלך ביצוע העבודה וככל אשר נדרש לצורך  .51.4.8
כקבוע במסמכי החוזה, לרבות הסדרי תנועה זמניים, לא  ביצוע החוזה,

 ייראה כקבלה של המבנה, כולו או חלקו.
 

ידי -א ביצע הקבלן את התיקונים הדרושים תוך התקופה שנקבעה עלל .51.4.9
יום על  14ולאחר שנתן לקבלן הודעה מוקדמת בת  מנהל הפרויקט,

אך לא חייבת, לבצע את  כוונתו לעשות כן המזמינה תהיה רשאית,
התיקונים הדרושים, כהגדרתם בסעיף לעיל, בעצמו או בכל דרך אחרת 

ע התיקונים הדרושים יהיו על חשבון הקבלן הוצאות ביצו .שימצא לנכון
מהן כתמורה להוצאות  17%והמזמינה תנכה הוצאות אלה, בתוספת של 

משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או יגבה אותן מהקבלן בכל 
דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. הקבלן יהיה זכאי לקבל 

 ה.לעיונו את פירוט העלויות של השלמת המבנ
 

 לא יתקבל הגג. –לא בוצעו התיקונים הדרושים כנדרש  .51.4.10
 

על אף האמור, המנהל, על פי שיקול דעתו הבלעדי, יהא רשאי אך לא  .51.4.11
חייב לתת לקבלן תעודת גמר מותנית, גם לפני ביצוע מלוא התיקונים 
הדרושים, כנגד קבלת התחייבות מהקבלן שיבצע וישלים את התיקונים 

 הדרושים.
 

דה בגג והורה מנהל הפרויקט לקבלן בכתב לסלק ממקום הסתיימה העבו .51.4.12
המבנה חומרים, ציוד ומתקנים אחרים בתוך זמן סביר שינקוב בהוראתו 
והקבלן לא סילקם או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות 
המנהל, המזמינה רשאית אך לא חייבת לבצע את הפעולות האמורות על 
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ת, והקבלן יישא בהוצאות חשבון הקבלן, בעצמו או בכל דרך אחר
 .מהן כתמורה להוצאות משרדיות 6%הכרוכות בכך, בתוספת של 

 
 

 תקופת הבדק .52
)שניים עשר( חודשים שמניינה  12בחוזה זה "תקופת הבדק" פירושה: תקופה של  .52.1

מיום הוצאתה של תעודת גמר לגג האחרון שעל הקבלן למסור למזמינה )לרבות 
 לעיל(.תעודת גמר מותנית כהגדרתה 

 
לאחר מסירתו של כל גג,  -תקופת הבדק תרוץ ביחס לכל גג בנפרד, כדלקמן  .52.2

לעיל , תחל תקופת הבדק ביחס לגג זה. תקופת הבדק  51בהתאם להוראות סעיף 
חודשים מקבלת תעודת גמר לגג  12מועד מסירת הגג הרלוונטי ועד לתום תחל מ

"(. תקופת הבדק תכלול תקופת הבדקהאחרון שמסר, כקבוע לעיל )להלן: "
בתוכה את כלל הרכיבים הנדרשים במסגרת תקופת התחזוקה והאחריות, 

 כמפורט במסמך ג' למסמכי המכרז.
 

ת ניתן לעשות בו שימוש בנפרד תעודת גמר חלקית לחלק מהגג שעל פי הנסיבו .52.3
מיתר חלקי הגג, תתחיל תקופת הבדק לגבי אותו חלק מהמבנה ביום מתן תעודת 

 הגמר החלקית.
 

נוצר או נתגלה בגג, תוך תקופת הבדק, נזק או פגם כלשהם, יהא הקבלן חייב  .52.4
 לתקנם על פי הוראות בכתב של מנהל הפרויקט ויחולו הוראות אלה:

 

עקב סיבות התלויות בקבלן, יתוקנו על ידי הקבלן  נזק או פגם, שאירעו .52.4.1
 ועל חשבונו ללא תוספת תמורה מצד המזמינה.

 
נזק או פגם, שאירעו עקב סיבות שאינן התלויות בקבלן, יתוקנו על ידי  .52.4.2

הקבלן ויחולו הוראות חוזה זה, ביחס לאותה הוראה של מנהל הפרויקט 
תימסר לקבלן וביחס לאותה עבודה; והכל ובלבד שדרישה כאמור 

 במהלך תקופת הבדק או סמוך לה.
 

יחולו גם לגבי כל נזק או קלקול שהתהווה תוך  52.4.2הוראות סעיף קטן  .52.4.3
 תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לפי הסכם זה

 

כדי לגרוע מכל חובה אחרת של הקבלן לפי  52.4.2אין באמור בסעיף קטן  .52.4.4
 החוזה או מכוחו

 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחבותו של הקבלן בגין פגמים, ליקויים  .52.5
 וקלקולים בגג, במערכותיו, בהתאם לכל דין.

 
מים ו/או הליקויים שנתגלו, במהלך תקופת הקבלן יתקן את כל הנזקים ו/או הפג .52.6

בהתאם להוראות הסכם זה בדבר ביצוע העבודות, באופן רציף וקבוע,  הבדק,
ללא הפסקה עד להשלמתם המלאה, כל זאת בהתאם ללוחות הזמנים שייקבעו 

ידי המנהל. תשומת לב מיוחדת תינתן לעבודות אשר עתידות להיות מכוסות -על
 או מוסתרות.

 

צוע ו/או השיטות לתיקון הנזקים ו/או הפגמים בתקופת הבדק ייקבעו דרכי הבי .52.7
 ידי המנהל.-ידי המפקח ויאושרו על-ידי מנהל הפרויקט, ובהיעדרו על-על

 

בעת ביצוע עבודות התיקון של הנזקים או הפגמים, יפעל הקבלן בהתאם  .52.8
להוראות הסכם זה בדבר הפחתת המטרדים או ההפרעות לציבור, והוא יימנע 

 ל האפשר מגרימת אי נוחות לציבור בעיקר, באתרים הפתוחים לקהל הרחב.ככ
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עם השלמת העבודות לתיקון, יפעל הקבלן לקבלת כל האישורים הדרושים  .52.9
המצביעים על סיום העבודות ותיקון כל הנזקים ו/או הפגמים ו/או הליקויים 

 יועברו לבדיקת המנהל. – שנתגלו, ורק לאחר מכן
 

ידי המזמינה מועד לקיומה של -ק הנקובה לעיל, ייקבע עלעם תום תקופת הבד .52.10
ביקורת בדק לבחינת השלמת המבנה באופן סופי. הקבלן יוזמן להשתתף 

 ימים מראש. 7ידי מתן הודעה בכתב בת -בביקורת הבדק, וזאת על
 
 
 

 
 ביצוע תיקונים והשלמות על ידי המזמינה על חשבון הקבלן .53

 
לא יבצע הקבלן ההשלמות והתיקונים בהם יהא הוא חייב כאמור בפרק זה  .53.1

לבצע   -אך לא חייבת  -ובמועד שיקבע לכך המפקח, תהא המזמינה רשאית 
השלמות ו/או תיקונים אלה )או כל חלק מהם( על חשבון הקבלן, בעצמה ו/או 
 באמצעות קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון ולגבות את סכומם

להלן ו/או  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.מהערבות הבנקאית האמורה בסעיף 
מכל כספים שיגיעו ממנה לקבלן על פי כל דין ו/או הסכם ו/או בכל דרך אחרת 

 קול דעתה הבלעדי.והכל לפי ש
 

 
 אחריות לעבודה ולמערכות .54

לעיל, למשך  52תקופת האחריות תחל מתום תקופת הבדק, כהגדרתה בסעיף  .54.1
שנים  20-חריות רחבה יותר משנים לפחות. ככל שהיצרן מעניק א 20תקופה של 

ביחס למערכת/ מוצר מסוים שהותקן במערכת, הרי שתקופת האחריות תהא 
שנים ובהתאם לתקופת האחריות שמעניק היצרן )להלן:  20-ארוכה יותר מ

 "(. תקופת האחריות"
 

תקופת האחריות, הקבלן יהיה אחראי לעבודה שבוצעה על ידו ולכל  במסגרת .54.2
מערכת שתותקן על ידו במסגרת ההתקשרות עימו, כמפורט במסמך ג', 
המפרטים. מבלי לגרוע מהאמור שם, מובהר כי האחריות כוללת אחריות מלאה 

שנים ביחס לכלל המערכות כולל פאנלים, ממירים, קונסטרוקציה  20לתקופה של 
מערכת או תשתית אחרת. האחריות הינה לרבות לחלפים ובהתאם להוראות  וכל

מסמך ג'. מובהר, כי לחילופין ביחס לאחריות לממיר בלבד, ככל שהקבלן צירף 
שנים לממיר שיותקן  10בעת הגשת הצעתו למכרז, התחייבות לאחריות של 

 10ף והתחייבות נוספת מטעמו שצורפה בעת הגשת המכרז להחלפת הממיר בחלו
שנים לממיר שיותקן )במקום זה  10שנים ומתן התחייבות לאחריות של 

שהוחלף(, תחול תקופת האחריות לעשר שנים ועוד עשר שנים ממועד החלפת 
 הממיר.

 
מסירת תעודות אחריות למערכות תהווה תנאי לקבלת תשלום בגין החשבון  .54.3

 הסופי.
 

 .מנהל הפרויקט יאשר את נוסח תעודת האחריות למערכות .54.4
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 תחזוקת המערכות .55
בנוסף לתקופת האחריות, תקופת התחזוקה המונעת תחל גם היא מתום תקופת  .55.1

שנים. למזמינה שמורה זכות הברירה,  10הבדק, כהגדרתה לעיל ותסתיים בתום 
על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת התחזוקה המונעת לתקופה או 

חודשים כל אחת, ובלבד שכלל תקופת התחזוקה,  12תקופות נוספות בנות עד 
תקופת התחזוקה שנים )להלן: " 20לרבות התקופה המאורכת לא תעלה על 

 "(. המונעת
 

יידרש הקבלן לבצע תחזוקה מלאה של המערכות,  התחזוקה המונעתבתקופת  .55.2
התחזוקה תיעשה בהתאם למפרטים המצורפים כמסמך ג',  ומבלי לגרוע 

י בתקופת התחזוקה יידרש הקבלן לשטוף את המערכות מהאמור שם, מובהר כ
פעמים בשנה וכן, לשטוף אותן אחרי אירועי גשם או אבק בהתאם  4לפחות 

לירידה בתפוקת המערכות. בנוסף יידרש הקבלן לבצע תחזוקה שוטפת והוצאת 
 דוחות בודק חשמל בהתאם להוראות כל דין.

 

עבודת התחזוקה ויהיה זמין  הקבלן ימלא אחר הוראות המזמינה ביחס לביצוע .55.3
לקבלת קריאות מאת המזמינה לצורך ביצוע פעולות הנדרשות לתחזוקת 

 המערכות שהותקנו על ידו.
 

מובהר, כי תשלום התמורה לה יהיה זכאי הקבלן בגין מתן שירותי התחזוקה  .55.4
כאמור בהצעתו יהיו בכפוף למתן השירותים למזמינה בפועל ואישור המזמינה כי 

 בוצעה לשביעות רצונה.העבודה 
 

ככל שהמזמינה לא תהיה מרוצה משירותי התחזוקה של הקבלן בכל שלב  .55.5
 60בתקופת התחזוקה, תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה בת 

ימים להודיעה לקבלן על סיום ההסכם עימו. כמו כן, תהיה המזמינה זכאית 
ככל שבשל הצורך בהחלפת  לפיצוי מהקבלן בגובה התייקרות עבודות התחזוקה

 הקבלן עלות התחזוקה תעלה.
 

 פרק י"ג: הפקעת העבודה מידי הקבלן
 

 -הציוד, הכלים, החומרים, המכשירים והמתקנים השייכים לקבלן  -" הציודבפרק זה, "
 שיימצאו באתר לצורך ביצוע העבודה בעת מתן הודעת תפיסה כהגדרתה בפרק זה להלן.

 סיבות למתן הודעת תפיסה .56
 

בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה המזמינה רשאית, אך לא חייבת,  .56.1
את  –ימים  5לאחר הודעה בכתב של זמן סביר מראש ולכל היותר  –לתפוס 

החזקה באתר, בעבודה, בציוד, לסלק ידו של הקבלן מכל אלה, להשלים את 
 ביצוע העבודה, בעצמה ו/או באמצעות אחרים ולהשתמש לצורך כך בציוד. 

 
 ואלה המקרים:

 בין קבועים ובין זמניים. -אם יתמנה לקבלן כונס נכסים ו/או נאמן ו/או מפרק  (א
 

אם יתיימר הקבלן להסב ו/או להעביר הסכם זה, כולו או מקצתו, לאחר או  (ב
 לאחרים, ללא אישורה של המזמינה בכתב ומראש.

 
 אם הקבלן יסתלק מביצוע החוזה. (ג

 
במועד, או אם יפסיק את מהלך ביצועה  אם הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה (ד

( ימים להוראה בכתב, של המפקח, להתחיל או 3ולא יציית, תוך שלושה )
 להמשיך, בביצוע העבודה.

 

אם הקבלן מבצע את העבודות שלא בהתאם להוראות הדין ו/או ההסכם ו/או  (ה
 המפרטים. 
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 - לדעת המפקח -אם הקבלן לא יתקדם בביצוע העבודה בקצב אשר יבטיח  (ו
ימים  3השלמתה במועד המוסכם ולא יגביר הקצב, להנחת דעת המפקח, תוך 

 ממועד קבלת התראה בנדון.
 

בביצוע העבודה ולא ישפר את טיב  -לדעת המפקח  -אם הקבלן יתרשל  (ז
ימים מיום שיידרש  3החומרים ו/או את רמת הביצוע, להנחת דעת המפקח, תוך 

 על ידי המפקח לעשות כן.
 

 בחומרים ובציודהעברת בעלות  .57
 

במועד מתן  -נתן מפקח לקבלן הודעת תפיסה כאמור בסעיף בפרק זה לעיל יעברו  .57.1
החומרים והציוד לבעלותה של המזמינה עד לגמר ההתחשבנות כאמור  -ההודעה 

 בפרק זה להלן.
 

כל חלק של  -מעת שיקבל הודעת תפיסה  -הקבלן לא יהא רשאי להוציא מהאתר  .57.2
 כן תהא המזמינה רשאית למנוע זאת בעדו. הציוד ובאם ינסה לעשות

 
 התחשבנות .58

 
עם תפיסת החזקה באתר, בעבודה ובציוד יקבע המפקח את ערך אותם חלקים  .58.1

של העבודה שביצע הקבלן עד לאותו מועד אשר תמורתם טרם שולמה ואת ערך 
 החומרים שייתפסו על ידי המזמינה ויודיע לקבלן קביעותיו אלה, בכתב.

 
עו ע"י המפקח כאמור יקראו להלן, שניהם ביחד בשם "שווי הסכומים שייקב

 העבודה והחומרים".
 

ממועד מסירת הודעת התפיסה ועד שיושלם ביצוע העבודה, לא תהא המזמינה   .58.2
 חייבת לקבלן כל סכומים שהם.

 
 עם השלמת העבודה יכין המפקח, יקבע ויאשר: .58.3

 
חשבון מלא של כל הסכומים שהוציאה המזמינה לביצועה של העבודה )לפני  א.

תפיסת החזקה ולאחריה( וחישוב של שעור דמי הנזקים שנגרמו למזמינה 
עקב הפקעת העבודה מידי הקבלן ו/או השלמתה ע"י המזמינה ו/או ע"י 

לעיל )ההוצאות  16.1אחרים לרבות סכום פיצוי המוסכם הקבוע בסעיף 
 והנזקים כמבואר לעיל יכונו להלן יחד: "מחיר העלות"(.

 
חישוב של הסכום שהיה הקבלן מקבל, אילו לא הופקעה העבודה מידיו,  ב.

ההסכם והמסמכים עבור ביצוע העבודה בשלמותה, בהתאם לתנאי 
 המצורפים אליו )להלן יקרא סכום זה בשם "מחיר החוזה"(.

 
עם השלמת ביצוע העבודה ועריכת החישובים והחשבונות האמורים בס"ק )ב(  .58.4

דלעיל, תיערך בין המזמינה לקבלן התחשבנות עפ"י האמור להלן בס"ק זה, 
 דהיינו:

 
גדול מ"שווי העבודה היה ההפרש שבין "מחיר החוזה" לבין "מחיר העלות"  א.

והחומרים" כהגדרתם לעיל, או שווה לו, ייחשבו שווי העבודה והחומרים 
כאילו היו בבעלות המזמינה ממועד תפיסתם והקבלן ישלם למזמינה, 
לאלתר, את יתר הפרש, קרי מלוא ההפרש בניכוי "שווי העבודה 

 והחומרים". 
 

ת" קטן "משווי העבודה היה ההפרש שבין "מחיר החוזה" לבין "מחיר העלו ב.
והחומרים" תשלם המזמינה לקבלן את סכום ההפרש בניכוי "שווי העבודה 
והחומרים" לסילוק מלא וסופי של כל המגיע לקבלן על פי הוראות הסכם 
זה, ובלבד שהמזמינה אכן השתמשה, על פי שיקול דעתה, בחומרים של 

 הקבלן שנתפסו כאמור. 
 
