
 

 המועצה אזורית עמק יזרעאל  )להלן: "המועצה"(

 פניה לקבלת הצעות: 01- 2021 – מכרז פומבי מס'

על ידי המציע במגרשי  ותתוחזקנה להקמה ותחזוקה של מתקנים סולאריים שיוקמו על גבי סככות קירוי, אשר תוקמנה

 ותשלום למועצה המציעמגרשי חניה בתחום המועצה האזורית עמק יזרעאל, קבלת תקבולי החשמל על ידי וספורט 

 . כאמור במסמכי המכרז

 המועצה מזמינה בזאת מציעים בתחום האנרגיה הסולארית, להגיש הצעות כדלהלן:

קירוי )סככות קבע תקניות באיכות ה מתקניביצוע עבודות תכנון, רכש, מימון, אספקה, הקמה, ומתן אחריות, להקמת  -א'

 מגרשי חניה וכיוצ"ב בתחום המועצה;ללמגרשי ספורט,  (כגון תאורה על כל הנלווה אליהן, מעולה

מערכות ל, היה אחראייממן, יקים, יספק וי "( יתכנן, ירכוש,הזוכהעל גגות הסככות, המציע שיזכה במכרז )להלן: " -ב'

 סולאריות פוטו וולטאיות לייצור חשמל אשר יהיו בבעלותו של הזוכה. 

, הזוכה יתחזק את מתקני הקירוי וכן יתפעל ויתחזק את המתקנים הסולאריים, ת ההפעלה כהגדרתה להלןבמהלך תקופ -ג'

, ובלבד שאותו מחלק קיבל אותם ההיסטורי מחלק החשמלחח"י )או על ידי  בפועל יהיה זכאי לקבלת התקבולים אשר ישולמו

 ;כאמור במכרז , הכלאת תשלומי היזם או לישוב ( בגין החשמל שייוצר במתקנים הסולאריים וישלם למועצהבפועל מחח"י

מתקני יפורקו המתקנים הסולאריים ויפונו ע"י הזוכה ובאחריותו, וזאת מבלי לפגוע בתקינות  הפעלהעם תום תקופת ה -ד'

 ;ומתאים להמשך שימוש , מתוחזק, אשר הזוכה מתחייב כי יישארו במצב טוב, נקיהקירוי

המועצה, והן , הן של , אשר במסגרתו רשאית המועצה לצרף אתריםלהלן 1.3בסעיף  מכרז זה הינו "מכרז מסגרת" כאמור

 ., כאמור במסמכי המכרזפרסום המכרזחודשים ממועד  36במהלך של  של ישובים כאמור להלן,

 

העומד בכל תנאי הסף האמורים במסמכי המכרז. בכלל זאת, לא  , שהינו תאגיד,רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע בודד

 אחת.  תותר הגשת הצעה באמצעות חבירה של מספר תאגידים או גורמים להצעה

 רכישת מסמכי המכרז:

ניתן  המועצה. לבירורים בנושא רכישת מסמכי המכרז  באתר)שלא יוחזרו( ₪  500את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בסכום של 

 .shaharo@eyz.org.ilלפנות במייל: 

מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה, לרבות במקרה של ביטול המכרז. רכישת המכרז 

 והמצאת קבלה המאשרת זאת, הינה תנאי להגשת הצעה. 

 עיון במסמכי המכרז:

 תחת  "מכרזים".  https://www.emekyizrael.org.il/ במסמכי המכרז קודם לרכישתם, בכתובת ניתן לעיין 

 ערבות המכרז:

אשר , ₪ 30,000על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך של 

 והיא 2120/4/21יום תהא ניתנת למימוש מיידי בכל עת עם דרישתה הראשונה של המועצה. הערבות תעמוד בתוקף עד ל

 .לפי החלטת המועצה ו/או תקופה נוספתימים נוספים  90 -תוארך לפי דרישת המועצה ב

 הגשת ההצעות:

במשרדי  0061:בשעה  21/1/2021 עד ליום במסירה ידניתאת ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש להגיש לתיבת המכרזים 

" בלבד. מסמכים שיוגשו לאחר המועד והשעה הנקובים 01 - 1202 מכרז פומבי מס במעטפה סגורה עליה יירשם: " ,המועצה

 לעיל יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ידי ועדת המכרזים.

 :ההבהר שאלות

מקצועיות, טכניות ובקשות הבהרה על מסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו שאלות 

יום דויק של כל סעיף או פרט במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, ניתן להעביר רק בכתב, עד לא יאוחר מבקשר למובן המ

באחריות הפונים לוודא כי שאלותיהם והמייל הגיעו ליעדם  shaharo@eyz.org.il, במייל 16:00בשעה  11/01/2021

 במועד. שאלות שימסרו לאחר המועד לעיל לא יענו. 

 הבהרה: תשובות לשאלות

תשובות לשאלות הבהרה ו/או הבהרות תישלחנה, במידת הצורך ולפי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה, בכתב בלבד, לכל 

המשתתפים הפוטנציאליים שרכשו את מסמכי המכרז. הבהרות כאמור יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל כל משתתף 

 לצרף אותן להצעה כשהן חתומות על ידו.

 נוכח משבר הקורונה, יתכנו שינויים בכל אחד מהמועדים ומהתנאים המפורטים במכרז זה. 

 

 בכבוד רב,   

 אייל בצר

 האזורית עמק יזרעאל ראש המועצה

https://www.emekyizrael.org.il/
https://www.emekyizrael.org.il/


 1 ____________________ ואני מתחייב הבנתי, קראתי

 טפסים ונספחים

 :ותנאי המכרז אליהם מצורפים בקשה לקבלת הצעות .1

   

 .הצהרת המציע וההצעה הכספית - 1טופס   

 .בדבר היעדר הליכי כינוסאישור  - 2טופס   

 .למחזור כספי אישור רו"ח  - 3טופס   

 אישור ותצהיר לעניין עסק בשליטת אישה. – 4טופס 

)א( לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים )אכיפת 1ב2-ב)ב( ו2על פי תנאי סעיף תצהיר  - 5טופס   

 .1976-חובות מס(, התשל"וחשבונות ותשלום 

 .תיאור כללי של המציע - 6טופס   

 .אישור זכויות חתימה – 7טופס   

 נספח לעניין אתרים נוספים של המועצה. – 8טופס 

 .נוסח כתב ערבות מכרז - 9טופס   

 .הצהרה בדבר קירבה / היעדר קירבה לעובד רשות ו/או לחבר מועצה - 10טופס   

 .הצהרה בדבר אי תיאום מכרז - 11טופס   

 תצהיר בדבר הרשעות. – 12טופס 

  המפרט הטכני. –נספח א'   

הסכם התקשרות בין המועצה לבין הקבלן, לגבי אתרים של המועצה )להלן:  -נספח ב'

 "(.הסכםה"

 

   

 



 2 ____________________ ואני מתחייב הבנתי, קראתי

 יזרעאל עמק מועצה האזוריתה

 01 - 2021 מס'מכרז פומבי תנאי 

 כללי. 1

 כדלהלן: הצעהמזמינה מציעים להגיש  מועצהההמועצה לקרות מגרשי ספורט ומגרשי חניה בשטחה, עקב רצונה של  1.1

קירוי )סככות קבע תקניות  מתקניאחריות, להקמת מתן ביצוע עבודות תכנון, רכש, מימון, אספקה, הקמה, ו -א'

" מתקני הקירוייכונו להלן: ", כגון תאורה, אשר לרבות כאמור במפרט הטכני על כל הנלווה אליהן מעולהבאיכות 

"(, והכל, על אחריותם, האתרים)להלן: " בתחום המועצה , מגרשי חניה וכיוצ"ב"( למגרשי ספורטהסככותאו "

 ,תאורה ,הקמת מתקני הקירוי במימונם ועל חשבונם המלא. העבודות הקשורות עם מתקני הקירוי כאמור, לרבות

 ";עבודות הקירויוכיוצ"ב, יכונו להלן: "קבלת אישורים מהוועדות לתכנון ובנייה 

מערכות סולאריות פוטו וולטאיות ל, היה אחראיייתכנן, ירכוש, יממן, יקים, יספק ו זוכה, הגגות הסככות על גבי -ב'

( אשר יהיו בבעלותו. הזוכה יהיה "המערכות הסולאריותאו " "המתקנים הסולארייםלייצור חשמל )להלן: "

וחיבור  לכל העבודות הקשורות עם המתקנים הסולאריים, לרבות תכנון, מימון, הקמה ,על חשבונו המלא ,אחראי

 "(;עבודות הסולארישל המתקנים הסולאריים )להלן: " לחשמל

את מתקני הקירוי וכן יתפעל ויתחזק את  על חשבונו יתחזק , הזוכהת ההפעלה כהגדרתה להלןבמהלך תקופ -ג'

)או המחלק הרלוואנטי, ככל  חח"י על ידי בפועל ת התקבולים אשר ישולמויהיה זכאי לקבל המתקנים הסולאריים

 מועצה, וישלם לכהגדרתה בהסכם בגין החשמל שייוצר במתקנים הסולאריים בהתאם להסדרה שיקבלם מחח"י(

. העבודות הקשורות עם תקופת ההפעלה, לרבות כאמור במסמכי המכרז את תשלומי היזם )לפי העניין( או לישוב

 ;"עבודות ההפעלה" :וכל כיוצ"ב, יכונו תחזוקת מתקני הקירוי, תפעול ותחזוקת המתקנים הסולאריים

יפורקו המתקנים הסולאריים ויפונו ע"י הזוכה ובאחריותו, וזאת מבלי לפגוע בתקינות  ההפעלה עם תום תקופת -ד'

 ומתאים להמשך שימוש; , מתוחזקהסככות, אשר הזוכה מתחייב כי יישארו במצב טוב, נקי

יכונו  וכן פירוק ופינו המתקנים הסולאריים כל כל הנלווה לכך, עבודות ההפעלה, עבודות הסולארי, עבודות הקירוי

 ."כלל העבודותאו " "העבודותלהלן במשותף: "

 ובקשר עמם,  המתקנים הסולארייםהסולארי ו הקירוי ועל מתקני הקירוי, וכן על עבודות על עבודות הזוכהאחריות  1.2

)לגבי  הסולארי הקירוי )לגבי עבודות הקירוי ומתקני הקירוי( והחל מביצוע עבודות עבודותמביצוע החל  יהיו

 .התקשרותהכל תקופת  למשך עבודות הסולארי והמתקנים הסולאריים(

ברחבי ציבור ה ם המשמשים אתאשר במסגרתו צפויות להתבצע עבודות בשטחי מכרז מסגרתזה מהווה  מכרז 1.3

תחום וחלקם שטחי ציבור ב היא החוכרת/בעלת הזכויות מועצהבהם האתרים ב, חלקם מועצהכפי שתגדיר ה המועצה

להלן: לעיל ו) ישובי המועצהמאגודה שיתופית או ועד מקומי אשר החוכר/בעל הזכויות בהם הוא  ישובי המועצה

על  כפוף לחתימה הפרויקט נשוא המכרז בכל אתר, ביצוע היא בעלת הזכויות מועצהבהם הלגבי אתרים  ."(ישוב"

, או, בכפוף לשיקול דעת המועצה, חתימה על הסכם בין המועצה לבין הקבלן לגבי אותו אתר )בנוסחו של נספח ב'(

ההתאמות ההכרחיות בלבד )כגון הגדרת אשר במסגרתו יבוצעו  למסמכי המכרז, 8, המצורף במסגרת טופס נספח

שטחי לגבי  ומילוי כל התחייבויות הקבלן לפי נוסח המסמכים הנ"ל. רלוואנטי לאותו אתר( האתר, צירוף תשריט

 של כפוף להסכמתו בישוב כאמור, מכרזפרויקט נשוא הביצוע ה, ישובאשר החוכר/בעל הזכות בהם הוא  הציבור

 בין "מועצה" ו"ישוב" יים רלוואנטייםבשינוי יבוצעו על ידי הישוב ולהתאמות טכניות נדרשות אשר, ישובאותו 

, כאשר מובהר כי הישוב לא יבוא בטענות כך שיהווה הסכם בין הישוב לבין הקבלן ()על נספחיו נספח ב' להסכם

 הישובאו /ו מועצהעל ידי ה אתרגבי ל . חתימת הסכם ספציפיכלפי המועצה בקשר עם הסכם כאמור ו/או פרויקט זה

, יעמוד אותו הסכם באופן עצמאי, ומעת חתימתו לתוקף של המכרז לגבי אותו אתר, לכניסתו מהווה תנאיעם הקבלן 

, ביטול ההסכם וכל בגין כל אחד מהאתרים סכומי היזםלום שלרבות לעניין העמדת ערבויות, ביצוע העבודות, ת

היקף עבודות כלשהו  ו/או נותנת מצג כלשהו בקשר עם כלפי הקבלן מתחייבת לא מועצהה כיוצ"ב. עוד מובהר, כי

 .במסגרת המכרז לא מתחייבת באיזה שטחים ו/או אתרים הקבלן יוכל לפעולו, שיתבצעו במסגרת המכרז

העדר ) ימים מיום דרישת המועצה בעניין 7בתוך   ,אתרחתום על הסכם לפי מכרז זה, לגבי ליסרב  הזוכהככל ש

יאבד  ,כמוה כסירוב(התנאת תנאים שאינם רשומים במכרז, לביצוע באתר כזה או אחר,  תגובה מצד הזוכה ו/או

   .את זכותו לבצע את הפרוייקט באותו אתר זוכהה

ערבות ביצוע  , במועד חתימת ההסכם הראשון לעניין אתר של המועצה,אתרי המועצה בלבד, הקבלן יעמידבעבור 

בגין כל אתרי המועצה בקשר עם מכרז  )וערבות המסגרת( אשר תהווה את ערבות הביצוע₪,  200,000בסך של 



 3 ____________________ ואני מתחייב הבנתי, קראתי

 )האחרון בזמן( סיום עבודות הסולארי בהסכם המועצה המאוחר ביותרמ ימים 30 תעמוד בתוקפה עד לאחרהיא ו זה

 בגין כל אחד מהסכמי המועצה לפי שיקול דעתה.. המועצה תהיה רשאית לממש את ערבות הביצוע, מכרזהמכוח 

על פי הסכם ביצוע עבודות הסולארי הסתיים  , במועד בו עדיין לאהמימשה המועצה את הערבות, כולה או חלק

 או₪  200,000, יעמיד המציע בתוך חמישה ימי עסקים, ערבות ביצוע חדשה ונוספת על סך המועצה האחרון

תעמוד לטובת המועצה ערבות ביצוע  עד למועד האמור, ( כך שבכל עתהמקרה על פי) שמומש השלמה של הסכום

   .₪ 200,000 "סע

אשר תעמוד  ₪ 30,000הסכם, ערבות ביצוע בסך של כל לאתרים בישובים, תועמד, לכל אתר, במועד חתימת 

ערבות הביצוע  . במסגרת אותו הסכם לשביעות רצון הישוב ימים מסיום עבודות הסולארי 30בתוקפה עד לאחר 

שלטובת הישוב תפעל באופן דומה לערבות הביצוע שלטובת המועצה וזאת בשינויים המחוייבים. בכלל זאת, מובהר 

כי במידה והישוב יממש את ערבות הביצוע, יעמיד המציע בתוך חמישה ימי עסקים ערבות ביצוע חדשה על אותו 

 עצה.סכום, או השלמה לאותו סכום, בדומה לאמור לעניין המו

 לשביעות רצון המועצה ביצוע עבודות הסולארי סיוםימים מ 30בתוך בעבור אתרי המועצה בלבד, הקבלן יעמיד, 

אשר תהווה את ערבות ₪  100,000ערבות הפעלה בסך של  ,(בזמןהמוקדם ביותר ) הראשון בהסכם המועצה

, ותעמוד בתוקפה קינות מתקני הקירויתשמש בין היתר, גם כערבות בדק לעניין ת, כל אתרי המועצה גיןההפעלה ב

תום השנה הראשונה של תקופת ההפעלה של הסכם המועצה המאוחר ביותר )האחרון בזמן(  ימים לאחר 30 עד

, בגין כל אחד מהסכמי המועצה לפי שיקול דעתה. המכוח מכרז זה. המועצה תהיה רשאית לממש את ערבות ההפעל

על פי במועד בו עדיין לא תמה השנה הראשונה של תקופת ההפעלה  מימשה המועצה את הערבות כולה או חלקה

₪  100,000חדשה ונוספת על סך  הפעלההסכם המועצה האחרון, יעמיד המציע בתוך חמישה ימי עסקים, ערבות 

או השלמה של הסכום שמומש )על פי המקרה(, כך שבכל עת עד למועד האמור, תעמוד לטובת המועצה ערבות 

 ₪. 100,000 "סהפעלה ע

ום ביצוע עבודות הסולארי לשביעות רצון המועצה ובכפוף לאישור בכתב של המועצה בעניין ימים מסי 30בתוך 

למען הסר ספק, מובהר  בגין כל אחד מהסכמי המועצה, תחליף ערבות ההפעלה את ערבות הביצוע בגין אותו הסכם.

קפה בגין כל שאר הסכמי המועצה והקבלן, עד לסיום כי ערבות הביצוע לא תוחזר, אלא תמשיך לעמוד במלוא תו

 עבודות הסולארי בהסכם המאוחר ביותר.

ימים מסיום ביצוע עבודות הסולארי לשביעות רצון הישוב,  30תוך אתרים בישובים, תועמד, לכל אתר, בבעבור 

 30לאחר  פה עדכאמור בהסכם, אשר תחליף את ערבות הביצוע ותעמוד בתוק ₪ 15,000ערבות הפעלה בסך של 

ערבות ההפעלה שלטובת הישוב תפעל  . תום השנה הראשונה של תקופת ההפעלה, כאמור באותו הסכםימים מ

באופן דומה לערבות הביצוע שלטובת המועצה בשינויים המחוייבים, לרבות לעניין מימושה והעמדת ערבות חדשה 

 ונוספת כאמור.

לפי שיקול ו) להסכם, אזי לעניין ישוב שהוא אגודה שיתופית בלבד 12.2המחאת הזכות האמורה בסעיף בהתייחס ל

ו/או  האמור ישובולאמור להלן, ובכלל זאת לכך שאין ל הנ"ל 12.2בכפוף לאמור בסעיף , (, אינו וועד מקומידעתו

 ( לחתום על המחאת הזכותומניעה משפטית כלשהי )ובכלל זאת, שהדבר אינו נוגד התחייבות אחרת של למי מטעמו

האמורה בסעיף הנ"ל ו/או להתחייב בהתאם אליה, וכן בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים לצורך כך )ככל 

ובכפוף  וכן עבודות הסולארי )לפי המאוחר( 4וקבלת טופס  שנדרשים(, אזי לאחר סיום בהצלחה של עבודות הקירוי

המחאת זכות אחת כות האמורה בסעיף )לא יתנגד לחתימת המחאת הז הישוב הנ"ל ,לקיום כל התחייבויות הקבלן

תקבולי החשמל  יחודי , לרבות12.2(, אשר תהיה כאמור בסעיף גורם מממן מטעמו לטובת הקבלן אובלבד, 

 על ידי הגורם שמקבל את המחאת הזכות חתימת מסמכים מראש הרלוואנטי, הסכםהמהמתקנים הסולאריים נשוא 

 להסכם. 12.2בסעיף  , וכל האמורכוח( והפקדתם מראש אצל הישוב, לצורך ביטול המחאת הזכות )לרבות יפוי

מסמך הזמנה ו/או  מסמכי המכרז, לרבות זכויות המועצה מכוחכל החל ממועד הודעת המועצה על הזוכה במכרז, 

ם לכל אחד מהישובים בו ג מוענקות בשינויים המחוייבים, וכן ההתחייבויות כלפי המועצה ו/או ההסכם, זה הצעה

כאמור יחול יותאם כך ש, ההסכם נספח ב' בכלל זאת .דבר לא נאמר במפורשבמקומות בהם ה , אפילויבוצע המכרז

 ישוב יהיה הצד להסכם ויזוכה בכל זכויות המועצה.אותו מועצה, ה כלפי ישוב, כך שבמקום לעיל

  , ביחס לאתרים בהם יתקיים הפרויקט.הינו ויהיה האחראי לכלל העבודות נשוא המכרז והפרויקט הזוכה 1.4

מבלי לגרוע מאיזו  ,רשאית מועצהתהא הויימצא כי הוגשה למכרז או נותרה במכרז, הצעה כשרה יחידה, היה  1.5

 . זהבלעדי, להחליט לבטל את המכר דעתהעל פי שיקול ו מזכויותיה
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, ח"יח כל הגורמים הרלוואנטיים לרבות לתאם את ביצוע העבודות עםו העבודות כל לבצע את הזוכה יהיה אחראי 1.6

הם תשתיות ו/או קווי הולכה עיליים שיש ל רלוואנטי אחר, לרבות כאלה כל רשות ו/או תאגידו/או  מחלק החשמל

 קווי הולכהאו /של תשתיות ו ן. האחריות לעריכת בירורים מראש בדבר קיומאיזה מהאתריםו/או תת קרקעיים ב

במקום ביצוע העבודות ולתיאום כאמור לעיל תחול על הזוכה, ואם יחולו הפסקות ו/או עיכובים  ו/או כל עניין נלווה

בביצוען של העבודות מחמת התיאום האמור ו/או אילוצי המתנה שייכפו על הזוכה, לא יהיה הזוכה זכאי לפיצוי 

 ., מבלי לגרוע מזכויות המועצה או ישובפסקות ו/או עיכובים אלהו/או לתשלום אחר כלשהו עקב ה

 מועצה והישוביםהלצורך ביצוע בדיקות, תיאומים ופעולות אל מול רשויות, כגון רמ"י חח"י, רשויות התכנון וכו',  1.7

או הישוב, כאשר הזוכה אחראי לכך  מועצהלזוכה יפוי כוח שינוסח על ידי הל רשאים לפי שיקול דעתם לתת

הישוב  או לא יטילו על המועצה ובקשר עם הפעולות שיבוצעו על מול הרשויות, פעולותיו בקשר עם יפוי הכוחש

או מי מטעמם חבויות ו/או אחריות כלשהי, כי לא יגרום להם לנזקים וכי יפעל בקשר עם יפוי הכוח בתום לב, 

 בנאמנות ובהגינות כלפיהם.

קנים הסולאריים במלואם, יעמדו בהוראות כל דין ויהיו בעלי תווי תקן הזוכה אחראי כי הן מתקני הקירוי והן המת 1.8

, לרבות על פי אישור המפקח, אשר יהיה מטעם המועצה לגבי הסכמי המועצה םמתאימי ישראליים ובינלאומיים

 .ומטעם הישוב להסכם  בכל ישוב, אלא אם יוסכם אחרת בין המועצה והישוב בקשר עם כך

כלשהם,  בגין נזקים (כל גורם אחר, לרבות מי מקבלני המשנהבאופן מלא )אך מבלי לגרוע מאחריות  אחראי זוכהה 1.9

 .לישוב ו/או לצד שלישיו/או  מועצהשעשויים להיגרם ל בעקבות תביעות צד ג׳כספיים  לרבות נזקים

עומד  (ולמתקנים הסולארייםלרבות למתקני הקירוי ) עבודותקשור לאחראי, מצהיר ומתחייב כי כל הציוד ה המציע 1.10

וכי כלל הציוד כאמור, וכלל העבודות בכלל  ,( על פי כל דין ו/או נוהלהטכניות)לרבות הדרישות בכלל הדרישות 

, הכללים והדינים החלים 1954 חוק החשמלעומדים בדרישות כל דין )כפי שיהיה מעת לעת(, לרבות דרישות ותנאי 

הכללי  מפרטה התקנים המקובלים, הנחיות רשות החשמל וחברת החשמל, ,בנייה(על בנייה )ובכלל זאת דיני תכנון ו

, )מתקני חשמל(, דרישות והוראות המפרט הטכני 08)עבודות בנייה(,  04לעבודות בנייה )הספר הכחול( פרקים 

ר לעיל, מבלי לגרוע מן האמו .ל שהדין ישונהכוהכל, לכל תקופת ההתקשרות ובשינויים המחוייבים לפי העניין כ

  .כאמור לעילשיקול דעת לדרוש השלמת מסמכים / נתונים / הבהרות מהמציעים ביחס לנדרש  מועצהל

לאחר שבשלבים הראשונים  לרבות ,מכרז זהזכאית בכל שלב במהלך  מועצההמבלי לגרוע מזכויות המועצה,  1.11

 .מכל סיבה שהיא המכרזאת , לבטל )עם המועצה או ישוב(המכרז  תימת ההסכם הראשון מכוחועד לח זוכהה בחירת

  , כאמור.לביטולביחס המציעים מנועים ואף מוותרים מראש, על כל טענה 

שאו בעצמם יהם י מבלי לגרוע מזכויות המועצה, בהגשת הצעה על פי מכרז זה, המציעים מצהירים מראש, כי 1.12

  .לעיל 1.11ף בסעי ובעלויות הכרוכים בביטול, כאמורבסיכונים 

שתינתן על פי המנגנון הקבוע מהניקוד ינתן להצעת המחיר הגבוהה ביותר  30%בחן כלהלן: ת מכרז זההצעה ב 1.13

  על פי בחינת מרכיבי איכות, על פי המנגנון הקבוע במכרז זה. ןמהניקוד ינת 70% -במכרז ו

 התקופות העיקריות נשוא המכרז, יהיו כדלהלן )לגבי כל אתר בנפרד(:  1.14

ותסתיים  )מועצה/ישוב( נספח ב' הרלוואנטיתקופת ביצוע עבודות הקירוי תחל ביום החתימה על ההסכם  .1.14.1

תקופת עבודות . תקופה זו תכונה "בכפוף לאישור המפקח עם סיום עבודות הקירוי )הקמת הסככות(

 ". הקירוי

ום הקמת המתקנים תקופת ביצוע עבודות הסולארי תחל עם תום תקופת עבודות הקירוי ותסתיים עם סי .1.14.2

הסולאריים )לרבות אישורם על ידי המפקח( וחיבור המתקנים הסולאריים כדין לרשת החשמל. תקופה 

 ". תקופת עבודות הסולאריזו תכונה "

"(, אשר תסתיים תקופת ההפעלהתחל תקופת ההפעלה )אשר תכונה " עם תום תקופת עבודות הסולארי, .1.14.3

 נספח ב' הרלוואנטייום חתימת ההסכם מ יםחודש 11 -שנים ו 24במועד המוקדם מבין אלה: 

 , ככל שיוכתבאו רשות אחרת , או במועד מוקדם יותר, שיוכתב על ידי רמ"י או חח"י)מועצה/ישוב(

)אשר  ועד לתום תקופת ההפעלה )חתימת ההסכם נספח ב'( התקופה שמתחילת תקופת עבודות הקירוי  .1.14.4

תקופת , תכונה ''ב', מבלי לגרוע מזכויות המועצה( הינה התקופה המקסימאלית לקיום ההסכם נספח

 ''. ההתקשרות
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להעביר )בכל דרך שהיא, בתמורה או לא בתמורה(, להמחות, לשעבד, למשכן וכל רשאי  זוכה אינו, ולא יהיהה

בכפוף להסכמת  כיוצ"ב, איזו מזכויותיו ו/או מהתחייבויותיו מכוח מכרז זה לצד שלישי, לרבות לגורם מממן, אלא

 (1968תשכ"ח ה –)כהגדרתה בחוק ניירות ערך  מובהר, כי כל שינוי שליטה . עודמראש ובכתב ,ישוב/המועצה

 בכתב ומראש.  מועצהה , יחייב את הסכמתזוכהבתאגיד ה

, הינם ויהיו רכוש של המועצה ו/או הישוב בו כל אתר (גם מתקני הקירוי - ולכשיוקמו מתקני הקירוי) אתריםה 1.15

ו/או בסככה ו/או  אתראף בלא יעשה  זוכהה. ומי מטעמ של לפי העניין, ובשום מקרה לא של הזוכה ו/או ,נמצא

והרשות הניתנת לו בגגות הסככות הינה  כל עסקהבאיזה מהנלווים אליהם )לרבות מערכות החשמל, המונים וכו'( 

פועל או ייפסק באופן כלשהו, מבלי לצורך ביצוע הפרויקט נשוא המכרז בלבד, כאשר במידה והפרויקט לא ייצא ל

כל פעולה הקשורה על חשבונו ולבצע  הרלוואנטי , הזוכה מתחייב לפנות את האתראו הישוב לגרוע מזכויות המועצה

, הינה הסכםו/או ביצוע ההפרויקט  בקשר עם מימוןזוכה כל הלוואה שיטול הבמסגרת זאת, . עם ביטול ההסכם

כל זיקה או חבות כלשהיא בגין כך ו/או  ו/או למי מטעמם, ישובו/או ל מועצהואין לזוכה באחריותו הבלעדית של ה

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הזוכה יהיה רשאי לשעבד את המתקנים הסולאריים לצורך מימון  בקשר לכך.

 דיתלא בלע מתן אפשרות גישה תוך, , ככל שהדבר לא יביא למחוייבות מכל סוג למועצה ו/או לישובהפרויקט

במידה ויתקבלו בקשר לאתר ו/או למקרקעין באתר תשלומים כלשהם, כגון פיצויים, דמי  .המממן גורםלנציגי ה

 הפקעה ו/או כל תשלום אחר, הזוכה לא יהיה זכאי לאיזה מהתשלומים כאמור.

לפי שיקול  ,רשאית מועצהה -תנאים המפורטים בוכל המציע אשר לא ימלא את כל הנידרש במכרז ולא יעמוד ב 1.16

 לפסול את הצעתו.  ,דעתה הבלעדי

, אזי )לרבות מטעמי בטיחות( מתקנים הסולאריים ו/או איזה מהםה האתרים ו/או ככל שתדרש התקנת גדר סביב 1.17

 . זוכהחלה על ה כאמור גידורהחובת 

 . חלק כלשהו מהם אחריות על המתקנים הסולאריים ו/אואין ולא תהיה  ,לישובו/או  מועצהל 1.18

, מבלי (As isבמצב כפי שהם ) לצורך ביצוע הפרויקט בלבד (ועמד)ככל שי לזוכה ועמדיאתרים המ כל אחד 1.19

, ובכלל זאת מצג תכנוני ו/או מצג לעניין חוזה החכירה החל שהמועצה ו/או הישוב נותנים לו מצג כלשהו לגביהם

, וצע כל בדיקה הנדרשת בקשר עמלב יהא אחראי על חשבונו זוכה. הו/או הזכויות אל מול רמ"י ו/או כל צ ג' אחר

כל אחד מוותר על כל טענות אי התאמה מסוג כלשהו בקשר עם לרבות באמצעות בעלי מקצוע מטעמו, והוא 

בכלל זאת, רואים את המציע כמי שבחן, בדק ובירר את כל התנאים והנתונים הקשורים במכרז זה ואת  האתרים.מ

מיקומם מצב הזכויות  צורתם, שטחם,מצבם המשפטי,  טיבם, ,האתרים תכל התנאים לביצוע העבודות, לרבו

התאמתם  ,מצבם , את דרכי הגישה אליהם,(וקניינית מבחינה תכנונית)לרבות במקרקעין ומצב המקרקעין בהם 

, )לרבות גודל חיבור החשמל בכל אתר( כל הקשור עם חיבורי חשמל ,מצב תשתיות החשמל לביצוע הפרויקט,

ביחס למידות, העשויים להשפיע על  את תנאי העבודה ובכלל זאתבדק  בחשמל וכל כיוצ"ב,אישורים הקשורים 

כל ההתחייבויות אשר נטל על עצמו במסגרת ההסכם ואת כל  בדק אתביצוע הפרויקט על פי מסמכי מכרז זה, 

ככל שידרשו וכן ההוצאות והתשלומים הכרוכים במילוי התחייבויותיו, לרבות הוצאת היתרי בנייה למתקני הקירוי 

 יםהקשור ים, אישורמאת הועדה המקומית וכל כיוצ"ב, ולרבות אישורים מול חברת החשמל, אישורי קרינה 4טופס 

ידו במכרז מניח -כי המחיר שהוצע עלמאשר , ונים הסולארייםוכל אישור אחר הנדרש לחיבור המתק עם כיבוי אש

 זה.  זתמורה הוגנת מלאה ומושלמת לביצוע כלל התחייבויותיו בהסכם ובמכר האת דעתו ומהוו

המועצה רשאית, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים, תיקונים, הנחיות, כללים, מכל מין וסוג שהוא, ו/או  1.20

י המכרז לשלוח למציעים מסמכי הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכ

 ו/או הגיעו "(, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין ביוזמתה ובין בתשובה לשאלות הבהרה שיגיעוהבהרות)להלן: "

אליה בכתב. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור 

 צמם, יגבה האמור בהבהרה המאוחרת יותר.במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין ע

 . מציע אשר יעשה כן,במפורש אין להוסיף או לגרוע מהכתוב במסמכי המכרז למעט במקומות המיועדים לכך 1.21

 תהא רשאית לפסול את הצעתו, וזאת מעבר לכך שלא יהיה תוקף לכל הערה ו/או תיקון ו/או תוספת.   מועצהה

על כל נספחיו  בלתי מסויגת לכל התנאים המפורטים במסמך זה הכנותן הסכמבהגישו את הצעתו רואים את המציע  1.22

 חובה על המציע לחתום על כל עמוד ועמוד במסמכי המכרז.. מסמכיו הנלוויםו/או 

 כחוק. וסףסכומים המופיעים במסמכי מכרז זה הינם ללא מע"מ. מע"מ יה 1.23

וולטאית לצריכה עצמית והעברת -ובטכנולוגיה פוטמתקני יצור חשמל ל הסדרהההסדרה נשוא מכרז זה הינה ה 1.24

 30.9.2020מיום  588של רשות החשמל בישיבה מס'  או כל שם דומה, אשר נדונה בשימוע עודפים לרשת,
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כפי שההסדרה  כןו כפי שהסדרה זו תהיה בנוסחה הסופי והמחייב 10.12.2020מיום  594ובשימוע משלים בישיבה 

 הנוסח הסופי לאחר פרסוםזכויות המועצה, המועצה רשאית, לרבות י לגרוע ממבלהאמורה תתעדכן מעת לעת. 

  את פרטי ההסדרה במסמכי המכרז ובכלל זאת בהסכם המכרז. ו/או לשנות לעדכןכאמור,  של ההסדרה והמחייב

  :בהליכי המכרז ריכוז מועדים ולוחות זמנים .2

 המכרז:להלן טבלה המרכזת את המועדים ולוחות הזמנים לקיום הליכי  2.1
 

 שעה מועד ביצוע פעולה

 

 16:00 11/01/2021 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה

 16:00 21/01/2021 המועד האחרון להגשת הצעות למכרז

  21/04/2021  המכרזמועד תוקף ערבות 

 2.1והמוחלט, לדחות את המועדים הנקובים בסעיף  תהא רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי מועצהה 2.2

 רכש את מסמכי המכרזשלח לכל מי שתכאמור  או הארכה על דחייה ה. הודעולהאריך את תוקף ערבות המכרז לעיל

, אם וככל שיקבעו, יחולו כל ההוראות מועצההעל המועדים החדשים שיקבעו על ידי  .ותפורסם באתר המועצה

 דמו להם.אשר חלו על המועדים שק

לעיל, כדי לגרוע מהוראה אחרת כלשהי  2.2להאריך מועדים, בהתאם לסעיף  מועצההלא יהיה במימוש זכותה של  2.3

על פי מסמכי המכרז או על פי דין, והמשתתפים במכרז יהיו מנועים  מועצהלבמסמכי המכרז ו/או מכל זכות הנתונה 

 .ו/או ישוב מועצההמימושן של זכויות -ושן ו/או איומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בכל הקשור למימ

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .3

תנאי הסף הרשומים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הם מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה.  3.1

 תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.  -הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף 

 (:3.10)רשימת המסמכים להוכחת תנאי הסף מפורטים בסעיף  הסףתנאי 

 באמצעות ייבדקו הקירוי מעוניין כי תנאי הסף וההערכה האיכותית לעניין הקמת מתקני במידה שהקבלן

)הצהרת המציע וההצעה הכספית(.  1קבלן משנה מטעמו, עליו לציין זאת במפורש כאמור בטופס ל ובהתייחס

תתבצע גם ומדדי האיכות  ,3.6, 3.4של תנאי הסף כאמור, הבחינה  1טופס ברק במידה והקבלן יציין מובהר כי 

 קבלן משנה מטעמו.לבהתייחס 

 רשום כדין בישראל. ההמציע הינו עוסק מורשה  3.2

 . 1976-המציע מנהל ספרים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו 3.3

 .הדרושים לענין הקמת ותחזוקת מתקני הקירוייהיו את כל ההרשאות והסיווגים למציע  3.4

 השנים שקדמו לפרסום המכרז.  7במהלך  בעבירה מסוג עוון או פשע לא הורשע  המציע 3.5

 כי הבחינה היא לגבי קבלן משנה מטעמו( 1, אם הודיע בטופס קבלן משנה מטעמוו) עניסיון המציתנאי סף בדבר  3.6

 :, מגרשי חניה וכיוצ"בבהקמת סככות/מתקני קירוי למגרשי ספורט

  לפחות. 1 סיווג קבלני ,)בנייה( ג100רישום קבלן בענף  המציע או קבלן משנה מטעמו הינו בעל .3.6.1

 לפחות.  1)חשמלאות(, סיווג קבלני  א160המציע או קבלן משנה מטעמו הינו בעל רישום קבלן בענף  .3.6.2

מגרשי חניה, , מעל מגרשי ספורטמתקני קירוי שלושה  תכנן והקים לפחותאו קבלן משנה מטעמו  המציע .3.6.3

 מ"ר. 2,100 לפחות, בשטח גג מצטבר של חניונים וכיוצ"ב

או קבלן משנה  מקומות בהם הואמזמינים ו, על המציע לצרף רשימה של 3.6.3בסעיף ה דרישהלהוכחת  .3.6.4

, כמפורט בטבלה חניונים וכיוצ"במגרשי חניה, , תקין סככות/מתקני קירוי למגרשי ספורטה מטעמו
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 תוך ציון מיקום המתקנים, זהות ומספר טלפון המזמין על ידי המציע למסמכי המכרז שלהלן ותצורף

  , סוג הגג ושטחו.הרלוואנטי

שטח 

הסככה 

 )במ"ר(

מועד 

הקמת 

 הסככה 

תיאור של 

הסככה 

)חומרים, 

מתקנים נלווים 

שהוקמו ולמה 

 היא משמשת(

זהות בעל 

הסככה או 

 המחזיק בה

+ פרטי יצירת 

קשר )טלפון 

 ומייל(

 הסככה מיקום

)נא לרשום 

כתובת + 

גוש/חלקה( + 

צילום של 

 בצבע –הסככה 

מס' 

 סידורי

        

        

      

 בהקמה ותחזוקה של מתקנים סולאריים:   )המציע בלבד ולא קבלן משנה( ניסיון המציעתנאי סף בדבר  3.7

בהספק  2014 - 2019 בין השנים ,על גבי גגות סולאריות פוטו וולטאיות הקים מערכותותכנן  המציע .3.7.1

 אתרים לושהבשסולאריות פוטו וולטאיות  מערכות 10 לפחות לפחות, אשר כללו MWp 20מצטבר של 

 לפחות לאתר.  30KWשונים בישראל, כל אחת מהן בעלת הספק של  )גגות(

מערכות סולאריות פוטו וולטאיות על גבי גגות אשר הוקמו על לפחות שלוש המציע מתחזק ו/או מפעיל  .3.7.2

 לפחות. MWp 15 ידו, בהספק מצטבר של

מערכות סולאריות פוטו  , על המציע לצרף רשימה של3.7.2 -ו 3.7.1בסעיפים דרישות הלשם הוכחת  .3.7.3

, כמפורט בטבלה שלהלן עונות לדרישות המכרז ואשר על ידו ואשר מתוחזקות וולטאיות שהוקמו על ידו

, סוג הגג, הרלוואנטי תוך ציון מיקום המערכות, זהות ומספר טלפון המזמין למסמכי המכרז תצורףש

  הספק המערכת ותאריך חיבור לרשת החשמל. 

תאריך 

חיבור 

 המתקן

הספק 

 המתקן

סוג 

הגג 

עליו 

הוקם 

 המתקן

מועד 

הקמת 

 המתקן 

טלפון וכתובת של 

 בעל המתקן/המחזיק

בעל שם 

המתקן או 

 המחזיק בו

כתובת 

 המתקן

מס' 

 סידורי

          

          

        

מערך של מודולים וממירים המייצרים חשמל בטכנולוגיות פוטוולטאיות כ , מוגדרת"סולארית פוטו וולטאית "מערכת

 ושיש עבורה היתר הפעלה אחד ממשרד האנרגיה. 

 לעיל בטבלאות המכרזים ו/או מי מטעמה, רשאית להשתמש בכל נתונים האמורים וועדתכי  למען הסר ספק, מובהר

. כמו כן, וועדת המכרזים רשאית לדרוש ו/או לבדוק כל מידע רלוואנטי אחר ו/או נוסף בקשר עם מי או בחלקם

ם או , לבקש מסמכיגורמים אשר המציע לא רשם כממליצים )ובכלל זאת לפנות ולהתרשם מאנשים ו/או מהמציעים

עוד מובהר כי וועדת המכרזים  , ולהשתמש אף במידע זה לצורך ביצוע השקלול במכרז.(אסמכתאות נוספות וכל כיוצ"ב

  או מי שימונה מטעמה אינה חייבת לפנות לכל הממליצים שנרשמו ושיקול הדעת לכמה ממליצים לפנות שמור לה.

 איתנות פיננסית של המציעתנאי סף בדבר  3.8
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 מיליון ש"ח(. מליון )עשרה  10 של לפחות 2019 - 2017בשנים  מוצעמ שנתי מחזור הכנסותהמציע הוא בעל  .3.8.1

 למסמכי המכרז. 3בטופס לשם הוכחת דרישה זו, על המציע לצרף הצהרת מציע ואישור רו"ח בנוסח הנכלל 

אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות  המציע .3.8.2

נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, ולא הוטלו על נכסיו עיקולים בסכומים משמעותיים להיקף 

 פעילותו. 

במידה  למסמכי המכרז. 2טופס כרף בנוסח המצו יםלשם הוכחת דרישה זו על המציע לצרף להצעתו אישור

 .2ערבויות כלשהן בעבר, יש לציין זאת במסגרת טופס  מציעוחולטו ל

לרבות בקשת  ,וקבלני משנה מטעמו שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקות כלכליות אודות המציע מועצהה .3.8.3

כל מסמך שתבקש,  מועצהדוחות כספיים, מידע עסקי וכד', והמציע, בהגישו את הצעתו, מתחייב להעביר ל

 כאמור, בקשר עם הבדיקות. 

