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 מטה בנימין ועצה אזוריתמ

 

 22/2019 מספר  מכרז

לאספקה, התקנה ותחזוקת תאורת 
ובטחון , גדר  , שצ"פיםרחובות

, ת שליטהולד, מערכבטכנולוגיית 
 תשתיות חשמלטיוב ו בקרה וניהול

 ומאור ציבורי
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 מסמך א'
 תנאי המכרז והוראות למשתתפים

 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים –מסמך א' 

 מסמכי המכרז .1

 הוראות למשתתפים ותנאי המכרז  -מסמך א'  (א)

 נוסח כתב ערבות מכרז - 1נספח  (1)

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 2נספח  (2)

 וקבלן המשנה אישור על ניסיון המשתתף - ב3 -א ו3 נספח (3)

 אישור בדבר העסקת עובדים - 4נספח  (4)

 למציע ולקבלן המשנה אישור בדבר איתנות פיננסית - ב5 -א ו5נספח  (5)

 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות - 6נספח  (6)

 לעניין שמירה על הוראות חוק ההגבלים העסקייםתצהיר  - 7נספח  (7)

 לעניין שמירה על דיני העבודהתצהיר  - 8נספח  (8)

לעניין  הקמה לעבודות התצהיר המציע או קבלן המשנה מטעם המציע – 9נספח  (9)

 מנופים ו/או במות הרמה כנדרש במסמכי המכרזהחזקת 

 בוטל.  – 10נספח  (10)

 מפרט כללי - 11 נספח (11)

 ם מיוחדיםיתנאים כללי - 12 נספח (12)

 עבודות האספקה וההתקנה מפרט טכני ל - 13נספח  (13)

 מפרט טכני לעבודות האחזקה – 14 נספח (14)

   הוראות בטיחות –15נספח  (15)

   כתב הכמויות / גיליון מחירים – 16נספח  (16)

 הצעה מקצועית  - 17נספח  (17)

 (להגשה במעטפה נפרדתהצעת מחיר ) - 18נספח  (18)

 אישור חח"י - 19נספח  (19)

 נספח קנסות- 20 נספח (20)
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 (.CYMBIOT) סימביוט אישור  (21)

עבודות האספקה וההתקנה של המתקנים ושל מערכת לחוזה ההתקשרות  -מסמך ב'  (ב)

 השו"ב 

  כתב ערבות ביצוע  - 'נספח א (1)

 ביטוח  - נספח ב' (2)

 חוזה התקשרות לעבודות האחזקה –מסמך ג'  (ג)

   ביצועכתב ערבות  - 'Aנספח  (1)

 ביטוח  - 'Bנספח  (2)

 הערות כלליות .2

  דגשים (א)

 על כל מציע לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז. (1)

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום  (2)

  -ה' ה בתוקף עד ליום₪  50,000התחייבויותיו בהתאם להצעתו על סך 

 בדיוק. 31/10/2019

בישוב פסגות, מחלקת  מועצהאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי ה (3)

0008:-ה' בשעות -)שלא יוחזרו( בימים א' ₪ 5,000של , תמורת סך מכרזים

13:00. 

חדר ישיבות ב 16:00בשעה  19/06/2019-ד' המפגש מציעים יתקיים ביום  (4)

 .מועצהבבניין ה ביטחון

את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה  (5)

 ולא יאוחר ללא סימני זיהוי אחרים עד, 22/2019 –ונושאת את מספר המכרז 

בבניין  מחלקת מכרזיםתיבת המכרזים בב 12:00שעה ב 25/07/2019  -ה' ה יוםמ

 .מועצהה

מתחייבות לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.  מועצהאין ה (6)

תבחן את ההצעות במספר שלבים, כמפורט להלן, ותעניק ניקוד  המועצה

  .אמות מידה של איכות ומחירלהצעות על פי 

ע"י מספר מציעים מובילים  ביצוע פיילוטהבחירה במציע הזוכה תתבצע לאחר  (7)

 (, והכל בהתאם למפורט להלן. מועצה)לפי שיקול דעת ה
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 כללי (ב)

על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה  (1)

מההוראות הקבועות בה עלולה להביא לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול דעתה 

 .מועצהחלט של ההבלעדי והמו

והמציע לא יהיה רשאי לעשות  מועצהלכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  (2)

 בהם כל שימוש אלא לצורך ההכנה של הצעתו.

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות  (3)

 במכרז יחולו על המציע בלבד ולא יוחזרו לו בכל מקרה.

מסמכי המכרז נוקטים לשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינם מיועדים לנשים  (4)

 וגברים כאחד. 

אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף  (5)

או סעיפים במסמכי המכרז, אין להם תוקף, או שהם בטלים, או שלא ניתן 

המכרז, אשר יוותרו לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי 

 תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין. 

ו/או ועדת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותן לא תחול  המועצהעל  (6)

אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה 

שנתגלו במסמכי המכרז ו/או בכל הקשור למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע למידע 

או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך שנמסר ו/

 המכרז.

ההצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד, ללא כל חוזה, תיאום או קשר עם  (7)

 גופים או גורמים אחרים המגישים הצעות למכרז זה. 

גופים/גורמים אשר יש להם קשר עסקי ו/או משפטי )הגם שלכל אחד מהם  (8)

פרד(, היוצר ו/או עלול ליצור ניגוד עניינים ו/או לפגוע בתחרות מספר ח.פ. נ

ביניהם, לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר תחרות, לא יגישו שתי 

 הצעות נפרדות למכרז זה.

 מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד למכרז. (9)

לבדה שומרת על זכותה להזמין עבודות מסוג העבודות גם מספקים  המועצה (10)

 מם יש/תהיה לה התקשרות בנושא.אחרים ע
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 עיקרי ההתקשרות .3

 כללי  (א)

)להלן:  מטה בנימין מועצה אזורית ,להתייעלות אנרגטית פרויקטבמסגרת  (1)

העומדות בתנאים ובדרישות  ,"( מבקשת לקבל הצעות מחברותמועצהה"

 -, כדלקמן:גם אך לא רק לביצוע העבודותהמפורטות 

 גופי תאורה קיימים, אספקה, ופינוי פירוק –תאורת לד של התקנה ו אספקה (א)

, אספקת ציוד ואביזרים LEDהתקנה ותפעול של גופי תאורה בטכנולוגית 

 ,ותקשורת בקרהמערכות תאורה, לרבות לצורך טיוב תשתיות חשמל ועמודי 

, והכל כמפורט במסמכי המכרז )לעיל ולהלן: "(המתקניםלהלן: "ולעיל )

 "(.ההתקנה של המתקניםעבודות האספקה ו"

התקנת מערכת  - ותשתיות חשמלאספקת והתקנת מערכת שליטה ובקרה  (ב)

ללא תלות ביחידת התקשורת, סוג, בעיר לניהול ישיר של מערכת התאורה 

עבודת אספקה , והכל כמפורט במסמכי המכרז )לעיל ולהלן: "יצרן וכיו"ב

 "(.והתקנה של מערכת שו"ב

האספקה וההתקנה של המתקנים ועבודת האספקה והתקנה של  עבודות

 ."וההתקנה האספקה עבודות: "יחדיו להלן ייקראומערכת שו"ב, 

אספקת שירותי תחזוקה ותפעול לכלל  - שירותי תחזוקה למתקנים (ג)

מראש בת לתקופת הפעלה קבועה  הסכם 'טוטאל ריסק'המתקנים במסגרת 

של  , עם אופציהשל כל יישוב ויישוב בדקהשיחלו בתום שנת  חודשים 36

 תקופת הארכהל  כל אחת חודשים  36ת נוב ,נוספותלשתי הארכות  המועצה

, והכל כמפורט במסמכי ביחס לכל יישוב ויישוב שנות תחזוקה 10  ובסה"כ

מובהר בזאת כי הצעה שלא  "(.עבודות התחזוקההמכרז )לעיל ולהלן: "

  המרכיבים במכרז תיפסל על הסף תתייחס לכלל 

   הסכמים (ב)

על פי שיקול דעתה  המועצהלבחירת הסכמים,  שנימו עם הזוכה במכרז ייחת (1)

  -, כדלקמן:ומבלי שתצטרך לנמק את החלטתה

  (. מסמך ב'לעבודות האספקה וההתקנה )הסכם  (א)

כמו גם לכלל תשתיות החשמל הסכם לעבודות התחזוקה של המתקנים,  (ב)

   (.מסמך ג' )בשיטת 'טוטאל ריסק' והמרכזיות 
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 ותנאים כלליים מיוחדים מפרטים (ג)

מחייבים  (למסמך זה 14-11נספחים המפרטים והתנאים הכלליים המיוחדים ) (1)

 כולם, הן בביצוע עבודות האספקה וההתקנה והן בביצוע עבודות התחזוקה.

טכני לעבודות המפרט מבלי לגרוע מן האמור ולמען הסר ספק, יובהר, כי ה (2)

( והמפרט הטכני לעבודות התחזוקה למסמך זה 13 חנספ) האספקה וההתקנה

הן בביצוע עבודות , זמנית-משלימים זה את זה, ומחייבים יחדיו ובו( 14 נספח)

בכל מקרה של סתירה בין  האספקה וההתקנה והן בביצוע עבודות התחזוקה.

המסמכים השונים תכריע דרישת המפקח מטעם ה מה יש לבצע והוא יהיה 

 רשאי להכריע לחובת הזוכה.  

   התמורה ע"י משרדי ממשלה מימון (ד)

במימון משרד  ה יהיהיכול וחלק מהתמורה מקורמודיעה בזאת, כי  מועצהה (1)

הכלכלה ו/או משרד האנרגיה ו/או כל משרד ממשלתי ו/או גוף אחר, על פי נהלי 

המציע מתחייב כי ככל שיזכה על כן, "(. נהלי המשרד)להלן: " משרדאותו 

את כל האישורים הנדרשים על פי נהלי המשרד ובהגישו  מועצהלבמכרז, ימציא 

ראות נהלי המשרד ומצהיר כי הצעה למכרז זה  הוא מקבל על עצמו את כל הו

 בקשר לכך.  המועצהלא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי 

 קבלני משנה (ה)

ככל שהמציע הזוכה יעסיק קבלני משנה לביצוע העבודות )הן עבודות האספקה  (1)

 , במועדמועצההלהגיש לאישור וההתקנה והן עבודות התחזוקה(, יהיה עליו 

את רשימת קבלני המשנה שבדעתו  ,על מסירת עבודה מועצהה תהודעקבלת 

   להעסיק, לרבות רשימת היצרנים והספקים השונים.

  ההתקנהאספקה והתחילת עבודות מועד  (ו)

ושקלול התוצאות הסופיות, תכריע  (להלן כאמור) הפיילוטסיום שלב לאחר  (1)

עבודות האספקה  התחלת עבודה לביצוע יובדבר זהות הזוכה ותוציא צו המועצה

 וההתקנה. 

על פי מכרז זה, לו"ז,  האספקה וההתקנה עבודותצו זה יכלול את כל דרישות  (2)

לנכון להחיל  המועצהמתודולוגיה לביצוע, החרגות ותנאים וכל מה שתיראה 

 בצו.

אישור על  מועצהעם קבלת צו העבודה יבצע הקבלן הזמנת ציוד נדרש וימציא ל (3)

 . כך
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במועד הקבוע בצו התחלת עבודה האספקה והתקנה הזוכה יחל בביצוע עבודות  (4)

המועד )להלן: "ביחס לכל יישוב ויישוב בנפרד  המועצהשיימסר לו על ידי 

)לרבות של  עבודות האספקה וההתקנה "(, כאשרצו התחלת עבודה" ו"הקובע

שיינתן לאותו המועד הקבוע בצו התחלת עבודה יושלמו תוך  מערכת השו"ב( 

או תוך פרק זמן קצר יותר כפי שיקבע המפקח בצו התחלת העבודה  יישוב

מובהר  .ב מסמך "(, הכל בהתאם להוראות ההסכםתקופת ההקמה)להלן: "

שנים  3זאת כי המועצה תהיה רשאית ליתן צווי התחלת עבודה בתוך תקופה של 

בזאת כי ככל מיום חתימת הסכם זה, וזאת בהתאם למחירי המכרז. מובהר 

שבתוך תקופה זו יקבע המפקח על הפרויקט מטעם המועצה )להלן: "המפקח"( 

, כי אז תעמוד למועצה 7%כי מחירי פנסי לד ירדו בכלל השוק בשיעור העולה על 

הזכות להקטין את התמורה בגין הפנסים בהתאם לירידה הממוצעת בשוק 

על המוצע בהצעת  תאורת הלד. בכל מקרה, התמורה בגין הפנסים לא תעלה

   המציע. 

יהיו מחויבים להחזיק או קבלן המשנה מטעם המציע, מובהר בזאת כי המציע,  (5)

מנופים  2לפחות תקופת ביצוע ההקמה והתחזוקה קבוע וזמין בכל באופן 

לשם  ,מ' לפחות 15בעלי סל מותאם לגובה עד  ו/או במות הרמה  הידרואולים

    סוגי הפנסים בכל הגבהים הנדרשיםאחזקת מתקני התאורה ולתיקון כל 

   

 הבדק תקופת תחילת מועד )ז(

 12החל מיום המסירה הסופית של העבודות בכל אחד ואחד מהיישובים ועד לחלוף 

( יהיה הזוכה מחויב באחריות "תקופת הבדק"חודשים מיום המסירה הנ"ל )להלן: 

ידו במהלך תקופת  מוחלטת לכל פגם שיימצא בפנסים ובשאר המתקנים שהותקנו על

או אביזר כנ"ל  , מתקןההקמה והאספקה, ויהיה מחויב להחליף על חשבונו כל פנס

שתימצא בו תקלה מבלי שיהיה זכאי לכל תמורה בגין כך. בגין רכיבים נוספים למערכת 

מחויב בתקופת הבדק יהיה הקבלן לא הותקנו או סופקו על ידי הקבלן המאור, ש

זכאי לתשלום בשיעור חודשי קבוע בהתאם יסק" ויהיה בשיטת ה"טוטל ר בתחזוקתם

)מסמך הצעת המחיר(. תנאי ה"טוטל ריסק" יהיו כמפורט  18לקבוע לעניין זה בנספח 

 הסכם התחזוקה בהתאמה. -ביחס לתקופת התחזוקה ולפי האמור במסמך ג' 14בנספח 

   

 התחזוקה עבודות תחילת מועד (ח)

יהיה מחויב לדאוג לתחזוקה שוטפת  באם תדרוש זאת המועצה, כי אז הזוכה  (1)

של מערכות התאורה על כלל מרכיביהם וחלקיהם כמפורט להלן במכרז זה 

 . ובהסכמים המצורפים אליו



8 

 

 

 

מובהר בזאת כי למועצה תעמוד הזכות שלא להפעיל כלל את הסכם התחזוקה.  (2)

מאחריותו של הזוכה לכלל לגרוע בחרה כך המועצה, כי אז לא יהיה בכך כדי 

העבודות שבוצעו על ידו, וכן לכלל המתקנים והפנסים שהותקנו על ידו בהתאם 

  .ז וההסכמיםרהמכ לשאר הוראות הסכם זה

המועצה תהיה זכאית להודיע לקבלן הזוכה כי עליו ליתן את שירותי התחזוקה  (3)

דק של אותו יישוב תקופת הבלפני גמר יום   30לפחות ובלבד שתודיע לו על כך 

 לגביו ניתנה ההודעה. 

יום לפני  60שנים, כשעד  3תקופת שירותי התחזוקה תהיה לתקופה ראשונה של  (4)

תום התקופה תעמוד למועצה הזכות להאריך את תקופת התחזוקה לתקופה של 

יום לפני תום  60(. עד "תקופת התחזוקה השנייה"שנים נוספות )להלן:  3

השנייה תעמוד למועצה הזכות להאריך את תקופת התחזוקה תקופת התחזוקה 

  כל זאת ביחס לכל יישוב ויישוב. ,נוספות לושבש

  .מועד תחילת עבודות תחזוקה לעבודות קיימות (ט)

תהיה למועצה הזכות לדרוש מאת הקבלן לבצע מועד חתימת ההסכם החל מ (1)

נל"ג ובין , בין אם עבודות תחזוקה גם לתאורה הקיימת ביום חתימת הסכם זה

(. התמורה אשר ומרכזיות והתשתיות הקיימות בשטח, כולל עמודים אם לד

או  25%דקל בהנחה של תגיע לקבלן בגין עבודות אלו תחושב בהתאם למחירון 

וללא כל  ה הבלעדית של המועצההחלטתפי ל 30%בהנחה של _ "ל משכמחירון 

בודות תחזוקה אלו תוספות )כגון, תוספת אזור, וכדומה(. ככל שאגב ביצוע ע

חיבור יהיה צורך להחליף פנסים, כ אז הללו יוחלפו בפנסי לד גם ללא קיום 

והמועצה תשלם לקבלן בגין הפנס במסגרת  יחידת התקשרות למערכת השו"ב

ההתחשבנות הכללית של אותו היישוב בעקבות קבלת צו התחלת עבודה לאותו 

 יישוב. 

מובהר בזאת כי המועצה לא תהיה מחויבת להיזקק לשירותי הקבלן לעניין זה,  (2)

 אלא תהיה רשאית להפעיל קבלן אחר לביצוע עבודות תחזוקה אלו. 

 עבודות האספקה וההתקנה  (י)

רט ומכוח ובהתאם למפ ,מועצהלהתקנה על ידי ה שיאושרוגופי התאורה  (1)

מודי התאורה המשויכים יסופקו ויותקנו על ידי הזוכה על ע ,במסמכי המכרז

)להלן:  םלמרכזיות ובכל עמודי התאורה והפנסים המשויכים אליה

 "(. האתרים"
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הזוכה יהיה אחראי בלעדית לביצוע, על חשבונו, של תכנון וביצוע אופטימלי של  (2)

העבודות, ובכלל זה אספקת ציוד ואביזרים גופי תאורה, רישוי, הקמה, התקנה, 

 חיבור לרשת. 

כלליות האמור, ככל שאיזה מהעבודות תהא טעונה קבלת מבלי לגרוע מ (3)

על פי הוראות הדין ו/או דרישות הגורמים  ,אישורים ו/או ביצוע תשלומים

 תם ו/או תשלומם, לפי העניין. שהמוסמכים, יהא הזוכה אחראי בלעדית להג

לא תהיה כל ממועד התקנתם, ולזוכה  מועצההבעלות במתקנים תהא של ה (4)

 יסופקו כשהם נקיים מכל שעבוד או זכות צד שלישי. זכות בהם. הללו 

, לרבות באחריות הזוכהתשלום, יהא תשלום זה  חח"י שהבמידה ובהתקנה דר (5)

 . חח"יתיאום ההתקנה מול 

תהא רשאית, בכל שלב, להקטין ו/או להגדיל את היקף העבודות ובכלל  המועצה (6)

זה מספר גופי התאורה, מרכזיות, עמודי וקווי תאורה, או כאמור, להחליט על 

 המועצהביצוע הפרויקט בשלבים, והכל עפ"י שיקול דעתה המלא והמוחלט של 

הא כל למציע ו/או לזוכה לא ת ומבלי שתצטרך לנמק את החלטתה בעניין זה.

 תביעה ו/או טענה בעניין זה ולא תהא זכות לבקש ולדרוש תשלום ו/או פיצוי

 כלשהוא בגין כל שינוי שייערך כאמור.

, הוראות כל דין לרבות חוק החשמל, י"חחהמתקנים יעמדו במלוא דרישות  (7)

וכל תקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיעודכנו מעת לעת, חוק משק  1954 -התשי"ד 

( וכל תקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיעודכנו מעת לעת וכן 1996החשמל התשנ"ו )

חשמל וכל רשות ו/או גורם מוסמך לרבות  -הנחיות הרשות לשירותים ציבוריים 

דרישות הגורמים " ו"הוראות הדיןהרשות המקומית )להלן יחד: "

 נספחיםבמפרטים )"(. ככל שקיימת לגבי איזה מהמתקנים דרישות המוסמכים

 הרי שעליהם לעמוד גם בהן., (14-ו 13

 (16 נספח) המפורטות בכתב הכמויות ידוע למציע ומובהר בזאת כי הכמויות (8)

בלבד שאינו מחייב. הכמויות לצורכי התחשבנות תהיינה  אומדןאינן אלא 

  .הכמויות שיסופקו בפועל

מועדים שייקבעו מתחייב לספק את תכולת המכרז והפרויקט בהתאם ל המציע

ובהתאם למחירים שנקבעו, ומתחייב כי לא  על ידי המפקח בצו התחלת העבודה

בכתב בקשר להיקפי רכישת המוצרים  מועצהיעלה כל טענה ו/או תביעה כנגד ה

 ווח. למציעאו כמותם ו/או מחירם, לרבות טענה בגין מניעת ר/ו( 16 נספחכמויות )

 לא תהיה כל זכות תביעה ו/או טענה בגין כך.   
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 עבודות התחזוקה (יא)

יכללו את: כל מתקני תאורת  בתקופת התחזוקה עבודות התחזוקה ע"י הקבלן (1)

למיניהם, הקיימים ו/או אשר  LEDהרחובות המבוססת על פנסים בטכנולוגיית 

, שהינם על עמודים הקמהו/או שיותקנו בתקופת ה LED פי תאורהשודרגו לגו

ועל עמודי חברת חשמל והנמצאים בתחום השיפוט של  המועצהבבעלות 

, לרבות עמודי התאורה, כל התשתית התת קרקעית ו/או העילית, מועצהה

 המזינים את המתקנים, כולל כל המרכזיות למאור, המזינות את המתקנים

 למעט הזנה לרשת חח"י

עמודי חשמל ורשת מאור על עמודי חברת חשמל, גם תחזוקה יכללו עבודות ה (2)

בהתאם לחוק  שהינם בבעלות חברת חשמל ומתוחזקים על ידי חברת חשמל

  ."יחח להלן דרישות ואישור –  בנספח כמפורטולדרישות חח"י 

יקח בחשבון כל סיכון אפשרי לפגיעה ימשמעותה שהקבלן  TOTAL RISKשיטת  (3)

, למעט ההחרגות תהא סיבת התקלה אשר תהיה, במתקניםאו תקלה 

  הספציפיות המנויות בהסכם התחזוקה

על הקבלן לתקן כל חלק במתקן ולהחליף כל פריט אשר יתקלקל או יפגע מסיבה  (4)

 (.14 נספחוהכל כמפורט במפרט ) כלשהי

 

 למציע תנאי סף .4

תנאי סף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו. קיום תנאי סף בתאגיד  (א)

 קשור, באורגן של המציע, בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף. 

כל המסמכים הנדרשים בהזמנה לרבות הערבות הבנקאית, הסיווג הקבלני וכן הקבלה  (ב)

 הנדרשים, יהיו על שם המציע בלבד.על רכישת מסמכי המכרז ושאר האישורים 

רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים  (ג)

 המצטברים המפורטים להלן:

 כללי (1)

 המציע הינו אישיות משפטית אחת בלבד, תאגיד הרשום בישראל כדין.  (א)

המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית על שם המציע, העומדת בכל התנאים  (ב)

 .(11 נספח) מפורטים להלןה
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המציע הוא בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  (ג)

 .(2 נספח) 1976 –התשל"ו 

המציע הינו בעל אישור תקף למערכת אבטחת איכות לפי דרישות ת"י  (ד)

ISO9001-2008  בתחום "תאורת כבישים" ובתחום "אחזקת תאורת

 . על המציע לצרף את האישור להצעתוכבישים". 

 (5 נספח) איתנות פיננסית (ה)

המציע אינו לקוח מוגבל באמצעים ברשימת החשבונות המוגבלים  (1)

 של בנק ישראל.

לא תלויה ועומדת לגבי המציע בקשה לכינוס נכסים/פירוק/הקפאת  (2)

 הליכים/הסדר נושים.

-2015לשנים קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לא  (3)

הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים   2017

של לשכת רו"ח   58כ"עסק חי", כהגדרתו בתקן ביקורת מספר 

 בישראל.

אספקה למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע ממתן שירותים של  (4)

 8של לפחות  2017-ו 2016, 2015בשנים  והתקנת מתקני תאורה

 .)לא כולל מע"מ(₪ מיליון 

החתימה שלו, לא הורשעו בפלילים לפני  ו/או מי ממנהליו ומורשי המציע (ו)

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, בעבירה שהיא פשע ו/או בעבירה 

שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מרמה או בעבירה של מתן 

שוחד או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע, למעט הרשעות 

)בהתאמה( לחוק המרשם  20 – 19שהתיישנו או נמחקו בהתאם לסעיפים 

 .(6 נספח) 1981-הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א

 .(8 נספח)להצעתו תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה  לצרףמציע על ה (ז)

לעניין שמירה על הוראות חוק ההגבלים להצעתו תצהיר לצרף מציע על ה (ח)

 .(7 נספח) העסקיים ואי תיאום מכרז

המוצעים על ידו )לפי העניין( )כולל מערכת השו"ב( המציע ו/או המתקנים  (ט)

 (. 11,12,13,14 נספחים) םיוהתנאים הכללי יםעומדים בכל דרישות המפרט

קבלה בגין רכישת  להצעה )יש לצרף המציע רכש את מסמכי המכרז. (י)

 המסמכים(
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 נציג המציע השתתף במפגש המציעים.  (יא)

 

    התקנהה לעבודותתנאי סף   (2)

המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות  (א)

 והסיווגיםוהתקנות על פיו, בכל הענפים  1969 -הנדסה בנאיות תשכ"ט 

 הבאים:המצטברים 

 )בלתי מוגבל( 5)חשמל( בסיווג א 160ענף משנה  (1)

 )בלתי מוגבל(.  5תאורת רחובות וכבישים( בסיווג א  270ענף משנה   (2)

ועד המועד האחרון להגשת  .611.1מיום התקופה החל  במהלך - יוןניס (ב)

פרויקטים בתחום תאורת  כקבלן ראשיההצעות למכרז, המציע ביצע, 

 : (3 נספח) במצטבררחובות, הכוללים את המפורט מטה, 

 4000לפחות , בהיקף של LEDהתקנה של גופי תאורה בטכנולוגית  (1)

 במצטבר. גופים 

, עמודים 500לפחות אספקה והתקנה של עמודי תאורה בהיקף של  (2)

 במצטבר. 

מרכזיות  100לפחות התקנה של מרכזיות תאורה בהיקף של  (3)

 במצטבר.

אספקה והתקנה של מערכות בקרה ותקשורת בתאורת רחובות  (4)

 . במצטבררכזות  40 לפחות שלושטחים ציבוריים פתוחים 

ביחסי עובד מעביד,  ,1.1.2016מיום המציע מעסיק לפחות החל  - עובדים (ג)

, הכולל לפחות את כל לביצוע כלל העבודותצוות עובדים המיועדים על ידו 

 :(4 נספח) אלה

שיון חשמלאי הרשום בפנקס המהנדסים בישראל, ימהנדס בעל ר (1)

 במתן שירותי התייעלות אנרגטית ,לפחות שנתייםסיון של יבעל נ

 .לפחותפרויקטים  בשני, בתחום מאור ציבורי

הרשום בפנקס  ,שיון חשמלאיימהנדס מתכנן תאורה בעל ר (2)

 -סיון בתכנון רשת מאור של לא פחות מיבעל נ ,המהנדסים בישראל

 ,פרויקטים שונים)כל פרויקט(  בחמישה עמודי תאורה ברצף  500

 .לכל הפחות
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בעלי אישורים תקפים  ,לפחותשהם חשמלאי מוסמך   עובדים 3 (3)

אצל המציע,  חודשים 12לעבודה בגובה, בעלי ניסיון של לפחות 

בעבודה של התקנה או החזקת תאורת רחובות ושצ"פים 

 .הכוללים תקשורת, שליטה ובקרה LEDבטכנולוגיית 

אשר ינהל, יתאם ויבקר ם המציע, מהנדס/הנדסאי חשמל קבוע מטע (4)

מהנדס/הנדסאי ע )להלן "את בצוע כל העבודות בכל שלבי הביצו

בביצוע של עבודות לפחות  חמש שניםבעל ניסיון של , "(הביצוע

 חשמל ותאורת רחובות.

 מנהל עבודה מטעם המציע, שהינו עומד בתנאים הבאים: (5)

רשום במשרד העבודה והרווחה כמנהל עבודה מוסמך, בעל  .א

 .או התשתיות תעודת הסמכה, לביצוע עבודות בענף הבניה

 .הכשרתו כמנהל עבודה ובמסגרת תפקידו כמנהל עבודה .ב

תוח חשמל ותאורת יצוע עבודות דרכים ופיבעל ניסיון בב .ג

   . לפחות שנים חמשכבישים ודרכים של 

 

 סימביוטכאשר הוא חתום בחתימה וחותמת  21את נספח להצעתו  יצרף המציע    (ד)

(CYMBIOT) ומחירהלו נתוני המערכת  ברוריםכי אכן  לאישור. 

   

 התחזוקהלעבודות תנאי סף  (1)

 :יציג משנה קבלן באמצעות התחזוקה עבודות את לבצע שמבקש מציע (א)

 הסף בתנאי שעומד, המשנה קבלן לבין בינו תקף התקשרות הסכם (1)

  "(.המשנה קבלן הסכם)להלן: " התחזוקה לעבודות

המסדירות את על הסכם המציע עם קבלן המשנה לקבוע הוראות 

ביצוע עבודות התחזוקה ע"י קבלן המשנה, בהתאם לנדרש עפ"י 

שימנו  שנים, 5למשך  ,לכל הפחות ,מכרז זה ומסמכיו, אשר תוקפו

בכל מקרה, המציע כאמור, . ממועד תחילתו של הסכם התחזוקה

לכל דבר ועניין, ולא תהיה  מועצה יהא זה שיישא באחריות כלפי ה

ה ו/או דרישה שעניינה במעשיו או במחדליו לו כל טענה ו/או תביע

  .של קבלן המשנה, בין במישרין ובין בעקיפין

א /5נספח) קבלן המשנה מטעם המציעהקבלן ושל  איתנות פיננסית (2)

 (ב/5 -ו



14 

 

 

 

אינו לקוח  המשנה מטעם המציעו/או קבלן  קבלן כנגד ה .א

מוגבל באמצעים ברשימת החשבונות המוגבלים של בנק 

 ישראל.

קבלן המשנה מטעם הקבלן ו/או לא תלויה ועומדת לגבי  .ב

בקשה לכינוס נכסים/פירוק/הקפאת הליכים/הסדר  המציע

 נושים.

הקבלן ו/או לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של  .ג

הערה   2015-2018לשנים  קבלן המשנה מטעם המציע

המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק 

של לשכת רו"ח   58חי", כהגדרתו בתקן ביקורת מספר 

 בישראל.

מחזור הכנסות שנתי ממוצע ממתן שירותים של קבלן ל .ד

-ו 2017, 2016בשנים  LEDת תחזוקת תאוראספקת, התקנת ו

)ככל לקבלן המשנה  )לא כולל מע"מ(₪  מיליון 8לפחותשל  8201

מחזור הכנסות שנתי  שברצון הקבלן להפעיל קבלן משנה(

 2017, 2016בשנים תחזוקת תאורה ממוצע ממתן שירותים של 

 .)לא כולל מע"מ(₪  מיליון    2 לפחותשל  2018-ו

)באם המציע מעוניין בהעסקת קבלן  או קבלן המשנה מטעם המציע ,המציע (ב)

חוק רישום קבלנים לעבודות  הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי, משנה(

והתקנות על פיו, בכל הענפים והסיווגים  1969-הנדסה בנאיות תשכ"ט

 הבאים:המצטברים 

אישור קבלן כולל , לפחות 1סיווג כספי א')חשמל( ב 160ענף משנה  (1)

 . מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות

לפחות, כולל  2סיווג כספי א'( בתאורת רחובות) 270ענף משנה  (2)

 אישור קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות.

)ככל שהמציע מעוניין  או קבלן המשנה מטעם המציע ,המציע - עובדים (ג)

ויעסיק  ביחסי עובד מעביד ,1.1.2016מיום מעסיק לפחות החל , בהעסקתו(

, צוות עובדים המיועדים על ידו לכל משך תקופת ההתקשרות והאופציות

 :(4 נספח) חות את כל אלה, הכולל לפלביצוע כלל העבודות
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בעלי רישיונות בתוקף מטעם  משרד העבודה והרווחה  חשמלאים 4 (1)

 עפ"י החוק ותקנות החשמל, כאשר לפחות אחד מהם בעל רישיון

 .מסוג "חשמלאי ראשי"

שלושה עובדים נוספים לפחות, בעלי רישיון מסוג "חשמלאי  (2)

 ואשר יש להם אישור תקף לעבודה בגובה. מוסמך" 

 ביצע  ,עסיקהקבלן המשנה שהוא רוצה ל וגםבעצמו  ביצע המציע - ניסיון (ד)

  :(ב/3 -א ו/3 חנספ) )היינו, דרישה מצטברת(

 בשתי רשויותתחזוקת מאור רחובות בשיטת 'טוטאל ריסק'  (1)

, בכל אחת מהרשויות, גופי תאורה 5,000לפחות ובהיקף של  ,לפחות

 .האחרונות בשלוש השנים

, )ככל שהוא מעוניין בהעסקתו( קבלן המשנה מטעם המציע גםו  המציע, (ה)

לביצוע עבודות חשמל ברשת תאורת רחובות על  חברת חשמל על ידי ויאושר

"י חח'עבודות חשמל ומאור על רשת עמודי  בנספחכמופיע  עמודי חברת חשמל

 ב(19 -וא 19)נספח 

 

כמו  מציעים שלא יעמדו בכל תנאי הסף הנ"ל, הצעתם תפסל על הסף ולא תובא לדיון. (ה)

מובהר עלולה להביא לפסילת ההצעה.  4כן, אי צירוף איזה מהנספחים הנזכרים בסעיף 

כי על ההצעה של המציע לכלול הן הצעה להתקנה והן הצעה לתחזוקה. הצעה בזאת 

 שלא תכלול את כלל מרכיבי המכרז תיפסל על הסף. 