 



50 
 

 

 
 
 
 

 
 סופיות קביעת המפקח .59

 
קביעת המפקח והחלטותיו כאמור בהסכם זה, תעשינה לפי מיטב שיקוליו 

 המקצועיים ותהיינה סופיות  ובלתי ניתנות לערעור.
 

 הודעת תפיסה אינה מבטלת ההסכם .61
 

עצם מתן הודעת תפיסה, תפיסת החזקה באתר העבודה ובציוד וסילוק ידו של 
ה והקבלן יהא חייב הקבלן מהם, לא יהיו בבחינת ביטול הסכם זה ע"י המזמינ

בכל התחייבויותיו שעפ"י הסכם זה, פרט להתחייבויות  -חרף כל הנ"ל  -לעמוד 
 שהמזמינה תמנע בעדו מלמלא.

 
 

 פרק י"ד: ערבות ביצוע וערבות לתקופת האחריות
 ערבות ביצוע  .61

 
עם חתימת הסכם זה וכתנאי לו ימציא הקבלן למזמינה ערבות בנקאית  .61.1

אשר המדד הידוע הוא בתאריך האחרון להגשת אוטונומית צמודה למדד )כ
)שמונה מאות אלף שקלים חדשים(, ₪  800,000ההצעות( בסכום השווה ל 

כערובה למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה עד להשלמת תקופת 
 "(.ערבות הביצועהבדק )להלן: "

 
ערבות הביצוע תעמוד על תוקפה עד לשלושה חודשים לאחר תום תקופת הבדק  .61.2

 לעיל.  52כהגדרתה בסעיף 
 

לאחר קבלת אישור מאת המזמינה בעניין תום תקופת הבדק, הקבלן יהיה רשאי  .61.3
להחליף ערבות זו בערבות לתקופת האחריות והתחזוקה, הפוחתת כמפורט להלן 

 "(ערבות לתקופת האחריות)להלן: "
 

יות תהא ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד ערבות לתקופת האחר .61.3.1
כאשר המדד הידוע הוא בתאריך האחרון להגשת ההצעות( בסכום השווה 

)שמונה מאות אלף שקלים חדשים(, כערובה למילוי כל ₪  800,000ל 
התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה עד להשלמת תקופת האחריות 

 והתחזוקה.
חודשים לאחר תום תקופת האחריות  3-להערבות תעמוד על תוקפה עד  .61.3.2

 כהגדרתה בהסכם זה.
הקבלן יהיה רשאי בכל שנה להפחית את הערבות לתקופת האחריות  .61.3.3

 מסכום הערבות האמור לעיל.  10%בהיקף של 
 

ערבות הביצוע וערבות לתקופת האחריות להמשך סעיף זה ייקראו ביחד  .61.4
 ".הערבות"
 

לן להגדיל את סכום הערבות באופן מובהר כי ככל שיתווספו גגות יידרש הקב .61.5
 יחסי לכמות הגגות שהוספה. ככל שתיפחת כמות הגגות לא תשתנה הערבות.

 

לפי העניין(  נספח א' ונספח ב'הערבות תהיה בנוסח המצורף להסכם זה ) .61.6
והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו, ותוצא על ידי בנק שזהותו תוסכם על ידי 

 המזמינה.  
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 בהפקת ערבות ו/או חידושה מעת לעת, יחולו על הקבלן.כל ההוצאות הכרוכות  .61.7
 

למען הסר ספק אין בערבות ו/או במימושה כדי לפגוע בכל סעד נוסף ו/או אחר  .61.8
אשר יעמוד למזמינה על פי הסכם זה ו/או על פי דין בכל מקרה של הפרת ההסכם 

 על ידי הקבלן.
 

זכאית להפעילה כדי לא יהא באי הפעלת הערבות בנסיבות בהן תהייה המזמינה  .61.9
לפגוע ו/או לגרוע מחובת הקבלן לבצע התיקונים וההשלמות בהן יהא הוא חייב 

 על פי תנאי הסכם זה.
 

מובהר כי הערבות לא תוחזר לידי הקבלן אלא בהתמלא כל תנאי הסכם  זה ועל   .61.10
הקבלן יהא להאריכה במידת הצורך עד התמלא התנאים כאמור. אי הארכת 

 הווה עילה לחילוטה בטרם תפקע.תוקפה של הערבות י
 

 כל האמור בסעיף זה לעיל מהווה תניה יסודית בהסכם.
 

 הפרות ופיצויים –פרק ט"ו 
 

 
 הפרות ופיצויים  .62

 

מזכות המזמינה לסעד עפ"י הסכם זה ו/או כל דין, מוסכם בין הצדדים כי  לגרועמבלי  .62.1
הינם תנאים  70-71, 68, 47-53, 54-63, 40-43, 18-37, 16, 12, 11, 9, 4הסעיפים 

עיקריים ויסודיים והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את 
כשהם צמודים ₪  50,000המזמינה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 

 למדד מהמדד הבסיסי ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל.
 

המזמינה תהא זכאית לחלט את סכום הפיצוי המוסכם האמור לעיל לעיל מהערבות  .62.2
 אחרת. חוקיתאו לזכותם מכל תשלום המגיע לקבלן לגבותם מהקבלן בכל דרך 

 

מפורטת טבלת פיצויים מוסכמים,  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בנספח ט' להסכם זה .62.3
בקרות אחד מהאירועים המפורטים בטבלה המזמינה תקנוס את הקבלן בהתאם 
לאמור בטבלה. הצדדים מצהירים כי הסכומים המפורטים בנספח ט' האמור 
מוסכמים על הצדדים והינם משקפים באופן סביר את הנזקים שעלולים להיווצר 

 רים בטבלה על ידי הקבלן.למזמינה ככל שיופרו הסעיפים האמו
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה  .62.4
המוקנים לה על פי  והתרופותיסודית של החוזה וייזכו את המזמינה בכל הסעדים 

 חוזה זה ועל פי כל דין:
 

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי  .62.4.1
כסי  הקבלן, כולם או חלקם והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או נ

 יום ממועד ביצועם. 30הוסרו לחלוטין תוך 
 

הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או מונה לנכסי הקבלן, כולם או  .62.4.2
חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע, או הוגשה נגדו 

קבלן שהוא תאגיד, נתקבלה על ידו החלטה בקשת פשיטת רגל. במקרה של 
על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נגדו צו פירוק 
או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם, או שיזם 
פניה לנושיו למען יקבל ארכה או פשרה או למען הסדר איתם לפי חוק 

 .1999-החברות, התשנ"ט
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ר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה אם יתבר .62.4.3
למזמינה לפני חתימת חוזה זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת 

 המזמינה לחתום על חוזה זה.
 

 הוכח להנחת דעתה של המזמינה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה. .62.4.4
 

הוכח להנחת דעתה של המזמינה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או  .62.4.5
הציע  שוחד, מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכיה במכרז ו/או 

 בקשר לחוזה זה או ביצועו.
 

הפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית תהא המזמינה זכאית לכל סעד ותרופה המוקנים  .62.5
לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא המזמינה 

בל חזרה את הסכומים ששולמו, אם שולמו, לקבלן  זכאית לבטל את החוזה; לק
כשהם נושאים ריבית בגובה ריבית החשב הכללי המקסימלית הנהוגה, מפעם לפעם, 
מחושבים ממועד התשלום לקבלן ועד למועד השבת הסכומים בפועל למזמינה; 
לדרוש את סילוק ידו של  הקבלן מאתר העבודה; ובמקרה של ביטול החוזה קודם 

יצוע העבודה להשלים את ביצועה באמצעות קבלן אחר, לתבוע מהקבלן ב להשלמת
 פיצויים על הפרת החוזה ולחלט את הערבות הבנקאית.

 
המזמינה לבטל את החוזה תיתן המזמינה לקבלן הודעה על כך בכתב )להלן:  החליטה .62.6

 (."הודעת ביטול"
 

דה. הקבלן לא עם קבלת הודעת ביטול יהא הקבלן חייב לפנות מיידית את אתר העבו .62.7
פינוי אתר העבודה בגין תביעה ו/או טענה כלשהי שיש לו. הקבלן מוותר  אתיעכב 

בזאת מראש ובמפורש על כל זכות עכבון, וזאת מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בהליכים 
 שימצא לנכון לגביית אותם סכומים שלטענתו הוא זכאי להם.

 
ל את שווי העבודה שבוצעה על עם קבלת החזקה באתר העבודה יהא הקבלן זכאי לקב .62.8

 סכוםידו, עד למועד הודעת הביטול, לפי קביעת המפקח, וזאת בניכוי הפיצויים וכל 
אחר המגיע מהקבלן על פי הוראות חוזה זה. הקבלן לא יהיה זכאי לסכום נוסף 

 כלשהו בגין תפיסת אתר העבודה על ידי המזמינה.
 

העבודה ולהשלים את העבודה באמצעות החליטה המזמינה לתפוס את החזקה באתר  .62.9
קבלן אחר תהיינה הוצאות השלמת העבודה על חשבון הקבלן, והוא ישא, בנוסף 

מהן כתמורה להוצאות משרדיות, הוצאות מימון  17%להוצאות האמורות, בתוספת 
 ותקורה.

 
תפסה המזמינה את אתר העבודה, יודיע על כך המפקח לקבלן בכתב, ויציין בהודעה  .62.10

ערך המשוער של חלק העבודה שבוצע עד למועד תפיסת אתר העבודה, ואת את  ה
 פירוט החומרים, הציוד והמתקנים שהיו באתר העבודה אותה שעה.

 
תפסה המזמינה את אתר העבודה, ויהיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי המפקח  .62.11

יוד בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק מאתר העבודה את החומרים, את הצ
ימים  15ואת המתקנים או כל חלק מהם, ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 

רשאית המזמינה, על חשבון הקבלן, לסלקם מאתר העבודה לכל מקום שייראה 
בעיניה, ולא תהא אחראית לכל נזק או אובדן שייגרם להם. מבלי לגרוע מן האמור 

תקנים של הקבלן או לעיל תהא המזמינה רשאית להשתמש בחומרים, בציוד ובמ
 למוכרם ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע למזמינה מאת הקבלן.

 
הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמינה לפי החוזה ולפי כל דין ולא לגרוע  .62.12

 מהן.
 



53 
 

 

 שונות –פרק ט"ז
 
 זכויות יוצרים .63

 
י הקבלן זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות בכל התוכניות שתסופקנה על יד .63.1

תהיינה של המזמינה, אשר תהא רשאית להשתמש בהן, בכולן או בחלקן, לפי שיקול 
 דעתה הבלעדי.  
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 סודיות וייחוד התקשרות .64
 

הקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה, על כל  .64.1
לגלותו לצד שלישי מרכיביו וכל מידע אשר יגיע לידיעתו עקב ביצועו של חוזה זה ולא 

 כלשהו ולא להשתמש בו אלא לצורך ביצועו של החוזה.
 

הקבלן מסכים ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה למזמינה, בהתאם להוראות החוזה  .64.2
 או בקשר אליו, ביחד עם צד שלישי כלשהו.

 
הוראות סעיף זה יחולו אף על כל מי שמועסק על ידי הקבלן ו/או מטעמו בביצוע  .64.3

עולתו תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין כאילו נעשתה על ידי הקבלן חוזה זה, ופ
 עצמו.   

 
 

 הסבת החוזה  .65
 

הקבלן אינו רשאי להסב, למשכן, לשעבד, להמחות או להעביר את החוזה, כולו או  .65.1
חלקו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא באישור 

 מראש ובכתב מאת המזמינה.
 

מהשליטה בקבלן, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה  25%העברת  .65.2
 לעיל.  65.1בחלקים, תחשב כהעברה המנוגדת לאמור בסעיף 

 
מובהר בזה כי אין למסור את העבודה, כולה או מקצתה לקבלן משנה אלא בהסכמת  .65.3

המזמינה מראש ובכתב. נתנה המזמינה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, 
ינה ואין היא פוטרת את אין ההסכמה האמורה מטילה חבות כלשהיא על המזמ

הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין, והקבלן ישא באחריות 
 מלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי העבודה, באי כוחם ועובדיהם. 

 
העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי  .65.4

מסירת ביצוע האספקה או העבודות, שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה משום 
 כאמור, לאחר.

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לגבי כל עבודה עליה חל חוק רישום קבלנים לעבודות  .65.5

, מתחייב הקבלן לא למסור את ביצועה לקבלן משנה 1969-הנדסה בנאיות, התשכ"ט
 שאיננו רשום בהתאם להוראות חוק זה.

 

ובותיה לפי חוזה זה, כולן או מקצתן ובלבד המזמינה רשאית להסב את זכויותיה וח .65.6
 שלא ייפגעו זכויות הקבלן בשל כך.

 
 קיזוז .66

 
המזמינה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל חוב, בין קצוב  .66.1

ובין שאינו קצוב, המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר או על פי 
ינן גורעות מזכותה של המזמינה לגבות את החוב האמור כל דין. הוראות סעיף זה א

בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבויות הבנקאיות. הודעה על ביצוע 
 הקיזוז, כאמור, תישלח לקבלן.

 
למרות האמור בכל דין, לא תהיה לקבלן זכות לקזז מהתשלומים בהם הוא חייב כלפי  .66.2

המזמינה, זולת תשלומים על פי חשבון שהגיש המזמינה כל תשלום המגיע לו מאת 
 לפי חוזה אשר אושר לתשלום.

 
 ביצוע על ידי המזמינה  .67

  
כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה  .67.1

מלבצעה, והוראות אשר קיבל מאת המפקח ו/או המזמינה ואשר נמנע  נמנעוהוא 
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לכך בחוזה זה, תהיה המזמינה רשאית לבצען, בעצמה מלציית להן על אף שהתחייב 
 או באמצעות אחרים. 

 
בהוצאות  67.1המזמינה תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור בסעיף קטן  .67.2

שייחשבו  17%ה בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת ל נגרמואשר 
כהוצאות כלליות, מימון  ותקורה. בחישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות 
למדד על ידי הכפלתן ביחס שבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום ביצוע החיוב או 

ההוצאה הכרוכה בביצוע כל הקיזוז לבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום התשלום 
 התחייבות או הוראה שניתנה לקבלן כאמור לעיל על ידי המזמינה.

 
 67.1המזמינה לא תתחיל בביצוע ההתחייבות או ההוראות האמורות בסעיף קטן  .67.3

 ימים לקבלן. 15לפני מתן התראה של 
 

לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות המזמינה  באמוראין  .67.4
 לגבות את הסכומים האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת.

 
 שימוש בזכויות, סטיות וארכות -שימוש או אי .68

 
הימנעות המזמינה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים  .68.1

אין בה ולא תפורש בשום אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או  –בכלל ו/או 
 בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה. 

 
זה זה במקרה מסוים לא הסכמה מצד המזמינה ו/או המפקח לסטות מתנאיי חו .68.2

 ילמדו ממנה גזרה שווה למקום אחר. ולאתהיה תקדים 
 

כל ויתור וארכה לתנאיי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי המזמינה או  .68.3
מטעמה לא יפגעו בזכויותיה של המזמינה ולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר אם 

ר מצד המזמינה על זכות הפרה או אי קיום מצד הקבלן, ולא יחשבו כוויתו
 מזכויותיה.

 
 שינוי החוזה  .69

 
כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני  .69.1

 הצדדים, והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.
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 מיצוי ההתקשרות .71
 

תנאיי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, מוסכם בין הצדדים כי 
וכי המזמינה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים 
והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם 

 לחתימתו.
 
 סמכות שיפוט .71

 
ועניין הנובעים מחוזה זה תהא לבתי המשפט המוסכמים במחוז סמכות השיפוט לגבי כל דבר 

 צפון בלבד.
 
 הודעות .72

 
הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה 

שעות ממסירתה למשרד  48שתישלח לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 
 הדואר.

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 

                                       _______________                              
______________ 

 העירייה                 הקבלן                                                  
  

 אישור עו"ד
 

אני הח"מ____________________________ עו"ד _____________________________ 
( מאשר בזה כי ביום ______________ "הקבלן"של _____________________ )להלן: 

חתמו בפני על חוזה זה ה"ה ______________ וה"ה ______________ בשם הקבלן, וכי אצל 
האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של הקבלן ועל פי הקבלן נתקבלו כל ההחלטות וכל 

 כל דין להתקשרות הקבלן על פי חוזה זה, וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את הקבלן.
                                                                                                             _________________ 

 עו"ד                                                                                                                           
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 ערבות מכרז
 

 נוסח כתב ערבות מכרז -נספח א' 
 
 
 

 לכבוד                                               
 עיריית כרמיאל

 כתובת:
                                        

 
 
 

 ערבות בנקאית מס'                               .הנדון: 
 
 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל הנערבעל פי בקשת ______________________ )להלן: "
)מאה אלף שקלים חדשים( בלבד, בתוספת הפרשי ₪  100,000עד לסך של  סכום שתדרשו מאיתנו

"(, בקשר הפרשי הצמדההצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן: "
עם חוזה לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה 

להבטחת ביצוע  .05/2020גרת מכרז פומבי מס' פוטוולטאית במבני ציבור של עיריית כרמיאל במס
 כל התחייבויות המבקש על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות במסגרתו.