 ערבות בנקאית 3.9

ערבות יצרף להצעתו ערבות מכרז להבטחת התחייבויותיו לעמידה בתנאי ההצעה למכרז )להלן: " המציע .3.9.1

שלושים )₪  00030,למכרז זה מאת בנק ישראלי. הערבות תהיה על סך של  9טופס "( בנוסח המצ"ב כהמכרז

מופנה למועצה, במסגרת פרויקט  9למען הסר ספק, מובהר כי על אף שהנוסח בטופס  אלף שקלים חדשים(.

 בישוב, תופנה הערבות הנ"ל לאותו ישוב.

ימים  90 -תוארך לפי דרישת המועצה ב המכרז ערבות  21/4/2021יום תעמוד בתוקפה עד ל המכרז ערבות .3.9.2

)שבעה( ימים לפני  7היה והמציע לא ייענה לדרישה זו לפחות  .לפי שיקול דעתה ו/או תקופה נוספת נוספים

רשאית לחלט את הערבות  המועצהתהיה מבלי לגרוע מזכויותיה, מועד פקיעת הערבות או במועד אחר שייקבע, 

 זר בו מהצעתו.באופן מיידי, והמציע ייחשב כמי שח

, מבלי מועצהההערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת, על פי תנאיה, לחילוט על פי פנייה חד צדדית של  .3.9.3

 להטיל עליה כל חובה להוכיח ו/או לנמק את דרישתה.

   ימים ממועד ההכרזה על הזוכה במכרז. 21בתוך תוחזר למציעים אשר הצעותיהם לא תתקבלנה,  המכרז ערבות .3.9.4

הערבות  כתב, כפיצוי מוסכם ומוערך מראש, וזאת על ידי הצגת המכרז תהא רשאית לחלט את ערבות מועצהה .3.9.5

 בפני הבנק, בכל מקרה בו המציע:

 נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; או .3.9.5.1

 מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה ו/או מידע מהותי בלתי מדויק; או .3.9.5.2

 הגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז; אוחזר בו מההצעה ש .3.9.5.3

מסמכי  ובכלל זאת לא ימציא לאחר שנבחר כזוכה במכרז לא פעל המציע לפי ההוראות הקבועות במכרז .3.9.5.4

אישור קיום ביטוחים ו/או ערבות ביצוע ו/או כל מסמך נדרש אחר לגבי איזה מההסכמים לרבות  ביטוח

 .שנחתמו על ידו כאמור

 לתבוע כל סעד ו/או פיצוי נוסף. מועצהאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של ה .3.9.6

 מסמכים נדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף שעל המציע לצרף להצעתו 3.10

החתימה מטעם המציע, ויגיש למועצה נוסח של הצעתו שיכלול את המסמכים  כל מציע ימלא ויחתום על ידי מורשי

 והמידע שלהלן להוכחת תנאי הסף הרשומים לעיל: 

 העתק תעודת התאגדות של המציע.  + המציע כעוסק מורשה רישוםאישור על  .3.10.1

 :  1976 -יש לצרף את האישורים שלהלן לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים,  תשל"ו .3.10.2

אישור מפקיד שומה מורשה, מרואה חשבון או מיועץ מס, המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי  .3.10.2.1

וכן כי המציע . 1976 -חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

פי חוק מס ערך נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס ל

 .מוסף
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המציע בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום, באישור עו"ד ועל תצהיר מטעם  .3.10.2.2

 . 5פי הנוסח שבטופס 

, השנים שקדמו לפרסום המכרז 7במהלך   בעבירות מסוג עוון או פשע לא הורשעהוא  המציע כי תצהיר של  .3.10.3

 .12על פי הנוסח שבטופס 

אם - הקירוי שיבצע את עבודות קבלן משנה מטעמו של או) עדכניות לגבי הסיווג הקבלני של המציעתעודות  .3.10.4

ורישיון קבלן רשום  לפחות 1סיווג  ג100לרבות רישיון קבלן רשום בענף , הוצהר על קבלן המשנה( 1בטופס 

 .לפחות 1א סיווג 160בענף 

הוצהר על קבלן  1אם בטופס  – מטעמו קבלן משנה)לרבות באמצעות  המציערשימת מזמינים ומקומות בהם  .3.10.5

סככות/מתקני קירוי למגרשי ספורט, מגרשי חניה, חניונים וכיוצ"ב, במסגרת הטבלה האמורה  התקין (המשנה

 לעיל. 3.6.4 בסעיף

 3.7.3רשימה של מתקנים סולאריים פוטו וולטאיים שהוקמו על ידי המציע, במסגרת הטבלה האמורה בסעיף  .3.10.6

 לעיל.

 מלא וחתום 2טופס  .3.10.7

 .מלא וחתום 3בטופס  .3.10.8

 .9ערבות בנקאית להצעה )ערבות המכרז( על פי הנוסח שבטופס  .3.10.9

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז, ע"ש המציע.  .3.10.10

 .מלא וחתום 6טופס  .3.10.11

 המכרז. לתנאי 7כטופס המצורף אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה  .3.10.12

 במקור או פטור מכך.אישור בדבר ניכוי מס  .3.10.13

 , חתומים על ידי המציע. תשובות ההבהרה, והודעות שנשלחו למציעים מטעם המועצה .3.10.14

 .( מלאים, חתומים ומאושרים כדין, אף אם לא צויינו במפורש12 – 1)טפסים  כלל טפסי המכרז .3.10.15

כי ידוע לו כלל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו כאמור לעיל, ייחשבו גם כנספחים להסכם והמציע מצהיר,  .3.10.16

 שהנתונים והמידע הכלולים במסמכים אלו מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. 

 רכישת מסמכי המכרז –מיותר  .4

למען הסר . סכום זה לא יוחזר למציע בכל מקרה. חש" 500 תמורת מועצהה באתראת מסמכי המכרז ניתן לרכוש 

שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובקשר להשתתפות ספק, מובהר בזה, כי מלוא העלויות וההוצאות, מכל מין וסוג 

   .המציע במכרז, תחולנה על המציע בלבד

 אישור הבנת תנאי המכרז .5

 כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על הצעתו ועל ביצוע העבודות. 5.1

כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קרא והבין אותם, וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם  בחתימתו אשרמהמציע  5.2

 ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם. 

במסגרת ו/או  םמי מטעמ ו/או הישוב ו/או מועצההעל כל מציע לבדוק ולאמת את כל הנתונים, אשר נמסרים על ידי  5.3

 מי מאלה כדי להטיל עלב, םו/או מי מטעמ , הישובמועצההבקשר עם מכרז זה. אין במסירת נתונים כלשהם, על ידי 

אשר  אחראי ביחס לנתונים האמורים מי מגופים אלהאחריות כלשהי לגבי נכונות ו/או דיוק הנתונים, ובמפורש אין 

 .עשויים להשתנות
 

 הבהרהשאלות  .6

 16:00שעה  11/1/2021עד ליום  ינושאלות הבהרה ההמועד להעברת  6.1

לכל או לחלק משאלות ההבהרה. תשובת המועצה לשאלות  רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לענותהמועצה  6.2

לא יהיה תוקף לכל מי שרכש את מסמכי המכרז באמצעות מייל ובפרסום באתר המועצה.  לההבהרה תופץ לכ

  המכרז אלא אם ניתנה בהודעה בכתב כאמור.למסמכי  מועצהההתייחסות של 
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לא תישמע טענה מפי המציע בדבר סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או ספק במובן פרטי המכרז ו/או  6.3

 .עד למועד הנ"ל ספציפית לעניין זה, בבקשת הבהרהפנה לא במסמכי המכרז אם 

ות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו הבהר הליתן מיוזמת מועצההכת מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמ 6.4

 המכרז.מסמכי והודעה בכתב תינתן על ידה לכל מי שרכש את 

  הכספית:  ההצעה .7

בגין כל  או לישוב )לפי העניין( מועצהישלם ל זוכה( שה"חבש) השנתיים תשלומי היזם סכוםתוגש כהצעת המציע  7.1

, פר סככות על גבי מגרשי ספורטגג כאמור להלן: מחיר למ"ר של שטח  ,אחת מהסככות שתוקמנה במסגרת המכרז

, הפעלההימים מתחילת תקופת  365תום החל מפר שנה,  סככות על גבי חניות, גג מחיר למ"ר של שטח כןו, שנה

שטח גג סככות כאמור יחושב תוך הנחה שהגגות שטוחים  .למסמכי המכרז )טופס ההצעה( 1בטופס כאמור הכל 

 המועצה, לרבות באמצעות המפקח, היא הגורם המוסמך לבדוק את שטח הגגותו )מקבילים לקרקע וללא שיפועים(

 , וקביעתה תהיה מכרעת.ההצעה הכספיתבקשר עם 

תמורה ה , יהוו אתהסולאריים מהמתקנים בגין ייצור החשמל הסולארי החשמל כאמור בהסכםתקבולי הזכות לקבלת  7.2

והזוכה לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה ו/או החזר הוצאות בגין כל עבודה שיבצע , הסופית המלאה והכוללת לזוכה

  .הסכםהאו /ו/או הוצאה שיוציא בקשר עם קיום התחייבויותיו על פי המכרז ו

והתיאורים הטכניים. על המציע לבדוק את הכמויות,  אחראית לדיוק הכמויות, התכניות )או ישוב( מועצההאין  7.3

למסמכי המכרז, והוא מתחייב, כי לא תהיה לו כל טענה או דרישה או  התכניות והתיאורים הטכניים המצורפים

 .או ישוב מועצההתביעה בקשר לכמויות, לתכניות ולתיאורים הטכניים שפורסמו ו/או שיפורסמו על ידי 

  ביטוח .8

, אשר יבטחו את פעילותו כםת ביטוח כמפורט בהסוהסכם, פוליסהעל הזוכה יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת  8.1

ידי הזוכה -. הביטוחים ייערכו עלבמסגרת הפרויקט, לרבות כל מי מטעמו, כגון עובדים, יועצים, קבלני משנה וכיוצ"ב

לתחילת כתנאי  מועצהל ויימסר ח המצורפים להסכםאישורי הביטוובישראל  המורשית לפעול באמצעות חברת ביטוח

  .ביצוע העבודות

לחתום על נוסחיהם אשר  כן אך על ידי המבטח, חתומים ביטוחים יצרף להצעתו אישורנדרש ל לאהמציע מובהר כי  8.2

מסמכי כל  חתימתו וכתנאי יסודי בו, את במועדהסכם, כל צרף להזוכה י .א'-1, 1כנספחים  מצורפים למסמכי המכרז

, 1, כנספחים הזוכה יכאשר הם חתומים כדין, לרבות על ידי מבטח האמורים לעיל אישורי הביטוחים הביטוח, לרבות

 .א' להסכם זה-1

 תוקף ההצעה .9

 מועצהה במכרז זה.המועד האחרון להגשת ההצעות ימים מ 90 במשךשל המציע ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה 

או תקופות ארוכות  ימים נוספים 90 )או מי מהם( להאריך את תוקף הצעתם לתקופה נוספת של תהא רשאית לבקש מהמציעים

 .והמציעים מתחייבים להסכים לבקשה כאמור יותר

 כללי הגשת ההצעות .10

 התאמה לתנאי המכרז 10.1

ממסמכי , ובכלל זאת המציע יחתום כדין על כל עמוד ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי ודרישות המכרז .10.1.1

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, לרבות בהסכם, או כל הסתייגות ביחס אליהם,  .המכרז ו/או נספחיו

ולא  מועצההבין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את 

 .בגינם לפסול את ההצעהוהמועצה תהא רשאית  מועצההיהיה להם כל תוקף מחייב כלפי 

בנוסף,  בהצעתו לכל הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז ולצרף לה את כל המסמכים הנדרשים. להתייחסעל המציע  .10.1.2

המציע לצרף להצעה פרטים ומסמכים רלבנטיים נוספים לצורך הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים  רשאי

ע על כושרו, ניסיונו ויכולתו בנושאים נשוא המכרז, המדווחים לרבות פרטים נוספים ככל שיש בהם כדי להצבי

 ולכל צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו.

להגשת  המקדמייםרשאית לדרוש מכל מציע להגיש מסמכים נוספים, הן לעניין בחינת עמידתו בתנאים  מועצהה .10.1.3

 .נושאים נוספיםההצעות, הן לבחינת המציע באופן כללי והן ביחס ל

 הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה 10.2
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ההצעה וכל טופס ומסמך שיש להגיש על פי דרישות המכרז יהיו חתומים בחתימה מלאה של אלא אם יצויין אחרת, 

 כאמור. ככל שהדבר נדרש בכל מסמך יהיה על ידי רו"ח או עו"ד אישור חתימות .מורשי החתימה מטעם המציע

 הגשת ההצעות 10.3

 .01 - 2021 'מס מכרז פומבי החתומה תוגש במעטפה סגורה  עליה יירשם:ההצעה  .10.3.1

 יםומלא ים, חתומהעתקים של הצעתו 2 ובתוכה מעטפה אחת מועצהשל הישלשל לתיבת המכרזים המציע 

מסמכי של  מיהעתק צילו י( והשנהמקורית המכרז תתויק גם ערבות שם) מקוראחד כנדרש במסמכי המכרז, 

 .המקור

 16:00 בשעה 21/01/2021 לא יאוחר מיוםעד , מועצהה הנמצאת במשרדי מכרזיםתוכנס לתיבת ההמעטפה  .10.3.2

  .(או בדואר אלקטרוני ובאופן אישי )לא בדואר

לא  מועד והשעה שלעיל לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן.הלאחר  מועצהההצעות שתתקבלנה במשרדי  .10.3.3

   .לעיל 10.3.2בסעיף  אופן השונה מהאמורתתקבלנה הצעות שתישלחנה ב

 בקשת הבהרות .11

קבלת הבהרות בנוגע להצעות או קבלת נתונים ומסמכים נוספים, כנדרש לדעתה לצורך  מציעמ לדרושרשאית  מועצהה 11.1

 .וכן להזמין את המציעים להצגת הצעתם באופן פרונטלי בדיקת ההצעות והערכתן

בפנייתה, לפי כתובת  מועצההאת כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבעה  מועצהלהמציעים יעבירו  11.2

  . תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד ממנה.מועצהה

 )או הישוב( מועצההבמסמכי המכרז לאחר הזכייה,  מועצההאי התאמות שיתגלו על ידי או /בכל מקרה של סתירות ו 11.3

הסכם, ככל שיידרש, על מנת להסדיר סתירות ו/או להתאים התהא זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי 

 הנדרש התאמה.

 בחינת ההצעות וקביעת ההצעה הטובה ביותר  .12

 בדיקת עמידה בתנאי הסף  -שלב א' 12.1

)על סעיפי המשנה  3ף כל הצעה תיבדק מול הדרישות המפורטות בסעי -בדיקת התנאים המוקדמים )תנאי סף(  .12.1.1

. במידה וימצא כי חסרים פרטים או מסמכים ביחס לתנאי הסף, וועדת המכרזים תהא רשאית לבקש ללעי שלו(

 השלמת הפרטים. הצעה שבסופו של דבר תמצא, כי אינה עומדת בתנאי הסף, תיפסל ולא תידון בשלבים הבאים. 

  מהציון הסופי: 70%בדיקת איכות  -שלב ב ' 12.2

על המציע, במקרים הרלוונטיים, לפרט היקפים ופעילות מעבר למינימום הנדרש בתנאי הסף. זאת, מאחר  .12.2.1

 שבסעיפים הרלוונטיים יינתן ציון בהתאם להיקף ו/או לגודל. 

 :כאמור להלן ציון האיכות יחושב .12.2.2

 קריטריון לבחירת מציע  ניקוד מרבי ב%

 

 

%15  

כי הבחינה היא לגבי קבלן משנה  1הודיע בטופס אם ) או קבלן משנה מטעמו ציעניסיון המ

 :  או שטחים דומים שי חניהר, מגקירוי למגרשי ספורט מתקנישל  בהקמה מטעמו(

 סככה. פר מ"ר  300  לפחות של שטחנבנו בהוכח כי הנסיון נוגע למספר הסככות ש

בסיס  נקודות והיא תשמש 7.5% הניסיון הרב ביותר תקבלשנות מספר ההצעה שמשקפת את 

, בהתאם לחישוב האמור בשלב ג' לחישוב יתר ההצעות, אשר יחושבו באופן יחסי להצעה זו

 .שלהלן

 מ"ר פר סככה 300הסככות הגדול ביותר שנבנו בשטח של לפחות  מספרההצעה שמשקפת את 

נקודות והיא תשמש בסיס לחישוב יתר ההצעות, אשר יחושבו באופן יחסי להצעה  7.5%תקבל 

 .לחישוב האמור בשלב ג' שלהלן, בהתאם זו
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%15  

 של מתקנים סולאריים על גבי גגות: הניסיון המציע בהקמ 

גבי גגות, בשטח של   של הקמת מתקנים סולאריים על מוכח הנסיון נוגע למספר הפרוייקטים

 מ"ר פר פרוייקט.  600 לפחות 

והיא תשמש בסיס נקודות  7.5 הניסיון הרב ביותר תקבלמספר שנות ההצעה שמשקפת את 

, בהתאם לחישוב האמור בשלב ג' לחישוב יתר ההצעות, אשר יחושבו באופן יחסי להצעה זו

 .שלהלן

נקודות והיא  7.5תקבל ומעלה  מ"ר 600 -מספר הסככות הגדול ביותר מההצעה שמשקפת את 

האמור , בהתאם לחישוב תשמש בסיס לחישוב יתר ההצעות, אשר יחושבו באופן יחסי להצעה זו

 .בשלב ג' שלהלן

 

 
%04  

כי הבחינה היא לגבי קבלן  1אם הודיע בטופס ) וקבלן המשנה אודות המציע תרשמותה

 : משנה מטעמו(

, ובכלל זאת )מבלי לגרוע( התרשמות ומקבלן המשנה מטעמו מהמציע המועצהת של והתרשמ

ולעמוד בהתחייבויותיו, כללית, התרשמות מיכולתו של המציע לבצע את הפרויקט בצורה טובה 

התרשמות מהמוניטין של המציע, התרשמות ביחס להתקשרויות עבר/הווה של המועצה עם המציע, 

 ., התרשמות מאיכות העבודה של קבלן המשנהככל שהיו

 ו/או קבלן המשנה, לפי המקרה  לקוחות של המציע 3 לפחות תתקשר עםאו  מי מטעמה   מועצהה

התקנה, איכות התחזוקה ושביעות ההקמה/לקבלת מענה לשאלות הבאות: רמת השירות, איכות 

 . לקוחכללית של הרצון 

לבצע כן ו ו/או את קבלן המשנה תהיה רשאית לראיין את המציע ו/או וועדת המכרזים מועצהה

למען הסר  על מנת לגבש את דעתה בנושא. , על פי שיקול דעתה,נוספת הנחוצה להכל בדיקה 

לא תהיה חייבת לבדוק את כל הלקוחות, ותהיה  ו/או וועדת המכרזים ספק, מובהר כי המועצה

 רשאית לבצע בדיקה גם עם גורמים שלא צוינו על ידי המציע.

 מהציון הסופי(.  30%) בדיקת המחיר -שלב ג ' 12.3

בכל קטגוריה )א', ב' שלהלן(  ביותר בוההגהמחיר . 1טופס הצעת המחיר שהציע המציע ב תיבדק בשלב זה

וכל מחיר מתחתיו מקבל ניקוד ביחס אליו. כל מציע  (נקודות 15) בגין אותה קטגוריה מקבל את מלוא הניקוד

סכום תשלומי היזם השנתיים )בש"ח( שהמציע  המחיר מטעמו, במסגרתה יציין אתאת הצעת  1טופס יצרף ל

 תוקמנה במסגרת המכרז, כאמור להלן: ישלם למועצה או לישוב בגין כל אחת מהסככות ש

ימים  365החל מתום  על גבי מגרשי ספורט, פר שנה,( )ללא שיפועיםמחיר למ"ר של שטח גג סככות  -א'

 וכן:. 15%משקל רכיב זה הינו  .הפעלהמתחילת תקופת ה

מתחילת תקופת ימים  365על גבי חניות, פר שנה, החל מתום )ללא שיפועים( מחיר למ"ר של שטח גג סככות  ב'

 .%15. משקל רכיב זה הינו הפעלהה

ייבחנו הצעות  ()חניות( ב')מגרשי ספורט( לבין  א'מחיר ) בכל קטגוריה הצעת המחיר לצורך קביעת גובה

תשמש בסיס לחישוב יתר ההצעות, אשר יחושבו  ,הגבוהה ביותר מחירהת הצע, ולאותה קטגוריה המחיר

 באופן יחסי אליה בהמרה לאחוזים. 

, המנה 15 -תחולק ב)ציון מקסימאלי(  15תקבל את הציון  הגבוהה ביותר מחירהת דרך החישוב: הצע

והמנה תהווה הדירוג של אותה  X -יחולקו ב באותה קטגוריה . הצעות ההמשך לחישובX שתתקבל תכונה

 .15 -הצעה ביחס ל

 לקטגוריה אחת )א', ב'(: נוסחת החישוב

 ההצעה הגבוהה

15
= 𝑋 

 הצעת המציע

𝑋
=  ניקוד הצעות ההמשך

למ"ר, ₪  22 -הצעות מחיר למ"ר של שטח גג סככות על גבי חניות כדלקמן: א' 3א מספרית: ניתנו דוגמ

, כך 15 -ותחולק ב 15( תקבל את הציון 22למ"ר.  ההצעה הגבוהה ביותר )₪  18 -למ"ר, ג'₪  19 -ב'
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וההצעה  12.96( תקבל את הציון 19) . כנגזרת מכך, ההצעה השנייה בגובהה1.466 -שווה ל X -ש

 . 12.27( תקבל את הציון 18השלישית )

 ציון סופי  -שלב ד' 12.4

הציון המשוקלל יתקבל על ידי סכימה אריתמטית של הניקוד שניתן עבור רכיבי האיכות והמחיר לפי 

 משקלם. הניקוד הכולל יהווה בסיס להשוואה בין ההצעות לצורך החלטה על הזוכה במכרז. 

. ניסיון בהקמה  ותחזוקה 15מתוך  11 -קירוי מתקניניסיון בהקמה של  -הינםשציוניו : מציע מספרית מאדוג

מ"ר סככות . מחיר ל40 מתוך 32 -.  התרשמות אודות המציע15מתוך  12 -של מתקנים סולאריים ע"ג גגות

 .15מתוך  11 -. מחיר למ"ר סככות ע"ג חניות15מתוך  12 -מגרשי ספורט

  78=11+12+32+12+11ציון משוקלל: 

 מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא. מועצהאין ה 12.5

 :זהות בין הצעות 12.6

אזי ככל שאחת מההצעות הנ"ל היא  זהות, אשר יהיו כשרות והגבוהות ביותר,)או יותר( במידה ותהיינה שתי הצעות 

, אישור בעת הגשתהצעתו של עסק כאמור, ובלבד שצורף לה, "עסק בשליטת אישה", וועדת המכרזים תמליץ על ה

, או שתהיה יותר . במידה וההצעות הנ"ל לא יהיו של עסק בשליטת אישהלמסמכי המכרז 4טופס בותצהיר כאמור 

התמחרות )או בין העסקים בשליטת אישה, ככל שיש יותר מאחד( תיערך ביניהן  מהצעה אחת של עסק בשליטת אישה,

ימי עבודה מיום קבלת הודעה על  5תוך  )שלב ג' בלבד( יתבקשו המציעים להגיש הצעת מחיר משופרתנוספת שבה 

כך, וביניהן תיקבע ההצעה הזוכה במסגרת וועדת המכרזים. יובהר כי ההצעה המשופרת לא תפחת מההצעה המקורית 

ת ההצעה המשופרת, עדיין אם לאחר הגש .שהגיש כל מציע. המציעים רשאים להגיש הצעה זהה להצעתם המקורית

  וועדת המכרזים תהיה רשאית לקיים הגרלה בין שתי ההצעות. תהינה ההצעות זהות בסכומיהן,

, לשביעות רצונה גם לאחר פתיחת שומרת לעצמה את הזכות לבקש כל פרט/הסבר מהמציעים בנוגע להצעה מועצהה 12.7

 לצורך השוואה והתרשמות מהמציע.  בין היתר אתוכן לבקר באתרים בהם הוקם פרויקט דומה ע"י המציע וז ההצעות

"( ו/או כל מומחה אחר שתחליט, המומחה הטכניבע"מ )להלן: "דלתא יועצים מהנדסים  מסמיכה את חברת מועצהה 12.8

 כגורם מומחה מטעם וועדת המכרזים לעניין בחינת ההצעות, ביצוע השיקלול, וכל עניין נלווה.

 ניגוד עניינים .13

כחלק מההצעה, כי נכון למועד הגשת ההצעה, אין הוא יודע  על כל מניעה חוקית שהיא, שיש  צהירמתחייב ומ מציעה 13.1

פן ישיר או עקיף בכל עניין אחר והעבודות על פי הסכם זה, וכי אין הוא קשור ו/או מעורב, בא ביצועבה כדי להפריע ל

, לרבות קשר ישיר או עקיף עם מועצההם חתם עישיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח ההסכם שי

  .וו/או מי מטעמ המומחה הטכני

מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל עסקה ו/או עניין  מועצההתחייב להימנע במשך כל תקופת ההסכם עם מ מציעה 13.2

 ;םההסכ ביצוע אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם

אם קיים ניגוד או חשש לניגוד  מועצההכל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת  מועצההתחייב להביא לידיעת מ מציעה 13.3

 עניינים אצלו. 

 

 עיון במסמכי המכרז: .14

"(, אשר לדעתו מידע סודי" :ככל שלדעת המציע קיימים בהצעתו חלקים הכוללים סודות מסחריים או עסקיים )להלן 14.1

נספח המפרט את המידע הסודי כאמור, ואת הנימוקים  אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בהם, עליו לצרף להצעתו

 להוכחת הנוגעים ונתונים למעט הצעתו הכספית של המציע זאת, שבגינם אין לאפשר למציעים האחרים לעיין בו. כל

 יחשפו בכל מקרה. אשר של המכרז או בדרישות מהותיות הסף בתנאי עמידתו

מי שנתן הסכמתו לכך שבמקרה שיזכה במכרז, יהיו המציעים לעיל, יחשב כ מציע שלא יצרף להצעתו נספח כאמור 14.2

האחרים זכאים לעיין בהצעתו במלואה. הגיש המציע נספח כאמור, ייחשב הדבר כהסכמה מפורשת מצידו להיות מידע 

 זה סודי גם בהצעות המציעים האחרים, ולוויתור על זכותו לעיין במידע זה בהצעותיהם.

 אשר ,מועצההשל  המכרזים ועדת בסמכותה של הינה בהצעה חלקים של חיסיון או חשיפה בדבר ההחלטה מקרה בכל 14.3

 שצוינו על ידי המציע כחסויים. חלקים גם לחשוף רשאית

 , לרבות לצורך הפקת הערבויות הבנקאיות, יחולו על המציע בלבד.הסכםכלל הוצאות שידרשו לחתימת ה 14.4
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 תנאים כלליים .15

 תהיה שמורה הזכות: מועצהלמבלי לגרוע מהאמור לעיל במכרז זה,  15.1

 לקבל את ההצעה, כולה או חלקה, ולבצע את כל העבודות או חלק מהן, גם בעצמה או בכל דרך שתמצא לנכון. .15.1.1

 לדחות את כל או חלק מההצעות. .15.1.2

 , בכפוף להוראות הדין.       ביותר או כל הצעה אחרתהגבוהה לא לקבל את ההצעה  .15.1.3

 נדרשים. לא מהותיים פרטים לא לפסול הצעה אשר לא צורפו לה .15.1.4

 לשנות את תנאי המכרז או לבטל אותו בכל עת. .15.1.5

הבלעדי והם נמסרים למציעים בהשאלה  הוקניינ מועצההשל  ה, הינם רכושמועצההמסמכי המכרז המסופקים על ידי  15.2

 , כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מועצהללמטרת הצעת הצעות 

לא יאוחר מאשר  מועצהלמקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו ויחזירם  15.3

 המועד האחרון להגשת ההצעות.

 .ההכרזה על זכייתו במכרזימים ממועד  15 -להיות ערוך ומוכן להתחיל בביצוע העבודות לא יאוחר מ על הזוכה 15.4

 םמיחתימה על הסכ .16

 מועדים/תודיע למציע אשר הצעתו זכתה במכרז על קבלת הצעתו וכן תודיע לזוכה בדבר המועד מועצהה 16.1

מי מהישובים, המתייחסים לאתרים כפי עם המועצה ובין עם הסכמים ספציפיים, בין  לחתימה על מקומות/והמקום

ם כך, כאשר אך ורק חתימה מתחייב להתייצב במועד/מועדים שיוגדרו על ידי המועצה בקשר עהזוכה . שתגדיר המועצה

ייגרמו לכניסתו לתוקף של  )לפי העניין( הזוכה והמועצה או הישוב על ידילגבי אתר ספציפי  ונספחיו סכםהעל ה

 לא יחתום על הסכם לגבי אתר ספציפי והמועצה/ישוב . במידה והזוכה, בכפוף לאמור בהסכםהפרויקט לגבי אותו אתר

 לעיל. 1.3אמור בסעיף כ הזוכה יאבד את זכותו לבצע את הפרוייקט באותו אתר, ,ימים ממועד דרישת המועצה 7בתוך 

 .להסכם 2עם חתימתו של כל הסכם, יבצעו הצדדים בדיקות ופעולות מקדימות, כאמור בסעיף 

ערבות  ,מועצהבעבור ה) להסכם 3 כמפורט בנספח הביצוע ערבותאת  בלי לגרוע מהאמור לעיל, על הזוכה להמציא 16.2

 בגין כל  אתר₪  30,000ישוב ערבות ביצוע בסך של כל בגין כלל אתרי המועצה ול₪  200,000ביצוע אחת בסך של 

 במועד לגבי כל הסכם,חתום ע"י המבטח  (א'-1, 1ם )נספחי אישור על קיום הביטוחים המפורטים בהסכםו (בישוב

  בכתב באשר לאי זכייתם.למציעים אשר לא זכו במכרז תישלח הודעה  .הסכםכל חתימת 

 לא ימציא אישור קיום ביטוחים ו/או ערבות ביצוע יפעל כאמור במסמכי המכרז ובכלל זאת במקרה שהמציע הזוכה לא  16.3

רשאית לראות את ההצעה  מועצהה, תהא איזה מההסכמים שנחתמו על ידו כאמור לגבי ו/או כל מסמך נדרש אחר

 .ולחלט את ערבות המכרז שנמסרה על ידו לבטל את זכייתו במכרז, כבטלה מעיקרה

 םמיההסכביטול המכרז; אי חתימה על  .17

 מועצההעל פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, מובהר בזאת, כי  מועצההבלי לגרוע מזכויותיה וסמכויותיה של  17.1

 במקרים הבאים: זוכהה המציע שומרת לעצמה את הזכות לבטל את בחירתו של

 אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם המכרז.התברר, כי המציע או  .17.1.1

עובדה מהותית  מועצההתברר, כי הצהרה כלשהי של המציע שניתנה במכרז אינה נכונה או שהמציע לא גילה ל .17.1.2

 , כדי להשפיע על בחירתו למתן השירות.מועצהה אשר היה בה, לדעת 

הקבועות במסמכי המכרז  או שחזר בו ומבקש לבטל הצעתו, או שנתגלה, כי אינו המציע לא פעל לפי ההוראות  .17.1.3

 מסוגל לקיים את הצעתו, או שהפר התחייבות יסודית בהסכם.

לא תזכה את המציעים ו/או את הזוכה,  מועצהה, מובהר, כי כל פעולה כאמור של מבלי לגרוע מזכויות המועצה .17.1.4

 בכל פיצוי, שיפוי או החזר כספי כלשהו.

 תוקף המכרז: .18

חודשים ממועד  36תוקף המכרז ותקופת הזמן בה יסופקו למציע הצעות להתקשרות במסגרת מכרז זה הינה למשך 

חודשים כאמור, ימשיך המציע בביצוע התחיייבויותיו וקבלת זכויותיו לגבי אתרים אשר  36. בתום פרסום המכרז

 עו למציע אתרים חדשים. לגביהם נחתמו הסכמים במהלך תקופת הביצוע, אולם לא יוצ
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 וההצעה הכספית עהצהרת המצי – 1טופס 

 תאריך: _________

 לכבוד,

  יזרעאל עמק האזורית  מועצהה

 

 ג.א.נ;

 01 - 1202 מכרז פומבי מס' –והתחייבות  הצהרה כתבהנדון: 

זהות _______________ שכתובתנו היא /ח.פ.הח"מ _____________________________ מס'  ואנ

 _______________________, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:

מסמכי )להלן: " הםעל כל נספחי מיםהסכהלמשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת פנייתכם קראנו בעיון את  .1

הקמה ב הקשוריםל התנאים והנסיבות ובחנו את כ הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם "(.המכרז

במגרשי ספורט  על ידי המציע ותתוחזקנה ותחזוקה של מתקנים סולאריים שיוקמו על גבי סככות קירוי, אשר תוקמנה

ותשלום למועצה כאמור  מציעומגרשי חניה בתחום המועצה האזורית עמק יזרעאל, קבלת תקבולי החשמל על ידי ה

 .וכל עניין נלווה ו/או קשור במסמכי המכרז

הסכם, לרבות כלל הלכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז ו בהתאם .2

כלל התחייבויותינו  התנאים וההבהרות שניתנו במסגרתו, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לקיים את

  .כאמור להלןמציעים  , כולן ביחד, במחירים שהננובמסגרת המכרז

תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע השירותים נשוא המכרז  מועצההאנו מסכימים כי  .3

לבעלי הצעה אחרת כפי שיראה לה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז, 

 .מועצההואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של 

באמצעות  ייבדקו הקירוי ם כי תנאי הסף וההערכה האיכותית לעניין הקמת מתקניאנו מעונייניבמידה ש .4

תהיה רשאית לדרוש, ובמקרה  מועצהזאת במפורש כאמור להלן. הנציין , נוקבלן משנה מטעמובהתייחס ל

למסמכי ההזמנה  12ו/או סעיף  3, כי יועבר לעיונה כל או איזה המסמכים האמורים בסעיף יםמתחייב אנוכאמור 

מסמכים לעניין מצבו הכספי של קבלן המשנה, האם חולטו לו ערבויות בעבר, פרטים לגבי  –שלעיל )לדוגמא 

ו כאמור, קבלן למען הסר ספק, במידה וייבדק קבלן משנה מטעמנ ניסיון וכו'(, אף לגבי קבלן המשנה האמור.

 משנה זה יבצע את עבודות הקירוי, בכפוף לאמור בהסכם.

כי תנאי הסף וההערכה האיכותית לעניין הקמת )הקף את התשובה הנכונה(  עונייןלא מ/עונייןאני, המציע, מ

קבלן המשנה מטעמי הינו  - עונייןבמידה ומ קבלן משנה מטעמי.ל ובהתייחס באמצעות ייבדקו הקירוי מתקני

שם איש קשר: __________ _____________ ח.פ./ע.מ ______________, כתובת : ____________, 

 תפקידו: ___________ טלפון ליצירת קשר: _____________; סיווג קבלני )אם יש(: _____________

 סככות בשנים האחרונות:קבלן המשנה מטעמי מפנה אל הממליצים הבאים, עבורם תכנן והקים  .5

שם הלקוח: _____________; איש קשר: ____________ טלפון: __________; מיקום הקמת הסככה:  5.1

;_______________ 

שם הלקוח: _____________; איש קשר: ____________ טלפון: __________; מיקום הקמת הסככה:  5.2

;_______________ 

: ____________ טלפון: __________; מיקום הקמת הסככה: שם הלקוח: _____________; איש קשר 5.3

;_______________ 

 והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:היה  .6
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 ידכם-ימים ממועד קבלת דרישתכם או פרק זמן אחר כפי שיקבע על 7 תוךב ,ים/לגבי אתר הסכםלחתום על  6.1

אי הודעה מטעמנו לפנייה לחתימה על  .מעוניינים לבצע את העבודות באותו אתר או לחילופין להודיע כי איננו

  אתר.אותו הסכם לגבי אתר, משמעה כאילו דחינו את הבקשה לחתום על הסכם לגבי 

להתחיל בביצוע העבודות לגבי ההסכמים שייחתמו בינינו לבין המועצה ו/א ובינינו לבין מי מהישובים,  6.2

ולבצעם  - על כךבכתב , ובכפוף לקבלת הודעה י המועצה/ישוביד-הכל כפי שיקבע על -והשירותים נשוא המכרז 

 .של אותו אתר בהסכםובהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז 

את כלל מסמכי הביטוח לרבות אישור קיום ביטוחים חתום  הסכם,כל חתימת  במועד ,מועצה/ישובליד עמלה 6.3

הפקדת המסמכים כאמור מהווה התחייבות יסודית של  על ידי המבטח וכן את ערבות הביצוע כאמור להלן.

)לרבות לביטול ההסכם  ו/או הישוב , אשר במידה ולא תבוצע במלואה, מבלי לגרוע מזכויות המועצהזוכהה

 צו תחילת עבודה. ו רשאים לא לתתתהיו/או כל זכות אחרת(, 

 :ערבות .7

יום ל בתוקף עד בנקאית אוטונומית, ות כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערב 7.1

לתת אשר אנו מתחייבים  או תקופה נוספת/ימים נוספים ו 90 -)לרבות זכות המועצה להאריכה ב 21/4/2021

פי הנוסח -לטובתכם על, ₪ 30,000 על סך של ,ולבקשת המועצה להוציא ערבות חדשה( לה את הסכמתנו

כולן או  -ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו  9טופס כ הכלול במכרז

, הזכות בידיכם לממש ולחלט את הערבות, ך ההזמנה שלעיללמסמ 3.9וכאמור בסעיף  שבהצעתנו זו -מקצתן 

או התראה כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסוייג על ו/זאת בלי כל הודעה מראש 

  כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.

הראשון לעניין אתר של  הסכםה חתימתבמועד ונזכה במכרז, אנו נמסור לכם, היה להבטחת קיום הצעתנו,  7.2

 200,000בגין כל אתרי המועצה, בסך של  )ערבות הביצוע( ערבות בנקאית אוטונומית לפקודתכם ,המועצה

₪  30,000ולכל ישוב, נמסור לאותו ישוב, במועד חתימת ההסכם עם אותו ישוב, ערבות ביצוע בסך של ₪, 

 של המועצה ביצועהערבות  .באותו אתר בקשר עם ביצוע הפרויקט כל אחד מההסכמיםכנדרש ב בגין אותו ישוב

 ן המועצהולשביעות רצ בהסכם המועצה האחרון סיום עבודות הסולאריימים מ 30אחר לעמוד בתוקפה עד ת

 כנספח ב'כמפורט בהסכם המצ"ב  סיום עבודות הסולארי לשביעות רצון הישובימים מ 30ולגבי ישוב, עד 

  .כאמור בהסכם תהיו רשאים לחלטה או הישוב ואתם, (3 )נספח זלמכר

ולבקשת המועצה , המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זהמימים  90 למשךהצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו  .8

 .ו/או תקופות נוסופת ימים נוספים 90 -תוארך תקופה זו ב

 פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע.-הינה בגדר הסמכויות והמטרות שלנו על וו זנהצעת .9

נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על כל טענות של אי ידיעה ו/או מבלי לגרוע מזכויותיכם,  .10

 ואנו מוותרים מראש על כל טענות אלה. -אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז 

נשוא  העבודות כל כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע אתנו מצהירים בזהנ .11

המכרז וכי עומדים לרשותנו מנהלי עבודה ועובדים מקצועיים, מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע עבודות מסוג העבודות 

הננו מצהירים כי עומדים בכלל זאת,  .מסמכי המכרזובהתאמה מלאה לאמור ב נשוא המכרז ובמספר מתאים ומספיק

כוח אדם מיומן ובעל ניסיון וכל הציוד הדרוש כמפורט במסמכי המכרז לצורך  בכל אתר הסכםהלרשותנו לצורך ביצוע 

 מטרות המכרז וההסכמים. ביצוע

 בזה כלל האישורים, המסמכים, והנספחים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז. ו/או צורפו מצורפים .12

  היא תיפסל. –הובהר לנו היטב כי ככל שהצעתנו לא תעבור את תנאי הסף  .13

 , התקשרותכל תקופת ה לאורך על כל חלקיו ביצוע הפרויקט התמורה המפורטת בהצעה זו הינה סופית וכוללת בגין .14

  .והכל כמפורט בהסכם

  הינם כדלהלן: סככהבגין כל  המוצעים על ידנו םתשלומיה -הכספיתההצעה  .15
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 למ"ר של שטח גג סככות על גבי מגרשי ספורט פר שנה,₪  סך של_________________________ א':

פים סעי, כאמור בישוב/ומבלי לגרוע מזכויות המועצה) הפעלההימים מתחילת תקופת  365החל מתום שישולמו 

  .(הסכםלנספח לוחות הזמנים ל 8 ,7

 שישולמו למ"ר של שטח גג סככות על גבי חניות פר שנה, ₪סך של_________________________  ב':

נספח ל 8 ,7פים סעי, כאמור בישוב/מבלי לגרוע מזכויות המועצהו) הפעלהמתחילת תקופת ה ימ 365החל מתום 

   .(לוחות הזמנים להסכם

ובהתאם  סככות כאמור יחושב תוך הנחה שהגגות שטוחים )מקבילים לקרקע וללא שיפועים(שטח גג מובהר בזאת כי 

, לרבות הוצאות ישירות ועקיפות וכן ינוהצעת המחיר המפורטת לעיל כוללת התייחסות לכל הוצאותלקביעת המועצה. 

 מיסים ישירים ועקיפים.  תנאי התשלום הינם כמפורט בהסכם.