מובהר בזאת כי ככל שהמציע מעוניין להעסיק קבלן משנה בעבודות ההתקנה  (ו)

ואספקתה, או בעבודות התחזוקה, כי אז עליו לעמוד בכלל התנאים הנוגעים לכך 

 (. 18במסמכי מכרז זה, וכן ציין זאת בטופס הגשת ההצעה מטעמו )נספח 

 

 לצרף להצעה: על המציעאישורים ומסמכים ש .5

 .פרופיל המציע (א)

 לפי העניין. –ם ת.ז/ אישור על רישום השותפות/העתק תעודת התאגדות צילו (ב)

)ניתן להפיק את הנסח באתר האינטרנט של רשות    2019לשנת  לנסח רישום תאגיד עדכני  (ג)

 ה"(.תחת הקישור "הפקת נסח חבר taagidim@justice.gov.il התאגידים, שכתובתו: 

 .1975 –תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו  (ד)

mailto:taagidim@justice.gov.il
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אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כחוק בהתאם לחוק עסקאות גופים  (ה)

 .1976 –ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות וכו'(, תשל"ו 

אישור על דיווח הכנסות לרשויות המס בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  (ו)

 )יכול להיות כלול באישור ניהול פנקסים(. 1976 –

 אישור תקף של רשויות מס הכנסה על ניכוי מס  במקור של המציע. (ז)

 . אישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי חתימה של המציע (ח)

ההסכם, נספחיו, המפרטים וכן כל מסמכי  :על כל נספחיהם, לרבות כל מסמכי המכרז (ט)

ההבהרות )ככל שיהיו( ופרוטוקול/ים של מפגש מציעים, כשהם מלאים וחתומים בשולי 

 כל דף בחתימתו המחייבת של המציע.  

כלל נספחי ומסמכי בכן נדרשת חתימת המציע על גבי המפרטים, במקום הייעודי לכך )

 (.המכרז

 העתק שובר רכישת מסמכי המכרז. (י)

סיכום מפגש מציעים חתום ע"י המציע, וכל דפי תשובות והבהרות שנמסרו למציע, ככל  (יא)

 שנמסרו, כשהם חתומים על ידי המציע.

 ISO9001-2008אישור תקף על שם המציע למערכת אבטחת איכות לפי דרישות ת"י  (יב)

 בתחום "תאורת כבישים" ובתחום "אחזקת תאורת כבישים".

המציע של קבלן המשנה מטעם המציע לעבודות , של קבלן תקף נותשיוירצילום  (יג)

בענף ובסיווג הנדרשים להוכחת  ,)באם המציע מעוניין להעסיק קבלן משנה( התחזוקה

 .לעיל, כאמור בלתי מוגבל( 5א -)קבלן המשנה אינו זקוק ל העמידה בתנאי הסף

)א( למפרט 8' אסמכתאות המוכיחות עמידה של תוכנת השו"ב בדרישות המפורטות בסע (יד)

 (. 20 נספחהטכני לעבודות האספקה והתחזוקה )

 (.1 נספח)מכרז ערבות  (טו)

 1976 –ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2בהתאם לסעיף  המציעתצהיר מטעם  (טז)

 (.2 נספח)

 התחזוקה לעבודותקבלן המשנה המוצע על ידו  או המציעשל  על ביצוע פרויקטיםאישור  (יז)

, עם הגופים הרלוונטייםלרבות פרטי התקשרות  ,)ככל שהמציע מעוניין בקבלן משנה(

 . ___ 3 נספח, בהתאם לניסיונו של המשתתףהמוכיחים את 



17 

 

 

 

)אם המציע קבלן המשנה מטעם המציע  או המציע של  העסקת עובדיםאישור בדבר  (יח)

 ( + צירוף המסמכים הבאים:4 נספח) לעבודות התחזוקהמעוניין להעסיק קבלן משנה( 

העתקי תעודות השכלה, רישוי והסמכה, לפי העניין, ביחס לכל אחד מן העובדים  (1)

 המקצועי הרלוונטי.  וניסיונ+פירוט 

 אישורי עבודה בגובה. (2)

 (.5 נספחעל איתנות פיננסית )של המציע אישור  (יט)

 (.6 נספחבדבר העדר הרשעות פליליות )של המציע תצהיר  (כ)

 לעניין שמירה על הוראות חוק ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרזשל המציע תצהיר  (כא)

 (.7 נספח)

 (.8 נספחלעניין שמירה על דיני העבודה )של המציע תצהיר  (כב)

מטעם חתמו על תצהיר  לעבודות התחזוקהכי המציע ואנשי המקצוע מטעמו אישור  (כג)

לביצוע עבודות חשמל ברשת תאורת שיקבל את אישורה של חברת החשמל חברת חשמל 

ככל שיבקש המציע כי עבודות התחזוקה  . (19)נספח  על עמודי חברת חשמל רחובות

מראש ובכתב  ר המועצה לכךויבוצעו מטעמו גם באמצעות קבלן משנה מטעמו, יינתן איש

ת שיידרשו על ידי המועצה ולשיקול שיונויוהרבתנאי שיעמוד בכל התנאים, הדרישות ו

 דעתה הבלעדי. 

 כל האסמכתאות הנדרשות.בצירוף ( 17 נספח) הצעה מקצועית (כד)

 (.18 נספח( )במעטפה נפרדתהצעת מחיר ) (כה)

 

 ערבות מכרז .6

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי, שהוצאה  (א)

₪ חמישים אלף במילים: )₪    50,000סך , על מועצהלטובת הלבקשת המציע, על שמו, 

ערבות )להלן: " 1 כנספחהמצורף בתנאים, בתוקף ובנוסח  שים(,שקלים חד בלבד

 "(. המכרז

יש להקפיד הקפדה יתרה על נוסח הערבות ותנאיה; המציעים מתבקשים להציג את נוסח  (ב)

על תנאי הערבות ונוסחה.  הערבות לבנק מוציא הערבות ולבקשו להקפיד באופן מיוחד

תהא רשאית  המועצהבגין כל חוסר או פגם באשר לערבות, אף אם יראה למציע כקל ערך, 
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לפסול את הצעת המציע על הסף. עם זאת לוועדת המכרזים שיקול דעת לקבוע כי פגם או 

 חוסר כאמור אינו מהווה פגם מהותי אשר יוביל לפסילת הערבות על הסף.

 המועצהתשמש להבטחת מילוי כל התחייבויות המציע לפי מסמכי המכרז וערבות המכרז  (ג)

 תהיה רשאית לחלט את ערבות המכרז במידה ומציע לא יעמוד בהתחייבויותיו, כאמור. 

מתחייב המציע לדאוג להארכת תוקף ערבות המכרז לתקופה נוספת  המועצהלפי דרישת  (ד)

וראות סעיף זה יחולו גם על ערבות , לשם בחירת הזוכה במכרז. המועצהכפי הנדרש ע"י ה

הארכת ערבות המכרז, כנדרש, יהווה הפרת התחייבות המציע, -שתוארך, כאמור. אי

הפרה שתקים לחברה, בין היתר, זכות לחילוט הערבות שבידה, זאת מבלי לגרוע מכל 

 זכות ו/או סעד הנתונים לה בדין ו/או עפ"י מסמכי המכרז.

זוכה את ערבות המכרז, בערבות קבועה לפי התנאים בעת החתימה על ההסכם יחליף ה (ה)

 "(. ערבות הביצועהקבועים בהסכם )להלן: "

 אי המצאתה של ערבות המכרז תגרור פסילה של ההצעה.  (ו)

ו/או מהדרישות דלעיל עלולה להביא לפסילת  1 שבנספחכל סטייה מנוסח הערבות  (ז)

 ההצעה.

 

 הצעת המשתתף ואופן הגשתה .7

 כללי (א)

הצעתו בהתאם לקבוע במסמכי המכרז וכל סטייה  על המציע להגיש את (1)

לשיקול דעתה הבלעדי של  -מהוראות אלה עלולה להביא לפסילת ההצעה

. ובכלל זה לא יוסיף המציע ולא יבצע כל שינוי ו/או השמטה ו/או מועצהה

 תוספת ו/או הסתייגויות מכל סוג כלשהו במסמכי המכרז.

ופית, וכי אי התקיימות איזו מודגש בזאת במפורש, כי הצעת המציע תהא ס (2)

מהערכות המציע ו/או אי התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או תכניותיו, 

לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של הצעתו ו/או לכל שינוי אחר בתנאים 

 ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז.

התחלת עבודה  יוובכל מקרה, ביצוע העבודות בפועל יעשה בכפוף לקבלת צ (3)

 נספח) ובהתאם להיקפים הקבועים בו, הכל כמפורט בהסכם מועצהמהבכתב 

מובהר בזאת כי למועצה תעמוד הזכות  ליתן צווי התחלת עבודה לכלל  (ב

התמורה העבודות עם חתימת ההסכם, וכי צווי התחלת עבודה יינתנו מעת לעת. 

להקטנת  המועצהכויות תשולם אך ורק בהתאם לביצוע בפועל, כאמור, בכפוף לז
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כמו כן, מוסכם כי  היקפי הביצוע וכל זכות אחרת השמורה לה במסמכי המכרז.

היישובים נשוא המועצה לא תהיה מחויבת ליתן צווי התחלת עבודה ביחס לכלל 

, ותעמוד למועצה הזכות לצאת למכרז חדש גם בתוך תקופת והמכרז סכםהה

ולזוכה לא הנכללים בו ללא הגבלה,  הביצוע של מכרז זה ביחס ליישובים שונים

 תהיה כל טענה או תביעה בגין כך. 

 רכישת חוברת ומסמכי המכרז (ב)

"( אותה ניתן וברת המכרזפרטי המכרז מצויים בחוברת המכרז )להלן: "ח (1)

כולל  ₪   5,000 תמורת , מטה בנימיןביישוב פסגות,  מועצהלרכוש במשרדי ה

ה בשעות העבודה הרגילות. ניתן לעיין -)אשר לא יוחזרו(, בימים א מע"מ

בתיאום מראש  המועצהבחוברת המכרז, ללא תשלום, לפני רכישתה, במשרדי 

 .9977132-02ן בטלפו

, הם ניתנים למציע המועצהכל המסמכים שבחוברת המכרז הינם רכושה של  (2)

יקם או להשתמש לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד;  המציע אינו רשאי להעת

 בהם לכל מטרה אחרת.

בעת נטילת חוברת המכרז ימסור הרוכש את פרטי המציע, כתובתו, מספרי  (3)

הטלפון הפקסימיליה והדואר האלקטרוני שבמשרדיו ושמו של איש הקשר 

 שיטפל מטעם המציע במכרז זה. 

 כל חלקי חוברת המכרז הינם חלק בלתי נפרד מן המכרז לכל צורך ולכל ענין.  (4)

 אופן הגשתה ההצעה (ג)

המציע יגיש הצעתו בשני חלקים: הצעה מקצועית והצעת מחיר )הצעה כספית(;  (1)

 המציע יגיש כל חלק של הצעתו במעטפה נפרדת, כדלקמן:

 ".הצעה מקצועית -_ 22/2019מכרז פומבי מס' עליה יירשם: " - 1מעטפה  (א)

הכל, , 17ובכלל זה נספח  במעטפה זו יוגשו כל המסמכים הנדרשים במכרז

. אין לכלול במעטפת ההצעה המקצועית נתונים כלשהם המחירהצעת למעט 

 לגבי הצעת המחיר.

". ת מחירהצע -__ 22/2019מכרז פומבי מס' עליה יירשם: " - 2מעטפה  (ב)

, עפ"י ההוראות הקבועות (18 פחנס) במעטפה זו תוגש אך ורק הצעת המחיר

 .להלןלעניין הגשת הצעת המחיר, 

, למעטפה אחת אטומה, על גביה 1-2המציע יכניס את שתי המעטפות הנ"ל,  (ג)

  ".22/2019מכרז פומבי מס'  ירשם: "
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יש למסור את המעטפה במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר( ולהניחה בתיבת  (ד)

אינה אחראית להצעות אשר ימסרו  המועצה. מועצההמכרזים במשרדי ה

לגורם אחר ולא יימסרו באופן האמור לעיל. הבאתן של ההצעות ומסירתן 

 באופן המפורט לעיל הינן באחריות המציעים בלבד.

הגשת הצעה על ידי מציע במכרז כמוה כאישור והצהרה שכל תנאי המכרז  (ה)

ים, היכולות ומסמכי המכרז ידועים ונהירים לו, כי יש לו את הידע, הכישור

 המקצועיות, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

 הצעת המחיר (ד)

ימלא בכתב  מעטפות, המציע 2 -בקשר עם פיצול ההצעות ל  לעילבכפוף לאמור  (1)

)להלן:  (18 נספחבטופס הצעת המחיר ) בשיעור אחיד אחוז ההנחה יד את 

 "( ויחתום עליו כדין, כנדרש בו ובהתאם להוראות להלן.טופס ההצעה"

 שונים במכרז. כהנחה לסעיפים  אחוזי הנחה שונים אין לנקוב ביובהר, כי  (2)

מתייחס בסופו של דבר לכל סעיף בטופס ההצעה % ההפחתה שיציע הקבלן  (3)

. וזאת גם אם ישתנו הכמויות של הסעיפים (16 נספח) וסעיף שבכתב הכמויות

דכניות ההנחה שיציע הקבלן יחול על הכמויות הע אחוזבמקרה של שינוי כזה 

   ניתן להציע הנחה באחוזים ושברי אחוזים. . מועצההשיהיו בפועל ושאושרו ע"י 

 .מע"מ( אינם כוללים 16 נספח)ומים הנקובים בגיליון המחירים יובהר, כי הסכ (4)

רשאית  המועצהטעויות סופר או טעויות חשבוניות, תהא  בטופס ההצעהנתגלו  (5)

 תיקון הטעות תימסר למציע.. הודעה על לפי שיקול דעתה והבנתה לתקנן

תהיה רשאית  מועצההצעת המחיר כוללת סעיפים אופציונליים שהכי מובהר,  (6)

או לא לממשם לשיקול דעתה ולזוכה לא  לפי שיקול דעתה הבלעדי לממשם

בקשר  המועצהתהיינה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפיה ו/או כלפי 

 לכך. 

למו את כל העבודות, החומרים, ההוצאות המחירים המוצעים ע"י המציעים יג (7)

והעלויות הכרוכים במכלול העבודות ובמילוי מלוא התחייבויות הזוכה עפ"י 

תנאי המכרז ובכלל זה אספקה הובלה והתקנה של המתקנים, הכל על פי הזמנות 

, לרבות תכנון וביצוע וכן כל עלות או הוצאה הכרוכה בהם, מס מועצהמועצה ה

 היטלים ממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה אך למעט מע"מ.  ישיר או עקיף, כל
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 מועד הגשה (ה)

במשרדי המועצה בישוב יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת  ותאת המעטפ (1)

המועד לקבלת )להלן: " 12:00שעה ב 25/07/2019 -לא ייאוחר מיום ה' ה, פסגות

 "(. הצעות

 הצעה שתוגש לאחר מועד זה תיפסל. (2)

 תוקף ההצעה (ו)

מהמועד האחרון  יום 120כל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף לתקופה של  (1)

 להגשת ההצעות במכרז. 

, יוארכו תוקף ההצעה ותוקף ערבות המכרז לתקופה מועצהמועצה לפי דרישת ה (2)

הוראות סעיף זה יחולו גם על ההצעה וערבות  מועצהנוספת, כפי הנדרש ע"י ה

ה ו/או ערבות המכרז, כנדרש, על אף המכרז שיוארכו כאמור. אי הארכת ההצע

, שקולה לחזרה מההצעה ותוביל לפקיעתה ולמציע לא תהא כל המועצהדרישת 

לחילוט הערבות  המועצה, לרבות בשל זכותה של המועצהטענה או תביעה כלפי 

 . שבידה

בדין ו/או  מועצהלאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים 

 המכרז. עפ"י מסמכי 

במשך תקופת תוקפה של ההצעה, לא יהא המציע רשאי לחזור בו מההצעה או 

מכל פרט שבה בכל צורה שהיא, ובכלל זה לא יהיה רשאי להימנע מלקיים כל 

 בהם עפ"י המכרז. מחויבדרישה או תנאי אשר הוא 

למשך  ןבתוקפ העמודנת להלן, ם, כהגדרתוהכשיר השלישי ת הכשיר השניוהצע (3)

נוספים לאחר מתן ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה במכרז, וזאת למקרה יום  120

שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או שההתקשרות החוזית עמו תבוטל 

ו/או תסתיים טרם זמנה מכל סיבה שהיא. בנסיבות אלה תהיה רשאית ועדת 

מקום הכריז על ההצעות הבאות לפי סדרן כהצעות זוכות במכרז בהמכרזים ל

 ההצעה הראשונה. 

, כאמור או הכשיר השלישי ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעת הכשיר השני (4)

 נונת או השלישי שהכשיר השני לעיל, גם לאחר חלוף המועד הקבוע לעיל, ובלבד

 .םלכך את הסכמת
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 הצהרת עדכון במצב המציע .8

היה וחל שינוי לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, המשפיע על יכולתו של המציע  .9

לעמוד בתנאי הסף כולם או מקצתם, לרבות במצבו הכלכלי של המציע עליו לעדכן את 

 בכתב השינוי האמור.  המועצה

לדרוש מהמציעים הצהרות עדכון נוספות, בכל אחד משלבי הליך  תתהא רשאי המועצה .10

 .מועצהים ימציאו הצהרה כאמור בתוך המועד הנקוב בדרישת ההמכרז, והמציע

תבחן את המידע המוגש במסגרת הצהרות העדכון, ומבלי לגרוע משיקול דעתה  המועצה .11

וסמכויותיה לפי כל דין, תהיה רשאית, בכל שלב של הליך המכרז, לפסול מציע או 

המכרז ולמציע לא להתנות תנאים להמשך השתתפותו בהליך המכרז או לזכייתו בהליך 

 בגין כך. המועצהתהיה כל טענה כנגד 

 

 הצהרת המשתתף /בדיקת מסמכי המכרז לפני הגשת ההצעה .12

לפני הגשת הצעתו, על המציע לבדוק את כל מסמכי המכרז, לרבות המפרטים והתנאים  (א)

האחרים וכן כל נתון משפטי, ביצועי, תפעולי עסקי ו/או כל נתון רלוונטי אחר למכלול 

ויות המציע על פי המכרז, ויראו את הצעתו כמביאה בחשבון את כל הנתונים, התחייב

התנאים והדרישות הנוגעים למכרז עפ"י מסמכי המכרז ו/או כל דין. המציע יהיה אחראי 

לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי הקשור למכרז, לרבות הוראות 

 הדין הרלוונטיות.

המציע לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה בהגשת הצעתו, מסכים  (ב)

  ו/או טעות ו/או אי התאמה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על המציע לבדוק בעצמו, על אחריותו וחשבונו, את  (ג)

כדאיות ההתקשרות על פי מכרז זה, את אפשרותו לבצעה וכל דבר אחר שיש לו, לדעת 

ותיו בקשר עם המכרז. המציע יהיה מנוע מלעורר כל המציע, חשיבות או משקל בהחלט

 ו/או מי מטעמה בכל מועד שהוא לאחר מכן. המועצהטענה בעניין זה כלפי 

תראה במציע במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים  המועצה (ד)

  לפעוללעיל והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב 

 עפ"י תנאי ההסכם המצורף,  אם וככל שהצעתו תבחר כהצעה הזוכה במכרז. 

הגשת הצעה במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או הפרטים  (ה)

ו/או מי מטעמה למציע במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו וכי  המועצהשנמסרו על ידי 
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או חבות כלפי המציע בגין נתונים או לחברה ו/או מי מטעמה לא תהיה כל אחריות ו/

 פרטים ו/או מצגים כאמור.

)לרבות נושאי משרה בה וכן כל מי מטעמה( לא תישא באחריות והמציע לא יהיה  המועצה (ו)

בגין נזקים, הפסדים, עלויות, חבויות  המועצהרשאי לתבוע ו/או לעלות כל טענה נגד 

הוצאות או הוצאות העשויות לנבוע או להיגרם )בין אם על רקע חוזי, נזיקי או אחר( 

מאימוץ, שימוש או יישום של מידע שהועבר או הועמד לרשות המציע, ככל שהועבר, על 

 ו/או כל מי מטעמה.  המועצהידי 

 

 פיילוט .13

 כללי (א)

( שקיבלו את הציון המשוקלל מועצהה החלטת ילפ, יותר)או  המציעים שלושת (1)

פיילוט בלהלן, ישתתפו   19 בסעיף, כאמור ז -אהגבוה ביותר לאחר שלבים 

 במקטע דרך/רחובות מוגדר אחד, כמפורט להלן. 

 אין השתתפות/התקנת דגם פנס בפיילוט משמעו כי המציע ו/או הפנסים (2)

ו/או מועמדים  המועצהמאושרים כעומדים בדרישות בפיילוט תפים תהמש

והכל כפוף לשיקול דעתה והחלטתה  במסגרת ההסכם נשוא המכרז, להתקנה

 .על עמידה בדרישות המועצהשל 

 לתאורת ישובים )תאורה 'אזרחית'( ביצוע הפיילוטבדרישות ה (ב)

הודעת המועצה למציעים הכשירים על כשירותם וטרם ביצוע בתוך שבוע מ (1)

 PDFבפורמט תכנון תאורה מפורט למועצה/מפקח המציעים יעבירו ט הפיילו

בהתאם לנתוני אתר הפיילוט כמפורט עבור כל אחד מדגמי הפנסים המוצעים 

  מטה.

 :מועצהל לספקרשו המציעים הרלוונטיים רק במסגרת הפיילוט ייד (2)

מסוג נל"ג  "תומחליפי ג"( "תוגגופי תאורה )להלן: "דגמי  - דגמי פנסים 3עד  (א)

 המתאים מבחינה פוטומטרית להתקנה על גבי עמודי 150W בהספק של

 . 'רגילים' לכל הפחות תאורה

"ת מסוג נל"ג ומחליפי ג"( "תוגגופי תאורה )להלן: "דגמי  - דגמי פנסים 3עד  (ב)

 המתאים מבחינה פוטומטרית להתקנה על גבי עמודי 250W בהספק של

 לכל הפחות . תאורה ברשת חח"י
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כל אחד מדגמי הפנסים הן לתאורת יישובים וכן לתאורת בטחון, יש  עבור (ג)

 יפחתהפיילוט ובכל מקרה לא  לשטח"ת נדרש ראלספק חישובי תאורה לפי 

 דרישות המפרט, המכרז והתקן. מ

של הפנסים שסופקו ע"י המציע  ההתקנהעבודת פירוק הפנסים הקיימים ו (3)

לרבות כל  ,ועל חשבונה המועצהדי ובאחריות על יתבוצע  במסגרת הפיילוט

 ציוד הקצה, אביזרים, אמצעי מדידה ועוד.

 המציע.  פנסים מכל אחד מהדגמים שהוצעו ע"י 4 עד תתקין מועצהה

 נתוני אתר הפיילוט  (4)

, סיאיר הרחובותאו /ו יסמין רחובבצירי 'אדם'  ביישוב יבוצע הפיילוט (א)

מטר, ברוחב  8בגובה  מתכתעל גבי עמודי  המועצה להחלטת ולילך חבצלת

 חח"י של  רשת התאורהמ' בין העמודים  27 -כביש של  ובמרחק ממוצע של כ

מה לתוואי יבפוטומטריה המתא 250לפנסי נל"ג  יהיוחלופה בכל הפנסים  –

גם אם בפועל הפנס המותקן הינו פנס  ,ולדרישות תאורה על פי תקן השטח

150W .נל"ג 

מטר, ברוחב כביש של   10מתכת בגובה על גבי עמודי רחוב יסמין בצירי  (ב)

ו/או הרחובות איריס, חבצלת  מ' בין העמודים 27 -ובמרחק ממוצע של כ

מטר, ברוחב כביש של  ובמרחק ממוצע  8מתכת בגובה על גבי עמודי ולילך 

לפנסי  יהיוחלופה בכל הפנסים  – ודים להחלטת המועצהמ' בין העמ 27 -של כ

 מה לתוואי השטח ולדרישות תאורה על פי תקןיבפוטומטריה המתא 150נל"ג 

ו/או  באחריות המשתתפים לספק גוף תאורה המיועד להתקנה בראש עמוד (5)

 זרועות קיימות

, אחריולמקבץ הבא במסגרת הפיילוט,  פנסיםבו יותקנו בין כל מקבץ פנסים  (6)

והוא  LED"ת נל"ג לתאורת ותבוצע בו החלפה של ג שלא ,יושאר עמוד תאורה

 .ישמש כביקורת

כל הפנסים שיותקנו יכללו את יחידת התקשורת שהוצעה על ידי המציע במכרז  (7)

 WEBבאמצעות אפליקציה ו/או קישור  כשהיא מחוברת ומוכנה להפעלה

 שיסופקו למועצה ביחד עם גו"ת לפיילוט

 לוטיביקורת לשמירה על השוויון בין מציעים בביצוע הפיאמצעי ה (ג)

מדידות מקדימות ובכלל זה  המועצהתבצע  לשם השוואה ואימות הנתונים  (1)

מדידות זרם ועוצמת הארה בכל אחד מהעמודים ומקטעי ההארה בהם תתבצע 

 . התקנת הפנסים
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על מונה קריאה דיגיטלי החלטתה ושיקול דעתה של המועצה התקנת  לכמו כן, 

בחירת דגם יובהר כי . ככל שכך, "תועבור כל דגם ג כלל או חלק מעמודי התאורה

  .מועצההמונה, אספקת המונים והתקנתם באחריות ועל חשבון ה

  מועד ביצוע הפיילוט (ד)

כמפורט יועבר למועצה על ידי משתתפי הפיילוט עבור כל אחד חישוב התאורה  (1)

 ימים לאחר הודעת המועצה 7 -מדגמי הפנסים עד ולא ייאוחר מ

 יתייחסו למינימום בסיס נדרש:חישובי התאורה  (2)

 

  
Eav/חניה Eav/מדרכה Eav/כביש TI Ul U0 L 

  
av. av. av. Maximum minimum minimum min. maint. 

  
Lux Lux Lux % 

  
cd/m² 

 2 0.4 0.7 10 20 8 10 עורק 1

 1 0.4 0.7 15 15 8 10 מאסף 2

3 

מאסף 

 0.8 0.4 0.6 15 15 8 10 משני

 0.7 0.4 0.6 15 15 8 10 רחוב 4

5 
        

 

 ימי עבודה 14-מ לא יאוחר ידי משתתפי הפיילוט עדהפנסים כמפורט יסופקו על  (3)

 .מועצההודעת הלאחר 

 בפיילוט ציון ולמתן לבדיקה הפרמטרים (ה)

 והמשקולות הפרמטרים לפי, האנרגטית ההתייעלות לרמת מקצועית דעת חוות (1)

 :כדלקמן, באחוזים

 .30% -חיסכון בצריכת האנרגיה ללא עמעום  55% לפחות (א)

 .60% -ורמות הארה  פוטומטריה בדיקות (ב)

ויזואלית של הגופים להתאמה המועצה  נציגותחוות דעת מקצועית של  (ג)

 הוצעוהמוצעים ע"י המציע לשפת הרחוב ואישור לשילוב בין הדגמים ש

 . 10% -"( הנציגות"ד חוו)להלן: "
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וים והן שגופי התאורה יהיו בק מועצהה  נציגזה, יובהר, כי דרישות  לעניין

בהתאמה למאפייני מסמך "שפת הרחוב" וישרים, בצבע מונוכרומטי 

  .מועצהבהתאם להנחיות המפקח מטעם ההעירוני או 

 

   "בטחון תאורת פיילוט"( 2)

יוחלפו  במסגרתו המועצה תאורת בטחון ביישוביהתייעלות אנרגטית בהפרויקט כולל ביצוע 

בהתאם לדמ"צ )דרישות מבצעיות(  LED  בטכנולוגיית ת"בגנל"ג קיימים  ת "ג 2,600 -כ יתקנווי

אף לגבי חלק זה של הפרויקט  כוללים יחידת תקשורת ושו"ב בכל פנס.של פקע"ר )פקוד העורף( ה

 יתבצע פיילוט, כמפורט להלן: 

 

בטחון שאושרו על ידי פקע"ר במועד הגשת ההצעה על ידי המציע  ת"גוישתתפו אך ורק  בפיילוט. 1

 "ת לגוובצירוף אישור פקע"ר 

 
ן התאמת דמ"צ פקע"ר לתנאי השטח ביישוב ודרישות הבטחון של הרשות כמו גם לבחו בכדי . 2

 .מוגדר דרך במקטע ת"לג פיילוט התקנת לבצע המועצה מבקשתהתייעלות וכדאיות כלכלית, 
 

   ציוד הקצה, כל לרבות חשבונם ועל באחריותם  ,המועצה ובאחריות ידי על תבוצע תקנההה       3.
  .ועוד מדידה אמצעי אביזרים,            

 
ממשיך צפונה  26421המתחילים בעמוד מספר  הכביש במקטעביישוב עלי  תתבצע הפיילוט התקנת 4.

      :עמודים ברצף כמפורט 24ובסה"כ  26444ומסתיים בעמוד 
   
 הם בכבל עילייוהם מחוברים בינ 'מ 6 -עמודי עץ בגובה של כברובם הינם  התאורה עמודי .א
 'מ 30 -כ העמודים בין מרחק .ב
 מטר )עמוד כן עמוד לא( 60 -מרחק בין ג"ת המותקנים היום הינו כ .ג
 מטר )נמדוד בנקודה אחידה(  11-12הכביש הינו בין  רוחב .ד
 'מ 3 -אין מדרכה אך בחלק מהמקטע ישנה תעלה סמוכה ברוחב של כ –המדרכה  רוחב .ה

 
  150W.של בהספק ג"נל מסוג ת"ג מחליפי ת"ג דגמי יותקנו זה פיילוט במסגרת  5.
 
 הפנסים נבדקו ואושרו על ידי פקע"ר והם ג"ת היחידים המאושרים עד כה לתאורת בטחון. דגמי  5. 6

יצוין כי פקע"ר ממשיך בתהליך בדיקה ואישור של דגמי פנסים נוספים מיצרנים שונים 
ורשימה זו לא מהווה רשימה סופית וממצה ונועדה אך ורק לצורכי לימוד ואיסוף נתונים בדבר 

 של פנסי ביטחון ביישובי המועצה. פרופיל התקנה עתידי
 עמדיםהמועצה ו/או מו  בדרישות כעומדים מאושרים ת"שג הדבר משמעות אין כי ובהרי

 ואישור המועצה ש"יועמ ד"לחוו ,המועצה של והחלטתה דעתה לשיקול כפוף והכל 'להתקנה

השתתפות המציעים במכרז  –ומעל הכל  בדרישות ת"ג של מלאה עמידה על המועצה יועצי
פומבי שתפרסם המועצה, עמידה בכל תנאי הסף השונים ובכלל זה, מקצועים, טכניים, 

 כספיים ועוד.
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בין כל מקבץ פנסים למקבץ הבא  .עי  פקע"ר ואושר, נבחן שהוצע דגם מכל פנסים  3-4נו  יותק . 7
 כביקורת ישמשוהוא  LED לתאורתנל"ג של ג"ת  החלפה בו תבוצע שלא תאורה עמוד אחריו יושאר

)חוסר הבהירות בכמויות הסופיות נובע מכך שהאתר שהוצע איננו מיטבי ולאחר שני סיורים בשטח 
 אנחנו עדין מנסים למצוא פתרון(

 
. הפנסים יותקנו ברצף על ארבע/חמישה עמודי תאורה עוקבים גם כאלו שכיום לא מותקנים עליהם 8

פת זרוע ע"ג עמודים אלו לטובת ההתקנה והיא תסופק ותותקן זרוע תיקנית פנסים כלל. נדרשת הוס
 על ידי המועצה ובאחריותה.

 
וות נציג בטחון לליווי צוותי המדידה בלילות, עצירה רגעית של התנועה וכל המועצה תדאג לצי. 10

דות בתחום מובהר בזאת כי חלק זה של הפיילוט וכן ביצוע העבו שיידרש לביצוע המדידות בביטחה.
תאורת הביטחון לאחר הזכייה יתבצעו אך ורק על ידי פועלים אזרחי ישראל יוצאי צה"ל, אשר 

 יאושרו לכך על ידי קב"ט הבטחון של המועצה מראש. 
 

 מדידות . לשם השוואה ואימות הנתונים יבוצעו על ידי צוות הח"מ מדידות מקדימות ובכלל זה11

 ת"ג התקנת תתבצע בהםומקטעי ההארה  םהעמודימ אחד בכל הארה ועוצמת זרם
 

 קריאה מונהתתקין המועצה ייתכן ו ,הפיילוט במהלך מדידה צורךשיקול דעת המועצה ול. 12
  באחריות המועצה –לי על עמודי התאורה. ככל שכך, בחירת דגם המונה, אספקתו והתקנתו דיגיט

 
 

 מפגש מציעים / סיור קבלנים .14

 .חובההשתתפות במפגש המציעים היא  (א)

 ישובב מועצהה במשרדי ,16:00, בשעה 19/06/2019-' הה ביוםמפגש המציעים ייערך  (ב)

 .הבטחון שבאגף הישיבות בחדר, פסגות

במהלך מפגש המציעים. מציע שלא ירשם, יחשב  המועצהעל המציע להירשם אצל נציג  (ג)

כמציע שלא הגיע למפגש המציעים. יש להקפיד ולהירשם בשמו המדויק והמלא של 

 המציע.

תשלח אל המציעים אשר נכחו במפגש המציעים סיכום של המפגש. סיכום מפגש  המועצה (ד)

 המציעים יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה.

 לערוך מפגש מציעים נוסף, לפי שיקול דעתה הבלעדי.שומרת על זכותה  המועצה (ה)

 

 ביטוחי המציע .15

ורף לאחר חתימת ההסכם, תדאג המועצה לבטח את הפרויקט בהתאם לנספח הביטוח המצ

. הפרמיות ישולמו על ידי הקבלן מתוך הכספים המגיעים לו על חשבון להסכם מסמך ב

 התמורה. המועצה תנכה את הסכומים ותעביר אותם ישירות לחברת הביטוח. 
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 הבהרות ושינויים .16

בכתב, בדוא"ל :     מועצהלקבלת הבהרות ובכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפנות ל (א)

vardit@boostforward.biz  17:00, בשעה 03/07/2019-ד' ה םמיועד לא יאוחר. 