 
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה 

 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:
 

 15 -, שהתפרסם ב_________ין ערבות זו, יהא מדד חודש דצמבר שנת "המדד היסודי" לעני
 לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(.

 
"המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי 

 ערבות זו.
 

לעומת המדד הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה 
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי  –היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם 
 את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

 
לפי דרישתכם הראשונה )חתומה ובמקור( בכתב, לא  יאוחר משבעה ימים ממועד קבלת 
דרישתכם על ידינו, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות 
בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים 

 מאת הנערב.לדרוש את התשלום תחילה 
 

דרישת חילוט שתישלח באמצעות הפקסימיליה ו/או מברק ו/או תקשורת מחשבים וכיו"ב לא 
 תיחשב כדרישה מספקת לצורך ערבות זו.

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

 
וכל דרישה על פיה חייבת להגיע אלינו עד תאריך זה  18/12/2020ערבות זו  תהיה בתוקף עד ליום 

 ות קבלת קהל(.)בשע
 
 
 
 

 בכבוד רב,       
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 נוסח כתב ערבות ביצוע -נספח א' 
 
 
 

 לכבוד                                               
 עיריית כרמיאל

 כתובת:
                                        

 
 
 

 ערבות בנקאית מס'                               .הנדון: 
 
 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל הנערבבקשת ______________________ )להלן: " על פי
)שלוש מאות אלף שקלים חדשים( בלבד, בתוספת ₪  300,000סכום שתדרשו מאיתנו עד לסך של 

הפרשי הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן: "
, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל "(, בקשר עם חוזה לאספקההצמדה

 .05/2020בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור של עיריית כרמיאל במסגרת מכרז פומבי מס' 
 להבטחת ביצוע כל התחייבויות המבקש על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות במסגרתו.

 
פרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מת

 המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן:
 

 15 -, שהתפרסם ב_________"המדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש דצמבר שנת 
 לחודש שלאחריו )או בסמוך למועד זה(.

 
לקבלת דרישתכם על פי "המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם 

 ערבות זו.
 

הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד 
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי  –היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה 

היסודי, נשלם לכם בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד 
 את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

 
לפי דרישתכם הראשונה )חתומה ובמקור( בכתב, לא  יאוחר משבעה ימים ממועד קבלת 
דרישתכם על ידינו, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות 

לי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים בתוספת הפרשי הצמדה, מב
 לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 
דרישת חילוט שתישלח באמצעות הפקסימיליה ו/או מברק ו/או תקשורת מחשבים וכיו"ב לא 

 תיחשב כדרישה מספקת לצורך ערבות זו.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.
 

תהיה בתוקף עד ליום ___________________ וכל דרישה על פיה חייבת להגיע ערבות זו  
 אלינו עד תאריך זה )בשעות קבלת קהל(.

 
 
 
 

 בכבוד רב,       
 

 בנק ____________בע"מ       
  



59 
 

 

 נוסח כתב ערבות תקופת האחריות -נספח ב' 
 

         לכבוד
 "(המזמינה)להלן: " עיריית כרמיאל

 
 

 בנקאית אוטונומית מספר                                         . ערבותהנדון: 
 

על פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ____________ )להלן: 
)במילים: שלוש מאות ₪  300,000"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך המבקש"

מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן )להלן: בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים ₪(, אלף 
"(, בקשר עם חוזה ל לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור הפרשי הצמדה"

להבטחת  05/2020חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית בעיריית כרמיאל במסגרת מכרז פומבי מס' 
גרתו לתקופת האחריות ביצוע התחייבויות המבקש על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות במס

 והתחזוקה. 
 

ימים  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך 
מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את 

המבקש בתביעה דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת 
משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש 

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
 

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

 הכולל הנ"ל.
 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה 
  המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאיי ההצמדה שלהלן.

 
 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

 
 15 -שהתפרסם ב"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא ממדד חודש דצמבר שנת _________

 לינואר שנת _________.
 

אם יתברר כי המדד החדש, הידוע בעת תשלום סכום הערבות, עלה לעומת המדד היסודי, יהיו 
הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום  –הפרשי ההצמדה 

את הסכום  הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם
 הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ___________ ועד בכלל.

 
 דרישה שתגיע אלינו אחרי _____________ לא תענה.

 
 טלת.לאחר יום ____________ ערבותנו זו בטלה ומבו

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 
 
 
 

 בכבוד רב,      
 

בנק 
____________ 
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 * נספח אישור ביטוח  - 'נספח ג
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 לוח זמנים שלדי לביצוע המבנה –נספח ד' 
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 הצהרת היעדר תביעות –נספח ה' 
 לכבוד,

  עיריית כרמיאל
 ______________ חוזה מס' 

עבודות לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות  בדבר:
 סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית בעיריית כרמיאל

 
אני/ו, הח"מ____________________________ ת.ז. 

______________________________ )מורש/י החתימה של 

 "(*החברהחברת:_______________________; להלן גם: "

אשר ביצעתי/נו/ה עבודות עבור עיריית כרמיאל עפ"י חוזה מס'_____________________ 

"(, מאשר/ים בזה את קבלת הסך החוזהמיום __________________)להלן: "

)במילים __________________( מאת ₪ של_________________

_________, בגין ביצוע העבודות כמפורט בחשבון חלקי/סופי* מס' _____________

  ______________  בהתאם לחוזה )* מחק את המיותר(.

עם קבלת הסכום הנ"ל, הנני מצהיר כי אין לי/לנו/ לחברה  ולא תהיינה לי/לנו ו/או לחברה כל 

יית כרמיאל ו/או עובדיה תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד עיר

  ו/או מנהליה  ו/או מי מטעמה בכל הקשור והנוגע לתשלום ולבצוע חוזה זה.

למען הסדר הטוב ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני/ו מאשר/ים כי הסכום הנ"ל  מהווה 

  ומכסה את כל המגיע לי/לנו/ לחברה מאת עיריית כרמיאל בנוגע לביצוע החוזה.

 

 ולראיה באתי על החתום                                      
 

    ______________                                                       
_____________________ 

שם  הקבלן )חותמת                          תאריך                                      
 וחתימות(   

 
 

 ימת אדם פרטי:אישור עד לחת
 

אני__________________________ מאשר כי ביום ________________ חתם ה"ה/מר/גב'  
 ______________________ בפני על הצהרת העדר תביעות זו.

 
   _____________                                                           

 _______________ 
                                                        תאריך              

 חתימה
 
 

 אישור עד לחתימה בשם חברה:
 

אני__________________________ עו"ד/רו"ח של חב' _____________________  מאשר 
כי ביום ________________ חתם/מו ה"ה/ מר/גב' ______________________, מורשי 

_____________________, בפני על הצהרת העדר תביעות זו, וכי החתימה של חברת _
 חתימתו/תם כאמור, מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.

 
   _____________                                                        

_______________ 
                            תאריך                                            

 חתימה  
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 תעודת גמר/ תעודת השלמת מבנה –נספח ו' 

 פרטי זיהוי של המבנה:
תאריך ביקורת  שם הקבלן אתר שכונה/ אזור מחלקה

 בדק

     

     

     

     

     

 
במסגרת ההערות יש לציין במפורש האם התעודה היא סופית, או שמא היא חלקית ואז לציין את 

 המבנה בגינו נתנה התעודה, או שמא היא מותנית ואז לציין את התנאים למתן התעודה.חלק 
 
 תיאור המבנה: ___________________________ 

 
 

כמפורט  –בהתאם להוראות החוזה, הרינו לאשר את השלמת המבנה )במלואו/באופן חלקי 
לן שלפי החוזה ו/או כמפורט לעיל(, ומבלי לגרוע מכל יתר התחייבויות הקב לעיל/בתנאים

האחריות המלאה המוטלת עליו להשלמת הפרויקט, כהגדרתו במסמכי המכרז, באופן מלא 
 ולשביעות רצונה של העירייה, ניתן בזה אישור להשלמת המבנה בהתאם לאמור לעיל.

 
מתן תעודה זו מעיד על תחילת תקופת הבדק כהגדרתה בחוזה, החל מיום ________________  

 .)למת המבנה באופן סופי/חלקי/בתנאים הנקובים לעיל)תאריך הש
 
 

 הערות מנהל הפרויקט:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

____________________ 
 

 הערות המפקח:
__________________________________________________________

__________ 
__________________________________________________________

__________ 
 

שם+ חתימת מוסר הפרויקט מטעם הקבלן  ___________________תאריך 
____________ 

 
 

___________________ תאריך שם + חתימת מקבל הפרויקט מטעם העירייה 
____________ 

 
  חתימת מנהל הפרויקט+ תאריך  ________________________________
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 תעודת סיום עבודה –נספח ז' 
 
 
 

 פרטי זיהוי של המבנה:
תאריך ביקורת  שם הקבלן אתר שכונה/ אזור מחלקה

 בדק

     

     

     

     

     

 
 

הריני לאשר כי העבודה כמפורט בחוזה, שעניינה ביצוע עבודות אספקה בהתאם להוראות החוזה, 
התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק 

ניתן להשיב לקבלן את  .לתיקון ליקויים ו/או פגמים ו/או נזקים בוצעו לשביעות רצוני המלאה
 .ערבות הבדק

 
 בכבוד רב,

_________________ 
 מנהל הפרויקט
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 רשימת אישורים ובדיקות לחשבון סופי –נספח ח' 
 

יום ממועד  30אחוז מהמחיר הפאושלי, יוגש תוך  30חשבון סופי: החשבון הסופי הינו בשיעור 
סיום ביצוע כל העבודה לרבות התיקונים וההשלמות הנדרשות ובכפוף להשלמת והמצאת כל 

 האישורים הבאים:
 מבנההעברת תיק  -
 אישור בודק חשמל מוסמך/אישור חב' החשמל -
 אישור יועץ בטיחות -
 אישור מכיבוי אש -
 בדיקת מעבדה למתקנים, ככל שנדרש -
 קבלת תעודת גמר למבנה -
  מסירת ריכוז מערכי בדיקות -
 מסירת כל העבודות כמתחייב מהוראות חוזה זה למזמינה -
 .קבלת אישור בכתב של החשבון הסופי מהמפקח -
 .השלמה של המפקח בחוזה זהקבלת תעודת  -
 תיקון הליקויים והפגמים שפורטו בפרוטוקולי המסירה עם המזמינה -
 מסירת ערבות הבדק לידי המזמינה  -
 מסירת אישור חתום על ידי הקבלן על העדר תביעות בנוסח שיועבר לידי הקבלן  -
 .כנדרש על פי הוראות חוזה זה AS MADE מסירת תוכניות עדות  -
 ת כמפורט במסמכי המכרזמילוי כל הדרישו -
 הצהרה על העדר תביעות -
הקבלן ימסור תעודות אחריות לעבודה ולמערכות המותקנות במבנה ובהתאם לקבוע בדרישות   -

 המפרטים הטכניים
הקבלן ימסור תעודת אחריות שלו, לתקופה שמיום תחילת שנת הבדק ועד לתום התקופות   -

יחד עם החשבון הסופי ותהווה תנאי המפורטות בחוזה ובתנאי המכרז. התעודה תימסר 
 לתשלומו. 

שנה  20מובהר, כי הקבלן ימסור תעודות אחריות למערכות המותקנות על ידו לתקופה של   -
 .לפחות
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 טבלת פיצויים מוסכמים –נספח ט' 
 
 

  תיאור הפגם סכום הפיצוי בש"ח 
   .1 התחלת עבודה/ היתרביצוע עבודה ללא צו  לכל יום₪  2,500
ביצוע עבודה ללא אישור משטרה, בזק, הוט,  לכל יום₪  2,500

 חברת חשמל
2.  

  .3 אביזרי בטיחות מוצבים בניגוד לתוכניות לכל מקרה₪  500
אי שימוש ביומן עבודה חתום מאושר ע"י  לכל שבוע₪  1,000

 הפיקוח
4.  

 אביזרי בטיחות חסרים כגון: גדר רשת, לכל מקרה₪  1,000
 .'תאורה, פנסים וכו

5.  

הפסקת עבודה במידי 
ופיצוי המזמין עבור כל 
הנזקים הנגרמים מכך 

₪  5,000-ושלא יפחתו מ
 ליום

  .6 היעדרות מנהל עבודה

  .7 אי ציות להוראות המנהל או המפקח לכל מקרה₪  2,000
 ממחיר 15%פיצוי בשווי 

התיקון הנדרש מעבר 
 לעלות

לכל יום מעבר ללו"ז 
 שנקבע

תיקון לאחר מסירת העבודות ע"פ  אי ביצוע
 לו"ז שנקבע

8.  

אי פינוי פסולת/מפגעים מאתר העבודה בגמר  לכל יום איחור₪  1,000
 יום עבודה

9.  

אי מילוי אחר הוראות המנהל בקשר לסילוק  לכל מקרה₪  500
חומרים שאינם מתאימים לעבודה, או סילוקו 
של כל חלק מהעבודה שהוקם בחומרים בלתי 

 מתאימים

11.  

איחור במסירת העבודה במועד הקבוע לסיום  לכל יום איחור₪  2,000
 העבודה

11.  

  .12 אי תיקון נזק לתשתיות ציבוריות לכל מקרה₪  5,000
ממחיר  30%פיצוי בשווי 

התיקון הנדרש מעבר 
 לעלות

אי ביצוע תיקון ליקויים שנתגלו בתקופת 
 הבדק

13.  

  .14 בטיחותאי ביצוע הוראות המנהל בדבר  לכל מקרה₪  1,000
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  -1נספח ט'
המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם בין  התחייבות לעריכת ביטוחי עבודות קבלניות / הקמה

 הרשות לבין הקבלן   

 

 שם: ______________________________________________ להלן : "הקבלן"
     
 

בהיקף כיסוי שלא אנו הח"מ  , מתחייבים בזאת לערוך ולקיים את הביטוחים 

יפחת מהמפורט להלן . ידוע לי כי התחייבות זו גוברת על האמור באישור הביטוח 

וכי אישור הביטוח לא יגרע 1המצורף להסכם זה והמסומן כנספח ט'.

מהתחייבותנו על פי נספח ט' זה.  אנו מצהירים ומתחייבים בזאת כי נישא על 

דנו ואשר אותו התחייבנו לבטח כאמור חשבוננו בכל אובדן או  נזק  שלא בוטח על י

נספח ט' במלואה לסוכן  –בהתחייבות זו. אנו מתחייבים להעביר  התחייבות זו 

הביטוח שלנו ולידי מבטחנו בטרם החתימה על ההסכם  על נספחיו  , ומצהירים 

כי הדרישות הכלולות בהתחייבות זו נכללו במלואן בפוליסות הביטוח הנערכות על 

 ם הסכם זה כדלקמן:ידי  בקשר ע

 
   שם המבוטח  :

הקבלן ו/או הרשות  ומפקחי שטח מטעם הרשות ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה, למעט בגין 
אחריותם המקצועית של מהנדסים, אדריכלים, מפקחים, מודדים, יועצים, מתכננים וחברות 

 שמירה שאינם עובדי הקבלן לרבות  ההרחבות לביטוח העבודות, כלהלן:
 
 

 24מורחבת בת -הביטוח:  למשך כל תקופת ביצוע העבודות ובנוסף  תקופת תחזוקה-תקופת
 חודש.

 
 
 ביטוח רכוש – 1פרק  .1

המבטח במלוא ערכם לעירייה את כל העבודות הקשורות בביצוע כל עבודות ההסכם לרבות 
חומרים ומערכות בבעלות המבוטח או שבגינם הוא אחראי המובאים לאתר העבודות 

 ו להוות חלק מהעבודות המבוטחות ושנועד

 פרק זה כולל את ההרחבות הבאות ובשיעורים הנקובים, על בסיס נזק ראשון:

 

 15%      הוצאות פירוק, הריסה, פינוי -
 מערך העבודות. 

 

         רכוש עליו עובדים -
1,000,000 .₪ 

 

 ₪. 1,000,000          רכוש סמוך -
 

 ₪    500,000         חומרים לקוייםנזק ישיר מתכנון /עבודה או  -
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 ₪  500,000   רכוש מחוץ לאתר העבודות לרבות רכוש במעבר -

 מהנזק   15%הוצאות אדריכלים, מהנדסים ויועצים אחרים ואגרות   -
 

  

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – 2פרק  .2

 

לביטוח אחריותם החוקית של המבוטחים כלפי כל אדם או גוף שהוא בגבול אחריות בסך 
 כדלקמן:  

 

  20,000,000סה"כ                                         לאירוע אחד  :  
₪ 

 

 ₪    20,000,000סה"כ                                              בסה"כ לתקופת הביטוח: 

 

 

 אינו כפוף לכל הגבלה כאמור להלן: פרק זה

 

חבות בגין נזקי גוף הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי על פי  -
 פקודת התעבורה ושאין חובה חוקית לבטחו בגבול האחריות דלעיל.

 תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי בגבול האחריות דלעיל . -
 

ביטוח זה מורחב לבטח חבות בשל נזק לרכוש צד ג' עקב רעידות והחלשת משען בגבול 
 ₪  6,000,000אחריות בסך 

 

ביטוח זה מורחב לבטח חבות חוקית בשל נזק עקיף הנגרם עקב פגיעה בכבלים, צינורות 
 לאירוע.₪   1,000,000קרקעיים  עד לסך -ומתקנים תת

 

ניין פוליסה זו , אך זאת מעבר לסכומים המשתלמים רכוש העירייה יחשב כרכוש צד ג' לע
 לעניין רכוש עליו עובדים ורכוש סמוך. 1על פי פרק 

 

החריג לעניין נזקי רכב צד ג' רכוש לא יחול  על העירייה בגין כלי רכב שלא נעשה בהם 
 שימוש על ידה. כמו כן חריג זה לא יחול עקב שימוש בציוד מכני המותקן על גבי כלי רכב  .

 
להסרת ספק מובהר כי ביטוח זה מכסה גם את אחריות העירייה כבעלת המקרקעין בגין 

 פעילות הקבלן 
 

 

 

 ביטוח אחריות מעבידים  – 3פרק  .3

 

לנפגע ,לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. ביטוח זה ₪   20,000,0000בגבול האחריות בסך 
בודה, פתיונות ורעלים, קבלנים, אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות ע

 קבלני משנה ועובדיהם ככל שיחשבו לעובדי הקבלן .
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 כללי לכל הביטוחים .4

  

הביטוחים כוללים תנאי מפורש לפיו הינם קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך  4.1 
  

 ידי העירייה, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי העירייה. -על  

 

הביטוחים כוללים תנאי מפורש לפיו  המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי  4.2
 ויתור זה לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון העירייה , אולם 

 

הקבלן  לבדו אחראי לתשלום הפרמיה וסכומי ההשתתפות העצמית ולמילוי כל 4.3
  

 . החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה 

 

בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסה לא תפגע בזכותה של העירייה לקבלת הפרה  4.3
  

 שיפוי על פי הפוליסה. 

 

העירייה נקבעה בקביעה בלתי חוזרת כמוטב הבלעדי לקבלת  תגמולי הביטוח  4.4
  

לעיל )זולת לציוד הקבלן( וישמשו כולם לקימום האובדן או הנזק  1שיגיעו על פי פרק  
  לעבודות. 

 שמורה הזכות לניהול מו"מ עם המבטח יחד עם הקבלן. לעירייה 

 

במקרה של הארכת משך העבודה מכל סיבה שהיא לרבות עקב מקרה ביטוח,  4.5
 הביטוח על פי הפוליסה לפרק הזמן שיידרש לשם סיום עבודות הסכם . תוארך תקופת 

 

לא יהיה תוקף לשינוי לרעה  או ביטול הביטוח עקב הנסיבות המפורטות בו אלא  4.6
 כך אם תימסר על 

 יום מראש. 30כך הודעה לעירייה בדואר רשום           

 

 מבוטל   -סייג רשלנות רבתי ככל קיים  4.7
 

"העירייה " למטרת אישור זה לרבות עובדיה , נבחריה , וועדותיה והגופים  4.8
 ה .בשליטת

 

 

בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות  עד כמה שלא שונו במפורש ע"פ 
 האמור לעיל .

 

 בכבוד רב,

______________________ 

 חתימת הקבלן
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 2נספח ט'
ביטוח עבודות קבלניות /  -אישור קיום ביטוחים 

 בהקמה
תאריך הנפקת האישור 

(DD/MM/YYYY) 

מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט אישור ביטוח זה 
באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין 

במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש  התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט
 האישור.

מען הנכס  המבוטח מבקש האישור*
המבוטח / 

כתובת ביצוע 
 העבודות*

 מעמד מבקש האישור*

 שם 
עיריית כרמיאל   

 והגופים בשליטתה 

 שם
 
 

ו/או קבלנים ו/או 
 קבלני משנה

 

  

 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 אחר:מזמין☒
   

 100שד' קק"ל  מען :
 כרמיאל 

  מען :

 

 כיסויים
 פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 

 פוליסה

תאריך 
 תחילה

גבול האחריות /  תאריך סיום
סכום ביטוח / שווי 

 העבודה

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים

 ד'יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח 
מ סכום

ט
ב
 ע

 

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות

לדוגמה )ניתן לפרט  הרחבות
 בהתאם לפרקי הפוליסה(:

 קבלנים וקבלני משנה -307      
 ויתור על תחלוף -309
 נזקי טבע -313
 גניבה פריצה ושוד -314
 רעידת אדמה-316
 מבוטח נוסף -318
מוטב לקבלת תגמולי  -324

 הביטוח
 ראשוניות -328

  כלול      גניבה ופריצה
₪ 1,000,000     רכוש עליו עובדים

  
₪ 1,000,000     רכוש סמוך

  
₪ 200,000     רכוש מחוץ לאתר ובהעברה 

  
 ₪ 200,000     פינוי הריסות

נזק ישיר מתכנון ו/או חומרים 
 ו/או עבודה לקויים

 

    500,000   

 חודש 24כיסוי תחזוקה מורחב 
 

 

  ₪ כלול    

נזקי זדון ,פרעות ומהומות 
אזרחיות , נזקי טבע ורעידת 

 אדמה

   כלול    

 צד ג'
 

הרחבת רעידות 
 והחלשת משען

    20,000,000 
 

מגבול  20%
 האחריות

 אחריות צולבת -302 ₪
 הרחב שיפוי -304
 קבלנים וקבלני משנה -307
 ויתור על תחלוף -309
 צמ"ה-312
 כיסוי לתביעות מל"ל-315
 מבוטח נוסף -318
מבקש האישור מוגדר  -322
 צד ג
 ראשוניות -328
רכוש מבקש האישור  -329
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 כיסויים
 ייחשב כצד ג'

 הרחב שיפוי -304 ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים
 קבלנים וקבלני משנה -307
 ויתור על תחלוף -309
 מבוטח נוסף-319
 ראשוניות -328

 
 

  

 חתימת האישור
 

 המבטח:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אחריות מעבידים

 עבודות בניה -009
 התקנה ושידרוג מערכות וצמודי מבנה -029
 יועצים מתכננים -038
 מערכות פוטו וולטאיות -052

 

עבודות תחזוקה ושיפוץ  -062
 )חשמל/איטום/אינסטלציה(

 שירותי פיקוח תכנון ובקרה כללי -085
 שירותי תחזוקה ותפעול -088
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 י' נספח

 התחייבות לעריכת  ביטוח חבות כלפי צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים 

 

 שם: ______________________________________________ להלן : "הקבלן"
     

אנו הח"מ  , מתחייבים בזאת לערוך ולקיים את הביטוחים בהיקף כיסוי שלא 

על האמור באישור הביטוח יפחת מהמפורט להלן . ידוע לי כי התחייבות זו גוברת 

וכי אישור הביטוח לא יגרע מהתחייבותנו 1המצורף להסכם זה והמסומן כנספח י'.

על פי נספח י' זה.  אנו מצהירים ומתחייבים בזאת כי נישא על חשבוננו בכל אובדן 

או  נזק  שלא בוטח על ידנו ואשר אותו התחייבנו לבטח כאמור בהתחייבות זו. אנו 

נספח י' במלואה לסוכן הביטוח שלנו ולידי  –יר  התחייבות זו מתחייבים להעב

מבטחנו בטרם החתימה על ההסכם  על נספחיו  , ומצהירים כי הדרישות הכלולות 

בהתחייבות זו נכללו במלואן בפוליסות הביטוח הנערכות על ידי  בקשר עם הסכם 

 זה כדלקמן:

 

 ביטוח חבות כלפי צד שלישי  .1
לן על פי דין בשל פגיעה גופנית ו/או אבדן או נזק לרכוש של כל המבטח את חבות הקב

אדם או גוף  לצד שלישי כלשהו לרבות במפורש למזמין ,בכל הקשור לעבודות ולשירותים 
לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח ₪  20,000.000, בגבול אחריות בסך של 

צות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה אינו כולל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצ
וטעינה, תרנים, שלטים, פרעות, שביתות, חבות בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה , רכוש 

שפועלים בו או עליו ואשר ניזוק במישרין עקב הפעולה האמורה בסכומי נזק שעד 
וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לכלול את ₪  1,000,000

עירייה בשם המבוטח  בגין העבודות והשירותים, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ה
ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.  מובהר בזאת במפורש 

 כי רכוש העירייה יחשב רכוש צד שלישי.
 

 
 ביטוח חבות מעבידים  .2

המבטח חבות בגין פגיעה גופנית או מחלה מקצועית העלולה להיגרם במשך תקופת הביטוח למי 
מהמועסקים בביצוע העבודות תוך כדי ו/או עקב העסקתם בביצוע העבודות כאמור, בגבול 

לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח כאמור אינו כפוף ₪  20.000.000אחריות של 
קת בני נוער כחוק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ככל שהקבלן יחשב להגבלה בדבר העס

כמעבידם, עבודות בגובה ובעומק ושעות עבודה. הביטוח מורחב לכלול את העירייה בשם המבוטח 
היה ותחשב למעביד של מי מעובדי הקבלן או אם יקבע כי העירייה נושאית  באחריות שילוחית 

 בדיו.לעניין חבות הקבלן כלפי מי מעו
 .          ביטוח חבות המוצר3     

המבטח את חבות הקבלן על פי דין בשל תובענה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך 
תקופת הביטוח בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שעלול להיגרם עקב העבודות ו/או השירותים, 

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  20,000,000בגבול אחריות של 
הביטוח כולל את העירייה בשם המבוטח בגין אחריות אשר עלולה להיות מוטלת עליה בכל 

הקשור לפגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש עקב העבודות ו/או השירותים  וזאת מבלי לגרוע מביטוח 
 חבות הקבלן כלפי העירייה .

 סרו " שאינןביטוח כולל הרחבה במלוא גבול האחריות בגין  "עבודות שנמה              
 בגדר מוצר כהגדרתו .              

  
 המועד למפרע בביטוח זה לא יהא מאוחר ממועד תחילת פעילות הקבלן ו/או מי מטעמו               
 בקשר עם ההסכם ומבלי לגרוע מכלליות האמור כולל במפורש  את עבודות התכנון.              
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 חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך 12הביטוח כולל תקופת גילוי בת                
 על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור ביטוח זה.              

 
 .           ביטוח אחריות מקצועית4
 

 דין בשל תובענה או דרישה שהוגשה לראשונה במשך  המבטח את חבות הקבלן על פי              
 תקופת הביטוח בגין מעשה או מחדל מקצועי , רשלנות , טעות או השמטה מצד הקבלן               
 ו/או הבאים מטעמו בכל הקשור בעבודות ו/או השירותים ומבלי לגרוע מכלליות האמור               

לאירוע  ובמצטבר ₪  5,000,000ים , בגבול אחריות של לרבות במפורש בקשר עם תכנון המתקנ
 לתקופת הביטוח.

הביטוח כולל הרחבה בגין אבדן מסמכים וכן הרחבה בגין חבות בשל אי יושר של הקבלן ו/או 
, אובדן תוצאתי  ,אובדן השימוש או העיכוב עקב מקרה אינו כולל סייג  בדבר.  ביטוח זה עובדיו  

, הפרת חובת הסודיות, מצג שגוי או מטעה, הוצאת דיבה ושם  בתום לבביטוח ,חריגה מסמכות 
 רע  והפרת קניין רוחני למעט הפרת פטנט.  

מובהר בזאת כי ביטוח אחריות מקצועית יחריג אך ורק חבות המבוטחת או ניתנת לביטוח 
 במסגרת ביטוח חבות המוצר.

 
עלולה להיות מוטלת עליה עקב מעשה הביטוח כולל את העירייה כמבוטח נוסף בגין אחריות אשר 

 או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו   וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי העירייה .

 המועד למפרע בביטוח זה לא יהא מאוחר ממועד תחילת פעילות הקבלן ו/או מי מטעמו               
 כולל במפורש את עבודות התכנון. בקשר עם ההסכם ומבלי לגרוע מכלליות האמור              

 
 חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך 12הביטוח כולל תקופת גילוי בת                
 על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור ביטוח זה.              
 

  כללי לכל הביטוחים .5

  הביטוחים כוללים תנאי מפורש לפיו הינם קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך      5.1 

 ידי העירייה, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי -על          
  

 העירייה.            

ירייה הביטוחים כוללים תנאי מפורש לפיו  המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי הע      5.2
  

 אולם ויתור זה לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון           

  הקבלן  לבדו אחראי לתשלום הפרמיה וסכומי ההשתתפות העצמית ולמילוי כל      5.3

 . חובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה         

תפגע בזכותה של מוסכם בזאת כי הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסה לא      5.4
 העירייה לקבלת   

 שיפוי על פי הפוליסה.         

לא יהיה תוקף לשינוי לרעה של  הביטוחים או ביטולם אלא אם תימסר הודעה על      5.5
  

 יום מראש. 30כך לעירייה בדואר רשום           

 מבוטל   -סייג רשלנות רבתי ככל קיים  5.6
לרבות עובדיה , נבחריה , וועדותיה והגופים  "העירייה " למטרת אישור זה 5.7

 בשליטתה .
 

 בכבוד רב,

 

______________________ 

 חתימת הקבלן
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 התחייבות לשמירה על כללי הבטיחות –נספח י"א 
 
 

 הקבלן יקיים את ההסכם שנעשה איתו בקפדנות, במיומנות ובדקדקנות. .1
לבטיחות עובדיו, עובדי הרשות והציבור הקבלן נותן הסכמתו לשאת במלוא האחריות בנוגע  .2

 כיוצא פועל של עבודתו וינקוט בכל אמצעי הזהירות בביצוע עבודתו.
הקבלן מתחייב לבצע עבודתו בהתאם לכל החוקי ותקנות מכוחם התקפים או שיהיו  .3

 .תקפים
הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין והראות הבטיחות של המזמינה או של כל גוף  .4

 . ות היום ואשר יחולו בעתידאחר החל
הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות ולהימנע מכל  .5

 מעשה או מחדל, העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.
הקבלן יהיה אחראי לכך, שכל עבודה, לרבות עבודה כזו המבוצעת על ידי קבלני משנה,  .6

להוראות הדין, ותחת פיקוחו הישיר של הקבלן, אשר  תתבצע באופן בטיחותי, בהתאם
  .מינה כמפורט בתת סעיף קודם

 הקבלן ימנה לפני תחילת העבודה, מנהל עבודה שיאושר על ידי המזמינה. .7
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת  .8

יחות בעבודה )עבודות בנייה(, ,ולתקנות הבט1970 -הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל
ולכללי  2007 -ולתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז  1988-התשמ"ח 

 הזהירות בנסיבות הקיימות.
 .1954-עבודות חשמל יבוצעו ע״י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל, תשי"ד .9

עובדים להם הכישורים  הקבלן יעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה,  .10
המתאימים לביצוע העבודות. הקבלן ידריך את העובדים מטעמו וזאת על חשבונו בכל 

 .הקשור לעבודה בטיחותית
הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו, ו/או למועסקיו ו/או למי   .11

,ויפקח שהם  1997-התשנ"זכנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(,  מטעמו,
משתמשים בו בהתאם לייעודם ובכלל זה: ביגוד והנעלה, קסדות מגן, כובעים וכפפות, 

 משקפי מגן ציוד למניעת נפילה מגובה ועוד
 עובדי הקבלן יהיו כשירים לעבודה מבחינה רפואית. .12
 הנני מאשר כי קראתי תוכן מסמך זה, ואני מתחייב לפעול על פיו. .13

 
 חתימת הקבלן:

 
______________________________   
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 אישור מסירת גג להתקנה –נספח י"ג 
 
 

 
"( נמסר לחזקתי וזאת לצורך ביצוע הגגהנני לאשר כי גג הנמצא ב ______________)להלן: "

התקנת מערכות סולאריות. הנני לאשר שקיבלתי את הגג תקין ללא פגמים ו/או נזילות מים. וזאת 
  .שערכתי בעצמי או מי מטעמי על סמך בדיקה מקצועית

הנני מתחייב מבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת מטעמי בחוזה ונספחיו, כי אתקן כל נזק לגגו ו/או 
 נזילה עם קבלת דרישה ראשונה מאת המזמינה.