 

 ______          כתובת _______________________שם המציע ______________

 ___________________________  תאריך _______________________

 חתימה וחותמת המציע                

                

 אישור

 , ת.ז.____________________________________ עו"ד מאשר בזה כי חתימת ה"ה_____________   אני הח"מ

"( אשר מציעה________________ )להלן: "מטעם  , ת.ז._______________________________________וכן 

כל הקשור עם , לרבות בןילכל דבר ועני מציעמחייבת את ה ,המציעבצירוף חותמת  ה,התחייבות זכתב הצהרה וחתמו על 

 .01-2021 מכרז מס'

 ____________________    ______________________ 

 חתימת עו"ד               תאריך                                            

 

 

 ____________________          כתובת _______________________ קבלן המשנהשם 

 ___________________________  תאריך _______________________

 קבלן המשנהחתימה וחותמת                 

 

 אישור

_____________ עו"ד מאשר בזה כי חתימת ה"ה __________________, ת.ז.__________________   אני הח"מ

קבלן וכן ____________________, ת.ז.___________________ מטעם ________________ )להלן: "

לכל דבר ועניין,  קבלן המשנה, מחייבת את קבלן המשנה"( אשר חתמו על כתב הצהרה והתחייבות זה, בצירוף חותמת המשנה

 .01-2021 לרבות בכל הקשור עם מכרז מס'

 

 

 ____________________    ______________________ 

 חתימת עו"ד               תאריך                                            
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 אישור על העדר הליכי כינוס, פירוק וכיו"ב - 2טופס 

 לכבוד, 

  יזרעאל עמק האזורית מועצהה 

 תצהיר מטעם המציע

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן 

 בזה בכתב כדלהלן: אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה

 

( ומוסמך "המציע"ב _______________________ ח.צ./ח.פ. ______________ )להלן:  נושא משרהאני  .1

 ._____________________מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת מכרז מס'

בקשות תלויות שעומדות מולו מסוג המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק, ואין  .2

 זה.

 המציע אינו עומד בפני חדלות פירעון. .3

 נגד המציע לא הוגשו תביעות העלולות לסכן את המשך פעילותו ו/או לגרום לו לחדלות פירעון. .4

 מצ"ב רשימת העיקולים הקיימים על נכסי המציע. לחילופין, לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים. .5

 יע ערבויות. לחילופין, מצ"ב רשימת ערבויות שחולטו למציע.לא חולטו כנגד המצ .6

המציע הוא תאגיד קיים ופועל כדין והחתימה על מסמכי המכרז נעשתה בהתאם למסמכי התאגיד ולהחלטותיו, שהתקבלו  .7

 כדין.

שקלים  מליון עשרה)₪  10,000,000של לפחות  2019 - 2017בשנים  ממוצעהמציע הינו בעל מחזור הכנסות שנתי  .8

 חדשים(.

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

 

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 

 אישור

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר/גב' 

_______________/ המוכר/ת לי באופן אישי, ____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה 

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את 

 נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי.

 

 חתימת עוה"ד  תאריך

 חותמת וחתימה
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 תאריך____________

 לכבוד, 

  יזרעאלעמק  האזורית מועצהה

 

 א. ג. נ.,

 

 אישור בדבר מצב המציע.הנדון: 

 

________________________ אשר הגיש הצעה למכרז  -אני משמש עו"ד/רו"ח של המציע 

 "(, מאשר בזאת ביחס למציע כדלקמן:המציע)להלן: " ____________________מס'

 

הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק, ואין בקשות למיטב ידיעתי, המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים,  .1

 תלויות שעומדות מולו מסוג זה.

 למיטב ידיעתי, המציע אינו עומד בפני חדלות פירעון. .2

 למיטב ידיעתי, נגד המציע לא הוגשו תביעות העלולות לסכן את המשך פעילותו ו/או לגרום לו לחדלות פירעון. . 3

מצ"ב רשימת העיקולים הקיימים על נכסי  לחילופין, וטלו על נכסי המציע עיקולים.למיטב ידיעתי והבנתי, לא ה .4

 המציע, בהתאם לידוע לי, ולפי בדיקה שעשיתי.

המציע הוא תאגיד הקיים ופועל כדין והחתימה על מסמכי המכרז נעשתה בהתאם למסמכי התאגיד ולהחלטותיו,  .5

 שהתקבלו כדין.

 

 בכבוד רב,

 

_________________________  _____________ 

 תאריך    שם, חתימה, חותמת
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 אישור רו"ח  - 3טופס 

 

 זה יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון  מסמך

 

 לכבוד,

  יזרעאלעמק  האזורית מועצהה

 

 

 : _________________________ תאריך:______________המציעשם 

 

 הרינו לאשר כדלקמן: המציע וכרואי החשבון של ת המציעלבקש

 

 משנת ___________ . המציע הננו משמשים כרואי החשבון של .א

 מליון עשרה)₪  10,000,000 של לפחות 2019 - 2017 בשנים ממוצע שנתי נסותבעל מחזור הכ המציע הינו .ב

 שקלים חדשים(.

 

 

 ____________________: רו"ח המציעחתימת                           
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 אישור ותצהיר לעניין עסק בשליטת אישה  - 4טופס 

 

 

אני הח"מ____________________, מס' ת"ז_____________ מצהירה בזאת כי העסק מציע 

 .1992 – ב' לחוק חובת המכרזים התשנ"ב2ההצעה_______________________ נמצע בשליטתי בהתאם לסעיף 

 

      ________________ _________________  ___________________ 

 חתימה וחותמת המצהירה  שם מלא של המצהירה   תאריך 

 

 אישור עו"ד

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיעה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 

היר את האמת וכי תהא צפויה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא ה כי עליה להצית.ז.__________, ולאחר שהזהרת

 עשה כן, אישרה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתמה עליו בפניי.ת

        _______________  _______________ 

  חתימה וחותמת עו"ד   שם מלא של עוה"ד         

 

 אישור רו"ח בדבר עסק בשליטת אישה

"( הינו המציערו"ח______________________, מאשר בזאת כי העסק__________________ )להלן: "אני 

 . בכלל זאת אני מאשר כי לא התקיים אחד מאלה:1992 –ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף 

 טה.הוא אינו קרוב של המחזיקה בשלי –אם מכהן במציע נושא משרה שאינו אישה  .1

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה. –אם שליש מהדירקטורים אינם נשים  .2

 

 המחזיקה בשליטה במציע הינה:__________________________, ת"ז________________________.

 ולראיה באתי על החתום:

 

________________ _________________  ______________________ 

 חתימה וחותמת רואה החשבון               החשבוןשם רואה       תאריך  
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 1976 -חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו  –המציע תצהיר  - 5טופס 

מס' _______ מורשה חתימה ונושא משרה מטעם התאגיד _______________ שמספרו  ז"ת________, נושא אני הח"מ 

האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים  לומר אתכי עלי כחוק לאחר שהוזהרתי  "(,המציע_________________ )להלן: "

  כדלקמן:בכתב, לא אעשה כן, מצהיר בזאת,  אםבחוק 

"(. כל המונחים החוק)להלן: " 1976 –תצהירי זה ניתן בהתאם לקבוע בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

שמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק. אני מאשר בתצהירי זה משלהלן יפורשו בהתאם לאמור בחוק. 

 כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין אותו.

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה של כדין והבטחת תנאים הוגנים(  –" עבירהמשמעות המונח "

 2ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  1987 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991 –התשנ"א 

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויים בתוספת 2011לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה , התשע"ב 

 השלישית לאותו חוק.

 הקף את החלופה המתאימה )מתוך א', ב', ג'(:

עד למועד  האחרון להגשת ההצעות )להלן:  משתי עבירותביותר אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט  זיקההמציע ובעל  א'.

 .01-2021"( מטעם המציע במכרז מס' המועד להגשה"

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה  ב'.

 האחרונה עד למועד ההגשה.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה   ג'.

 האחרונה ועד למועד ההגשה.

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 הקף את החלופה המתאימה להלן:

 חלות על המציע. לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לא 9הוראות סעיף הנני מצהיר בזאת כי 

 -או  -         
 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע והוא מקיים אותן. בהקשר זה:  9הוראות סעיף 

עובדים לפחות, הרי שהנני מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים  100* אם המציע מעסיק 

לשם קבלת הנחיות  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9לפי סעיף החברתיים לשם בחינת יישום חובות המציע 

 בקשר ליישומן.

 -או  -         
* בעקבות התקשרות קודמת בין המציע לבין המועצה, פנה המציע למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים 

שהתקבלו הנחיות כאמור, פעל החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו ולצורך קבלת הנחיות בקשר ליישומן. ככל 

 המציע ליישומן.

 30בכל מקרה הנני מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

  אמת.דלעיל זו חתימתי ותוכן תצהירי  ,שמי הנני מצהיר כי זהימים מהמועד בו יוכרז המציע כזוכה במכרז )אם יזכה(. 

________                    ______________ 

 חתימה             תאריך                                                                                                

 אישור

 במשרדי ברח' __________ מר/גב' __________הופיע בפני ________ כי ביום  אני הח"מ ________ עו"ד מאשר/ת

צפוי לעונשים הקבועים  יהיהשהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי  מס' _________, ואחרי זידי ת"-שזיהה עצמו על

עליה. כמו כן, הנני מאשר כי ______________ רשום  וחתם נכונות ההצהרה הנ"לבחוק אם לא יעשה כן, אישר את 

 הצהרה זו, מוסמך לעשות כן בשמו. בישראל על פי דין וכי ה"ה ______________, אשר חתם על

 ________________      ________________ 

 חתימה        תאריך
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 תיאור כללי של המציע - 6טופס 

 [ שלו החתימה מורשי באמצעות  המציע ידי על וייחתם ימולא זה ]טופס

 כללי מידע .1

 ______________________________________________________:המציע שם

 ח.פ :   ______________________________________________________

 _________________________תפקיד:____________________________:מוסמך נציג

 ________________________________________________________ :כתובת

 ______________________________________________________ :טלפון מס'

 ______________________________________________________   :פקס מס'

 __________________________________________________:אלקטרוני דואר

             ור אחזקות:רוט בעלי השליטה במציע )חברת אם, חברות קשורות שותפים וכו'(, כולל שיעיפ .2

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 תיאור כללי של המציע לרבות ציודו, כישוריו ונסיונו: .3

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 : ______________תאריך

 שם המציע: ___________________

 ח.פ: __________________

 : ________________חתימת המציע וחותמתו
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 חתימהאישור זכויות  - 7טופס 

 

 תאריך: __________________

 לכבוד,

  יזרעאלעמק  האזורית מועצהה

 

 

 א.ג.נ.,

 

 אישור זכויות חתימההנדון: 

 

ת"ז  _,ה"ה _____________________ כי_______ מאשר בזאת  הנני, עו"ד __________

מס'_______________________, ה"ה,_______________________, ת"ז 

"(  מוסמכים, באמצעות חתימתם המשותפת בצירוף חותמת מורשי החתימהמס'_______________________ )להלן: "

 לכל דבר ועניין.  )חברת___________________ בע"מ( המציע ו/או על גבי שמו המודפס, לחייב את המציע

 והעמודים המסמכים כל על ההצעה שהוגשה על ידי המציע ועל חתמו באופן מלא אני מאשר כי מורשי החחתימה האמורים לעיל

 ותחזוקה של מתקנים סולאריים שיוקמו על גבי סככות קירוי, אשר תוקמנה הקמהל 01-2021 מכרז מס'במסגרת 

במגרשי ספורט ומגרשי חניה בתחום המועצה האזורית עמק יזרעאל, קבלת תקבולי החשמל  על ידי המציע ותתוחזקנה

לכל דבר ועניין,  בחתימתם לחייב את המציע הם מוסמכים כי, על ידי המציע ותשלום למועצה כאמור במסמכי המכרז

 .זהבקשר עם מכרז באופן מלא מחייבת את המציע  כאמור, וכי חתימתם לרבות בקשר עם מכרז זה

 

 בכבוד רב,

 

____________________ 

 חתימת עו"ד המציע
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 נספח לעניין הסכמים נוספים באתרי המועצה – 8 טופס

 נספח להסכם מיום__________________

 

 _____________ _____ בשנת  __ בחודש  ________ ביום  שנערך ונחתם

 בין

 מועצה אזורית עמק יזרעאל

 "(המועצה)להלן: "

 אחדמצד 

 לבין

____________ 
____________ 

 "(היזם" או "הקבלן)להלן: "

 מצד שני

 והואיל:

 

להקמה ותחזוקה של "( המכרז)להלן: " 01 - 2021 שמספרושל המועצה והקבלן זכה על פי מכרז פומבי 

במגרשי ספורט  על ידי המציע ותתוחזקנה מתקנים סולאריים שיוקמו על גבי סככות קירוי, אשר תוקמנה

ומגרשי חניה בתחום המועצה האזורית עמק יזרעאל, קבלת תקבולי החשמל על ידי המציע ותשלום 

 ;למועצה כאמור במסמכי המכרז

מגרש ספורט או מגרש מכוח המכרז, נחתם בין המועצה והקבלן "הסכם המכרז", לגבי אתר הממוקם בו והואיל:

הידועים כגוש____________ חלקה______________  הממוקם על מקרקעין בתחום המועצה, חניה 

 כמסומן בתשריט המצורףו בתחום הישוב/בקרבת ישוב )מחק את המיותר(_________________

 . הסכם המכרז הנ"ל יכונה להלן: "הסכם המכרז";8להסכם המכרז כנספח 

 ל כאמור להלן;להחיל את הסכם המכרז אף על האתר נשוא נספח זה, הכ וברצון הצדדים והואיל:

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

הידועים  הממוקם על מקרקעין בתחום המועצה, מגרש ספורט או מגרש חניה הינו לעניין האתר בנספח זה  .1

כגוש____________ חלקה______________ בתחום הישוב/בקרבת ישוב )מחק את 

  "(.האתרלנספח זה )להלן לצורך נספח זה: " בתשריט המצורףכמסומן ו המיותר(_________________

מבלי לגרוע מזכויות המועצה ו/או מהתחייבויות הקבלן, מובהר כי כל תנאי הסכם המכרז, ובפרט כל התחייבויות הקבלן,  .2

ימתו של על הקבלן לעניין האתר ונספח זה, כך שעם חתבאופן מלא וכל כיוצ"ב, יחולו  , זכויות המועצהאחריות הקבלן

ר נשוא נספח הסכם המכרז נחתם בין המועצה לבין הקבלן לגבי האתכי נספח זה על ידי המועצה והקבלן, ייחשב הדבר 

ובכלל זאת , נספח זהלעניין האתר נשוא  , כי הוא מחייב את הקבלן באופן מלא כאילו נחתם על ידי הצדדים במלואוזה

מחייבות את הקבלן באופן מלא אף בקשר עם נספח זה, כי הקבלן יעמיד ות נשוא הסכם המכרז כי הבטוח)מבלי לגרוע( 

 .וכל כיוצ"ב את מלוא הבטוחות והנספחים האמורים בהסכם המכרז

 :ביום________ ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 _____________________ 

 הקבלן

 _________________________ 

  המועצה
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 המכרזערבות  – 9טופס 

 תאריך:_____________                    לכבוד

  המועצה האזורית עמק יזרעאל

 

 ערבות מס'_________________הנדון:  

 

"( הננו החייבעל פי בקשת______________________, מס' זיהוי___________________ )להלן: " .1

 לים חדשים()במלים: שלושים אלף שק₪  30,000ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של 

להקמה  01 - 2021מכרז מס' "( המגיע או העשוי להגיע לכם מאת החייב בקשר עם סכום הערבות)להלן: "

על ידי  ותתוחזקנה ותחזוקה של מתקנים סולאריים שיוקמו על גבי סככות קירוי, אשר תוקמנה

במגרשי ספורט ומגרשי חניה בתחום המועצה האזורית עמק יזרעאל, קבלת תקבולי החשמל  המציע

 .על ידי המציע ותשלום למועצה כאמור במסמכי המכרז

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית  .2

המדד היסודי כהגדרתם להלן. אם המדד החדש בתנאי שיתברר שהמדד החדש עלה לעומת לסטטיסטיקה, 

יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא חישוב הצמדה. 

  דצמבר לחודש  15 ביום שהתפרסם 2020 שנת  נובמבר "המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהיה מדד חודש

חדש" לעניין ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה קודם )או בסמוך למועד זה( ו"המדד ה 2020 שנת

 לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

 

זה הינה אוטונומית ובלתי מותנית. אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום  התחייבותנו לפי כתב ערבות .3

ללא  )שבעה( ימים מעת שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, 7הערבות או חלקו לפי דרישתכם, תוך 

כל תנאי, מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה 

שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מעת החייב, ובלבד שהסכום 

 ת בצירוף הפרשי הצמדה.פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבוהכולל שיהיה עלינו לשלמו על 

וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב למשרדי הסניף  ,2021/4/21 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .4

 החתום מטה לא יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל. דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל, לא תיענה.

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, לא ניתנת לביטול, להעברה ולהסבה. .5

 

 _____________________בנק 

 סניף ____________________

  כתובת ___________________

 

 

________________________________________ 

  וחותמת חתימות                  
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 הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד רשות ו/או לחבר מועצה - 10טופס 

 מועצההצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר 

  לכבוד

 ( או "הרשות" )להלן: "המועצה" יזרעאלמועצה אזורית עמק 

 א.ג.נ.,

 "( במסגרת הצעתי במכרז מספר המציעהצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן: " .1

 שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.    01 - 2021

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:הנני מצהיר בזאת כי המועצה  .2

 הקובע  כדלקמן : 1958 -ב׳)א( לצו המועצות המקומיות )המועצות האזוריות( תשי"ח  89. סעיף 2.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו 

חראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד א

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות״. -״קרוב״ 

 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות הקובע: 12. כלל 2.2

חבר מועצה   -. לעניין זה, ״חבר מועצה״ ״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית

 או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .3

 . בין חברי מליאת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו  סוכן או שותף.3.1

סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו . אין חבר מועצה, קרובו, 3.2

 של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. 

 .  אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות.3.3

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  .4

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .5

( לצו המועצות המקומיות 3ב׳) 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6

מחבריה ובאישור שר הפנים, רשאית להתיר התקשרות  2/3ב של )מועצות אזוריות(, לפיהן מליאת המועצה ברו

 א' )א( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 89לפי סעיף 

 

 תאריך:_______________ 

 :_____________________המציע חתימת
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 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז – 11טופס 

 אי תאום מכרזתצהיר בדבר 

אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת 

"(, המכרז)להלן: " 01/2021 "(, למכרז פומבי מס'המשתתף____________________________________ )להלן: "

 מצהיר בזאת כדלקמן:

 שם המשתתף ומנהליו.אני מוסמך לחתום על תצהיר זה ב .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2

המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם  .3

 משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.

פני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו ב .4

 להציע הצעות למכרז.

 מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. המשתתף ו/או מי מטעמו לא היה .5

לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת המשתתף  מעורב בנסיוןהיה  לא המשתתף ו/או מי מטעמו  .6

 למכרז.

 מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. היהלא המשתתף ו/או מי מטעמו  .7

נציאלי למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוט משתתףהצעת ה .8

 אחר במכרז.

 )יש לסמן בעיגול את התשובה(.  נכון / לא נכון –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .9

 אם לא נכון, נא פרט: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי מכרזים  .10

            אם לא נכון, נא פרט: . )יש לסמן בעיגול את התשובה(נכון / לא נכון   –

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. .11

 

 תאריך                       שם המשתתף                         שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר       

 אישור

אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני 

_________________ והמוסמך להתחייב בשם __________________________ הנושא ת.ז שמספרה 

המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 .בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני

 ____________________ תאריך : __________________    חתימה +חותמת עו"ד : 
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 תצהיר בדבר הרשעות – 12טופס 

 תצהיר בדבר הרשעות

אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם הצעת 

"(, מצהיר בזאת המכרז)להלן: " 01/2021 "(, למכרז פומבי מס'המציע___________________________ בע"מ )להלן: "

 כדלקמן:

 אני נושא משרה במציע ומוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו. .1

 

 הנני מצהיר בזאת )מחק את המיותר(:  .2

 השנים שקדמו לפרסום המכרז.  7לאחר בדיקתי: המציע לא הורשע בעבירה מסוג עוון או פשע  במהלך  -א'

 כדלקמן: מסוג עוון או פשע למציע יש הרשעות -ב'

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 זהו  שמי זו חתימתי  ותוכן תצהירי אמת. .3

 

                                                 ______________ 

 חתימה                                                                                                  

 אישור עו"ד

אני החתום מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב בפני 

_________________ והמוסמך להתחייב בשם __________________________ הנושא ת.ז שמספרה 

המציע ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 בחוק אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

 ___________________ תאריך : __________________    חתימה +חותמת עו"ד :              
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 מפרט טכני –נספח א׳ 

  טכני מפרט
הקבלן מתחייב בזאת לפעול במדויק על פי האמור בנספח טכני זה על כל חלקיו, ובכלל זאת לבצע את כל הפעולות 

האמורות בו, לספק על חשבונו את כל הציוד, המתקנים, העזרים, המסמכים, והתוצרים ולדאוג כי כל הנ"ל יעמדו בכל 

ו/או הסטנדרטיים נדרשים ושיאושרו על ידי המפקח מטעם המועצה, לקבל ו/או לדאוג שיינתנו כל האישורים התקנים 

הנדרשים על פי נספח טכני זה וכל כיוצ"ב, והכל, על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן, מבלי לגרוע מהתחייבויות 

בו נאמר כי "יש לבצע" "יבוצע" "יפעל"  ואחריות הקבלן מכוח הסכם המכרז. למען הסר ספק, מובהר כי בכל מקום

או כל מושג דומה, הכוונה היא כי הקבלן יבצע את האמור. בכל ציון של חומר ו/או מתקן, הכוונה שהקבלן יספק את 

 כל הנ"ל, וכך הלאה.

 בכל סתירה בין האמור בנספח זה לבין האמור בהסכם, יגבר האמור בהסכם.

 מהווה חלק ממפרט טכני זה.מפרט סככות הקירוי האמור להלן, 

 באתר בטיחות

 ולהשגחה האתר הקבלן לשמירת אחראי ,מתקן קבלת על הודעה למתן ועד העבודות ביצוע לצורך לקבלן האתר מסירת מיום

 יהיה הקבלן .זו מאחריות והבטיחות המתחייבים הזהירות ,האמצעים בכל לנקוט ועליו ,בו ושיימצא הנמצא כל ועל עליו מלאה

 ,רלוונטי דין כל פי על הדרושים הזהירות אמצעי ולנקיטת כל מטעמו למי או/ו והעובדים העבודות לבטיחות הבלעדי האחראי

 ורכוש אדם חיי להבטחת דין פי על הדרושים, לרבות  אמצעי הזהירות בכל ינקוט הקבלן .עבודה תאונות למניעת חוק לרבות

 .הדין, לרבות כל חוק, תקנה, צו וכל כיוצ"ב הוראות כל על קיום ויקפיד ,העבודות ביצוע בעת בסביבתו או/ו באתר

 בבטיחות העוסק דין כל פי על העבודות כמבצע ,עליו המוטלים החובות מלוא את הקבלן עצמו על נוטל ,העבודות ביצוע לצורך

 מלא לביצוע אחראי ויהיה בעתיד מכוחו שיפורסמו או/מכוחו ו שפורסמו והצווים ההוראות ,התקנות כל לרבות ,בעבודה

 .בהם שיכללו או/ו הכלולות ההוראות כל של ומדויק

 גם לגבי יחולו דין כל פי על או/ו זה בהסכם כאמור הקבלן על המוטלות החובות כל כי ,מפורשות מובהר ספק הסר למען

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

 .בשמם או/ו מטעמם מי ידי על המבוצעות עבודות

 איטום

 המערכת מותקנת עליו הגג בתקרת רטיבות, הפרעות, או נזקים אחרים כלשהם  או לנזילות טענה בכל אחראי לטפל הקבלן

בטענה לשביעות  יטפל לא והקבלן במידה .מי מטעמם או/ו המועצה, המפקח של רצונם לשביעות ממועד הקריאהימים   14 תוך

 למועצה הקבלן, ולחייב את בעצמה, המועצה רשאית לתקן ו/או לבצע כל פעולה נדרשת,במועד האמור לעיל רצון המועצה

 .ערבות הביצוע או כל חלק ממנה, מבלי לגרוע מזכויותיה את לחלט הזכות תהיה

 גובלות תשתיות

 ומבלי לרבות )ולבצע את כל הפעולות הנדרשות לשם כך(,גובלות באתר בתשתיות פגיעה למנוע  ,ומתחייב הקבלן אחראי 

 ובמסגרת היה .ביצוע העבודות במסגרת ,ביוב וקווי מים להובלת צינורות ,טלפון קווי ,חשמל ועמודי חשמל קווי ,לגרוע

 הקבלן של המשנה קבלני או/הקבלן ו ידי על העבודות מביצוע כתוצאה כאמור תשתיות יהרסו או/ו יפגעו העבודות ביצוע

 ,חשבונו על אחראי,הקבלן מבלי לגרוע מזכויות המועצה ו/או הישוב. בכלל זאת,  ,מטעמו יישא באחריות בלעדית לכך מי או/ו

 .מיידי באופן וזאת לקדמותו המצב להחזרת הפגומות או/ו ההרוסות התשתיות להחליף את או/ו לשחזר או/ו לתקן או/ו לשקם

 כללי

 .תקפים ישראליים בתקנים המעודכנים ותקנותיו -1954 יד"תש החשמל חוק לפי תתוכנן החשמל מערכת

 .המערכת תחזוקת ולרבות כל עבודה לביצוע האתר למתחם כניסה בדבר מראש המועצה המפקח מטעם עם יתאם הקבלן

 להנחיות קונסטרוקטור בהתאם הגג על ויפוזר ,חלקים משטחים גבי על יונח ,מתאים הנפה בכושר מנוף עם לגג יונף הציוד כל

 .הקבלן של
 .השמש מקרינת מוגנים יהיו וכבילה חשמל וקופסאות ארונות כגון פלסטי בידוד או פלסטי חומר כל

 אוויר שגם במזג לכך ידאג הקבלן .אליו המערכת ועיגון הגג יציבות את להבטיח מ''ע הנדרשים האמצעים בכל ינקוט הקבלן

 מהנדס של הקבלן אישור ינפיק ,ההתקנה בסיום .לסביבה בטיחותית בעיה ויהוו ,אלמנטים יתנתקו לא ,וסוער צפוי לא

 .וסופי תקני באופן ההתקנה ואת ,הגג יציבות את מאשר אשר קונסטרוקציה

 .ההקמה עבודות ביצוע ובתום במהלך רציפה בצורה האתר ניקיון על לשמור יש

 פ''ע חינוך במוסדות ביותר, לרבות, במקומות הרלוואנטיים דרישות כיבוי אשהאש המחמירות  כיבוי בכל דרישות לעמוד יש

 .החינוך משרד תקנות

 

 תכנון

 :להלן המפורטות התכניות כל את העבודה ביצוע לפני -המפקח של לבדיקה ימסור הקבלן
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 .חשמל ארונות ,ייצור מונה ,ממירים מיקום ,ציוד פריקת נקודות ,תוואי ,המבנה סימון – מיקומים תכנית

 .פנלים פריסת תכנית

 .לגג חיבור פרטי הכוללת קונסטרוקציה תכנית

 DCו  AC קווית חד תכנית

 .פ''פה מיקומי הכוללת הארקות תכנית

 .קופסאות מיקומי הכוללת תעלות תוואי תכנית

 .תשתית תכנית

 .ממירים והצבת מיקום תכנית

 .חשמל ארונות תכנית

 .וסולמות ממירים כלובי הכוללת מסגרות תכנית

 .הצורך במידת מדרכים מיקום תכנית

 .וממירים פנלים מפרטי

 .התקנה )אשר יהיה כפוף לנספח לוחות הזמנים בהסכם( ז''לו

 )'וכו חשמל / קונסטרוקטור/קרינה( בדיקות אישורי

 . המועצה מטעם המפקח י''ע שאושרה בתכנית שינוי כל ובכתב מראש מחדש לאשר יש

  .המתקן תיק של עותק סגור בארון ישמר וכן המתקן מתיק עותק למועצה יועבר התקנה בגמר

 .המפקח ידי על יוגדרו המתקןתיק  תכולת דרישות

  והפעלת התקנה ,לתכנון מחייבים סטנדרטים
 :טכניים תקנים

 .החשמל חברת ידי על ומאושרים IEC 61215 ,IEC 61730 פנלים

 מכון ונושאים אישור החשמל חברת ידי על המאושר מהסוג והםTUV ,DVE 0126-1-1 ,CE 6.1בתקני  עומדים ממירים

 .הישראלי התקנים

 :כלליים תקנים

 דרישות   לפי חשמל ומערכות ציוד  IP65אטימות  ברמת .ISO-9002  וISO 9001 .- תקן תו בעלי מיצרנים חשמל לוחות

 .בארץ החשמל וחוק החשמל משק תקנות ,)י"חח( לישראל חשמל חברת

 .היישום פי על הנדרש אחר וכל תקן 61439, 1220, 1173, 918, 728, 466, 414 רלוונטיים כמו ישראלים בתקנים עמידה

 מכלולים מיקום

 שהות ממירים ממקום של בטיחות מרחקי בעניין החינוך משרד או/ו הסביבה איכות משרד הנחיות פי על ימוקמו הממירים

 .'וכו חשמל חברת תקני פי ועל ,אדם בני של קבע

ייעודית  במה ועל ייעודי כלוב בתוך ,ח )חברת החשמל(''ח ובאישור שהוצג לתכנון ובהתאם נגיש במקום ימוקמו הממירים

 יהיו לא מקורה והממירים ,גניבות מפני מוגן ,רתק במנעול נעול יהיה הכלוב .הקבלן י"ע כך לצורך שתיבנה ,הצורך במידת

 .לשמש חשופים

 .הפנלים תחת או מוצל במקום יותקנו הפנלים מערכי חיבור קופסאות

 ממירים

 יותקנו לחילופין או יותר( או IP54חיצונית ) להתקנה מותאמים יהיו-VDE 0126-1ו  CE, TUVבתקנים  עומדים הממירים

 אטומים. בארונות או/ו סגור בחדר

 .תוכניות הצגת המועצה לאחר מטעם המפקח באישור חשמל לחוק בהתאם .הטיפול ממשטח מ"ס 50-200 – התקנה גובה

 .התקנים מכון , י"חח י"ע לשימוש מאושרים ממירים

 על שילוט המורה יוצב ראשי חשמל ללוח בסמוך או כבאים בפאנל כאשר מתאים שילוט עם נגיש במקום יותקנו הממירים

 .במבנה המהפך מיקום

 בהתאם לאופי נעילה מנגנון כולל סגורים כלובים או/ו מגולוון פח או מגלוון ברזל קונסטרוקציית גבי על יותקנו הממירים

 .החשמל וחברת הביטוח דרישות ,היצרן הוראות ,האתר

 המועצה בדיקת דורשת ציבור במוסדות ,ביותר הקרוב הקבוע השהיה מאזור לפחות מטרים 4 של במרחק יותקנו הממירים

המועצה באופן מידי לאחר ביצוע  לידי יועברו הבדיקה תוצאות של הקבלן מתחייב כי עותקים .שנתית ובדיקה מקדימה קרינה

 . הבדיקה

 פריצת קרינה ויש במידה הממירים/ המערכת של אוטומטי ניתוק אפשרות בעל רציף ניטור ציוד להתקין רשאית המועצה 

  .מהממירים

 שינוי ברמות יהיה שלא כלומר -הממיר התקנת לאחר הקרינה בכמות גידול אפס מגדירות המועצה של הבטיחות הנחיות

  .הרקע קרינת

 .ומסגרות קונסטרוקציה
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 109 י"ות 412 י"ת , 414 י"ת כולל הרלוונטיים הישראלים התקנים בכל תעמוד הקונסטרוקציה

העיגון  כלל אביזרי יותקנו ,הבטיחות ודיני הבטיחות והגיהות יועץ בגובה, עבודה להוראות בהתאם  ,העבודות תחילת טרם

 .קונסטרוקטור י''ע תקניים מאושרים הנדרשים, כאשר הם

 .הגג בטיב לפגוע שעלולה אחרת פעולה כל או קידוח /השחזה/ריתוך/חיתוך כל הגג על יבצע לא הקבלן

 מטעם הקבלן מורשה קונסטרקטור ידי על ייעשה )הנושאת המערכת( הקונסטרוקציה של הסופי והאישור הפיקוח ,התכנון

 הקונסטרוקציה והמערכות יתוכננו וייבנו ל  .הבטיחות ובכפוף לאישור המפקח מטעם המועצה והנחיות יםהתקנ לכל ובהתאם

 ש."קמ 130 לפחות של ברוחות המערכת עמידות

פירוקם בתקופה מוקדמת יותר, לרבות  או/ו ההסכם נשוא המכרז תקופת בתום פירוקם שיאפשר כך המתקנים את יתכנן הקבלן

 .)'וכו נוספת קומה בניית בהגג )לרבות איטומו( בטיפול צורך של במקרה( או העברה/ו מחדש והתקנתם לצורך פירוקם

קידוחים שהשפעתם  למעט שהוא היבט בכל הקיימת בקונסטרוקציה או בגג פגיעה ללא תבוצע הגגות ג"ע המתקנים התקנת

 .איסכורית הוא הגג בו במקרה הקונסטרוקציה התקנת על הגג מזערית לשם

בגגות, לרבות  פגיעה כל .הגגות וכל כיוצ"ב בגגות, לרבות באיטום יפגעו לא המתקנים כל של והתחזוקה הביצוע ,התכנון

 .י הקבלן"ע לאלתר תתוקן באיטום

 'מ 2.2בגובה  הסולם של ראשון שלב .מגולוון מברזל עשויים יהיו ,מגן וחופת נעילה מנגנון בעלי תקניים לגג עליה סולמות

 .עת בכל ונעול לשליפה ניתן יהיה

בוצעה בפועל ברמה מעולה, על    ההתקנה המאשר באופן בלתי מסויג כי ההקמה סיום עם קונסטרוקטור אישור יציג הקבלן

 .פי הנדרש ובהתאם לאמור בנספח זה ובהסכם
 והארקות התקנות ,חשמל תוכניות

ואליו,  הגג גבי על AC ה כבלי והעברת הולכת בגין המועצה מטעם המפקח למול אותה ולאשר חשמל תוכנית להפיק יש

 .ואסטתטיקה קרינה לרבות מטעמי

 .למתקן תואם קצר בזרם לעמידה ויתוכננו החשמל וחוק 61439 י"לת בהתאם יורכבו חשמל לוחות

 .החשמל והדין חוקי פי על ההזנה כבלי של והטמנה הקבלן מתחייב כי חפירה

 61386 י''לת ומותאם מאליו כבה מחומר ועשויים אורכם לכל שלמים יהיו החשמל כבלי

 על ובקרה שליטה יכולת לספק הקבלן באחריות ,ח ו/או המחלק הרלוואנטי ו/או המפקח מטעם המועצה''ח י''ע שיידרש ככל

 ההספק מקדם שישתנה ככל .החשמל לרשת המערכת חיבור בעקבות הנוצרת כל בעיה ולפתור ,הייצור ומקדם ההספק מקדם

מבלי   .קדמותו אל ההספק מקדם ערך את ולהחזיר לתקן הקבלן באחריות זה יהיה ,חיבור המערכת בעקבות הצרכנות במקום

 .ההספק למקדם בקשר ח''מח קנס שיתקבל כל עבור ישלם לגרוע מהתחייבויות הקבלן, הקבלן

 החשמל. ותוכניות ההתקנה תקינות המאשר באופן בלתי מסויג את חשמל מהנדס אישור למועצה יועבר

 אש כיבוי

 .''פוטווולטאים פנלים קיימים זה במבנה'' יירשם בו למבנה בכניסה אור פולט שילוט יותקן

הכבאות  לשירותי להגיש יש ההתקנה ובגמר , 1220 י''ת פ''ע גלאים מערכת להתקין יש אמפר 63 מעל חשמל לארונות

 .מוכרת ומוסמכת מעבדה אישור

 .מאליהם כבים ארונות , 61439 י"לת בהתאםהקבלן מתחייב להתקין 

 או עמיד אש אלמנט י''ע אש מופרדת תהיה ,בגג הנמצאים ב''וכיו חשמל לוחות ,אוויר מיזוג למתקני בסמוך מערכת התקנת

 .לפחות מטר 2 של במרחק בגג הסמוכים המתקנים משאר מרוחקת שתהיה

 שילוט

 .בחריטה ושילוט סימון

 . הממירים מיקום על מורה אשר הראשי החשמל ארון גבי על הכוונה שילוט

 ישולטו  'וכו ההארקה מערכת ,כבלים ,בטחון מפסקי ,חשמל לוחות ,חיבורים קופסאות ,סולאריים קולטים ,האביזרים כל

 .UV מוגן יהיה חיצונית יותקן אשר שילוט כל .התקן פי על למקומו ויעוגן תקני בשילוט

 .הם אף יסומנו קרקעיים-תת תוואים

 למערכת בצמוד וסגור מסומן בארון זמינות יהיו מתקן ותיק חשמל תוכניות

 בטיחות

 :כללי

 .המועצה מטעם המפקח ובאישור מראש בתאום ורק אך יתבצעו עבודות

 .לאתר הבטיחות בין היתר ממונה הינו הקבלן מטעם העבודה מנהל

 תדריך ויש להעביר ,באתר העבודה תחילת טרם המועצה מטעם מהמפקח תדריך לקבל יש באתר הבטיחות ממונה באחריות

 .המשנה וקבלני הקבלן עובדי לכל בטיחות

 .הבטיחות תדריכי ותיעוד השונים העובדים של האישורים ובו לאתר בטיחות תיק לקיים יש

 .המערכת חלקי כל בין להליכה מכשולים יהיו שלא כך פנויים מעברים להשאיר יש
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 למשתמשים אין סכנה אשר ומועדים בשעות המועצה מטעם המפקח עם מראש תתואם )'וכו הנפות( כמסוכנת המוגדרת פעילות

 .ריק המבנה הנ"ל והמצוי תחתיו )לרבות מגרש ספורט ו/או חנייה( או/ו במבנה הסככה

 .האתרים פעילות בשעות עת בכל נעולים יהיו סולמות

 .ולאחריהן העבודה שעות במהלך השגחה ללא או/ו האתרים בשטח כלים או/ו ציוד יושארו לא

 :מגן ציוד

 .ואופייה העבודה סוג לפי הנדרש, לרבות על פי דין, המגן בציוד להשתמש יש

 .תקין האישי המגן בציוד להשתמש יש

 .בדיקתו תוקף שפג מכשור/בציוד אין להשתמש

 :חשמל

 המועצה מטעם המפקח עם מראש ובתיאום אישור ללא המבנה הזנת את לנתק אין

 .בחשמל אלתורים לבצע אין

 .כפול בידוד בעלי הם כאשר ורק אך מותר ,מטלטלים חשמליים בכלים השימוש

 .מכנית פגיעה מפני חשמל המוביל חשמלי כבל כל לאבטח יש

 .חשמל מהנדס פיקוח תחת מוסמך חשמלאי י"ע תבוצע חשמל עבודות כל

 :גידור

 .הבטיחות ועל פי המפקח מטעם המועצה יועץ ידי על שיונחה כפי העבודה איזורי על ישמור או/ו יסמן או/ו יגדר הקבלן

 אחרת לא מוגדר כאשר . )חינוך במוסדות האמור בכל( החינוך משרד ל"מנכ חוזרי הנחיות פי ועל התקן פי על יעשה גידור

 בכל תקין במצב ויישמר שוטף באופן יתוחזק הגידור .לפחות מטר 1.5 בגובה חדשים איסכורית לוחות ידי על יעשה הגידור

 .העבודות זמן

 .הבטיחות והמפקח יועץ י"ע לו שיימסר כפי והכוונה אזהרה בשלטי העבודה אתר את ישלט הקבלן

 .מעוגן כשאינו הגג ג"ע או/ו המגודר לאזור מחוץ ציוד או חפץ כל יניח או יעבוד או יאכסן לא הקבלן

 . עת בכל נעולים אלו שערים לשמור ידאג הקבלן .הקבלן לשימוש בגידור יותקנו סולמות או/ו שערים

 .מפגעים הצטברות למניעת שוטף באופן פסולת יפנה הקבלן

 1139 י "ת י"עפ גובה ועבודות פיגומים
 בגובה. לעבודה הכלליות והמיוחדות הבטיחות, וכל הנחיות הרלוונטים והתקנים החוקים, הדינים פי על יעשו בגובה עבודות

 טון 2 של מעמס כושר בעלות לנקודות מעוגנות תקניות בטיחות בכל הציוד הנדרש, לרבות רתמות יצוידו בגובה העובדים כל

 .גובה לעובדי ייעודי מגן לפחות וכובע

 .בתוקף בכל זמן בו הם עובדים בפרויקט זה חייבת להיות ותעודתם בגובה בטוחה לעבודה יוכשרו באתר העובדים כל

הכללי/יומן עבודה, שהקבלן מתחייב כי  בפנקס וירשם באופן משקף לתקנות בהתאם עבודה מנהל י"ע באתר הפיגומים בדיקת

 . יהיה נגיש וזמין למועצה בכל עת

 .גובה לעבודות מוסמך מדריך ידי על כחוק ויוסמכו יודרכו )מטר 2 מעל בגובה עבודה( בגובה העובדים כל

 .מוסמך מדריך ידי על יודרכו הרמה במות או ממוכנים פיגומים על עולים אשר העובדים כל

 

 בסיסי  טכני מסמך

 :ואישורים מפורטות תוכניות קבלת ,נדרש

 אדריכלית תוכנית

 קונסטרוקטור אישור

 המבנה מתכנן ומהנדס ביסוס יועץ אישור

 השלד מתכנן – כלונסאות בדיקות אישור

 כלונסאות יציקת לאחר בטון בדיקות אישור

 בטיחות ממונה

 העבודה תחילת לפני הבטיחות יועץ של הבטיחות תוכנית

 הביצוע לאחר )בינוי( הבטיחות יועץ אישור

 המערכת שטיפת לצורך הגג על שילכו עובדים + סולארית מערכת של נסיעה ליכולת גג תכנון

 האיסכורית פחי – הקירוי לטיב )תקן תו( מעבדה אישור

 פלדה גלוון אישור
 העבודות את שמלווה )ת"תמ( מוסמך עבודה מנהל

 פרויקט מנהל אישור
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 תאורה +חיבורים על )3 סוג( בודק חשמל מהנדס אישור

 החשמל מתכנן אישור

 )ביצוע לאחר( מוסמך חשמל בודק אישור

 :התכנון דרישות עם להחמיר רשאי היזם( מינימלי כללי העבודה תכולת

 הגג / השטח מדידת

  2014-תנאי תקנות התכנון והבניה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר(, התשע"דהיתר בנייה ככל שנדרש, ועמידה בכל  הוצאת

 במקרה של פטור מהיתר.