 . בלבד חוזר במייל"ל הדוא תעל המציע לוודא קבל (ב)

. עם זאת יובהר כי רק  054-4633635והבהרות ניתן לקבל גם בסלולארי שמספרו  שאלות (ג)

ל כמפורט לעיל ייחשבו כחלק ממסמכי "אבדושאלות/הבהרות שיועברו וייענו בכתב 

  .המכרז

על הפונה לציין בפנייתו את מספר ושם המכרז, ואת פרטיו של הפונה לצורך קבלת  (ד)

או באמצעות   WORDתשובה. המציעים מתבקשים להגיש שאלות באמצעות תוכנת 

 דוא"ל, בפורמט שלהלן:

הסעיף במכרז / בחוזה ]אם  מספר סידורי של השאלה

השאלה מתייחסת לנספח, יש 

 לציין את שם הנספח[

 השאלה

     

. התשובות מועצהתשובות לשאלות ההבהרה יינתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ה (ה)

ישלחו בכתב ובאופן אחיד לכל רוכשי חוברת המכרז. רק להבהרות שתינתנה בכתב, 

במסמך, כאמור, יהיה תוקף מחייב. איחור בקבלת הבהרות או אי קבלתן לא יזכו את 

 צעה.המציע בהארכת המועד להגשת הה

להכניס שינויים ו/או  ,קודם למועד האחרון להגשת ההצעות ,רשאית בכל עת המועצה (ו)

תיקונים במסמכי המכרז, בין מיוזמתה ובין בתשובה לשאלות המציעים. השינויים 

עפ"י  הבפקסימילישל כלל רוכשי מסמכי המכרז  םלידיעתוהתיקונים כאמור יובאו בכתב 

 י המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.התכתובת והפרטים שנמסרו ע"י רוכש

 מועצהה שמירת זכויות .17

, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים מועצהלכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  (א)

 לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו  תהיה זכאית מועצהה (ב)

 במכרז בהתאם לתנאי ההסכם. 
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 תהליך בדיקת ההצעות  .18

תבחן את ההצעות במספר שלבים, כמפורט להלן, ותעניק ניקוד להצעות על פי  המועצה (א)

 אמות מידה של איכות ומחיר.

בכפוף לכל זכות הנתונה לה בדין ו/או במסמכי המכרז, ההצעה שתקבל את הציון  (ב)

המשוקלל הגבוה ביותר )בהתחשב באמות המידה של איכות ומחיר(, תדורג במקום 

 הראשון.

ת לפסול הצעה שלא צורפו לה איזה מן האישורים ו/או המסמכים תהא רשאי המועצה (ג)

תהיה רשאית,  לשיקול דעתה  המועצההמתחייבים מתנאים אלה לעיל. למרות זאת, 

 הבלעדי וקודם מימוש הזכות האמורה, לנהוג עפ"י הקבוע להלן. 

או כל הצעה  בעלת הניקוד הגבוה ביותראינה מתחייבת לקבל את ההצעה  המועצה

תהיה רשאית להביא בכלל שיקוליה בבחירת ההצעה המיטבית, לצורך  המועצה. שהיא

ה במכרז, את כל המרכיבים והנתונים העולים ממסמכי המכרז ו/או מהצעתו ו/או יהזכי

המסמכים והנספחים שנדרשו וצורפו על ידי המציע להצעתו ומאלה שעלו מבדיקות 

אמינות המציע, כישוריו, ניסיונו המקצועי,  :ביוזמתה ובכלל זה המועצהשערכה 

ון מאופן ביצוע התקשרויות מומחיותו, המלצות אודות המציע ומידת שביעות הרצ

 . מועצהקודמות עמו, הן של אחרים והן של ה

 עם המציע יינתן משקל מכריע. המועצהלניסיון קודם של 

תהיה רשאית, לשיקול דעתה, להחליט שלא לדון  המועצהמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  (ד)

 ,ך לא רקא ,בין היתר ,היה הו/או לא לקבל ו/או לבחור בהצעה של מציע כלשהו, אם ל

ניסיון רע עמו ו/או עם קבלני משנה מטעמו בכל הקשור להתקשרות קודמת ובין היתר, 

בקשר עם כושרו של המציע, עמידתו בלוחות זמנים, בטיב השירותים,  בדרכי התנהלותו, 

באמינותו, במיומנותו ואופן עמידה בהתחייבויות. במקרים אלה, ככל שהצעת המציע 

תינתן  –הדעת השלילית היה בה כדי להיבחר כהצעה הזוכה  הינה הצעה אשר ללא חוות

למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. זכות הטיעון יכול ותמומש בכתב או בעל 

 .מועצהפה וזאת בכפוף לשיקול דעתה של ה

תהיה רשאית להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעתו וכן להשלים פרטים  המועצה (ה)

שומרת  המועצהך קבלת החלטה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל אחרים הדרושים לה לצור

לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן המציעים לאחר הגשת 

ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו 

זאת, בין היתר, לצורך ו/או יכולתו ו/או כשירותו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו ו

 עמידתו של המציע בתנאי סף שפורטו לעיל. 
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תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה שתהיה בלתי  המועצהמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  (ו)

סבירה בשל מחירה או תנאיה, לוחות הזמנים המוצעים בה או שאין בה התייחסות 

האישורים הנדרשים או מפורטת כנדרש בתנאי המכרז ונספחיו או שלא צורפו אליה כל 

שהוגשה שלא במבנה הדרוש וזאת, אם לדעתה אופן הגשת ההצעה כאמור מונע את 

 הערכת ההצעה כראוי. 

תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל בדיקה שתמצא לנכון בקשר  המועצה (ז)

להצעה ו/או לדרוש מכל מציע כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרו לספק את נשוא 

רז, חוסנו הכלכלי, איתנותו הפיננסית, מצבו המשפטי, ניסיונו המקצועי המוכח, המכ

 לרבות היקפו וטיבו של הניסיון, ועמידתו באיזה מתנאי הסף בפרט ומתנאי המכרז בכלל. 

רשאית לדרוש מן המציע להמציא לעיונה כל מסמך שיתבקש  המועצהבמסגרת זו תהא 

ו להתייצב בפניה, לפנות לממליצים של המציע על ידה לצורך עניינים אלו, לזמן אות

ו/או ללקוחותיו, כמפורט בהצעתו, וכן להיעזר בשירותים של מומחים בכל אחד 

 מהתחומים הנ"ל לבדיקת כל פרט או לגיבוש כל הערכה שיידרשו. 

תהא לדרוש מאת המציע תחשיב מפורט ביחס  המועצהמבלי לגרוע מכלליות האמור, 

לבחון את אפשרות המציע לבצע את העבודות במחירים  למחירי הצעתו על מנת

ולתת  ,בהתאם לסעיף זה ,מועצההמוצעים על ידו. המציע מתחייב להיענות לדרישות ה

 המועצהלה את מלוא המידע להנחת דעתה. כל מידע, הסבר או פרטים שהובאו לידיעת 

ר הסבר או יישמרו ככל האפשר בסוד, בכפוף להוראות כל דין. אם יסרב מציע למסו

להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את  המועצהניתוח כלשהו כאמור, רשאית 

 ההצעה.

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז 

 המועצה"( רשאית ההסתייגויותו/או כל הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא )להלן: "

הדרכים הבאות: לפסול את הצעת המציע למכרז; לראות בהסתייגויות לנהוג באחת מן 

כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד; 

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את 

 מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה.

 . מועצההאפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של הההחלטה בין 

אום עם מציעים אחרים אם יוכח יועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בת (ח)

לכאורה קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המצעים, ובכלל זה קשרי 

נות וכיוב' ו/או אם בעלות בין  המציעים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות ב

קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לחלקים מסוימים 

ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או כי ההצעה לוקה בסבסוד צולב או שיש בה משום 
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חוסר תום לב ו/או הצעה שמניתוח שלה עולה כי היא הפסדית או שאין לה בסיס כלכלי 

 תן להסבירו ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.ברור ומוצק שני

 תעניק ניקוד להצעות על פי אמות מידה של איכות ומחיר, כמפורט להלן: המועצהכאמור,  (ט)

 'א שלב

 50  איכות %( (1)

 50  מחיר )%( (2)

 וסופי'  ב שלב

 (50%' )א שלב משוקלל ציון( 1)

 50  )%( פיילוט( 2)

 

 בבחירת ההצעה הזוכה ואופן בחירת ההצעה הזוכהשיקולי ועדת המכרזים  .19

ועדת המכרזים תמנה צוות מקצועי מטעמה לבדיקת ההצעות, לרבות יועצים ומומחים  (א)

 "(. צוות הבדיקהחיצוניים, אשר ייתן המלצותיו לוועדת המכרזים )להלן: "

במסגרת תהליך הבדיקה, יהא צוות הבדיקה רשאי לבקש ולקבל כל מידע והבהרות ביחס  (ב)

למציע אשר עשוי להיות רלוונטי לבחירת ההצעה או השוואתה להצעות אחרות ו/או כל 

מידע אחר אשר יש בו, לדעת צוות הבדיקה, כדי לסייע לו להתרשם באופן ישיר מהמציע 

 ומהצעתו לרבות האמצעים שברשותו להגשמתה.  

על פי  כו, אשר עומדות בתנאי הסף להשתתפות במכרז, ייבחנו ויוערהצעות המשתתפים (ג)

 , כדלקמן:שלביםבמספר  ,איכות ומחיראמות מידה של 

 :כדלקמןשלבים, -שלב מקדמי, המחולק לתתי (1)

 (.נספחיםמפרטים הטכניים )במקצועיות והדרישות ב טכנית עמידה (א)

 ולעניין, להלן)ה(  שבסעיף"י רכיבי האיכות, המפורטים בטבלה עפמתן ציון  (ב)

)הצעה  נקודות 34הנו  האיכותזה הניקוד המינימלי הנדרש לאמת המידה של 

 "(.האיכות ציוןשלא תעמוד בכך תפסל( )להלן: "

 ציון להצעת המחיר.  מתן (ג)

( 50%) המחיר הצעת של לציון( 50%) האיכות ציון בין משוקלל ציון קביעת (ד)

 "(. המקדמי המשוקלל הציון)להלן: "
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 בסעיף, כאמור מועצהמציעים, לפי בחירת ה 3ת לפחו – הפיילוטביצוע  שלב (2)

 .לעיל)ה( 17

 הפיילוטקביעת ציון משוקלל בין הציון של שלב  – סופי משוקלל ציון מתן שלב (3)

( 50%) (המחיר)איכות והצעת  המקדמישל השלב  משוקללה של לציון( 50%)

 "(.   הסופי המשוקלל הציון)להלן: "

  עמידה טכנית בדרישות המקצועיות ובמפרטים הטכניים -חלק א'  – מקדמישלב  (ד)

 .ההצעה המקצועיתבלבד של כל הצעה, היא  1בשלב זה תיפתח מעטפה  (1)

 " ולא תנוקד.  Go-No Goתתבצע על בסיס " הטכנית העמידהבדיקת  (2)

תעבורנה  11-14רק ההצעות שעמדו בדרישות המקצועיות ובמפרטים הטכניים ) (3)

 לשלב הבא.

 0%5נקודות( ) 43 –עמידה בדרישות האיכות )ניקוד מינימלי  -חלק ב'  –מקדמי  שלב (ה)

 מהציון המשוקלל(:

 :להלן בטבלה המפורטים, האיכות רכיב לפי ההצעה איכות ובחינת ניקוד (1)
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 נקודות 34מינימום       –בציון המיקצה  50%רכיב איכות למדידה וניקוד 

 מהציון המשוקלל(: %05ציון המחיר )  -חלק ג'  –שלב מקדמי  (ו)

ב' -מו חלקים א' ומעטפות הצעות המחיר של המציעים ייפתחו לאחר שיסתיי (1)

 .מקדמיהשלב ה של 

תהווה   (16 נספחלפי כתב הכמויות ) עבודות האספקה וההתקנהל הצעת המחיר (2)

 :כדלקמןמהציון המשוקלל ותחושב  %05

 על פי מחירן. ידורגו ההצעות  (א)

 50הצעת המחיר הנמוכה ביותר תדורג במקום הראשון ותקבל את מלוא  (ב)

  הנקודות.

 . יתר ההצעות יזכו בציון יחסי)ג( 

  המקדמי משוקלל הציון ה  -חלק ד'  –שלב מקדמי  (ז)

* ציון  .50* ציון האיכות +  .50 - נוסחת החישוב לציון המשוקלל המקדמי (1)

 המחיר = הציון המשוקלל. 

 הפיילוט שלב (ח)

)או יותר לפי  מועמדים פוטנציאלים 3 לפחותועדת מכרזים תכריז על כאמור,  (1)

שקיבלו את הניקוד המירבי המשוקלל )איכות ומחיר( בשלב  שיקול דעתה(

. לוט בהתאם לנתונים שיוצגו לפניה ע"י הצוות המקצועיילביצוע פיהמקדמי 

 הוועדה תחליט על 
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 מס'
 רכיב איכות למדידה

 

תיעוד/מסמכים 
שישמשו לבחינת 

 העמידה
 ניקוד פירוט

1 

 ה בטכנולוגיית גופי תאורהתקנה של כמות 
LED  הכוללים תקשורת, שליטה ובקרה ,

ועד המועד  1.1.16במהלך התקופה החל מיום 
 האחרון להגשת ההצעות למכרז

 גופים( 4,000)לפי תנאי הסף, לפחות 

רשימת 
המתקנים + 

שיצורפו המלצות 
 להצעה

+נוסח  3  נספח)
 חופשי

 5,000 -ל 4,000בין 
 8 מותקן

 10 8,000עד  5,001 -מ

 12 מותקן 8,001מעל 

2 

)כגון רשות מקומית,  גופים ציבורייםמספר 
להם הותקנו  שונים הביטחון וכד'( משרד

 LEDגופי תאורת רחוב  1,000לפחות 
 הכוללים תקשורת שליטה ובקרה

המלצות שיצורפו 
 להצעה

+נוסח  3נספח )
 (חופשי

 8 לקוחות 3

 10 לקוחות 4

 12 לקוחות ויותר 5

3 

במהלך התקופה החל , כמות עמודי תאורה
ועד המועד האחרון להגשת  1.1.14מיום 

 ההצעות למכרז  

 (עמודים 500, לפחות תנאי הסף)לפי 

 

רשימת 
המתקנים + 

המלצות שיצורפו 
 להצעה

+נוסח  3נספח )
 (חופשי

   700 -ל 500בין 
 4 מותקן

  

 6 מותקן 701מעל 

4 

במהלך התקופה החל , תאורהמרכזיות  כמות
ועד המועד האחרון להגשת  1.1.16מיום 

 ההצעות למכרז  

 (מרכזיות 100 , לפחותתנאי הסף)לפי 

 

רשימת 
המתקנים + 

המלצות שיצורפו 
 להצעה

+ נוסח  3 נספח) 
 (חופשי

 4 מרכזיות 100-300

  

 6 מרכזיות ויותר 301

5 

ותקשורת בתאורת מערכות בקרה  כמות
במהלך  , רחובות ושטחים ציבוריים פתוחים

ועד המועד  1.1.16התקופה החל מיום 
 האחרון להגשת ההצעות למכרז

 (רכזות 40, לפחות תנאי הסף)לפי 

 

רשימת 
המתקנים + 

שיצורפו המלצות 
 להצעה

+ נוסח  3 נספח)
 (חופשי

 4  60רכזות עד  40 -מ

 6 רכזות  61מעל 

6 

תחזוקת מאור רחובות בשיטת /טוטאל 
בהיקף של ו רשויות לפחות,  בשתי ,ריסק'

גופי תאורה, בכל אחת  5,000לפחות 
  האחרונות השנים בשלושמהרשויות, 

הרשויות רשימת 
שבהן מבוצע 

במסגרת תחזוקה 
+  טוטאל ריסק

המלצות שיצורפו 
 להצעה

+ נוסח  3 נספח) 
 (חופשי

 4רשויות עד  2 -מ
 6 רשויות 

 8 רשויות  5מעל 
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לאחר פיילוט עמדים בהתאם לשיקול דעתה ומועמדים אלו בלבד יועלו והמ (2)

  .להחלטה על קבלן זוכה במכרז ,לוועדה

 . הזוכהבשקלול ההצעה  50%הפיילוט יהווה כאמור,  (3)

   ת לעילרטמפונוסחת החישוב לציון שלב הפיילוט,  (4)

 שלב מתן ציון משוקלל סופי (ט)

על פי הדין ו/או הוראות המכרז, ההצעה בעלת הציון  ,מועצהלכל זכויות ה בכפוף (1)

 הסופי המשוקלל הגבוה ביותר תיחשב לזוכה.

  : נוסחת החישוב לציון הסופי והמשוקלל (2)

* ציון הפיילוט = הציון  0.5+  והאיכות(  המחירמשוקלל שלב מקדמי )* ציון  0.5

 המשוקלל הסופי. 

רשאית, אך לא חייבת, להכריז על  מועצהבעת בחירת ההצעה הזוכה תהא היודגש, כי  (י)

ועל בעל ההצעה  "(כשיר שניבעל ההצעה הבאה הטובה אחריה ככשיר שני )לעיל ולהלן: "

 ."( וכיו"בכשיר שלישיהטובה אחריה ככשיר שלישי )לעיל ולהלן: "

 

 יחדיו הפיילוטו וההתקנה האספקה עבודות עבורהמחיר  לציון החישוב נוסח (1)

  50%האספקה וההתקנה * %הנחת המציע *  עבודות עלות

+ 

  לתוצאות הטובות ביותר והשאר בהתאמהנקודות  50 –ניקוד הפיילוט 

 = 

 עבודות האספקה וההתקנה ועבודות התחזוקה יחדיו עבורהמחיר  ציון

 לעיל.   )ה( 14בסעיף החישוב לציון שלב הפיילוט, כאמור  נוסחת 

 

 ערבות מכרזחתימה על נוסח ההסכם והשבת  .20

לזוכה בכתב בהודעת זכיה שתישלח  מועצההע על כך יעם קביעת הזוכים במכרז, תוד (א)

 "(.היהודעת הזכי)להלן: "

את כל המסמכים והאישורים  העד המועד שיהיה נקוב בהודעה כאמור, ימציא הזוכ (ב)

שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית לביצוע ואישור על 

 ג' -ו ב' כים מסמכלמכרז  פיםם המצורמיוחים וכן יחתום על ההסכעריכת ביט

לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט לעיל, ולרבות אם לא המציא אחד או  (ג)

יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית 
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ידו -ללבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט את הערבות, אשר הוגשה ע מועצהה

מראש ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם 

 מועצההנוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהינה רשאי  הנוספים העומדים לזכות

להתקשר במושא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצאנה לנכון, והכל 

-עלפי המכרז ו/או -מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית כל אחת מהן על

 פי כל דין. 

 

תשלח הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותוחזר להם  מועצהה (ד)

 ערבות המכרז.

ולקיומם של  מועצההידי -ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על (ה)

התקציבים המתאימים. בעצם הגשת הצעתם מוותרים בזאת המציעים על כל טענה ו/או 

בכל מקרה בו יוחלט שלא לבצע את העבודות נשוא  מועצההכלפי דרישה ו/או תביעה 

 המכרז, מכל סיבה שהיא.  

 משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה להצעתו וזאת כדלקמן:  (ו)

 עם קבלת הודעה כאמור. -למשתתף שהצעתו נפסלה על הסף  (1)

 – לישיככשיר שני או ככשיר שלמשתתף שהצעתו לא נפסלה, אך הוא לא נבחר  (2)

 עם בחירת קבלן זוכה.

כי  מועצהעם קבלת הודעת ה –למשתתף שנבחר ככשיר שני / ככשיר שלישי  (3)

 ההתקשרות מתבצעת עם מציע אחר.

 יות, והמצאת ערבוחתימת ההסכמיםעם  -למשתתף שנבחר לבצע את העבודות  (4)

 ביצוע ואישורי ביטוח כנדרש במסמכי המכרז.

 לחילוט ערבות המכרז. המועצהאין באמור בכדי לגרוע מזכותה של  (ז)

 

 התחייבויות והצהרותיו של הזוכה .21

כתנאי מוקדם להשתכללות ההתקשרות, על המציע הזוכה להמציא למזמין את כל  (א)

, ם לחתימותמיכמיום קבלת ההס ימי עבודה 15ם תוך מיהמסמכים הנדרשים עפ"י ההסכ

תוך  מועצהשאותה יהיה על המציע להמציא לערבות הביצוע לעבודות התחזוקה, מלבד 

 על העברת המתקנים לתחזוקת המציע.  מועצהמיום הודעת ה ימי עבודה, 14

, וימציא לה את כל המסמכים ב+ ג כיםמסמם מיעל ההסכ מועצההזוכה יחתום עם ה (ב)

, לרבות אישורים חתומים ותקפים מאת הםלהוראותים בהתאם מיהנדרשים על פי ההסכ

חברת ביטוח בישראל על דבר קיומם של ביטוחים הנדרשים עפ"י הנוסחים המצורפים 
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ם. ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד מן מיביצוע, כמפורט בגוף ההסכ תיווערבום מילהסכ

 הזוכה. ם, בכפוף להפחתות שנעשו בה, אם וככל שנעשו, בעקבות משא ומתן עםמיההסכ

ם, כנדרש, מים חתומיהיה והזוכה לא ימלא את כל התחייבויותיו ולא ימציא את ההסכ (ג)

 המועצה, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, תהא הםעל כל נספחי

רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבות המכרז שהוגשה על ידו, כולה, 

עם ם מילהתקשר בהסכ המועצה. כן תהא רשאית כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש

או עם כל מציע אחר והכל מבלי לגרוע מכל סעד או  ,או הכשיר השלישי הכשיר השני

 על פי המכרז ו/או מכוח כל דין. המועצהתרופה אחרים להם זכאית 

בנוסף, במידה והזוכה לא ימציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים בסעיף לעיל ו/או  (ד)

)אלף שקלים חדשים(,   ₪ 1,000זכאית לסך של  המועצהם, תהא מיעל ההסכלא יחתום 

כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנזכר לעיל, לפי 

העניין, ועד למועד המצאת כל האישורים או החתימה על ההסכם, לפי המועד המאוחר 

 שביניהם.

 

 עיון בהצעה .22

 שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעת הקבלן הזוכה.על פי דין, מציעים  (א)

מציע אשר סבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים, עסקיים או מקצועיים  (ב)

יציין "(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, חלקים סודיים)להלן: "

 וב(.במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמנם באופן ברור )במרקר צה

מציע שלא סימן חלקים אלו בהצעתו יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון  (ג)

מציעים אחרים, אם וככל שהצעתו תזכה. אמירה כללית לפיה כל המידע בהצעה הינו 

 בגדר סוד מסחרי של המציע לא תיחשב.

 ,יודגש. סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים (ד)

כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הוא של ועדת המכרזים בלבד. אם 

תחליט ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם 

כסודיים, היא תיתן התראה לזוכה ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן סביר. 

ההשגה, היא תודיע על כך לזוכה בטרם מסירת  אם תחליט ועדת המכרזים לדחות את

 החומר לעיונו של המבקש.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע, ניסיונו, לקוחותיו והמחיר  (ה)

 שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי.
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 עצההמובמקרה של ערעור על הליכי המכרז, על ידי מי ממגישי ההצעות במכרז זה, תהא  (ו)

רשאית להמציא מסמכים של המציעים האחרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והמציעים 

האחרים מאשרים זאת מראש. מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך הסכמתו לאמור 

 בסעיף זה.

 

 ביטול הזכייה במכרז .23

לבטל את  תהיה רשאית מועצההמציע שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז.  (א)

על פי כל דין ועל פי מסמכי המכרז,  מועצהה . אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויותזכייתו

לרבות הזכות לחלט את ערבות לקיום ההצעה למכרז. המציעים לא יהיו זכאים לכל 

 פיצוי, שיפוי או תשלום כלשהו בגין השתתפותם במכרז או עקב כך.

ה ירשאית לבטל את הזכי המועצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובפרט מהאמור לעיל, תהא  (ב)

 במכרז גם אך לא רק בכל אחד מהמקרים הבאים: 

הוכחות, להנחת דעתה, כי הזוכה או אדם אחר מטעמו נתן   המועצהכשיש בידי  (1)

 יה במכרזימענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכשוחד ו/או או הציע 

 או בקשר להסכם נשוא מכרז זה או ביצועו./

התברר לחברה כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה, או  (2)

, היה בה כדי מועצהשהזוכה לא גילה לחברה עובדה מהותית אשר, לדעת ה

 להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.

היה  המועצההוטל/ו עיקול/ים על נכסי הזוכה, כולם או חלקם, אשר לדעת  (3)

בו/הם כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה לבצע את העבודות במסגרת המכרז, 

 ממועד הטלתו/ם. ימים 30והעיקול/ים האמור/ים לא הוסר/ו לחלוטין תוך 

מונה לנכסי הזוכה, כולם או חלקם, נאמן או מנהל מיוחד או כונס נכסים זמני  (4)

ממועד יום  30תוך  או קבוע או מפרק זמני או קבוע והמינוי כאמור, לא בוטל

לחלופין הוגשה בקשה לפירוק ו/או הקפאת הליכים כנגד המציע  ,קביעתו

 הזוכה.

מהשליטה בזוכה ללא הסכמה מראש או יותר  25%כי הועברה  מועצהלהתברר  (5)

 .מועצהובכתב של ה

אם נפתחה חקירה פלילית. או ננקטו הליכים פליליים כנגד המציע הזוכה ו/או  (6)

 תיו ו/או מנהליו ו/או מי מעובדיו הבכירים.כנגד מי מבעלי מניו

להגיש את הערבות  מועצהת הבוטלה הזכייה במכרז בנסיבות המפורטות לעיל, רשאי (ג)

וכן למסור את ביצוע המכרז למי  לגביהלקיום ההצעה ו/או את ערבות הביצוע של הזוכה 
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הפסד ישיר או עקיף , ואותו זוכה שזכייתו בוטלה יפצה את התאגיד על כל השייקבע על יד

 שיגרם לו בגין כך.

, לפי תרשאי מועצהההא תיובהר, כי היה ותבוטל הזכייה ו/או החוזה עם המציע הזוכה,  (ד)

ו/או לצאת למכרז  )כשיר שני או שלישי( הבלעדי, לפנות למציע הבא לאחריו השיקול דעת

 וא המכרז.חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא על פי דין בקשר לביצוע העבודות נש

 

 ביטול המכרז .24

שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על חוזה ו/או לא  המועצה (א)

 לבצעו מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה המוחלט.

אם תחליט המזמינה כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצע  (ב)

תביעה ו/או דרישה ו/או כל טענה בגין את העבודה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל 

 כוחה בגין כך.-ו/או באי מועצהה

לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת  תרשאי מועצהה (ג)

למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, 

או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות 

 תקציב וכיוצא באלה. 

אך לא  –תהיה רשאית המועצהדין, מובהר בזאת, כי בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל  (ד)

 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:  - תחייב

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן  (1)

כמחיר הוגן וסביר לאספקת  מועצהלהמקצועי שנערך ו/או מהמחיר שנראה 

לשלם עבור אספקת  מועצההאותו נוהגת השירותים, וזאת בהסתמך על המחיר 

השירותים נשוא מכרז זה ו/או המסגרת התקציבית שאושרה לקבלת 

 השירותים.

, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או מועצהלהתברר  (2)

לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, 

מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו על נתונים או שהושמטו נתונים/ דרישות 

 שגויים, או בלתי שלמים.

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או  (3)

 פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.
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 אחריות .25

בכל אחריות להוצאה או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו   תנושא האינ מועצהה (א)

 ר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.במסגרת ו/או בקש

מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות  (ב)

 .מועצההכלשהן בקשר עם השתתפותו במכרז זה, לרבות במקרה של ביטול המכרז על ידי 

 

 סודיות .26

בקבלת מסמכי המכרז המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי  (א)

בקשר או לצורך מתן השירותים, למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע המחויב  מועצהה

 בגילוי לפי חוק.

 בכל הנוגע לשמירת סודיות. מועצהההמציע מתחייב לציית לכל הוראות  (ב)

והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו  מועצההכל מסמכי המכרז הינם רכוש  (ג)

 והגשתה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. 

 

 הודעות ונציגות .27

את כתובתו לצורך ( 17 נספחנספח ההצעה המקצועית )כל מציע במכרז יציין במסגרת  (א)

קבלת הודעות בכל הקשור במכרז ואת שמו, מספר הטלפון והפקסימיליה וכתובת דואר 

 האלקטרוני של נציג מטעמו המוסמך לחייב את המציע על פי דין לעניין מכרז זה. 

עם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של התאגיד בקשר למכרז זה והוא יהיה מוסמך  (ב)

 תחייב בשמו. על נציג זה להיות תושב ישראל, וכתובתו בישראל.לייצג את המציע ולה

הודעות למציעים יכול שתשלחנה בדואר, בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה לפי הכתובות  (ג)

והמס' שסיפקו המציעים בהצעתם. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה 

יה או בדואר אלקטרוני שעות ממועד המשלוח. הודעה שנשלחה בפקסימיל 72ליעדה תוך 

שעות ממועד המשלוח ובלבד שהתקבל אישור  24תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 

אלקטרוני על שליחת הפקסימיליה או לא התקבלה הודעה אלקטרונית כי הדואר 

קבלת הודעה אשר נשלחה על ידי -האלקטרוני לא נשלח. לא תתקבל כל טענה בנוגע לאי

קס ו/או לתיבת הדואר האלקטרוני של מי מהמציעים לכתובת ו/או למספר הפ מועצהה

 אם זו נשלחה בהתאם לפרטים שסופקו על ידו.
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 הוראות נוספות .28

 מועצהוהבחירתם של המציעים כזוכים במכרז לא תקנה להם בלעדיות במתן השירותים,  (א)

להתקשר עם ספקים/קבלנים נוספים לשם ביצוע שירותים מהסוגים נשוא  תרשאי

 המכרז. 

, אשר מפורסם לצורך הגשת הצעה בלבד. אין מועצההמכרז זה הוא קנינו הרוחני של  (ב)

 לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע. 

עשה שימוש בהצעת תלא  מועצהההצעת המציע והמידע שבה הם רכושו של המציע.  (ג)

 המציע, אלא לצורכי המכרז.

 

 בברכה,
 ישראל גנץ, יו"ר 

  מטה בנימין מועצה אזורית
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 1נספח 
 כתב ערבות מכרז

 מכרז ערבות כתב

 הערבות מתנאי לשנותאו /ו הערות להעיראו /ו להסתייג אין

 לכבוד 

 מטה בנימין מועצה אזורית

 9062400ד.נ. מזרחי בנימין, פסגות 

 ערבות בנקאיתהנדון: 

 

"( המבקשים)להלן: " מספר זיהוי _________________על פי בקשת _________________ 
שקלים )__________  ₪ _________ אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של

להבטחת מילוי כל התחייבויות  22/2019וזאת בקשר עם השתתפות המבקשים במכרז מס'  (חדשים
 המבקשים ע"פ תנאי המכרז.

 

דרישתכם הראשונה מ ימים 7תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל 
בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן 
כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי 

 ענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.לטעון כלפיכם ט

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל 
 אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה הסך הכולל הנ"ל.

 

 באוקטובר 31 ליוםעד ותישאר בתוקפה  חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטולערבות זו הינה בלתי 
בכלל. דרישה שתגיע אלינו אחרי מועד הפקיעה האמור לא תענה. במידה ויוארך תוקף  ועד  2019

קודם )שבעה( ימים  7ההצעות למכרז, יוארך תוקף הערבות בהתאמה, אם תתקבל אצלנו, לפחות 
 .למועד הפקיעה האמור, דרישה בכתב להארכת תוקפה של הערבות

 

כתב רשום, או במסירה ידנית. דרישה שתשלח לעניין ערבות זו, ״דרישה״ בכתב משמעה דרישה במ
 באמצעות מכשיר פקסימיליה, או באמצעות דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה לעניין ערבות זו. 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 בכבוד רב,

___________ 

 )חתימת מורשי החתימה מטעם
 הבנק + חותמת הבנק(

 _________________ 

 תאריך
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 2נספח 
  1976-תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו

 

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו

אני הח"מ ___________, ת.ז____________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי 
 מצהיר/ה בזאת כדלקמן:אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, 

 הנני משמש כ__________________ ב ___________________ .1
 תפקיד                                       שם המציע                        

 הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע. .2
 

בירות ואם נכון למועד הגשת ההצעות, המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי ע .3
במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה שנה אחת  -ביותר משתי עבירות,  הורשעו

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
ב לחוק עסקאות גופים 2לענין סעיף זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו"עבירה" כמשמעותם בסעיף 

 .1976 –ציבוריים, תשל"ו 

יש לחוק עסקאות גופים ציבוריים ) 1ב2עיף הצהרה לפי ס -ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות .4
 : -לסמן את הסעיף הרלבנטי למציע  מבין הסעיפים  להלן ב

 
  להלן: חוק שוויון  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף(

 זכויות( לא חלות על המציע;
  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; ככל שהמציע מעסיק  9הוראות סעיף

עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים  100
 –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

אם התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של  -קשר ליישומן; וכןלשם קבלת הנחיות ב
 1ב2משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה )ב( לסעיף 

בחוק עסקאות גופים ציבוריים ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה 
הנחיות ליישום חובותיו לפי הוא מצהיר כי פנה, כנדרש ממנו, ואם קיבל  –פסקת משנה 

לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; כן המציע מצהיר על התחייבותו להעביר  9סעיף 
העתק מתצהיר זה שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 

צעה ימים ממועד ההתקשרות על פי מכרז זה, ככל שהצעתו תיבחר כה 30החברתיים, בתוך 
 הזוכה במכרז. 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5
 

__________________ 
 חתימת המצהיר

 

 אישור

_______, במשרדי שברחוב ___________, _____ הופיע בפני, _____הנני מאשר בזה כי ביום __
____________  ולאחר ____,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____מר/גב' ____

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 
  אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

____________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                

 



44 

 

 

 

 א 3נספח 
 אישור על ניסיון המשתתף 

 תצהיר

אני הח"מ _________________________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי 

להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, 

 כדלקמן:

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ______________________________  .1

 "(.המכרז" -" והמציע)להלן: " 22/2019ז. _____________, המציע במכרז פומבי ח.פ./ח.צ/ת.