 
 

 תאריך: _________________
  ___________________ חתימת הקבלן:
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 ובתקנותהצהרה בדבר עמידה בתנאים  –נספח י"ד 
 
 
 

וולטאית המיועדת להתקנה באתר המצוין  –אני החתום מטה, מצהיר בזאת כי המערכת הפוטו 
בבקשה להיתר הבניה, מתוכננת בהתאם להוראות הבטיחות הכתובות בחוק החשמל, ובהתאם 

 לתנאים ולדרישות חברת החשמל המותאמות למיתקנים מסוג זה ובהתאם לחוק התכנון והבניה.
מיועדת לעבור בדיקת בטיחות והתאמה ע"י בודקי חברת החשמל כתנאי לחיבורה אל מערכת זו  

ידוע לי כי הצהרתי הינה תנאי לקבלת ההיתר, נושא הבקשה שבנדון וכי אם יתגלה  .רשת החשמל
לחוק התכנון והבניה,  214פרט כוזב או מטעה בהצהרתי, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף 

 ם עקב מסירת פרט מטעה או כוזב כאמוראהיה אחראי לנזק שנגר
וולטאים המותקנים על גגות המבנים קולטים  -כמו כן, הנני מצהיר בזאת כי הקולטים הפוטו

  .קרינה בלבד. אינם מחזירים קרינה ואינם מסנוורים
 
 

 
  ,בכבוד רב
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  – 2 מסמך
 טכני( )מפרט

מכרז מספר ____ לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור 
 _____חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור 

 מפרט טכני
 קיצורים והגדרות .1

 חברת החשמל לישראל. –"חח"י" 

 לשירותים ציבוריים חשמלהרשות  –"רשות החשמל" 

-תנאי האסדרה ליצור חשמל באמצעות מתקנים סולאריים בטכנולוגיה פוטו –"האסדרה" 

נטו" כפי שפורסם בהחלטות רשות החשמל ופורסמו באתר האינטרנט של -וולטאית בשיטת "מונה

 רשות החשמל.

לרבות יה, מערכת סולארית ליצור חשמל בטכנולוגית פוטוולטאי על כל רכיב -"המערכת" 

 כבילה, קונסטרוקציה וכיו"ב.ממירים, מונה, לוח חשמל, צנרת, מודולים, 

האחריות והתחזוקה של המערכת וכן קבלת ההתקנה, עבודות התכנון, האספקה,  –"העבודות" 

ההקצאות, המכסה מול חברת החשמל, , כל ההיתרים, האישורים נדרשים הסיווגים וההרשאות ה

ההסדרה והדין מהרשויות ומגופים נוספים לצורך הקמה ותפעול המערכת והכל כמפורט  ע"פ

 .זה במפרט

 יצרן המודולים הפוטוולטאיים או הממירים או הקונסטרוקציה. -"יצרן" 

מפעיל המערכת והמעניק בגינה אחריות מקים המערכת, מתכנן המערכת, ספק המערכת,  -"ספק"

 תחזוקה. ושירותי

 תקן ישראלי. -"ת"י" 

Ampere  =A 

AC=  Alternating Current 

Air Mass  =AM 

centimeter  =CM 

Direct Current  =DC 

Hz=  Hertz 

IEC=  International Electricity Committee 

kilo-Watt-peak = kWp 

kWh=   kilo-Watt-hour 

Kg=  Kilogram 

MWh = Mega-Watt-hour 

MWp=  Mega-Watt-peak 

meter  =m 

mm = millimeter 

m/s = meter per second 

PV = Photo Voltaic 

STC = Standard Test Condition (1,000W/m2, 25°C, AM 1.5( 



78 
 

 

V = Volt 

W = Watt 

 כללי .1
חיבור ותחזוקה של המערכת התקנה, אספקה, , רכשמפרט זה מתייחס לעבודות תכנון,  .1.1

ההיתרים הנדרשים לצורך הקמת מערכת זו, כפי שידועים במועד פרסום  וכן מפרט את

 המכרז.

הנחיותיו ודגשיו של מפרט הוראותיו, מפרט זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  .1.2

 זה מחייבים את המציע.

)מבחינת הספק( לגודל כל אחד מהגגות. המציע יציע את המערכת המקסימאלית  .1.3

המזמינה, שומרת לעצמה את הזכות להוריד או להוסיף גגות בהתאם למגבלות 

הנדסיות, קונסטרוקטיביות, דקורטיביות וכפוף לתקציב, לחברה ברור כי שינויים אלו 

 ישפיעו על ההספק המותקן של המערכת.

( להצגת צפי תפוקות החשמל PV SYSTסיס )-על הקבלן יהיה לספק סימולצית פיוי .1.4

והכדאיות הכלכלית הצפויות למערכת, ככל שהמזמינה תשנה את גודל המערכת הקבלן 

 יערוך את ההתאמות הנדרשות מבחינת התפוקות ויתחייב אליהן.

לאחר הודעת הזכייה, על הספק לספק ניתוח תפוקות שעתי לפי תעו"ז מתח נמוך או לפי  .1.5

 ם לחיבור הקיים לכל אחד מהגגות. חיבור לא תעו"ז מתח נמוך בהתא

הכוללות את  בעירייהעל המציע לתת את הדעת ולמלא אחר הוראות מחלקת ההנדסה  .1.6

 כל האישורים הנדרשים, כולל הצהרות המהנדס והכל בהתאם לתנאי המכרז.

המציע הזוכה יעביר תזרים שנתי בניכוי הוצאות תחזוקה לכל אחד מהגגות המוצעים  .1.7

 רה הרלוונטית. לכל גג בהתאם לאסד

הצעת המחיר הנה מחיר פאוואשלי סופי כולל חיבור המערכת לחח"י וכל הדרוש באופן  .1.8

 10מושלם לצורך הפעלה של המערכת. מובהר כי הצעת המחיר לתחזוקה הנה למשך 

 10שנים, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להרחיב את הסכם התחזוקה לאחר 

 . כל זאת בהתאם לטופס ההצעה.שנים נוספות 10השנים הראשונות עד 

המערכת תכלול חיבור סלולארי לקריאה של הממירים והמונים כולל התקנה של מונים  .1.9

הקבלן יתקין את כל המערכות רציפים לחיבור לקו הזנת החשמל הראשי של המבנה. 

הניטור כחלק מהצעתו כלולה במחיר לקו״ט המותקן. באחריות הרשות לספק את 

 כרטיסי הסים בלבד.

 

 האתר .2
 עבודות הקמת המערכת יבוצעו על מבני הציבור של הלקוח. .2.1

הספק ועובדיו ידרשו לעמוד בכל נהלי העבודה הנהוגים בעת ביצוע עבודות באתר הלקוח  .2.2

בהתאם לנהלים על פי חוק ואלו המקובלים ונדרשים בעבודה באתר הלקוח כולל, טופס 

לי ביטחון, נהלי העסקת מנהלי עבודה )ככל העדר עבירות מין לכלל העובדים בשטח, נה

 נהלינהלים בנוגע לשמירה ואחסנת ציוד, נהלי העסקת עובדים, שידרש( ממוני בטיחות, 

 .פריקה והעמסת ציוד וכדומה, והכל כמפורט במסמכי המכרז
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יקבעו מול נציג העירייה בהתאם לאופי הפעילות במבנה שעות העבודה והימים לביצוע  .2.3

 ולחוק.

 

 העירייההתקנת המערכת תהיה על גג מבני הציבור ברחבי נתוני הגג )אזור ההתקנה( .2.4

 .בהתאם לרשימת הגגות המצורפת למכרז זה )להלן "הגג"(

הספק הזוכה יורשה לא קיימות תכניות הגג באזורי ההתקנה ולכן,  העירייהברשות  .2.5

 .העירייהבאישור  לבצע מדידה של הגגות

כל הגגות הנם גגות שטוחים עם שכבה של יריעות ביטומן לאיטום. בגגות אלו, אופן  .2.6

ההתקנה יהיה על ידי הנחת יריעה ביטומנית נוספת ועליה משקולת להנחת 

ככל שתדרש התקנה על  .הקונסטרוקציה. לא תתבצע חדירה לגג לצורך קיבוע המערכות

רית או פח יעביר הקבלן לאישור את אופן החיבור גגות מסוג אחר כגון: רעפים, איסכו

 של המערכות לגג. 

הסקרים באחריות הספק הזוכה לבצע את כל הבדיקות, אישורי קונסטרוקטור,  .2.7

רכש רכיבי המערכת, התקנת ככל שידרש,   רישוי והמדידות הנדרשים לצורך תכנון, 

שמל של העירייה. זאת, תוך לקיחה בחשבון המערכת על שטח הגג וחיבורה למערכות הח

התוואי שיידרש להובלת כבילת החשמל לוחות החשמל, של אלמנטים קיימים על הגג, 

 לחיבורה של המערכת למערכות החשמל של המבנה. עד

והאיטום ומבלי לגרום לנזק המערכת תותקן על הגג מבלי לחדור את שכבות הבידוד  .2.8

הקבלן יוודא שהגגות אטומים ומבודדים  כלשהו לתשתית הקיימת או לעשות בה שימוש 

לפני התקנת המערכת וככל שידרשו תיקונים או איטום חדש לאחד או יותר מהגגות, 

 אחוז.  20עבודה זו תתומחר בנפרד בהתאם למחירון דקל מינוס 

על על כולל נתונים של השטח של הגג ובהתאם -מצורפים תצלומים של שטח הגג במבט .2.9

על המציעים לקחת בחשבון בהצעתם הזזה של מזגנים בחלק  הספק להגיש את הצעתו

.מהגגות  

מידע על הגגות שלגביהם יידרש הקבלן להוציא אישור חברת חשמל לשילוב מערכות  .2.10

 סולאריות, רשומים ברשימת הגגות מצורפת.

יחד עם כל אחד מהגגות יחובר ללוח החשמל הראשי של המבנה עליו מותקנת המערכת.  .2.11

ני כל אחד תצוגת הנתונים במערכת הבקרה תבוצע כך שניתן יהיה לראות את נתוזאת, 

אישור התכנון  הגגות בנפרד וגם בצורה כוללת. המזמינה תאפשר לספק הזוכה בשלב

 תוואי חלופי אך אינה מתחייבת לאשרו.

ככל שיבחרו גגות עם מערכות סולאריות מאסדרות ישנות על הקבלן ליצור הפרדה  .2.12

מכרז זה לבין המערכות הישנות בהתאם להנחיית  פיסית בין המערכת במונה נטו נשוא

 חברת החשמל.
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 שיטת ההתקשרות .3
ההתקשרות להקמת המערכת נשוא הליך זה תיעשה בשיטת הזמנת עבודות ל"תכנון  .3.1

כאשר במסגרת זו הספק יהיה אחראי לכל ( FULL TURN KEYוביצוע" מלא )

המערכת רישויהפעולות הנדרשות לצורך תכנון המערכת,  לרבות הגשת בקשה להיתר  

ביצוע התקנתה, רכש רכיבי המערכת, בניה וקבלת היתר הבניה, קבלת המכסה מחברת , 

המערכת לרבות אחריות על  בדיקות קבלה ומסירת המערכת על מרכיביה, ותחזוקת

 המערכת. 

אחריות הספק לביצוע העבודות הנדרשות כמפורט תכלול גם השגת כל ההיתרים,  .3.2

הסיווגים וההרשאות הנדרשים ע"פ ההסדרה והדין לצורך ביצוע האישורים, ההקצאות, 

 .העבודות והשלמתן

 תכולת העבודה .4
את כלל כנגד התמורה המפורטת בהצעת המציע שבמסמכי המכרז, הספק הזוכה יבצע,  .4.1

הקמת המערכת וחיבורה לרשת החשמל של המזמינה לרבות העבודות הנדרשות לצורך 

משרד האנרגיה, המזמינה, בהם: וקבלת כל האישורים הנדרשים מהגופים השונים 

חח"י, רשות החשמל וכל גוף אחר המשרד להגנת הסביבה, המים והתשתיות הלאומיות, 

 .פי דין ביום הקמת המערכת ומסירתה למזמינה לצורך פעולתה התקינה-שיידרש על

עבודות הספק תכלולנה גם את ביצוע הפעולות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .4.2

 המפורטות להלן:

הכנת כל הדרוש לאישור על ידי המזמינה או מי מטעמה של כל המסמכים הקשורים  .4.2.1

בקשה לחיבור לרבות בקשה למתן היתר בניה למערכת, להקמת המערכת ובהפעלתה, 

חיבור שהכנתו תידרש לצורך רישוי המערכת, המערכת לרשת חח"י וכל מסמך אחר 

 ערכת.המ המערכת לרשת החשמל לאחר שלב ההקמה והפעלת

 הכולל:הכנת תכנון הנדסי מפורט של המערכת ע"י הגורם המורשה ע"פ חוק,  .4.2.2

  תוכנית פריסת המערכת שתציג את מיקומה הפיזי בשטח ואופן חיבורה למערכות

 נה.הקיימות של המב

 , כגון: המודוליםתוכנית מיקום המערכת תכלול התייחסות לכלל מרכיבי המערכת, 

הנושאת,  הקונסטרוקציה  מעברים של לוח החשמל הראשי, המונה, הממירים, 

כבילה כיוצ"בצנרת,  במרחק בטוח מחדרים מאוכלסים בהתאם  . הממרים יוצבו

 לתקן.

 .המונה של המערכת יותקן בצמוד עד כמה שניתן למונה הצריכה 
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 המערכת )למעט חלק מהכבילה הנדרשת לחיבורה ללוח יודגש כי כל מרכיבי 

החשמל של המזמינה( יימצאו על גגות המזמינה כאשר נידרש יהיה להציג אישור 

להגנת הסביבה לפליטת  של מהנדס החשמל לפיו התכנון עומד בהמלצות המשרד

של  לאחר הפעלת המערכת וכתנאי לאישור קבלהקרינה אלקטרומגנטית. כמו כן, 

מערכת ע"י המזמינה, על הקבלן לזמן בודק המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה ה

הקרינה האלקטרומגנטית ואישורן בהתאם להמלצות  לצורך ביצוע מדידות

 המשרד.

קוויות של המערכת וחיבורה ללוחות החשמל של המזמינה.   סכמות חשמליות חד

 caחתכי המספר הממירים והספקם, המודולים והספקם,   הסכמות תכלולנה את

ההגות וכל התוכניות הנדרשות מאושרים תוכנית הארקה המתוכננים,  כבלי caוה

 .וחתומים ע"י מהנדס חשמל

  ,משטר הרוחות חישובי חוזק של המערכת על בסיס קונסטרוקציות הגגות הקיימים

 וכיוצ"ב.השורר באזור 

 )פרטי עיגון ואיטום של הקונסטרוקציה )בהתאמה לסוג ושיטת האיטום הקיימת 

פגיעה באיטום הקיים והמערכת תורכב בצורה כזו שתמנע כל  מודגש כי לא תורשה

 נזק אפשרי.

  ותחזוקת המערכת לכל סולמות, ״קווי חיים״ )ככל שידרש( וכל הדרוש להתקנה

 שנה(. 25תקופת הפרויקט )

 איתור ותיעוד של פגיעות בתשתיות האיטום והבידוד הקיימות בגגות ככל שישנן. 

  המערכת תכלול חיבור סלולארי לקריאה של המונים והממירים מרחוק דרך

 וזיה ככל שידרש.האינטרנט )בענן(.פתרון להגנת הקונסטרוקציה מפני קור

  התכנון יוגש בצורה מפורטת לרבות סכמות סטטיות וחישובים החתומים ע"י

לעניין זה, מובהר כי לאישור המזמינה טרם הזמנת המערכת.  מהנדס קונסטרוקציה

לא יגרע מאחריות הספק לגבי מתן האישור ע"י המזמינה או מי מטעמה כאמור 

 ביצוע".-שרות הינה "תכנוןתכנון וביצוע המערכת וכי שיטת ההתק

 אספקת כל הציוד הנדרש להקמת המערכת. .4.3

 סימון ושילוט בהתאם לדרישות חברת החשמל .4.4

יודגש כי למזמינה לא קיימים מקומות לאחסון המערכת או חלקים ממנה והספק יהיה  .4.5

 ולהתקנתו.האחראי הבלעדי לציוד המובא על ידו 

לרבות חיבור לוחות החשמל של ביצוע כל העבודות הנדרשות לצורך הקמת המערכת,  .4.6

המבנה ללוחות החשמל של המתקן בתוך הבניין. התכנון והתוואי יובא  המערכת על גג



82 
 

 

לאישור המזמינה כאשר המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לבצע פיקוח על העבודות 

 ם חיצוני בנוסף לפיקוח שיבוצע ע"י הספק.ידי גור-על

ישמור על מראה אסתטי התוואי של חיבור המערכת יהיה כך שלא יפגע במבנה ובחזיתו,  .4.7

מודגש כי נדרש יהיה להתאים את פריסת תשתיות תחילת העבודות.  ויאושר טרם

גבי  החשמל במבנה ובהתאם גם לפריסת המודולים על החשמל ולחברן למספר לוחות

אישור המזמינה וההדמיה הקבלנים, וזאת בכפוף למוצג במהלך סיור מספר גגות, 

 שתועבר למציעים בסיור.

כמפורט ות מסירה וקבלה, תיאום עם המזמינה והגורמים המקצועיים וביצוע בדיק .4.8

 בסעיפים הרלוונטים להסכם, מסמך ג' למכרז.

וספרי  AS MADEמסירת תיעוד מלא ומפורט של המערכת כפי שהותקנה )תוכניות  .4.9

 מתקן(.

כמפורט בסעיפים הרלוונטים מתן אחריות ושירותי תחזוקה למערכת בהתאם לתנאים  .4.10

אמצעים הדרושים לביצוע העבודות הכלים וההמכשירים, אספקת כל הציוד, להסכם.

  באתר המזמינה.