 סטטיים חישובים

 לביצוע תוכניות הכנת

 גורמים וקבלת עם תיאום .ואלומיניום אומן מסגרות עבודות .הרמה וציוד מתקנים ,מנופים ,פיגומים :כגון נלוות עבודות

 .שונות מרשויות והיתרים אישורים

 )מינימום( .לבן צבוע מ"מ 6 פח אסכורית התקנת

 חיים קו התקנת
 הדרומית הנמוכה בפאה מרזב + מזחלת

 החלחול בור לקידוח מרזב חיבור

 ) ר"מ 700 לכל לפחות אחד חלחול בור( מהמרזב נגר מי החדרת קידוח

 סולם+ תחתית כניסה נעילת ,לרצפה עד ר"מ 2 מגובה שיורד נשלף סולם ,ר"מ 2 גובה עד הגנה מסגרת עם( חיצוני סולם

 )נשלף

 צול ¾ הגג  על מים ברז חיבור 

 קבע שילוט

 :ספורט לקירוי מיוחדת תכולה

 )תקופת ההתקשרות למשך הצבע בתחזוקת מחוייב היזם( .עליון צבע שכבות בשתי וצבועה מגלוונת פלדה – קונסטרוקציה

 'מ 2 לגובה עד ספוג + בשמלה בסיס + העמודים של הגנה

 .ובסיסים )בקלונסאות ביסוס( בטון עבודות

 חשמל עבודות

 אוטומטי -וכיבוי הדלקה ,0.6רמת האחידות לא תפחת מ , לוקס 400 לד תאורה תאורה גופי התקנת לרבות- תאורה מערכת

 תאורה תוכנית ,
 מ' 7.5לא יפחת מ מינימלי  סככה גובה

 :חניה מגרשי לקירוי מיוחדת תכולה 

 רכבים 4 כל בין קדמי עמוד של תכנון הבסיסי בתכנון יתאפשר

 תמיכה אסכורית עמודי גם להתקין רשאי היזם ,לפאנלים קונסטרוקציה תמיכה רק – פח קירוי ללא הינו מינימלי בסיסי תכנון

 .'מ 2.5נמוך חלק מינימלי ספורט גובה מגרשי בקירוי כנדרש מגלוונים וקונסטרוקציה

 איטום
 הקירוי מבנה תוך אל גשם מי חדירת למניעת ייבנה שהמבנה לכך אחראי הקבלן/הספק

  הגג ג"ע בהמטרה איטום בדיקת .מהבדק כחלק המטרה בדיקת על להורות רשאי המפקח

 :דגשים 

 האוויר לרוחות ולמזג מוסבת הקבלן לב תשומת .הרלוונטים התקנים פ"ע והכוחות העומסים בכל לעמידה יתוכנן הקירוי

 הקמת של בחשבון לקיחה בהתאם תוך תכנון ולבצע המקומיים הרוחות נתוני את לברר הקבלן על .ואתר אתר לכל האופייניים

 .הגג ג"ע תואמים מפרשים עם סולארית מערכת

 יוחזר המצב פגיעה של מקרה בכל . הריצוף מבחינת הקיים במצב לפגוע מבלי ויבוצע יתוכנן לבטון הקונסטרוקציה עיגון

 .הספק במחיר כלולות יהיו אלו ועבודות לקיים מושלם באופן אםתו למצב , לקדמותו

 אחר אתר לכל או למחסני הקבלן הובלה לרבות , ספורט ממגרשי קיימים תאורה עמודי והובלת פירוק לבצע מתחייב הקבלן

 .המפקח לו שיורה כפי

 .אליו המנוקזים ר"המ כ"סה לפי העבודות באיזור הגשמים ממוצע חישוב לפי יתבצע הנגר למי ניקוז קידוח

 משלים טכני מסמך

 :תכנון

 :כמפורט המפקח למול מקדים תכנון לאשר היזם באחראיות

 עקרונית אדריכלית תכנית הכנת

 השונים. התכנון גופי מול טיפול כולל העקרונית לתכנית המנהל אישור לאחר )שנדרש היכן) בניה להיתר בקשה הכנת
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 .להיתר סטטיים חישובים הכנת
 בין הביצוע יכללו תכניות .המנהל לאישור יובאו החשמל לרבות המפורטות התכניות כל – לביצוע מפורטות תכניות הכנת

 :היתר

 .צד ומבטי על מבט הכוללים וחתכים חזיתות

 .טיפוסיים וחתכים פרטים ,חיבור פרטי ,ביצוע פרטי

 .בטון ועמודי לכלונסאות זיון פרטי

 :היזם יפעיל התכנון ביצוע לצורך

 .העבודות ובסיום במשך לפני וסימון למדידה מוסמך מודד

 מתכנן .ואישור אכלוס ההיתר לשלב לביקורת ואחראי שלד ומתכנן בקשה כעורך ישמשו/שישמש קונסטרוקטור או/ו אדריכל

 .פלדה מבני בתכנון מוכח ניסיון בעל יהיה השלד

 .להנחייתו בהתאם מאושרת ומעבדה וביסוס קרקע יועץ

החיבורים  וכל קיים חשמל לוח שדרוג/ואישור בדיקת ,במפרט נדרשת לעוצמה בהתאם תאורה לתכנון חשמל מהנדס

 .יסוד הארקת ותכנון ,שידרשו והשינויים

 ח"דו הקיים ומסירת המגרש ולבדיקת התכניות לאישור )העבודה סביבת את התואמים והכשרות רשיונות עם( בטיחות יועץ

 . בטיחות יועץ אישור לרבות ,ויהיו במידה תיקונים ואישור ובדיקת למועצה תקינות

 .היזם חשבון על יהיו 'וכד ,בניה להיתר לרבות תכניות והפקת צילום הוצאות כל

 :ספורט מגרשי לקירוי פלדה מסגרות הקמת לביצוע והוראות דגשים

  :היתר בין כולל  PVמערכת  להתקנת כהכנה קירוי ביצוע

 : לביצוע הכנות
 פירוק לרבות ,הובלת עמודים כולל ,המפקח הוראות לפי מלא וטיפול ומסירתם )וקיימים במידה( קיימים תאורה עמודי פירוק

 .בלוח ההזנה וביטול הכבל שליפת .כנדרש ותיקון מהודק במצע הבורות וסגירת תאורה לעמודי יסודות ופינוי

 .שקיימים ככל ,קיימים גדרות של מחדש והתקנה זמני פירוק

 ח"בהתאם לדו ביסוס כולל ,הפלדה קירוי לנשיאת , חשוף מבטון עגולים עמודים או פלדה קורות -עמודים בטון: עבודות

 קרקע. יועץ

 .העמודים התקנת בגמר לעמודים מסביב הקודם למצבו השטח תיקון או מ"ס 1 בעובי 1/1 חם אספלט תיקון

 תיקני ומאושר יהיה החומר .מטר 2 של לגובה עד ספוג או גומי של בציפוי עטופים יהיו החשופים שהעמודים בזאת מובהר

 . הבטיחות יועץ י"ע
 לקדמותו כולל המצב והחזרת עמודים ובניית כלונסאות קידוח לצורך )טריבונה( קיימים בטון מושבי חציבת של במקרה

 .לטריבונות השלמה יציקת
 : חרש מסגרות

 .האיסכורית פח קירוי של נאות ניקוז שיאפשר .וצבועה מגולוונת נושאת מתכת קונסטרוקציית

 .הדרומית בחזית האגד קורת לתחתית עד )מצחייה( אנכית סגירה בביצוע חובה אין

 .הנדרשים הגמר פרטי פלשונגים וכל ,רוכבים לרבות המועצהן לבחירת גוון בכל בתנור וצבוע מגולוון איסכורית פח קירוי

 .הקיים המגרש מרכז לקו מעבר קירוי יתכנן שהקבלן/הספק בזאת מובהר

 : ניקוז עבודות

 מרזבים ירידת שלא תותר בזאת מובהר ,)הנמוכה בפאה( הגג כל לאורך יותקנו חופשית שפיכה למניעת ומרזבים מזחלות

 . מאושרת בהתאם לתכנית ,הגג את ינקזו והמרזבים המזחלות . הגג מניקוז כחלק הקיים למגרש

 .מ"ס 11 על יעלה לא מהקרקע )ההורקה פתח( החופשי הקצה שמרחק כזה באופן יותקנו המרזבים

 )ספיגה( חלחול בורות לתוך יורקו המרזבים

 :החשמל עבודות

 אחיד בפיזור לפחות לוקס 400 -של תאורה לעוצמת מתאימים פנסים יותקנו הקונסטרוקציה ג"ע

 .ל"הנ לדרישה העונה פוטומטרי חישוב יגיש הקבלןהספק מהנדס ,השטח פני כל על

 .תקן תו נושאי ,לד מסוג יהיו התאורה גופי
 . התאורה גופי התקנת המאשר תאורה יועץ אישור יציג שהקבלןשהספק בזאת מובהר

 הכנת ,החשמל מתקן ללוח ולכל מוסמך בודק ואישור הצורך במידת אביזרים החלפת לרבות קיים חשמל לוח והתאמת בדיקה

 .הלוח ושילוט עדות תכנית
 .קיים חשמל ללוח הזנה כבל הארכת כולל העבודה

 .וחיבורם בלוח פוטנציאלים השוואת פס תוספת כולל יסוד הארקת

 במגרש כל פגיעה חשבונו על יתקן/ויחליף הצורך ובמידת , הקיימים המגרשים תקינות על לשמור בזאת מתחייב הקבלןהספק

 .הביצוע במהלך )'וכו שערים עמודים,גדרות( אליו המחוברים בחלקים או
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 בטיחות

 )מגרשי ספורט קירוי לגביי וגם אסבסט לגבי גם( הסככות ג"ע בטיחות יועץ י"ע ומאושר קבוע חיים קו יותקן

 קירוי/גג לכל אחד , בטיחות יועץ י"ע מאושרים גישה סולמות יותקנו

 הגגות בין לחיבור מדרך יותקן , )'מ 3 עד( סמוך מבנה של במקרה

 : ספורט מגרש קירוי מידות

 .המפקח ולאישור בפועל מדידות לפי לקירוי מתאר קווי תחום

 .המפקח ולאישור ,לתכנון 'מ 7.5 מינימלי קונסטרוקציה תחתון למפלס נטו גובה

 בודד. ספורט מגרש לכל היותר לכל 'יח (8שמונה) עמודים 'מס

 קירוי סככות מפרט
הקבלן מתחייב בזאת לפעול במדויק על פי האמור במפרט זה על כל חלקיו, ובכלל זאת לבצע את כל הפעולות האמורות בו, 

לספק על חשבונו את כל הציוד, המתקנים, העזרים, המסמכים, והתוצרים ולדאוג כי כל הנ"ל יעמדו בכל התקנים ו/או 

ועצה, לקבל ו/או לדאוג שיינתנו כל האישורים הנדרשים על פי הסטנדרטיים נדרשים ושיאושרו על ידי המפקח מטעם המ

מפרט זה וכל כיוצ"ב, והכל, על אחריותו ועל חשבונו של הקבלן, מבלי לגרוע מהתחייבויות ואחריות הקבלן מכוח הסכם 

 המכרז. 

 וחניונים : הספורט מגרשי קירוי וביצוע לתכנון מנחים קווים

 :תכנון .1

 .הספורט רשות תקני פי על יתבצע הקירוי תכנון -כללי

  .הקירוי קונסטרוקציית של התחתון מ' למפלס 7.50 -מ יפחת לא הקירוי של נטו גובה

 .הסביבה לאופי יותאם הצורך ובמידת וישרים נקיים בקווים יבוצע התכנון – אדריכלות

 :המבנה חלקי .2

 המתכנן  הנחיות לפי צבוע או טבעי חשוף ,המועצה דרישת לפי

 RHS– מ יהיו העמודים .א

  הגג  .ב

 מרחבי גג או ומרחביים מישורים אגדים FE פלדה קורות מסוג  מפלדה עשויים יהיו הגג של הנושאים האלמנטים

 .מלא

 .כל חלקיה על 1225 י"ת פלדה מבני חוקת פי על יהיה הגג אלמנטי של והביצוע התכנון

 הכוונה היא למפקח[האם  -המועצה. ]כנ"ל י"ע ייקבע העליון הצבע של הסופי הגוון

 :כדלקמן יהיו הגג קונסטרוקציית של התוכן עומסי .3

 412 י"ת תקן פי על ושימושים קבועים עומסים

 413 י"ת תקן פי על אדמה לרעידות עמידות

 414 י"ת תקן פי על רוח עומסי
 התאורה. גופי את להוסיף יש הקבועים לעומסים

  הגג סיכון .4

 מראש וצבוע מצופה מגולוון יהיה הפח1508 י"ת תקן פי על ובנתונים בעובי ,מפלדה צורתיים פחים י"ע יבוצע

 לפי ובגוון הפח צידי בשני מיקרון 25 של מזערי בעובי ,בתנור פוליאסטר קלוי סיליקון בסיס על שכבתי תלת בצבע

 .המתכנן בחירת

 תאורה .5

( ולחניונים תותקן 0.6באחידות ,לפחות ר"למ לוקס 400 -למגרשי ספורט ) מתאימים תאורה אמצעי יותקנו בחלל

עם  08(, כל גופי התאורה יהיו לד אשר יעמדו במפרט 0.5לוקס למ"ר ואחידות  100מערכת תאורה ברמת תאורה 

 יכולת עמעום.

שקעי חשמל משוריינים ומוגני  4למערכת החשמל והתאורה תותקן מרכזיית תאורה וחשמל נפרדת, לרבות התקנת 

 כלול שקע כח תלת פאזי.מים בתוך הלוח כאשר 

 עלות הקמת מתקני החשמל והתאורה יחולו על היזם בלבד, המועצה לא תישא בכל עלות.

 

 הקבלן יגיש למועצה מפרט סופי בכתב לאחר השלמת העבודות בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים והמפורטים להלן: 

 השלמת חתימת אדריכל + מפקח + מנהל פרויקט;

 אישור יועץ בטיחות; 

 תכנון מול ביצוע ; –אישור מתכנן חשמל 
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 אישור בודק חשמל מוסמך;

 אישור בדיקות מעבדה לבטון;

 השלמה תעודת :

 אישור גלוון הפלדה ;

 אישור מעבדה להתאמת אביזרי החשמל לתקן;

 בדיקה של מעבדה מוסמכת של מערכות אינסטלציה מים ניקוז וביוב;

 אישור כיבוי אש;

 אישור קונסטרוקטור:

 ת תיק מתקן הכולל את כל הבדיקות והאישורים הנדרשים ע"פ תקן;הכנ

 תעודת אחריות על איטום;

 טופס העדר תביעות;

 ערבות טיב: 

 ממוחשבות וחתומות ע"י מודד מוסמך המשקפת צילום מצב עדכני של העבודות בעת מסירתן למועצה. made – asתוכניות 

 כתב אחריות

 אישור מכון תקנים.

 הנדרש על פי דין להפעלת המתקןכל אישור אחר 

 אחריות מקצועית

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בנאמנות, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא אחראי לטיב העבודות שהוכנו 

 ו/או בוצעו על ידו ו/או על ידי כל מי שהועסק על ידו ו/או מטעמו, לרבות היועצים ו/או כל מי שנמסר לפיקוחו.

הקבלן ישא באחריות מקצועית מלאה בגין כל פעולה ו/או מחדל שייעשו על ידו או מטעמו ו/או על ידי עובדיו ו/או אחרים, 

 לרבות היועצים, בקשר עם האמור בהסכם זה ו/או המתחייב על פיו.

סגרת התכנון, או אושרו בידי המועצה או הרשויות איזה תכניות, מפרטים או מסמכים אחרים, שהוכנו על ידי הקבלן במ

שהקבלן הכינם על פי דרישת המועצה, לא ישחררו האישור או הקבלה, שניתנו כאמור על ידי המועצה, את הקבלן מאחריותו 

המקצועית המלאה והקבלן לא יהיה פטור מחמת כך מחובותיו ולא יהיה בכך כדי לשתף ו/או להטיל על המועצה כל אחריות 

 ם האמורים.באשר לטיב התכניות ו/או המסמכי

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי הקבלן ישא באחריות לכל הנובע מבחירתם ועבודתם של האדריכלים, המתכננים 

 וכל היועצים הנוספים עפ"י הסכם זה.

 מפרט העבודה:

גרש קיים הכולל תכנון וביצוע קרוי ותאורה: גג מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת וצבועה בשתי שכבות צבע עליון לקירוי מ

או צינורות, פחי קשר ועיגון לרבות  ברגים וכל האבזרים הנדרשים כולל סיכוך המבנה  RHSמסבכים מפרופילי פלדה 

בלוחות פח טרפזי מגולוונים וצבועים כולל סיכוך וסגירה אנכית חזית דרומית. הפרויקט כולל הוצאת היתר, חישובים 

המצורף הכולל עבודות בטון )ביסוס בכלונסאות( ועמודי בטון, עבודות חשמל   ור בסטטיים, הכנת תוכניות לביצוע וכל האמ

לרבות התקנת גופי תאורה מאושרים על ידי יועץ בטיחות, עבודות ניקוז הגג לרבות מזחלות וצמ"גים. הפרויקט כולל את כל 

 לביצוע במפרט הטכני המצורף.התיאומים הנדרשים וההכנות לביצוע מושלם של העבודה. הכול בכפוף לאמור בדגשים 

 .)סיכוך אנכי לאגד דרומי ומערבי עד תחתית גובה גמלון )הצללה אנכית

 

 תכנון:

 עבודת התכנון כוללת בין היתר:

 הכנת תכנית אדריכלית עקרונית לאישור המועצה.

 התכנון השונים  הכנת בקשה להיתר בניה לאחר אישור המפקח מטעם המועצה לתכנית העקרונית כולל טיפול מול גופי

 הכנת חישובים סטטיים להיתר.

כל התכניות המפורטות לרבות החשמל יובאו לאישור הממועצה. תכניות הביצוע יכללו בין  –הכנת תכניות מפורטות לביצוע 

 היתר:

 חזיתות וחתכים.

 פרטי ביצוע, פרטי חיבור, פרטים וחתכים טיפוסיים.

 פרטי זיון לכלונסאות ועמודי בטון.

 ביצוע התכנון יעסיק הקבלן: לצורך

 מודד מוסמך למדידה וסימון לפני במשך ובסיום העבודות.

 אדריכל ו/או קונסטרוקטור שישמש/ישמשו כעורך בקשה ומתכנן שלד ואחראי לביקורת לשלב ההיתר ואישור אכלוס.

 יועץ קרקע וביסוס ומעבדה מאושרת בהתאם להנחייתו.
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צמה נדרשת במפרט, בדיקת ואישור/שדרוג לוח חשמל קיים וכל החיבורים מהנדס חשמל לתכנון תאורה בהתאם לעו

 והשינויים שידרשו, ותכנון הארקת יסוד.

יועץ בטיחות לאישור התכניות ולבדיקת המגרש הקיים ומסירת דו"ח תקינות למועצה ובדיקת ואישור תיקונים במידה ויהיו 

 , לרבות אישור יועץ בטיחות .

 מת יועצים לאישור המועצה טרם שיתקשר עימם.הקבלן הזוכה יעביר רשי

 מתכנן השלד יהיה בעל ניסיון מוכח בתכנון מבני פלדה.

 כל הוצאות צילום והפקת תכניות לרבות להיתר בניה, לאישור המועצה וכד' יהיו על חשבון הקבלן.

 

 דגשים והוראות לביצוע הקמת מסגרות פלדה לקירוי מגרשי ספורט:

 בין היתר:ביצוע העבודות כולל 

 עבודות בטון :

 עגולים מבטון חשוף )חובה( לנשיאת קירוי הפלדה, כולל ביסוס בהתאם לדו"ח יועץ קרקע -עמודים

 ס"מ או תיקון השטח למצבו הקודם מסביב לעמודים בגמר התקנת העמודים. 1בעובי  1/1תיקון אספלט חם 

מטר. החומר יהיה תיקני ומאושר  2או ספוג עד לגובה של מובהר בזאת שהעמודים החשופים יהיו עטופים בציפוי של גומי 

 ע"י יועץ הבטיחות .

 מסגרות חרש :

 קונסטרוקציית מתכת נושאת מגולוונת וצבועה. 

 הקבלן יבצע סגירה אנכית )מצחייה( עד לתחתית קורת האגד בחזית הדרומית .

 רבות רוכבים,  פלשונגים וכל פרטי הגמר הנדרשים.קירוי פח איסכורית מגולוון וצבוע בתנור בכל גוון לבחירת הממועצה ל

 מובהר בזאת שהקבלן יתכנן קירוי קונזולי )זיזי( מעבר לקו מרכז המגרש הקיים .

 עבודות ניקוז :

מזחלות ומרזבים למניעת שפיכה חופשית יותקנו לאורך כל הגג , מובהר בזאת שלא תותר ירידת מרזבים למגרש הקיים 

 כחלק מניקוז הגג .

 זחלות והמרזבים ינקזו הגג, בהתאם לתכנית מאושרת .המ

 ס"מ , 11המרזבים יותקנו באופן כזה שמרחק הקצה החופשי )פתח ההורקה ( מהקרקע לא יעלה על 

 עבודות החשמל:

לוקס לפחות בפיזור אחיד על כל פני השטח, מהנדס הקבלן יגיש חישוב  400 -ע"ג הקונסטרוקציה יותקנו פנסים מתאימים ל

 ומטרי העונה לדרישה הנ"ל.פוט

 מובהר בזאת שהקבלן יציג אישור יועץ בטיחות המאשר התקנת גופי התאורה .

בדיקה והתאמת לוח חשמל קיים לרבות החלפת אביזרים במידת הצורך ואישור בודק מוסמך ללוח ולכל מתקן החשמל, הכנת 

 תכנית עדות ושילוט הלוח.

 פוטנציאלים בלוח וחיבורם.הארקת יסוד כולל תוספת פס השוואת 

הקבלן מתחייב בזאת לשמור על תקינות המגרשים הקיימים , ובמידת הצורך ויחליף/יתקן על חשבונו כל פגיעה במגרש או 

 בחלקים המחוברים אליו )גדרות ,עמודים שערים וכו ( במהלך הביצוע.

 תקנים

התכנון המפורט, המתחייבות מהצעה/הסכם זה. כמו כן  התקנים הישראליים העדכניים הרלוונטים מחייבים לגבי כל עבודות

 מחייבים התקנים הישראליים לגבי כל חומרי הבניה שייעשה בהם שימוש במבנה.

בהעדר תקן ישראלי לגבי חומר או מוצר מסוים, יחייב התקן הגרמני או האמריקני המתייחס לאותו חומר או מוצר, עפ"י 

 קביעת המתכנן.

 ש במוצרים מתוצרת חוץ, יחייבו הדרישות התקניות של תקני ארץ המוצא לגבי המוצר הרלוונטי.בכל מקרה שייעשה שימו

 המתאים, או הצרפתי. DINתכנון חלקי שלד קונסטרוקציית הפלדה ייעשה בכפיפות להנחיות התקן הגרמני 

 הישראליים:העומסים הקבועים והשימושיים שיש לקחת בחשבון בעת התכנון המפורט יהיו לפי התקנים 

 עומסים קבועים ושימושיים. 412ת"י  -

 עומסי רעידת אדמה. 413ת"י  -

 עומסי רוח. 414ת"י  -

 תכנון חלקי שלד קונסטרוקציית הפלדה יהיה עפ"י התקן הישראלי העדכני של מכון התקנים הישראלי.
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                     _____________:של המציעתאריך : ______________    חתימה +חותמת עו"ד    

 מפרט טכני –נספח א' 

 מפרט טכני

  

 אישור בקבלת חייבת זה טכני במפרט מהאמור שינוי ו/או סטייה כל. המתקן לרכיבי הטכני המפרט יפורט להלן

 . ובכתב מראש לכך המזמינה

  

  וולטאים-פוטו פאנלים .1

  בתקנים עומדים. המממן והגוף החשמל חברת, התקנים מכון מאושרי 1.2 1.1. מסוג   crystalline siliconמונופולי; 
,0IEC 61215, IEC 6173 .NEMA 4 

 : מתח ממירי . 2

 החשמל חברת, התקנים מכון י"ע מאושרים .2.1

2.2.  .TUV, VDE 0126-1-1, CE בתקנים עומדים 

 מטר מאזורי שהייה. 4יותקן במרחק של  .2.3

 יותקן ע"פ הוראות חוק החשמל ומשרד הגנת הסביבה. .2.4

 יותקן בתוך כלוב ממירים מבודד בבידוד כפול. הממיר .2.5

 הממיר יותקן בתוך כלוב עופרת למניעת קרינה. .2.6

 : ומדרכים סולמות, נושאת מערכת, קונסטרוקציה .3

 .בדין הקבועות הבטיחות הוראות ובכל  109י "ת, 141 י"ת, 412 י"ת בתקנים עמידה .3.1

.  מערכת להתקנת והגג המבנה למוכנות קונסטרוקטור דעת חוות, באתר העבודות תחילת לפני, לקבל הקבלן באחריות .3.2

 .  הקונסטרוקטור להוראות בהתאם יפעל הקבלן

 .  קונסטרוקטור ידי על חתום יהיה הקונסטרוקציה ופרטי רכיבי כל של המפורט התכנון .3.3

 ובכלל, שבוצעהההתקנה  לתקינות סופית קונסטרוקטור דעת חוות, המערכת התקנת סיום עם, לקבל הקבלן באחריות .3.4

 .  ולגג למבנה, ממירים לבמות וקירות וכלובי, לסולמות, האחיזה למערכת זה

 . נירוסטה או מאלומיניום ב( יהיו"וכיו אומגות, מחברים, תפסים, )ברגים המערכת רכיבי כלל .3.5

, במתקנים יהקורוז מניעת על בדגש, לפחות שנים 25של  חיים לאורך יותאמו הקונסטרוקציה ורכיבי ההתקנה, תכנון .3.6

 .' וכו במחברים, בבסיסים

 . קורוזיה למניעת מבודד יהיה שונים מתכות סוגי חיבור .3.7

 

 : עבודות חשמל .4

 8 )ברק חשמל לעבודות משרדית הבין הוועדה בהוצאת חשמל למתקני הכללי המפרט י"עפ יבצעו החשמל עבודות כל 4.1

 והתקנות המידה אמות, החשמל חוק להוראות בהתאם וכן, ט "בקרבתו )שס או חי במתקן עבודה ( החשמל תקנות י"ועפ

 . העניין בנסיבות החלים והכללים

 : DCכבלים ורכיבי   4.2

 . TUV, VDE, EN זה ובכלל, הרלוונטיים בתקנים עמידה .4.2.1

  תקן בעלי יהיו', וכו נתיך בתי, נתיכים, מנתקים, מפסקים זה ובכלל, הרכיבים כל .4.2.2

 . ערך שווה או ABB ומתוצרת, החשמל חברת ידי על לשימוש ומאושרים            

  .IP65 אטימות בדרגת יהיו DC-ה לוחות .4.2.3

 . קשים סביבה בתנאי לעמידה FLEX-SOL-LX מדגם כבלים .4.2.4

  .C1200 עד של בטמפרטורה ועמידים הלוגן תעריפילי, אש חסיני, UV מוגני כבלים .4.2.5

 : ACכבלים ורכיבי      3.4

 )אלומיניום(. NA2XY או) נחושת  N2XY, XLPE בידוד עם כבלים .4.3.1

 (1516 י"ת )לרבות הרלוונטיים בתקנים עמידה .4.3.2
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 . חוץ לתנאי מתאימים, UV מוגני כבלים .4.3.3

 

 מובילים וסולמות כבילה: , תעלות    4.4

 . ייעודם שיצוין כך ומשולטים מגולוונים יהיו כבילה וסולמות מובילים, תעלות .4.4.1

 ,()מפלס גובה שינויי. להם המיועד בעומס בהתחשב כך יבנו כבילה וסולמות מובילים, תעלות .4.4.2

 . היצרן של מקוריים בחלקים שימוש באמצעות יבוצעו בסולמות וסיבובים פניות               

 שתישמר כך, ובסופם בתחילתם נחושת במוליך פ"פה אל יוארקו כבילה וסולמות מובילים, תעלות .4.4.3

 . האלמנט אורך לכל ההארקה מוליך של הגלוונית הרציפות

  מכסי הידוק .(מתאים ייעודי בכיסוי להשתמש יש) אורכה לכל משמש מוגנת תהיה הכבילה .4.4.4

 . מתכתי בנד ו/או ברגים באמצעות התעלות               

 .  הכבלים לכמות מתאים שרשורי בצינור הכבילה את להשחיל )במעברים( יש חשופה שהכבילה היכן .4.4.5

  אזיקון ו/או מצופה נחושת תיל באמצעות לקונסטרוקציה DC-ה כבלי ו/או שרוולים הידוק .4.4.6

 . פלסטיק אזיקון לא (בלבד )מתכתי               

 

 לוחות חשמל :    4.5

 ( בתקנים  הרלוונטיים 1991-א"התשנ ,וולט( 0001 עד במתח לוחות )התקנת החשמל תקנות בדרישות עמידה

 המזמינה מטעם החשמל ואנשי החלוקה  חברת, י"חח העניין ובהנחיות לפי, 1419י "ות 61439 י"ת לרבות

 .  ההקמה אתר על שאחראים

 

 הארקות והגנות :   4.6

 הארקות החשמל בתקנות לרבות, הרלוונטיים בתקנים יעמדו באתר ההגנה ושיטת ההארקות מערך .4.6.1

 . שאושרו התכניות י"עפ יבוצעו , וכן1991-א"התשנ, וולט 0001עד  במתח חשמול בפני הגנה ואמצעי

 .  UV קרינת בפני ועמידה מים מוגנת בקופסה פ"פה יותקן, הממירים ובריכוז החשמל לוחות בקרבת .4.6.2

 . הנדרש החתך בעל נחושת מוליך י"ע יבוצע פ"פה לבין מתכתי ציוד בין חיבור כל .4.6.3

 . הטכני וליועץ למזמינה תוצאותיה על ולדווח ההתקנה סיום לאחר רציפות בדיקת לבצע יש .4.6.4

 (Grid-Onחיבור ) לאחר בדיקות פרוצדורת

 פנלים סולארים     

 עבר/נכשל
תוצאה 

 מדודה
 תיאור בדיקה קריטריון תוצאה צפויה

מספר 

 בדיקה

  

המתחים עפ"י 

התכנון. דו"ח 

חשמלאי בודק 

מאשר את תקינות 

 המתקן.

יש לבצע בדיקות מתח 

לגבי כל המתקן החשמלי 

 נשוא ההסכם.

 1 מתח.

   
בדיקות לכל יש לבצע 

 הפנלים

בדיקות 

 תרמוגראפיות
2 

 בדיקת ממירים    

   

יש לוודא תקינות 

התצוגה ,כניסות 

הכבילה והתקשורת  

 וניקיון כללי

 1 מצב הממירים

   

יש לוודא כיול הממירים 

על פי הוראות יצרן 

ובדיקה שמקדם ההספק 

 במקום

 2 כיול
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 יש לבדוק יחס הממרה 

DC ל- .AC 

מתחי רשת יש לבדוק 

 בכל פאזה לכל ממיר.

יש לבדוק זרמים בכל 

 פאזה לכל ממיר.

 

 3 בדיקות חשמליות

 בדיקת מערך הארקות    

 עבר/נכשל
תוצאה 

 מדודה
 תיאור בדיקה קריטריון תוצאה צפויה

מספר 

 בדיקה

  

המדידה אמתה 

את תקינות 

 המערך.

יש לבצע מדידה לפי 

 הצורך.

מדידת לולאת 

בכל  התקלה

 הלוחות.
1 

 ותקשורת מערכת ניטור    

 עבר/נכשל
תוצאה 

 מדודה
 תיאור בדיקה קריטריון תוצאה צפויה

מספר 

 בדיקה

  

ניטור  מערכת

לפי הותקנה 

המפרט. המערכת 

מנטרת ומציגה את 

 הנתונים כנדרש.

יש לוודא התקנת 

מערכת ניטור נתונים 

 ע"פ המפרט.

התקנת מערכות 

ניטור נתוני מערכת 

 ותקינותה.
1 

   

יש לוודא פעילות 

תקינה ונכונות 

 ויציבות הנתונים

תקינות 

התצוגה 

הגראפית 

 ברשות

2 

 בדיקת ביצועים    

 עבר/נכשל
תוצאה 

 מדודה
 תיאור בדיקה קריטריון תוצאה צפויה

מספר 

 בדיקה

   

יש לבדוק את יחס 

ל פי נספח הביצועים ע

תפוקה מובטחת בהסכם 

 .זה

 1 יחס ביצועים
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  הבדיקה השנתיתפרוטוקול 

  :בדיקת חיזוק מכאני (3

  

תיאור  קריטריון הבדיקה  תדירות 

 הבדיקה 

 מס' 

 תעד נזקים או שינויים כלשהם בתכנית ההצבה.   שנתית 

 פנלים  

)כל 

 המערכים(

 1 

בדיקה ויזואלית ובסרט מדידה (היכן שנדרש) מפני  בצע   שנתית 

 עיוותים הנובעים מלחצים מכאניים על המסגרת. 

( ובכלים מתאימים את הידוק ברגי הפנלים 5בדוק מדגמית )%   שנתית

 למסילות עד ליצירת מגע מלא בין המשטחים. 

 הזז את הפנל ידנית לבדיקת חוסן ההתקנה.    שנתית

 . פנלכתמים על פני  הפנלהימצאותוכית בדוק הימצאות פגמים בזכ  שנתית 

בדוק אטימות בין זכוכית הפנל והתאים והאטימה של   שנתית 

 מסגרת האלומיניום. 

 בדוק יציבות גב העבודה ויזואלית ופיזית ע"י הפעלת כוח מתון.   שנתית 

 2  ממירים 

 בדוק את גב העבודה מפני עיוותים, פגיעות מכאניות, גלוון .   שנתית 

בדוק את שלמות הממיר, העדר שריטות ופגיעות, כל הברגים   שנתית 

 במקומם. 

 בדוק את חוסן ההתקנה ע"י הפעלת כוח פיזי מתון.   שנתית 

 בדוק מפני חסימת פתחי אוורור   שנתית 

 בדוק שמדבקות הזיהוי גלויות לחלוטין.   שנתית 

בדוק את שלמות הלוח, העדר שריטות ופגיעות, כל הברגים   שנתית 

לוחות  במקומם. 

 חשמל 

 AC-DC  

 

 

 

3 
 בדוק את חוסן ההתקנה ע"י הפעלת כוח פיזי מתון.   שנתית 

בדוק שכל הברגים בלוח מחוזקים היטב. השתמש בכלים   שנתית 

 מתאימים לביצוע הבדיקה. נסה למשוך מעט את המוליך החוצה. 
)בדוק העדר 

מתח לפני 

תחילת 

הבדיקה 

במכשיר 

מדידה 

  תקין(.

  

  

בדוק שאין עיוותים כתוצאה מחיזוק יתר של בורגי המעטפת   שנתית 

 ושהדלתות והפנלים נסגרים בקלות וללא הפעלת כוח . 

בדוק את אטימות הלוחות מפני חול, אבק ומים. בדוק את   שנתית 

 הידוק ותקינות כניסות הכבלים לארון. 

 בדוק חיזוק פסי צבירה בלוחות מ"נ.   שנתית 

בצע בדיקות מכאניות של מנגנוני ההפעלה והאינטרלוקים בלוחות   שנתית 

 מ"נ. 

 בדוק טמפרטורה בלוחות חשמל ובדוק את מערכת האוורור   שנתית 

 בדוק גלוון   שנתית 

שלמות ויושר 

הקונסטרוקצי

ה הנושאת 

,בדיקת עגונים 

 ודיאגונלים. 

4 

 בדוק העדר עיוותים, כיפופים, סימני קורוזיה    שנתית

בדוק תקינותם של יריעות בידוד ואיטום נקודות חדירה    שנתית

 בין הקונסטרוקציה והגג. 

בדוק כי כל הברגים קיימים ומחוזקים עד ליצירת מגע מלא בין    שנתית

אומים "ניילוק" \המשטחים. וודא כי קיימות דסקיות משוננות

  שחרור. למניעת

 הפעל כוח פיזי מתון לבדיקת חוסן ההתקנה. 

 בדוק רציפות של מסילות ושנקודות ההארקה תקינות    שנתית
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בדוק את חוזק העוגנים, הידוק בורגי המהדקים, פיצול גידים    שנתית

 בכבל המתיחה ודרגת מתיחתו בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור. 

בדוק את שלמות המובילים, גלוון, רציפות בין חלקים, העדר    שנתית

 עיוותים ופגיעות ושלמות המכסים והצמדתם. 
שלמות 

וחוזק 

מובילים    

AC-DC  

 5 
בדוק רציפות חשמלית בין חלקים מתכתיים והארקתם לאדמה.    שנתית

 וודא שפירוק מכסה לא יפגע ברציפות הארקה לחלקים אחרים. 

 תקינות  בדוק את שלמות הכבלים והעדר פגיעות בבידוד.   שנתית 

והתקנת 

-ACכבלים    

DC  

בדוק שהכבלים מונחים ותפוסים לתעלה במרווחים שווים   שנתית  6 

 ובאופן מסודר כפי שהותקנו 

 בדוק את נקודות הקיבוע למבנה וחוסנם.    שנתית

  ומנגנון מניעת טיפוס.בדוק שלמות, גלוון,    שנתית 7  סולמות  

 טפס על הסולם בזהירות ובחן את כל השלבים . 

 בדוק שלמות, גלוון.    שנתית
 8 כלובים 

 בדוק את סגירת הדלתות ומנגנוני הנעילה.    שנתית

 בדוק חוסן התקנה ע"י הפעלת כוח פיזי מתון.    שנתית

 9 מדרכים 

בדוק שכל הברגים במקומם ומחוזקים עד להצמדה מלאה    שנתית

 בין המשטחים. 

 שלמות, רציפות, גלוון ועוותים.  -בדוק באופן ויזואלי   שנתית

בדוק שקיימת רציפות בין כל החלקים המתכתיים והמדרך כולו    שנתית

לפחות לפס ההשוואה של  ממ"ר 16 מחובר במוליך 

 הקונסטרוקציה. 

 העזר בכלים מתאימים.  –בדוק את חיזוק הברגים    שנתית
קווי חיים    

)אם 

 קיים( 

 10 
 בדוק אם קיימים גידים מפוצלים בכבל הפלדה .    שנתית

בדוק שלא קיימים מכשולים לאורך תוואי הכבל ושאין הפרעה    שנתית

 לניידות לאחר ההתחברות לכבל.

מעקות         גלוון.בדוק שלמות, רציפות,    שנתית

)אם 

 קיימים(

וזאת לאחר בדוק את חוסן החיבור למבנה ע"י הפעלת כוח פיזי    שנתית 11

 .שנקשרת ברתמת בטיחות לנקודת עגון קונסטרוקטיבית בגג

 בדוק שכל בורגי החיזוק במקומם ומחוזקים היטב.   שנתית

קופסאות

 חשמל -
12 

מחיזוק יתר או התקנה על מישור שאינו בדוק עיוותים הנובעים    שנתית

 אחיד.

בדוק העדר חורים וסדקים הפוגעים באטימות .בדוק הידוק    שנתית

 אנטיגרונים

  שנתית
בדוק את חיבורי השרשורים ע"י התאמת המחברים והצמדתם  

 המלאה ,נסה למשוך מעט את הכבלים וזהה חופש תנועה חריג.

שרשור 

כבילה בין 

 הפנלים

13 

בדוק תקינות חיבור גישורי הארקה בין הפנלים לקונסטרוקציה.    שנתית 

בדוק רציפות במכשיר בודק רציפות בין מסגרות הפנלים אל נקודת 

 החיבור הראשית.

חיבור 

 הארקות
14 

 בדוק חיבור הארקות לכל חלקי תעלות המתכת כולל המכסים .  שנתית 

( 1בדוק את תקינות חיבור מוליך ההארקה לממיר בשתי נקודות:   שנתית 

 ממ"ר. 16( חיצוני לגוף הממיר במוליך 2פנימי עם כבל ההזנה 

 בצע בדיקת רציפות לפס ההשוואה בלוח האיסוף.

 :בדיקת הארקה בלוח מוזן  שנתית 

o . בדוק את תקינות חיבור מוליך ההארקה ללוח המוזן 
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את תקינות חיבור כבלי ההארקה לפה"פ הראשי. בדוק בדוק   שנתית 

אומגות לפס. נסה \חיזוק ברגים ואומים ואת הצמדות נעלי הכבל

 להזיז את המוליך כדי לזהות חופש.

בדוק את תקינות חיבור מוליכי ההארקה לשלד הקונסטרוקציה   שנתית 

 וודא רציפות בין חלקי השלד בבודק רציפות.

 שנתית 

בדוק המצאות ותקינות יחידת התקשורת המרכזית   

 ראוטר בארון התקשורת\ונקודת רשת

בדיקת מערכת 

התקשורת 

והפעלת 

 הניטור

15 

 

  בדיקות חשמליות .א

  :DCבדיקות צד  (1

 של הסטייה טווח. האחרונה בשנה מוסמכת במעבדה כיול שעברו מדידה במכשירי יבוצעו החשמליות הבדיקות 

  .%2 על יעלה לא המדידה מכשירי

תיאור  קריטריון הבדיקה  תדירות 

 הבדיקה 

 מס' 

רציפות הארקה לפנלים: בצע בדיקת רציפות חשמלית במד רציפות   שנתית 

ובחוט מאריך בין נקודת החיבור הראשית של ההארקה לקונסטרוקציה 

 לבין נקודת החיבור של גישור ההארקה למסגרת הפנל. 

 1  בדיקות הארקה 

רציפות הארקת התעלות: בצע בדיקת רציפות חשמלית במד   שנתית 

רציפות ובחוט מאריך בין נקודת החיבור הראשית של ההארקה 

 לתעלה לבין קטעי התעלה ולמכסים. 

רציפות הארקת הממירים: בצע בדיקת רציפות חשמלית במד רציפות   שנתית 

ובחוט מאריך בין נקודת החיבור הראשית של ההארקה לגוף הממיר לבין 

 פס ההשוואה בלוח הממירים. 

בדיקת רציפות הארקה בין פס ההשוואה הראשי לקונסטרוקציה: בצע   שנתית 

בדיקת רציפות חשמלית במד רציפות ובחוט מאריך בין הפה"פ הראשי 

 לבין פס ההשוואה בגג ובינו לבין נקודות החיבור בפרטי הקונסטרוקציה. 

במכשיר בודק בידוד במתח  DCבצע בדיקת בידוד מוליכי  • שנתית 

1000V.  

הבדיקה תתבצע בלוח הסטרינגים כאשר כל המפסקים מנותקים והקו 

הנמדד אינו מחושמל. יש לבצע מדידה בין: פלוס והארקה, מינוס 

 והארקה ובין הפלוס והמינוס. 