באשר לניסיון המציע, נכונים  המצ"בלהלן הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלה  .2

בטבלה מכתבי המלצה ואישור על ביצוע העבודות בפרויקטים המצוינים  מצ"בכן  ומדויקים.

, ששמו המציע ביצע בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמוה כי הריני מצהיר/ה בזלהלן. 

, תחזוקת מאור רחובות בשיטת 'טוטאל ריסק' בהיקף של ______________________

 הבאות: רשויותב ,בשנתיים האחרונותגופי תאורה, בכל אחת מהרשויות, עמודי ו 5,000לפחות 

 _________________________ .א

 _________________________ .ב

 _________________________ .ג

 _________________________ .ד

 ה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. ז .3

__________________ 

 חתימת המצהיר       

 

 אישור

במשרדי שברחוב ___________, _______, _____ הופיע בפני, _____הנני מאשר בזה כי ביום __

____,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר ____מר/גב' ____

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

  אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

   _________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                
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  תחזוקת מאור רחובות בשיטת 'טוטאל ריסק'טבלה מרכזת ניסיון המציע ב

 נוספים, מעבר לנדרש להוכחת העמידה בתנאי הסף( ם)המציע רשאי למלא פרטי פרויקטי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם איש קשר  הרשות שם  
)תפקיד,  ברשות

 טל', פקס, דוא"ל(

שם קבלן המשנה 
מטעם המציע 
)ככל שלא בוצע 

 ע"י המציע(

מס' גופי תאורה  מועד ביצוע 
)לפחות שתוחזקו 

 (כל רשותב 0005,

1  

 

 

 

    

2  

 

 

 

    

3  

 

 

 

    

4  
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או קבלן משנה מטעם המציע, מרכזת ניסיון המציע אישור ומכתב המלצה )נלווה לטבלה 

 (בתחזוקת מאור רחובות בשיטת 'טוטאל ריסק'

 :לכבוד

 מטה בנימין מועצה אזורית

 לקוח של המציע אישור  הנדון:

ביצע,  (נא להשלים את פרטי המציע)הריני לאשר כי ______________________________ 
 במקום המתאים ולהשלים(:  V)נא לסמן  , כמפורט להלןפרויקטי ,  עבורכקבלן ראשי

 ______._____________________________________הפרויקט:_________סוג 

 ________.__________________________________:____________הלקוחשם 

 שם קבלן המשנה של המציע: _________________________________________. 

תחזוקת מאור רחובות בשיטת 'טוטאל ריסק' בהיקף של לפחות   הפרויקט כללהריני לאשר כי  .1
 .אחרונותשנים ה בשלושגופי תאורה,  ____________

ביחס לקריטריונים הבאים הינה  הלקוחמידת שביעות רצון מהשירות שבוצע ע"י המציע עבור  .2
 : 

 מעמידה בלוחות זמנים:  

 גבוהה 

 בינונית 

 נמוכה  

 השירות: מאיכות  

 גבוהה 

 בינונית 

 נמוכה  

 מאופן ביצוע העבודות: 

 גבוהה 

 בינונית 

 נמוכה  

 .______________________________________________ הערות כלליות: .4

 על החתום

____________  ____________  __________              _____________ 

 חתימה     תאריך   הלקוחתפקיד אצל    שם מלא

 

 

 



47 

 

 

 

 ב 3נספח 
 אישור על ניסיון המשתתף 

 תצהיר

אני הח"מ _________________________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי 

להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, 

 כדלקמן:

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ______________________________ . 1

 -" והמציע)להלן: " 22/2019ח.פ./ח.צ/ת.ז. _____________, המציע במכרז פומבי 

 "(.המכרז"

באשר לניסיון המציע, נכונים  המצ"בלהלן הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלה .2

בטבלה מכתבי המלצה ואישור על ביצוע העבודות בפרויקטים המצוינים  מצ"בכן  ומדויקים.

 להלן. 

, ששמו המציע ביצע בעצמו או באמצעות קבלן משנה מטעמוהריני מצהיר/ה בזה כי . 3

:______________________ 

a.  אספקת והתקנת גופי תאורת רחובות מסוגLED  גופי תאורה  4,000לפחות של מצטבר בהיקף                                                                                                                                                            

 b   במצטבר. עמודים 500לפחות ספקה והתקנה של עמודי תאורה בהיקף של א ,                    

c. מרכזיות במצטבר. 100לפחות התקנה של מרכזיות תאורה בהיקף של אספקה ו                        

d  מערכות בקרה ותקשורת בתאורת רחובות ושטחים ציבוריים יחידות ואספקה והתקנה של

 . במצטבררכזות  20 לפחות שלבהיקף פתוחים 

 הבאות: רשויותב ,בשנתיים האחרונות

 _________________________ .ה

 _________________________ .ו

 _________________________ .ז

 _________________________ .ח

 ה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. ז.4

__________________ 

 חתימת המצהיר       
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 אישור

במשרדי שברחוב ___________, _______, _____ הופיע בפני, _____הנני מאשר בזה כי ביום __

____,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר ____מר/גב' ____

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

  אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה בפני.

   _________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                
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 עבודות האספקה וההתקנה טבלה מרכזת ניסיון המציע ל

 נוספים, מעבר לנדרש להוכחת העמידה בתנאי הסף( ם)המציע רשאי למלא פרטי פרויקטי

 (מרכזת ניסיון המציע לעבודות האספקה וההתקנהאישור ומכתב המלצה )נלווה לטבלה 

 

שם הלקוח  
 ופרטי קשר
)תפקיד, 

טל', פקס, 
 דוא"ל(

שם 
הפרויקט, 

תיאור, 
 מיקום

מועד 
ביצוע 

)התחלה 
והשלמה 

 החל
מיום 

61.1.1) 

מס' גופי תאורה 
בטכנולוגיית 

LED  שסופקו
והותקנו ע"י 

)לפחות  המציע
 במצטבר( 4,000

מס' עמודי 
תאורה  
שסופקו 

והותקנו ע"י 
)לפחות  המציע

 במצטבר( 500

מס' מרכזיות 
תאורה  שסופקו 

והותקנו ע"י 
)לפחות  המציע

 במצטבר( 100

מס' רכזות 
 שסופקו והותקנו 
בתאורת רחובות 

ושטחים 
ציבוריים 

)לפחות  פתוחים
 במצטבר( 04

1  

 

 

 

      

2  

 

 

 

      

3  

 

 

 

      

4  

 

 

 

      

5  

 

 

 

      

6  

 

 

 

      

7  
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 מטה בנימין מועצה אזורית :לכבוד

 והמלצה בדבר ניסיוןלקוח של המציע אישור  הנדון:

כקבלן ביצע,  (נא להשלים את פרטי המציע)הריני לאשר כי ______________________________ 
 במקום המתאים ולהשלים(:  V)נא לסמן  , כמפורט להלןפרויקטי עבור,  ראשי

 ______._____________________________________הפרויקט:_______________סוג 

 ________._____________________________________:______________הלקוחשם 

 הריני לאשר כי הפרויקט כלל: .1

 ;LEDהתקנה  של __________ )יש למלא מספר( גופי תאורה בטכנולוגית אספקה ו .1.1

 אספקה והתקנה של __________ )יש למלא מספר( עמודי תאורה;  .1.2

 התקנה  של __________ )יש למלא מספר( מרכזיות תאורה.  .1.3

 הריני לאשר  כי: .2 

 וללא תקלות.  פותחודשים ברצי 6לפחות מחוברים לרשת ופועלים  הנ"להמתקנים  

 .__________________________________ קיימות תקלות במתקן, כדלקמן: 

 ביחס לקריטריונים הבאים הינה :  הלקוחמידת שביעות רצון מהשירות שבוצע ע"י המציע עבור  .3

 מעמידה בלוחות זמנים:  

 גבוהה 

 בינונית 

 נמוכה  

 מאיכות השירות:  

 גבוהה 

 בינונית 

 נמוכה  

 מאופן ביצוע העבודות: 

 גבוהה 

 בינונית 

 נמוכה  

 .__________________________________________________ הערות כלליות: .4

 ועד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז: 1.1.2016בין הריני לאשר כי הפרויקט בוצע על ידי המציע  .5

 כן 

 לא 

 על החתום

____________  ____________  __________              _____________ 

 חתימה     תאריך       הלקוחתפקיד אצל    שם מלא
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 4נספח 
 אישור בדבר העסקת עובדים

 

 תחזוקההלחתימת המציע בעניין עבודות  תצהיר

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אני הח"מ ____________ ת.ז. 

מוסמך/כת  הנני.1צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:אהיה 

לחתום על תצהיר זה בשם ______________________________ ח.פ./ח.צ/ת.ז. 

מעסיק הריני .2"(.המכרז" -ו" המציע)להלן: " 22/2019במכרז פומבי _____________, המציע 

מכרז נשוא  לביצוע כלל העבודות ד, ביחסי עובד מעביד, צוות עובדים המיוע1.1.2016מיום החל 

   :כדלקמן ,22/2019
  
  :מהנדס בעל רישיון חשמלאי הרשום בפנקס המהנדסים בישראל .א

 :__________________________________________________שם ות.ז

 ( ________________________________________מצ"בתעודות הסמכה )

 בשניבתחום מאור ציבורי,  במתן שירותי התייעלות אנרגטית ,לפחות שנתייםסיון של יבעל נ

 _________________________ .פרויקטים לפחות

  :ל רישיון חשמלאי, הרשום בפנקס המהנדסים בישראלבעמתכנן תאורה מהנדס  .ב

 שם ות.ז:__________________________________________________

 ( ________________________________________מצ"בתעודות הסמכה )

 500פחות לתכנון רשת מאור של בו עבד העובד ב שונים, לכל הפחות, פרויקטים שלושה

 אסמכתאות(: מצ"ב)בחמישה פרויקטים שונים לפחות  עמודי תאורה ברצף

1_______________________________________________________) 

2_______________________________________________________) 

3_______________________________________________________) 

4_______________________________________________________) 

5_______________________________________________________) 
 

בעלי אישורים תקפים לעבודה  לכל הפחות,   ,לפחותשהם חשמלאי מוסמך  עובדיםשלושה  .ג

חודשים אצל המציע, בעבודה של התקנה או החזקת  12בגובה, בעלי ניסיון של לפחות 

 :הכוללים תקשורת, שליטה ובקרה LEDתאורת רחובות ושצ"פים בטכנולוגיית 

 : עובד ראשון .1

 :_____________________________________________שם ות.ז

 ( ___________________________________מצ"בתעודות הסמכה )

 (____________________________מצ"באישור תקף לעבודה בגובה )
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 _________________(__________מצ"ב)מסמכים המעידים על ניסיון 

 ____________________שנות ניסיון אצל המציע_______________

 :שני עובד .2

 שם ות.ז:_____________________________________________

 ( ___________________________________מצ"בתעודות הסמכה )

 (____________________________מצ"באישור תקף לעבודה בגובה )

 _________________(__________מצ"ב)מסמכים המעידים על ניסיון 

 שנות ניסיון אצל המציע___________________________________

 עובד שלישי: .3

 שם ות.ז:_____________________________________________

 ( ___________________________________מצ"בתעודות הסמכה )

 (____________________________מצ"באישור תקף לעבודה בגובה )

 _________________(__________מצ"ב)מעידים על ניסיון מסמכים ה

 שנות ניסיון אצל המציע___________________________________

מהנדס/הנדסאי הביצוע, בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בביצוע של עבודות חשמל  .ד

 ותאורת רחובות

 :_____________________________________________שם ות.ז

 ( ___________________________________מצ"בתעודות הסמכה )

 _________________(__________מצ"ב)מסמכים המעידים על הניסיון 

 שנות ניסיון אצל המציע___________________________________

חה כמנהל עבודה מוסמך, בעל תעודת הסמכה, רשום במשרד העבודה והרוומנהל עבודה, ה .ה

הכשרתו כמנהל עבודה ובמסגרת תפקידו ; ו/או תשתיות לביצוע עבודות בענף הבניה

בעל ניסיון בביצוע עבודות דרכים ופיתוח חשמל ותאורת כבישים ודרכים ; כמנהל עבודה

 של חמש שנים לפחות

 ___שם ות.ז:__________________________________________

 ( ___________________________________מצ"בתעודות הסמכה )

 _________________(__________מצ"ב)מסמכים המעידים על ניסיון 

 שנות ניסיון אצל המציע___________________________________
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 אישורים, רישיונות, תעודות הסמכה ואסמכתאות להוכחת הניסיון כאמור. מצ"ב (1

 ותוכן תצהירי דלעיל אמת. , להלן חתימתיזה שמי (2

 _______________                                                              ______________            

 חתימת המצהיר                                                                                       תאריך   

 אישור עו"ד

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 
______________________ המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. 

ולאחר שהזהרתיו כי והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע, _________________, שמספרה 
עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות 

 תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

___________________     ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך     
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 לחתימת המציע, או קבלן משנה מטעם המציע, בעניין עבודות התחזוקה תצהיר

 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אני הח"מ ____________ ת.ז. 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: אהיה 

מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ______________________________  הנני .1

 -" והמציע)להלן: " 22/2019במכרז פומבי ח.פ./ח.צ/ת.ז. _____________, המציע 

 ./ קבלן המשנה מטעם המציע "(המכרז"

לביצוע כלל  ד, ביחסי עובד מעביד, צוות עובדים המיוע1.1.2016מיום מעסיק החל הריני  .2

 :כדלקמן ,22/2019מכרז נשוא  העבודות

חשמלאים בעלי רישיונות בתוקף מטעם  משרד העבודה והרווחה עפ"י החוק ותקנות  4 .א

 ":מסוג "חשמלאי ראשיכאשר לפחות אחד מהם בעל רישיון , החשמל

 : עובד ראשון .1

 שם ות.ז:_____________________________________________

 ( ___________________________________מצ"בתעודות הסמכה )

 (__________________________מצ"ב) רישיון מסוג "חשמלאי ראשי"

 המציע___________________________________שנות ניסיון אצל 

 עובד שני: .2

 שם ות.ז:_____________________________________________

 ( ___________________________________מצ"בתעודות הסמכה )

 (__________________________מצ"ב) רישיון מסוג "חשמלאי ראשי"

 המציע___________________________________שנות ניסיון אצל 

 עובד שלישי: .3

 שם ות.ז:_____________________________________________

 ( ___________________________________מצ"בתעודות הסמכה )

 (__________________________מצ"ב) רישיון מסוג "חשמלאי ראשי"

 ______________________שנות ניסיון אצל המציע_____________

 עובד רביעי: .4

 שם ות.ז:_____________________________________________

 ( ___________________________________מצ"בתעודות הסמכה )
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 (____________________________מצ"באישור תקף לעבודה בגובה )

 המציע___________________________________שנות ניסיון אצל 

 :שלושה עובדים נוספים לפחות, בעלי רישיון מסוג "חשמלאי מוסמך" לפחות .ב

 : עובד ראשון (1

 שם ות.ז:_____________________________________________

 ( ___________________________________מצ"בתעודות הסמכה )

 (_________________________מצ"ב) מוסמך"רישיון מסוג "חשמלאי 

 שנות ניסיון אצל המציע___________________________________

 עובד שני: (2

 שם ות.ז:_____________________________________________

 ( ___________________________________מצ"בתעודות הסמכה )

 (_________________________מצ"ב) רישיון מסוג "חשמלאי מוסמך "

 שנות ניסיון אצל המציע___________________________________

 עובד שלישי: (3

 שם ות.ז:_____________________________________________

 ( ___________________________________מצ"בתעודות הסמכה )

 _________(________________מצ"ב) רישיון מסוג "חשמלאי מוסמך "

 שנות ניסיון אצל המציע___________________________________

 אישורים, רישיונות, תעודות הסמכה ואסמכתאות להוכחת הניסיון כאמור. מצ"ב .3

 ותוכן תצהירי דלעיל אמת. , להלן חתימתיזה שמי .4

 _______________                                                              ______________            

 חתימת המצהיר                                                                                       תאריך   

 אישור עו"ד

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 

______________________ המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. 

ולאחר שהזהרתיו כי והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע, שמספרה _________________, 

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

 תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 

 ________________, עו"ד          
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 אישור רו"ח על העסקת עובדים

 (, בשינויים המחייבים)לחתימת רו"ח של המציע ושל הקבלן מטעם המציע

 לכבוד
 מטה בנימין מועצה אזורית

 9062400ין, פסגות ד.נ. מזרחי בנימ
    ג.א.נ.,

 אישור רו"ח על העסקת עובדיםהנדון:     

 22/2019 מס' במכרז פומבי המציע )שם המציע(,  ______ __לבקשתכם וכרואי החשבון של _____

, עובדים, העומדים דרך קבע ובכל זמן נתוןהמציע מעסיק לאשר כי הרינו "(, המציע)להלן: "

 -המכרז, כדלקמן:בדרישות תנאי הסף של 

ביחסי עובד מעביד, צוות עובדים המיועדים על  ,1.1.2016מיום המציע מעסיק לפחות החל  (א)

 , הכולל לפחות את כל אלה:לביצוע כלל העבודותידו 

סיון של ישיון חשמלאי הרשום בפנקס המהנדסים בישראל, בעל נימהנדס בעל ר (1)

 .במתן שירותי התייעלות אנרגטית ,לפחות שנתיים

בעל  ,הרשום בפנקס המהנדסים בישראל ,שיון חשמלאיימהנדס מתכנן תאורה בעל ר (2)

פרויקטים  בשלושהעמודי תאורה ברצף  500 -סיון בתכנון רשת מאור של לא פחות מינ

 .לכל הפחות ,שונים

בעלי אישורים תקפים לעבודה בגובה, שהם חשמלאי מוסמך לפחות  ,לפחות עובדים 3 (3)

אצל המציע, בעבודה של התקנה או החזקת תאורת  חודשים 12בעלי ניסיון של לפחות 

 .הכוללים תקשורת, שליטה ובקרה LEDרחובות ושצ"פים בטכנולוגיית 

ביחסי עובד  ,1.1.2016מיום מעסיק לפחות החל או קבלן המשנה מטעם המציע,  ,המציע (ב)

 , הכולל לפחות את כל אלה:לביצוע כלל העבודותדים המיועדים על ידו מעביד, צוות עוב

בעלי רישיונות בתוקף מטעם משרד העבודה והרווחה עפ"י החוק ותקנות  חשמלאים 4 (1)

 .מסוג "חשמלאי ראשי" החשמל, כאשר לפחות אחד מהם בעל רישיון

 .שלושה עובדים נוספים לפחות, בעלי רישיון מסוג "חשמלאי מוסמך" לפחות (2)

 

  ________      ____________________________ 

 חתימת רואי החשבון        תאריך    
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 א5נספח 
 למציע אישור בדבר איתנות פיננסית

 לכבוד
 מטה בנימין מועצה אזורית

 9062400ד.נ. מזרחי בנימין, פסגות 

 

    ג.א.נ.,

 חוות דעת רואה חשבון של המציעהנדון:     

מס' המציע במכרז פומבי )שם המציע(  ______ __וכרואי החשבון של _____לבקשתכם 

 :"(, הנני לדווח ולאשר כיהמציע)להלן: " _________

 המציע אינו לקוח מוגבל באמצעים ברשימת החשבונות המוגבלים של בנק ישראל. .1

 הליכים/הסדר נושים.לא תלויה ועומדת לגבי המציע בקשה לכינוס נכסים/פירוק/הקפאת  .2

הערה המעלה ספק   2015-2017לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנים  .3

של  58בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי", כהגדרתו בתקן ביקורת מספר 

 לשכת רו"ח  בישראל.

רה למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע ממתן שירותים של אספקה והתקנת מתקני תאו .4

 )לא כולל מע"מ(.₪  מיליון 8של לפחות  2018-ו 2017, 2016בשנים 

 

_________  ____      ____________________________ 

 חתימת רואי החשבון        תאריך        
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 ב5נספח 

 לקבלן המשנה אישור בדבר איתנות פיננסית
 לכבוד

 מטה בנימין מועצה אזורית
 9062400בנימין, פסגות ד.נ. מזרחי 

 

    ג.א.נ.,

 חוות דעת רואה חשבון של המציעהנדון:     

מס' המציע במכרז פומבי )שם המציע(  ______ __לבקשתכם וכרואי החשבון של _____

 :"(, הנני לדווח ולאשר כיהמציע)להלן: " _________

 המוגבלים של בנק ישראל.המציע אינו לקוח מוגבל באמצעים ברשימת החשבונות  .5

 לא תלויה ועומדת לגבי המציע בקשה לכינוס נכסים/פירוק/הקפאת הליכים/הסדר נושים. .6

הערה המעלה ספק   2015-2017לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנים  .7

של  58בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי", כהגדרתו בתקן ביקורת מספר 

 "ח  בישראל.לשכת רו

, 2016בשנים מתקני תאורה תחזוקת למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע ממתן שירותים של  .8

 )לא כולל מע"מ(.₪  מיליון 2של לפחות  2018-ו 2017

 

_________  ____      ____________________________ 

 חתימת רואי החשבון        תאריך        
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 6נספח 
 בדבר העדר הרשעות פליליותתצהיר 

 תצהיר
 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אני הח"מ ____________ ת.ז. 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: אהיה 

_____ מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם _________________________ הנני .1

 -" והמציע)להלן: " 22/2019 במכרז פומביח.פ./ח.צ/ת.ז. _____________, המציע 

 "(.המכרז"

החתימה שלו, לא הורשעו בפלילים  המציע ו/או מי ממנהליו ומורשיהנני מצהיר בזאת כי  .2

לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, בעבירה שהיא פשע ו/או בעבירה שיש עמה 

קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מרמה או בעבירה של מתן שוחד או בעבירה הנוגעת 

 20 – 19לתחום עיסוקו של המציע, למעט הרשעות שהתיישנו או נמחקו בהתאם לסעיפים 

 .1981-)בהתאמה( לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א

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

 _______________                                                              ______________            
 חתימת המצהיר                                                                                       תאריך   

 

 אישור עו"ד

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 
______________________ המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. 

ולאחר שהזהרתיו כי והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע, שמספרה _________________, 
צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות עליו להצהיר את האמת וכי יהיה 

 תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 

___________________     ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך     
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 7נספח 

 תצהיר לעניין שמירה על הוראות חוק ההגבלים העסקיים
 

 תצהיר

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: אהיה 

מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ______________________________  הנני .1
 "(.המכרז" -" והמציע)להלן: " 22/2019במכרז פומבי _, המציע ח.פ./ח.צ/ת.ז. ____________

כי המציע, נושאי משרה בו, מנהליו, עובדיו, המחזיקים בו או אדם אחר מטעמו )להלן  מצהיראני  .2
 :"( לא פעלו באופן הבא המציע או מי מטעמובתצהיר זה: "

  בסעיף נכונה במלואה[:, ככל שההצהרה המפורטת  -ב V]בסעיפים הבאים יש לסמן  

המציע או מי מטעמו לא היו מעורבים בתיאום ההצעות המוגשות במכרז, או בתיאום   .א
הגשה של הצעות במכרז, או -מרכיב כלשהו בהצעות כאלה, או בתיאום הנוגע להגשה או אי

פה, עם מציע אחר או מי מטעמו בנוגע להצעות -בכל הסדר, הסכמה או הבנה, בכתב או בעל
 .במכרז

המחירים ו/או הכמויות ו/או כל מרכיב אחר בהצעת המציע נקבעו על ידי המציע באופן   .ב
עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או חילופי דברים כלשהם בין המציע או מי מטעמו לבין מציע 

 אחר או מי מטעמו.

-המחירים ו/או הכמויות ו/או כל מרכיב אחר בהצעת המציע לא הובאו, בכתב או בעל  .ג
 לידיעת מציע אחר או מי מטעמו.פה, 

פה, עם מציע אחר במכרז, בכוח או -המציע או מי מטעמו לא באו בדברים, בכתב או בעל  .ד
-בפועל )להלן: "מציע אחר"(, בנוגע להצעתם או להצעתו במכרז, או בנוגע להגשה או לאי

 הגשה של הצעה במכרז.  

המציע או מי מטעמו לא השפיעו על הצעה של מציע אחר במכרז, ובכלל זה לא גרמו   .ה
 אחר שלא להגיש הצעה במכרז זה.למציע 

המציע או מי מטעמו לא ניסו לגרום לאחד מן הדברים המפורטים לעיל, ומציע אחר או   .ו
 מי מטעמו לא ניסו לגרום למציע לבצע אחד מן הדברים המפורטים בסעיפים כאמור. 

 

 אינו נכון במלואו, אנא פרט מדוע:  2באם האמור באחד מסעיפיו הקטנים של סעיף 

__________________________________________________________________
______________________________________________________ 

3.   המציע לא מתכוון להשתמש לשם ביצוע העבודה נשוא המכרז במציע אחר כקבלן משנה, או
 של מציע אחר. לשמש לשם כך כקבלן משנה 

4.    המציע או מי מטעמו לא התקשרו עם מציע אחר בחוזה, הסדר או הבנה כלשהי בנוגע
פה, עם מציע אחר, בנוגע לאפשרות -לקבלנות משנה, כאמור, ולא החליפו דברים, בכתב או בעל

 של קבלנות משנה כאמור. 

 אינו נכון במלואו, אנא פרט מדוע: 4או  3ככל שהאמור בסעיפים 
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__________________________________________________________________
______________________________________________________ 

המציע או מי מטעמו לא נמצאים במועד חתימת תצהיר זה תחת חקירה של רשות ההגבלים  .5
 העסקיים, לרבות בחשד לתיאומי מכרזים.  

 פרט מדוע:, אנא Vאם לא ניתן לסמן 

__________________________________________________________________
______________________________________________________ 

כנגד המציע או מי מטעמו לא הוגש בחמש השנים האחרונות כתב אישום בעבירות על חוק 
 ההגבלים העסקיים, לרבות בעבירות של תיאומי מכרזים.

 , אנא פרט מדוע:Vאם לא ניתן לסמן 

__________________________________________________________________
______________________________________________________ 

המציע או מי מטעמו לא הורשעו בחמש השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, 
 י מכרזים.לרבות בעבירות של תיאומ

 , אנא פרט מדוע:Vאם לא ניתן לסמן 

__________________________________________________________________
______________________________________________________ 

מסתמכת על תצהיר זה במסגרת החלטתה בדבר הזוכה במכרז וכי  המועצהידוע לי ולמציע, כי  .6
נזק כבד  מועצהלהצהרה או מצג לא נכונים או לא מלאים במסגרת תצהיר זה עלולים לגרום 

בגין הנזקים שייגרמו לה  מועצהלויחייבו את המציע ואותי באופן אישי, ביחד או לחוד, בפיצוי 
 עקב כך.

 

 אמת.  -בתצהיר זה  זהו שמי, זו חתימתי וכל האמור .7

 

____________ _______________ ____________ ____________ 

 חתימה וחותמת מספר ת"ז שם ותפקיד במציע תאריך

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ______, מ"ר _________, מרח'___________, מאשר בזאת כי ביום _______ 
ת"ז/המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י 

להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את 
 נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד

 
 



62 

 

 

 

 8נספח 
 תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה 

 

אני הח"מ____ נושא\ת ת"ז מס ______ מורשה\ית חתימה מטעם _____ מס  
"(.לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה המציעזיהוי/ח.פ._________)להלן-"

 צפוי\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב כדלקמן-    

               
 בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי ציעהמ .1

 המזמין לפי דיני העבודה כהגדרתם להלן, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על המזמין,
ככל שחלים הסכמים או צווים כאמור. 

 
 ימשיכו לשמור על זכויות עובדי המזמין המופרטות  מתחייבים כי בעלי השליטה בו ומנהליוציעהמ .2

 לעיל במהלך כל תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה. 1בסעיף 

 
 בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה, ציעהמ .3

בשל הפרת דיני העבודה כהגדרתם להלן, ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה ע"י 
, ביותר משני קנסות בשל 1985 לחוק העבירות המינהליות , התשמ"ו-5מפקח שמונה לפי סעיף 

 ולחילופין 1987הפרת דיני העבודה. וכן לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר המינימום התשמ"ז-
 שנים לפחות ממועד 3חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם הורשעו פעמיים או יותר- כי חלפו 

ההרשעה האחרון. 

 
 בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש השנים ציעהמ .4

שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה.                                                                                 

 
ימשיכו לקיים את כל ומתחייבים כי מקיימים מצהירים כי הם  בעלי השליטה בו ומנהליו המציע, .5

הוראות הדין בעניין עובדים זרים. 

 

 נחשבים לקנסות שונים.       –ידוע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירה- אך במועדים שונים 

                                                                                              

 לעניין תצהיר זה-

 

"-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-דיני העבודה"
 , אשר שר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם.                                                                                                               1969

 

הנני מצהיר\ה כי שמי הוא_____ כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי 
 תוכן הצהרתי אמת.

 

 _______שם המצהיר +חתימה ___________                 תאריך

 אימות חתימה
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 9נספח 
ובמות לעניין החזקת מנופים  ההקמהלעבודות  (או קבלן המשנה מטעם המציע)/המציע תצהיר 

 הרמה לעמידה בדרישות המכרז
 

 תצהיר

 למחוק את המיותר ולצרף אסמכתאות מתאימות(להשלים ו/או )יש 

 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: אהיה 

מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ______________________________  הנני (1
 -ו "המציע)להלן: " 22/2019במכרז פומבי  ח.פ./ח.צ/ת.ז. _____________, המציע

 ./ קבלן המשנה מטעם המציע "(המכרז"

ם בעלי סל מותאם ימנופים הידרואולי 2לפחות  מחזיק באופן קבוע וזמין בכל עת,הריני  (2
, לשם אחזקת מתקני התאורה ולתיקון כל סוגי "(המנופים)להלן: " מ' לפחות 15לגובה עד 

 .הפנסים בכל הגבהים הנדרשים

 .שכירות /הסכם/ים ליסינגהחזקתי במנופים הינה מתוקף בעלות /  (3

 מצ"ב:

 רישיונות בעלות למנופים. (4

 למנופים בתוקף עד יום ___________.  / לשכירות הסכם/ים ליסינג (5

 אמת.  -שמי, זו חתימתי וכל האמור בתצהיר זה  זהו (6

 

____________ _______________ ____________ ____________ 

 חתימה וחותמת מספר ת"ז שם ותפקיד במציע תאריך

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ______, מ"ר _________, מרח'___________, מאשר בזאת כי ביום _______ 
הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז/המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

יעשה כן, אישר בפני את להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
 נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 11נספח 
 מפרט כללי

 מפרט כללי

 ,טחון ומע"צין בהוצאת משרד השיכון, משרד הביהמפרט הכללי לעב' בני מסמך  )ג( 

 ובפרט פרקים: 

 מוקדמות  00   

 מתקני חשמל   08 

 תשתיות תקשורת 18 

 

 .האחרונה ביום ביצוע העבודותבמהדורתם כל המפרטים יודגש כי  (1

בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת  (2

הוועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד הבנוי והשיכון או בהוצאת ועדות 

 משותפות למשרד הבטחון ולצה"ל, ו/או הוועדה הבין משרדית. 

ניתנים  ,רשותו של הקבלןשלא צורפו למכרז ואינם ב ,המפרטים הכלליים המצוינים לעיל (3

  .טחון, וכן ניתנים להורדה באינטרנטילרכישה בהוצאה לאור של משרד הב

 מפרטי בינוי(. –בינוי  –)מידע לספק  http://www.online.mod.gov.ilאתר משרד הביטחון   

 

 המציע הצהרת

מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הטכניים הכלליים הנזכרים במכרז/חוזה  המציע .1

זה, קרא והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו 

 בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. 

 . הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו .2

 

 

___________________________ 

                המציעחותמת וחתימת   

 

  

http://www.online.mod.gov.il/
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 12נספח 
 תנאים כלליים מיוחדים

 תנאים כללים מיוחדים

 

  האור העבודית 00.01

פועלת לביצוע פרויקט התייעלות אנרגטית במערכת מאור  מטה בנימין מועצה אזורית .א

 .ותחזוקת כלל מתקני המאור לעיל בשיטת טוטאל ריסקהרחובות והשצ"פים 

בכפוף לאמור להלן וביתר  ,אך לא מוגבלות ,כוללותנשוא מכרז/חוזה זה  תהעבודו .ב

 מסמכי מכרז/חוזה זה: 

 פירוק גופי התאורה הקיימים ופינויים. .1

  .תכנון הפוטומטריה להתאמת תאורה לתקן .2

 אספקת והתקנת גופי תאורת לד הכוללים רכיב שליטה ובקרה. .3

 פוץ המרכזיות הקיימות והתאמתן לתקן. יש .4

 אספקת והתקנת תוכנת שו"ב )שליטה ובקרה( לתאורה. .5

 תחזוקת כלל המערכות ומתקני התאורה בטכנולוגית לד במסגרת טוטאל ריסק. .6

למען הסר ספק, מובהר כי פירוט העבודות המובא לעיל ולהלן, אינו ממצה ואינו בא  .ג

מלא בתוכניות, בכתב הכמויות ובמפרט להחליף ו/או לגרוע מתיאור העבודות ה

 המיוחד המצורפים כחלק ממסמכי החוזה. 