העסקה ע"י הספק של כל בעלי המקצוע הנדרשים על פי תנאי האסדרה ועל פי דין ועל פי  .4.11

. לרבות מהנדסי חשמל, דרישות המזמינה או נציגיה לצורך ביצוע העבודות

מהנדסים בודקים שרטטים, יועצים, מנהלי עבודה, כלכלנים, קונסטרוקטורים,  למתקני 

 סוקרים מטעם חברות הביטוח וכיו"ב.יועצי בטיחות, מודדים, שמאים, החשמל, 

 .פינוי כל הפסולת והבלאי מהאתר, לאתר מורשה .4.12

ם העתקי 3עם סיום העבודות ולאחר קבלת העבודה על ידי המזמינה יספק הספק  .4.13

חתומים של תיק מתקן הכולל את כל התוכניות, שרטוטים, חישובים וכיוב' כולל 

 אחראיות מקוריות של יצרני הרכיבים השונים במערכת.
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 מאפייני המערכת .5
 לפחות  320 הספק נקוב לפאנל

טכנולוגיה של 
 המודול

כולל הצהרת יצרן על כך שהפאנלים הנם מסוג  mono( Crystallineגבישית )
ANTI PID 

 16%תהיה לפחות  STCהנצילות בתנאי  נצילות המודולים
מקדם ירידת 

הטמפרטורה 
 להספק המודול

 -C°/0.48% -מקדם ירידת הטמפרטורה להספק המודול יהיה גדול או שווה ל
 (.-C°/0.45%)כלומר, שלילי פחות, למשל 

 
התאמת הממיר 

ול לדרישות והמוד
 חח"י

לפי הרשימה באתר של חח"י. ניתן להציע רק ממיר ומודול המופיע ברשימה ביום 
 הגשת ההצעה.

הדרכות למתקיני 
 הממיר

על הספק להגיש במסגרת הצעתו אישור של יצרן הממירים על הדרכות שנעשו 
 לצוותי המתקינים מטעמו.

 97%לא תפחת מ  IEC61683נצילותו של הממיר בהתאם להגדרות תקן  נצילות הממיר
IP  על הממירים להיות מותקנים על הגג או בצמוד לקיר המבנה לפי החלטת  נציג

 IP65ולעמוד ב  OUTDOORהמזמינה ולכן עליהם להיות מותאמים להתקנת 
נציג לפחות. הממירים יהיו בתוך כלוב ממירים עם מפתח מאסטר שיהיה ברשות ה

של העירייה ועותק בידי חברת התחזוקה. הכלוב ממירים יהיה מוצל כך שבכל 
 שעות היום יהיה צל על הממירים.

חיבור למערכת 
 בקרה

נתוני מערכת ייצור האנרגיה יאפשרו חיבור בעתיד למערכת בקרת אנרגיה עירונית 
ה ( המודם יהיה מחובר למונGPRSעל ידי שימוש בתקשורת סלולארית )מודם 

דקות לכל  15אנרגיה של סייטק או שו"ע מאושר אשר ידגום את ייצור האנרגיה כל 
 היותר. המונה יורכב על ארון החשמל בהתאם לתקן חח"י ולחוקים הרלוונטים.

 מערכת הבקרה כלולה במחיר המערכת לכל חייה ותציג את החיוואים הבאים: מערכת הבקרה
 KWהספק רגעי של כל ממיר ב

 שיוצרה בחתך יומי, שבועי, חודשי ושנתיסך האנרגיה 
 החיסכון הכספי בשקלים
 W/M2קרינה סולארית רגעית ב 

 KGתחמוצת הפחמן ב -חיסכון של דו
 טמפרטורה של המודולים 

 טמפרטורת סביבה
 M/Sמהירות רוח ב 

 שעה ותאריך
 טקסט חופשי

 סמל העיר
 PDFאפשרות להורדת הדו"חות בפורמט של אקסל, וורד או 

מערכת הבקרה תציג התרעות בזמן אמת והתרעות אלו יישלחו גם בסמס ובמייל  התרעות
ללא הגבלה למספר הנמענים אצל המזמינה לבחירתה. ההתרעות המינימאליות 

 יכללו את המידע הבא:
 אי הזרמת זרם

 תקלת ממיר
 טמפרטורת יתר של רכיבי המערכת

 30mAזרם זליגה לאדמה הגבוה מ 
 PDFאת כל הנתונים על ההתרעות לדוח באקסל או וורד או  ניתן יהיה להוריד

 שנה 25אחריות פאנלים  אחריות 
 שנים 10אחריות ממירים 

 שנה 25אחריות קונסטרוקציה 
 שנים 5אחריות לכל המערכות כולל אינסטלציה חשמלית, ארונות והחיווטים 

הזוכה  בנוסף לאמור לעיל המזמינה שומרת לעצמה את האופציה לקבל מהמציע
שנים  10שנים עם אפשרות להארכה ב 10שירותי תחזוקה שוטפת למשך תקופה של 

נוספות )תוספת של שנה נוספת כל פעם( ממועד מסירתה המלאה של המערכת 
 שתותקן על ידו) שנה ראשונה על חשבון המציע הזוכה(. 
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 קונסטרוקציה .6
סטטית באישור נציג המזמינה בכתב  הקונסטרוקציה עליה מותקנים המודולים תהיה .6.1

 .בלבד

 על הקונסטרוקציה להיות עמידה בפני קורוזיה. .6.2

 על הקונסטרוקציה הנושאת להיות עמידה בפני משבי רוח חזקים המאפיינים את האזור. .6.3

שיטת עיגון הקונסטרוקציה לגג המבנה תהיה כזו שלא תחייב כל חדירה לגג או פגיעה  .6.4

על התשתית הקיימת כפי שתוצג בסיור הקבלנים )כגון באמצעות באיטום ובבידוד ותונח 

 הנחת אלמנטי בטון במשקל מתאים(.

במידה ותהיה היה פגיעה באיטום של הגג. באחריות הספק לוודא כי לא תבכל מקרה,  .6.5

יבצע הספק תיקון איטום על האתר הנובעת מהתקנת המערכת,  פגיעה באיטום של גג

באחריות הספק לטפל באיטום הגג בכל  יובהר כילשביעות רצונה של המזמינה. חשבונו, 

 רט בסעיפיכמפונזק שיגרם עקב הקמתה של המערכת או קיומה בכל תקופת האחריות 

 המכרז וכי כל פגיעה במרכיבי הגג תחייב תיקונו ע"י הספק. 

עבודת הקונסטרוקציה תכלול את כל הפעולות הנדרשות לביצועה ולצורך התחזוקה,  .6.6

באורך מתאים בכל מקום בו הדבר סולמות טיפוס תקניים כולל הגנת גב  לרבות הקמת

וכולל קווי חיים בגגות בהם הדבר דרוש כפוף  נדרש ואין בו דרך אחרת נוחה להגיע לגג

 לאישור ממונה הבטיחות ברשות.

טיביות יוגשו בחתימת מהנדס קונסטרוקציה מטעם הספק, תכנית העבודות הקונסטרוק .6.7

המזמינה תהיה רשאית לבצע שינויים סטטיים לאישור המזמינה. בליווי חישובים 

 בתכנון ובתיאום עם אדריכל המזמינה ומהנדס הקונסטרוקציה מטעם המזמינה.

 רים נגד גנבות ובטיחות.הקונסטרוקציה תכלול גם כלובי ממי .6.8

 הספק המערכת .7
ההצעה תהיה לכיסוי של שטח הגג האפשרי בהספק המקסימאלי. המזמינה שומרת  .7.1

לעצמה את הזכות להקטין או לשנות את גודל המערכת בהתאם לתקציב ולהיתכנות 

כי גודל השטח הסופי יאושר על ידי המזמינה, ברור כי שינוי , מובהרהכלכלית. 

 הפרמטרים ישפיע על הספק המערכת והמזמינה תקח זאת בחשבון.
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 תקינה ותקנות .8
 אישור מכון התקנים הישראלי .8.1

ולתקנים הישראלים ובין לאומיים המפורטים במקרה של סתירה בין דרישות המפרט  .8.2

 .להלן, דרישות המפרט גוברות וזאת במידה ודרישות המפרט מחמירות מדרישות התקן

על המודולים לעמוד בדרישות  מודולים
העדכון האחרון של התקנים 

  הבאים

IEC 61215 Crystalline or mono 
silicon terrestrial 
photovoltaic (PV) 
modules - Design 
qualification 

על המודולים לעמוד בדרישות  מודולים
העדכון האחרון של התקנים 

 הבאים

IEC 61730 PART 
2 

PV Module safety 
qualification: 
Requirements testing 

על הממירים לעמוד בדרישות  ממירים
העדכון האחרון של התקנים 

 הבאים

IEC 61683 
UL1699B 
UL1741 

PV systems - Power 
conditioners - 
Procedure for 
measuring efficiency 

ם לא במידה והספק הממירי ממירים
עליהם לעמוד  50kW יעלה על

 בתקנים הבאים

חיבור מערכות אנרגיה  1חלק  4777ת"י. 
לרשת חשמל באמצעות 
 ממירים: דרישות התקנה

במידה והספק הממירים לא  ממירים
עליהם לעמוד  50kW יעלה על

 בתקנים הבאים

חיבור מערכת אנרגיה  2חלק  4777ת"י 
לרשת חשמל באמצעות 
ממירים: דרישות 
 לממירים

במידה והספק הממירים לא  ממירים
עליהם לעמוד  50kW יעלה על

 בתקנים הבאים

חיבור מערכות אנרגיה  3חלק  4777ת"י 
לרשת חשמל באמצעות 
ממירים: דרישות להגנת 
 רשת החשמל

בהתאם לתקנים  לפי התקן ולפי חברת החשמל הארקות
 הרלוונטים

חיבור המערכת לרשת 
 החשמל דרישות התקנה

על הקונסטרוקציה לעמוד  קונסטרוקציה
בדרישות העדכון האחרון של 

 התקנים הבאים

Eurocode 1 Action on structures 

על הקונסטרוקציה לעמוד  קונסטרוקציה
בדרישות העדכון האחרון של 

 התקנים הבאים

Eurocode 9 Design of aluminium 
structures 

על הקונסטרוקציה לעמוד  קונסטרוקציה
בדרישות העדכון האחרון של 

 התקנים הבאים

עומסים במבנים: עומסים  412ת"י 
 אופייניים

על הקונסטרוקציה לעמוד  קונסטרוקציה
בדרישות העדכון האחרון של 

 התקנים הבאים

עומסים אופייניים  414ת"י 
 בבניינים: עומס רוח

 

 בדיקות קבלה 10
 המערכת תבוצע בהתאם לחוקים ולתקנות הבאות: .8.3

התקנות שהותקנו מכוחו, והנחיות משרד האנרגיה והמים  1954 -חוק החשמל התשי"ד 
 וולטאיות-להתקנת מערכות פוטו

 וולטאי-נוהל קבלת היתר משרד האנרגיה להפעלת מתקן חשמלי פוטו
 לשירותים ציבוריים חשמל אמות מידה של הרשות

 כללי חח"י
 והתקנות שהותקנו מכוחו 1965 –חוק התכנון והבנייה התשכ"ח 

 וולטאי-כללי המקצוע הטובים כמקובל בענף הפוטו
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בתום הביצוע והתקנתה של המערכת ולפני חיבור המערכות לרשת החשמל, תזמין  .8.4

זהות חשמלאי בודק אשר יבדוק את המערכת ואישור של חח"י.  על חשבונה,המזמינה, 

וכל ליקוי עליו יצביע  הבודק תיקבע ע"י המזמינה. העתק מדו"ח הבדיקה יועבר לספק

ידי הספק. ככל שיידרש ביקור נוסף של -ימי עבודה על 8דו"ח הבודק יתוקן בתוך 

  חשמלאי בודק תהיה העלות על חשבון המציע.

לאחר הפעלת המערכת, באחריות הספק להזמין בודק המופיע ברשימות המשרד להגנת  .8.5

מדידות הקרינה האלקטרומגנטית ואישורן בהתאם להמלצות הסביבה לצורך ביצוע 

 המשרד.

בודק חשמל, בודק הקרינה האלקטרומגנטית המאושר ע"י המשרד להגנת  מתן אישור .8.6

חברת חשמל ורשות החשמל או אישורים משרד האנרגיה, הקונסטרוקטור,  הסביבה,

תקינה לצורך פעילותה התקינה של המערכת ולעמידתה נוספים שידרשו ע"פ דין ו/או 

דת השלמה לעבודות הספק בדרישות המקצועיות שפורטו לעיל יהווה תנאי למתן תעו

 ויהווה אישור סופי של המזמינה לסיום העבודה.

 )אופציה להחלטת המזמינה(. תחזוקה .9
, יהיה הספק אחראי לספק למזמינה מענה תחזוקתי מלא במהלך תקופת התחזוקה  .9.1

במפרט ולבצע את כל השירותים הדרושים. כל זאת על מנת לשמור על מצבה  כמפורט

 ולסייע בפתרון בעיות.התקין של המערכת, לתקן כל תקלה 

 ה על ידי המזמינה.חודשים מיום קבלת העבוד 24התחזוקה תהיה ללא עלות במשך  .9.2

 :במשך תקופת האחריות יספק הספק את השירותים הבאים .9.3

אחה"צ  16:00בבוקר ועד  8:00הפעלת מוקד שירות בימים ראשון עד חמישי בין השעות  .9.3.1

 לצורך מתן מענה לכל תקלה והזמנת שירות.

שעות  96ותר תוך היענות מהירה לאיתור תקלות בפעילות המערכת ולתיקונן לכל הי .9.3.2

על הספק לתת את השירות ברציפות, עד ההודעה על קיומה של תקלה.  ממועד מסירת

ופתרונה, השלמת תיקונים הנדרשים והחזרת המערכת למצב לסיום הטיפול בבעיה 

 הפעילויות שננקטו על ידיו לצורך זה.פעולה תקין, תוך דיווח יומי על 

 ביצוע בדיקות וטיפולים תקופתיים במערכת לרבות תחזוקה מונעת ע"פ הוראות היצרן. .9.3.3

 ביצוע בדיקות אישורי קונסטרוקציה ובדיקות חשמל אחת לשנה. .9.3.4

יקונים ופעולות נדרשות, להבטחת פעולתה התקינה של המערכת, לרבות החלפת ביצוע ת .9.3.5

 בלויים ובלתי תקינים.חלקים 

 עדכון תדרים ככל שידרש. .9.3.6

והתקנתם אחזקת מלאי חלפים מספק ואספקת חלפים חדשים ומקוריים של היצרן  .9.3.7

 5%שנמצאו פגומים ובלויים, הספק יחויב להחזיק מלאי של לפחות  במקום חלפים

  .מכמות המודלים ולפחות ממיר אחד מכל אחד מהסוגים שיותקנו במערכת
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עם סיום הטיפול. מתן דוח מרכז, ם הספק, מתן דוח ביצוע מפורט, על ידי הטכנאי מטע .9.3.8

הקריאות, ממצאי הבדיקה ואופן הטיפול, בתום שנה ולפי בקשת המפרט את כל

 המזמינה.

תחזוקת המערכת על ידי הספק תבוצע על ידי עובדים בעלי הסמכה, הבקיאים בהפעלת  .9.4

תחזוקה והשירות יבוצעו על פי הוראת כל דין ובתחזוקתה ובעלי הכשרה. ה המערכת

התקנים הרלוונטיים ו/או דרישות והנחיות היבואן ו/או ונוהל, וכן בהתאם לדרישות 

היצרן ו/או משרד התעשייה המסחר והתעסוקה ו/או המפקח על העבודה ו/או מכון 

כך התקנים ו/או חברת החשמל ו/או המשרד להגנת הסביבה ו/או כל רשות המוסמכת ל

 לפי כל דין.

למזמינה שמורה הזכות לבצע במערכת עבודות שאינן דורשות מיומנות ספציפית והספק  .9.5

 יספק את כל המידע הדרוש לביצועם.

 אחריות .10
וולטאים והקונסטרוקציה  שנים ביחס לפאנלים הפוטו 25אחריות מלאה לתקופה של  .10.1

שנים לכלל  5שנים לממירים ואחריות של  10מגובה באחריות היצרן. אחריות של 

המערכת בכללותה כולל אינסטלציה חשמלית, חיווטים, אורנות מחברים וכלל הרכיבים 

 המותקנים והמחוברים.

לגבי הקונסטרוקציה, ממירים ולפאנלים יספק הקבלן הזוכה אחריות חתומה מאת  .10.2

 גב אל מול אחריות היצרן.-אל-היצרן ויספק אחריות גב

 אחריות הספק לתקינות המערכת ומרכיביה: .10.3

הספק יעניק אחריות יצרן עבור טיב ואיכות העבודות )לרבות המודולים,  .10.3.1

הקונסטרוקציה, מערכת חשמל, מערכת הבקרה וכלל מרכיבי המערכת, ממירים, 

 ות ממועד מסירת המערכת למזמינה, ללא( שנים לפח5למשך תקופה של חמש )

 תלות באחריות יצרני רכיבי המערכת, אשר הותקנה במזמינה על ידי הספק. 