 .  100MΩאין לקבל תוצאה נמוכה מ •

בדיקת 

בידוד 

 מוליכים 

 2 

 1 

כאשר כל המפסקים  לכל סטרינג DCבצע מדידה במד מתח  

  מנותקים והמדידה מתבצעת בכניסה להדקי המפסק.

התוצאה המתקבלת צריכה להיות מקורבת למספר הפנלים בטור כפול 

 -מתח הריקם של פנל בודד. (תלוי בתנאי הסביבה בזמן המדידה) חשוב

 יש לבצע תחילה מדידה של מתח בריקם וזרם קצר לפנל בודד. 

מדידת מתח 

על כל סטרינג 

 בריקם 

  

 3 

     

  :ACבדיקות צד  (2

 בין נמוך במתח החשמל קווי בכל תתבצע הבדיקה שנתית 500V במתח בידוד בודק במכשיר AC מוליכי בידוד בדיקת בצע 

 . לאדמה האפס בידוד בדיקת ובין לאדמה הפאזות
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 שנתית המערכת של הראשי במפסק  ACמתח בדיקת בצע  צד בדיקת 3MΩ מ נמוכה תוצאה לקבל אין

3 AC בכל הראשיים המפסקים כי וודא(הראשי המפסק של הפעלה בצע  מתח בדיקת הפעלה לפני 

 . ללוחות בכניסה AC מתח בדיקת בצע מכן ולאחר) off במצב בלוחות AC שנתית הלוחות

  :בדיקות הפעלה (3

בדיקת מתח בכניסת  -בצע הפעלה של הממירים על פי הוראות היצרן שנתית 

לפני הפעלה. הפעל את הממירים באופן בו   AC -ו  DCהממירים בצד 

 לממירים.  ACלממירים ולאחריו מתח    DCתרים מתח 

  

בדיקות 

הפעלה של 

 הממירים 

  

  

 1 

  

בזמן הפעלת הממירים וודא כי המאוורר(במידה ויש) מופעל למס  שנתית 

 'שניות לבקרה 

יש לוודא תחילה שאין כל חיווי  -בצע בדיקת תקינות של פעולת הממירים שנתית 

במידה ויש אנא פעל על פי  -הודעה)\על הממירים שמראה על תקלה(נורה

 הוראות היצרן 

 -בצע בדיקה שאין כל רעש חריג שנשמע מהממירים בזמן עבודתם שנתית 

 במידה ויש אנא פעל על פי הוראות היצרן 

בכל ממיר(במידה ויש יותר מזוג אחד בכניסה  DCבצע מדידה ע"י מד זרם  שנתית 

יש לבדוק על כל הזוגות) התוצאה המתקבלת צריכה להיות מקורבת 

זרם של  Xבמקביל וזה ע"י חישוב של  מס' סטרינגים  למספר הסטרינגים

 סטרינג אחד. 

בדיקת זרמים 

בכניסה 

 לממיר  

 2 

בדוק קיום תקשורת בין יחידת התקשורת לכל הממירים באתר  שנתית 

 ולמערכת המטאורולוגית 
בדיקת 

מערכת 

התקשורת 

והפעלת 

 הניטור 

 בדוק האם המערכת מעבירה נתונים לפורטל  שנתית  3 

באתר כאשר  DC-ו  ACמלאה לפנלים ולוחות החשמל  IRבצע בדיקת  שנתית 

  IRלפחות, ומלא את הטופס לבדיקות  %1/האתר בהספק עבודה של 
בדיקות 

IR   
 4 

  בדיקות כלליות  .ג 

 

 תדירות 

תיאור  קריטריון הבדיקה 

 הבדיקה 

 מס' 

בכל הלוחות והתאמת ציוד  AS-MADEבדוק את קיומם של תיקי תכניות  שנתית 

 מותקן לתוכניות 
 1  תכניות 

בדוק את נוכחותו של כלל ציוד הבטיחות הנדרש לפי רשימת דרישות  שנתית 

 יועץ הבטיחות במסגרת הפרוייקט ותקינותו 
 2  בטיחות  

בדוק את תקינות מערכת האזעקה. הבדיקה תהיה על ידי פתיחת הכלוב או  שנתית 

 הפעלת חיישן ובדיקה עם המוקד, שנתקבלה אצלו התראה. 
 3  אזעקה 

 4  ניקיון  בדוק את ניקיון המערכת )לרבות פנלים( וסביבתה  שנתית 
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  הסכם –ספח ב׳ נ

 _____________שנערך ונחתם ________ ביום __ בחודש _____ בשנת

 בין

 יזרעאלעמק  מועצה אזורית

 "(מועצהה)להלן: "

 מצד אחד

 לבין

____________ 
____________ 

 ("היזםאו " "הקבלן)להלן: "

 מצד שני

 והואיל:

 

להקמה ותחזוקה של מתקנים  "(המכרז)להלן: " 01 - 2021 שמספרוזכה על פי מכרז פומבי  קבלןהו

קבלת תקבולי החשמל  ,קבלןעל ידי ה ותתוחזקנה קירוי, אשר תוקמנהסולאריים שיוקמו על גבי סככות 

 ותשלום ובכפוף אליו כאמור בהסכם זה הפעלהלמשך תקופת ה קבלןבגין המתקנים הסולאריים על ידי ה

 ;כאמור בהסכם זה מועצהל "סכומי היזם"

נשוא המכרז, בצורה יעילה  והקבלן מצהיר, כי ברשותו ידע, אמצעים וניסיון בביצוע התחייבויותיו והואיל:

 וחסכונית תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים;

 וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים, הכל כמפורט בתנאי הסכם זה להלן; והואיל:

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא, הגדרות ונספחים .1

 מקום בלבד ואין להשתמש בהם למטרות פרשנות. כותרות הסעיפים הוכנסו כמראי 1.1

נספחי המכרז, בין אם מסמכי, תנאי ולרבות ההצהרות וההתחייבויות האמורות בו וכן כל  ,המבוא להסכם זה 1.2

 צורפו להסכם זה ובין אם לא צורפו, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

במסמכיו יחול על הקבלן ויחייב אותו המכרז על כל מסמכיו ו/או נספחיו מהווה חלק מהסכם זה, והאמור  1.3

בכל מקרה של סתירה שיתגלה אם יתגלה, בין האמור בהסכם זה באופן מלא, במסגרת הסכם זה. עם זאת, 

 לבין נספחיו ו/או לבין מסמכי המכרז יגברו הוראות ההסכם.

 הסכם זה לא יפורש כנגד מנסחו, אלא לפי הכוונה העולה ממנו. 1.4

 הבאים המשמעות שבצידם אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים:בהסכם זה תהיה למונחים  1.5

המתקנים "

או  "הסולאריים

המערכות "

 "הסולאריות

 

 

 החומרים

 

בין היתר קונסטרוקציית  הכוללים וולטאית,-בטכנולוגיה פוטומתקן/מתקנים לייצור חשמל  -

אלומיניום/ברזל מגלוון ייעודית מאושרת על ידי קונסטרוקטור, קולטים פוטו וולטאים חדשים 

ממירי זרם ישר לזרם חילופין חדשים ותקינים  ותקינים, מאושרים על ידי חח"י והמפקח,

 ברמה מעולה שיאושרו על ידי המפקח בקרהמערכות ניטור ו מאושרי חח"י, מעולהבאיכות 

רש לשם הקמת והפעלת המתקנים כאמור. המתקנים ורכיביהם יהיו חדשים ויעמדו דוכל אשר נ

יוקמו על ידי הקבלן על מתקני ו, בכל עת בכל דרישות דין ותקן, לרבות דרישות רשות החשמל

 ;מכוח הסכם זה הקירוי בהתאם להסדרה

הקבלן )כהגדרתו להלן( שהובאו למטרת הקמת ו/או תחזוקת  כל החומרים, לא כולל ציוד

כל החומרים הנדרשים לצורך  הפרויקט, לרבות כל מוצר, אביזר, רכיב, משטחי ועמודי מתכת,

פאנלים סולאריים/קולטים פוטו וולטאיים, ממירים, קונסטרוקציה  הקמת מתקני הקירוי,
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 ציוד הקבלן

 

או  "מתקני הקירוי"

 "הסככות"

 

"כלל או "המתקנים" 

 המתקנים"

 

 "האתר"

 

 

 

 

"בדיקות טרם 

 חיבור"

 

 "בדיקות קבלה"

מתקן העתיד להיות חלק מהמתקנים, לרבות וכיוצ"ב, בין מוגמרם ובין בלתי מוגמרים, וכן כל 

 חומרים שהקבלן טרם שילם עבורם וטרם סופקו לאיזה מהאתרים.

ם, אביזרים, כלי רכב וכיוצ"ב, המשמשים את הקבלן לשם ביצוע ריכל הציוד, מכונות, מכשי

 העבודות, אך לא כולל החומרים כהגדרתם לעיל.

 

, על כל הנלווה אליהן, כגון תאורה מעולהיכות סככות קבע תקניות בא, אשר הינן סככות קירוי

 ומערכות נלוות; מערכות חשמל

 

 המתקנים הסולאריים ומתקני הקירוי, על כל הנלווה ו/או הקשור אליהם;

 

הידועים  ,מועצהה בתחום על מקרקעין םהממוק או מגרש חניה  רטספו מגרש

כגוש____________ חלקה______________ בתחום הישוב/בקרבת ישוב )מחק את 

למען הסר  .8 כנספחכמסומן בתשריט המצורף להסכם זה ו המיותר(_________________

ספק, מובהר כי כל התחייבויות הקבלן בקשר עם האתר )ובכלל זאת בקשר עם בטיחות(, יחולו 

גגותיהם, המערכות הסולאריות וכל , לעניין כל חלקי האתר ו/או סביבתו, לרבות הסככות

  ;כיוצ"ב

 

בדיקות שיבצע הקבלן לאחר השלמת הקמת המתקנים הסולאריים וסמוך לחיבור המתקנים 

 (;off grid testsלאריים לרשת החשמל )הסו

 

 (;on grid testsבדיקות שיבוצעו על ידי הקבלן לאחר חיבור המתקנים לרשת החשמל )

 

או  "הפרויקט"

, כל אחד "העבודות"

 מאלה:

 

 

 

 

 

 

 

באיכות מעולה על  להקמת מתקני הקירוימתן אחריות תכנון, רכש, מימון, אספקה, הקמה ו-א' -

למתקני  4, לרבות קבלת כל אישור ו/או היתר נדרש למעט טופס כל הנלווה אליהן כגון תאורה

 ;"(עבודות הקירוילהלן: "כל העבודות הקשורות עם הנ"ל יכונו ) הקירוי

 גגותעל  להקמת המתקנים הסולאריים ומתן אחריות תכנון, רכש, מימון, אספקה, הקמה-ב'

עבודות להלן: "כל העבודות הקשורות עם הנ"ל יכונו ) וביצוע כל עבודה נלווית מתקני הקירוי

 ;"(הסולארי

מתקנים הסולאריים לכל תקופת כן הפעלה ותחזוקה של הו טיפול ותחזוקה במתקני הקירוי-ג'

מחלק החשמל ו/או  הזרמת החשמל המיוצר במתקנים לרשת החשמל של חח"י ,הפעלהה

. העבודות הקשורות עם מועצהל " )כהגדרתם בהסכם(סכומי היזםתשלום " , תוךהרלוואנטי

 "(:עבודות ההפעלההנ"ל יכונו "

יפנה על חשבונו ובאחריותו את המתקנים הסולאריים על  קבלן, הההפעלהעם תום תקופת  -ד'

, כל הנלווה אליהם מגגות הסככות, וישאיר את הסככות והגגות במצב טוב, כאשר הם נקיים

 ומתאימים להמשך שימוש; מתוחזקים

או " מי היזםתשלו"

 "היזם סכומי"

 

 החשמל" קבולי"ת

, התשלומים שעל היזם להעביר למועצה בקשר עם האתר בהתאם להצעת המחיר נשוא המכרז 

 להסכם זה; 12.5 כאמור בסעיף

 

בגין  על ידי חח"י או מחלק החשמל הרלוואנטי סכומי תעריף ההזנה מחח"י שיתקבלו בפועל

 החשמל שייוצר במתקנים הסולאריים;
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 "המפקח"

 

 

 "המהנדס"

 

לפקח על ביצוע העבודות או כל אדם אחר אשר יוסמך  מועצההמי שימונה מעת לעת על ידי  

. למען הסר ספק, מובהר כי תפקיד המפקח יכול להתבצע על בכתב לתפקיד זה מועצההעל ידי 

בעלי תחומי מומחיות שונים, בהתחשב בשלבי  ידי מספר אנשים שונים, ובכלל זאת אנשים

 ;הפרויקט

 מהנדס המועצה;

חברת או "" חח"י"

 "החשמל

 ;)לרבות לעניין חלוקת חשמל( בנעליה כדין ו/או גורם שיבוא חברת החשמל לישראל בע"מ -

   

 "ההסדרה"

 

מחלק או " "המחלק"

 "החשמל

 "הצרכן"

 

 

 "הפעלה"תקופת ה

 

 "התמ"א"

 

 "המדד"

 

על  ו/או ישונה , לרבות כפי שיתעדכןשל מכרז זה לעיללמסמכי ההזמנה  1.24כאמור בסעיף  

  ;ידי המועצה

  וכן מחלק היסטורי, כאמור באמות המידה. בעל רישיון חלוקה

 

הישות המשפטית שעל שמה רשום חיבור הצריכה הקיים באתר בספרי חברת החשמל או 

 בספרי המחלק, לפי העניין. 

 

 מכרז.ההצעה בלמסמכי  1.14בסעיף כאמור 

 

 ;10ד//10תמ"א  –תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיים 

 

  מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים: 1.6

 . אישור קיום ביטוחיםמסמכי ביטוח ו -להסכם א'.-1, 1 יםנספח

 .ערבות ביצוע -להסכם 3נספח 

 ערבות ההפעלה. -להסכם 5נספח 

 תביעות תלויות ועומדות כנגד הקבלן ו/או מי מטעמו. –להסכם  6נספח 

  להלן. 2.8יצורף כאמור בסעיף  .צרכן - היסטורי הסכם מחלק חשמל –להסכם  7נספח 

 תשריט. –להסכם  8נספח 

 

 פעולות מקדימותו מהות ההסכם .2

 Turn-keyשל במתכונת של  ההפעלהועבודות  עבודות הסולארי ,יקירוהעבודות את הקבלן יבצע על חשבונו  2.1

Projectכפי שיינתנו מעת לעת, בהתאם לאבני הדרך ולוח הזמנים מועצהולהנחיות ה הסכם, בהתאם להוראות ה, 

למשך תקופת  הסככותגגות שימוש לא בלעדית ב רשות יו,בהוראות הקבלן עמידתאמור בהסכם זה ול, בכפוף ליקבל

, יהיה אחראי להפעלת המתקנים הסולאריים שבבעלותו ויבצע את בלבד ההפעלה וזאת לצורך ביצוע הפרויקט

בכפוף לעמידתו בהוראות הסכם זה וכאמור  החשמל קבולית היזם יקבל את הפעלהלמשך תקופת ה. עבודות ההפעלה

עם  , הכל כאמור בהסכם זה.תשלומי היזם את מועצהל ישלם תחילת תקופת ההפעלהימים מ 365החל מתום ו ,בו

על חשבונו ועל אחריותו, וכן להשאיר את  את המתקנים הקבלן מתחייב להסיר, לפרק ולפנות ,הפעלהתום תקופת ה

  הסככות במצב טוב, נקי ומתאים להמשך שימוש.

כל ציוד, מתקן, מערכת,  ,על חשבונו ,נפרד מהן, יספק הקבלן במסגרת התחייבויותיו לביצוע העבודות, וכחלק בלתי 2.2

היתרים הקשורים עם  אישור כניסה למכסה נשוא ההסדרה, )לרבות כוח אדם, אישורים, היתרים, רישיונות
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 ,וכל כיוצ"ב( אישורי כיבוי אש העבודות, איתורים לצורך חסימות כבישים, אישורי משטרה, אישורי בודקי חשמל,

יבצע כל פעולה ויספק כל שירות, גם אם אספקות ו/או פעולות ו/או שירותים אלה אינם  ,וכן מפות ותוצרי תכנון

עבודות איטום, חשמל,  עמודי תאורה, לרבות עבודות קונסטרוקציה, מסגרות, ,הסכם זהנזכרים במפורש בהוראות 

הכול על מנת להבטיח את השלמת העבודות  רש,, עבודות הקשורות בבטיחות וכיו''ב ככל שהדבר יידמתקניםהזזת 

במלואן ומועדן, ולצורך מילוי התחייבויותיו ע"פ הסכם זה. אספקות ו/או פעולות ו/או שירותים אלה יחשבו, לכל 

דבר ועניין, ככלולים בביצוע התחייבויות הקבלן על פי ההסכם והם יתבצעו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו, ללא כל 

 .נוספת תמורה

ומסמכי  ונספחיהסכם זה על בהתאם לאמור ב , לרבותמעולהברמה מקצועית  תבוצענה העבודותהקבלן אחראי כי  2.3

המפקח ו/או  ו/או מועצהה, להוראות ולבירורים של המכרז ובכלל זאת המפרט הטכני )נספח א' למסמכי המכרז(

לצורך זה, בין אם הוראות אלה תינתנה בתחילת העבודות ובין במהלך  מועצהי הכל מי שנתמנה על יד המהנדס ו/או

 לסטנדרטים וכללים מקצועיים מעולים, ובהתאם להוראות כל דין. הביצוע וכן בהתאם

 1972 -תקופת ההתקשרות זכויות מכוח חוק הגנת הדייר, )נוסח משולב(, תשל"בכל במשך  ,קבלןאין לו ולא יהיו ל 2.4

, מעבר או בגגות הסככות כל זכות אחרת במקרקעין  זכות קניינית מסוג כלשהו או או זכויות חזקה בלעדיות, או

 . ולשם ביצוע הפרויקט בלבד וכאמור בו, מכוח הסכם זה בגגות הסככות בלבד השימוש רשותל

הצדדים יבדקו ימים,  90ל עם חתימת ההסכם, ובתוך פרק זמן שלא יעלה עלהלן,  3.11מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  2.5

 הפרויקט ו/אוהאתר )לרבות מקרקעי האתר( ו/או על על  חלים שעבודים ו/או זכויות צד ג' אשר באם קיימים

ו/או את  הסככותהזכות להקים ולתפעל את  זכויות של גורמים כלשהם במקרקעי האתר, הזכויות הקשורות בו, כגון

 מניעות לביצוע, ו/או הזכות לקבל את תקבולי החשמל, המתקנים הסולאריים, זכות הגישה לשטח האתר ו/או סביבתו

 .הפרויקט

נמצאים בידי גורמים  אוו/, משועבדים םו/או זכויות המועצה בהם, כולם או חלקפרויקט ב ים הקשוריםנכסיהובמידה  2.6

זכויות לטובת צדדים שלישיים, המועצה  בהם לשעבדם ו/או להקנות חבותאו  קיימת התחייבות שאינם המועצה ו/או

ים בנוסח ו/או הסכמה מכתבי החרגה הסכמות מגורמים אלה ובכלל זאת תפעל באופן סביר בסיוע היזם לקבלת

 ם הקשוריםנכסי לא יחולו על םבבנקים מאותם צדדים שלישיים, כי השעבודים ו/או הזכויות שלטובתמקובלים 

, או הסכמות דומות , המתקנים הסולאריים ותקבולי החשמלות באתרהסככמקרקעי האתר,  פרויקט ובכלל זאתב

וככל שישנה מניעות לביצוע הפרויקט, היא תפעל באופן סביר כאמור במטרה להסיר  אשר יהיו מקובלות על הצדדים

ו/או כי  הסכמות כאמור מכתבים ו/או ספק, מובהר כי המועצה אינה מתחייבת כי יתקבלולמען הסר  .את המניעות

 120ל בתוך פרק זמן ש כאמור ו/או הסרת מניעות או החרגותוככל שנבצר יהיה לקבל הסכמות  המניעות תוסר

כאמור בהסכם  לבצע את הפרוייקט , או שייגרמו קשיים מהותיים,ועקב כך לא ניתן יהיה ממועד חתימת ההסכם ימים

  .מבלי שלצד תהיה טענה ו/או דרישה כנגד משנהו בהודעת צד למשנהו, בכתב, , יבוא אל סיומו הסכם זה,זה

תפעל באופן סביר  , לפי שיקול דעתה,במידה ושעון הצריכה באתר רשום על שם צרכן שאינו המועצה, המועצה 2.7

על כל המסמכים  ם את הצרכן האמורלהחתיל להעביר את שעון הצריכה באתר על שמה או בסיוע היזם במטרה

פסי הבקשה לשילוב וחיבור המתקנים הסולאריים לרשת, על מסמכים המאשרים קבלת הזכויות והחובות בקשר וט

, כאשר במקרה כאמור, אלא אם הוגדר על ידי המועצה אחרת בכתב, כל תחייבויות הקבלן עם הצרכן לפי הסכם זה

 ימים 120 בתוך פרק זמן של כאמור ת הצרכןככל שנבצר יהיה לקבל הסכמ .אף כלפי הצרכן האמורבמלואן יחולו 

, כאמור בהסכם זה לבצע את הפרוייקט , או שייגרמו קשיים מהותיים,ועקב כך לא ניתן יהיה ההסכם ממועד חתימת

  הסכם זה, בהודעת צד למשנהו, בכתב, מבלי שלצד תהיה טענה ו/או דרישה כנגד משנהו.יבוא אל סיומו 

ייחתם הסכם בין הצרכן לבין במטרה כי  , בכפוף לשיקול דעתה,המועצה תפעל, ק היסטוריבמידה ובאתר פועל מחל 2.8

 הסכם של חח"יכפי שישתקף בההסדרה,  אשר מבוסס על ,"(הסכם המחלק ההיסטורי)להלן: " ההיסטורי המחלק

 מחוייבים והמינימאליים וההתאמות את השינויים תבצע לצורך כך, המועצה "(.הסכם חח"ילעניין זה )להלן: "

לבין הצרכן.  , בין המחלק ההיסטוריחח"י( הסכם )במקום להסכם המחלק ההיסטורי לצורך הפיכתובהסכם חח"י 

 חח"י נוסח הסכםבמידה ו יעודכן באופן הנדרש , והוא7ח כנספלהסכם זה  כאמור יצורף ההיסטורי המחלק סכםה

 האמור, במקרה בו פועל באתר מחלקמבלי לגרוע מכלליות  .ההסדרה שינוי/ישונה, לרבות במקרה של עדכון

 היסטורימאותו מחלק חשמל  אצל המועצה כאמור, תקבולי החשמל ייחשבו כתקבולים שיתקבלו בפועל היסטורי

כאשר מובהר לעניין זה כי תשלום התקבולים על ידי מחלק החשמל  ,בגין החשמל שייוצר במתקנים הסולאריים

  .יקבל את הכספים בפועל מחח"י , כפופים לכך שאותו מחלקלמועצה ההיסטורי
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)כפי שתגדיר  או חלק את כלל , ללא תמורה נוספת כלשהי,היזם יכין לבקשת המועצה, למען הסר ספק, מובהר כי 2.9

 אשר יהיו כפופים לאישור המועצה לעיל, 2.8 – 2.5 פיםהאמור בסעי המסמכים הרלוואנטיים בקשר עםהמועצה( 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.  בכתב

ולא יחל  לא ייכנס לאתרהיזם מבלי לגרוע מזכויות המועצה, , 2.7 – 2.6בסעיפים  ההסכם כאמור סיוםבמקרה של  2.10

ובכל מקרה, עם סיום ההסכם לא תעמוד לו זכות או רשות כניסה כלשהי לאתר, או  ,בפעילות כלשהי מכוח ההסכם

  .כל זכות דומה

 הצהרות הצדדים .3

 הקבלן מצהיר ומתחייב כי:

אין עילה כי  ולמיטב ידיעתו גם -אשר נוסד ונתאגד כדין על פי חוקי מדינת ישראל, לא ננקטה נגדו  תאגיד הוא 3.1

כל פעולה שמטרתה או תוצאתה האפשרית פירוקו, חיסול  -לא עתידה להינקט נגדו  בעת הקרובהכנגדו  ינקטו

 עסקיו, פשיטת רגל או תוצאה דומה אחרת.

כדין בפנקס הקבלנים שעל  הינם קבלנים רשומים בפועל אשר יבצעו את העבודות מטעמו קבלני המשנה אוו/הקבלן  3.2

בענף ובסיווג הכספי הנכון והמתאים על פי החוק  1969-פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט

יון קבלן רשום ולכל הפחות ריש ומוסמכים בעלי סיווג מתאים על פי כל דין )וככל שנדרש על פי הדין הנ"ל, וכן הם

א 160ישיון קבלן רשום בענף רו לעבודות הקירוי 1סיווג  ג100רשום בענף  ורישיון קבלן 1סיווג  א160בענף 

הנדרשים על פי כל  , המחזיקים בכל האישורים ההיתרים וההסמכות(לעבודות הסולארי 1א סיווג 191ו/או  1סיווג 

לרבות כל האישורים  התקשרותתקן ו/או דין לביצוע העבודות וכי אישורים אלה יהיו בתוקף למשך כל תקופת ה

על פי הגדרתם על פי תקנות עבודה בגובה ולרבות כל האישורים הנדרשים על פי  בגובההנדרשים בדין לעבודות 

כי כל עבודה  קבלן מתחייב, המבלי לגרוע מכלליות האמור .1970 -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"ל

  .ובסיווג המתאים במסגרת הפרויקט שמצריכה קבלן רשום, תבוצע על ידי קבלן רשום כנדרש

אשר יבצעו את העבודות, מחזיק ברישיון תקף לעסוק בביצוע העבודות, ובכלל  קבלני המשנה מטעמו אוהקבלן  3.3

 .1985-תקנות החשמל )רישיונות( התשמ"הזאת רישיון חשמל מתאים, בהתאם ל

מי מקבלני המשנה שלו ו/או  לא עמדו ו/או עומדות כנגד הקבלן ו/או כנגד בעליו ו/או כנגד, 6 בנספחמעבר לאמור  3.4

מנהליו תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים אחרים אשר יש בהם כדי להשפיע על יכולת הקבלן לעמוד  כנגד

 בהתחייבויות הקבועות בהסכם זה )על נספחיו(.

פיו וכי הוא לא ביצע -אין כל מניעה חוקית, חוזית ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם וקיום מלוא התחייבויותיו על 3.5

  עסקה נוגדת ו/או סותרת את הוראות הסכם זה.ו/או לא התחייב לבצע כל 

הוא מנהל ספרים כחוק ומדווח על פעילותו על פי הסכם זה לשלטונות מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי ולכל רשות  3.6

בכלל זאת, הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל  .התקשרות, וימשיך לעשות כן לכל תקופת האחרת המחייבת על פי דין

 . התקשרותתקופת ה בורם את כל ההפרשות הנדרשות ע''פ דין, וימשיך לעשות כן לכלעובדיו, מפריש ע

פי -הינו בעל אישור מפקיד שומה ו/או רואה חשבון המעיד כי הוא מנהל פנקסי חשבונות ורשימות שעליו לנהל על 3.7

בעל אישור תקף ו 1976-תשל"ו הוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.

בענין שכר מינימום ובדבר העסקת עובדים בהתאם להצהרתו  1976-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-על

 ז.מכרמסמכי הבמסגרת 

במלואו והיכולת ולרשותו כוח אדם וציוד הנדרשים לצורך ביצוע הפרויקט  , ההון, הניסיון, הכישוריםהינו בעל הידע 3.8

ולעמוד  ימלי, וכן לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ברמה מקצועית מעולהבאופן אופטוכלל העבודות 

 .בהוראות כל דין

כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או  ,התקשרותלכל תקופת ה קבלני משנה מטעמו( בידי )לרבות , ויהיו בידובידויש  3.9

הקבלן מתחייב כי לשם ביצוע העבודות  .ההיתרים, הנדרשים על פי דין לביצוע כל העבודות הכרוכות בפרויקט

 כאמור יעסיק, בין במישרין ובין בעקיפין, רק עובדים בעלי הרשאות מתאימות לביצוע העבודות בהתאם לכל דין.

ולהנחיות כל רשות שלטונית שתהיינה בתוקף בעת  רלוואנטי ותקן כל דיןדרישות כלל העבודות תבוצענה בהתאם ל 3.10

 צענה באחריותו הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו בלבד. ביצוען, ועבודות אלו תבו

ובכלל זאת  ,וקיבל את כל המידע שנדרש בעניין חתימתו על הסכם זה הוא ביצע את כל הבדיקות הנדרשות טרם 3.11

מתקני התשתית באתר  האתר ושל של ו, את תנאי ודרכי הגישה לאתר, את מיקומואת האתר וסביבת ראה ובדק



 51 ואני מתחייב הבנתי, קראתי ____________________

 המתקניםקום ל ניםמתוכנ והצרכנות ב םאת נתוני צריכת החשמל במקו הגיאוגרפי, ואת מיקומ ,ווהחיבורים אלי

ולרבות  והתכנוניים )לרבות בקשר עם מקרקעי האתר המשפטיים, הנתונים הפיזיים את ,ובסביבתם הסולאריים

, מצב הזכויות אל מול , לרבות הייעוד התכנוניהבנתו כי המועצה אינה מציגה מצג כלשהו לעניין הייעוד של האתר

ולרבות כל תשלום ו/או אגרה ו/או היטל שעשויים לחול בקשר  ,(ו/או החוזה החל אל מול רמ"י וכל כיוצ"ברמ"י 

, ואת כל יתר הגורמים והנסיבות העשויים להשפיע על קיום התחייבויותיו ככל שעשויים( באותו אתר עם הפרויקט

את  , ומצאי הוא מכיר היטב את הדינים והרגולציה החלים על הפרויקטוכן כ הסכם זה והמכרז על נספחיהם על פי

ו/או לנהל  מוותר על כל זכות לתבוע הואמבלי לגרוע מזכויות המועצה, ו מתאים לצרכיו ומטרותיו כל האמור לעיל

ו/או נושאים הקשורים עם  בשל אי הכרה ו/או אי הבנה של המסמכים ו/או מי מטעמה מועצהה הליך משפטי כנגד

   ו/או הפרטים אחרים כלשהם שיכול היה לברר טרם הגשת הצעתו למכרז זה. הפרויקט , התנאים,האתר

כל שיוקמו במסגרת הפרויקט, לרבות מתקני הקירוי, המתקנים הסולאריים על כל חלק מהם ו כלל המתקנים 3.12

 בדרישות, בהוראות ובתקנים אשר הוצאו ההתקשרותלאורך כל תקופת  ועמדי, לאלהמרכיביהם והציוד הנלווה 

 ,לרבות רשות החשמל, חח"יעל ידי הרשויות והגופים המוסמכים והממונים על כך, בהתאם לכל דין,  ו/או ייצאו

כל הקשור עם קרינה, ובכלל זאת ביצוע בדיקת לרבות , המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות מחלק החשמל,

וכל  , רשויות כיבוי אשהשפעות אחרות נה על ידי מעבדה מורשית אחת לשנה לפחות ו/אוקרינה והוצאת דו"ח קרי

בהתאם להוראות ולתקנים  מתקני הקירוי והמתקנים הסולאריים מתחייב לתחזק ולתפעל את קבלןוכן כי הכיוצ"ב, 

 .וברמה מעולה המתחייבים על פי הוראות הדין כפי שיהיו מעת לעת

עם מימון הפרויקט וכי ביכולתו לממן את הפרויקט באופן מלא, בעצמו ו/או באמצעות  כי הוא אחראי בכל הקשור 3.13

. בכפוף להודעת הקבלן בכתב כי בכוונתו לגייס מימון גורם מממן, בנקאי או חוץ בנקאי, אשר פועל על פי כל דין

בכפוף לזכויות כי  מובהר במפורש,למען הסר ספק,  .הסולאריים תקניםחיצוני, הקבלן יהיה רשאי לשעבד את המ

יהיה רשאי לשעבד את מתקני הקירוי ו/או את האתר ו/או  לא הגורם המממן מי מטעמו ו/או הקבלן ו/אוהמועצה, 

)ולמען  ו/או מי מטעמה נכס אחר כלשהו של המועצה מונה החשמל על כל הנלווה אליו ו/או זכויות במקרקעין ו/או

 וכן מובהר כי המועצה לא תעמיד בטוחות ו/או ערבויות כלשהן (הסר ספק בלבד, לא יקבל שעבוד על איזה מאלה

 .ולא תידרש לתת מצגים מעבר למצגים שנתנה במפורש במסגרת הסכם זה ו/או כל התחייבות דומה ו/או נלווית

 יוצגו ,באופן כלשהו )ככל שתתבקש( גינםאשר המועצה תתבקש להתחייב ב כי כלל מסמכי המימון מתחייבהקבלן 

 ,ולקבלת כל אישור נדרש ובכפוף לאישורם מראש על ידי המועצה לפי שיקול דעתה ,בפני המועצה ובמרוכז מראש

 לעיל בס"ק זה אמורהיא תהיה רשאית לחתום עליהם ולהתחייב בהתאם אליהם, ובלבד שיהיו בהתאם ובכפוף ל

הסכמתה שיקול דעתה ולל וףבכפ כן, ושל המועצה וכל כיוצ"ב( מצגים/העדר שעבודים/בטוחותלרבות לעניין )

 .תדרוש בקשר עם כך )ככל שתדרוש(המועצה ש דרישותכל הולהסכמת הקבלן ל כאמור לנוסח מסמכי המימון הנ"ל

מאוחר יותר  ו/או מועד ימים ממועד חתימת הסכם זה 120 בתוך  במידה ולא תהיה הסכמה בעניין מסמכי המימון

  הדבר ייחשב כהפרה.לכל צד זכות ביטול של הסכם זה מבלי שתעמוד , יוסכם בין הצדדים בכתב ובחתימתםש

ו/או לדרכי הגישה אליהם ו/או  קרבת האתרמטרדים לפעילות המתבצעת ב העבודות יבוצעו תוך מניעת הפרעה ו/או 3.14

. היזם מתחייב מועצהה , ולפיכך מועדי ושעות העבודה באתר יהיו מוגבלים ובהתאם לשיקול דעתה שללתשתיות

מבלי לגרוע  .וו/או לגבי השימוש ב אתרהחלים לגבי ה והתקנות,לא את כל ההוראות, החוקים, חוקי עזר לקיים ולמ

מכלליות האמור, מובהר כי האחריות הכוללת על פינוי מפגעים ו/או גיזום עצים ו/או כל מפגע אחר על הגג, פינוי 

  .פסולת למתקן מורשה, תחול על היזם ועל חשבונו

 האת כלל המרכיבים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות, וכי התמורה המוסכמת בהסכם זה מניח בהצעתו לקח בחשבון 3.15

 תמורה הוגנת לביצוע כלל התחייבויותיו.  האת דעתו ומהוו

החובות המוטלות על הקבלן כאמור בהסכם זה ו/או מסמכי המכרז, יחולו עליו גם לגבי עבודות האחריות וכל  3.16

שלוחיו ו/או מי מטעמו, לרבות קבלני משנה וקבלנים אחרים וגורמים אחרים ו/או המבוצעות על ידי עובדיו ו/או 

בכלל זאת )ומבלי לגרוע(, מובהר כי כל נזק שייגרם על ידי קבלן  עבודות המבוצעות על ידי מי מטעמם ו/או בשמם.

 ייחשב כנזק שנגרם על ידי הקבלן והוא יהיה אחראי באופן מלא בגין נזק כאמור. ,משנה או מי מטעמו של הקבלן

יפעלו  ט מטעמו ו/או בקשר עמועוד מובהר, כי הקבלן מתחייב כי כל קבלני המשנה ושאר הגורמים הפועלים בפרויק

 יין עבודה בגובהכלל ההנחיות והכללים לענ, בטיחות, על פי הוראות כל דין, לרבות כל הקשור עם בנייה, הקמה

 ויהיו מבוטחים באופן מלא. העדר יחסי עובד מעביד אל מול המועצה ו/או מי מטעמה

ו/או במתקני הקירוי לכל מטרה אחרת מלבד לביצוע הפרויקט בהתאם  ובאתר ו/או בסביבתפעול הוא מתחייב שלא ל 3.17

יתקדם בהתאם לנספח לוחות  ט לאבמידה ומסיבה כלשהי הפרויקמבלי לגרוע מכלליות האמור, להוראות הסכם זה. 



 52 ואני מתחייב הבנתי, קראתי ____________________

הקבלן יפנה את האתרים מבלי שתעמוד לו כל טענה  ,)מבלי לקבל לכך את אישור המועצה מראש ובכתב( הזמנים

 ו/או תביעה ו/א ודרישה בקשר עם כך.

 להתקשר עימו בהסכם. מועצההוא יודע כי רק בהסתמך על נכונות הצהרותיו לעיל ולהלן הסכימה ה 3.18

 לעיל הינו תנאי עיקרי להסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית.( 3סעיף זה ) 3.19

 מצהירה ומתחייבת כי: מועצהה

תום על בקשות לצורך השגת פעל על מנת ל, היא תשתף פעולה עם הקבלן, ותולאמור בהסכם זה בכפוף לזכויותיה 3.20

זאת מבלי שהדבר , וואשר נוסחיהם מקובלים עליה אישורים, היתרים ורישיונות הנדרשים לצורך ביצוע ההסכם

 ישית עליה אחריות כלשהי או חבות כלשהי )כספית ושאינה כספית( מעבר לאמור במפורש בהסכם זה.

כל  העל מי מטעמ או מועצהעל הסכם זה ו/או מסמכים נלווים לפרויקט, בכדי להטיל על ה מועצהאין בחתימת ה 3.21

אחריות, מכל מין וסוג, בגין ו/או בקשר לבטיחות או לפרויקט ו/או בכדי לגרוע ו/או לשחרר את הקבלן מכל אחריות 

 ו/או התחייבות המוטלות עליו על פי הסכם זה ו/או על פי הדין.

 ביצוע העבודות .4

ביוב, ניקוז, בו תשתיות כגון: מים,  עשויות להיות קיימות/אשר קיימות יםהעבודות יבוצעו על ידי הקבלן באזור 4.1

לשמירה על  להקפיד הקפדה יתרה, בין השאר, בכל הנוגע מתחייב חשמל, טלפון, מיזוג, כבלים וכיו"ב, והקבלן

, מגרש חניה מגרש ספורט הוא , לרבות בהתחשב בכך שהאתרועל תשתיות קיימות ו/או עתידיות תשתיות כאמור

 .מבוגרים וכו' בני נוער,, קיימת בין היתר פעילות של ילדים וב וכיוצ"ב,

הקבלן מתחייב, במהלך כל תקופת ההתקשרות ובפרט בתקופות עבודות הקירוי ועבודות הסולארי, לנהל יומן  4.2

עבודה, אשר יתעד את ביצוע הפרויקט, ובכלל זאת יתעד כל אירוע מהותי, כגון היגרמות של נזקים, אירועי בטיחות, 

ועים שונים הקשורים עם רגולציה, דיווחים לגורמים שונים בקשר עם הפרויקט וכל כיוצ"ב. יומן העבודה הנ"ל איר

יישמר על ידי הקבלן כך שתהיה אליו גישה מיידית לכל עת, והקבלן מתחייב לאפשר למועצה גישה מידית ליומן 

שיקול דעתה. הקבלן מתחייב כי התיעוד  הנ"ל בכל עת, לרבות זכות המועצה לצלמו ו/או לצלם חלקים ממנו לפי

הקבלן יעדכן את ביומן יהיה תיעוד אמת המשקף נכונה את האירועים בפרויקט. מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

ו/או  מועצהעל התקדמות הפרויקט וכן על פעולות צפויות במסגרתו אשר עשויות להיות להן השפעה על ה מועצהה

הקבלן . בכלל זאת, בקשר לכך רבעונייםדוחות   מועצההתכנון והבניה, ויגיש ל לרבות בקשות לרשויות מי מטעמה

באופן מידי על כל תקלה ו/או פגיעה בקשר עם המתקן ו/או המקרקעין במשך כל תקופת  מועצהיעדכן את ה

  התקשרות.ה

רלוואנטי )בפרט בתקופת , וככל שהדבר מזמן לזמן. בכל זמן רנקי ומסוד וסביבתו הקבלן ישמור את אתר העבודה 4.3

יסלק מאתר העבודה, על חשבונו את עודפי החומרים והפסולת. הקבלן מתחייב  עבודות הקירוי ועבודות הסולארי(

ו/או מי מטעמה ו/או המפקח בדבר העברת עודפי חומרים ופסולת אל מחוץ  מועצהלמלא אחר כל הוראה של ה

כות ויפונו בתנאים במקומות שאושרו על ידי הרשויות המוסמ לאתר העבודה. עודפי החומרים והפסולת יישפכו רק

 .העומדים בדרישות הדין

 םואספקת חומריםהרכש  4.4

הקבלן מתחייב לרכוש על חשבונו את כל החומרים, המתקנים וכל הנלווה אליהם, הנדרשים לצורך ביצוע  4.4.1

 .א' למסמכי המכרז העבודות, לרבות כאמור במפרט הטכני נספח

מקום ומכל מקום שיהיה דרוש בעוד מועד ובכמויות מספיקות את  להוביל על חשבונו לכלהקבלן מתחייב  4.4.2

 מידי פעם בפעם לביצוע העבודות. יםדרוש חומרים שיהיוכל ה

הקבלן יישא במלוא העלויות וההוצאות הכרוכות באספקת מים, חשמל וכו' הדרושים לצורך ביצוע  4.4.3

 העבודות.

האגרות, ההיטלים ויתר תשלומי החובה החלים או שיחולו מידי פעם הקבלן ישא על חשבונו בכל המיסים,  4.4.4

 .הםו/או כל חלק מ חומריםעל ה

בין היתר החומרים מהם יוקמו מתקני  -)ולמען הסר ספק להשתמש לצורך ביצוע העבודות מתחייב הקבלן 4.4.5

קח. המפקח בעל טיב מעולה ומתאים למפרט הטכני ולהוראות המפ חומריםב הקירוי והמתקנים הסולאריים(

הקבלן או באתר. הקבלן מתחייב לתת למפקח עזרה, מכשירים,  חצריב חומריםיהיה זכאי לבדוק את ה
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מכונות, עובדים וחמרים הדרושים בדרך כלל לשם בדיקה, מדידה, ובחינה של איכות, המשקל או הכמות 

 של החומרים  שמשתמשים בהם.

 יבחר המפקח, לפני הכנסת אותם חומרים לעבודות.הקבלן יספק על חשבונו מידגמים של החומרים כפי ש 4.4.6

הקבלן ימציא אם יידרש לעשות כן, הוכחות מניחות את הדעת לגבי סוג ואיכות החומרים והתאמתם לתקנים 

 המתאימים לונוהג ההנדסי הטוב ביותר כפי שנדרש על ידי המפקח.