כל העבודות שתוארו לעיל ולמשך כל תקופת הביצוע יבוצעו באופן שוטף ורציף  .ד

 . מועצהשיאושרו מול המשטרה ו/או ה ,בהתאם להסדרי התנועה

הספקי  הקבלן חייב להיערך לכך בהתאם ובדגש על תמחור נכון של מחירי יחידה,

' double handlingעבודה ולוחות זמנים, שינוע אל ומחוץ לעיר , תשומות, טיפול חוזר, 

 וביצוע עבודות לילה בהתאם לתנאי הרישיון.

 

 תקופת הביצוע 00.02

ביצוע פרויקט  -  מערכת השליטה והבקרהל עבודות האספקה וההתקנה של המתקנים וש .א

התייעלות אנרגטית הכולל אספקה, התקנה והפעלה של מתקני אור רחובות, ובכלל זה 

)ארבעה עשר(   14העבודה לא יאוחר מאשר  כל  אתהקבלן לסיים   עלמערכת השו"ב, 

 חודשים קלנדריים מתאריך צו התחלת העבודה.

שנים אשר יחושבו בנפרד לכל יישוב  3ראשונה של לתקופה  ןהינ - עבודות התחזוקה .ב

יום לפני תום התקופה  30ויישוב מרגע סיום תקופת הבדק לכל יישוב ויישוב, כשעד 

שנים נוספות  3תעמוד למועצה הזכות להאריך את תקופת התחזוקה לתקופה של 
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יום לפני תום תקופת התחזוקה השנייה תעמוד  30)תקופת התחזוקה השנייה(. עד 

נוספות, וזאת ביחס לכל  לוש שניםמועצה הזכות להאריך את תקופת התחזוקה בשל

יישוב ויישוב. המועצה תהיה רשאית להפעיל את הסכם התחזוקה ביחס לתקופה 

העיקרית וכן תקופות האופציות השונות ביחס לכלל היישובים או יישובים ספציפיים, 

 לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 

 הוראות כלליות 00.03

, )הן ישראלייםהתקנים ה, יםהמיוחד יםהמפרט, דנא מפרט הכלליהות את יש לרא .א

החוקים  ,התכניות ,אחריםהמקצועיים התקנים ה הרשמיים והן שאינם רשמיים(,

זה מן  אין כמשלימים זה את זה. והתקנות )במהדורתם האחרונה והעדכנית ביותר(

ההכרח שכל העבודות המתוארות באחד המסמכים האלה תמצאנה את ביטוין גם 

 ביתר המסמכים. 

האמור בכל המסמכים סמך טענה שלא ידע את -לא תאושרנה כל תביעות של הקבלן על .ב

מילוי -ידו מפאת אי-נ"ל וכן לא תינתן לו הארכת זמן כלשהי עקב איחור שנגרם עלה

 .האמור בהםשל 

רשויות או /ו מועצההלכל הוראת דין של  בהתאםבצע את העבודה על הקבלן ל .ג

רמ"י, החברה בזק, קרן קיימת לישראל, משטרת ישראל,  :כוללמוסמכות אחרות )

, קק"ל, חברות התחבורהמשרד  משרד הבריאות,, חברת החשמללאומית לדרכים, 

ונטית וכל רשות מוסמכת  רלו משטרה, וכד' הטל"כ, נתיבי איילון, חברת נת"ע,

שיונות והאישורים לביצוע ילפי הצורך את כל הרימציא למפקח הקבלן . (אחרת

 .מטעם הרשויות כנ"ל העבודה

לא ישולם עבור עבודות נוספות כלשהן שתעשינה ללא אישור מוקדם ובכתב מאת  .ד

 מועצההולקבלן לא תעמוד בעניין זה כנגד  "(,המפקח)להלן: " מועצהה מטעם פקחהמ

 כל בקשה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית או אחרת. 

לא ובמחיר העבודה,  ככלולכי ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ,יובהר ,למען הסר ספק .ה

ובין  (16 נספחבכתב הכמויות ) 'יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סע

והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור , אם לאו

 לעיל. 

 צוותי 3בכל זמן נתון לכל הפחות  להעסיק בעיר על הקבלןבכל זמן נתון, יודגש, כי  .ו

. כל צוות יכלול: לפחות מנוף עם סל ו/או במת הרמה, טכנאי אחד בעל רישיון עובדים

 ודה בגובה ונהג/מפעיל בעל רישיון ואישורים כחוק. חשמלאי ואישור עב
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 התאמת התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות 00.04

ושאר מסמכי הביצוע את כל את המפרטים ותכולת העבודה על הקבלן לבדוק מיד  .א

בכל מקרה של סתירה ו/או אי  המידות, הנתונים והאינפורמציה המובאים בהם.

ו/או של הוראה מהוראות ההסכם יביא הקבלן התאמה ו/או אי בהירות בין מסמכים 

 את הדבר להכרעת המפקח והחלטתו תחייב את הקבלן אף אם היא המחמירה יותר.

וירשמו ביומן  יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח האמור במפרטיםערעורים על  .ב

בנדון תהיה סופית. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על  העבודה. החלטת המפקח

 טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות.סמך 

הופעת תנאים שונים במסמכי החוזה השונים אינה פוסלת אף אחד מהתנאים, שכן  .ג

המסמכים באים להשלים זה את זה. שאלת העדיפויות בין המסמכים מתעוררת רק 

כאשר התנאים נמצאים בסתירה. קביעת המפקח בעניין העדיפות תהיה סופית ותחייב 

 הקבלן.את 

, יחולו על הקבלן מועצהמטעם ה לא הביא הקבלן את דבר הטעות/הסתירה למפקח .ד

מילוי הוראה זו, טעות או סתירה זאת ולא -כל ההוצאות ו/או הנזקים שיגרמו עקב אי

 ישמשו עילה כלשהי לעיכוב העבודה, אפילו מתייחסות הן לכתב הכמויות.

 

 עבודה, ציוד וחומרים 00.05

בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור  אשרוהחומרים כל הציוד  .א

אשר לא יאושר ע"י המפקח, יסולק מן והחומר ציוד . ההמפקח לפני התחלת הביצוע

מטעם  המקום על ידי הקבלן ויוחלף בציוד אחר מסוג אשר יאושר על ידי המפקח

 .מועצהה

ת לדרישות נכון, בכפיפווכל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי  .ב

 לשביעות רצונו של המפקח.והוראות ההתקנה וההפעלה התקנים 

כולל  ,1954-, תשי"דמבלי לגרוע מהאמור לעיל העבודה תבוצע על פי חוק החשמל .ג

תוספות, השלמות ותקנות בנושא החשמל בעדכונם האחרון ובהתאם לדרישות חברת 

 חשמל. 

)מכון התקנים  ,, בזקרישות משרד התקשורתתבוצע העבודה בהתאם לדכמו כן 

ושרותי כבאות לגבי מערכת גילוי וכיבוי אש( וכו'. וכן תעמוד העבודה בדרישות מנהל 

המקצועיים  המועצהובתיאום עם גורמי  ,או בא כוחו המועצהמחלקת המאור של 

 )תקשורת, מצלמות( ו/או באי כוחם.

עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסמכת, תבוצענה  .ד

בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכו'. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להמציא לו אישור 
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בכתב על התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחייב 

 להמציא אישור כזה, אם יידרש.

לפני השימוש בחומר מסוים, על  שבוע ימיםא יאוחר מאשר עם התחלת העבודה, ול .ה

אשר בדעתו להשתמש בהם  ,הקבלן לקבל מאת המפקח אישור על מקור החומרים

 .ככל שיתבקש ויחד עם זאת להגיש דגימות מאותם החומרים , לצרכי בדיקה

החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיהן יקבעו את מידת  .ו

. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה העבודות נשוא מכרזשימוש בביצוע התאמתם ל

המאושרת תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום, על 

 חשבון הקבלן.

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות  .ז

קבלן במעבדה מוסמכת ה ידיהמתקבלת על דעת המפקח. הבדיקות תבוצענה על 

 שתיקבע על ידי המפקח ותוצאות הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים.

במחיר העבודה, לא יימדד  ככלוללמען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל, ייחשב   .ח

ובין אם  (16 )נספח הכמויותתב בכבנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  

לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור 

 לעיל. 

 

 תת קרקעיים שירותים, מתקנים, וחלקי מבנים  ,מערכות 00.06

שירותים,  ,מערכות ותהעבודה יהיו קיימבאתר מוסבת בזאת תשומת לב הקבלן כי  .א

קווי מים, ביוב, תשתיות ת"ק  ובכלל זה ,תת קרקעייםו עיליים וחלקי מבנים מתקנים, 

 .יסודות מבנים וכו' ,של חח"י, בזק ותאורה

במידת הצורך הקבלן יקבל נתונים לגבי המתקנים התת קרקעיים ככל שאלו מצויים  .ב

גם אם  ,לנכונותם ודיוקם של נתונים אלה תאולם אין המזמינה אחראיבידי המזמינה. 

 ו/נבדקו/אושרו על ידי רשות מוסמכת.מצוינים בתכניות תיאום הנדסי שהוגש

על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם  .ג

 תחול על הקבלן.

בנוכחות בתיאום והעבודה  תבוצע ה ובכלל זה חפירות גישוש,בכל מקרה של חפיר .ד

עבודה בקרבת קווי תקשורת או , בנוסף, מועצהו/או נציג מאושר מטעם ה המפקח

בודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח צמוד של מהנדס הרשת ע

 בגין הנ"ל יחולו על הקבלן. התשלומיםאו הטל"כ. כל /בחב' בזק ו
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אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת מתקני חשמל. העבודות תבוצענה  .ה

ל יחולו על בגין הנ" התשלומיםפיקוח חברת חשמל וכל , תיאום/באישור מוקדם

 הקבלן.

עבודות בקרבת קווי ניקוז, ביוב, מים ותאורה יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח צמוד  .ו

מטעם הרשות המקומית ו/או חברת מקורות  לביוב לפי העניין. כל התשלומים בגין 

 הנ"ל יחולו על הקבלן.

קבלת האישורים וביצוע התיאומים הנדרשים לפני ובזמן ביצוע עבודות בקרבת  .ז

 .אלא אם כן הוגדר אחרת מראש ובכתב ערכות הנ"ל, הם באחריותו של הקבלןהמ

מובא בזאת לידיעת הקבלן כי במסגרת העבודה יותקנו פנסים ו/או עמודים בקרבת  .ח

עמודי ורשת מתח גבוה ונמוך של חברת החשמל.  העבודה בקרבת עמודים אלו 

  . והרשת תעשה במשנה זהירות ובתאום עם המפקח וחברת החשמל

 .סעיף זההמזמינה לא תכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי 

שירותים, מתקנים, ומבנים עיליים ותת קרקעיים   ,מערכותו פגעיבכל מקרה ש .ט

עקב מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן, הוא יתקן זאת באופן מיידי בכפיפות  םכלשה

ויישא בכל האחריות מכל לשביעות רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר,  להוראות המפקח

 סוג שהוא הנובעת מהפגיעה הנ"ל. אחריותו של הקבלן כאמור לעיל היא בלעדית.

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד  .י

ובין אם  (16 נספח) הכמויותכתב בבנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  

לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור  לאו והקבלן

 לעיל. 

 

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים 00.07

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודות המבוצעות  .א

טפונות, ילמפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י ש ןבמשך כל תקופת הביצוע ועד למסירת

רוח, שמש וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות 

מפני גשמים או מפני כל מקור  מתקני החשמלרצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת 

 .מים אחר

ל כל כול בתוך אתר העבודה ויתחזק אותם קיימותהמערכות ה הקבלן יגן על כל .ב

 האמצעים הטכניים הנדרשים לשם בצוע ההגנה כנ"ל. 

כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים  .ג

 של המפקח. מלאהוהן אם לא עשה כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, לשביעות רצונו ה
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העבודה, לא יימדד  למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר .ד

ובין אם  (16 נספח) הכמויותכתב בבנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  

לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור 

 לעיל. 

 

 סדרי עדיפויות 00.08

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי  .א

הכל לפי  ,יבוצעו וכו', או לדרוש ביצוע העבודה בשלבים הםהעבודות, הקטעים ב

 קביעת המפקח. כמו כן רשאי המפקח לקבוע סדרי קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו.

על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות של הפסקות זמניות בעבודה גם לפרקי זמן של  .ב

מספר שבועות בין שלבי הביצוע השונים, עפ"י עדיפויות המזמינה, מצב ביצוע עבודות 

 ות, ו/או כל סיבה אחרת לפי קביעת המפקח.אחרות, הוראות הרשויות המוסמכ

כי ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא  ,יובהר ,למען הסר ספק .ג

ובין  (16 נספח) הכמויותכתב ב יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף

אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור 

 לעיל. 

 

 קבלני משנה 00.09

עבודה את רשימת  על מסירתה מועצההודעת העל הקבלן להגיש לאישור המפקח עם  .א

  קבלני המשנה שבדעתו להעסיק, לרבות רשימת היצרנים והספקים השונים.

כולל בגלל אי תשלום הקבלן לקבלן המשנה ו/או ליצרן ו/או ם מכל סיבה שהיא, א .ב

לספק, יגרם עיכוב בביצוע על ידי אחד מקבלני המשנה, ו/או היצרנים ו/או הספקים, 

ראה בכתב ולאחר שהקבלן תבסמכות המזמינה, באופן מוחלט ובלעדי לאחר מתן ה

או יצרן ו/או יום להוראות המזמינה, להביא לאתר קבלן משנה, ו/ 14לא ציית תוך 

 ספק אחר להשלמת העבודה.

הסכום שישולם לקבלן המשנה, ו/או ליצרן, ו/או לספק שהובא על ידי המזמינה לצורך  .ג

שכר המגיע לקבלן, או יגבה ממנו בכל דרך הינוכה מ 15%השלמת העבודה בתוספת 

 אחרת לרבות חילוט הערבות.

 

  מצלמותקבלן  00.10

להתקנת מצלמות על עמודי המזמינה תפעיל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, עבודות יתכן ו .א

 .השיתעורר צורך, באמצעות קבלן אחר, שיתמנה על ידככל בתחום הפרויקט התאורה 
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, כאמור, מצלמותהקבלן יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתו של קבלן ה .ב

לעיל, לפי הוראות המפקח. הקבלן לא יפגע ויתאם את ביצוע העבודות השונות, כאמור 

 .מצלמותבעבודות קבלן ה

, בכל שאלה הקשורה בבצוע מצלמותבכל מקרה שתיווצר מחלוקת בין הקבלן לקבלן ה .ג

 הפרויקט, מסכים בזה הקבלן לקבל את הכרעת המפקח. 

ו/או הרשויות המוסמכות  מטה בנימין מועצה אזוריתעבודת קבלנים אחרים מטעם  .ד

עבודה השונים תשולב בעבודת הקבלן לפי הצורך והנחיות המפקח, והקבלן במתחמי ה

תוספת או פיצוי בגין שילוב עבודתו עם הקבלנים תמורה ו/או לא יהיה זכאי לכל 

 האחרים.

בגין העבודות של קבלן מוסכם בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת  .ה

לתשלום או תמורה  מצלמותקבלן המכל סיבה שהיא. כל דרישה של הקבלן מהמצלמות 

 בגין ביצוע הפרויקט תהווה הפרה יסודית של החוזה בין הקבלן למזמינה.

 

 דמי בדיקות 00.11

מבלי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי החוזה, הקבלן יבצע את כלל הבדיקות הנדרשות  .א

   .בהתאם להנחיות המפקח

 תפעל לפי הוראות המפקח.הבודקת המעבדה  .ב

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד  .ג

ובין אם  (16 נספח) הכמויותתב בכבנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  

לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור 

 לעיל. 

 תאום עם גורמים ורשויות 00.12

 לליכ .א

בין שהם  ,התשתיתלפני תחילת העבודה ובמיוחד לפני ביצוע עבודות ליד מערכות 

על הקבלן לתאם ולהזמין על חשבונו השגחה  ,מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים

 של הגורמים המוזכרים בהמשך תוך נקיטת האמצעים והנוהליים הדרושים. 

לתביעה  ישמשו כעילהלא  הגורמים והרשויות עיכובים בעבודה בשל אי קבלת אישורי 

 . בהתאמת לוחות זמנים עשויות לזכותוכל שהיא מצד הקבלן, אולם 

 מטה בנימין מועצה אזוריתהועדה להיתר חפירה של        .ב

 הנדסי.תאום ל החלקומילוי דרישות המעבודה לאחר תאום ל לקבל רישיוןעל הקבלן   
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 חברת  חשמל        .ג

לעבודה קיימים קווי חשמל של מתח גבוה  ים המיועד יםידוע לקבלן שבחלק מהשטח

עיליים יזמין פיקוח לפני העבודה ליד עמודי חשמל וקווי חשמל  הקבלן  ומתח נמוך.

 .ו/או תת קרקעיים במידה ומתבצעת עבודות חפירה

חברת החשמל,  בהתאם להנחיותהעבודה באזור עמודי חשמל וקווי החשמל תבוצע רק 

 כאשר האזור בו דרושה השגחה מוגדר להלן:

 קרקעי.-בהתקרבות לסביבת כבל תת .1

 חפירה בסמוך לעמוד/מתקן חברת החשמל. .2

 עבודה בסמוך לכבלי חשמל עיליים. .3

והבטיחות הדרושים  על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות העבודותבזמן ביצוע 

משימוש בעגורנים וכלים מכניים אחרים בקרבת קווי חשמל. ככל האפשר ולהימנע 

 שימוש כנ"ל עלול לסכן את יציבות העמודים ואף את חיי העובדים.

לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת "חברת החשמל" לעבוד באתר והוא מתחייב 

 לתת לה את כל הסיוע האפשרי.

המתקנים, תהיה לו כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק את עבודתו באזור  כן, לא-כמו

 מנת לאפשר את עבודת "חברת החשמל".-העמודים או קווי החשמל על

  .י"חחלא תאושר כל תוספת בעקבות עיכוב משך ביצוע בגין תאום מול 

 

 חברת "בזק" וחברות תקשורת אחרות .ד

"בזק" או כל חברת תקשורת אחרת  על הקבלן לקבל סימון מדויק מנציג חברת 

 ככל שישנו ( באזור לפני תחילת העבודהכד')כדוגמת "הוט" "סלקום" "פרטנר" ו

 ולסמן את הקווים על גבי תכניות ולשמור על סימון הכבלים. 

הקבלן יזמין פיקוח בתיאום עם מהנדס הרשת. העבודות באזור עמודי טלפון, שוחות 

בנוכחות מפקח של חברת "בזק" או חברות התקשורת  טלפון וקווי טלפון תתבצענה רק

 השונות.

מ' מעמוד  1מ' מכל צד של צנרת או כבל קיים או ברדיוס  1לא תבוצע כל עבודה בתחום 

 טלפון קיים ללא אישור בכתב מחברת "בזק". 

 קרקעיים וגם לגבי מילוי או חפירת אדמה. -הכול נכון לגבי קוים תת

לפני תחילת עבודות התשתית השונות )כבישים, עבודות על הקבלן לקחת בחשבון כי 

 קבלת אישור חברת "בזק". רק לאחר עפר, מים, ביוב וכו'( בתחום קווי התקשורת 
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 בכבלים הטלוויזי .ה

 כנ"ל ובתאום עם נציגי חב' הכבלים המפעילה באזור.

 

 לבצוע הסדרי תנועה זמניים 00.13

העבודה. הסדרי התנועה על הקבלן לבצע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע  .א

 יבוצעו ע"י חב' אבטחה מוסמכת ע"י גוף ציבורי העוסק בעבודות דומות.

הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה  על .ב

ור לרבות ביצוע דרכים עוקפות, ציוד תמרהעבודה וסביבתו  רגלית בכל אתר

 .המוסמכותואזהרה כמפורט ולפי דרישת הרשויות 

של  ועדת התמרורזמניים ויאשר אותה בהסדרי תנועה  יכין תכניתהקבלן  .ג

ויעבוד בהתאם לאמור בתכנית  ומשטרת ישראל מטה בנימין מועצה אזורית

 .  זו

ובמהלך שלבי הביצוע ושיטת הביצוע ייקבעו לקראת תחילת העבודה  .ד

ה בין של אי התאמ מקרהבכל  .בתיאום עם המזמינה והמשטרההעבודה 

יש לפנות למפקח  הנדרש בתוכניות לבין ההנחיות שתתקבלנה מאוחר יותר,

 ולקבל את הנחיותיו.

ל ידי הקבלן בכל מקרה בו ידרשו שינויים בתוכנית הסדרי התנועה הזמניים ע .ה

או המזמינה, לאחר אישורם, יבוצעו התיקונים ע"י הקבלן, ועל חשבונו, 

 לרבות טיפול בקבלת האישורים. 

שינוי בהסדרי התנועה  ושינויים בגין השלבים לא יהוו עילה לתביעה כול 

 שהיא מצד הקבלן ובכלל זה תביעה להארכת תקופת הביצוע.

בשיתוף התושבים, מובא בזאת לידיעת הקבלן כי העבודה תבוצע גם  .ו

, הסוחרים ומנהלי פרויקטים המשיקים והסמוכים לפרויקט נשוא חוזה זה

דבר שעלול לגרום לשינויים בסדרי העדיפות ושלבי הביצוע, גם לאחר 

 עבודה    ןשאושרו במסגרת רישיו

או רישיונות   , מועצהאו  חור קבלת אישורי משטרה,יעיכובים בעבודה בשל א .ז

וכד' לא יהוו עילה לתביעה על בטלה ועיכובים בביצוע, כמו כן לא יוטלו 

 קנסות על הקבלן בשל כך.

כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל  .ח

 האמצעים למניעת הפרעות.

כל אביזרי השילוט והתמרור ואביזרי הבטיחות השונים הקבלן יספק את  .ט

כנדרש על פי תכנית הסדרי התנועה ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב 
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חזקם לכל אורך יתבם בשטח ויציביום ובלילה,  -ושלב של ביצוע העבודות 

 .תקופת הביצוע 

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי תנועה זמניים, וכן על הנחיות  .י

טיחות שיקבל מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן הב

שיון העבודה, וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות או יעפ"י ר

 .שנמסרו לו באמצעות המפקח

סוגי הציוד ואביזרי התנועה אשר יורשו לשימוש יהיו על פי החוברת כל  .יא

ית לבחינת התקני תנועה משרדן העדכנית המאושרת על ידי הועדה הבי

 ובטיחות להצבה בדרך, עפ"י העדכון האחרון של הועדה.

אחריות מיוחדת חלה על הקבלן באשר להבטחת תקינותו ושלמותו של הציוד  .יב

והאביזרים להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים 

נו פועל שלא יותקנו כנדרש במפרט ובהנחיות המפקח )כדוגמת מבזק שאי

יחויב הקבלן בתשלום פיצויים מוסכמים, פגום(  בטיחות זמניכנדרש, מעקה 

 .)נספח הקנסות(  20נספח לפי 

, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש המפקחאם לדעת  .יג

החלטתו למסור את הפעלתם לקבלן אחר.  המפקחולשביעות רצונו, רשאי 

ללא כל זכות ערעור של הקבלן. במקרה כזה תוטל של המפקח תהייה סופית, 

 דמי ניהול. 12%על הקבלן עלות הפעלת הסדרי התנועה בפועל בתוספת 

העבודה  נושא הסדרי התנועה בזמן ביצוע כפוף לתאום עם משטרת ישראל. .יד

ודות שיון המשטרתי, כולל עביבר -תתבצע לפי ההגבלות והדרישות שיוצגו 

 לילה במידת הצורך.

על הקבלן לבדוק מידי יום, במהלך הביצוע, את התאמת תכניות הסדרי  .טו

תנועה זמניים לקיים בשטח ולוודא כי כל הסימון, התמרור, הגדרות וכיו"ב 

עלמות אחד מהנ"ל, יהיה על יתואם לתכנית ומופיע במקומו, במקרה של ה

 הקבלן להשלימו על חשבונו.

ל המאושרים ע"י המשטרה אינו פוטר את הקבלן ביצוע ההסדרים הנ" .טז

 עבודתו.מאחריותו הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב 

לרבות נצנצים, תמרורים  )רכישה ולא השכרה( יהיההסדרים יהיו כולם לקנ .יז

וכיוצ"ב. על הקבלן להיערך להצבת ההסדר הראשון בכללותו מיד עם קבלת 

את הסדרי התנועה הזמניים מיד בסיום הקבלן יסלק  .ו התחלת עבודהצ

 העבודה.

 .עם גדר רשתבטיחות יוצב מעקה  .יח
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כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי למען הסר ספק יובהר כי עבור  .יט

מכוונים, שרותי גרירה  עגלות חץ, מפקחים,ובכלל זה, זה  דרישות סעיף

וביצוע שינויים בתוכניות,  תתיאומים, טיפול בקבלת רישיונו ושוטרים

שינויים בהסדרי התנועה, מעבר בין שלבים והסדרי תנועה בצמתים כלולים 

בהצעת הקבלן, לא ישולם בנפרד והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת 

 מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

 התכנון יהיה על חשבונו ועליו ,ככל שירצה הקבלן להציע הסדרים חדשים .כ

 להוכיח כי ההסדר החדש יקצר את משך הפרויקט באופן ניכר ומשמעותי

 ו/או ישפר את התהליך.

 עוד מובהר כי לא תשולם לקבלן תוספת בגין הסדרים חדשים שהוצעו על ידו. .כא

 החלופי מתחייבת לקבל ו/או לאשר את ההסדר מועצהאין המובהר כי  .כב

להפריע  שוי להיותהמוצע ע"י הקבלן במידה והוא פוגע ו/או מפריע או ע

, תושבים, עוברי אורח, אתרי בניה פעילים בקרבת חבורה פרטית וציבוריתתל

  וכדומה. האתר

 

 אמצעי זהירות גידור ושילוט  00.14

באתר העבודה ובסמיכות אליו מתנהלת תנועת כלי רכב מכל הסוגים )וללא  .א

 הגבלה( והולכי רגל.

מנת לשמור על שלומם על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על  .ב

של כלי הרכב והולכי הרגל לרבות המבקרים באתר, ולמנוע הפרעה כלשהי 

לתנועת הולכי הרגל ו/או לתנועה המוטורית המתנהלת באתר העבודה 

 ובסמיכות אליו .

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעניין הבטיחות בחוזה וביתר מסמכי המכרז .ג

בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד , על הקבלן לשמור על (15 נספח)

 שלישי כלשהו, שלא יפגעו עקב עבודתו.

הקבלן אחראי גם לבטיחות עובדיו ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים  .ד

למניעת תאונות עבודה לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, 

 הובלת חומרים וכו'.

בטחת רכוש וחיי אדם הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות לה .ה

באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה כנדרש בתקנות הממשלתיות 

 ובהוראות חוק אחרות.
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בעבודות נקודתיות/יומיות רשאי המפקח לדרוש בכתב הקמת גדר פי.וי.סי.  .ו

 כדלקמן: 

 

  

צוע של העבודה ולפי יתוואי הגידור ישתנה מעת לעת, בהתאם לשלבי הב .ז

 מהשלבים. הסדרי התנועה שבכל אחד

מועצה איסכורית מאושרת ע"י  גדר פח  הקבלן יבצע בנוסף, על חשבונו, .ח

מסביב לשטח ההתארגנות. מיקום ומתווה שטח  מטה בנימין אזורית

 המפקח.ההתארגנות יוגדר ויתואם מראש עם 

על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות, לשמור על ניקיונם ושלמותם לכל  .ט

ל זה פגמים שנוצרו עקב ביצוע העבודה ו/או מכול אורך תקופת הביצוע ובכל

 סיבה אחרת.

כל השלטים יהיו כתובים בעברית, אנגלית וערבית וכל שפה אחרת לפי  .י

 שיקולו של המפקח. 

,  אבטחה, בטיחות סיוריםהקבלן יקיים באתר העבודה/התארגנות, שמירה ,  .יא

 .אשר תספיק ותתאים לתנאי האתר והסביבה , ובטחון ביום ובלילה

המזמינה רשאית להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאי  .יב

או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או  ,בטיחות וגהות לא תקינים

לדרישות המפקח. הקבלן משחרר את המזמינה ואת המפקח מכל אחריות 

 .עבור נזקים שיגרמו למבנה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו

במקרים בהם תידרש עבודה בשלבים, תוואי המעקות והגידור ישתנה מעת  .יג

לעת, בהתאם לשלבי הבצוע השונים ולפי הסדרי התנועה שבכל אחד 

מהשלבים. על הקבלן לבצע על חשבונו גם גידור זמני, מעברים, סגירות, 

 להבטחת מעבר בטוח להולכי הרגל. ,הגנות וכל הנדרש
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בגמר   הגדרות ואמצעי הזהירות וההגנה כנ"ל על הקבלן לפרק ולפנות את כל .יד

 העבודה ובהתאם להוראות המפקח.

נקיטה בכל אמצעי הזהירות כנ"ל אף אם אושרו ע"י המפקח ו/או הרשויות  .טו

המוסמכות אינה פוטרת את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל נזק שיגרם 

 לאדם ו/או לרכוש עקב עבודתו.

ר לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, כי ביצוע האמו ,יובהר ,למען הסר ספק .טז

 הכמויותתב בכולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף   לא יימדד בנפרד

ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה  (16 נספח)

 שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

 

 בטיחות 00.15

נושא הבטיחות באתר מובהר ומוסכם כי הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל  .א

וסביבתו הן לעובדים והן לצד ג' כלשהו כמוגדר בחוזה, ו/או על פי כל דין, והוא 

לרבות המפקח  ה, וכל מי מטעממועצהפוטר בזאת מאחריות בעניין זה את ה

 באתר. 

הקבלן יקפיד על שילוט, גידור ו/או כל אמצעי בטיחות הנדרשים להבטחת שלום  .ב

 הציבור והעובדים  באתר. 

בשום מצב או שלב גם אם לא הסתיימה העבודה, לא יושאר בור או מכשול אחר  .ג

מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל  לא מכוסה.

הבורות והחפירות, ליישר את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו 

  באתר כתוצאה מהעבודה.

וט הקבלן בכל אמצעי בידוד חשמלי בכל פירוק ציוד/אביזר/מתקן חשמלי ינק .ד

 לתנאי המקום ומזג האוויר, לרבות שליפת כבלי חשמל תקניים ועמידים

מיותרים וניתוק ההזנה לציוד שפורק, כך שלא יתאפשר שום מצב של חשיפה 

 או סיכון למגע מקרי עם ציוד/מוליך הנושאים מתח חי.

הבידוד החשמלי הקבלן יאשר אצל המפקח את אופן ההגנה נגד התחשמלות ו .ה

 שנקט בהם.

בכל מקרה של תביעה בגין נושא זה ישפה הקבלן מיד עם דרישה ראשונה את  .ו

בגין כל הוצאה שתיגרם להם בעניין  ,פיקוח בפרויקטהו/או את הניהול ו מועצהה

 זה.

 



78 

 

 

 

 שיתוף תושבים 00.16

יתכן ותדרוש המזמינה מהקבלן לתאם את פעולותיו ולשתף את התושבים,  .א

זה מכרז הסוחרים ומנהלי פרויקטים המשיקים והסמוכים לפרויקט נשוא 

ולעדכן אותם בשלבי העבודה על ידי פרסום פליירים )מנשרים(, מודעות 

וחלוקת הודעות לתושבים טרם תחילת העבודות והתראות לשינויים שוטפים 

 .העבודה במהלך

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה,  .ב

 הכמויותכתב ב 'סעלא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך 

ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה  (16 נספח)

 שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

 

 ניקיון האתר 00.17

 יאזורו על הקבלן לשמור על ניקיון וסדר אסתטי של אתר העבודה .א

בקביעות סולק ת הפסולתביצוע: ה תקופתבמשך כל  םההתארגנות וסביבת

שפך  אל אתר  ואזור ההתארגנותעבודה ה אל מחוץ לאתרועל בסיס יומי 

  מאושרים ע"י הרשות.

כימיים  שירותיםיותקנו  ההתארגנות, ככל שאין שירותים מובנים אתרב .ב

 לשימוש עובדי הקבלן.

 תאי השירותים יתוחזקו וינוקו ע"י הקבלן ועל חשבונו. .ג

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה,  .ד

 הכמויותכתב בלא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף 

ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה  (16 נספח)

 שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

 

 מדידות וסימון 00.18

, מועצהלפני, אחרי ובמהלך ההתקנות ולדרישת המפקח ו/או הבכל שלב  .א

יבצע הקבלן בדיקות שונות ככל שיידרש ובכלל זה בדיקות עוצמת וכסוי 

הארה, כיוון זוויות פנסים, יישור עמודי תאורה וכו'. לכל בדיקה כאמור 

יוציא הקבלן דו"ח בדיקה מתוארך ומסודר כפי שיורה לו המפקח. הדו"ח 

 ר על ידי המפקח וייכלל בתיק מתקן הפרויקט. ייבחן ויאוש

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה,  .ב

 הכמויותכתב בלא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף 
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ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה  (16 נספח)

 צוע האמור לעיל. שהיא בגין בי

 

 בצוע מנהל עבודה  הנדסאי/מהנדס 00.19

הקבלן ימנה מהנדס/הנדסאי חשמל קבוע מטעמו אשר ינהל, יתאם ויבקר  .א

 "(.מהנדס/הנדסאי הביצועאת בצוע כל העבודות  בכל שלבי הביצוע )להלן "

מהנדס/הנדסאי הביצוע ידווח תקופתית למפקח על התקדמות הביצוע. כן ידווח 

מהנדס/הנדסאי הביצוע למפקח על עיכובים וחריגה מלוח הזמנים, אם תהיה, 

 והסיבות לעיכובים והחריגות.

עם סיום ביצוע כל עבודה, יוציא מהנדס/הנדסאי הביצוע מסמך המאשר 

 בחתימתו את התאמת ביצוע העבודה לנדרש במסמכי החוזה.