אחריות הספק תהיה אחריות מקיפה לפעולה תקינה של המערכת לרבות, המודולים,  .10.3.2

החשמל והבקרה, עמידות הקונסטרוקציה מפני קורוזיה ושלמות  הממירים, מערכת

שימוש מקובלים. כל זאת, לצורך עמידה בהספק  רכיבי המערכת בתנאיותקינות שאר מ

 שוטף של המערכת, ע"פ הוראות היצרן. 

החלפת חלפים מקולקלים, שעות העבודה לרבות בלאי  –כוללת האחריות המקיפה  .10.3.3

 לפעולה תקינה כדלקמן: להחזרת המערכת סביר, פגמי ייצור ופגמי התקנה וכל שיידרש

 הסולארים לפחות שנות אחריות למודולים 25 .א

 שנות אחריות לממירים 10 .ב

 שנות אחריות לעבודות הקונסטרוקציה 25 .ג

מל, מפסקים, שנות אחריות לשאר מרכיבי המערכת לרבות כבלים, לוחות חש 5 .ד

בשטח המזמינה תעלות מערכת הבקרה וכו'. תיקון תקלה יבוצע, ככל האפשר, 
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במעבדות הספק יבוצע התיקון במידה והדבר איננו מתאפשר, ובאישורה. 

 בישראל 

פי כתבי האחריות המקוריים של -אחריות הספק לעמידה בהספק המערכת הינה על .10.3.4

 היצרן.

יות הספק תכלול גם אחריות לאיטום הגג באותם מקומות בהם האיטום נפגע בעת אחר .10.3.5

 הקמת המערכת או כתוצאה מקיומה של המערכת על הגג. 

עם חתימה על המפרט וההסכם המציע מאשר כי קיבל את הגג ללא נזילות וללא פגמים  .10.3.6

 ושכל פגם או נזילה שיתגלו עם התקנת המערכת יתוקן על ידו.
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 תיאור המערכת למילוי על ידי המציע .11
 

 מודולים:
עמידה בדרישות  ערך מוצע יחידות ערך סעיף

)למילוי על ידי 
 המזמינה(

הספק מינימאלי 
 נקוב

340 Wp   

נצילות 
מינימאלית בתנאי 

STC 

16 %   

מקדם ירידת 
הטמפרטורה 
המינימאלית 

 להפסק

0.41- %/C   

 IECעמידה בתקן 
61215 

    חובה

 IECעמידה בתקן 
 2חלק  61730

    חובה

 
 

 הערות/יש להגיש אסמכתא. נתון יחידות סעיף
   מ"מ אורך המודול 
   מ"מ רוחב המודול
   מ"מ עומק המודול

   ק"ג משקל המודול
   וואט הספק המודול

   אחוז STCנצילות המודול בתנאי 
מקדם ירידת ההספק כתלות 

 בטמפרטורה
אחוז לטמפ' 

 )מעלות צלזיוס(
  

   אחוז לשנה מקדם ירידת ההספק עם השנים
    שם היצרן

    ארץ ייצור המודול
 
 
 

 ממירים .12
עמידה בדרישות )למילוי  ערך נדרש ערך מוצע סעיף

 על ידי המזמינה(
  חובה  התאמה לדרישות חח"י

  חובה  אישור ביצוע הדרכות
  97% % נצילות מינ'

  חובה  הפצהאישור 
  חובה  IEC 61683עמידה בתקן 
  חובה  4777עמידה בת"י 

    UL1741עמידה בתקן בטיחות 
    UL1699Bעמידה בתקן  
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 הערות/יש להגיש אסמכתא. נתון יחידות סעיף
   (Wואט ) הספק כניסה מקס'
   (Vולט ) מתח כניסה מקס'
   (Aאמפר ) זרם כניסה מקס'

   (Wוואט ) יציאה מקס'הספק 
   (Vולט ) מתח יציאה  מקס'

   (Aאמפר ) זרם יציאה מקס'
   (Hzהרץ ) טווח תדר יציאה

    מקדם הספק
   חד או תלת מספר פאזות

   % נצילות מינ'
   מ"מ אורך הממיר
   מ"מ רוחב הממיר
   מ"מ עומק הממיר

   ק"ג משקל הממיר
   (Wוואט ) צריכה עצמית

   מעלות צלזיוס טווח טמפרטורת סביבה
IP    
 
 

 קונסטרוקציה .13
עמידה בדרישות  ערך נדרש ערך מוצע סעיף

)למילוי על ידי 
 המזמינה(

  חובה  412עמידה בת"י 
  חובה  414עמידה בת"י 
עמידה בתקן 

EUROCODE 1 
  חובה 

עמידה בתקן 
EUROCODE 9 

  חובה 
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 הצהרה בדבר העדר קרבה –נספח ה' 
 

 
 הצהרה בדבר העדר קרבה  הנדון:

 ו/או לעובד עירייה העירייהלחבר   
 
 

 הנני מצהיר כי עיריית כרמיאל הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .1
 

 א' )א( לפקודת העיריות קובע כדלקמן: 122סעיף  1.1
 

 , קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העירייהחבר  ")א( 
העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 

בן זוג, הורה, בן או בת,  –יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה. לעניין זה "קרוב" 
 אח או אחות."

 
 של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  12הוראה זהה קיימת גם בכלל  1.2

 (.3114ברשויות המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 
 

 )א( לפקודת העיריות קובע: 174סעיף  1.3
ידי עצמו או -"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע מעוניין במישרין או בעקיפין, על

עם העירייה ובשום עבודה  ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה-על
 המבוצעת למענה".

 
 ( 3א' ) 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ולרבות מהוראות סעיף  1.4

מחבריה ובאישור שר הפנים  2/3לפקודת העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של 
איו פורסמו א' )א( הנ"ל ובלבד שהאישור ותנ 122רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 

 ברשומות.
 

 בהתאם לכך, הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: .2
 

 בן זוג, הורה, בן או בת,  -אין לי העירייהאינני חבר במועצת עיריית כרמיאל ובין חברי  2.1 
 אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.

 
 , קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה עירייהאין חבר  2.2 

אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם 
 מנהל או עובד אחראי בו.

 
 זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה.-אינני עובד בעירייה ואין לי בן 2.3

 
 ל את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי ידוע לי כי העירייה תהיה רשאית לפסו .3

 הצהרה לא נכונה.
 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .4
 
 

 ולראיה באתי על החתום
 
 

 תאריך: ____________ חתימה: _________  שם: _________
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 העסקת עובדים זרים ובדבר שכר מינימום כדיןתצהיר בדבר 

 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

אני הח"מ __________ת.ז. __________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה 

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

 

 ______________________________ אצל המציע ___________  -אני משמש כ .1

"המציע"( ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו, להשתתפות במכרז  –)להלן 

 עיריית כרמיאל מס'_____.

 

 ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם -מי שנשלט על "בעל זיקה"  בתצהיר זה: .2

כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(,  -ו )"שליטה"גם בעל השליטה ב –

(, או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או 1981-התשמ"א

תאגיד הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי 

 שאחראי מטעם המציע לתשלום שכר העבודה.

 

 צת המתאימה(:במשב  Xהנני מצהיר בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה למציע )יש לסמן  .3

 

 לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון  ם

, לפי חוק עובדים זרים, )איסור העסקה שלא כדין והבטחת 2002באוקטובר  31–התשס"ג

 .1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991–תנאים הוגנים(, התשנ"א

 

 , 2002באוקטובר  31–הורשעו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ם

, אך 1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א

במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה 

 האחרונה;

 רי אמת.זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהי .4

        __________ 

 ח ת י מ ה         

 א י ש ו ר

הריני לאשר, כי ביום _______ הופיע/ה בפני עו"ד __________, ה"ה ___________, ת.ז. 

_____________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה 

שר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אי

 עליו בפניי.

           

    

 חתימה וחותמת עו"ד     
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 נספח בטיחות
 
 
 

 הצהרת הקבלן .1

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה לפני 

קיבל הדרכה בנושאים בטיחותיים שעבר תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות בעירייה, 

הנוגעים לעבודה וסביבתה, קרא והבין את הנחיות והוראות הבטיחות וחתם על הצהרה בפני 

הממונה על הבטיחות, ובה הוא מאשר כי קיבל הדרכת בטיחות כמפורט לעיל, הבין אותה 

ל העבודה ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה עפ"י תקנות ארגון הפיקוח ע

 והוראות הדין. 1970-ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 1954-תשי"ד

 

הקבלן מתחייב בזאת לעבור את תדריך הבטיחות ולחתום על הצהרת הבטיחות כמפורט לעיל 

 בטרם יתחיל בביצוע עבודה כלשהי במסגרת מכרז זה.

 

פי כללי הבטיחות והגהות -ה עלהקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז ז

 פי הוראות הדין, הנחיות והוראות המנהל ו/או המפקח בעירייה והוראות הבטיחות.-על

 

 נושאי בטיחות: דגשים .2

 על הקבלן במסגרת התחייבויותיו נשוא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה  .1

ופקודת  "חוק ארגון הפיקוח"( –)להלן  1954-פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-לרבות על

 פיהם.-והתקנות על "פקודת הבטיחות"(–)להלן  1970-הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל

 

 על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא מכרז זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם שלומם  .2

אותם של עובדיו, עובדי העירייה וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים את כל הוראות ונהלי וברי

 הבטיחות הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות המנהל ו/או המפקח בעירייה.

 

 הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע  .3

דות, התהליכים, המבנים, הציוד והחומר ים אשר הינם העבודות, בין היתר בהקשר לטיב העבו

בשימוש, ידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך את עובדיו 

 בהתאם לפני תחילת העבודה.

 

 מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות נשוא הסכם זה,  .4

ו, וכן עוברים ושבים הנמצאים בסביבת העבודה ושאר המועסקים לבטיחות ולשלום עובדי

 והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז.

 

 מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים, לסמן באופן בולט ובשלטי  .5

, אזהרה מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה

העלולים להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא, לגדר לבטח )בהתאם להוראות פק' 
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הבטיחות( מכונות, חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים ולנקוט בכל האמצעים הדרושים 

למניעת התלקחות חומרים, למניעת התפשטות בערה וכן לכיבויה. כן מתחייב הקבלן לנקוט 

 תים ומספקים להבטחת שלומו של כל אדם בשעת דליקה.באמצעי בטיחות נאו

 על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך ובהתאם  .6

 לדרישות הדין, הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חרום.

 

 הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים  .7

בשימוש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא פגמים או ליקויים 

 העלולים לסכן מאן דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.

 

 צעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך להימצא הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמ .8

 בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

 

 הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת פגיעה באדם  .9

וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא, הכל בהתאם להוראות הדין 

 הבטיחות. וכללי

 

 במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או ברכושו  .10

של מאן דהוא, מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי למנהל ו/או למפקח בעירייה, 

 ולמפקח מטעם משרד העבודה )במידה והדבר נדרש על פי כל דין(.

 

האמור לעיל, על הקבלן להגיש דיווח מלא של האירוע המנהל ו/או המפקח  מבלי לפגוע בכלליות

שעות ממועד האירוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת קרות אירועים  72בעירייה תווך 

 דומים בעתיד.

 

 במידה וימצא המנהל ו/או המפקח בעירייה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן מפר  .11

תחייבויותיו נשוא הנספח דנן, תוכל העירייה באמצעות המנהל ו/או המפקח התחייבות כלשהי מה

ימים ממועד קבלת  7ליתן התראה בנוגע לאמור לקבלן. היה והקבלן לא תיקו ההפרה כנדרש תוך 

-ההתראה, תוכל העירייה באמצעות המנהל ו/או המפקח, להפסיק את התקשרותה עם הקבלן על

 ות יהיה מועד קבלת ההודעה.פי הסכם זה, ומועד סיום ההתקשר

 

למען הסר ספק, יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים והתרופות 

 העומדים לרשות העירייה במסגרת הסכם זה ועפ"י הוראות הדין.

 

 ציוד מגן אישי .3

 הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות כל דין ובפרט בהתאם  .1

, "תקנות ציוד מגן אישי"( –)להלן  1997-לתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, תשנ"ז

 להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.

 

 הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות נאותה, חזק ועמיד,  .2

פי -בעל מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע, ועל

 תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי".
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 במצב נקי ותקין.הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק  .3

 

 פי סעיף זה, תוכל העירייה באמצעות המנהל ו/או -במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על .4

 7המפקח ושיקול דעתם הבלעדית, לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר לא מולאה תוך 

 ימים, להפסיק את עבודת הקבלן.

 

 ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך .4

 על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות, האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה מכונות  .1

הרמה שבהתאם להוראות הדין, ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות", צריכים לעבור בדיקת 

תקינות ע"י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות, יבדקו ע"י בודק מוסמך כנדרש ובמועד. 

, מכונה, אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך, על במידה ופריט ציוד

הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת 

של בודק מוסמך. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה, הקבלן ישא באחריות לכל נזק 

רם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט לגוף ו/או רכוש של כל גו

 בסעיף זה.

 

 מבלי לפגוע באמור לעיל, חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים וכיו"ב  .2

המצויים בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי 

דא כי הם במצב תקין, כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים המוסמכים לבדוק תקופה על מנת לוו

 המכשור הנ"ל בהתאם להוראות הדין, היצרן וכללי מקצוע מקובלים.

מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה, הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של 

 בהתאם למפורט בסעיף זה.כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו 

 

 על הקבלן להמציא למנהל ו/או למפקח בעירייה מדי שבוע אישורים של הגורמים המוסמכים .3

)בודק מוסמך ו/או הגוף המקצועי האמון על ביצוע הבדיקה כגון חשמלאי מוסמך וכיו"ב(  

המוסמך, המעידים על כך כי הציוד, המכונות, האביזרים וכיו"ב נבדקו במועד, ע"י הגורם 

ונמצאו תקינים וכשירים וללא פגמים או ליקויים  2-ו 1בהתאם לדרישות הנקובות בסעיפים 

 העלולים לגרום סיכון לגורם כלשהו.

 

 הפעלת מכונות, ציוד, כלים ומערכות חשמליות ניידות .5

 יים על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיו"ב המצו .1

בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים לבטח" וכנדרש 

פי כל דין. מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות, הציוד, -על

האביזרים, הכלים, המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות 

ם זה יהיו בטוחים לחלוטין מפני סכנת התחשמלות, ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה נשוא הסכ

 מהשימוש בהם.

 

 מבלי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק מגן  .2

 לזרם דלף )פחת( ומגן לעומס יתר.

 

 על עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות, להיות בעלי רישיון חשמלאי  .3
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כאשר הדבר נדרש בדין, המתאים לסוג העבודות המתבצעות )הנדסאי מוסמך, בודק וכיו"ב(. 

 פי דרישתו.-הקבלן ו/או עובדיו יציגו לממונה על הבטיחות את רישיונותיהם על

 ידי מי מטעמו, לרבות ע"י קבלני -דות החשמל המתבצעות על ידו ו/או עלהקבלן מתחייב כי כל עבו .4

פיו, תקנות הבטיחות -משנה, יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על

ותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק התקנים,  1990-בעבודה )חשמל(, תש"ן

ו/או פגיעה לאדם, לגוף ו/או לרכוש כלשהו אשר תגרם . הקבלן יהא אחראי לכל נזק 1953-תשי"ג

 כתוצאה מאי ביצוע התחייבויותיו דנן.

 

 פי -הקבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל, יבוצעו על .5

 הוראות הדין, בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל והתקנות על פיו.

 

 ידי גורם המוסמך עפ"י כל דין -הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק עלמכונות  .6

 להפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך. התעודות יוצגו לנציג העירייה עפ"י דרישתו.

 

 עבודות על גגות שבירים, עבודות בגובה .6

 ל מאן דהוא המבצע עבודות על גג על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו/או נפילה ש .1

שביר ו/או תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות 

, בהתחשב במבנה "תקנות העבודה על גגות שבירים"( –)להלן  1986-שבירים או תלולים(, תשמ"ו

 הגג, שבירותו, שיפועו והשפעת מזג האוויר.

 

 "זהירות, ייה לגג שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם ייכתב באופן ברור לעין במקומות הגישה והעל .2

 גג שביר".

 

 הקבלן יספק לעובדים על גגות סולמות, פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל חגורות  .3

ורתמות בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים עפ"י "תקנות העבודה על גגות שבירים". הקבלן 

ובדיו, מועסקיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפעלו בהתאם לאמור לעיל וישתמשו יוודא כי ע

 באמצעים הנדרשים על פי חוק.

 

 מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו בהתאם  .4

 שבירים.להוראות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות 

 

 .2007-הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, תשס"ז .5

 

 עבודות בנייה .7

 מבלי לפגוע בכל דין ובשאר הוראות ההסכם דנן, על הקבלן לבצע עבודות בנייה כהגדרתן בפקודת  .1

חפירה ותיעול, בהתאם , ובכלל זה עבודות 1961-הבטיחות בעבודה )עבודת בניה הנדסית(, תשכ"ב

"תקנות הבטיחות –)להלן  1988-להוראות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה( תשמ"ח

 )עבודות בנייה("(.