 מערכות תת קרקעיות 4.5

את העבודות בכל הנוגע לפתיחת כבישים ו/או דרכים יתאם מתחייב כי יקבל אישורים מתאימים והקבלן  4.5.1

 הרלוואנטיות הרשויותוהמפקח  המועצה, ו/או מערכות תת קרקעיות ו/או מעברים ו/או מקומות אחסון עם

 המוסמכות.

הקבלן יהיה אחראי לקבל מהרשויות המוסמכות את כל התכניות הקיימות למערכות התת קרקעיות ו/או  4.5.2

 .בקשר עם הפרויקט קרקעיים לשוחות ו/א ולקווים התת

הקבלן יהיה אחראי לבדוק את מיקומם של המבנים העל קרקעיים והתת קרקעיים העלולים להמצא באתר  4.5.3

, לרבות צינורות מים ו/או ביוב ו/א ותיעול ו/או קווי טלפון וחשמל ו/או גדרות, בין שהם וו/או בקרבת

 מסומנים ובין שאינם מסומנים.

החשמל והמים יחשפו על ידי הקבלן בעבודת ידיים ויסומנו בכדי למנוע כל פגיעה קווי הביוב, התקשורת,  4.5.4

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף בגין העבודות כאמור, לרבות עבודות החפירות  בהן.

לגילוי הצינורות, הכבלים, המבנים התת קרקעיים והעל קרקעיים, ו/או השימוש במכשירים מיוחדים ו/או 

במלוא ההוצאות והעלויות הכרוכות בעבודה  על חשבונו תיאום עם הגורמים המוסמכים, והקבלן יישאה

 כאמור. 

חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר  שלהקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו  4.5.5

מקום אשר כוסה  המפקח. מוסכם כי המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן על פתיחה של כל שלללא הסכמתו 

המפקח כאמור ו/או באופן שלא  שלללא קבלת הסכמתו לרבות  ,ו/או הוסתר בו חלק כלשהו מהעבודות

מוסתר, יודיע הקבלן למפקח  והמפקח. הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה א שלמניח את דעתו 

בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור 

 לפני כיסויו או הסתרתו.

 תכנון 4.6

 מועצהיערוך, יבצע, יפיק, ישלים ויגיש על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו, עבור ההקבלן  4.6.1

ולאישורה, וכן לאישורו של כל מוסד תכנון ורשות מוסמכת נוספת רלוונטית, לפי העניין, את כל התוכניות, 

והמתקנים  המסמכים, התוצרים ויתר האלמנטים התכנוניים הדרושים לצורך הקמת מתקני הקירוי

שויות , וכל אלמנט הנדרש בהתאם להוראות כל דין )לרבות מוסדות התכנון והרבאתר הסולאריים

כלל האמור: קבלת היתרי בנייה וכל יתר האישורים, ההיתרים והרישיונות הדרושים בהמוסמכות( באתר, ו

וכאמור במפרט הטכני )אשר יגדיר בין היתר את הדרישות  לשם כך, וכל זאת בהתאם להנחיות המפקח

גבוהים ובכפוף לאבני הדרך  בסטנדארטים המחייבות של המועצה לעניין בניית הסככות וכל כיוצ"ב(

 ולמועדים הנקובים בנספח לוחות הזמנים.

 עיקריים כדלהלן: םעבודות התכנון ייערכו בשלבי

מקדמית בהתאם  במסגרתו ישלים הקבלן את ביצוען והפקתן של פרוגרמה ותכניות תכנון מוקדם: 4.6.2

 להוראות כל דין.

והפקתן של תכניות סופיות )עבור תכנית  את ביצוען על חשבונו במסגרתו ישלים הקבלן תכנון סופי: 4.6.3

ממוסדות התכנון  )ככל שנדרש היתר כאמור( הבינוי המעודכנת ולצורך הגשת הבקשה להיתר בנייה

, מועצה, הכל כנדרש על פי הוראות הוהרשויות המוסמכות( על כל נספחיהן, לרבות להכנת "תיק ורוד"

המוסמכות והוראות כל דין. במסגרת שלב זה, הקבלן יגיש את  הוראות מוסדות התכנון, יתר הרשויות

הבקשות לקבלת היתר הבנייה ולקבלתו של כל אישור, היתר, רישיון והסכמה מכל רשות מוסמכת, לצורך 

 הקמה, הפעלה ותחזוקה של מתקני הקירוי. 
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, ישלים את את הליכי התכנון ובכלל זאת על חשבונו במסגרת שלב זה, הקבלן ישלים מסמכי ביצוע: 4.6.4

ביצוען והפקתן של תכניות מפורטות לביצוע, מפרטים טכניים, תוכניות עבודה, תחשיבים, כתבי כמויות, 

תכנון ו/או תכנית, אחרים ו/או נוספים, מכל מין וסוג וישלים את כל התיקונים הנדרשים  אומדני ביצוע וכל

הרשויות המוסמכות(, בין היתר, במסגרת  על ידי גורמי התכנון השונים )במועצה, במוסדות התכנון וביתר

 מועצהואישור תוכנית הבינוי. במסגרת זאת, מוסכם כי במידה וה)ככל שנדרש( ולצורך קבלת היתר הבניה 

תודיע לקבלן כי יש לה הערות ודרישות לשינויים בתוכניות הביצוע המפורטות כאמור לעיל, הקבלן יערוך 

על  מועצהימי עסקים מהמועד בו הודיעה ה 7בתוך  מועצהיר לב את תכניות הביצוע המפורטות ויעבוש

ואת כל  מועצהתוכניות ביצוע מעודכנות המיישמות את כל הערותיה של ההערותיה והסתייגויותיה, 

  אחריות כלשהי מעבר לאמור במפורש בהסכם זה. מועצהדרישותיה לשינויים, וזאת מבלי להטיל על ה

כחלק בלתי נפרד מהתכנון, ישא הקבלן באחריות לבצע באמצעות מתכננים מורשים  פיקוח  פיקוח עליון: 4.6.5

כנדרש על פי כל דין. למען הסר ספק מובהר בזה, כי הפיקוח העליון אינו לרבות עליון על העבודות, 

עצה משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ואחריותו )לרבות על פי הסכם זה(, וכי אין בו כדי להטיל על המו

 .או מי מטעמה אחריות כלשהי

 )לרבות כל הקשור עם היתר הבנייה( למען הסר ספק, מובהר כי כל העלויות הקשורות עם התכנון כאמור 4.6.6

ו/או  שונים םוהיטלי ו/או כל עלות נלווית, לרבות תשלומים שונים לרשויות, כגון אגרות, תשלומי חובה

שמאי, יחולו על הקבלן בלבד, ללא השתתפות כלשהי  תשלומים לגורמים שונים כגון אדריכל, מהנדס או

  .הו/או מי מטעמ מועצהשל ה

לבצע בנפרד את הליכי התכנון לצורך מתקני הקירוי ואת הליכי התכנון לצורך המתקנים  הקבלן רשאי, 4.6.7

  הסולאריים, בכפוף לעמידתו בלוחות הזמנים בפרויקט.

 הקמת מתקני הקירוי 4.7

)לרבות  והמפקח מועצה, ובכפוף לאישור הלשביעות רצון המועצה לעיל בכפוף לסיום שלב התכנון כאמור 4.7.1

טרם  , וכן בכפוף לכך שפוליסות הביטוח אשר על הקבלן להוציא על פי הסכם זהלסיום שלב התכנון(

, ובכפוף לאישור מועצה, קיימות והינן בתוקף מלא, והוכחה על כך התקבלה אצל ההקמת מתקני הקירוי

)לרבות היתר  או ההיתרים הנדרשים לצורך ביצוע עבודות הקירויו/האישורים  כי כל והמפקח הקבלן

אישור בין היתר עבודה המהווה  התחלת צו לקבלן מועצהה מסורתקיימים ותקפים כנדרש,  הינם בנייה(

להתחיל בביצוע  קבלןויורה ל לצורך הקמת מתקני הקירוי ,תרבא לפעול מתן רשות לקבלן פורמאלי על

 "(. העבוד חלתהת צו)" הקירוי עבודות

את , ויבצע עבודה התחלת צומיד עם מסירת  הקירוי ההקמה הפיזית של מתקניביצוע ב קבלן יתחילה 4.7.2

  .וביעילות  עד להשלמתן מלאה בבטיחות יהקירו עבודות

מסמכי  המפרט הטכני, , בהתאם להוראותמעוליםהקבלן מתחייב לבצע את עבודות הקירוי ברמה ובאיכות  4.7.3

וכל בהתאם לדרישות,  ההסכם על נספחיו והוראות הדין ההיתרים )לרבות היתר הבניה( , התוכניות,המכרז

עבודות הקירוי את לבצע  מתחייב. כמו כן, הקבלן הנחיות ונהלי הרשויות הרלוואנטיות, ובכלל זאת חח"י

נות דם וכן למלא בקפברציפות ובקצב הדרוש על מנת לסיימן בהתאם להוראות ההסכם ונספח לוחות הזמני

 אחרי הוראות כל דין החל על ביצוע עבודות הקירוי, לרבות תוכניות הביצוע המאושרות והיתר הבנייה.

ע"י  ובכתב נקודות שיוסכמו מראש, בואישור המפקח הקבלן רשאי להעביר ולהניח, בהתאם לתכניות 4.7.4

בורים וכל כיוצ"ב, הדרושות באתר ו/או בסביבתו, תשתיות, לרבות כבלי חשמל, חי ויסומנו המועצה

הקבלן מתחייב, והינו אחראי, להקים את מתקני הקירוי כך  לביצוע עבודות הקירוי ועבודות הסולארי.

כן הוא אחראי לכל ממשק בין המתקנים, לרבות לעניין שיתאימו להצבת המתקנים הסולאריים על גביהם, ו

פק, מובהר כי הקבלן מוותר על כל טענה בדבר למען הסר ס תשתיות, חיבורי חשמל, תאורה וכל כיוצ"ב.

, על כל טענה בדבר אי התאמת מתקני הקירוי למתקנים הקירויאי התאמת האתר להקמת מתקני 

 הסולאריים, וכל כיוצ"ב.

פעילות באתר לצורך התחלת רשות גישה לאתר וקבלן לאפשר ל על מנת באופן סביר תפעל מועצהה 4.7.5

מתחייב להיכנס  קבלן. ה)לרבות גורם מממן( וו/או מי מטעמ וו/או קבלני משנה של קבלן העבודות עבור ה

 .מועצהורק בדרכי הגישה שיאושרו מראש ובכתב על ידי ה אךאתר מהולצאת 

קבלת  לאחר ימים 120 -יאוחר מ לא ,בכפוף לאישור המפקח הקירוי עבודות להשלים את מתחייב הקבלן 4.7.6

בכפוף לדין ולזכויות  , מוסכם כיעם זאת. "(עבודות הקירוי השלמת מועד)להלן: " עבודה התחלת צו
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ימים כאמור, אך הקבלן  120 -לא תימנה במניין ה )לסככות( לעבודות הקירוי 4קבלת טופס  המועצה,

לא  ולהלן כך שבקשר עם האמור לעיל, ועל פי דיןככל המוקדם מתקני הקירוי ל 4אחראי כי יתקבל טופס 

כל ומבלי לגרוע מאחריות הקבלן, מובהר כי  .כלשהי או חבות אחריות ו/או מי מטעמה על המועצה תוטל

באופן  יחולו כיסוי ביטוחי למועצה וכל כיוצ"ב ,בקשר עם נזקיםלרבות התחייבויות הקבלן הרלוואנטיות, 

עוד מובהר, כי  .לעיל כאמור 4טופס  או אי קבלת בקשר עם קבלת אף בלבד מלא על הקבלן ועל אחריותו

לסיים את ביצוע עבודות הסולארי )ולהתחיל את תקופת ההפעלה(  מתחייב ימים אשר במהלכם הקבלןה 60

 4אף אם לא יתקבל טופס  בתאם לנספח לוחות הזמנים, ייספרו החל ממועד השלמת עבודות הקירוי

אחראי באופן מלא בקשר עם , וזאת תוך שהקבלן ימים כאמור 120 -מניין המייד עם סיום , היינו במהלכם

   .כאמור ככל המוקדם 4ואחראי לקבלת טופס  כל נזק ו/או חבות כאמור לעילכך, לרבות לעניין 

האיכות ובכלל זאת פיקוח על העבודה, טיבה, אופן ביצוע וכיו"ב,  בקרתמבלי לגרוע מזכויות המועצה,  4.7.7

חשבונו לכל אורך פעילותו של הקבלן בכל השלבים המפורטים, לרבות  תבוצע ע"י הקבלן באחריותו ועל

 באמצעות קבלני המשנה ו/או מי מטעמו ו/או מי מטעמם.  

לא יגרום כל נזק מכל סוג שהוא למועצה ו/או  וכל הנלווה אליהן, הקירוי מתחייב כי ביצוע עבודות הקבלן 4.7.8

הקבלן . בכלל זאת, הקבלן בלבד ןוכי כלל עלויות הפרויקט בכל אחד מהאתרים יהיו על חשבו מי מטעמה

מתחייב לשמור על שלמותם, תחזוקתם הראויה וניקיונם של סביבת עבודתו ולדאוג לכך כי כל לכלוך 

על מניעת מטרדים מכל סוג שהוא  ויקפיד . כמו כן, הקבלן אחראישנוצר מפעולותיו ינוקה באופן מיידי

ככל  ,מזעריים אשר יאושרו על ידי המפקחלמעט רעש ו/או הפרעה  ,ובכלל זה יצירת רעשים ופסולת

 נדרש לצורך ביצוע הפרויקט.  שהדבר

, מתחייב או הנלווה אליהן עבודות הקירויבכל מקרה שייגרם נזק ו/או הפרעה בגין ו/או בקשר עם ביצוע  4.7.9

ולדאוג לתיקון הנזק ו/או להסרת ההפרעה, על חשבונו, באופן מיידי ,  מועצהכך מייד ל הקבלן לדווח על

 אישור לבצע את התיקון כאמור.  מועצההובלבד שקיבל מ

, אשר תערוך בעצמה, על ידי המפקח או מועצהבודות הקירוי, יודיע על כך הקבלן למיד עם סיום ביצוע ע 4.7.10

ללו במסמכי המכרז, כבודות הקירוי הושלמו בהתאם להוראות שנעל ידי כל גורם אחר מטעמה, בדיקה כי ע

ו/או על המועצה ו/או על מי מטעמם  מועצההמפרטים הטכניים וההיתרים, וזאת מבלי שהדבר יטיל על ה

כי עבודות הקירוי בוצעו בהתאם לתנאים האמורים לעיל באורח משביע  מועצהאחריות כלשהיא. מצאה ה

שומרת לעצמה על הזכות להביא  מועצהרצון, תיתן לקבלן אישור המעיד על השלמת עבודות הקירוי. ה

למען הסר ספק, מובהר כי מתן אישור כאמור כאשר  יועץ מטעמה על מנת לאשר את העבודות שבוצעו.

הינו אפשרי לפי שיקול דעת המועצה, וזאת מבלי לגרוע מאחריות הקבלן  4ופס הקבלן עדיין לא השיג ט

  .ככל המוקדם לסככות 4כי יתקבל טופס 

תיק אתר המפרט את מלוא עבודות הקירוי  , ביחס לאתר,מועצהעם סיום עבודות הקירוי, הקבלן יספק ל 4.7.11

(. תיקי האתר יהיו חתומים "תיק אתר)להלן: " AS MADEשבוצעו והמערכות שהותקנו, לרבות תכניות 

המצב באתר. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם  על ידי הקבלן ועל ידי מהנדס מטעמו, וישקפו נאמנה את

  כתוצאה מאי דיוק ו/או טעות באיזה מתיקי האתר.

 ( לעיל הינו תנאי עיקרי להסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית.4סעיף זה ) 4.8

 הקמת המתקנים הסולאריים .5

, 4.7.11וקבלת תיק האתר כאמור בסעיף  לעיל 4.7.10 בסעיף כאמור מועצהה לאחר קבלת אישורמיד  5.1.1

כאשר מובהר, כי הקבלן  ,ויבצע אותן בהתאם לנספח לוחות הזמנים יחל בביצוע עבודות הסולארי הקבלן

וכו'( תוך , תכנון, הנחת תשתיות חומריםלקדם את עבודות הסולארי ולבצע חלקים מהן )כגון רכש ה רשאי

 ., בכפוף לאישור המפקחביצוע עבודות הקירוי ובמקביל אליהן כדי

יבצע את עבודות הסולארי בהתאם למפרטים הטכניים וכאמור בהסכם זה לעיל, לרבות לעניין  הקבלן 5.1.2

, תכנון, פאנלים, ממירים וקונסטרוקציה( -יםהעיקרי רכיבים)ובפרט ה חומריםביצוע העבודות, רכש ה

 .הסולאריים )בשינויים המחוייבים( וכל כיוצ"ב הקמת המתקנים

הקבלן מתחייב להשיג כל אישור ו/או היתר ו/או רישיון הנדש בקשר עם המתקנים הסולאריים, לרבות  5.1.3

לא נדרש לקבל היתרי בנייה למתקנים הסולאריים או איזה מהם, וזאת לאור היתר בנייה. עם זאת, ככל ו

תקנות )להלן: " 2014-ת ומבנים הפטורים מהיתר(, תשע"דתחולת תקנות התכנון והבנייה )עבודו

"(, הקבלן מתחייב והינו אחראי כי המערכות הסולאריות, מתקני הקירוי וכו' יעמדו באופן מלא הפטור
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. ו/או מי מטעמה מועצהעל הכלשהי  חבותוכי לא תחול בקשר עם כך בדרישות תקנות הפטור לעניין זה 

המערכות הסולאריות יעמדו בכל הדרישות והתקנים לצורך קבלת פטור בכלל זאת, הקבלן מתחייב כי 

 מהיתר בניה במסגרת תקנות הפטור.

יבצע על חשבונו וכחלק מהתמורה את כל הפעולות  הקמתם של המתקנים הסולאריים, הקבלן עם השלמת 5.1.4

ובדיקות הנדרשות לצורך חיבור המתקנים הסולאריים לרשת החשמל, לרבות ביצוע בדיקות טרם חיבור 

המחלק  השלמה על ידו, ביצוע מלוא הפעולות )לרבות תיאומים( מול כל הגופים הרלוואנטיים, כגון

  חח"י ורשות החשמל. הרלוואנטי,

 הצרכן )לרבות הקבלן יישא במלוא התחייבויותלגרוע מזכויות המועצה ו/או מהתחייבויות הקבלן, מבלי  5.1.5

כפי שיוגדרו לרבות גב, -אל-בתנאי גב חלק הרלוואנטיו/או המ כלפי חח"י ככל שהיא הצרכן( המועצה

. מבלי (7 )לרבות הסכם המחלק נספח ו/או המחלק הרלוואנטי לבין חח"י הצרכןבהסכמי ההתקשרות בין 

לגרוע מכלליות האמור, הקבלן מתחייב לשפות את המועצה בגין כל הוצאה, קנס או תשלום וכל כיוצ"ב, 

בקשר עם המתקנים  יידרש לשאת בו( –)או לפי שיקול דעת המועצה  שהמועצה ו/או מי מטעמה יישא בו

  .של המועצה הסולאריים, וזאת מיד עם דרישתה הראשונה

להלן, לדרישתה הראשונה של המועצה בכתב, הוא יירשם  5.1.7כי בכפוף לאמור בסעיף  מתחייבהקבלן  5.1.6

ועצה( כ"צרכן" ובמסגרת זאת במרשמי חח"י ו/או מרשם רלוואנטי אחר )ככל שישנו, לפי קביעת המ

יירשם על שמו מונה החשמל הרלוואנטי וחיבור הצריכה באתר על כל הנלווה לכך והמועצה תכניס בהסכם 

שינויים מחוייבים בקשר עם כך. הקבלן מתחייב לחתום, לדרישתה הראשונה של המועצה על כל מסמך 

מטעמו יהיה צרכן באתר, הוא יפעל לטובת בקשר עם האמור לעיל וכן מתחייב כי במידה והקבלן ו/או מי 

המועצה בתום לב ובהגינות, ולא ינצל מעמדו זה לרעה. במידה והקבלן יירשם כצרכן כאמור לעיל, המועצה 

מתחייבת לשלם את חשבונות החשמל בגין צריכת החשמל שלה בפועל באותו אתר, וזאת בכפוף להלן: 

ת החשמל שלה בפועל וכדין באתר, תוך פירוט נתונים חשבונות החשמל יוגשו לה כדין בגין צריכ -א'

החשבונות יוגשו לפי תעריפי חח"י או גוף  -ברורים בדבר כמות החשמל שהיא צרכה ובאיזה תעריף. ב'

שייכנס כדין בנעליה כפי שיהיו באותה עת, כך שהמועצה לא תשלם סכום גבוה ממה שהייתה משלמת 

לגבי התשלומים, הצדדים יפעלו על מנת להגיע להסכמה בתום  במידה והייתה הצרכן. במקרה של מחלוקת

לב, כאשר המועצה אינה מתחייבת לשלם סכומים שבמחלוקת, וכל צד יהיה רשאי לפנות לבתי המשפט 

האמורים בהסכם זה בעניין. במידה וחשבונות החשמל אשר הוכח כדין כי על המועצה לשלם בגין צריכתה 

צה והיזם נדרש לשאת בתשלומים אלה, תעמוד ליזם זכות קיזוז מתשלומי בפועל לא ישולמו על ידי המוע

( עד גובה החשבונות אשר אינם משולמים על ידי המועצה והוא נדרש 12.6, 12.5היזם )האמורים בס' 

ימים אשר במהלכה המועצה לא  30לשאת בהם כאמור לעיל, וזאת בכפוף להודעה בכתב ומראש של 

 להלן.  13.2אמור בסעיף תיקנה את ההפרה ובכפוף ל

מידה ומסיבה כלשהי, בהסכמת המועצה בכתב, הקבלן ו/או מי מטעמו ייחשב ו/או יירשם, לבדו או ביחד ב 5.1.7

 5.1.6ולרבות כאמור בסעיף  )לרבות רישום על שמו של מונה החשמל וכו' עם אחרים כ"צרכן" באתר

מיד עם תום )בין היתר( ומבלי לגרוע מזכויות המועצה, כך ש בלבדפרויקט ה, יהיה זה רק לצורך (לעיל

ומונה החשמל  הקבלן מתחייב כי המועצה ו/או מי שהמועצה תגדיר, תיחשב ותהיה רשומה כצרכן הפרויקט

 בכתב לבקשתה הראשונה של המועצה , מובהר כילעיל למען הסר ספק, ועל אף האמור. יירשם על שמה

לדאוג כי המועצה  והוא ו/או מי מטעמו רשום כצרכן באתר כאמור לעיל( )ככל מתחייב הקבלן ,בכל עת

( מי מטעמובמקום במקומו ו/או ) על כל הנלווה לכך ו/או מי מטעמה שתגדיר, תיחשב ותהיה רשומה כצרכן

.  הקבלן מתחייב כי הוא לא יפעל בשום מקרה על מנת שהוא או מי מטעמו יירשם כצרכן  באופן מיידי

  מראש ובכתב של המועצה. מפורש, אישורבאתר, אלא ב

כצרכן באתר כאמור לעיל, יהיה זה בכפוף לכך שהוא יחתום מראש על הקבלן יירשם  בו בכל מקרה

אשר על פיהם הוא יחדל להיות צרכן והמועצה ו/או מי מטעמה  )לרבות מסמכי החלפת צרכנים( מסמכים

ויוחזקו  ו/או מי מטעמה המועצה יוכנו על ידי . המסמכים הנ"ל)כפי שתגדיר( תהיה הצרכן כאמור לעיל

הקבלן מתחייב  ימים מראש ובכתב. 7אצל המועצה, אשר תהיה רשאית להשתמש בהם לאחר הודעה של 

  לחתום על כל מסמך בקשר עם האמור לעיל.

ימים,  30 לאחר אישור בדיקות הקבלה, תבוצע באחריות הקבלן הרצה של המתקנים הסולאריים למשך 5.1.8

אשר במסגרתם הקבלן אחראי לתקן תקלות ופגמים במתקני הקירוי ו/או במתקנים הסולאריים ו/או בכל 

  חלק או רכיב נלווה, ככל שיתגלו תקלות או פגמים כאמור, לרבות על ידי המפקח.
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סיום עבודות הסולארי )הקמת המתקנים הסולאריים( בהצלחה על ידי הקבלן, כפוף לאישור בכתב  5.1.9

 מהמפקח, כי העבודות בוצעו כאמור בהסכם זה לשביעות רצון המועצה.

 ( לעיל הינו תנאי עיקרי להסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית.5סעיף זה ) 5.2

 עבודות ההפעלה .6

כאמור  ותחילת פעולתם חיבורם כדין לרשת החשמל, ם סיום הקמת המתקנים הסולאריים על גבי מתקני הקירויע 6.1

 בנעליה א)או למי שיבו המתקנים הסולאריים, כך שהחשמל המיוצר בהם יימכר לחח"יהקבלן יפעיל את , לעיל

. היזם ישלם למועצה את תשלומי היזם כאמור בהסכם זה, ובכפוף לעמידתו (, לרבות המחלק הרלוואנטילעניין זה

  .להלן 12 , כאמור בסעיףהמחלקשישולמו למועצה מ החשמל תקבולי בהוראות הסכם זה, יקבל את

, יוכל לפעול באופן שוטף מגרש החניה וכו', מגרש הספורט ,תום תקופת עבודות הסולאריהחל מ הקבלן אחראי כי 6.2

פעילות חברתית ופעילות ספורטיבית של בני נוער וילדים(, תוך שהקבלן יתחזק את  לצורך )לרבות יבטוח ובטיחות

 הסולאריים., לצד הפעלת ותחזוקת המתקנים מעולה מתקני הקירוי באופן

 אחריות הקבלן – ותחזוקתם מתקני הקירוי שמירה על תקינות 6.3

לרבות  ,מעולה כי מתקני הקירוי יהיו תקינים ובאיכות , לרבות באחריות טיב,והינו האחראי מתחייב הקבלן 6.3.1

 בהתחשב בכךתיקון כל נזק, פגם ו/או בלייה במתקני הקירוי, ותוך שמירה על תקינות מתקני הקירוי, 

בכלל זאת, מובהר כי כל   .כל תקופת ההתקשרותל וזאת ,גביהם על ם הסולאריים ממוקמיםשהמתקני

ההוצאות הדרושות בקשר עם תקינות מתקני הקירוי, לרבות תיקונים, החלפת חלקים, הובלה ואספקת 

, האביזרים, הכלים, מכשירי העזר, חלקי חומריםחלקים למקום ביצוע התיקונים וכיו"ב, העובדים, ה

במסגרת התמורה על פי הסכם   ,ידי הקבלן-יסופקו על -החילוף וכל הדרוש לצורך תקינות מתקני הקירוי 

 זה, לכל תקופת ההתקשרות, וזאת מבלי שהיזם יהיה זכאי לתוספת תמורה כלשהי בקשר עם זאת.

י אחריות קבל כתבל , מבלי לגרוע מזכויות המועצה,מבלי לגרוע מאחריותו המלאה כאמור, הקבלן מתחייב 6.3.2

וכי הוא מחוייב להפעילם במקרה הצורך  מיצרני הרכיבים של מתקני הקירוי למשך כל תקופת ההתקשרות

מבלי לגרוע מזכויות  . עם זאת, מובהר כיולבצע כל פעולה נדרשת בקשר עם זאת אל מול יצרני הרכיבים

במידה ולא יתקבלו אף  לן,ו/או מהתחייבויות הקב )ומכך שמתקני הקירוי יהיו בבעלותה המלאה( המועצה

הדבר לא יגרע באופן כלשהו או מי מהיצרנים לא יפעל במסגרת אחריותו, כתבי אחריות יצרנים כאמור, ו/

לשאת בעצמו בכל נזק למתקני הקירוי ולתקן את מתקני הקירוי באופן  אשר התחייבותומאחריות הקבלן, 

 ., תמשיך לחול ללא שינוימיידי

ייתן מענה מהיר  ,עד לתום תקופת ההתקשרות( –)כלומר  למשך תקופת אחריות הטיב הקבלן מתחייב כי 6.3.3

את מתקני הקירוי בכל מקרה של תקלות ו/או פגמים כלשהם במתקני  ועל חשבונו מיידיתויעיל ויתקן 

תקלה אחרת, כגון  ו/או פגםהקירוי, ובפרט תקלות אשר עלולות להיות להם השפעות בטיחותיות, וכן בכל 

 ים ו/או שברים במתקני הקירויקסד וו/א ו/או נזילות ו/או חלודה ו/או קורוזיה )לרבות בלאי סביר( יבלא

  .לשביעות רצון המועצה ממועד הקריאה ימים 14 -לא יאוחר מ, והכל,  ו/או פגיעה באיכות החומרים

מתחייב לבדוק . כמו כן, הקבלן ברמה מעולה הקבלן מתחייב לתחזק את מתקני הקירוי בתחזוקה מונעת 6.3.4

בכל פגם ו/או קלקול  מועצה, ליידע את השנה באופן שוטף את מתקני הקירוי, ולא פחות מבדיקה אחת בכל

 .ולתקן באופן מיידי על חשבונו כל נזק כאמור ו/או נזק למתקני הקירוי

, הפעלת המתקנים הסולאריים על ידו, הוא יקפיד לשמור על מתקני הקירוי הקבלן מתחייב כי במסגרת 6.3.5

זאת לגרום לכך כי לא יוצבו על מתקני הקירוי משקלים אשר עלולים לגרום לנזקים למתקני הקירוי,  ובכלל

, טובתקינים במצב  עת לא יגרום רטיבות ו/או עובש למתקני הקירוי וידאג כי מתקני הקירוי, יהיו בכל

 .ולכל אורך תקופת ההתקשרות מערכות הסולאריותבנוסף ל וזאת

ולרבות  , לא יהיו נזילות במתקני הקירוי )לרבות בגגותיהםההפעלההקבלן מתחייב כי במשך כל תקופת  6.3.6

 . למען הסר ספק, מובהר כי במידה ויהיו נזילותבקשר עם הפרויקט (במסגרת שטיפות הפאנלים הסולאריים

צויה באחריות בגגות, ייחשב הדבר כהפרה יסודית של הקבלן המ )לפי קביעת המועצה( שאינן זניחות

 ו/או רשלנות הקבלן. עם זאת, מוסכם כי במידה והקבלן יצליח להוכיח כי הנזילה נובעת ממעשה בזדון

 כהפרה, אזי לעניין נזילה זו )ועד שתתוקן( לא ייחשב הדבר ולא של הקבלן או מי מטעמו מועצהשל ה רבתי

 של הקבלן. 
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בכל מקרה שבו יידרשו תיקונים באופן מיידי , סכם()לרבות לעניין ביטול הה מבלי לגרוע מזכויות המועצה 6.3.7

במתקני הקירוי, וזאת מחמת סכנה בטיחותית ו/או בשל חשש להחמרת נזק אם וככל שלא יבוצע תיקון 

לתקן בעצמה כל נזק כאמור, והקבלן מתחייב לשפות אותה באופן מידי  -א'רשאית:  מועצהמיידי, תהיה ה

לנתק את המערכות הסולאריות, תוך מתן  -ב'.  מועצהבגין עלויות התיקון כאמור, כפי שיוצגו על ידי ה

 .  ומבלי שהדבר ייחשב כהפרה ימים לקבלן 14התראה בכתב של 

 לןאחריות הקב – הפעלה ותחזוקה של המתקנים הסולאריים 6.4

הבלעדי בקשר עם המתקנים  )לרבות באחריות טיב( הינו, ויהיה לאורך כל תקופת ההסכם, האחראי הקבלן 6.4.1

 הסולאריים, לרבות הפעלתם, תחזוקתם, כל נזק אשר ייגרם בקשר אליהם וכל כיוצ"ב. בכלל זאת, הקבלן

לנטר  סגרת זאתבקשר עם המתקנים הסולאריים ובמ מתחייב לפעול בהתאם לאמור בהסכם זה על נספחיו

, יאת פעילות המתקנים הסולאריים באופן שוטף ועקבי, לאתר ולטפל בתקלות ו/או בפגמים באופן מיד

ולאפשר למועצה לקבל את כל הנתונים הרלוואנטיים  בכל מקרה של תקלה מסוג כלשהו מועצהלדווח  ל

לגרוע מאחריות  ו/או המועצהלהטיל אחריות על , והכל, מבלי לגבי המתקנים הסולאריים לרבות תפוקתם

 הקבלן על פי הסכם זה. 

היטב, , הקבלן מתחייב לתחזק את המתקנים הסולאריים הלגרוע מזכויות המועצה ו/או מי מטעמ מבלי 6.4.2

וכן בהתאם לדרישות כל דין, תקנות ודרישות/הנחיות רשויות  מסמכי המכרזמסגרת כמפורט בלרבות 

אחראי על ביצוע כל הפעולות הדרושות  בכלל זאת, הקבלן. לאורך תקופת ההתקשרותוזאת  מוסמכות

של המתקנים הסולאריים ויבצע את כל הקשור עם התפעול והתחזוקה  ברמה מעולהלתפעול ולתחזוקה 

הנחיות רשות החשמל, הנחיות הנחיות המפקח, של המתקנים הסולאריים, לרבות על פי הוראות כל דין, 

. אמות המידה והנחיות היצרנים וחח"י , הנחיות משרד הבריאות,הנחיות המשרד להגנת הסביבה המחלק,

שטיפות של המתקנים הסולאריים  מעולהמבלי לגרוע מהתחייבויותיו כאמור, אחראי הקבלן לבצע ברמה 

ולא ייצור מטרד כלשהו או הפרעה  באופן כלשהו במתקני הקירויברמה ובכמות מספקת, אך מבלי לפגוע 

הקבלן אחראי לבצע על חשבונו ובתוך זמן קצר את כל התיקונים הנדרשים  כמו כן, . לשימוש באתר

במתקנים הסולאריים וכן אחראי לאספקת כל הציוד, החומרים, חלקי החילוף וכל כיוצ"ב הנדרשים לצורך 

ביצוע תיקונים כאמור. הקבלן מתחייב לדווח באופן מידי למועצה על פעילות המתקנים הסולאריים באופן 

חודשים(, לדווח באופן מידי על כל אירוע מהותי בקשר עם הפרויקט,  3 -יאוחר מפעם ב שוטף )לא

ולהעביר למועצה העתק מכל דיווח שיוצא לרשויות המוסמכות בקשר עם המתקנים הסולאריים, כגון )אך 

 לא רק( אירועי בטיחות.

ם למתקני הקירוי, למתקנים , מובהר כי כל נזק שייגרמבלי לגרוע מזכויות המועצה ו/או מאחריות הקבלן 6.4.3

ו/או אי עמידה באחריות הקבלן ו/או נזקים  הסולאריים ו/או לאתר, בקשר עם מעשה ו/או מחדל של הקבלן

, הינם באחריותו של הקבלן. בכלל זאת, כל נזק של המועצה בלבד רבתי שלא נובעים מזדון ו/או רשלנות

המחלק ו/או של חח"י, הינו באחריותו המלאה  עם הפרויקט למערכות חשמל, לרבות של שלשייגרם בקשר 

 של הקבלן.

 לוח זמנים לביצוע העבודות 6.5

. יובהר כי לא להסכם זה 2 נספחב המפורט ביצוע הפרויקט יהיה בהתאם ללוח הזמניםהקבלן מתחייב כי 

מבלי לגרוע מזכויות המועצה,  .מראש ובכתב מועצההאלא באישור  ןתתאפשר חריגה מלוח הזמנים המצויי

לרבות במקרה של עימותים  ,אשר לא אושרו על ידי המועצה בכתב כאמור במקרה של חריגות מלוח הזמנים

תעמוד למועצה זכות לבטל  הדבר ייחשב כהפרה של הקבלן, ועל כן ,של בין הקבלן למועצה ו/או מי מטעמה

 להלן. 11הסכם זה כאמור בסעיף 

 הינו תנאי עיקרי להסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית.( לעיל 6סעיף זה ) 6.6

 נציג הקבלן .7

"(. מנהל הפרויקט ישמש כנציג הקבלן, לכל מנהל הפרויקטהקבלן יעסיק, באופן קבוע, מנהל פרויקט )להלן: " 7.1

 המעורבים בביצוע העבודות. מועצההדבר ועניין, ויהיה אחראי לעמוד בקשר רציף עם כל נציגי 

בכל עת ושעה לעניין  מועצהה, בין היתר, הגורם המקצועי מטעם הקבלן אליו תוכל לפנות מנהל הפרויקט יהיה 7.2

שומרת לעצמה את הזכות  מועצההביצוע עבודות התיקונים והתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה. למען הסר ספק, 

לדרוש את החלפת מנהל הפרויקט במהלך תוקפו של הסכם זה הכול מנימוקים סבירים והקבלן מתחייב להחליפו 

 .מפקחולהעמיד תחתיו מנהל פרויקט אחר שיאושר על ידי ה
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פרויקט  סיבות שאינן תלויות בו, יציע הקבלן למנהל מנהלמבכל מקרה שהקבלן יבקש להחליף את מנהל הפרויקט  7.3

מחליף, אשר ניסיונו לא יפחת מזה של מנהל הפרויקט המוחלף, המנהל יהא רשאי שלא לקבל הצעת הקבלן, והקבלן 

 ידי המנהל.-יציע מחליף נוסף, עד לאישור מנהל הפרויקט המחליף על

 עבודות: הפיקוח על  .8

נושאים ת כל הקשור עם )לרבו ביצוע העבודות לפקח על והמוסמך מטעמה מועצהההמפקח הינו בא כוחה של  8.1

לתאם את ביצוע העבודות מבלי להטיל על המועצה ו/או המפקח אחריות כלשהי, , להורות על אופן הביצוע וטכניים(

היקף  את שנותל יהיה רשאי לא . למען הסר ספק, המפקח, ככל שמתבצעות עבודות כאמורבאתר עם יתר העבודות

 . מועצהה של ובכתב מראש באישור העבודות אלא

, והמפקח ביחס לכל ענין ודבר הקשור מועצהההקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודות בהתאם לדרישות ולהוראות  8.2

 .אחריות כלשהי מעבר לאמור במפורש בהסכם זה המפקחאו /ו , וזאת מבלי להטיל על המועצהבביצוען

בנוסף לכל זכות אחרת הניתנת למפקח לפי הסכם זה, יהיה המפקח רשאי לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען  8.3

בביצוע ו/או מי מטעמו  ידי הקבלן -וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמש בהם הקבלן וטיב המלאכה שנעשית על

 העבודות. 

תאם להוראות הסכם זה, יודיע המפקח על כך שלא בהמבוצעותהיה והמפקח קבע כי העבודות או כל חלק מהן  8.4

לקבלן וידרוש ממנו לתקן את המצב; כן יהיה רשאי המפקח להורות לקבלן על האמצעים שעל הקבלן לנקוט לתיקון 

בכלל זאת, ומבלי שהדבר יטיל על המפקח  המצב, והקבלן מתחייב למלא אחר דרישות המפקח במלואן ובמועדן.

ו/או מהפרויקט גורמים  אתרמה ו/או להרחיק המפקח רשאי להורות לקבלן להוציא ו/או המועצה אחריות כלשהי,

כלשהם, כגון עובדים, קבלני משנה וכל כיוצ"ב, אשר אינם מחזיקים בהרשאות מתאימות, לדעת המפקח אינם 

 מבצעים את העבודות כנדרש וכל כיוצ"ב.

ו/או כל רכיב אחר מהעבודות אשר אינו מתאים  המפקח רשאי לפסול כל עבודה ו/או מלאכה שנעשתה ו/או כל חומר 8.5

לעבודה ו/או לתוכניות ו/או למפרטים, והודעה מצד המפקח לקבלן תחשב כמספקת לצורך כך. פסל המפקח עבודה 

יהיה הקבלן מחויב להחליף ו/או לתקן ו/או להרוס ו/או לשנות ו/או לעשות מחדש ו/או  -מסויימת או חומר כלשהו 

וכפי  הכל כפי שיהיה המקרה -הנדונה ו/או את השימוש בחומרים שנפסלו ו/או שלא אושרו להפסיק את העבודה 

 , וכן לסלק חומרים כאלה מהאתר.שיורה המפקח

לנסות  מועצההמובהר בזאת כי אין לראות בזכות הפיקוח ו/או בסמכויות שניתנו למפקח כלעיל אלא אמצעי בידי  8.6

ולהבטיח שהקבלן יקיים את ההסכם בכל שלביו במלואו. הפיקוח הנ"ל לא נועד לשרת את הקבלן והקבלן לא יהיה 

רשאי לפטור עצמו מביצוע ההתחייבויות המוטלות עליו על יסוד פרשנות של קביעות המפקח. כמו כן הפיקוח לא  

י ההסכם, ולא יגרע מאחריותו המלאה, המוחלטת למילוי כל תנא מועצהישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי ה

 .והבלעדית של הקבלן לטיב העבודות והחומרים ולקיום מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה

התנהלות מול הקבלן, בכל הנוגע ל מועצההמפקח ישמש גם כאישר הקשר מטעם האלא אם המועצה תגדיר אחרת,  8.7

צפויה( הנוגעת לפרויקט ו/או לעבודה, ולספק תשובות, הסברים, ועל הקבלן לדווח לו על כל בעיה )קיימת או 

 . מפקחנתונים ומסמכים בנוגע למתן השירות, כפי שיידרש על ידי ה

, כפי שתהיינה ותינתנה, מעת לעת, ולפעול בהתאם להן. בלי מפקחהקבלן מתחייב לציית להוראות ולהנחיות ה 8.8

רות לקבלן לבצע שינויים ו/או התאמות, הדרושות לדעת יהא רשאי להו מפקחלגרוע מכלליות האמור לעיל, ה

, על מנת שהעבודות יעמדו בתנאים ובדרישות המפורטים במסמכי המכרז ובהתחייבויות הקבלן, ועל הקבלן מפקחה

 יהא למלא אחר הוראותיו כאמור, וזאת, למניעת ספק, ללא תוספת תמורה כלשהי לקבלן. 

כאמור בהסכם זה ו/או ביתר מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, כדי  מועצהרה למובהר, כי אין ולא יהיה בזכות המסו 8.9

כל אחריות, מכל מין וסוג שהם, בגין ו/או בקשר לביצוע העבודות )שתהיינה באחריותו  או על המפקח להטיל עליה

עליו על פי הבלעדית של הקבלן( ו/או כדי לגרוע ו/או לשחרר את הקבלן מכל אחריות ו/או התחייבות המוטלות 

 מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין.