 העבודה לידי המפקח.מהנדס/הנדסאי הביצוע יהיה נוכח במסירה וימסור את 

או הנדסאי חשמל, בעל ניסיון של חמש  ימהנדס הביצוע יהיה מהנדס חשמל רישו

 בביצוע של עבודות חשמל ותאורת רחובות.לפחות שנים 

מנהל העבודה בקביעות ובמשך כל תקופת הביצוע באתר הקבלן יעסיק  .ב

 עבודה כדלקמן:

ל תעודת רשום במשרד העבודה והרווחה כמנהל עבודה מוסמך, בע (1

 הסמכה, לביצוע עבודות בענף הבניה.

 הכשרתו כמנהל עבודה ובמסגרת תפקידו כמנהל עבודה. (2

בביצוע עבודות דרכים ופתוח חשמל ותאורת כבישים   ןבעל ניסיו (3

 ודרכים של חמש שנים לפחות.

למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה,  .ג

 נספח) הכמויותכתב בלא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך 

ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא  (16

 בגין ביצוע האמור לעיל. 

 

 תכניות ומסמכים  00.20

התכניות והמפרטים , תהרישיונועל הקבלן להחזיק במקום העבודה את כל המסמכים, 

מוכנים תמיד לשימוש החברה ובאי כוחה המפקחים, כל המסמכים צריכים להיות נקיים 

 וניתנים לקריאה.  במידה ומסמכים אלו יזוהמו, על הקבלן להחליפם. 
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 באתרתנאי העבודה  00.21

ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן במיוחד לנושאים בנוסף לאמור ביתר מסמכי 

 הבאים:

 קבלת השטח ע"י הקבלן .א

וודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים יבשטח ו יסיירהקבלן עם קבלת כל עבודה, 

ברורים לו, לרבות דרכי גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצוע  לבצוע העבודה

 והתאמת תנאי העבודה לתנאי השטח.

מערכות תשתית שונות. לא בדרך כלל שומת לב הקבלן מופנית לכך, כי בשטח קיימות ת

וודאות של תנאי כלשהו הקשור -תוכרנה כל תביעות הנובעות מתנאי השטח או מאי

 בביצוע העבודה.

 בודה באתר פעילע .ב

רחובות  עירונים, אזורים מסחריים,  -ינו יהדהאתר  בו  תבוצענה  העבודות הינו פעיל, 

 אזורי מגורים, חניונים וכו', אשר ימשיכו ויפעלו במשך כל תקופת הבצוע.

נשוא חוזה זה, גם בשלבים לבצע את כל סוגי העבודות  , במידת הצורך,יידרש הקבלן 

 .בקטעים מוגבליםו

 בלילות ובעבודה רצופה ללא הפסק.  ,בלן עשוי להידרש לעבוד במשמרותהק

 תנועה ועבודה על פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימים  .ג

כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/פינוי פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה אחרת 

רכב המצוידים שהיא, על פני משטחים סלולים קיימים תבוצענה אך ורק באמצעות כלי 

 בגלגלים פניאומטיים.

כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע"י הקבלן ועל 

 חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח 

 עבודה מתחת לקוי מתח גבוה/עליון .ד

על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת לקווים ובעיקר למרווחי 

 הציוד שהוא מפעיל לבצוע עבודות מתחת ובאזור  קווי המתח העליון. הבטיחות בין 

כולל תמיכת עמודי חשמל  העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל,

 והגנה וחפירה עמוקה. 

יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד  ספק הסרלמען  .ה

ובין אם  (16 נספח) הכמויותתב בכבנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף 

 לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 
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 התארגנות באתר העבודות 00.22

ימציא הקבלן , עבודה ע"י המזמינהההתחלת צו מיום הוצאת  חמישה עשר יוםתוך  .א

סימון הגידור, מקומות האחסון,  :. התכנית תכלולמפורטתלמפקח תכנית התארגנות 

 גידור שטחי פעילות משרדי אתר, דרכים זמניות,  נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו,

 .גידור בטיחות לכבישים ו

 ןורישיומודגש בזה כי היוזמה, והטרחה הכרוכים בהשגת כל האישורים הדרושים  .ב

 העבודה הדרוש, הם מחובתו הבלעדית של הקבלן.

רשויות אחרות ומשטרת ישראל,  ו/או הנ"ל תיבדק ע"י המפקח תכנית ההתארגנות .ג

ורק לאחר אישורה יוכל הקבלן להתארגן בהתאם לה, ולבצע את העבודה בכפיפות 

 להנחיות הרשויות הנ"ל.

ההתארגנות באתר העבודות לא תחרוג מגבולות תכנית הסדרי תנועה זמניים על  .ד

 שלביה.

עיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור ל .ה

ובין אם  (16 נספח) הכמויותכתב בבנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  

לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור 

 לעיל. 

 

 אספקת מים וחשמל 00.23

 אספקת המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה, תבוצע ע"י הקבלן ועל אחריותו, .א

 לרבות ההתחברות למקורות ההספקה בכל מרחק שהוא וההוצאות בגין השימוש. 

על הקבלן להיערך מראש, מבחינת סידורים מתאימים להספקת מים וחשמל במקרה  .ב

 של תקלות בהספקה, כגון מיכלי מים וגנראטור לאספקת זרם עצמי. 

הציבוריים על הקבלן יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הקווים  .ג

שקמה וכל גוף -מיתאגיד , מטה בנימין מועצה אזוריתעם חברת החשמל לישראל ועם 

 עירוני או ממשלתי אחר, ולקבל את אישורם בכתב, תוך תיאום עם המפקח.

כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל וכל ההוצאות הכרוכות  .ד

יחולו על הקבלן, ולא  ,טפתבאספקת המים והחשמל ובתשלום עבור הצריכה השו

  ישולם לו על כך בנפרד.

 



82 

 

 

 

 לוח זמנים ממוחשב 00.24

יכין הקבלן על בסיס לוח הזמנים הכללי , העבודה התחלת צו מתן מתאריך יום 20 תוך .א

 גאנטבשיטת  מפורט לביצוע העבודה הזמנים לוח לאישור המפקח ימסורכנ"ל ו

  .עותקים  3 -ב MS.PROJECT,בתוכנת 

 מושלם יהיה לא והחומר במידה. הערותיו את ויעיר לוח הזמנים את יבדוק המפקח .ב

 ולדרוש חלקו את או/וכולו או  לוח הזמנים את לפסול המפקח רשאילשביעות רצונו 

 . של לוח הזמנים מתוקנת או/ו חדשה הכנה

 המפקח אישורל מחדש לוח הזמנים את ויעביר תיקון הדרוש כל את ויתקן יעדכן הקבלן .ג

 ז"הלו את לתקן חייב יהיה הקבלן. פרטיו כל על החומר את יאשר המפקח בו לשלב עד

 .המפקח הנחיות י"עפ

 .העבודה תבוצע פיו על מוסכם זמנים לוח יהיה הסופי הפעילות וסדר זה זמנים לוח .ד

 לחרוג שלא יתירה הקפדה ולהקפיד, המוסכם הזמנים לוח פי על לפעול מתחייב הקבלן .ה

 .ממנו

 חייב הקבלן יהא שהיא סיבה מכל המאושר הזמנים מלוח סטיות ותהיינה במידה .ו

 .מחדש החומר את ולהגיש הזמנים לוח את לעדכן

 המוסכם הזמנים לוח לתוך ולהכניס הזמנים לוח את לעדכן חייב הקבלן  יהיה חודש כל .ז

 . בשטח העבודה מצב את

 ז"לו כאשר אלא חלקי חשבון יתקבל לא. חלקי חשבון להגשת תנאי מהווה זה עדכון .ח

 .אליו מצורףודו"ח סטטוס ביצוע וכמויות מפולח ומפורט  מעודכן

, המוסכם הזמנים מלוח לחרוג או/ו לפגר לקבלן להתיר כדי, לעיל האמור בכל אין .ט

 תהווה הקבלן מצד שהפרתו, זה בחוזה עיקרי תנאי היא הזמנים בלוח הקבלן ועמידת

 .החוזה של יסודית הפרה

 הפירוט את תכלול הקבלן ידי-על שייערך הזמנים לוח לתוך תוכנס אשר האינפורמציה .י

 :הבא

 אישור, והביצוע הארגון התכנון בשלבי הנדרשות הפעילויות כל של רשימה (1

 מערכות הרצת שונות גמר עבודות, חיבורים ביצוע, וציוד לפריטים דוגמאות

 שעל פעולות תכלול הרשימה. ביניהם הקשרים כל וכן', וכו ציוד ובדיקת

 רשויות, המזמינה מתכנני כמו, חיצוניים גופים של ופעולות לבצע הקבלן

 יתורגמו הללו הפעילויות כל. ביניהם הקשרים וכל ואחרות עירוניות

 .נטאג לתרשים

 משך תא ותקבל הכללית במערכת הנכון מיקומה את תקבל פעולה כל (2

 .הפיקוח הנחיות לפי לחלקים תופרדנה הפעילויות. שלב בכל ביצועה



83 

 

 

 

 הזמן ובתחומי, העבודה כלל להשלמה המיועד הזמן בתחום יוכן זמנים לוח (3

 .העבודה מכלל שונים חלקים להשלמת שפורטו

 בכל רגע נתון במהלך הביצוע, יחזיק הקבלן במשרד עותק נייר של לוח הזמנים מעודכן .יא

חשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל יי .יב

ובין אם  (16 נספח) הכמויותכתב בבנפרד ולא ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף 

 לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 
 

 הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן 00.25

ל עבודות שבנושאים מסוימים נדרש הקבלן לבצע תכנון מפורט ע"י מתכננים מוסמכים  .א

 או פריטים שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה. 

 האמור, מדובר, בין השאר, בעבודות כגון: מבלי לפגוע בכלליות .ב

 תכנון ההתארגנות. -

 תכנון פוטומטריה  -

 חפירה  תכנון להיתרי      -

 .תכנון הסדרי תנעה זמניים       -

 תכנון שלבי הבצוע של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטים. -

 פריטים נוספים, כנדרש לשם ביצוע הפרויקט. -

בנושאים הנ"ל וביצוע של כל אלה לפי התוכניות שהוכנו במסגרת התכנון עבודות התכנון  .ג

 הקבלני ואושרו לביצוע ע"י המפקח הם באחריותו הבלעדית של הקבלן.

התכנון הקבלני הנ"ל יעשה על ידי מהנדסים מומחים )בתחומי התכנון הנ"ל( מטעם  .ד

ראל. עבודתם תלווה כחוק ביש שיון ככל שנדרשיבעלי רהקבלן. המהנדסים יהיו רשומים ו

ידי המהנדסים הנ"ל וכן תכלול -בחישובים, מפרטים ותוכניות לביצוע, כולם חתומים על

 והכל בתיאום, כפיפות ואישור המפקח.  עבודתם גם את ליווי הביצוע ופיקוח על כל הנ"ל.

הקבלן יגיש למפקח, את מסמכי התכנון הנ"ל )חישובים תכניות ביצוע ומפרטים  .ה

 ייחסות. התכנון הנ"ל יוגש בשני עותקים. משלימים( להת

לקבלן את המסמכים.   ויחזיר וק את התכנון הקבלני, יעיר את הערותיוהמפקח יבד .ו

הקבלן יתקן את התכנון הקבלני בהתאם להערות המפקח, ויוסיף את כל הפרוט החסר 

רק כפי שיידרש ע"י הנ"ל לאישור חוזר, וזאת עד שהתכנון הקבלני יאושר ע"י המפקח. 

 אז יוכל הקבלן להתחיל בביצוע עפ"י התכנון המאושר הנ"ל.

מודגש בזאת, כי בכל מקום בו נאמר במסמכי מכרז/חוזה זה כי פרטים ו/או חישובים  .ז

, הכוונה היא כי אישורים אלה הם המזמינהו/או תוכניות כפופים לאישור המפקח ו/או 
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כאישור לנכונות התכנון של המומחה מטעם ברמת העיקרון בלבד, ואין בהם כדי להתפרש 

דית של עהקבלן, ולא יהיה בהם כדי לבוא במקום, או כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבל

הקבלן והמהנדס מטעמו, הן לתכנון והן לביצוע של הנושאים לעיל, כולל אחזקתם משך 

 כל תקופת הביצוע.

ל במחיר העבודה, לא יימדד למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלו .ח

ובין אם לאו  (61 נספח) הכמויותכתב בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  ב

 והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

 

 שווה ערך 00.26

בכל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן  .א

יהיה על הקבלן להגיש למפקח את כל  -הנתון בתכנון המקורי הנכלל בהסכם 

 .המפקחידו לאישור -המסמכים המתאימים כפי שיידרשו על

 המפקח רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו. .ב

ישור או אי אישור לבקשת הקבלן לשינוי, לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות א .ג

 הזמנים ו/או תביעות עתידיות.

אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל  .ד

 ההוצאות של בדיקת ההצעות ואישורן ע"י צוות המתכננים והמפקח מטעם המזמינה. 

 

 פי עפרפינוי פסולת ועוד 00.27

לפנות את כל הפסולת לאתר פסולת מאושר, תנאי לאישור חשבונות הינו הצגת על הקבלן  .א

  .חשבוניות המעידות על פינוי פסולת

 :וקנסות אכיפה .ב

וההוראות, כגון שפיכת פסולת באתר בלתי מאושר, יוטלו על  מהנהליםבמקרה של חריגה 

 ש"ח בגין כל מקרה של הפרת הנהלים וההוראות. 14,000 -הקבלן קנסות בסך של 

הקנס ינוכה מיידית על ידי חיוב חשבונו של הקבלן. בנוסף לקנס, ישא הקבלן בכל ההוצאות 

 דין בדבר שפיכת פסולת. והנזקים שיגרמו בגין הפרת ההוראות הנ"ל וכן הוראות כל

ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, לרבות תשלום אגרות שפיכה , ייחשב  ככלול  הסרלמען  .ג

כתב הכמויות ב במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף

ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין  (16 נספח)

 ביצוע האמור לעיל. 

ההריסות והפרוקים השונים שבתחום האתר כוללים במחירם את פינוי  כל החפירות, .ד

 וסילוק הפסולת והחומרים העודפים בהתאם לנוהל זה.
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 עבודות לילה , ברצף ועבודות בשעות חריגות 00.28

 העבודה הינם בהתאם לרישיון המשטרתי והעירוני. שעות .א

בשעות  מעבר לשעות הפעילותהעבודה עשויה להיות מבוצעת על הקבלן לקחת בחשבון כי  .ב

במקרים אלה, יאלץ לרבות בשעות הערב והלילה. , בלתי שגרתיות ובתנאים מיוחדים

ש ולבצע את העבודה כנדרש לעיל לרבות אספקה ושימוהקבלן להתארגן בהתאם 

 באמצעים )תאורת חירום( להארת האתר לצורך העבודה בחשיכה.

הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה מיוחדת בגין עבודות לילה , עבודות ברצף ועבודות בשעות  .ג

בין אם היא נדרשה ע"י המפקח ו/או משטרת ישראל, ובין אם הוא החליט חריגות 

, מועצהבאישור ובתיאום עם המפקח ו/או ה בעצמו לבצע עבודה כלשהי בשעות הלילה

כדי לעמוד בדרישות לוח הזמנים, או מפני שלא ניתן לבצעה בשעות היום עקב מגבלות 

 ואחרות. האתר ,התנועה

 הקבלן מתחייב לעבוד במשך כל שעות העבודה המאושרות. .ד

 

 השטח בגמר העבודה סידור 00.29

 קבלתהלפי הוראות המפקח ולפני ועל בסיס יומיומי גמר עבודה או כל קטע ממנה  עם .א

על ידי המפקח, יפנה הקבלן ערמות, שיירים וכל פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקה 

ובסמוך לו. הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו  מאתר

י ומסודר. החשבון הסופי יימסר ימסור את האתר למפקח במצב נק הקבלןלמפקח. 

 קבלת העבודה בשטח ובאישורה על ידי המפקח והמתכנן. עריכתלבדיקה רק לאחר 

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד  .ב

ובין אם  (16 נספח) הכמויותכתב בבנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  

לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור 

 לעיל. 

 

 דוגמאות 00.30

החומרים  כלממועד צו התחלת העבודה, דוגמאות של  יום 14 יספק בתוך הקבלן .א

בטרם יחל בייצורם או בביצוע המלאכות  או ,בטרם יזמין אותם ,האביזרים והמוצרים

 במפעל או באתר.

מובא בזאת לידיעת הקבלן כי מטרת הכנת והצגת הדוגמות הינה, בין השאר, לאפשר  .ב

לבחור את המוצרים המועדפים עליו. עיכובים בקבלת ההחלטות, ובבחירת  ןלמזמי
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המוצרים, שינויי וכו' לא יהוו עילה לתביעה כל שהיה מצד הקבלן ובכלל זה תביעה 

 להארכת תקופת הביצוע.

טיפוס על פי תכניות יצור  אבידרש הקבלן להכין גם ישאינם מוצרי מדף י למוצרים .ג

 אשר יוכנו על ידו מראש.

העבודות שעליו לבצע. הקבלן יבצע  מכליכין הקבלן, על חשבונו, דוגמאות בשטח  ןכ .ד

 עדדוגמאות נוספות   בצועהתיקונים הנדרשים בדוגמאות ובכלל זה השינויים ואת כל 

 המפקח לדוגמאות. שללקבלת אישורו הסופי 

 הקבלן מתכווןאותם מבצעים איתם  יטיפוס יעשה ע" ואבי עבודה ,הדוגמאות בצוע .ה

 לבצע את העבודה כולה.

והקבלן יחליף את המבצעים מכל סיבה שהיא ובכלל זה בגלל סיבות שאינן  במידה .ו

ידרש הקבלן להגיש דוגמאות ואבי טיפוס חדשים לאישור המפקח. הקבלן יבו ,  תלויות

 רשימה שמית של המבצעים לפני בצוע הדוגמות. למפקחיגיש 

 שישמשובחינה שהיא לאלה  מכל ובתהליכי ייצור זהיםטיפוס יבוצעו מחומרים -אבי .ז

 ביצוע על להורות רשאי בייצור הפריטים מאותו סוג, ויעבירו לאישור המפקח. המפקח

, כנדרש לפי שיקול דעתו להתאמת הפריט לתכניות הייצור כל שינוי או תיקון בתהליך

 .החוזההייצור ולהוראות 

 הבחינות ומותקנים במקום שיורה. דוגמה מכלמושלמים   יהיו, מוגמריםה המוצרים .ח

 יהיה לבצע הקבלןהמפקח הינה סופית( תיפסל ועל  פסיקת) המפקח יע" תאושר שלא

באתר  תשמרנה שתאושרנה דוגמאות כל השינויים הנדרשים להתאמתה לדרישות. את

 לסיום העבודה.  עד העבודה לצורך השוואה,

העבודה  בסוף בפרויקטנתם להשתמש בדוגמאות לצורך התק רשאי יהיה הקבלן

 נמרץ יתאימו בדיוק הקבלן י. הפריטים שיבוצעו ע"תקינותבתנאי שתהיינה 

 המאושרות.  לדוגמאות

 אך ורק לפי תכניות הייצור המאושרות על סדרתיאת הפריטים בייצור  ייצר הקבלן .ט

הטיפוס שאושרו -אבי לייצור ששימשו הייצור ובתהליךהמפקח ואך ורק מחומרים  ידי

של כל הפריטים, בהתאם להוראות החוזה, יהיה  הסדרתי ידי המפקח. הייצור על

 הוראות המפקח, אלא אם הורה המפקח לקבלן אחרת.  לפי ובקצב אחיד במקביל

לרבות תכניות היצור ואבי הטיפוס לא ישולם  ל"כנאספקה והכנת דוגמאות  בגין .י

 (,16 נספח) בכתב הכמויותהיחידה השונים  כלולה במחירי ועלותםלקבלן בנפרד 

 . ל"כנלמעט דוגמאות שניתן לשלבן כחלק מהעבודה 

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד  .יא

ובין אם  (16 נספח) הכמויותכתב בבנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף 
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לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור 

 לעיל. 

 

 ביומית עבודה 00.31

עבודה ביומית הן של עובדים והן של כלים טעון אישור מוקדם ובכתב של המפקח.  ביצוע .א

 צעו. וב בוהמפקח בכתב באותו יום  אישורטעון  שעבדוהשעות  פרמס

 יום לא תשולמנה. שלא אושרו באותו  עות עבודהש .ב

 לפי המחיר שהוצע ע"י הקבלן בכתב הכמויות.  יקבעביומית  עבודהביצוע  ערך .ג

בהעדר סעיף מתאים בכתב הכמויות, יקבע המחיר לפי מאגר מחירים לענף הבניה  .ד

 .  אחוזים 20 בהנחה של שבהוצאת דקל התקף ביום ביצוע העבודה

הקבלן לא יהא זכאי לתוספת  .כלליות והוצאותמחירים אלו כוללים בתוכם גם רווח  .ה

 . המובאות במאגר ובכלל זה תוספת קבלן ראשי

 

 בגין עבודות נוספות תשלום 00.32

 לאחר קבלת דרישה בכתב מהמפקח. רקנוספות תבוצענה  עבודות .א

 :כדלקמןהמפורט להלן לפי הסדר  יייקבעו עפ" הנוספותהעבודות  מחירי .ב

, צוע העבודהיב ביוםמאגר מחירים לענף הבניה הידוע -דקלעל מחירון  בהתבסס .1

וזאת לפי החלטת המועצה ושיקול  30%או מחירון משכ"ל בניכוי  אחוז 25בהנחה של 

הקבלן לא יהא  .כלליות והוצאותמחירים אלו כוללים בתוכם גם רווח  . דעתה הבלעדי

 . המובאות במאגר ובכלל זה תוספת קבלן ראשיפת זכאי לתוס

במחירון  עיםבמידה ופרטים ו/או עבודות שאינן מפורטות בכתב הכמויות, לא מופי .2

ובכל אופן המחירון  30 25"ל בניכוי  % משכבמחירון  ובדקיי הם, 25%ממנו ינוכו  דקל

 .המועצה ה בלעדית שללהחלט הקובע

, ככל שהמפקח יקבע כי ניתן ללמוד בכתב הכמויות דומיםעל סעיפים  בהתבסס .3

 ."(פרורטה)" מהמחירים הנ"ל, לפי שיקול דעתו

 . (12%ניתוח מחיר לעבודה חריגה )עלות +רווח קבלן בשיעור  י"עפ .4

 בכל מקרה, תבוצע העבודה לפי הוראות המפקח, ו/או כמתואר בתוכניות ובמפרט. .ג

ע כל עבודה נוספת, אשר הצדדים לא הגיעו לכלל הסכם בדבר מחירה על הקבלן יהיה לבצ .ד

או צורת תמחירה, או שאיננה בגדר עבודה נוספת לדעת המפקח, לפי הוראות בכתב 

 מהמפקח.

לא יתקבלו טענות ותביעות מצד הקבלן לגבי עיכוב העבודה עקב משא ומתן ביחס לעבודות  .ה
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 במשא ומתן שכזה, יחולו עליו.נוספות או לשינויים, וכל ההוצאות הכרוכות 

 

  "(AS  MADEתכניות לאחר הביצוע )" 00.33

 על הקבלן להכין על גבי תכנית במדיה ממוחשבת תכנית "לאחר ביצוע"  .א

"”As Made   מועצה ובפורמט הנדרש ע"י  1:250ברשת קאורדינטות ארצית בקנ"מ

 .מטה בנימין אזורית

 .המזמינהתכניות אלו יוגשו לאחר השלמת הביצוע ויסופקו לפני קבלת העבודה ע"י  .ב

 הגשת תכניות אלו לרבות במדיה ממוחשבת הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח. .ג

מיקום המרכזיות, המיקום המדויק )קואורדינטות( את גם אך לא רק התכניות יראו  .ד

לסימון על גבי העמוד( הספקם,  של כל פנס בנפרד, סוג הפנסים, מספרם )בהתאם

תחומי רשתות השליטה בפנסים ומספר יחידת התקשורת המותקנת בכל פנס ויאפשרו 

הכל לשביעות ו ,פנס בנפרד על כלל הנתונים הטכניים שלו התמקדות ומבט ויזואלי בכל

 רצון המפקח.

 תכניות אלו תהיינה חתומות ומאושרות על ידי מודד מסמך. .ה

המדידה, הכנת התכניות והאורגינלים וכו', ולרבות הכנת  :בסעיף זהכל העבודות  .ו

התכניות הממוחשבות במערכת אוטוקד העדכנית, יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם 

 עבורן בנפרד.

 .DWGהשרטוט הממוחשב יערך בפורמט  .ז

המקובל ברשות. כן יוגשו תכניות, קטלוגים וחומר  GISהתכניות יוגשו עפ"י מפרט  .ח

 טכני מלא על כל הציוד האלקטרו מכני שסיפק, כולל הוראות תפעול והחזקה.

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד  .ט

ובין אם  (61 נספח) הכמויותכתב בבנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  

לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור 

 לעיל. 

 

 עבודות בשטחים ו/או נפחים קטנים ו/או אורכים קצרים 00.34

לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/או נפחים קטנים ו/או אורכים קצרים ו/או 

 מכל סיבה שהיא הנובע מביצוע העבודה.בגין עבודות בידיים ו/או כל קושי אחר 

    

 קבלת העבודות  00.35

 יבוצע הליך של קבלת העבודות ע"י המפקח באתר:  הומסירת הלקראת השלמת העבוד 
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מסר יהקבלה תעשה אך ורק כאשר כל העבודות יהיו מושלמות וכל העבודה ת .א

דרשו בשלימות ולאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, לרבות תיקונים במידה וי

תהווה  מנהל הפרויקט(. חתימת AS MADEולאחר הכנת תכניות "לאחר ביצוע" )

 אסמכתא לגמר ביצוע של העבודה. 

חתימת המפקח לא תהווה אסמכתא למסירת העבודה לרשויות או אסמכתא למילוי  .ב

 תנאי ההסכם. 

יהיה באתר פיקוח עליון של יכול ו מובא בזאת לידיעת הקבלן, שבעת ביצוע העבודה .ג

. אולם, בשום מקרה אין מועצהו , פרטנר וסלקוםחב' החשמל, חב' בזק, טל"כ

ניתנו באמצעות המפקח עפ"י הנהלים הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא באם 

 המקובלים. 

 מחייבות את הקבלן.  המזמינהרק הוראות המפקח מטעם  .ד

 קיבלו את העבודות לחזקתה.  מועצה"השלמת העבודות" תאושר בתנאי שה .ה

את העבודות לחזקתם בתום תקופת החוזה ימשיך הקבלן לנהל  מועצהלא קיבלו ה .ו

ו/או התאגיד יקבלו את העבודות  מועצהאת האתר ולתחזק את העבודות, עד אשר ה

 .לחזקתם

 בשלבים קבלת העבודה .ז

המזמינה רשאית לדרוש מהקבלן מסירת  מבלי לגרוע מכלליות האמור בחוזה  .1

 מצד הקבלן. תביעהחלקי עבודה גמורים  )מסירה בשלבים(, כל זאת ללא כל 

מאחריותו  אישור שלבי הביצוע, אם ניתן על ידי המפקח, לא יהיה בכוחו לגרוע  .2

המלאה והבלעדית של הקבלן לשלב שאושר, או לעבודה במצבה המושלם, או 

 לכל חלק ממנה.

ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה,  למען הסר .3

 נספח) הכמויותכתב בלא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך 

ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא  (16

 בגין ביצוע האמור לעיל. 

 

 אוםיישיבות ת 00.36

בנוכחות  מועצהאו במשרדי ה אום במשרדי המפקחיישיבת תם יפעם בשבוע תתקי .א

 . והמפקחמנהל העבודה ומהנדס הביצוע מטעם הקבלן  
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 .פרוטוקול הישיבה יהווה הוראות עשה לקבלן .ב

לכל ישיבה שבועית יגיש הקבלן טבלת לו"ז מעודכנת בהתאם להתקדמות  .ג

 יםהפרויקט

כלול במחיר העבודה, לא למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל, ייחשב  כ .ד

 (16 נספח) הכמויותכתב ביימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף 

ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע 

 האמור לעיל. 

 

 אישורי המפקח 00.37

 המזמינה אחריות.אין בסמכות האישור ע"י המפקח בכדי להטיל עליו או על 

 

 תכולת העבודה 00.38

יחשב ככלול בעבודה ולא יימדד בנפרד )בין שצוין הדבר בסעף גופו  הנ"ל 00בפרק כל האמור 

כן כוללת העבודה  ובין שלא צוין(, למעט המקרים שלגביהם צוין במפורש כי ימדדו בנפרד. 

מהם לפי  עבודות הכנה, עזר והשלמות אף אם לא פורטו במסמכי החוזה אך משתמעים

 קביעת המפקח.
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 13נספח 

 לעבודות האספקה וההתקנה  טכנימפרט 
 

 לעבודות האספקה וההתקנה  טכנימפרט 

: תאורת רחובות, , כדלקמןהאספקה וההתקנה של המתקניםמתייחס לביצוע  דנא המפרט .1

מדרכות, שבילים וגינות נוי, תאורת מגרשי ומתקני ספורט, תאורת רחבות ציבוריות, תאורת 

 וכן להתקנת מערכת השליטה ובקרה.  הצפה ותאורה דקורטיבית וכיוצ"ב

כל העבודה תבוצע ע"י הקבלן בהתאמה לחוק החשמל על כל ההוראות והתוספות שבו,  .2

ונים והמעודכנים, בהתאם למפרט הכללי למתקני חשמל בהתאם לתקנים הישראליים הש

, והוראות: חברת החשמל, בזק חברת הטל"כ, משטרת ישראל, משרדי הממשלה, 08שסימולו 

 אגפי ומחלקות מועצה אזורית  מטה בנימין והמפקח. 

מטה מועצה אזורית סדר העדיפות: חוק, תקן, הוראות חוזה זה על נספחיו השונים, הוראות  .3

 , הוראות המפרט הכללי, דרישות חברת החשמל, וחברת בזק.בנימין

כל עבודות החשמל, התאורה לרבות חפירות, יציקות והנחת צינורות וכבלים, יבוצעו ע"י קבלן  .4

, ובעל רישיון חשמל (מאור )מחלקתחשמל מורשה ומאושר ע"י מועצה אזורית מטה בנימין 

 לעבודות חשמל. 160בתוקף ובעל סיווג מקצועי 

"(, שיסופקו על ידי קבלן החשמל יהיו בהתאם לדרישות הציוד" –כל הציוד והאביזרים )להלן 

 . (16נספח ) וכתב הכמויות דנאהמפרט 

כל מוצר מתוצרת ישראל ישא תו תקן בעוד שכל מוצר מתוצרת מיובאת, שלא קיים עבורו  .5

 תקן ישראלי, יהיה בעל אישור מכון התקנים ונושא תו תקן מארץ היצור.

 

 מפרט טכני לגופי תאורה מבוססי לד .6

 סוגי גופי תאורה. 3כל מציע יציע עד  (א)

גופי התאורה יהיו של יצרן/ספק אחד או מספר יצרנים ובלבד שיתקיימו כל התנאים  (ב)

 הבאים:

 .דנאכל סוגי גופי התאורה עומדים במלוא דרישות המכרז והמפרט  (1)

 .כל סוגי גופי התאורה קיימים בייצור שוטף ויסופקו בכל ההספקים הנדרשים (2)

מחיר זהה לכל סוגי גופי התאורה שיוצעו במכרז עבור כל אחד מההספקים יהיה  (3)

מדגמים ו/או  W 60סוגי פנסים לד בהספק  3אם הציע המציע  לדוגמה:, ואחיד

 מ.ללא מע"₪  Xמחירם יהיה זהה ויעמוד על  –יצרנים שונים 
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  LEDגופי התאורה הנדרשים במסגרת מפרט זה הנם גופי תאורה ייעודיים לנורות מסוג  (ג)

בעלי תפוקת אור, הספק חשמלי ופיזור אור אשר יענו על דרישת תכנון תאורה עבור 

כביש ו/או שטח נתון, בהתאם לדרישות המזמין ותקן ישראלי והקיים בשטח המחמיר 

 מביניהם.

תינתן  קרה, רכזות ותוכנת השו"ב )שליטה ובקרה( לתאורה , יחידות הבלגופי התאורה (ד)

 שנים מלאות )עשר שנים(!  10 -אחריות יצרן ל

ומגיני  , יחידת הבקרהיכללו בתוכם את המערכת האופטית, ציוד ההפעלה  גופי התאורה (ה)

 מתח יתר.

-הביןשל הוועדה  08גופי התאורה יתאימו בעיקרם לדרישות המפרטים הטכניים  (ו)

 פורט להלן:  כמ תמשרדי

 DIODEגופי התאורה יהיו ייעודיים למערכות תאורת לד )דיודה פולטת אור  (1)

EMITTING LIGHT – LED) . לא תתאפשר התקנת נורת לד במקום נורת

 הפריקה הרגילה בגוף תאורה קיים )רטרופיט(. 

גוף התאורה יהיה בעל מבנה מתכתי, להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום המופק  (2)

 ממקורות האור וממערכת ההפעלה, ללא מערכת אוורור חשמלית.

ובנוסף לדרישות  1חלק  20גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות חשמלית ת"י  (3)

במידה ונדרש(. בדיקות ההתאמה לתקן יבוצעו  2.5)או  2.3חלק  20של ת"י 

לפחות. במידה ותעודת הבדיקה של  C°45 -עד  -C° 10בטמפרטורת סביבה של 

יש לצרף גם אותה במלואה. תעודת  -CBי מתבססת על תעודת בדיקת מת"

 תכלול, בין היתר, את הפרמטרים שיפורטו להלן. 20הבדיקה להתאמה לת"י 

לפחות לתאי הציוד החשמלי ותא הציוד  IP66 גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה (4)

 (Driverהאופטי. כנ"ל גם המערכת האופטית ומערכת ההפעלה האלקטרונית )

 לפחות.  IP66יהיו בעלי דרגת הגנה 

דרגת הגנה מפני הלם חשמלי תהיה לפי אחת מהחלופות הבאות כאמור בתקנות  (ז)

 החשמל:

   .CLASS IIציוד סוג  (1)

  .ציוד עם בידוד מוגבר (2)

ובלבד שימולאו הוראות יצרן גוף התאורה, ביחס לאמצעי  ,I  Classציוד סוג  (3)

ותנאי האחריות של יצרן  EMC -ההגנה החשמלית, התנגדות הארקה לעמידה ב

 גוף התאורה.
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 .  kV-10kA/10גוף התאורה יעמוד בפני מתחי יתר של (ח)

לפחות בעומס מלא או בכל מצבי העמעום  0.92מקדם ההספק של גוף התאורה יהיה  (ט)

 התחברות ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת.   האפשריים, ב

עוצמת האור המופקת מגוף התאורה תהיה יציבה בכל תחום מתח הרשת הנומינלי  (י)

(10%± .) 