 

 הקבלן ידאג כי עבודות חפירה, עבודות עפר ותיעול יבוצעו באופן שתמנע פגיעה בעובדים וברכוש,  .2

ננקטו וננקטים האמצעים הדרושים  פגיעה ביציבות מבנים, מתקנים או כל חלק מהם, אלא אם

כן, ינקוט הקבלן באמצעי -למניעת פגיעה באדם וברכוש, לרבות גידור ותאורה נאותה. כמו
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זהירות מיוחדים למניעת פגיעה באדם הנמצא בחפירה או בבור מזרם חשמלי, אדים מזיקים, 

 גזים או התפרצות מים.

 

 צאה ממנה עלולים להידרדר חומרים, ישתמש הקבלן, כאשר הינו מבצע עבודה שבמהלכה או כתו .3

בשיטות עבודה, וכלים נאותים וינקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת פגיעת סלעים, אבנים, או 

 חומרים כאמור באדם או ברכוש.

 

 הקבלן יוודא כי עבודת הריסה המבוצעת על ידו תבוצע ע"י מנהל עבודה כקבוע ב"תקנות  .4

, ותוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות גידור והצבת שלטי הבטיחות )עבודות בנייה("

 פי כל דין.-אזהרה כקבוע ב"תקנות הבטיחות )עבודות בנייה(" ועל

 

 הקבלן יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יעשו בהתאם להוראות כל דין לרבות  .5

 נאותים למניעת התפשטות אש."תקנות הבטיחות )עבודות בניה(" ולרבות נקיטת אמצעים 

 

 מבלי לפגוע בשאר הוראות המכרז והדין, עבודות ביוב וכן עבודות אחרות שיש לעשות בתוך  .6

"מקום מוקף", שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים תתבצענה בהתאם לדרישות "פקודת 

 הבטיחות" בנוגע ל"מקום מוקף".

 

 עבודות במתקני לחץ גבוה .8

 על הקבלן לוודא שהעבודה במתקני לחץ גבוה )מדחסים, משאבות וכד'(, תבוצע על פי הוראות  

 היצרן והוראות הבטיחות על פי כל דין.

 

 גהות תעסוקתית .9

 הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים עפ"י כל דין, אשר יבטיחו ויגנו מכל  .1

או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה, בתהליכי בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/

 העבודה, במתקנים, במבנים, בחומרים ובציוד, במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.

 

 הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים מפני  .2

בציוד, בחומר, בתהליך יצור או בכל גורם אחר במקום  סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משימוש

 העבודות ובקשר לביצוע/אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה. 

 

 הקבלן ידאג להדריך, לעדכן, ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות, הבריאות והגהות הכרוכים  .3

מנת למנוע  בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה, וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על

 הסיכונים הנ"ל.

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

 

 

 הצהרת בטיחות

 אני החתום מטה ___________מס' ת.ז. ___________מאשר בזאת בחתימת ידי, שקראתי  .1

את "נספח בטיחות כללי", שמעתי את תדריכי הממונה על הבטיחות בעירייה, הבנתי אותם 

 במלואם, ואני מתחייב למלאם בשלמותם וכרוחם.

 

לפגוע באמור לעיל, הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצוע בעבודות נשוא מכרז זה או מהלי 

 חלקם לפני שעברתי את תדרוך בבטיחות אצל הממונה על הבטיחות בעירייה.

 

 הנני מתחייב לבצע התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים נאותים  .2

כם, אשר קיבלו הדרכה נאותה על מהות העבודה שעליהם לבצע, לביצוע התחייבויות נשוא ההס

מנת להבטיח מניעת הסיכונים וביצוע -הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט על

 העבודות בתנאי בטיחות נאותים.

 

 הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת העירייה להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע  .3

י מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי לנושאי העבודות, ואנ

מנת למנוע מפגעים ונזקים לגופו/או -בטיחות גהות ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי על

 רכושו של מאן דהוא, מי מטעם העירייה.

 

 פרט בהתאם להוראות פי דין ו-הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על .4

-ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"ל 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד

 פיהם.-והתקנות על 1970

 חתימה _____________ שם מקבל התדרוך: _______________

 תיאורו )אדם, חברה, שותפות או אחר( נא לפרט ____________________________

 ______________________ ______________ת.ז./ח.פ. ___

 אישור/ הוראות הממונה על הבטיחות

 

אני מר ______________הממונה על הבטיחות בעירייה, מאשר כי הקבלן הנ"ל עבר אצלי 

 תדרוך בטיחות בנושאים הבאים:

          

          

          

          

 

 חתימה: _______________

 

 ________________תאריך: 

 
"העירייה " למטרת אישור זה לרבות עובדיה , נבחריה , וועדותיה והגופים  4.8

 בשליטתה .
בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות  עד כמה שלא שונו במפורש            

 ע"פ האמור 

 לעיל .          
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 בכבוד רב,

______________________ 

 חברת הביטוח חתימה + חותמת 
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נספח בטיחות במוסדות חינוך
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 נספח ____

 ה מונעתחזוקמפרט ת
 

 תחזוקה מונעת לשנת הבדק ולתחזוקה להמשך .41

חודשים של תקופת הבדק  24לתחזק את המערכת במסגרת  כחלק מהצעתו הספק ידרש .14.1

על חשבונו. לאחר תקופת הבדק העירייה שומרת לעצמה את הזכות להמשיך את 

 התחזוקה עם ספק המערכות.

הספק ינטר באופן רציף את ביצועי המתקן מדי יום. הניטור ורישומי תוצאותיו יהיו על  .14.2

אות ישלחו לנציג העירייה אחת לחודש דקות. סיכום של התוצ 15בסיס מקטעי זמן של 

 עם השוואה לחודשים קודמים.

שעות מהמועד בו נודע לו על תקלה באחד  6הספק ידווח בתוך זמן סביר ולא יאוחר מ  .14.3

 המתקנים.

הספק יודיע לעירייה על כל אירוע בו ביצועי המתקן הסולארי בתאר ספציפי ירדו  .14.4

ים אחרים באותו הזמן. הודעה כאמור ביחס למתקנים באתר 10%בשיעור של למעלה מ 

 שעות מהמועד בו נודע על תקלה זו לקבלן. 6תצא תוך פרק זמן של 

הספק יודיע לנציג העירייה על אופן הטיפול בתקלה ועל לוחות הזמנים לביצוע  .14.5

 שעות. 24התיקונים אך בכל מקרה לא יאוחר מ

ל חודש ביחס לחודש לכ 10הספק יעביר לנציג העירייה באמצעות מייל דוח חודשי ב .14.6

הקודם. הדוח יכלול את תפוקת המערכות, יחס הביצועים של המערכת, גרפים להשוואה 

בין המערכות השונות ופירוט תפוקות והכנסות על בסיס יומי, יומי מצטבר וביצועי 

 המערכת לעומת תפוקת המטרה כפי שהוצגה על ידי הספק הזוכה.

לחודש לחודש הקודם לפי מערכת ואתר כולל  10הספק יעביר דו״ח תקלות חודשי בכל  .14.7

 פירוט סוג התקלה, משך הזמן לטיפול ואופן הטיפול.

פעמים בשנה  4פק יעניק שירותי תחזוקה למודולים אשר יכללו את שטיפתם לפחות הס .14.8

כלוך על פני או אחרי סופות אבק ו/או כתוצאה מאירוע חריג אשר גרם להצטברות של ל

 להוראות היצרן.  טיפול בהתאםהפאנלים. 

 הספק מתחייב להענות לקריאות העירייה בהתאם לסעיפים הבאים: .14.9

 בגין תקלה חמורה, אשר משביתה את המערכת או מפחיתה את תפוקת המערכת .14.9.1

 עד לבוקר יום, או יותר ביחס לאתרים אחרים באותו פרק זמן נתון 10% -ב

מהמועד שבו נקרא  בבוקר 10עד השעה  ,לספקהעסקים הסמוך ליום ההודעה 

 יום שישי יחשב ליום עסקים. .כן, למעט שבת וחג לעשות

 לעיל, הקבלן יהיה אחראי 1.2בגין תקלה אחרת, שאיננה מוגדרת כאמור בסעיף  .14.9.2

 ימי עסקים מהיום שבו נקרא לעשות כן. 5לסיום טיפול בתקלה בתוך 

 וקה מונעת באופן קבוע ובהתאם לצורך, מעבר לכך,הספק יבצע תחז .14.10

בדיקת חשמל לתקינות המערכת ע"י חשמלאי בעל  אחת לשנהיבצע הספק  .14.10.1

 חשמל מתאים. רישיון 
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בדיקת תקינות הקונסטרוקציה ע"י מהנדס  אחת לשנתייםהספק יבצע  .14.10.2

יבוצע על בתיאום מראש עם המזמינה  קונסטרוקציה ובדיקה ויזואלית לציוד וזאת

 פי דרישה של המזמינה או עם סיום תקופת האחריות.

לבדיקת תקינות המערכת ע״י אחת לשלוש שנים הספק יבצע בדיקות קרינה  .14.10.3

 דק מוסמך מטעם משרד הגנת הסביבה.בו

שטיפות בחודשים  3שטיפות בשנה מתוכם  6 –ביצוע ניקיון עם מים מטופלים  .14.10.4

ללא ) טובראוק –שטיפות לפי צורך בחודשים מרץ  3ועוד  י עד ספטמבר )כולל(יול

 .)הקיץ

כל עבודות התחזוקה והבדיקות כולל כל הדרוש לשמירה על תקינות המערכת כלול  .14.11

 חזוקה המונעת כפי שהוצע על ידי הקבלן בהצעתו במכרז.במחיר הת

שנים כאשר במשך השנה הראשונה לאחר מסירת  10שירותי התחזוקה יינתנו למשך   .14.12

המזמינה שמורה זכות הברירה )האופציה( להאריך  . כמו כן, בידיהמערכת, ללא עלות

פעמים  10חודשים כפול  12שנה  כל פעם עד   את שירותי התחזוקה לתקופה נוספת של

  בהתאם להצעת המחיר שהציע הספק בהצעתו.

במהלך שנות האחריות, שלא לממש את זכות הברירה הנתונה ככל שתוותר המזמינה,  .14.13

 :חשבונו, לבצע את הפעולות הבאות , עלספק מתחייבהלה, 

 להעניק הדרכה מעשית לנציגי המזמינה כיצד לבצע את שירותי התחזוקה .14.13.1

 היצרן בעברית להעביר למזמינה את הוראות .14.13.2

להעניק הדרכה על הוראות היצרן הכתובות באשר לביצוע תחזוקה. לכלל רכיבי  .14.13.3

 .המערכת

לא יגרע הדבר החליטה המזמינה שלא לממש את זכות הברירה )האופציה( הנתונה לה,  .14.14

 למערכת. מאחריות הספק

יחודשו אחריות הספק לרכיבים שלגביהם אין אחריות יצרן ככל ששירותי התחזוקה לא  .14.15

 תחדל.

שירותי התחזוקה יכללו ביצוע תיקונים שאינם ניתנים במסגרת אחריות הספק ושפורטו  .14.16

96לעיל וזאת בתוך   שעות מקבלת ההודעה על נזק במערכת. 

עלויות התחזוקה כוללות בדיקה שנתית של מערכות החשמל ושל הקונסטרוקציה למשך  .14.17

 תקופת האחריות.
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 נספח ____

 מפרט איטום גגות להכנה למערכות סולאריות
 

כחלק מפרויקט  ידרש(י)ככל שהמפרט הבא מגדיר את העבודות הכלולות במסגרת איטום הגגות 
התקנת מערכות סולאריות. המפרט הבא משמש קו מנחה והנו משלים ל״מחירון דקל״. עלות 

להכנת הגגות ולאיטום עצמו בלבד. כל עבודות  20%העבודה תעשה בהתאם למחירון דקל מינוס 
 הסקר, הכנת התוכניות ואישורן כלול בעלות לקו״ט מותקן.

 תוכנית עבודה לביצוע איטום .4

הגגות ייושם ע"י חומר איטום פוליאוריטני חד רכיבי בצבע לבן כולל שכבת פריימר איטום  .4.4

  או על ידי יריעות ביטומניות.יעודי 

עם התחלת העבודה יבוצע סיור של המציע הזוכה ביחד עם נציגי העירייה לסקר גגות.  .4.1

במהלך הסקר יבחנו הגגות ואיטום הגגות לצורך החלטה בדבר האיטום. לאחר הסקר 

מציע הזוכה יכין תוכנית עבודה לאיטום הגגות כולל כל הדרוש לביצוע לאישור נציג ה

העיריה. לאחר הצגת התוכנית לאיטום הגגות תחליט העירייה באיזו שיטה לבצע את איטום 

 הגג.

 :ביצוע איטום הגגות יבוצע בשני שלבים .4.1

  הכנות הגג לפני ביצוע איטום 

 .ביצוע יישום האיטום 

)עבודות אלו כלולות בעלות האיטום למ״ר גג(. העבודות שלהלן הנן  הגג שלב ראשון הכנת .1

 כלליות ומהוות קו מנחה בלבד. העבודות בפועל יעשו על פי המצב בכל גג ובהתאם לצורך.

כולל ניקוי הגגות ופינויים לפני התחלת ביצוע שלב ראשון הכנת הגגות לאיטום  .1.4

ות ביטומניות יבוצע ניקוי ופינוי היריעות ממכשולים, במידה והאיטום מבוצע על ידי יריע

 הישנות.

ככל ולא דרוש איטום לכלל הגג, יבוצע איטום נקודתי למקומות בהם נדרש התיקון  .1.1

 בהתאם להחלטת נציג העירייה.

השלמת איטום באמצעות הלחמת יריעות ביטומניות ככל שידרש תיקון חלקי תבוצע  .1.1

 בקטעים בהם האיטום הישן התנתק או נפתח.

ביצוע יציקת קוביות בטון לצנרות חודרות כגון: צנרת מזגנים , מים , חשמל כל שידרש, כ .1.1

 לפי התקן.

 ביצוע הנמכת נקזים בגגות בהן הנקזים גבוהים.בדיקת הנקזים וככל שידרש  .1.2
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איטום נקזים בגגות באופן מקצועי באמצעות יריעות בדיקת הנקזים וככל שידרש  .1.2

 ביטומניות.

איטום סביב צנרת נשמים באמצעות הלחמת יריעות שידרש בדיקת הצנרת וככל  .1.2

 ביטומניות } ביצוע שושנות {.

סרגל חיזוק לפי התקן בקצה יריעת חיפוי וסביב בדיקת סרגלי החיזוק וככל שידרש  .1.2

 חומת הגג.

 ניקיון כללי בגג מכול לכלכוך ואבק באמצעות מפוח אויר. .1.2

 בלחץ גבוהה.שטיפת כול הגג כולל חומת הגג ע"י מכונת שטיפה  .1.42

 המתנה לייבוש מלא של הגג לפני התחלת ביצוע איטום חדש. .1.44

ביצוע האיטום שלהלן מהווה קו מנחה בלבד ואינו הכרח שיבוצע בכל  – שלב שני איטום הגג .1

הגגות או בכלל. על המציע הזוכה יהיה לבחון עם התחלת העבודה את מצב הגגות ביחד עם נציג 

בודה לכל גג. ההחלטה על ביצוע האיטום כולו או חלקו הנה של העירייה על מנת לבנות תוכנית ע

 העירייה בלבד.

ביצוע האיטום באמצעות יריעות ביטומניות או על ידי מכונת ארלס מקצועית ויעודית  .1.4

 להתזת חומר איטום פוליאוריטני חד רכיבי.  

                                                                 במידה וביצוע באמצעות התזה: .1.1

ס"מ בחומת הגג ובקירות  12ביצוע התזת שכבת פריימר יעודי בשטח הגג כולל  .1.1.4

 המבנה .

 המתנה לייבוש מלא לשכבת הפריימר והמשך ביצוע איטום למחרת. .1.1.1

ס"מ  12ביצוע התזת שכבת חומר איטום פוליאוריטני חד רכיבי בשטח הגג כולל  .1.1.1

 בחומת הגג ובקירות המבנה . 

 ניקיון כללי בסיום עבודת האיטום.ה יבוצע בכל מקר .1.1

 ביצוע באמצעות יריעות ביטומניות .1

 פינוי הגג ממכשולים ומיריעות ישנות. .1.4

 ניקוי הגג .1.1

 הכנת הגג לאיטום ואיטום הגג. .1.1

 בדיקת הגג על פי התקן לצורך אימות האיטום בגג. –בדיקת איטום הגג לפני התקנת המערכות  .2
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האיטום,יותקנו המערכות הסולאריות. לאחר סיום התקנת חשוב לציין : לאחר סיום ביצוע  .2

המערכות הסולאריות יבוצעו תיקונים /או והשלמות ככל שידרשו לאיטום הגג לפני מסירת הגג. 

אחרי התקנת המערכות תבוצע בדיקת איטום חוזרת לודא כי לא נוצרה פגיעה בעיקבות התקנת 

 המערכות הסולאריות.

 אחריות .2

 שנים. 42לכלל הגג תנתן אחריות מלאה לאיטום ל  במידה ויבוצע איטום .2.4

 שנים. 2במידה ויבוצע איטום נקודתי תנתן אחריות מלאה לאיטום לכלל הגג למשך  .2.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