 היתרים אישורים ופעולות נוספות .9

המוסכמים  תשתף פעולה עם הקבלן בכל הנוגע בהוצאת ההיתרים הנדרשים לרבות חתימה על מסמכים מועצהה 9.1

או לא  כספית) כלשהי מרגע שתתבקש לכך, ובלבד שלא יהיה בכך כדי להטיל עליה חבות בתוך זמן סביר עליה

, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מועצהה בהסכם זה. במפורש נוספת ו/או חובות אחרת מעבר לאמור כספית(

וכן לצורך ביצוע פעולות נוספות הקשורות  רשאית למסור לקבלן ייפוי כוח לביצוע הפעולות דלעיל או איזו מהן
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בהתחייבות  מועצההי להעניק לקבלן זכות לחייב את , ובלבד שלא יהיה בכך כדעם ההסכם, כגון בדיקות ותיאומים(

 כספית ו/או אחרת כלשהי.

, לא תבוצענה או לא תיחשבנה כאילו בוצעו, מועצההעבודות, אשר לפי המוגדר בהסכם זה מחייבות את אישורה של  9.2

 בהקשר של קבלת מועצההלפי העניין, אלא לאחר קבלת האישור כאמור. בכל מקום בהסכם זה המאזכר את 

או ראש המועצה או גורם אחר כפי שתגדיר המועצה  מועצההמפקח או מנכ"ל ה אישורים, הכוונה היא לאישורו של

ואישורו של אותו גורם כאמור, הרי הם חסרים כל תוקף.  כאמור ופנייה לגורם שאיננו הגורם המוסמך ,בכתב

פק מובהר, כי מתן או אי מתן אישור על פי הסכם זה יהיה תקף רק אם ניתן בכתב. למען הסר ס מועצההאישור 

 כאמור, אין בהם כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו על פי הסכם זה או לגרוע ממנה. 

  בטיחות .10

והקבלן מקבל בזאת אחריות מלאה כלפי  עבודותעל הקבלן לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל על ביצוע ה 10.1

בקשר לכל תביעה, אשר תוגש נגדם בגלל  באופן מהיר לשחררם ו/או לשפותם , לרבותו/או מי מטעמה המועצה

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, שמירה,  הפרת הוראה כזו שנעשתה על ידי הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו.

 מועצה,הגידור ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי 

 דרוש על פי דין או על פי הוראה מרשות מוסמכת כלשהי. או שיהיה

הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק שייגרמו לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לכל  10.2

ו/או בקשר לכך. הקבלן משחרר  ותמי שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו וכן לצד שלישי כתוצאה מביצוע העבוד

 מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה, חבלה או נזק כאמור. הכל מי מטעמ ו/או המועצהבזאת את 

, וועל כל הנמצא ושיימצא ב והקבלן הינו האחראי לשמירת האתר ולהשגחה עלי מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן, 10.3

היה האחראי הבלעדי י קבלןה בכלל זאתלנקוט בכל האמצעים, הזהירות והבטיחות המתחייבים מאחריות זו,  וועלי

ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים על פי כל דין רלוונטי, לרבות  ולבטיחות העבודות והעובדים ו/או למי מטעמ

נקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על פי דין להבטחת חיי אדם ורכוש באתר י קבלןחוק למניעת תאונות עבודה. ה

עם זאת, נזקים באתר שלא קשורים באופן קפיד על קיום כל הוראות הדין. יובעת ביצוע העבודות,  תוו/או בסביב

כלשהו לפרויקט )כגון פציעות ספורט במגרשי הספורט, תאונות דרכים בחניונים שלא בקשר עם הפרויקט(, לא 

 יהיו באחריות הקבלן.

ל פי כל דין העוסק בבטיחות כמבצע העבודות ע החלותהחובות כל את קבלן ה ולצורך ביצוע העבודות, נוטל על עצמ 10.4

היה אחראי לביצוע יבעבודה, לרבות כל התקנות, ההוראות והצווים שפורסמו מכוחו ו/או שיפורסמו מכוחו בעתיד ו

בכלל זאת, אחראי הקבלן בקשר עם בטיחות על כל  מלא ומדויק של כל ההוראות הכלולות ו/או שיכללו בהם.

 בות קבלני משנה, עובדים ו/או גורמים אחרים.הגורמים באתר ו/או בקשר עם הפרויקט, לר

 1954 -התשי"ד  מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן מצהיר בזאת שהוא מכיר את חוק ארגון הפקוח על העבודה, 10.5

 פיהם וכן את תקנות העבודה בגובה,-שעל , והתקנות1970 -פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל  ואת
לפי הסכם  ותביצוע העבוד בקשר עםמקבל על עצמו את כל האחריות לשמירת ההוראות והתקנות הנ"ל.  וכי הוא

באתר, בהקשר של ו/או בקשר עם הפרויקט  למשך כל תקופת ההתקשרות בכל מועד בו תתבצענה עבודות אזי זה,

ודה" והמעביד עפ"י דינים הקבלן הינו "קבלן ראשי", "מבצע הבניה", "תופש מפעל" וכן "מנהל עב דיני הבטיחות

אלו ולפי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקנות, ההוראות והצווים שפורסמו מכוחם ו/או 

שיפורסמו מכוחם בעתיד ויהיה אחראי לביצוע מלא ומדויק של כל ההוראות הכלולות ו/או שיכללו בהם ונוטל על 

למען הסר מור לעיל. הוראה זו הינה הוראה יסודית בהסכם זה.  עצמו את החובות המוטלות על אלו כתוצאה מהא

ספק, כי אין באחריות המוטלת על הקבלן כאמור לעיל ו/או בקשר עם בטיחות, בכדי להעניק לו זכויות כלשהן, 

 העוד מובהר, כי במקרה שתוגש תביעה כנגד המועצה ו/או מי מטעמ לרבות זכויות במקרקעין ו/או במתקני הקירוי.

שר עם בטיחות בעבודה, אזי מבלי לגרוע מחובת השיפוי של הקבלן, הוא מתחייב להצטרף להליך בבקשה בק

יחדלו מלהיות צד להליך זה, וכי לא תוטל עליהם ו/או על מי מטעמם סנקציה  המתאימה כי המועצה ו/או מי מטעמ

 כלשהי בקשר עם בטיחות בעבודה ו/או כל עניין נלווה.

בין אם קבועים ובין  ובפרט על מתקני הקירוי אתראמצעי בטיחות ב מתחייב להתקין בלןקהבקשר עם העבודות,  10.6

ו/או  אם לאו. "אמצעי בטיחות" משמע כל אלמנט או מרכיב אשר ידרש כדי לאבטח את העובדים ו/או הציוד

פלדה, משטחים מונעי , כדוגמת סולמות, קווי חיים, טבעות עיגון, כבלי ו/או על גבי מתקני הקירוי באתר החומרים

 .םותפעול ם, חזותמתקני הקירויוכו', ובלבד שלא יפגע ב , מדרכיםהחלקה
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מאחריות וחובה מכל סוג שהם שיהיו מוטלים ו/או יחולו בקשר עם  המי מטעמכל ו המועצהמשחרר את  קבלןה 10.7

 בטיחות בעבודה ו/או שמירת העובדים ורווחתם כאמור לעיל.

תיו של יועץ בטיחות אשר יסייע לו בכל הקשור עם בטיחות בקשר עם הפרויקט הקבלן מתחייב לשכור את שירו 10.8

ו/או באתר ו/או בקשר עם העובדים, ובכלל זאת יבצע הדרכות בטיחות לגורמים הקשורים עם הפרויקט )כגון 

 עובדיו, קבלני משנה מטעמו וכל כיוצ"ב( באופן סדיר לכל תקופת ההתקשרות. 

עבודות  ,עבודות הקירוייותיו, הקבלן מתחייב למנות מנהל עבודה  אשר יפקח על ביצוע מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבו 10.9

. הקבלן מתחייב כי מנהל , לכל תקופת ההתקשרותאו כל עבודה אחרת )לכשתתבצענה( הסולארי, ועבודות ההפעלה

מנהל ן: "משך כל שעות העבודה ויהיה מוסמך על פי דין )להל בו מבוצעות העבודות העבודה יימצא באתר

, ובכלל זאת הקבלן מתחייב, ככל המוקדם "(, וכן מתחייב כי מנהל העבודה יפעל על פי הוראות כל דיןהעבודה

לכל רשות  ועל הפרויקט בכלל, על מנהל העבודה ,ובטרם תחילת ביצוע עבודות הקירוי, לדווח כדין ובאופן מלא

מוסמכת ו/או משרד ממשלתי נדרשים, לרבות למפקח האזורי על העבודה ולדאוג כי הוא יירשם כדין 

. מבלי לגרוע מהתחייבויות מנהל העבודה והקבלן מנהל , והכל, מבלי לגרוע מזכויות המועצהבמשרדים/רשויות אלה

טיחות האתר, לרבות בטיחות העובדים ו/או יהיה אחראי, בין היתר, על שמירת כל האספקטים הקשורים בב העבודה

  העבודה ו/או שמירת כל כלל בטיחות אחר באתר.

 ו/או סביבתו ו/או בקשר עם העבודות, ללא נוכחותו של מנהל העבודה. אתרלא תורשה פעילות עבודה כלשהי ב 10.10

בודה יפעל וידווח הקבלן יהיה אחראי לכך שמנהל הע מנהל עבודה ימונה על ידי הקבלן מיד עם תחילת העבודה.

 לכל רשות כנדרש על פי כל דין.

 ( לעיל הינו תנאי עיקרי להסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית.10סעיף זה ) 10.11

 וסילוק ידו של הקבלןסיום ההסכם , תקופת ההתקשרות .11

, ום מוקדם של ההסכםלסי מועצהלעניין ביטול ההסכם ו/או זכות ה , לרבותהסכם זהזכויות המועצה מכוח בכפוף ל 11.1

מיד עם סיום תקופת המכרז. ההצעה בלמסמכי  1.14כאמור בסעיף  תהא וכו', ההתקשרות ההפעלה, תקופת

לפרק את המתקנים הסולאריים ולפנותם, באחריותו ועל חשבונו, על כל  לפנות האתר, , הקבלן אחראיהפעלהה

ומוכן  נקי , מתוחזק,צב טובהנלווה אליהם, ומבלי לפגוע בתקינות הסככות, אשר הקבלן מתחייב כי יישארו במ

 .להמשך שימוש

 סיום התקשרות  11.2

תהיה רשאית לסיים  מועצהעל פי הסכם זה ו/או מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, ה מועצהמזכויות ה בלי לגרועמ

בכל מקרה  מבלי שתוטל עליה סנקציה או עלות כלשהי, , וזאתיזם, בהודעה בכתב ליזםלאלתר את ההתקשרות עם ה

 שבו:

 לא יזםמסמכי המכרז, לרבות במקרה שבו ה הסכם זה ו/או הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי יזםה 11.2.1

ו/או לא עמד בלוחות  ביצע באופן מלא את העבודות או איזה מהן בהתאם להסכם זה ו/או למסמכי המכרז

ן את ההפרה לאחר , ולא תיק)מבלי לקבל אישור המועצה בכתב לכך( הזמנים האמורים בנספח לוחות הזמנים

 .או מהמפקח מועצהבכתב על כך מה ימים 20של  שקיבל התראה

 היזם מיתשלו את מועצהלא שילם ל יזםההסכם זה בהפרה יסודית, ובכלל זאת )מבלי לגרוע(,  הפר יזםה 11.2.2

 .מכל סיבה שהיא באופן מלא

ו/או  קבלןאו קבועים, כנגד ה זמנייםמונה כונס נכסים, נאמן או מפרק ו/או ניתן צו כינוס נכסים ו/או פירוק,  11.2.3

, וכן קבלןכלל או עיקר נכסיה או הוגשה בקשה למינוי כאמור, וכן אם הוגשה בקשה להסדר נושים כנגד ה

  )תשעים( ימים. 90, והכל אם לא בוטלו בתוך קבלןאם הוגשה בקשה להקפאת הליכים כנגד ה

באופן אשר יש בו כדי למנוע  קבלןועל על נכסי ההוטל עיקול, זמני או קבוע ו/או בוצעה פעולת הוצאה לפ 11.2.4

  ( ימים.90על פי הסכם זה, ואלה לא בוטלו בתוך תשעים)  קבלןביצוע התחייבויותיו של ה

צעדים או הליכים מנהליים, משפטיים או אחרים לרבות צעדים ו/או הליכים  קבלןאירע אירוע או ננקטו נגד ה 11.2.5

לקיים את ההסכם בהתאם  קבלןשיינקטו על ידי רשות מקומית, אזורית, ממשלתית או אחרת, המונעים מה

 ( ימים. 90להוראותיו למשך תקופה העולה על תשעים) 

( יום, רישיון כלשהו של 90) על תשעיםלא חודש או בוטל, או הושעה או הותלה למשך תקופה העולה  11.2.6

ביצוע  לצורךו/או למי מטעמו  קבלן, או כל היתר ו/או אישור כלשהו הדרוש לו/או מי מטעמו קבלןה

 . , באופן אשר אינו מאפשר, או מקשה מהותית, על ביצוע הפרויקטהפרויקט
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, לאות, רשויות התכנון, משרד החקלרבות רשות מקרקעי ישראל, סטטוטוריתמרשות  בכתב דרישה תתקבל 11.2.7

 התפנותל יזםכי על ה וכל כיוצ"ב , מחלק החשמל הרלוואנטי, רשות החשמל, חח"יהמשרד להגנת הסביבה

או לחובות  או מנוגד לדרישות הדין ו/או כי ביצועו של הפרויקט או חלק מהותי ממנו אינו אפשרי האתרמ

, כאשר ימים 90 , אשר לא הוסרה בתוך)או כל דרישה דומה( מסיבה כלשהיסטטוטוריות החלות על המועצה 

 אותה רשות לעניין בהליך משפטי כנגד על חשבונו לפתוח שאיהקבלן ר מובהר כי במסגרת הזמן האמורה

יעמיד בטוחות מספקות לתשלום לא יפגע בזכויות המועצה ו/או מי מטעמה, הדרישה הנ"ל, אך בכפוף לכך ש

)לפי קביעת  לשלם בקשר עם כך ץאלת מועצהסכום שה הוצאה ו/או נס ו/אודי של כל נזק ו/או קימי

לשאת בכל אחריות  בכתב ויתחייב המועצהמיד עם דרישתה הראשונה של  שלם כל סכום כאמורי, והמועצה(

, ולא ניתנה הסכמת לעיל היה ודרישת הרשות לא הוסרה במסגרת הזמן האמורה. של המועצה ו/או מי מטעמה

 להלן. 11.5כאמור בסעיף  המתקנים הסולאריים את מתחייב לפנות הקבלן בכתב להארכת המועד,המועצה 

 סככות באתראזי במידה והביטול הגיע לאחר סיום הקמת ה כאמור לעיל, הקבלןבכפוף לפינוי עם זאת, 

לפיצוי  זהבמקרה  יהיה זכאיהקבלן  ,ואישור המפקח 4לרבות טופס  במלואן, לרבות כל האישורים הנדרשים

, ויילך כהגדרתו להלן שווי הסככותעמוד על הפיצוי האמור יסך  -כדלקמןהסככות )המפורט מטה( שווי  בגין

החל מהחודש שבו ) , בגין כל חודש נוסף בו מבוצע הפרויקט 276י חלק ותשווי הסככויפחת בסך של 

  .שנים 24פרס על פני ( וייהסתיימה הקמת הסככות באתר

 או במועד הסטטוטורית ככל המוקדם לאחר דרישת הרשות הסכמה על ידי הצדדיםב ייקבע" שווי הסככות"

המשקף את ערך השקעתו המופחתת של הקבלן בסככות באתר,  עליו יסכימו הצדדים בכתב, מוקדם יותר

במידה והצדדים לא יגיעו להסכמה  כפי שיוכיח הקבלן באמצעות מסמכים וקבלות ובהתחשב באישור המפקח.

מעריך שווי חיצוני מוסכם )בהיעדר הסכמה יקבע על ידי  ערך המופחת כאמורין שווי כאמור, ייקבע הלעני

מחירי שוק,  , על בסיס"(מעריך השווי)להלן: " זהות מעריך השווי על ידי ראש לשכת השמאים בישראל(

  .פחתו בהתחשב בפונקציה אותה ממלאת הסככה במסגרת הפרויקט

 .בניגוד לאמור בהסכם זה של העברת זכויות ו/או שינוי שליטה בקבלן, מקרהבכל  11.2.8

 בכל מקום בהסכם ו/או במסמכי המכרז, על פיו ניתן לבטל את ההסכם. 11.2.9

, בטרם כל תקופת ההתקשרות בלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא 11.3

את ההתקשרות  מועצההלמניעת ספקות, במקרה שבו סיימה  להלן. 11.5 קבלן יפנה את האתר ויפעל כאמור בסעיףה

בשל  מועצהלעם הקבלן בשל הפרת התחייבויותיו כאמור לעיל, הקבלן יישא בהפרש ההוצאות ובכל נזק שיגרם 

 .מועצה, וזאת מבלי לגרוע מזכויות הסיום ההתקשרות

לאחר קבלת צו  על פי הסכם זה ו/או על פי יתר מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, מועצהבלי לגרוע מזכויות ה 11.4

לרבות לעניין אתר ספציפי מכל סיבה לסיים את ההתקשרות עם הקבלן,  תהיה רשאית מועצהה לת עבודה,התח

עם זאת, במידה והביטול לא יהיה  ."(התקופה המקדימה)להלן: " מראש זמן סביר כתב לקבלןשהיא בהודעה ב

יושלם סיום ההסכם ופינוי היזם , )כגון הפרה של הקבלן( ו/או באיזה ממסמכי המכרז מאחת הסיבות האמורות לעיל

במסגרת הסכמות אליהן יגיעו הצדדים במהלך התקופה המקדימה. במידה והצדדים לא יגיעו להסכמות כאמור, 

מעריך השווי האמור לעיל  בגין זאת, הפיצוי שישולם ליזם ם ההסכם, לרבותהסדרי סיו , על מנת לקבוע אתימונה

בורר מוסכם.  -ימים ממועד שפנה צד למשנהו  10)ככל ותהיה הסכמה של הצדדים בעניין( ובהיעדר הסכמה בתוך 

רר על ימים ממועד פנייתו של צד למשנהו בעניין, תיקבע זהות הבו 14הסכמה לעניין זהות הבורר בתוך  בהיעדר

 ידי ראש לשכת עורכי הדין.

את כל הנדרש ו/או הקשור עם ביטול  על חשבונו מתחייב הקבלן לבצע ו/או סיומו, בכל מקרה של ביטול ההסכם 11.5

זכות לסלק את ידו של  מועצהקיימת ל . בכלל זאת,באופן מיטבי את הביטול כאמור פועלל , על מנת להוציאכאמור

ו/או  ולהסתלק מהאתר מועצהבהתאם להוראות ה באופן מידי והקבלן מתחייב לפעול, ו/או סביבתו הקבלן מהאתר

לפנות על חשבונו ובאחריותו את המתקנים הסולאריים על כל הנלווה  )בין היתר( מתחייב תוך שהוא כאמור סביבתו

ם יולבטל או להסכ כאמור במסמכי המכרז ומתוחזק אליהם מגגות הסככות, ולהשאיר את הסככות והגגות במצב טוב

)ובכלל  ביטול כל מסמך או התחייבות אחרתלו להלן )ככל ונחתמה( 12.2כהגדרתה בסעיף  לביטול המחאת הזכות

וכן לחתום על כל מסמך הנדרש בקשר  נלווה נוסף ו/או עניין וכל ,אל מול כל צדד ג' רלוואנטי( לפעול בעניין זאת

כל הזכויות  מועצה, יעמדו לומבלי לגרוע מזכויות המועצה באופן מלא יפעל כאמור לעיל במידה והקבלן לא .עם אלה

הפעלת זכות עיכבון על ציוד ו/או כל ערבות, מימוש כל בטוחה,  והסעדים מכוח הדין ו/או הסכם זה, לרבות חילוט

 פנייה לכל הליך משפטי וכל כיוצ"ב.חומרים של הקבלן, 

 פרתו מהווה הפרה יסודית.( לעיל הינו תנאי עיקרי להסכם וה11סעיף זה ) 11.6

  התמורה .12
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 תמורה לקבלן

, כאמור להלן החשמל את תקבולי , הינה הזכות לקבלביצוע הפרויקט קשר עםבהיחידה שיקבל הקבלן  התמורה 12.1

למען  מובהר ."(התמורה)להלן: " התחייבויותיו על פי הסכם זהכל , וזאת בכפוף לעמידתו בהפעלהת הלמשך תקופ

תקבולי החשמל יועברו  .ידרש לשלם תשלום כלשהו לקבלן בקשר עם הפרויקטתלא  מועצהספק, כי הכל הסר 

להעברת  וישמשו כ"צינור" "(המועצהו/או הצרכן הרלוואנטי )אשר יכונו לצורך סעיף זה " מהמועצה לקבלן

במתקנים  רהמועצה תשלם לקבלן את התקבולים שיתקבלו בפועל עבור כל החשמל שייוצ, כך שהתקבולים כאמור

 ( והצדדים יפעלו בהתאם להוראות הבאות:הסולאריים )תקבולי החשמל

רלוואנטי בהתאם להמלצת החשבון שתנפיק חח"י/מחלק רלוואנטי החשבונית לחח"י/מחלק  תנפיקהמועצה  12.1.1

  בגין כמות החשמל שיוצרה במתקנים הסולאריים, עם העתק לקבלן.

קבלן או מי מטעמו, הוא יוציא חשבונית  לעיל על ידי 12.1.1בסעיף  רהעתק החשבונית כאמו קבלתעם  12.1.2

 .גב"(-אל-למועצה באותו הסכום )"גב

בכפוף להמצאת חשבונית על ידי הקבלן או מי מטעמו, המועצה תעביר את תקבולי החשמל בתוך עשרים  12.1.3

  .את התשלומים מחח"י/מחלק רלוואנטי בפועל ( ימי עסקים מהמועד שבו המועצה קיבלה21ואחד )

ביר לקבלן ו/או תעעצה תנהג עם הקבלן ו/או מי מטעמו בשקיפות בקשר עם האמור לעיל, ובכלל זאת המו 12.1.4

 מי מטעמו את המסמכים הרלוואנטיים, כגון המלצת החשבון שתנפיק חח"י/המחלק הרלוואנטי.

להלן, אזי במקרה שבו המועצה תפר את התחייבותה  12.2אלא אם תיחתם המחאת הזכות האמורה בסעיף  12.1.5

לעיל, תינתן לקבלן, בכפוף  12.1.3עביר לקבלן את תקבולי החשמל שקיבלה בפועל כאמור בס"ק לה

לעמידת הקבלן במלוא התחייבויותיו, ובכלל זאת השלמת הקמתם באופן מלא של מתקני הקירוי לשביעות 

ף להודעה ( בלבד, בכפו12.6, 12.5, זכות קיזוז מתשלומי היזם )האמורים בס' 4רצון המפקח וקבלת טופס 

 13.2ימים אשר במהלכה המועצה לא תיקנה את ההפרה ובכפוף לאמור בסעיף  30בכתב ומראש של 

להלן )אם וככל שתיחתם, מבלי שהמועצה  12.2להלן. במקרה של חתימת המחאת הזכות האמורה בסעיף 

 ., והכל, מבלי לגרוע מזכויות המועצהמתחייבת בעניין(, תבוטל זכות הקיזוז הנ"ל

יהיה כל תוקף לכל ניסיון לשעבד, למשכן, להמחות או לעקל את תקבולי החשמל ללא אישור המועצה מראש  אל  12.2

ככל והדבר יוסכם בכתב  בכפוף לאמור לעיל ולהלן, המועצה תהיה רשאית זאת, עםובכתב, בחתימתה ובכפוף לדין. 

מו או כי ישועבדו כאמור להלן לטובת כי תקבולי החשמל יועברו לקבלן ו/או מי מטע ,בכפוף לשיקול דעתה כאמור

ולכך  , לקבלת כלל האישורים הנדרשים לכךמי מהם באמצעות המחאת הזכות כנהגדרתה להלן, וזאת בכפוף לדין

ובכלל זאת יתאפשר, ויינתן אישור  ,הנהלים והמגבלות הקיימות ,הרגולציה הדין, מבחינתהדבר יתאפשר בפועל ש

 כי במסגרת המחאת הזכות הנ"ל יועברו אך ורק תקבולי החשמל הרלוואנטי מראש ובכתב של חח"י ו/או המחלק

או עניין  ולא פר חשבון חוזה הצרכן, בגין מתקני חשמל אחרים כלשהם)מהמתקנים הסולאריים נשוא הסכם זה 

במידה ולצורך העברת תקבולי החשמל מהמתקנים הסולאריים נשוא הסכם זה בלבד בקשר עם המחאת  .(דומה

תצריך הוצאת הוצאות כלשהן, כגון עדכון ו/או תוספת תשתיות ו/או כל כיוצ"ב, מובהר כי כל התשלומים הזכות 

ו/או ההוצאות כאמור יהיו באחריותו המלאה של הקבלן אשר יישא בהם באופן מלא, מבלי לגרוע מזכויות המועצה. 

לעמידת  ,לפי שיקול דעתה לאישור המועצה בכתב בכפוף  ככל והמחאת הזכות תתאפשר בהתאם לאמור לעיל, אזי

עד לתום תקופת עבודות הקירוי, ובפרט הקמת הסככות באופן מלא לשביעות  , לרבותהקבלן במלוא התחייבוייותיו

למתקני  4לרבות קבלת טופס ו בכפוף לאישור המפקח במלואן רצון המועצה, לאחר תום תקופת עבודות הקירוי

של תקבולי ייצור החשמל של המתקנים הסולאריים לטובת  אחת בלבד על המחאת זכותהמועצה תחתום  ,הקירוי

, "(המחאת הזכות)לעיל ולהלן: " דומה לנוסח של חח"י המועצה ויהיה רשתגדי בנוסח או גורם מממן מטעמו הקבלן

לבטלה  מזכויותיה,, מבלי לגרוע מובהר שהמחאת הזכות הנ"ל לא תהיה בלתי חוזרת, והמועצה תהיה רשאית כאשר

ו/או בכל מקרה של הפרה יסודית של ההסכם  , לרבות בגין ביטולו)מכל סיבה שהיא( בכל מקרה בו הסכם זה יסתיים

, כאשר מובהר כי במידה והמחאת הזכות תיחתם כאמור, יהיה זה בכפוף לכך שיופקדו בידי המועצה על ידי הקבלן

לצורך ביטול המחאת הזכות, לרבות ייפוי כוח שינוסח  המחאת הזכותהגורם שלזכותו ניתנה מסמכים חתומים על ידי 

 , הגורם המממן או גורם אחר כלשהו,היזםהפרויקט בלבד ואת היזם בגין  . המחאת הזכות תשמשעל ידי המועצה

לא יהיה רשאי לקבל באמצעותה זכויות כלשהן מעבר לתקבולי החשמל מהמתקנים הסולאריים בפרויקט זה, והוא 

על אף האמור, במקרה שבו הקבלן יירשם כצרכן באתר כאמור  ב לנהוג בהמחאת הזכות בתום לב ובהגינות.מתחיי

ו/או ממחלק החשמל הרלוואנטי, המחאת הזכות  לעיל, תקבולי החשמל יועברו אליו ישירות מחח"י 5.1.7בסעיף 

התחייבויותיו ו/או איזו מגרוע מוהקבלן יישא באחריות הצרכן באופן מלא, ומבלי ל מידית )ככל שנחתמה( תבוטל

  מזכויות המועצה.
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התמורה מהווה תשלום מלא וסופי בגין ביצוע העבודות וכוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל  12.3

מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותיו על 

אחריות, תיקון, החלפת חלקים, הובלה ואספקת  פי הסכם זה, כל ההוצאות הדרושות לביצוע העבודות, לרבות בגין

האביזרים, הכלים, מכשירי העזר, חלקי החילוף החומרים, חלקים למקום ביצוע התיקונים וכיו"ב, העובדים, הציוד, 

ידי הקבלן, במסגרת התמורה על פי הסכם זה, והקבלן  לא יהיה זכאי לכל תשלום -יסופקו על -וכל הדרוש בכלל 

 נוסף בגין כך.

 מועצהההקבלן יישא בכל המסים, ההיטלים, המלוות ותשלומי החובה, ככל שיחולו, בגין התמורה. ידוע לקבלן, כי  12.4

תנכה מכל תמורה שתשולם לו על פי הסכם זה מסים ו/או היטלים ו/או מלוות ו/או תשלומי חובה בשיעורים 

לביצוע התשלום, אישור מתאים משלטונות תהא חייבת לנכותם על פי כל דין, אלא אם יומצא לידיה עובר  מועצהשה

 המס לגבי ניכוי מס במקור או לגבי הפחתת שיעור הניכוי.

 תמורה למועצה

 -מבלי לגרוע מזכויות המועצהו) הפעלהימים מתחילת תקופת ה 365מתום  החל מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 12.5

 את תשלומי היזם כדלהלן: ,מועצהל מתחייב לשלם יזםה ,(להסכם זה לוחות הזמנים נספחל 8 ,7פים סעיכאמור ב

. האתר למ"ר של שטח גג סככות על גבי מגרשי ספורט פר שנה₪ סך של_________________________  א':

  נשוא הסכם זה כולל סככה על גבי מגרש ספורט בשטח של___________ מ"ר.

. האתר נשוא הסכם זה כולל סככה על למ"ר של שטח גג סככות על גבי חניות פר שנה₪ סך של________  ב':

  גבי חניה בשטח של_______ מ"ר.

)היינו,  חודשיתבפריסה והם ישולמו  "סכומי היזם" או "תשלומי היזםהסכומים האמורים לעיל יכונו לעיל ולהלן " 12.6

, עד לסיומה כאמור הפעלה, ולכל אורך תקופת ההפעלהמתחילת תקופת הימים  365החל מתום  (חודש בחודשו בכל

, כאשר אותו חודש בגיןבוצע בכל תחילת חודש )ביום העסקים הראשון בחודש( ת היזם מיתשלוהעברת בהסכם זה. 

 .הם צמודים לעליית מדד המחירים לצרכן ביחס למדד הידוע במועד חתימת הסכם זה

ימים טרם תום השנה הראשונה של תקופת  30עד להקלת גביית תשלומי היזם, הקבלן מתחייב להעביר למועצה,  12.7

 שיקים דחויים, בגין תשלומי היזם. 12כל שנת הפעלה,  תחילת ימים טרם 30, ובתוך ההפעלה

 במועד פרסום המכרז ידועביחס ל מהותית לעיל )ובפרט תעריף ההזנה( תשתנה 1.5במידה וההסדרה כאמור בסעיף  12.8

  תבוצע התאמה של תשלומי היזם, בשיעור שינוי התעריף  מהותית ישונו בפועל שישולמו מכוחהכך שהתשלומים 

 . אישור המפקחל ובהתאם כפוף, וזאת ב)כלפי מעלה או כלפי מטה(

 ו/או העבודותהקבלן יישא על חשבונו המלא בכל התשלומים הקשורים עם הפרויקט במהלך כל תקופת ההתקשרות,  12.9

, הקבלן יישא וישלם בכלל זאתעם הפרויקט.  רוהמועצה לא תידרש לשאת בתשלום ו/או הוצאה כלשהי בקש

לרבות היטל השבחה היטלי פיתוח וכל כיוצ"ב , , היטליםו(קנסות )ככל שיהי ,מיסים אגרות, תשלומי חובה, במלואן

השימוש של הקבלן בגגות בקשר עם המתקנים  עבורבכפוף לדין, ) עם הפרויקט, ארנונה ראשר יחולו בקש

כל תשלום ו/או אגרה הקשור עם חשמל, כגון תשלומים  כיבוי אש, רישוי,תשלומים הקשורים עם  ,(הסולאריים

תשלומים הקשורים ה כל , ולרבותובכלל זאת תשלומים הקשורים עם הגדלת חיבור החשמל במידת הנדרש לחח"י

ככל שנדרש בקשר עם הפרויקט, ולרבות תשלומים כאמור הנדרשים  ו/או מתקנים שדרוג ו/או הוספת תשתיות עם

 קשר עםב נדרשים אשר (במידת הנדרש)תשלומים לרשות החשמל, סקרים , מגורמים שונים ובכלל זאת חח"י

 אף אם איזה מתשלומים אלה יופנה למועצה ו/או מי מטעמה.והכל,  הפרויקט,

 כחוק. וסףמ יללא מע"מ. מע" הסכומים המופיעים בהסכם זה הינם 12.10

 ( לעיל הינו תנאי עיקרי להסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית.12סעיף זה ) 12.11

 קיזוז .13

בגין כל  מכל תשלום המגיע לקבלן, ככל שמגיע, זכות לקזז מועצהלעל פי הסכם זה,  מועצהמבלי לגרוע מזכויות ה 13.1

ו/או פיצויים  מי מאלהעל פי הסכם זה, לרבות בגין נזקים שנגרמו ל מי מטעמהו/או  מועצההחוב הקיים לקבלן כלפי 

מתקנים אחזקה לקויה של ה בקשר עם הפרויקט, ובכלל זאת בקשר עם החשמל המיוצר, בשל מי מאלההמגיעים ל

הודעה בכתב, המפרטת את הסכום שבכוונתה  תמסור לקבלן מועצההש לאחרוזאת  הסולאריים ו/או מתקני הקירוי,

 ( ימים טרם הפעלת זכות קיזוז כאמור. 7ואת מהות החוב הנטען בגינו מבוצע קיזוז כאמור, שבעה ) כאמור לקזז
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על אף האמור בכל דין לרבות חוק החוזים, הקבלן מוותר בזאת באופן מפורש על זכותו לקיזוז, לרבות קיזוז  13.2

, וזאת למעט האמור במפורש תעמוד לו מסכומים שהוא חייב או שיהיה חייב למועצה, ככל שזכות כאמור עומדת ו/או

לעיל, אשר הינו כפוף  12.1.5כאמור בסעיף  -לעיל אשר הינו כפוף לאמור להלן. ב' 5.1.6כאמור בסעיף  -להלן: א'

זכויות הקיזוז של הקבלן כאמור לעיל יופעלו על ידו בתום לב ובהגינות, וכן הן כפופות לזכויות  לאמור להלן.

לביטול ההסכם(, כך ש)לדוגמא( במידה והמועצה תפעיל זכות קיזוז שלה בגין הפרה של המועצה )לרבות הזכות 

הקבלן ולא תשלם לקבלן את תקבולי החשמל שהתקבלו אצלה בפועל בגין זאת, הקבלן לא יהיה רשאי להפעיל את 

 ., וכל כיוצ"בזכות הקיזוז שלו בגין אותו חוב שקוזז על ידי המועצה

 יחסי עובד מעבידהעסקת עובדים ואי קיום  .14

לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד והקבלן  ,ההמועצה ו/או מי מטעמ בין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ובין 14.1

 מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר קיום יחסי עובד ומעביד בינו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין

כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהו שיהא בהן כדי לפגוע הקבלן מתחייב, . הגופים האמורים לעיל

מי מטעמו של הקבלן, לרבות  .ן מי מהםלבי מעביד בינו -ובהיעדר יחסי עובד מועצה במעמדו כקבלן  עצמאי כלפי ה

או לקבלת /לכל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג ו השלוחיו לא יהיו זכאים מהמועצה ו/ואו מי מטעמ

 תנאים סוציאליים כלשהם, המגיעים לעובד ממעביד, לרבות פנסיה ופיצויי פיטורין.

, לשם מילוי התחייבויותיו על רמה מעולההקבלן מתחייב להעסיק עובדים מהימנים ובעלי ניסיון, ידע ומומחיות ב 14.2

 בויותיו כאמור בהסכם זה. פי הסכם זה. כן מתחייב הקבלן להעסיק עובדים במספר הדרוש לשם ביצוע כל התחיי

בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה עקב  , באופן מידי,ההמועצה ו/או מי מטעמ הקבלן מתחייב לשפות ולפצות את 14.3

לבין הקבלן ו/או מי מבין עובדיו שררו יחסי עובד  מועצההתביעה ו/או דרישה המתבססות על טענה כביכול כי בין 

 .וכן בגין כל נזק הקשור עם עובדי הקבלן ו/או מי מטעמו מועצההמעביד וזאת מייד עם דרישתה הראשונה של  -

א יתקיימו יחסי הרשאה ו/או סוכנות ו/או שליחות והקבלן לא יהא רשאי ל המועצה ו/או מי מטעמהבין הקבלן לבין  14.4

כלפי מי מטעמה  המועצה ו/ואוו/או מורשה לעשות כל מעשה ו/או מחדל  שיש בהם כדי לחייב את  ו/או מוסמך

  .צדדים שלישיים

הקבלן מתחייב כי כל עובדיו ו/או מי מטעמו יועסקו בהתאם לכל דרישות הדין, לרבות הדרישות האמורות בחוק  14.5

 ו/או מי מטעמו מתחייב כי כל העובדים הקבלןבכלל זאת, . 2011 -להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב

אחראי לבדו  יהא הקבלן יקבלו לשם כך את כל האישורים הנדרשים לכך לפי הוראות כל דין., שיועסקו על ידו

  .עובדיםובטוחים ל , בריאיםלהספקת סידורי נוחיות ותנאי עבודה נאותים

משנה הקשורה להם, וכן את האמור בהוראות הקבלן יקיים את האמור בחוקי העבודה על תקנותיהם וכל חקיקת  14.6

תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יוארכו, או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי -ההסכמים הקיבוציים בני

עובד המועסק בביצוע כל הקבלן ישלם בעד במסגרת זאת,  ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה והחלים על הקבלן.

הקבלן מתחייב  .1987 -חות שכר מינימום, כקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז הפרויקט שכר עבודה בגובה לפ

, כפי שיתוקן מזמן לזמן והתקנות שהותקנו 1968 -למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשכ"ח 

התחייבויותיו  או שיותקנו על פיו ולהמציא מזמן לזמן לפי דרישה, אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את

"(, חוק הנוער)להלן: " 1952 -הקבלן מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוק עבודת הנוער, התשי"ג  לפי סעיף זה.

הקבלן מצהיר  א' לחוק הנוער, וכי הוא מתחייב לקיים את הוראות חוק הנוער. 33 -ו 33ואת הוראות סעיפים 

ם המועסקים על ידו ו/או אשר יועסקו על ידו בעתיד, מקיימים ומתחייב כי הוא וכל מי מטעמו, ובכלל זה כל העובדי

 .2001ויקיימו את כל הואות החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 

 ( לעיל הינו תנאי עיקרי להסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית.14סעיף זה ) 14.7

 מכוח הסכם זה המחאת זכויות והתחייבויות .15

פי הסכם זה או חלקן, בכל עת ועל פי שיקול -תהיה רשאית להסב ו/או להמחות זכויותיה וחובותיה על מועצהה 15.1

דעתה הבלעדי, ללא כל צורך בהסכמת הקבלן, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע ביכולתו של הקבלן לבצע את 

 הפרויקט. 

על פי ההסכם או  ו/או התחייבויותיו ותיואת זכוי ו/או לשעבד רשאי להעביר ו/או להמחות ו/או להסב אינוהקבלן  15.2

, אלא אם קיבל לכך בכל חלק ממנו , או כל טובת הנאה שלו על פיו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' אחר

התשכ"ח  –)כהגדרתה בחוק ניירות ערך  עוד מובהר, כי כל שינוי שליטה. מראש ובכתב מועצהאת הסכמת ה

 בכתב ומראש, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.  מועצה, יחייב את הסכמת ה(1968
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 ( לעיל הינו תנאי עיקרי להסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית.15סעיף זה ) 15.3

 אחריות, פיצוי ושיפוי .16

, לא יישא בכל אחריות ו/או בחבות כלשהן לגבי נזקי גוף ו/או רכוש ו/או אובדן מכל סוג המי מטעמ המועצה ו/או 16.1

לרבות נזק אשר יגרם לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו, לרבות ומבלי לפגוע  שהוא בקשר עם האתר ו/או באתר,

בכלליות האמור, למועסקים, מתכננים, קבלנים, בעלי מקצוע, עובדים, מבקרים וכל אדם אחר שיימצא בשטח 

 . מועצההמתקנים למעט נזק שנגרם בזדון או ברשלנות רבתי על ידי ה

לרכוש לרבות  ,הלמי מטעמ ו/או למועצהנזק ו/או אובדן ו/או הוצאה שייגרמו  לכל באופן מלא הקבלן יהא אחראי 16.2

מחמת כל מעשה  ,ו/או לצד שלישי כלשהו, ו/או לאדם, לעובדיו, למועסקיו, לקבלני משנה, לעובדיהם, למועסקיהם

ו/או כל גורם אחר הקשור בביצוע ההסכם ו/או אי ביצוע ההסכם ו/או אי ביצוע ההסכם  ו/או מחדל ו/או מקרה אסון

בשלמות מצד הקבלן ו/או קבלני משנה שיעסיק ו/או מצד שכיריו ו/או שכירי קבלני המשנה ו/או בשל אי קיום 

 לרבות כל נזק , בין אם הדבר כרוך ברשלנות ובין אם לאו,מועצהההוראות כל דין ו/או הסכם זה ו/או הוראות 

שייגרם כתוצאה מחדירת מים לאתר ו/או למבנים ו/או למתקנים ו/או לאיזה מרכיבי הציוד לרבות מגשמים ו/או כל 

קרקעיות, -קרקעיות ועל-לבניינים, כבישים, צינורות מים או ביוב או דלק, כבלי חשמל וטלפון, למערכות תת נזק

, בקשר ות אחרות, לרבות נזקים הנגרמים כתוצאה משימוש בכלי רכבציבורית ו/או פרטיות וכל סוגי עבודות ציבורי

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מאחריות  ו/או בכל דרך אחרת. עם מטרד או מפגע )לרבות רעש, קרינה, סינוור וכו'(

 הקבלן, מובהר כי הקבלן יהיה אחראי באופן מלא לכל נזק שייגרם בקשר עם החשמל שייוצר במתקנים הסולאריים,

לרבות למערכות חשמל, מערכות הולכה ו/או לצדדים שלישיים. כמו כן, הקבלן יהיה אחראי באופן מלא לכל נזק 

ו/או לאנשים )לרבות ילדים, בני נוער וכו'( המשתמשים  נשוא האתר , מגרשי החניה וכו',הספורט שייגרם במגרשי

ט, לרבות עצמים שיפלו מגגות מתקני הקירוי, ו/או שישתמשו באופן כלשהו במגרשים הנ"ל, וזאת בקשר עם הפרויק

 נזקים שקשורים עם מערכות הולכת החשמל באתר וכל כיוצ"ב.