 הדרישות לתאימות האלקטרומגנטית כמפורט להלן: לכלגוף תאורה )כמכלול( יתאים  (יא)

 /EN-55015)תאימות אלקטרומגנטית(  או  2.1חלק  961ת"י  (1)

 .IEC-61000-3-2)הפרעות מוליכות, זרמי הרמוניות( או  12.3חלק  961ת"י  (2)

 .IEC-61000-3-3)הפרעות מוליכות, שינויים רגעיים( או   12.5חלק  961ת"י  (3)

 .IEC-61547)תאימות וחסינות אלקטרו מגנטית לציוד תאורה( או   61547ת"י   (4)

 לפחות. IK-08גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני  (יב)

גוף התאורה יסופק עם רכיבים )נורות לד, ספקי הכוח, בקרים,  מערכות  (יג)

כפי שאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ותועד בתעודת הבדיקה  ,ההפעלה/דרייברים(

 לגוף התאורה הנתון.  20לת"י 

כל הרכיבים האלקטרוניים )דרייברים, מגיני נחשולי מתח וכו'( יתאימו לסוג הלד  (יד)

 . סופקו כמכלול אינטגרלי, בגוף התאורה )הגוף עם הציוד(ולֵהספקה וי

ידי יצרן גוף -כל המערכות האופטיות יהיו חלק אינטגרלי של גוף התאורה ויסופקו על (טו)

התאורה כמכלול אחד עם הגוף. מפזרי אור )עדשות ו/או רפלקטורים( יהיו בעלי 

 התכונות הבאות:

 UVים בפני השפעות קרינת העמיד ,עשויים זכוכית או חומרים תרמופלסטיים (1)

 ותנאים סביבתיים.

יחוזקו אל גוף התאורה באמצעים מתאימים ומקוריים של יצרן גופי התאורה,  (2)

 קיימא שתאפשר החלפת רכיבים נוחה. -בצורה בת

בין מעגל הכניסה לבין  ,( תהיה עם בידוד חשמליDriverמערכת ההפעלה האלקטרונית ) (טז)

ויציבה, ללא תלות בשינויים במתח הרשת ותאפשר תאורה קבועה  ,מעגל המוצא

בעומס מלא או בכל  ,לפחות 0.92של המערכת יהיה  מקדם ההספק(. 10%±הנומינלי )

שעות לפחות,  50,000מצבי העמעום האפשריים. משך חיי מערכת ההפעלה תהיה 

בהתקנה בתוך גוף התאורה בהעמסה מלאה ובטמפרטורת סביבה של גוף התאורה של 

C  °55 לפחות. 
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, המאפשר  IEC62386, בהתאם לתקן  DALIגוף התאורה יכלול  ממשק תקשורת  (יז)

שליטה על גוף התאורה ממערכת בקרה לרבות בצוע הדלקה/כיבוי/עמעום בהתאם 

 לדרישות לקוח. 

או שווה תכונות, איכות  CREEמתוצרת  LEDגוף התאורה יכלול מקורות אור מסוג  (יח)

 וערך, המאושר ע"י המזמין.

 לפחות. 70הצבע יהיה  מקדם מסירת (יט)

, עם  ערך  מרבי )פיק( של הקרינה בתחום 3000Kטמפרטורת הצבע של הנורות תהיה  (כ)

 מהעוצמה המרבית )פיק(  הנפלטת. 55%, של עד nm 420-500הכחול של הספקטרום, 

, קבוצת סיכון IEC 62471גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות פוטוביולוגית ת"י/ (כא)

(RISK GROUP)0. 

שעות לפחות,  50,000אורך חיי נורת הלד כאשר היא מותקנת בגוף התאורה, יהיה  (כב)

לפחות. מותרת ירידת שטף האור עד  C°45בטמפרטורת סביבה של גוף התאורה של 

(, בזרם העבודה המתוכנן ובהתאם L80/F20מסך הנורות ) 20%וכשל של עד  80%

 : להלן םהרלוונטיילתקנים 

 .IESTM21, IESLM79, IESLM82תקנים אמריקאיים:  (1)

 .IEC62717, IEC62722תקנים בי"ל:  (2)

 (.binning -כל נורות הלד יהיו בעלות גוון זהה )נדרשת התחייבות היצרן לתהליך ה (כג)

מ', כולל  מחבר לחיבור  1.5הגופים יסופקו עם כבל משותף לזינה ולתקשורת באורך של  (כד)

לפחות וחיזוק מכני לכבלים בקוטר עד  IP66עודי, בעל דרגת יתקע ונעילה( י-)שקע מהיר

 ממ'. 13

כדי להבטיח   ZHAGAחשוב שמרכיבים של גוף התאורה יהיו בתקן   - ZHAGA  (כה)

 תאימות רכיבים ותחזוקה לאורך חיי גוף התאורה.

 לכל דגם של גוף תאורה יצורף קטלוג של היצרן, הכולל את הנתונים הבאים: (כו)

צרן, שם דגם, תיאור, נתונים טכניים, חומרי בנייה, דרגות שם היצרן, מק"ט הי (1)

 הגנה, מבנה מפורט של גוף התאורה.

לדים: שם יצרן, מק"ט יצרן, סוג הלד, הספק הלד, אורך חיים נומינלי, שטף אור  (2)

 התחלתי, ספקטרום, יעילות אורית, גוון, מקדם מסירת צבע.

מת אור( ונתונים פוטומטריים דו"ח פוטומטרי )יעילות אורית, עקומת פילוג, עוצ (3)

 .LDTאו  IESעל גבי מדיה דיגיטלית בפורמט 
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 חישוב תאורה בהתאם לדרישות תאי השטח בפרק הפיילוט  (4)

ידי יצרן גוף התאורה ויצרן -שם יצרני הרכיבים החשמליים המאושרים על (5)

טמפרטורות הפעלה, מקדם הספק,   –הנורות, מק"ט יצרנים ונתונים טכניים 

 ',נצילות וכו

      הוראות התקנה, לרבות ערך התנגדות הארקה במקרה של שימוש בגוף (6)

CLASS I. 

 .הוראות תחזוקה , לרבות תדירות  ניקוי גוף התאורה (7)

שנים בהתייחס, בין היתר, גם לתנאי ההתקנה  10 -המציע יחתום על כתב אחריות ל (כז)

 ולשיטת התחזוקה.

גוף התאורה יתאים לכל דרישות המפרט, המציע ימלא את  הנדרש ב"טבלת ריכוז  (כח)

 דרישות ונתונים טכניים" המצ"ב, לרבות הגשת המסמכים בהתאם. 

שיסופק יאפשר שימוש ביחידות בקרה מסוגים שונים אשר יעמדו במפרט  גו"תדגם  (כט)

  .צורך בהתאמות וללאיחידת הבקרה הר"מ 

 

 ה אלחוטית מערכת בקרת תאור-תקשורת .7

 מערכת בקרת תאורה מורכבת משני סוגים של יחידות:

מעבירה פקודות בקרה אל גוף התאורה  – יחידת בקרה של גוף התאורה (2)

 :)ומודולים נוספים( ומידע מגוף התאורה לרכזת

 ANSI C136.41 7-pinהתקנה פנימית בתוך ג"ת מועדף, או חיצונית ע"פ   (א)

NEMA לד שכבר קיימים במועצה ובכלל זה לגו"ת 

המאפשרת תקשורת אמינה   MESH  SELF HEALINGתקשורת בטופולוגית  (ב)

 One hopאו  והתאוששות עצמית במקרה של אובדן קשר

יתאפשר עמעום, כיבוי והדלקת אורות ברמת הפנס הבודד הן  - ניהול תאורה (ג)

 באמצעות ממשק הניהול של הבקר וכן בהתממשקות למערכת ניהול התאורה

המשך פעולה תקינה ע"פ שעון פנימי ותוכנית הפעלה פנימית במקרה של  (ד)

 שעות פחות. 72הפסקת תקשורת. שמירת נתונים של 

תחום  –  RFעבור יחידות    FCC, CEעמידה בתקנים רלוונטיים של מת"י,  (ה)

 .תדרים, הספק שידור, רוחבי סרט, וכד' ותקני בטיחות רלוונטיים

 .הרץ 50,  ±10% וולט  220 – מתח הפעלה (ו)
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 .10kV/10kA – הגנה מפני נחשל מתח/זרם (ז)

 . Cº55ליחידה פנימית בגוף התאורה, טמפ'  IP 66לפחות  – תנאי סביבה (ח)

 לכל הפחות. ש"ע 0,0005 – אורך החיים (ט)

 :ממשקים של הבקר (י)

 .לדרייבר V0-10ואנלוגי   DALIדיגיטלי  (1)

 .יחידות 2 -נתק(  -)קצר  DRY CONTACTיציאה דיגיטלית  (2)

 .יחידות 2 -נתק(  -)קצר  DRY CONTACTכניסה דיגיטלית  (3)

 .כניסה אנלוגית עבור גלאי אור או אחר (4)

 ( )רצוי(.250Wמיתוג מתח הפעלה של דרייבר ) -יציאה  (5)

 .bit/256-bit AES encryption-128 -אבטחת מידע  (יא)

 מספר סגמנטים עיקריים:בנימין מורכבת מ  מערכת התקשורת של מועצה אזורית מטה

 ליבה ,טלפוניה, וידאו, תקשורת אלחוטית,  שרתי

 השקיה, CRMכאשר נדרש ניטור של המערכות השונות ביניהם מערכות בקרה כגון תאורה חכמה ,

 הם שיהיו פזורים ברחבי העיר ויספקו שירותים בעתיד .ימערכות ביוב, חיישנים למינ פחים,

 מוצפנים .  או\תקשורת חיצוניים וגם בערוצירייה כלל המערכות הנ"ל יתחברו לעי

את כלל המערכות המחוברות לרשת התקשורת  תנטר  CYMBIOTסימביוט ) ( השו"בתוכנת חברת 

ואשר יספק שירותים   שייבחר ע"י המועצה  הספק הנבחר  ושיוגדרו ע"י המועצה לניטור ופיקוח

כאשר מערכת הספק תיאלץ לעמוד בסקר   API ו  SDK   לעירייה יעביר אפשרות לניטור ע"י חיבור

ב עבודה תהיה מוגנת מפריצות ועומדת אבטחת מידע שיקבע ע"י הרשות בכדי שהמערכת תותקן במצ

ים יבתקן אבטחת מידע כמוכן במידה ויש לספק אישור תקינה כזה ,יש לספק המסמכים הרלוונט

יש לספק בכל התקנה ייפתחו  FIREWALLבנושא. המועצה תחבר כל ספק שיתקשר עימה דרך ה

ם אלא דרך ציוד שיבצע ם למערכות כמוכן המערכות לא יחוברו ישירות מהעולירק פורטים רלוונטי

 .  VPNחיבור 

 :פתרון האבטחה יכלול

• 2  firewall  

 LAYER2סוויצ'ים ונוהלים  2 •

 לניהול המוצרים שמתחברים לרשת NACמערכת  •

 נפרד VLANכל מערכת שתתחבר לפנסים תחובר ב  •

 התקשורת בין כל הפנסים לכל האביזרים הנוספים תהיה מוצפנת. •

ויידרש לעבור אישור  APIכל חיבור מערכת נוספת לבקרי התאורה תאופיין בנפרד מול  •
 אבטחה של מועצה אזורית מטה בנימין

 factor authentication 2חיבור לממשק הניהול של המערכות יחויב ב  •
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בשום  PLCלא תתאפשר התקנת יחידת  -יחידת בקרה של גוף תאורה )בקר( (יב)

 תצורה.

שולחת פקודות בקרה אל יחידות הבקרה של גופי תאורה, קולטת - רכזת אזורית (3)

/אל מרכז שליטה ובקרה לגופי  -מידע מגופי התאורה ומעבירה מידע מ

 התאורה:

התקנה פנימית בתוך ארון חשמל, או חיצונית בארונית ייעודית )ההתקנה  (א)

  (.ולא תשולם עליהם כל תוספת והארון הנוסף כלולים במחירי היחידה

 MESH  SELFרת עם יחידות בקרה של גופי תאורה בטופולוגית תקשו (ב)

HEALING ,  המאפשרת תקשורת אמינה  והתאוששות עצמית במקרה של

 אובדן קשר.

למרכז שליטה   ETHERNETאו   GPRS/3G/4G LTEתקשורת סלולארית  (ג)

 .ובקרה

  .גופי תאורה לפחות 100תקשורת ל  – תכולה (ד)

י ותוכנית הפעלה פנימית במקרה של המשך פעולה תקינה ע"פ שעון פנימ (ה)

 שעות פחות. 72הפסקת תקשורת. שמירת נתונים של 

תחום  –  RFעבור יחידות    FCC, CEעמידה בתקנים רלוונטיים של מת"י,  (ו)

 .תדרים, הספק שידור, רוחבי סרט, וכד' ותקני בטיחות רלוונטיים

 .הרץ 50,  ±10% וולט  220 – מתח הפעלה (ז)

 . kV/10kA    10 – זרםהגנה מפני נחשל מתח/ (ח)

 . Cº65, טמפ' IP 66לפחות  – תנאי סביבה (ט)

 ש"ע.  50,000 – אורך החיים (י)

 :ממשקים של הבקר (יא)

 יחידות. 1לפחות  -נתק(  -)קצר  DRY CONTACTיציאה דיגיטלית  (1)

 יחידות. 1לפחות -נתק(  -)קצר  DRY CONTACTכניסה דיגיטלית  (2)

 כניסה אנלוגית עבור גלאי אור או אחר. (3)

 .bit AES encryption-bit/256-128 - אבטחת מידע (יב)

 יתאפשרו עמעום, כיבוי והדלקת אורות ברמת הפנס הבודד. - ניהול תאורה (יג)
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 -מהקיבול של הרכזת, ויאפשר גידול עתידי ב 80%-תכנון פריסת הרכזות יהיה עבור כ (ד)

 במספר ג"ת בכל רכזת. 20%

 

ת סימביוט לניהול ישיר של מערכת התאורה של חבר מערכת שליטה ובקרה –תכנת שו"ב תוכנה  (4)

   21בנספח כמפורט  ביחידת התקשורת, סוג, יצרן וכיו"בללא תלות 

 : יובהר

 4.41המועצה זכתה במענק חדשנות טכנולוגית של משרד הכלכלה בהתאם להוראת מנכ"ל  .ב
לניהול  CYMBIOT. הטכנולוגיה הזוכה הינה מערכת תוכנת שליטה ובקרה של חברת 

'על' של כלל מערכות התקשורת והשו"ב הקיימות והעתידיות במועצה.  כל יחידות 
שבמועד הגשת ההצעה כבר בוצעה להן התקשורת המוצעות במכרז חייבות להיות כאלו 

 .CYMBIOTאינטגרציה מלאה למערכת ניהול התאורה של 
,  054-7566918:  גיל פרידמן, סמנכ"ל שיווק CYMBIOT -איש קשר לתיאום ב .ג

gilf@cymbiot.com  

רוייקט. יובהר כי מפרט המערכת אותו נדרש המציע לספק במסגרת הפ,  21נספח  .ד

הצעת המחיר של המציע תכלול את המערכת בשלמותה, ובכלל זה  כל הפרטים 

כאשר הוא חתום  21את נספח . המציע יצרף להצעתו והדרישות הרשומים מטה

 .ומחירהלו נתוני המערכת  ברוריםאכן  בחתימה וחותמת סימביוט לאישור כי

 כבלים לגופי תאורה .8

 בלים יהיו בעלי מעטפת פלסטית, ויותקנו בצורה יציבה. כה (א)

", DUCATI" או "COMAR, מתוצרת " V240 / 15%±בלים יתאימו למתח נומינלי של כ (ב)

 לפחות.  0.92מתאימים לקבלת כופל הספק 

 הכבלים יהיו שלמים וחדשים מהפנס ועד למגש הציוד (ג)

 ברגים .9

במפורש(, וימשחו במשחת גרפיט  )אלא אם נרשם אחרת 316כל הברגים יהיו מנירוסטה  (א)

 לפני הידוקם.

 בטון לעמודי תאורה יסודות .10

הבורות ליסודות העמודים יבוצעו ע"י חפירה או קידוח כלונסאות במידות המתאימות  (א)

 לגובה וסוג העמודים.

במידה ויידרש, ע"פ התכניות, זיון יסודות הבטון, תבוצענה עבודות ברזלנות ע"י ברזלן  (ב)

מקצועי. חישוב סופי של הברזל וחוזק הבסיס יעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו באמצעות 

mailto:gilf@cymbiot.com
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. בכל מקרה "(המפקח)להלן: " מועצהמטעם ה מהנדס מוסמך ויאושר על ידי המפקח

 .  דנאו/או במפרט  (16 נספח) בכתב הכמויות גודל בסיס הבטון לא יקטן מהנדרש

 ימדד בנפרד.יכלול ביסוד ולא יסודות הבטון זיון 

 , מלוות בריטוט )ויברציה(.30-היציקות תהיינה מבטון מובא, ב (ג)

לפני היציקה, על הקבלן לבדוק התאמת המרווחים בין מרכזי בורגי היסוד למרכזי  (ד)

 . החורים של בסיס העמוד אשר ימוקם על היסוד

 בורגי היסוד ירותכו ביניהם ויהיו בקוטר, באורך ובמרווחים, ע"פ המידות שיצוינו להלן. (ה)

 קצה בורג היסוד הבולט מיציקת הבטון של בסיס העמוד יצופה באבץ חם.  (ו)

 אומים ודסקיות מגלוונים.  2לכל בורג יסוד יהיו  (ז)

  חמה.קצות הברגים יימשחו בגריז גרפיט ויעטפו היטב עם יוטה טבולה בזפת  (ח)

במידה ויידרש ע"י המפקח, מתחייב הקבלן לספק אישורים של מעבדה מאושרת, מכון 

התקנים, טכניון או דומה, לתכונות החוזק של הברגים והתאמתם לדרישות תקן 

 . 1חלק  1225ישראלי 

דיפיוזי, ינוקו -ברגי יסוד ואומים, דסקיות יהיו מגולוונים ויעברו הליך צביעה תרמו

 רו מהם שכבות חלודה.משומנים ויוס

במידה ולא צוין אחרת בתכניות,  מידות מינימליות ליסודות בטון, בורגי היסוד ומשטחי  (ט)

 בסיס העמודים יהיו כדלהלן:

 

אורך 
 עמוד

עובי 
 דופן

גודל 
 דלת

פלטת בסיס   בורגי יסוד )מ"מ( יסוד בטון
 )מ"מ(

 עובי * מידה מרחק קוטר ס"מ ס"מ מ"מ מ'

 300*300*  8 240 3/4" 70*60*60 45 3.25 5עד 

 400*  400*  10 300  1" 80*80*80 50 4 7עד 

 500*  500*  12 400 1/81" 100*100*100 50 4 9עד 

 500*  500*  12 400 1/41" 100*100*120 50 5 10עד 

 500*  500*  15 400 1/41" 120*120*150 50 5 12עד 

 600*  600*  15 500 1/21" 160*160*200 50 6.4 15עד 

 

 

 עמודי תאורה מפלדה .11

עמודי התאורה ייוצרו במפעל בעל תו השגחה של מכון התקנים הישראלי, והעומד  (א)

 .   ISO 9001-2000בדרישות התקן הבינלאומי
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 .63ולמפרט אספקה מס'  1חלק  812העמודים, על חלקיהם יתאימו לדרישות ת"י  (ב)

עם ככל שיידרש גם העמוד לבין משטח הבסיס, והעמוד ייוצר עם חיזוקים מרותכים בין  (ג)

 ס"מ.  30תחתון מפלדה באורך  שרוול חיזוק

פתח מגשי הציוד של עמודי ככל שיותקנו עמודי תאורה חדשים ו/או ישודרגו קיימים,  (ד)

כך שיהיה ניתן לגשת אליו מהמדרכה ו/או האי אך  יפנה לצד צפון או מזרח,התאורה 

 .בהתאם להנחיות המועצה לא מהצד ולא מהכביש

פתח העמוד יחוזק מבפנים באמצעות ריתוך מלא ונמשך של פס פלדה לאורך כל פיאות  (ה)

הפתח. מכסה הפתח יחובר ללולאה שתרותך לעמוד, באמצעות חוט פלדה מגולוון שזור, 

ס"מ לפחות. מכסה הפתח יחוזק לעמוד ע"י בורג אלן  60מצופה פלסטיק, באורך של 

מנירוסטה כלוא עם התקן שימנע נפילת הבורג עם פתיחתו. גודל הפתח יתואם, לפני 

 ייצורו, לגודל מגשי האביזרים אשר יוכנסו אליו.

בפתח העמוד יותקנו התקנים אשר יבטיחו חיזוק איתן של מגשי האביזרים, כמו כן  (ו)

דסקיות פליז רגילות, אחת קפיצית  4או התקן מרותך לעמוד עם  3/16יותקן בורג פליז "

מפליז ושני אומי פליז. על ההתקן או הבורג יותקן פס הארקות מנחושת מצופה בדיל, 

 כפי שיפורט להלן.

 כל הריתוכים בעמודים ובזרועות יבוצעו לפני גילוונם והם ישויפו ויוחלקו כראוי. (ז)

 30עד לגובה ), פלטת הבסיס מכל צדדיה, פנים העמוד בורגי היסוד, לפני הצבת העמוד (ח)

ינוקו היטב וימשחו ב"אאורוקוט" (, ס"מ 25עד גובה )ופני העמוד החיצוניים  (ס"מ

 או ש"ע מאושר מראש ובכתב על ידי המועצה תוצרת "טמבור"

החלל בין בסיס הבטון לבין הבסיס המתכתי של העמוד, ימולא  בבטון מיוחד למטרה  (ט)

 מאושר על ידי המועצה ת סיקה, טורו או ש"ע, תוצר וז

 העמוד יצויד בהתקנים והכנות לחיזוק הזרועות של הפנסים אליו. (י)

 לפני העמסת העמוד במפעל היצור, הוא ייעטף עם יריעת פלסטיק לשם הגנתו בהובלה. (יא)

ס"מ משפת הכביש  70בכל מקום אשר בו ניתן הדבר, יוצבו עמודי התאורה במרחק של  (יב)

השפה, אלא אם ניתנה הנחיה אחרת בהוראת המפקח. בכל מקרה  או מקצה אבן

 המיקום חייב אישור של המפקח.

ס"מ,  7*5עמיד. גודל הספרות והאותיות:  ימוספר באמצעות שבלונות בצבעכל עמוד  (יג)

שורות עם הפרדה  3-2מ'. מספור העמוד יהיה בעל  1.7גובה המספור מעל פני השטח: 

מרכזית תאורה, שורה תחתונה מספר העמוד, במרכזת ביניהם. שורה עליונה לסימון 

 .נציג המועצההמאור ומס' המעגל. הנחיות למספור ימסרו ע"י 
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 זרועות  .12

הזרועות תותאמנה לסוג העמוד ולסוג הפנס ויהיו להן מתאמים אשר יבטיחו אטימה  (א)

מוחלטת בין הזרוע לעמוד ובין הזרוע לפנס. על הקבלן להציג שרטוט של הזרוע עם 

 וד והפנס כולל צורת החיזוקים וההתאמות ביניהם לאישור המפקח.העמ

כיפוף הזרועות יבוצע באמצעות מכונות כיפוף באופן שלא ייוצרו עיוותים בקוטר  (ב)

 הזרועות.

הטיפול בזרועות בכל הקשור לגילוון וצביעה יהיה זהה לטיפול בעמודי התאורה,  (ג)

 כמפורט לעיל.

 גילוון .13

העמודים והזרועות ינוקו בהתזת חול ויגולוונו בגלוון חם בטבילה בעובי מינימאלי של  (א)

מיקרון. לאחר הגילוון ישויפו, יוחלקו היטב ויוסרו כל עודפי האבץ, יוסרו השומנים  80

שטח הפנים יחוספס באמצעות  .כלור" והלכלוך, באמצעות מסיר שומנים דוגמת "טטרה

ל או בהתזת כדוריות פלדה, ויישטף במים נקיים. הגילוון ניר לטש עדין או בהברשת חו

 ידפז או ש"ע. -ייעשה במפעל גילוון פקר

, ע"פ הוראות ובהתאם בסמוך ליםעמודי תאורה ו/או זרועות המיועדים להתקנה  (ב)

לתכניות ו/או הנחיות המפקח, יעברו גם תהליך של הגנה נוספת מפני קורוזיה במפעל 

מיקרון לפחות )מעל לשכבת הגלוון  120ן אבץ בהתזה בעובי "מטלוניקה", הכולל: גלוו

תוצרת  817בטבילה ולאחר חספוס עדין בחול( וזיפות פנים העמוד/זרוע בזפת מסוג 

 מ"מ, על גבי שכבת צבע תוצרת טמבור מתאים לגלוון.    2"אסקר" או ש"ת, בעובי 

 

 צביעת עמודים וזרועות .14

דים, הזרועות וכל חלקי המתכת בשיטה יצבעו העמו, אם לא נרשם אחרת בתכניות (א)

 אלקטרוסטטית בתנור, עם אבקת פוליאסטר, במפעל "אפוקול" או ש"ע.

במקרה של טיפול בעמודי התאורה והזרועות במפעל מטלוניקה )כאמור לעיל(, צביעת  (ב)

העמודים תבוצע במפעל, כדלקמן )יש לקבל אישור בכתב לכל שלב ושלב של הצביעה 

 (:מועצהבממח' מאור 

 מיקרון. 40 -60על בסיס פוליאוריטן בעובי  -צבע יסוד  (1)

 שעה לפחות. 1להמתין   (2)

 מיקרון כ"א.  40שכבות צבע על בסיס פוליאוריטן בעובי   2   -צבע גמר  (3)
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גוון העמודים והזרועות יקבע על ידי המפקח, ולא תחול כל תוספת מחיר בגין גוון או  (ג)

 סוג צבע כלשהו.

 :מגש חיבורים בעמוד (1)

מגש החיבורים בתוך פתח העמוד יהיה מפלסטיק קשיח מסוג "מעכב  (א)

מ"מ לכל רוחב  1.5מ"מ לפחות, או מפח מגולוון בעובי  5בעירה" ובעובי 

תשתית הציוד. עם גגון המסתיר כל חלק מהציוד מפני נזילת מי עיבוי עליו. 

בקצהו העליון של המגש יותקן תפס/מתלה שיתלה על פס פלדה אופקי 

לעמוד )לפני גילוונו(, ובחלקו התחתון יותקן קדח דרכו יחוזק שירותך 

 המגש לפס פלדה אופקי נוסף, כנ"ל, באמצעות בורג מגולוון.

לפחות  10א' וזרם קצר  10קוטבי לזרם -, מא"זים דו המגש יכלול: תשתית (ב)

", עם שילוט לפאזות ולפנסים, ועם DINעבור כל פנס, מורכבים על פס "

או ש"ע, ” BS-SOGEXI“מהדקים תוצרת  4ומקורי;  כיסוי פלסטי מתאים

" ומותאמים DINבגודל המתאים לחתך כבלי ההזנה, מותקנים על פס "

כבלי הזנה הנכנסים לעמוד, עם שילוט סנדביץ' לפי הנחיות  3לקליטת 

עבור מוליכי  תקע שקעהמפקח; בורג הארקה, מהדקי יציאה מסוג 

ימון זיהוי לפנס ותפקיד הכבלים היוצאים לכל אחד מהפנסים עם ס

 המוליך; חיווט מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט מושלם.

 כבלים .15

 547מכון התקנים הישראלי מס'  מאתחייב באישור  N2XYכל כבל חשמל מסוג  (א)

להתאמתו לתקן הישראלי. הקבלן ימציא למפקח אישור כאמור, לפני התקנת הכבלים 

 יסולק מהשטח / יפורק לאלתר. –במקומם. כבל שלא יעמוד בדרישות האמורות 

 

 מחיר הפנסים כולל:  .16

 אספקת והתקנת גוף תאורה מסוג לד . (1)

 יחידת תקשורת ובקרה.  (2)

 פי תאורה קיימים.פירוק וסילוק גו (3)

ניתוק גופי תאורה שאינם שייכים לרשת התאורה וכן חיבורי חשמל שאינם  (4)

 שייכים לרשת החשמל .

מתאם ו/או מחבר בין גוף התאורה לזרוע וכן גם את חיזוק גוף התאורה לקיר  (5)

 .ו/או לעמוד ו/או לזרוע 

 .כל בורגי החיזוק הדרושים (6)
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ספר פעמים ככל שיידרש ע"י כיוון לילי של כל המערכת לאחר השלמתה במ (7)

 המפקח. 

מתאם לחיבור אנכי ביחס לפני הקרקע, לצורך התאמה יאפשרו כוונון הפנס  (8)

 לזרועות קיימות המותקנות בזוויות שונות.   ±45°בטווח של

 לפחות.  IP66גוף התאורה יהיה מיציקת אלומיניום בעל דרגת אטימות  (9)

 או בהתאם להנחיות המפקח.מתאים לקיים  RALמגולוון וצבוע בתנור בגוון  (10)

 :מחיר הזרועות כולל  (ב)

 .הספקה והתקנה (1)

 .בהתאם לקיים או בהתאם לדרישות המפקח RALמגולוון וצבוע בתנור בגוון   (2)

את כל המתאמים בין הזרוע לעמוד ולפנס, כיפופים, התקנים, סידורי התקנה וכל  (3)

 לעמוד.האטמים והברגים )מנירוסטה( הדרושים כדי לחזק הזרוע 

 :מחיר העמוד כולל (ג)

 .הספקה והתקנה (1)

 .בהתאם לקיים או בהתאם לדרישות המפקח RALמגולוון וצבוע בתנור בגוון   (2)

חפירה, ביסוס, ביטון, כבלים, מגש ציוד והציוד המורכב עליהם עם החיווט   (3)

והכבלים בינם לבין הפנסים, התקנה בעמודים או בגופי התאורה במקום המיועד 

 רי הכניסה, היציאה, וההארקה.להם עם כל חיבו

כל החומרים, העבודה, התיאומים, סימונים ,פתח ודלתית, מספור, התקנים  (4)

וסידורי קליטת זרועות, פס הארקות, פילוס וכל הבדיקות ואישורי עמידות 

 ברוחות ע"י מהנדס מורשה.

 כולל: תכנת שו"ב אחודה ופרטנית לדגם הפנסמחיר  (ד)

 .בקרה של מערכות התאורההספקה והתקנה של תכנת שליטה ו (1)

 .הטמעה והפעלה (2)

 .הדרכות (3)

 פירוקים. (4)

פינוי העפר/פסולת לאתר פינוי בהתאם לצורך ו חפירותמחיר כלל העבודות כולל ביצוע 

  .מאושר
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המחירים בסעיפי תיאור היחידה מחירי היחידה לא ישתנו במידה והעבודה תעשה  (ה)

בזמן אחד או במועדים  בחלקים גדולים או קטנים, במקום אחד או בכמה מקומות,

 שונים, במתקן אחד או יותר, במתקן חדש או ישן וכו'. 

הכמויות בסעיפי תיאור היחידה הן ליחידה אחת והתשלומים הם עבור כמות שבוצעה  (ו)

 למעשה באישור המפקח. 

המחירים כוללים גם אספקה, התקנה וגם את כל עבודות הלוואי, חומרי העזר והכלים  (ז)

הדרושים לבצוע העבודה ולא מצוינים במפורש, כגון: מהדקים, חבקים, מצמדים 

לצינורות, ברגים, שרוולים, ברגים, אומים ודסקיות, אטום, ניקוי, בדיקת חשמלאי, 

או משאיות שידרשו לשם כך, שמירה  העמסה, הובלה ופריקת ציוד, לרבות מנופים

ואחריות על ציוד עד להתקנתו ומסירתו במצב פועל כן יתר החומרים, העבודות 

והטיפולים הדרושים בין שנזכרים במפורש ובין שאינם נזכרים במפורש ואולם דרושים 

 להשלמת העבודה עפ"י החוזה. 

וק גופים הקיימים פיר ,בנוסף ,הסעיפים כוללים ,במקרה של החלפת גופי תאורה (ח)

 .ופינויים

על ידי הקבלן, באחריותו ועל חשבונו  יפונוכל גופי התאורה שיפורקו )למעט גופי לד(  (ט)

חתום ומתוארך  רישמילאתר גריטה מאושר. הקבלן ימציא למועצה אישור גריטה 

  . הנגרטהכולל נתוני הציוד 

 .מועצהוישארו רכוש ה מועצהגופי הלד שיפורקו יועברו למחסן ה (י)
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  15נספח 
 הצהרת בטיחות

 בטיחות הצהרת

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אני הח"מ ____________ ת.ז. 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: אהיה 

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ______________________________  .1

 -" והמציע)להלן: " 22/2019ח.פ./ח.צ/ת.ז. _____________, המציע במכרז פומבי 

 "(.המכרז"

 

 :בזאת כיהריני מצהיר  .2

ות, הניסיון ויכולת הביצוע הנדרשים לשם ביצוע העבודות הוא בעל הידע, המיומנ 2.1

בבטיחות לרבות כוח אדם מיומן, שעומד לרשותו, ציוד כלים וכל הנדרש לביצוע 

 העבודות.