למתקני הקירוי, למתקנים הסולאריים, לעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין, יראו את הקבלן בכל הנוגע לאתר,  16.3

טען הקבלן  .לרבות לעניין אש לו השליטה והמלאה והבלעדית עליהם, ויש ולציוד, כמי שהייתה , לחומריםתולמערכ

או כי הוא פטור מאחריות לליקוי  ותאו כי לא היה ליקוי בביצוע העבוד ותשלא התרשל בכל הנוגע לביצוע העבוד

למען הסר ספק, מובהר כי נזקים באתר שלא קשורים באופן כלשהו  עליו נטל ההוכחה. -או לנזק שנגרם בעטיו 

לפרויקט )כגון פציעות ספורט במגרשי הספורט, תאונות דרכים בחניונים שלא בקשר עם הפרויקט(, לא יהיו 

 באחריות הקבלן.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, הקבלן מתחייב לשפות ולפצות את המועצה ו/או מי מטעמה,  מיד עם  16.4

ו/או הפרשי  או פיצוי ו/או תביעה ו/או קנס מכל סוגדרישתה הראשונה בגין כל הוצאה ו/או תשלום ו/או נזק ו/

שמקורו )של איזה מאלה( הינו במעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות קבלני  הצמדה וכל כיוצ"ב,

המשנה ו/או אשר נגרמו בקשר עם הפרת הקבלן איזה מהוראות הסכם זה ו/או בקשר עם הפרויקט ו/או על פי הדין, 

שה, טענה או תביעה של מי מאנשי הקבלן, שעילתה ביחסי עובד מעביד. מבלי לגרוע מזכויות וכן בגין כל דרי

המועצה, הקבלן ישלם למועצה מיד עם דרישתה הראשונה בכתב כל סכום שהמועצה ו/או מי מטעמה יידרש לשלם 

א או שיידרש לצד שלישי כלשהו )אף טרם ששילם בפועל(, ובכלל זאת הוצאות שהמועצה ו/או מי מטעמה תוצי

. מבלי לגרוע מזכויות להוציא בקשר עם כל תביעה משפטית וכן הוצאות משפטיות ובכלל זה שכר טרחת עו"ד

המועצה ו/או מי מטעמה, אזי לדרישת המועצה, הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו, כל נזק ו/או אובדן  ו/או הוצאה 

 , כאמור לעיל.שנגרמו

תהא  מועצההעל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין,  המועצה ו/או מי מטעמלוקנים בלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הממ 16.5

, לצורך כיסוי כל פגיעה, אובדן, נזק ו/או ( האמורות בהסכם זהתיוערבוהבטוחות )לרבות ה רשאית לחלט את

הזמן הנקוב  ואשר לא שולמו על ידי הקבלן, תוך, הו/או למי מטעמ מועצהל הוצאה, מכל מין וסוג שהם כאמור לעיל,

כמו כן, המועצה רשאית לנכות או לעכב מהסכומים המגיעים או שיגיעו לקבלן על פי הסכם זה,  בדרישה לכך.

בכלל זאת, המועצה תהא רשאית, ככל והדבר אפשרי  אשר יגיעו למועצה מהקבלן, לרבות סכומים עתידיים. סכומים

תר בדרך של אי העברת תקבולי החשמל הרלוואנטיים מבחינה טכנית, לנכות ו/או לקזז סכומים מהקבלן, בין הי

 מחח"י לקבלן. 

, על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מועצההאין האמור בסעיף זה בא לגרוע מהסעדים האחרים העומדים לרשות  16.6

לרבות שימוש בכל אחת מהבטוחות ו/או הערבויות שהעמיד ו/או יעמיד הקבלן, אשר יבטיחו גם את זכויות המועצה 

אין בסיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, כדי לגרוע מתוקפן של התחייבויות הקבלן ו/או אחריותו  .מכוח סעיף זה

 כדי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כל דין. ההסכםזה וכן כי אין בהוראות  הסכםלפי 
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 ( לעיל הינו תנאי עיקרי להסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית.16סעיף זה ) 16.7

 . ביטוחים .17

 וחים בתקופת הקמת הסככות והקמת הפנאלים ביט

מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי ל דין מתחייב הקבלן,  לגרועמבלי  17.1

בעצמו , לבטח לפני תחילת העבודות, על חשבונו, את העבודות בביטוחים על פי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו 

המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם  1נספח מגבולות האחריות והתנאים המפורטים באישור קיום ביטוחי העבודות, 

חתימת ההסכם הקבלן ימציא את טופס האישור על  במועד "(אישור קיום ביטוחים לתקופת ההקמהזה )להלן: " 

קיום ביטוחים שהוא חתום כדין על ידי מבטחיו, חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח 

ביטוח החתום במשך כל תקופת העבודות ו/או עד המסירה הסופית של בישראל, הקבלן ישוב וימציא את אישור ה

העבודות )המאוחר מבין המועדים(, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית כל עוד עלולה להיות לו אחריות על פי דין, 

וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד המועצה. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם 

 טחי הקבלן, מהווה תנאי מהותי בהסכם. מב

מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, ימציא הקבלן את אישורי עריכת הביטוח, כשהם  כתנאי 17.2

חתומים בידי מבטח הקבלן. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על הקבלן להמציא לידי המועצה אישורי עריכת 

 ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, לתקופה נוספת.ביטוח מעודכנים, בגין חידוש תוקף 

  –ביטוח "כל הסיכונים" עבודות קבלניות  17.3

 הקבלן מתחייב כי פוליסת "כל הסיכונים" עבודות קבלניות תכלול את ההרחבות להלן:

 צד ג' : –פרק ב' 

כל רכוש אחר של המועצה אחריות לנזקים לרכוש המועצה אשר הקבלן פועל בו, לרכוש סמוך, ול .1

למעט רכוש המבוטח במסגרת פרק א' בפוליסת העבודות הקבלניות. הכיסוי מעל לסכומים המבוטחים 

תחת סעיפי הכיסוי של רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים, כמפורט בפרק א' לפוליסת העבודות 

על גבול האחריות הקבלניות, אולם גבול האחריות הכולל של המבטחת בגין נזקים כאמור לא יעלה 

 על פי פרק ב' לפוליסת העבודות הקבלניות. 

אחריות המועצה כלפי עובדי הקבלן וכל הפועל בשמו ומטעמו. בגין נזקים שיגרמו להם במהלך ו/או  .2

 בקשר עם ביצוע התחייבויותיו של הקבלן כלפי המועצה.

ם המפורטים סכומי ההשתתפות העצמית בפוליסת העבודות הקבלניות לא יעלו על הסכומי

 להלן:

 רכוש     –פרק א' 

ש"ח, למעט כיסוי רעידת אדמה ונזקי טבע בכפוף  200,000-מערך העבודות אך לא יותר מ 10%עד 

 להשתתפויות עצמיות כמקובל לגבי סיכונים אלה.

 צד ג'   –פרק ב' 

העצמית המרבית למעט הרחבות בגין רעד ויברציה וכבלים תת קרקעיים לגביהן ההשתתפות ₪  50,000

 ₪. 200,000לא תעלה על 

 לאירוע.₪  20,000חבות מעבידים    –פרק ג' 

 את התנאים להלן: תכלול הקבלן מתחייב כי פוליסות אחריות מקצועית 17.4

ביטוח אחריות מקצועית מורחב לשפות את המועצה בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית 

 של הקבלן ומי מטעמו בקשר עם העבודות.

 הביטוח יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד תחילת ההתקשרות.

הביטוחים יכסו את אחריותו של הקבלן על פי דין ו/או אחריותו בגין כל הפועל בשמו ומטעמו 

 של הקבלן ו/או אחריות של הקבלן בגין קבלני משנה מטעמו.
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מקרי ביטוח הנובעים  סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של

 ₪. 50,000מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

 הקבלן מתחייב כי בכל הפוליסות יכללו התנאים שלהלן: 17.5

 הקבלן ו/או המועצה. –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  .1

 "המועצה" לעניין הכיסוי הביטוחי: לרבות עובדיה ו/או חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל. .2

קבלן אינם כוללים חריג לחבות המבטח עקב ו/או בקשר עם רשלנות רבתי, ובלבד הוראה לפיה ביטוחי ה .3

 .1981 –שלא יהיה באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח תשמ"א 

 .ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המועצה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון .4

עבודות קבלניות לא תהיה ניתנת לביטול ו/או לשנוי תנאיה לרעה, אלא במקרה פוליסת "כל הסיכונים"  .5

של אי תשלום הפוליסה ו/או מעשה מרמה ובמקרה זה רק לאחר שתימסר למועצה הודעה בכתב, ע"י 

 .יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש 60הקבלן ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום, 

יסות הקבלן )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות מבטחי כל סעיף בפול .6

הקבלן  כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המועצה וכלפי מבטחיה, ולגבי המועצה  הביטוח על פי 

הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המועצה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות 

תפות בביטוחי המועצה מבלי שתהיה לחברת הביטוח של הקבלן זכות תביעה ממבטחי המועצה השת

. למען הסר קבלן, מבטחי 1981-לחוק חוזה הביטוח תשמ"א 59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 הקבלן  מוותר על טענה של ביטוח כפל כלפי המועצה וכלפי מבטחיה.

הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף  .7

ביטוח אחריות מקצועית הכיסוי יהיה על פי פוליסת ביטוח אחריות   במועד התחלת הביטוח ולעניין

 מקצועית של המבטחת, המעודכנת והמאושרת על ידי הפיקוח.

מש במישרין או בעקיפין לביצוע העבודות הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המש -כלי רכב ביטוח 17.6

ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות 

אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים 

למען קבלן מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל ₪.  600,000 -גבול אחריות שלא יפחת מבביטוח חובה בסכום 

 מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם ביטוח אחריות 

 ש"ח למקרה. 2,000,000-וף מיוחד בגבולות אחריות שלא יפחתו ממפני נזקי ג

הקבלן מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולחדשם מעת לעת לפי  17.7

הצורך ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הקבלן יישא בכל 

 י ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחים.מקרה בסכומ

הפוליסות יכללו הוראה כי אי קיום תנאי הפוליסות על ידי מי מיחידי המבוטח לא יפגע בזכויות המועצה על פי  17.8

 הפוליסות.

המועצה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מהקבלן להמציא את פוליסות הביטוח למועצה והקבלן מתחייב היה ויתבקש  17.9

 פוליסות כאמור ולבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש המועצה בהתאם לתנאי ההסכם.להמציא את ה

בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע למועצה, כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה,  17.10

יא אישור עריכת ביטוח כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמצ

 חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור. 

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על הקבלן,  17.11

ת הקבלן שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הקבלן לפי ההסכם ו/או על פי כל דין, ואין בה כדי לשחרר א

ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי המועצה או מי מטעם המועצה, בכל 

 הקשור לגבולות האחריות כאמור.
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למועצה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי הקבלן כאמור לעיל, ועל  17.12

קון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי הקבלן להתחייבויות הקבלן הקבלן לבצע כל שינוי, תי

 על פי הסכם זה.   

מוצהר ומוסכם כי זכויות המועצה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המועצה או  17.13

טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם,  על מי מטעם המועצה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הקבלן,

ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה 

 עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודות או חלק מהם יינתנו על ידי מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה  17.14

קבלני משנה מטעם הקבלן, על הקבלן לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף 

ההתקשרות עמם. מובהר בזאת, כי על הקבלן מוטלת האחריות כלפי המועצה ביחס לעבודות במלואם, לרבות 

 שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה. עבודות

על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן בביטוח עובדים  17.15

 על ידי מעבידים.

ר כי נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובה 17.16

 המצאת אישורי הביטוח בהתאם לנדרש במסמכי ההתקשרות מהווה תנאי לביצוע התחייבויות הקבלן בהתאם לעניין.

  (תחזוקההפעלה )הביטוחים בתקופת 

או ממועד תחילת מתן השירותים,  חתימת ההסכם מבלי לפגוע באחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, ממועד  17.17

לפי המוקדם ולמשך כל תקופת ההתקשרות )לרבות כל הארכה שלה(, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו 

בחברת ביטוח מורשת כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים 

הווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "אישור הביטוח"(, אצל חברת ביטוח המצורף להסכם זה ומ א'-1כנספח מסומן  -

 המורשית בישראל , ולעניין ביטוח אחריות מקצועית כל עוד עלולה להיות לקבלן אחריות על פי דין.

 :בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב הקבלן לכלול את התנאים הבאים 17.18

 הקבלן ו/או המועצה: –שם "המבוטח" בפוליסות הינו  17.18.1

 "המועצה" לעניין הכיסוי הביטוחי: לרבות חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל. 17.18.2

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות את המועצה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל  17.18.3

 ומי מטעמו בביצוע השירותים.  של הקבלן

כמעבידה לנזקים בגין תאונת ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את המועצה היה ותוטל עליה אחריות  17.18.4

 עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי הקבלן בקשר עם ביצוע השירותים.

ביטוח אחריות מקצועית מורחב לשפות את המועצה ועובדיה בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית  17.18.5

 של הקבלן ומי מטעמו בביצוע השירותים.

אקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת מתן השירותים יכלול תאריך רטרו –ביטוח אחריות מקצועית   17.18.6

 המקצועיים למועצה.

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות . 17.18.7

הביטוח יכסה את אחריותו של הקבלן על פי דין ואחריותו בגין כל הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן ולרבות  17.18.8

 אחריותו בגין קבלני משנה מטעמו.

ה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקר 17.18.9

 ₪ . 100,000מקורית אחת לא יעלה על סך 

 .ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המועצה ו/או עובדיה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון 17.18.10

תב, הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שתימסר למועצה הודעה בכ 17.18.11

יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי  60ע"י הקבלן ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום, 

 .המבוקש
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כל סעיף בפוליסות הקבלן )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות מבטחי  17.18.12

מועצה  הביטוח על פי הקבלן  כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המועצה וכלפי מבטחיה, ולגבי ה

הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את המועצה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות 

השתתפות בביטוחי המועצה מבלי שתהיה לחברת הביטוח של הקבלן זכות תביעה ממבטחי המועצה 

הסר ספק, מבטחת  . למען1981-לחוק חוזה הביטוח תשמ"א 59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 הקבלן  מוותרת על טענה של ביטוח כפל כלפי המועצה וכלפי מבטחיה. 

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות  17.18.13

ביטוח אחריות מקצועית הכיסוי יהיה על פי פוליסת ביטוח אחריות   במועד התחלת הביטוח ולעניין

 מקצועית של החברה המבטחת, המעודכנת והמאושרת על ידי הפיקוח.

ביטוחי הקבלן יכסו את אחריותו בין היתר גם בגין העבודות כוללות עבודות פריקה, טעינה, מכשירי הרמה,  17.18.14

 הקמה ופירוק.

ויתבקש המועצה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש מהקבלן להמציא את פוליסות הביטוח למועצה והקבלן מתחייב היה  17.19

 להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש המועצה בהתאם לתנאי ההסכם.

ללא כל דרישה מצד המועצה, הקבלן מתחייב להמציא לידי מועצה עם החתימה על הסכם זה, את אישור הביטוח  17.20

ור הביטוח כשהוא חתום על ידי המבטח הינו כשהוא חתום על ידי מבטחו. הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי המצאת איש

תנאי מתלה ומקדמי למתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם 

יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן להפקיד בידי  14-זה ו/או על פי כל דין. לא יאוחר מ 

וח כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופות ביטוח נוספות, מידי תקופת ביטוח ולמשך המועצה את אישור הביט

 כל התקופה בה התחייב לערוך ביטוח.

המועצה רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור הביטוח שיומצא על ידי הקבלן כאמור לעיל, והקבלן מתחייב  17.21

התאים את הביטוחים נשוא אישור הביטוח להתחייבויותיו לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שיידרשו על מנת ל

על פי הסכם זה. הקבלן מצהיר כי זכויות המועצה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינה מטילה 

על המועצה ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, 

היעדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וזאת  או לגבי

 בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור הביטוחים ובין אם לאו.

מועדם ולחדשם מעת לעת לפי הקבלן מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים, לשלם את דמי הביטוח במלואם וב 17.22

הצורך ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הקבלן יישא בכל 

 מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הקבלן.

מובהר כי, אין בעריכת הביטוחים על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם  17.23

להסכם זה או כדי לשחרר את הקבלן מחובתו לשפות ו/או לפצות את המועצה בגין כל נזק שהקבלן אחראי לו על 

הם אלא כדי להפחית מסכום השיפוי ו/או תשלום תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בפי הסכם זה ו/או על פי כל דין. 

 בגין נזק. , לרבותהפיצוי לו יהיו זכאים המועצה ו/או מי מטעמה

עריכת הביטוחים הינה בבחינת  מוסכם כי קביעת גבולות האחריות ואו היקף הכיסוי הביטוחי כמפורט באישור 17.24

ם זה. על הקבלן לבחון את חשיפתו דרישת מינימום המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכ

לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או 

דרישה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא 

 על ידו. 

מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידו ו/או מי מטעמו לחצרי  הקבלן פוטר את המועצה ו/או 17.25

המועצה ו/או המשמש לצורך מתן השירות, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה ו/או מי 

 מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם נזק בזדון.

 ונותבטח .18

 במהלך תקופת עבודות הקירוי ועבודות הסולארי ועד לשם הבטחת מילוי מלא ומושלם של כל התחייבויות הקבלן 18.1

, )או הסכם המועצה הראשון בזמן( חתימת הסכם זה במועד, מועצה, ימסור הקבלן לההפעלהתקופת תחילת  לאחר

בנוסח כמפורט  מועצההערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, ערוכה לטובת  כהתחייבות יסודית של הקבלן

 "(.ערבות הביצועכשהיא  צמודה למדד המחירים לצרכן כדין )להלן: "₪  200,000 להסכם זה, בסך של 3בנספח 
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תיחשב אף כ"ערבות  ערבות ביצוע זו מדד הבסיס לעניין זה יהיה המדד המפורסם האחרון במועד חתימת הסכם זה.

 תבטיח את התחייבויות הקבלן כאמור לעיל ולהלן, בגין כל הסכמי המועצה.ו מסגרת"

של ההסכם המאוחר ביותר עם  ביצוע עבודות הסולארי ימים לאחר סיום 30 בתוקף עד לתום תהיה ערבות הביצוע 18.2

המועד המשוער לתום  -יירשם בערבות כמועד תוקפה  . במועד העמדת הערבות,פקחמלשביעות רצון ה המועצה,

 -ימים לאחר מועד זה. במידה ו 60בצירוף  של ההסכם המאוחר ביותר עם המועצה כאמור ביצוע עבודות הסולארי

, מתחייב של ההסכם המאוחר ביותר עם המועצה עבודות הסולארי ימים טרם תאריך התוקף הנ"ל טרם הסתיימו 20

 של ההסכם המאוחר ביותר עד למועד המשוער של ביצוע עבודות הסולארי הביצוע וקף ערבותאריך את תלה קבלןה

הפרתו של סעיף  .בכלל ההסכמים עם המועצה לשביעות רצון המועצה דות הסולאריווכך הלאה, עד להשלמת עב

ע את ערבות ותזכה את המועצה, מבלי לגרוע מאיזו מזכויותיה, לממש ולפרו זה הינה הפרה יסודית של ההסכם

 . הביצוע

)לגבי  , לרבותהםעל נספחי כל הסכמי המועצה ביצוע תינתן, בין היתר, בקשר עם התחייבויות הקבלן לפיהערבות  18.3

וכן  , הפרות הקבלן את ההסכם,לפי לוח הזמנים דותהתקדמות העבו, דותטיב העבו, אך מבלי למעט, כל הסכם(

 .וכל כיוצ"בו/או צדדים שלישיים בגין נזקים,  הו/או מי מטעמ מועצההלהבטחת פיצוי 

 מועצההביצוע, כולו או חלקו, בפעם אחת או לשיעורין.  בכל מקרה שהתהא רשאית לגבות את סכום ערבות  מועצהה 18.4

מיום עשיית השימוש  חמישה ימי עסקים תוך מועצהתעשה שימוש בערבות הביצוע, מתחייב הקבלן להמציא ל

, , הזהה בנוסחה, במהותה ובסכומה לערבות הביצוע בה נעשה שימושונוספת חדשה ביצוע ערבות ,בערבות הביצוע

 30 או השלמה  של הסכום שמומש )על פי המקרה, ולרבות באמצעות העמדת ערבות חדשה(, כך שבכל עת, עד

ביצוע השלמת עבודות הסולארי לשביעות רצון המועצה בכלל אתרי המועצה, תעמוד בתוקפה ערבות ימים לאחר 

 . ₪ 200,000בסך של 

בהתאם  מועצהמובהר בזאת כי מלוא הערבויות מכל סוג שהוא אשר הקבלן ימציא ל מבלי לגרוע מזכויות המועצה, 18.5

 .לצורך הבטחת מלוא חיוביו של הקבלן כלפיה ללא סייגים מועצההלהסכם זה ישמשו את 

מעצם הפרת ההסכם או מאי מסירת הערבות  הנובעותלרבות אלה , מועצההאין באמור לעיל כדי לפגוע בזכויות  18.6

לעכב, לקזז או להפחית סכומים אחרים לפי  מועצההלביצוע, אי השלמתה או אי הארכתה כדי לפגוע בזכויות 

 הוראות אחרות של ההסכם.

למען הסר ספק, יובהר, כי ערבות הביצוע  ביצוע.ההקבלן יישא בכל הוצאות הוצאת, השלמת או הארכת ערבות  18.7

, ללא כל דרישה להוכחת נזק ו/או מועצהההינה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת לחילוט על פי פנייה חד צדדית של 

 להנמקה וללא צורך לדרוש תחילה את סכום הערבות לביצוע מאת הקבלן.

לשביעות רצון  )המוקדם ביותר בזמן( ראשוןהמועצה ה הסכםימים מסיום ביצוע עבודות הסולארי ב 30בתוך  18.8

 של בסך בנקאית אוטונומית ערבות , וזאת כהתחייבות יסודית,הקבלן יעמיד, ההפעלהותחילת תקופת  מועצהה

סכמי מכוח ה , וזאת להבטחת כל התחייבויות הקבלןלהסכם זה 5 כנספחכאמור בנוסח המפורט  ,₪ 100,000

 תוםימים מ 30לאחר  שתתחיל עם תחילת תקופת ההפעלה על פי הסכם המועצה הראשון ותסתיים הבתקופ המועצה

באותו אופן ולפי  "(ערבות ההפעלה)להלן: " של הסכם המועצה האחרון בזמן ההפעלההשנה הראשונה של תקופת 

ולא תועמד ערבות , כאשר מובהר כי במידה אותן הגדרות שהיו לעניין ערבות הביצוע, כאמור בסעיף זה לעיל

. ערבות ההפעלה ההפעלה כאמור לעיל, אזי מבלי לגרוע מזכויותיה, תעמוד למועצה זכות לממש את ערבות הביצוע

, ותשמש בין ימים מתום שנת ההפעלה הראשונה בגין הסכם המועצה האחרון כאמור 30עד לאחר  תעמוד בתוקף

, כבטוחה לביצוע כל התשלומים שעשויים סכמי המועצהבה היתר, גם כערבות בדק לעניין תקינות מתקני הקירוי

, כגון תשלום מלא של סכומי היזם, שיפויים ו/או פיצויים מהיזם וכל על ידי המועצה ו/או עשויים להידרש מהיזם

עם העמדת ערבות ההפעלה, ערבות הביצוע לא תבוטל )אלא לאחר  .כיוצ"ב, וזאת מבלי לגרוע מזכויות המועצה

בכפוף לעמידת הקבלן בהסכם ולכך שערבות  בהצלחה של עבודות הסולארי בהסכם האחרון סיוםימים מ 30

, בכפוף ערבות ההפעלה ונמצאת בתוקף הסכם שבגינו הועמדה לגבי(, אך היא לא תחייב את הקבלן ההפעלה בתוקף

 30ד עד לאחר למען הסר ספק, מובהר כי בכל מוע .לאישור בכתב של המועצה לעניין זה, כאמור במסמכי המכרז

, תעמוד לטובת המועצה ערבות ביצוע או ערבות בהסכם המועצה האחרון ימים מתום שנת ההפעלה הראשונה

   הפעלה, בגין כל אחד מהסכמי המועצה.

מבלי לגרוע מזכויות המועצה, המועצה רשאית לגבות כל סכום האמור במסגרת הסכם זה, לרבות תשלומי היזם,  18.9

לצדדים שלישיים, דמי נזק וכל כיוצ"ב, באמצעות הפעלת הבטחונות כאמור לעיל ו/או תשלומים שעל היזם לשלם 

דרך אחרת. תשלום פיצויים ו/או ניכויים ו/או שיפויים כאמור לעיל, אין בהם משום שחרור הקבלן כל 
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בכדי למצות מהתחייבויותיו להשלים את העבודות נשוא הסכם זה ו/או מכל התחייבות אחרת לפי הסכם זה ואין בהם 

 את זכויות המועצה.

 ( לעיל הינו תנאי עיקרי להסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית.18סעיף זה ) 18.10

 הוראות כלליות .19

 קבלני משנה 19.1

הקבלן לא יהיה רשאי למסור את ביצוע הפרויקט, כולו או מקצתו, לידי קבלני משנה אלא באישורה  19.1.1

ממועד ההתקשרות  חודשים 18 תותר רק בתוםהחלפת קבלן משנה  .מועצהההמוקדם, המפורש ובכתב של 

 החליפי המשנה קבלןבתנאי שבכתב של המועצה וזאת מראש ואך ורק באישור בכל מקרה, הראשון, ו

  בכל תנאי האיכות ודרישות המכרז. יעמוד

בעניין זה, קבלני משנה כאמור חייבים להיות  מועצההמבלי לגרוע משיקול דעתה של הקבלן מתחייב כי  19.1.2

 קבלנים רשומים בתחום עיסוקם )ככל שקיים(, בסיווג ובהיקף המתאימים.

מבלי לגרוע מזכויות המועצה ו/או מהתחייבויות הקבלן )ובכלל זאת התחייבותו לשאת בכל הנזקים אשר  19.1.3

בלן לבין קבלני המשנה כאמור ייקבע, בהסכם בין הקהקבלן מתחייב כי יגרמו מקבלני המשנה וכל כיוצ"ב(, 

כי הוראות הסכם זה תחולנה על קבלני המשנה בכל הנוגע לביצוע הפרויקט על ידם, בשינויים המחויבים, 

ובפרט הוראות הביטוח כמפורט בהסכם זה לעיל. התחייבותם של קבלני המשנה כאמור תוגדר בהסכם 

   ה.ו/או מי מטעמ מועצהה – דים שלישייםבינם לבין הקבלן כהתחייבות לטובת צד

להסרת ספק מובהר, כי אין בהעסקת קבלני משנה כאמור כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו על פי הסכם  19.1.4

על ביצוע הפרויקט בידי קבלני המשנה, לרבות  מועצההזה או לגרוע ממנה, לרבות אחריות הקבלן כלפי 

 טיבו, אופן ביצועו ושאר תנאי הסכם זה.

קבלן לבדו יהא אחראי כלפי קבלני המשנה בגין עבודתם במסגרת הפרויקט, וכי אין לראות עוד יובהר, כי ה 19.1.5

 בהסכם זה הסכם לטובת צד ג' קבלני המשנה.

הקבלן מתחייב לדווח מראש ובכתב למועצה על זהות כל קונסטרוקטור שיפעל במסגרת הסכם זה. המועצה  19.1.6

כאמור או לא לאשרו, והקבלן מתחייב לפעול  זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר קונסטרוקטור

 מיידית בהתאם להוראות המועצה כאמור, מבלי שהדבר יטיל עליה אחריות כלשהי.

הסכם זה מבטא את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים לגבי העניינים הנדונים בו והוא מחליף ומבטל כל מצגים,  19.2

 מ לכריתתו.התחייבויות והסכמות שהועלו או הושגו בעת ניהול המו"

אשר הינם גורמים מטעמה של המועצה, כגון החברה הכלכלית  הסכם זה מהווה הסכם לטובת צדדים שלישיים 19.3

 . המי מטעמאו /ו לפיתוח עמק יזרעאל בע"מ, תאגידים של המועצה, עובדים שלה

ו/או אישור מכל על פי הסכם זה, ובפרט סמכויות פיקוח  הו/או למי מטעמ מועצהאין בסמכויות כלשהן הניתנות ל 19.4

אחריות כלשהי,  ו/או על מי מטעמה מין וסוג וכן כל הקשור עם תפקידי המנהל ו/או המפקח, בכדי להטיל על המועצה

 מעבר לאמור במפורש בהסכם זה.

שום מתן ארכה או ויתור של צד למשנהו בנוגע לקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה, לא יחשבו כוויתור על זכות  19.5

כל שינוי, ויתור או מתן ארכה לא יהיה להם תוקף אלא אם כן נערכו בכתב ובחתימת  ל פי הסכם זה.מזכויותיו ע

 הוצאות ביול הסכם זה )אם וככל שחלות( וכל מסמך אחר המוצא על פיו, תחולנה על הקבלן. הצדדים.

הבלעדית של בתי המשפט הסכם זה כפוף לדיני מדינת ישראל. כל עניין הנוגע להסכם זה יהא נתון לסמכות השיפוט  19.6

 .נצרתהמוסמכים עניינית ב

 72כל הודעה שתימסר מצד אחד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות במבוא להסכם זה תיחשב כנתקבלה תוך  19.7

 שעות לאחר מועד מסירתה בפועל. 24בתוך  -שעות מעת שנמסרה למשלוח בדואר, ואם נמסרה ביד 

שלא באמצעות דואר רשום, תאריך חותמת  מועצהבון שנמסרו לעל אף האמור לעיל, כל הודעה, מסמך או חש 19.8

 המוטבע עליהם יהווה ראייה למועד מסירתם. מועצהה

 :ביום__________ ולראיה באו הצדדים על החתום

 _____________________ 

 הקבלן

 _________________________ 

  מועצהה
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 אישור ביטוח העבודות– אישור קיום ביטוחים - 1נספח 

תאריך הנפקת האישור:  ביטוח עבודות קבלניות  -אישור קיום ביטוחים 
 ___________________ 

ל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ

 ה מיטיב עם מבקש האישור.סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זשל 

 מעמד מבקש האישור  המבוטח מבקש האישור

המועצה האזורית עמק יזרעאל ו/או 

תאגידים עירוניים ו/או ישוב מיישובי 

המועצה ו/או חברות בנות ועובדים 

 של הנ"ל 

 שם הקבלן:

 

 ו/או קבלני משנה ועובדיהם

סוג העבודות / כתובת 

 ביצוע העבודות

ביצוע עבודות תכנון, 

הקמת סככות והתקנת 

מערכות סולאריות פוטו 

 על גבי הסככות וולטאיות

 

 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 מזמינת העבודותאחר: ☒
 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ 

   מען , עפולה . 90000ת.ד  –מען 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות 

 אחריות או סכומי ביטוח

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדורת 

 פוליסה

תאריך 

 תחילה

 תאריך סיום
כולל תקופת הרצה 

יום ובנוסף  30

הפעלה תקופת 

מורחבת   (תחזוקה)

 ח12בת 

גבול האחריות / סכום 

 ביטוח / שווי העבודה
כיסויים נוספים בתוקף 

 וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

מ סכום

ט
ב

 ע

כל הסיכונים עבודות 

 קבלניות 

 ביט 

 _______ 

ויתור על תחלוף לטובת   309 ₪ ____________  

 מבקש האישור 

מבקש האישור הנו   318

 מבוטח  נוסף 

 נזזקי טבע 313

 רעידת אדמה 316

 פריצה  ושוד 314

 מבוטח נוסף 318

 ראשוניות  328

 –מוטב לתגמולי הביטוח  324

 מבקש האישור

 

  מערך העבודות 10%     גניבה ופריצה

  כלול     רעידת אדמה ונזקי טבע

  מערך העבודות 20%     רכוש עליו עובדים

  מערך העבודות 20%     רכוש סמוך

  מערך העבודות 10%     פינוי הריסות

נזק עקיף מתכנון לקוי, 

עבודה לקויה, חומרים 

 לקוים

  סכום ביטוח מלא    

נזק ישיר מתכנון לקוי, עבודה 

 לקויה, חומרים לקוים
  מערך העבודות 10%    

 ביט  צד ג'

_______ 

  4,000,000  ₪ 

 
 אחריות צולבת. 302

 קבלנים וקבלני משנה  307

 ויתור על תחלוף   309

 כיסוי נזק מצמ"ה 312

 תביעות המל"ל 315

מבקש האישור מבוטח   318

 נוסף

מבקש האישור מוגדר   322

 כצד ג' 

 ראשוניות  328

רכוש מבקש האישור   329

 יחשב כצד ג

רעד, אחריות בגין 

 ויברציה, הסרת תמיכות

מגבול  25%עד     

האחריות הכולל 

 בפוליסה

 

אחריות בגין נזק לכבלים, 

-צינורות ומתקנים תת

 קרקעיים, ונזקים עקיפים 

 100%נזקים ישירים     

נזקים עקיפים 

400,000  ₪ 

 

 ביט  אחריות מעבידים

_______ 

  20,000,000  ₪ 

 
 ויתור על תיחלוף  309

מבוטח נוסף היה ויחשב  319

 כמעבידם

 ראשוניות  328

         אחריות מקצועית

 

 

 

 ת. רטרו: 

 

______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000,000  ₪ 

 

 

 אובדן מסמכים 301

 אחריות צולבת  302

 הרחב שיפוי 304

 ויתור על תחלוף  309

 מרמה ואי יושר  עובדים 325

עיכוב/שיהוי עקב מקרה 327

 ביטוח

 ראשוניות 328

 חודשים. 6תקופת גילוי  332
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תאריך הנפקת האישור:  ביטוח עבודות קבלניות  -אישור קיום ביטוחים 
 ___________________ 

 : )בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור. יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג':פירוט השירותים

 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( 069

 מערכות פוטו וולטאיות 052

 ביטול/שינוי הפוליסה*

יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או  60האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא שינוי לרעת מבקש 

 הביטול.
 חתימת האישור

 המבטח:
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 (תחזוקההפעלה )האישור ביטוח לתקופת – אישור קיום ביטוחים -א' – 1נספח 

  

 תאריך הנפקת האישור: אישור קיום ביטוחים 

למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם 

ח למעט במקרה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטו

 שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה ישורמבקש הא

המועצה האזורית עמק יזרעאל 

ו/או תאגידים עירוניים ו/או 

ישוב מיישובי המועצה ו/או 

 חברות בנות ועובדים של הנ"ל

 שם

 

 

 

 נדל"ן☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 אחר:☐

 

תכנון, התקנה ותחזוקת 

מערכות סולאריות פוטו 

  וולטאיות 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 ת.ז./ח.פ.

____________ 

 ת.ז./ח.פ.

 

 מען

 , עפולה 90000ת.ד 

 מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח

 
חלוקה לפי גבולות אחריות 

 או סכומי ביטוח

נוסח  מספר הפוליסה

ומהדורת 

 הפוליסה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

גבול האחריות/ סכום 

 ביטוח
 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 
 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

אחריות כלפי צד 

 שלישי

ביט  

______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  4,000,000  

 הרחב שיפוי 304

 קבלנים וקבלני משנה  307

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור 

 תביעות המל"ל 315

 ראשוניות 328

רכוש מבקש האישור יחשב כצד  329

 ג 

ביט   אחריות מעבידים

______ 

 ויתור על תחלוף מבקש האישור  309 ₪      20,000,000  

מבוטח נוסף היה ויחשב  319

 כמעבידם 

 ראשוניות  328

 אובדן מסמכים 301 ₪  1,000,000   ביט  אחריות מקצועית

 אחריות צולבת  302

 הרחב שיפוי 304

 ויתור על תחלוף  309

 מרמה ואי יושר  עובדים 325

 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח327

 ראשוניות 328

 חודשים. 6תקופת גילוי  332

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 

 מערכות פוטו וולטאיות  052
 ביטול/שינוי הפוליסה *

למבקש האישור בדבר השינוי או  יום לאחר משלוח הודעה  60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 

 הביטול.

 חתימת האישור

 המבטח:



 76 ואני מתחייב הבנתי, קראתי ____________________

 לוחות זמנים  - להסכם  2נספח 

 .2.5ביצוע בדיקה לעניין שעבודים ו/או זכויות צד ג' כאמור בסעיף  – ימים ממועד חתימת ההסכם 90בתוך עד  .1

ובמידה ולא יושלם, , 3.13  -ו 2.7 – 2.6השלמת האמור בסעיפים  – ימים ממועד חתימת ההסכם 120 בתוך .2

 אפשרות ביטול כאמור בהסכם.

השלמת הליכי התכנון של הסככות, מסמכי הביצוע והרישוי לרבות  - סכםהה תממועד חתימ ימים 150 בתוך .3

   .בהסכםר המפקח כאמור והיתר בנייה לסככות בכפוף לאיש

 .4.7.1כאמור בסעיף  לאחר השלמת הליכי התכנון כאמור, יינתן צו התחלת עבודה .4

  כפוף לאישור המפקח.בהשלמת עבודות הקירוי,  - ממועד קבלת צו התחלת עבודה ימים 120בתוך  .5

  .הסיום ביצוע עבודות הסולארי במלואן ותחילת תקופת ההפעל - ימים ממועד השלמת עבודות הקירוי 60בתוך  .6

 תחילת ביצוע תשלומי היזם מהקבלן למועצה. – ימים מתחילת תקופת ההפעלה 365החל מתום  .7

לא הגיע בתוך  לעיל במידה ומועד תחילת ביצוע תשלומי היזם כאמור מבלי לגרוע מזכויות המועצה,כי מובהר,  .8

בביצוע  להתחיל מתחייב קבלןה ,"( מכל סיבה שהיאהמועד המאוחרימים ממועד חתימת הסכם זה )להלן: " 745

 לא יאוחר מהמועד המאוחר כאמור. ,כאמורהיזם  תשלומי
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 ערבות ביצוע - להסכם  3נספח 

 תאריך:_____________                    לכבוד

  המועצה האזורית עמק יזרעאל

 

 ערבות מס'_________________הנדון:  

 

"( החייבמס' זיהוי___________________ )להלן: "על פי בקשת______________________,  .1

שקלים  מאתיים אלף )במלים:₪  200,000הננו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של 

             מכרז מס'"( המגיע או העשוי להגיע לכם מאת החייב בקשר עם סכום הערבות)להלן: " חדשים(

 סולאריים שיוקמו על גבי סככות קירוי, אשר תוקמנהלהקמה ותחזוקה של מתקנים  01-2021

במגרשי ספורט ומגרשי חניה בתחום המועצה האזורית עמק יזרעאל,  על ידי המציע ותתוחזקנה

 .קבלת תקבולי החשמל על ידי המציע ותשלום למועצה כאמור במסמכי המכרז

לפעם ע"י הלשכה המרכזית סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם  .2

לסטטיסטיקה, בתנאי שיתברר שהמדד החדש עלה לעומת המדד היסודי כהגדרתם להלן. אם המדד החדש 

יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא חישוב הצמדה. 

_______ שהתפרסם "המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהיה מדד חודש __________ שנת_

ביום____________ )או בסמוך למועד זה( ו"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהיה המדד שפורסם 

 לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

 

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הינה אוטונומית ובלתי מותנית. אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום  .3

)שבעה( ימים מעת שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, ללא  7שתכם, תוך הערבות או חלקו לפי דרי

כל תנאי, מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם כל טענת הגנה 

שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מעת החייב, ובלבד שהסכום 

 ה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה.הכולל שיהי

וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב  ,ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום_________________ .4

למשרדי הסניף החתום מטה לא יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל. דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל, לא 

 נה.תיע

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, לא ניתנת לביטול, להעברה ולהסבה. .5

 בנק _____________________

 סניף ____________________

  כתובת ___________________

 

________________________________________ 

  וחותמת חתימות                  
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 ערבות ההפעלה - להסכם  5נספח 

 תאריך:_____________                    לכבוד

  המועצה האזורית עמק יזרעאל

 

 ערבות מס'_________________הנדון:  

 

"( החייב______________________, מס' זיהוי___________________ )להלן: "על פי בקשת .1

 שקלים חדשים( מאה אלף )במלים:₪  100,000הננו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של 

להקמה  01 - 2021מכרז מס' "( המגיע או העשוי להגיע לכם מאת החייב בקשר עם סכום הערבות)להלן: "

במגרשי  ותחזוקה של מתקנים סולאריים שיוקמו על גבי סככות קירוי, אשר תוקמנה על ידי המציע

ל על ידי המציע עמק יזרעאל, קבלת תקבולי החשמ ספורט ומגרשי חניה בתחום המועצה האזורית

 .ותשלום למועצה כאמור במסמכי המכרז

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית  .2

לסטטיסטיקה, בתנאי שיתברר שהמדד החדש עלה לעומת המדד היסודי כהגדרתם להלן. אם המדד החדש 

הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא חישוב הצמדה. יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את 

"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהיה מדד חודש __________ שנת________ שהתפרסם 

ביום____________ )או בסמוך למועד זה( ו"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהיה המדד שפורסם 

 לאחרונה קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

 

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה הינה אוטונומית ובלתי מותנית. אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום  .3

)שבעה( ימים מעת שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, ללא  7הערבות או חלקו לפי דרישתכם, תוך 

ל טענת הגנה כל תנאי, מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם כ

שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מעת החייב, ובלבד שהסכום 

 הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות בצירוף הפרשי הצמדה.

פיה צריכה להגיע בכתב  וכל דרישה על ,ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום_________________ .4

למשרדי הסניף החתום מטה לא יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל. דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל, לא 

 תיענה.

 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, לא ניתנת לביטול, להעברה ולהסבה. .5

 

 בנק _____________________

 סניף ____________________

  כתובת ___________________

 

 

________________________________________ 

  וחותמת חתימות                  

 

 



 79 ואני מתחייב הבנתי, קראתי ____________________

 תביעות תלויות ועומדות כנגד הקבלן ו/או מי מטעמו. –להסכם  6נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 ואני מתחייב הבנתי, קראתי ____________________

 הסכם מחלק –להסכם  7 ספחנ

 (ובכפוף אליו להסכם 2.8)יצורף כאמור בסעיף 

 

  



 81 ואני מתחייב הבנתי, קראתי ____________________

 תשריט - להסכם  8 נספח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