ביצוע כי מוכרים וידועים לו כל החוקים, התקנות ודיני הבטיחות החלים על  2.2

 על דינים אלו: ובדגשעבודות אלו, וכי יפעל לפיהם, 

 .1970-יחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"לפקודת הבט .1

 על תקנותיו והדין הנובע ממנו. 1954-חוק החשמל, תשי"ד .2

 .2007 –תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( התשס"ז  .3

 .1997התשנ"ז  –תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(  .4

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(  .5

 .1999התשנ"ט  –

כי הוא מנוסה בטיפול בסיכוני הבטיחות בעבודות אלו וכי בדק את הסיכונים  2.3

העבודה וכי יש לו ולעובדיו, הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים  באיזוריהקיימים 

יחות המתאים לביצוע העבודה, תוך ונושאי בטיחות אלו, וכי ברשותו כל ציוד הבט

 אורח. האבטחה מלאה של בטיחות ובריאות עובדיו, עובדי העירייה ועוברי 
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הידע והניסיון את מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מצהיר הקבלן כי יש לו ולעובדיו 

 להתמודד עם סיכונים ונושאי בטיחות הכרוכים בעבודה.

תוארות, בקיאים בנוהלי הבטיחות העובדים המועסקים מטעמו בעבודות המ 2.4

 הנדרשים לשם ביצוע העבודות.

 

 

 

 

 מתחייב בזאת: הריני .3

שהוא ועובדיו וכל הבא בשמו או מטעמו, ינהגו על פי כל החוקים, התקנות ודיני  3.1

 הבטיחות החלים על עבודות אלו, על כל פרטיהם, בעת ביצוע העבודות.

עבודתו תוך הקפדה מלאה על כללי להקפיד כי כל מי שפועל מטעמו יבצע את  3.2

הבטיחות בעבודה בהתאם להוראות דיני הבטיחות, החוקים והתקנות והכללים 

הנוגעים לאותה עבודה ומתחייב לשאת באחריות מלאה ובלעדית לכל עבירה של 

כל עובד כאמור על איזו מהוראות אלו במהלך ביצוע העבודות והוא פוטר את 

 וע של איזו מהן על ידו או על ידי כל מי שפועל מטעמו.העירייה מכל אחריות לאי ביצ

להעסיק עובדים מקצועיים, מיומנים ומנוסים בלבד ושהוכשרו לסוגי העבודה  3.3

הספציפיים המפורטים במסמכי המכרז ועברו הדרכת בטיחות על הסיכונים 

 ידו או מי מטעמו, תוך פיקוח אישי שלו.-לעבודות אלו, על

, ציוד המגן האישי ואמצעי והאמצעים כל העזריםלספק לעובדים מטעמו את  3.4

הבטיחות הנדרשים בעבודתם. ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההתראה הדרושים 

 איזוריגדרות ומעקי ביטחון, סימון והצבת לרבות הקמת  ,בעת ביצוע העבודות

העבודה ביום בסרטים זוהרים ובלילה על ידי הצבת תאורה, הנחת שלטי זהירות 

השארת פתחים, בורות, מעי מעבר מוגנים באזור העבודה ולהימנע והקמת אמצ

 חפירות ותעלות ללא כיסוי, גידור ושילוט.

כשכל אמצעי המיגון  ,קנייםה והציוד, יהיו שלמים, תקינים ותהעבוד-כלי לוודא כי 3.5

וההגנה שלהם, יהיו שלמים ומורכבים עליהם, כנדרש ע"י היצרן והחוק. כל הכלים 

עפ"י החוק, אכן עברו בדיקה  הנדרשים בדיקה ע"י היצרן או ע"י בודק מוסמך

 תוקף.-ברודו בתעודה/ מסמך מתאים וצוי

ת ציוד כל העובדים יהיו בעלי רישיונות והסמכות הנדרשים והמתאימים להפעל 3.6

 תוקף.-עבודות חשמל, עפ"י החוק והתקנות, ויהיו בריב לרבות ובדגשוכלים, 

העובדים יהיו במצב בריאותי ונפשי תקינים וללא השפעת סמים ואלכוהול, ושלא  3.7

תותר עבודתם תחת השפעת  תרופות שעל פי הוראות השימוש בהן עלולות לגרום  

יכולת הנהיגה ו/או כל מצב שלא לאי יציבות, פגיעה מוטורית, בלבול, פגיעה  ב
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כלי עבודה, זאת ע"מ שלא יזיקו לעצמם, לעובדים עימם  תם עם או בלייאפשר עבוד

 ולסביבתם.
 

 מתחייב: לעיל, הריני 2גרוע מכלליות האמור בסעיף בלא ל .4

תבוצע העבודה תוך נקיטת כל אמצעי ככל שתתקיים,  ,לוודא  כי בכל עבודה בגובה 4.1

תקנות  הרלוונטיים הוהבטיחות וקפדני על פי כל חוקי יק הבטיחות באופן מדו

לפקודת הבטיחות  50בגובה כמשמעותה בסעיף  הלתחום העבודות ובמיוחד לעבוד

קורס עבודה -העובדים יהיו בוגרי .)עבודה בגובה( ועפ"י תקנות הבטיחות בעבודה

בגובה המתאים לסוג העבודה שהם מבצעים ותעודת ההסמכה תהיה בתוקף 

 ברשותם או בידי הקבלן. ונמצאת

למנוע כל מגע של עובדים בגובה בקווי חשמל, לנקוט צעדים ולספק ציוד מתאים  4.2

למניעת התחשמלותם ותוך הקפדה על דיני הבטיחות הרלוונטיים לעבודה עם 

 חשמל.

ייעשה דרך  , ככל שייעשה,להקפיד כי השימוש במכשירים חשמליים מטלטלים 4.3

יחות בעבודה וחוק החשמל ותקנותיו וכן כי מפסק  פחת ובהתאם לתקנות הבט

. בלבד תיקון כלי עבודה חשמליים וציוד חשמלי ייעשה על ידי חשמלאי מוסמך

הקבלן מתחייב גם כי המכשירים החשמליים המטלטלים יהיו תקינים ותקניים 

 בהתאם לדרישות חוק החשמל ותקנותיו.

אופן העבודות תבוצענה בכי , וטרם תחילת ביצוע מועד להקפיד ולוודא מבעוד 4.4

ותוך שימנע פגיעה בכבלי חשמל או בתשתיות/במערכות תת קרקעיות אחרות 

הקפדה על דיני הבטיחות הרלוונטיים ולספק ציוד מתאים למניעת התחשמלותם 

 . של העובדים

 לוודא כי לכל עבודה שתבוצע בלילה תסופק ותוצב תאורה מתאימה. 4.5

תקנות הבטיחות "מגן האישי הנדרש בלספק לעובדים מטעמו את כל ציוד ה  4.6

מניעת פגיעה בבריאותם  שםל ",1997התשנ"ז  –בעבודה )ציוד מגן אישי( 

ובבטיחותם והציוד שיהיה מתאים לסוג העבודה והחומרים שמעורבים בתהליך, 

 ובדגש על ציוד מגן אישי לעבודות הנגרות שיבוצעו במהלך העבודות.

אחרים לרבות קבלני עובדים מטעמו, בין עובדיו ובין  להדריך את כל העובדים 4.7

תקנות ארגון הפיקוח על "בהתאם להוראות  ,משנה, ספקים, נציגים ועובדיהם

ולוודא קיום הדרכות ", 1999התשנ"ט  – העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(

 במסגרת המכרז. שהוגדרו והסמכות ספציפיות לעבודות
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על כל תאונה ופגיעה בעבודה   ומידל העירייה ישירות להודיע לממונה הבטיחות ש  4.8

, כמו גם ר העבודה או סביבויזושאירעה לו או לכל עובד מטעמו או לעובר אורח בא

 .לכל מפגע או מצב מסוכן שנתגלו

ש בדיני , כנדרכלכלה, מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתיתלדווח למשרד ה  4.9

נטול יכולת עבודה ושבעטיה נעשה  עובד מטעמול הבטיחות על כל תאונה שאירעה

 בשל פציעה או שגרמה למותו של העובד.מעל שלושה ימים 

 

רשאית לחייב את הקבלן בנושאים טכניים או בנקיטת אמצעי בטיחות בעת  מועצהה .5

העבודה על פי והקבלן מתחייב לפעול על פי  באיזוריביצוע העבודות על פי הסכם זה או 

ם עקב הוראה כאמור תהא לקבלן טענה כספית או אחרת אהוראות הביצוע שיקבל. 

ביצוע העבודות. אין בסעיף זה תועבר זו להכרעה במישור אחר והקבלן לא יעכב את 

כדי להטיל על העירייה חובת פיקוח על הבטיחות בעבודות המצויות  בתחום מומחיותו 

של הקבלן ולא בתחום מומחיותה של העירייה. אין בסעיף זה גם כדי לפטור את הקבלן 

 מאחריותו המלאה לכל נושאי הבטיחות על פי כל סעיפי המכרז.

מן: לקעובדיו וכל מי מטעמו אשר יעסקו בביצוע העבודה כד מתחייב להורות לכל ריניה .6

מטעם  המזמין את העבודהאגף הבעת ביצוע העבודות הם ימלאו אחר הוראות ממנהל 

העירייה או מי מטעמו, ו/או ממונה הבטיחות של העירייה או מי מטעמם. אין בכפיפות 

במפורש בהסכם זה זו כדי להטיל על העירייה חובת פיקוח על העבודות אשר הוטלה 

עדר יעל הקבלן ועל מנהל העבודה מטעמו לאור מומחיותם בעבודות אלו ולאור ה

 מומחיות של העירייה בתחומים אלו.

 מתחייב להקפיד על המפורט להלן:, הריני בנוסף לאמור לעיל .7

לעובדיו המכילים את כל האזהרות והסיכונים  לספק תמצית מידע בכתבעל הקבלן  .1

לכל עובד  מסמך זהכרז ולוודא חלוקת מוגדר במם על פי היהתועבודבביצוע הכרוכים 

 .זהמכרז על פי  וחדש מטעמו במסגרת עבודת

כל האמצעים כי יש לנקוט בללא השגחה וו/או חומרים, ציוד שום מודגש כי אין להשאיר  .2

 העלולים לגרום להפרעה, נזק לרכוש ופגיעה בבני אדם.

כל רשות רלוונטית ל ורשות החשמל, משטרת ישרא העירייה,לפעול בהתאם ולפי הנחיות  .3

 דין. מוסמכת על פי 

 אמת.  –, זו חתימתי וכל האמור בתצהיר זה שמיזהו  .4

____________ _______________ ____________ ____________ 

 חתימה וחותמת מספר ת"ז שם ותפקיד במציע תאריך
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 אישור

_________, מרח'___________, מאשר בזאת כי ביום _______ אני הח"מ, עו"ד ______, מ"ר 
הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז/המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 
להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את 

 נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד

  16נספח 
 כתב כמויות 

 כתב כמויות

 כללי

הסעיפים המוגדרים במפרט מתייחסים באופן כללי לפירוק מכני וחשמלי של גופי תאורה ישנים  .1

 .וככל שנדרש זרועות קיימות/מותקנות, אספקה והתקנת פריט כלשהוא ותחזוקת 'טוטאל ריסק'

פירוק גופים גם כוללים בנוסף בטבלאות להלן הסעיפים  ,החלפת גופי תאורהבמקרה של  .2

 . הקיימים ופינויים

 .כל גופי התאורה שיפורקו )למעט גופי לד( יהיו רכושו של הקבלן

 .מועצהישארו רכוש היגופי הלד שיפורקו יועברו למחסן העירייה ו

, המפורט בסעיף יתומחרו בהתאם למנגנוןעבודות להקמת עמודים, זרועות, טיפול במרכזיות וכו'  .3

טכני לעבודות האספקה המפרט ל 00.32( ובסעיף מסמך ב')ז( להסכם האספקה וההתקנה )7

  (. 13נספח ) וההתקנה

תעשה בחלקים גדולים או קטנים, במקום אחד או בכמה  המחירים לא ישתנו במידה והעבודה .4

 או יותר, במתקן חדש או ישן וכו'. מקומות, בזמן אחד או במועדים שונים, במתקן אחד 

 הכמויות הן ליחידה אחת והתשלומים הם עבור כמות שבוצעה למעשה באישור המזמין. .5

המחירים כוללים גם אספקה, התקנה וגם את כל עבודות הלוואי, חומרי העזר והכלים הדרושים  .6

ת, ברגים, לבצוע העבודה ולא מצוינים במפורש, כגון: מהדקים, חבקים, מצמדים לצינורו

שרוולים, ברגים, אומים ודסקיות, אטום, ניקוי, בדיקת חשמלאי, העמסה, הובלה ופריקת ציוד, 

שמירה ואחריות על ציוד עד להתקנתו ומסירתו  ,לרבות מנופים או משאיות שידרשו לשם כך

כן יתר החומרים, העבודות והטיפולים הדרושים בין שנזכרים במפורש ובין שאינם  .במצב פועל

 . המכרז ונספחיונזכרים במפורש ואולם דרושים להשלמת העבודה עפ"י 

ומסירת  שיבוצעותיעוד מלא של כל ההתקנות, ההתאמות והמדידות ים גם כוללים המחיר

 התיעוד למזמין.  
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רט את כל העבודה ו/או הרכיבים, ללא יוצא מן הכלל, יובהר, כי המחירים כוללים גם בפ .7

הנדרשים לחיבור בין יחידות הבקרה והתקשרות של הפנסים הרכזות והמרכזיות )כולל אספקת 

 הרכזות וחיבורן(, למחשבי העירייה ו/או המוקד העירוני.  

לא רק, על המציע להתייחס בהצעתו ולתמחר כל עבודה שייתכן ותידרש שיכול שיכללו גם, אך  .8

אספקת והתקנת זרועות מותאמות ככל שיידרש, הגבהת, העתקת, הוספת עמודי חשמל ותאורה, 

    .תיקוני חשמל, מתח ועוד

מחיר התקנת גוף תאורה יכלול מתאם בין גוף התאורה לזרוע וכן גם את חיזוק גוף התאורה לקיר  .9

הכל בהתאם , וק הדרושיםו/או לעמוד ו/או לזרוע וכוונו בהתאם לנדרש, ואת כל בורגי החיז

, כולל כיוון לילי של כל המערכת לאחר השלמתה במספר פעמים (11,12,13,14 נספחיםים )למפרט

 ככל שיידרש ע"י המפקח. 

גוף התאורה יחד עם המתאם לזרוע ובמידת הצורך מתאם לחיבור אנכי ביחס לפני הקרקע, 

 ת קיימות המותקנות בזוויות שונות. לזרועו  ±45°לצורך התאמה יאפשרו כוונון הפנס בטווח של
 

של לביצוע פירוק גופי תאורה קיימים, אספקה, התקנה תפעול  ללא מע"מעל המציע להציע מחיר 

 . לתשלום בפועל יתווסף מע"מ כדין, והוא יבוצע כנגד חשבונית מס כדין. LEDהתאורה מסוג  גופי 
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  ההתקנה ,לעבודות האספקהכתב כמויות 

ציבורי,   מרכזיות תאורת רחוב 205מרכזיות מתוכן:  253במועצה 

 ןומרכזיות משולבות גם רחוב וגם ביטח 25 -ן ו מרכזיות ביטחו 32

 

 רכיב לתמחור מס"ד

כמות 
במכרז 
עפ"י 
 סקר

מחיר 
מקסימאלי 

 בש"ח

1 
הכולל יחידת תקשורת  LED גוף תאורה

 70-בהספק בתפוקה אורית המקבילה ל
W  30נל"ג לפחות ולכל היותר W   

3,025  

2 
הכולל יחידת תקשורת  LED גוף תאורה

 100-בהספק בתפוקה אורית המקבילה ל
W  48נל"ג לפחות ולכל היותרW  

258  

3 
הכולל יחידת תקשורת  LED גוף תאורה

 125-בהספק בתפוקה אורית המקבילה ל
W 54ולכל היותר    נל"ג לפחותW  

  

4 
הכולל יחידת תקשורת  LED גוף תאורה

 150-בהספק בתפוקה אורית המקבילה ל
W 70ולכל היותר    נל"ג לפחותW  

7,790  

5 
הכולל יחידת תקשורת  LED גוף תאורה

 250-בהספק בתפוקה אורית המקבילה ל
W  120נל"ג לפחות ולכל היותרW  

1,471  

6 

הכולל יחידת תקשורת  LED גוף תאורה
 400-בהספק בתפוקה אורית המקבילה ל

W  נל"ג לפחות לתאורת רחוב ולכל היותר
160W  

  

7 

הכולל יחידת תקשורת   LED גוף תאורה
 400-ית המקבילה לבהספק בתפוקה אור

W ולכל היותר  נל"ג לפחות לתאורת הצפה
160W 

249  
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8 
הכולל יחידת תקשורת  LED גוף תאורה

 1000-בהספק בתפוקה אורית המקבילה ל
W  320מטאל הלייד לפחות ולכל היותרW 

88  

9 
הכולל יחידת תקשורת  LED גוף תאורה

 בהספק בתפוקה אורית המקבילה
 לפחות W 1500לפרוז'קטור 

  

10 
גו"ת באספקת והתקנת יחידת תקשורת 

LED  קיים מותקן. היחידה תסופק פעילה
 ומתקשרת קומפלט

  

11 

לניהול תאורה תוכנת שליטה ובקרה 
לניהול מערך התאורה כמפורט  סימביוט

שנים  10 -בנספח תקשורת . מחיר פיקס ל
חודשים( כולל ניהול,  120מלאות )

חיישני/בקרי  20,000תחזוקה ושירות לעד 
עיל, מתקשר ומנוהל כולל תאורה פ

 אנליטיקה 

  

12 
לגופי תאורה לד קיימים   NEMAהוספת 

   עם הכנה

13 

עם   RFהוספת יחידת שליטה ובקרה 
אנטנה פנימית )עדיפות ראשונה( או 
חיצונית )באישור המפקח ( לפנסי לד 

 NEMAקיימים ללא הכנה ל 

  

14 
גוף תאורה סולארי כולל קונטקטור ו/או 
יחידת בקרה בהספק נדרש עם או בלי 

 מ' 10עמוד תאורה בגובה של עד 
לא  

 ימחורתל

  12,881 סה"כ 

 

  כתב כמויות לתאורת בטחון

 רכיב לתימחור מס"ד

כמות 
במכרז 
עפ"י 
 סקר

מחיר 
מקסימאלי 

 בש"ח

1 

הכולל יחידת  LED גוף תאורה  בטחון 
תקשורת בהספק בתפוקה אורית 

נל"ג לפחות ולכל  W 70-המקבילה ל
   W 30היותר 

17  

2 
הכולל יחידת תקשורת  LED גוף תאורה

 150-בהספק בתפוקה אורית המקבילה ל
W נל"ג  

2,038  

3 

הכולל יחידת תקשורת  LED גוף תאורה
 250-בהספק בתפוקה אורית המקבילה ל

W  120נל"ג ולכל היותרW 
 

231  
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4 

הכולל יחידת תקשורת   LED גוף תאורה
 400-בהספק בתפוקה אורית המקבילה ל

W MH ולכל  לפחות לתאורת הצפה
 160Wהיותר 

 

198  

5 

הכולל יחידת תקשורת   LED גוף תאורה
 1000-בהספק בתפוקה אורית המקבילה ל

W MH ולכל  לפחות לתאורת הצפה
 300Wהיותר 

 

72  

  2,556 סה"כ 

 

  תחזוקה

 

בטחון התאורת ן את כאזרחית )מאור ציבורי( והתאורה התחזוקת את  כולל  המפורט להלן המחיר

 .גדרהו

סעיף המחיר לתחזוקה הינו סעיף קומפלט וכולל את כל האמור בסעיפי המכרז וכתב הכמויות 

 למכרז וכולל גם אך לא רק:

מרכזיות תאורה הכוללים  "  למתקני תאורהTOTAL RISKביצוע עבודת אחזקה חודשית בשיטת "
מ', עמודי חח"י כולל  15עם עמודים בגובה התקנת פנס עד  )כולל(.    A100 X3בגודל חיבור צרכן עד 

תיאומים ואישורים מחח"י  לרבות תשלום לחח"י בגין ניתוקים או חיבורים או פירוקים וכן עמודי  
HM  ופנסים בטכנולוגית מ'  40עד לגובהLED  לסוגיהם, ששודרגו במסגרת מכרז זה ע"י הקבלן

 כמו גם אלו שהותקנו על ידי אחרים והמועצה מסרה לקבלן לתחזוקה.  המציע
 

מחיר הסעיף כולל את כל העבודות, האספקות של ציוד וחומרים וביצוע כל הפעולות הדרושות 
, המהווה ף לסייגים שבוובכפו (14 נספחלאחזקה, מילוי כל הדרישות וכל הנאמר במפרט התחזוקה )

 חלק בלתי נפרד מתיאור הסעיף.
 

)מחיר תחזוקת פנס כולל כל מכלול מערך התאורה ובכלל זה בקרה, תוכנה, תקשורת, 
  רכזת, מרכזיה(

 
 בכל שלב, התשלום ייבוצע על פי חישוב יחידות מתוחזקות בפועל.

 

. לסך זה יתווסף .לפני מע"מ קומפלט  גוף תאורהלבש"ח חודשי מחיר המחיר הינו 
 מע"מ כדין.

 בך זה ישולם עפ"י מספר גו"ת מתוחזקים בפועל בכל חלופה
 

כמות  רכיב לתמחור מס"ד
מקסימאלית 

מחיר 
 מקסימאלי

 בש"ח
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במכרז עפ"י 
 סקר

)פנס(   מחיר תחזוקה חודשי לגו"ת  1
   בתקופת ההקמהקומפלט נל"ג 

)פנס(   מחיר תחזוקה חודשי לגו"ת  2
   בתקופת הבדקלד קומפלט 

3 
)פנס(   מחיר תחזוקה חודשי לגו"ת 

בתקופת התחזוקה לד קומפלט 
 והאופציות

  

 

מחיר חודשי ליחידה  קומפלט לכתב הכמויות הכולל לתאורת יישובים המחיר הינו 
 .לעיל בתוספת מע"מ כחוק 16ובטחון כמפורט בנספח 

 
 

 17נספח 
 הצעה מקצועית  

 הצעה מקצועית

 יש למלא את הטופס באופן קריא ולהגישו כחלק מההצעה למכרז

 לכבוד

 מטה בנימין מועצת

 להלן: "המכרז"() 22/2019 מס' טופס הצעה מקצועית בעניין מכרז פומבי הנדון: 

 פרטי המציע .1

 _______________________________________________ע: שם המצי .א

 (: __________________________________________מספר מזהה )ח.פ. .ב

 __________________________________________________כתובת:  .ג

 ______________________________________________ :מספר טלפון .ד

 _____________________________________________ :מספר פקס .ה

 _____________________________________________ :כתובת דוא"ל .ו

 רטי איש הקשר מטעם המציעפ .2

 : ____________________________________________שם איש הקשר .א

 ______________________________________________: ____תפקיד .ב

 ______________________________________________ :מספר טלפון .ג

 _____________________________________________ :מספר פקס .ד

 _____________________________________________ :כתובת דוא"ל .ה

  יםהטכני יםלדרישות מקצועיות ולמפרטתאמות הההערות לאופן השלמת טבלת  .3
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 .המצוינים בטבלההמסמכים לצרף את טבלה ויש להשלים את הדרישות המצוינות ב .א
התייחסות מלאה לאחד או יותר מסעיפי הדרישה המפורטים בטבלה להלן, יפרש  בהיעדר

 .והצעתו תפסל על הסףהמזמין שאין למציע את היכולת לממש את הנדרש 

וככזה מהווה תנאי סף. אם  (נספחיםים )ווה חלק מדרישות המפרטכל סעיף בטבלה מה .ב
אין ביכולת המציע לענות תשובה מפורטת ו/או אין ביכולת המציע לעמוד בדרישה מסוג 

 .הצעתו תפסל על הסףזה, 

סעיפי הדרישות המפורטים בטבלה להלן ולגבות את התשובות ע"י  כלחובה לענות על  .ג
 . ידי המציע לטבלה זו שיצורפו עלהמסמכים הנדרשים, 

המסמכים ימוספרו כמפורט בטבלה, יש לסמן את מספר המסמך ליד הפסקה המתאימה  .ד
 במסמך שמצרף המציע, ניתן להפנות למספר סעיפים באותו המסמך.

בדיקת עמידת ההצעות סייע בונועד ל אור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתיית .ה
על המציע להתייחס לדרישות בהרחבה . בלבד, לשם נוחות הבדיקה המכרז בדרישות

את המציע מחובת התייחסות ליתר סעיפי  תפוטר  במסמכי המכרז. אין השלמת הטבלה
 .   מפרטיםהבמכרז והדרישות 

 יםהטכני יםתאמות לדרישות מקצועיות ולמפרטההטבלת 

 מסמך

 מספר

הדרישה והמסמך הנדרש 
 )ככל שנדרש(

 תשובת  המציע

במקום   Vנא לסמן 
 :המתאים

 

אסמכתאות 
 מצורפות

בדבר   Vנא לסמן 
 ,צירוף המסמך הנדרש

מלא את מספר ל
המסמך המצורף 

ולסמן  כאסמכתא
במרקר את הסעיף 

 הרלבנטי

 מענה מפורט 

)נדרש רק בסעיפים 
בהם אין דרישה לסימון 

V  בעמודת "תשובת
 המציע"( 

במידת הצורך, ניתן 
לצרף דף עם פירוט 
ולציין את שם המסמך 

 בטבלה   

 כללי

תעודת הסמכה לתקן    1
ISO-9001:2008  בתחום

 מציע -תאורה וחשמל

 עומד   לא
 עומד

 _____ 

תעודת הסמכה לתקן    2
ISO-9001:2008  בתחום

 יצרן -תאורה וחשמל

 עומד   לא
 עומד

 ______ 

 המתקניםעבודות אספקה והתקנה של 

כתב הסמכה    3
מאת היצרן ליבואן/ספק 

 למתן שירות אחריות
 שנים 10 -לגו"ת ל

 עומד   לא
 עומד

 _____ 

הצהרת היצרן שכל רכיבי    4
גופי התאורה ביצור 

 שוטף

 עומד   לא
 עומד

 ______ 



116 

 

 

 

 מסמך

 מספר

הדרישה והמסמך הנדרש 
 )ככל שנדרש(

 תשובת  המציע

במקום   Vנא לסמן 
 :המתאים

 

אסמכתאות 
 מצורפות

בדבר   Vנא לסמן 
 ,צירוף המסמך הנדרש

מלא את מספר ל
המסמך המצורף 

ולסמן  כאסמכתא
במרקר את הסעיף 

 הרלבנטי

 מענה מפורט 

)נדרש רק בסעיפים 
בהם אין דרישה לסימון 

V  בעמודת "תשובת
 המציע"( 

במידת הצורך, ניתן 
לצרף דף עם פירוט 
ולציין את שם המסמך 

 בטבלה   

בעל זיכיון הוא המציע    5
 3-בבארץ, לפחות 

האחרונות,  השנים
לאספקת גופי תאורה, 

של יצרן הגופים 
דוגמא  המוצעים על ידו.

לאסמכתא להוכחת 
דרישה זו: הסכם של 

המציע עם היצרן/ 
היבואן הרשמי/ זכיין  
)ניתן להשחיר סעיפי 

 .התמחור(

 עומד   לא
 עומד

 _____ 

 ניסיון מוכח של   6
 גופי התאורה ספק/מציע

-יח' ב 5000,  של בכמות
. דוג' האחרונות שנים 3

לאסמכתא להוכחת 
דרישה זו: הסכם של 
היצרן )ניתן להשחיר 

סעיפי התמחור(, מכתב 
המלצה מפורט מלקוח 

הכולל דגם מדויק וכמות 
 מותקנת בפועל

 עומד   לא
 עומד

 ______ 

מפרט טכני של גוף    7
כולל  התאורה )מיצרן(
, (Lm/Wיעילות אורית  )

שטף האור הנפלט מגוף 
עבור ( Lumenהתאורה )

כל אחד מההספקים 
החשמליים הקיימים 

בדגם ולכל הפחות 
Lm/W  100 

 עומד   לא
 עומד

  

   _____ ____ שם יצרן גוף התאורה   8

   _____ ____ דגם גוף התאורה   9

   _____ ____ שם יצרן הלד   10

   _____ ____ שם יצרן הדרייבר   11
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 מסמך

 מספר

הדרישה והמסמך הנדרש 
 )ככל שנדרש(

 תשובת  המציע

במקום   Vנא לסמן 
 :המתאים

 

אסמכתאות 
 מצורפות

בדבר   Vנא לסמן 
 ,צירוף המסמך הנדרש

מלא את מספר ל
המסמך המצורף 

ולסמן  כאסמכתא
במרקר את הסעיף 

 הרלבנטי

 מענה מפורט 

)נדרש רק בסעיפים 
בהם אין דרישה לסימון 

V  בעמודת "תשובת
 המציע"( 

במידת הצורך, ניתן 
לצרף דף עם פירוט 
ולציין את שם המסמך 

 בטבלה   

עקומות פוטומטריות    12
TYPE2/TYPE3  עבור
הארת רחובות,     

ים כולל תאורה -פ"שצ
ארכיטקטונית וראשי 

 עמוד

 עומד   לא
 עומד

  

 "יעמידה בדרישות ת   13
13201 

 עומד   לא
 עומד

  

  20תעודת התאמה לת"י    14
:  (החלק הרלוונטי)

 (LEDתאורת לד )

 עומד   לא
 עומד

   

התאמה לטמפ' סביבה  15
45ºC לפחות  עומד   לא

 עומד
  

  לפחות  IP66-הגנהדרגת  16
 עומד   לא

 עומד
  

דרגת הגנה מפני הלם  17
בידוד כפול או  –חשמלי 
 הארקה

 עומד   לא
 עומד

  

התקן הגנה מנחשולי  18
מתח בסיווג של 

10KV/10KA  פירוט(
בתעודת התאמה לת"י 

20)  
IEC 61547 

 עומד   לא
 עומד

  

עמידת ג"ת בקרינת  19
UV  בהתאם ל-       

11507:2007  ISO 

      

מקדם הספק )הצהרת  20
 0.92 -גדול מ יצרן(

 עומד   לא
 עומד

  

)בהתאם   CBת.ב.  21
 למפרט(

 עומד   לא
 עומד

  

לתקן להתאמה .ב. ת 22
IEC62262  דרגת הגנה(

 עומד   לא
 עומד
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 מסמך

 מספר

הדרישה והמסמך הנדרש 
 )ככל שנדרש(

 תשובת  המציע

במקום   Vנא לסמן 
 :המתאים

 

אסמכתאות 
 מצורפות

בדבר   Vנא לסמן 
 ,צירוף המסמך הנדרש

מלא את מספר ל
המסמך המצורף 

ולסמן  כאסמכתא
במרקר את הסעיף 

 הרלבנטי

 מענה מפורט 

)נדרש רק בסעיפים 
בהם אין דרישה לסימון 

V  בעמודת "תשובת
 המציע"( 

במידת הצורך, ניתן 
לצרף דף עם פירוט 
ולציין את שם המסמך 

 בטבלה   

-IKמכאני מפני הולם 
08)  

תעודת בדיקה להתאמה  23
 IEC60068-2-6לתקן 

)דרגת הגנה מפני 
  רעידות(

 עומד   לא
 עומד

  

 2.1חלק  961ת.ב. ת"י  24
)תאימות 

אלקטרומגנטית(  או 
EN-55015 

 עומד   לא
 עומד

  

 12.3חלק  961ת.ב. ת"י  25
)הפרעות מולכות, זרמי 

-IECהרמוניות(   או 
61000-3-2 

 עומד   לא
 עומד

  

 12.5חלק  961ת.ב. ת"י  26
)הפרעות מולכות, 

שינויים רגעיים( או  
IEC-61000-3-3 

 עומד   לא
 עומד

  

  61547  ת.ב. תקן ת"י 27
)תאימות  IEC-61547או 

וחסינות אלקטרו 
 מגנטית לציוד תאורה(

 עומד   לא
 עומד

  

 IEC-62031ת.ב. תקן  28
)דרישות בטיחות מנורת 

 (LED -ה

 עומד   לא
 עומד

  

 CCTטמפרטורת צבע  29
  K° 3000   -ל

 עומד   לא
 עומד

  

30 CRI  70 -גדול מ  עומד   לא
 עומד

  

 ספקטרוםתחום ה 31
של  מרביערך  – הכחול
 55%עד  הפיק

 עומד   לא
 עומד
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 מסמך

 מספר

הדרישה והמסמך הנדרש 
 )ככל שנדרש(

 תשובת  המציע

במקום   Vנא לסמן 
 :המתאים

 

אסמכתאות 
 מצורפות

בדבר   Vנא לסמן 
 ,צירוף המסמך הנדרש

מלא את מספר ל
המסמך המצורף 

ולסמן  כאסמכתא
במרקר את הסעיף 

 הרלבנטי

 מענה מפורט 

)נדרש רק בסעיפים 
בהם אין דרישה לסימון 

V  בעמודת "תשובת
 המציע"( 

במידת הצורך, ניתן 
לצרף דף עם פירוט 
ולציין את שם המסמך 

 בטבלה   

"ת והצהרת יצרן ג 32
 יציבות צבע 
BINNING ע"פ 
IEC62707 

 עומד   לא
 עומד

  

33 CUT OFF  ואינדקס
 13201ע"פ ת"י  סינוור

 עומד   לא
 עומד

  

תעודת בדיקה לבטיחות  34
 IECפוטוביולוגית  ת"י/

, אישור לקבוצת 62471
 .RG0 -0סיכון 

 עומד   לא
 עומד

  

תעודת בדיקה לאורך  35
חיים ושרידות  של הלד, 

בהתאם לתקנים 
"ל נאו הבי האמריקאים

 הרלוונטיים כדלקמן:

תקנים  •
         :אמריקאים

IES-LM79-08 

• IES-LM80-08 
+TM21  עבור ירידת

תפוקת אור בתלות 
 LUMEN בזמן

MAINTENANCE 

•   82-12-IES 

שינויים פוטומטריים 
 כתלות בטמפרטורה

 או  

"ל: נתקנים בי
IEC62717, 
IEC62722 

 עומד 

 

 

 

 

 

 

 

 

  לא
 עומד

  לא
 עומד

 

 

 

 

 

 

 

  לא
 עומד

  

מלא  דו"ח פוטומטרי 36
ועקום פיזור אור 

ממעבדה מוסמכות  
ISO17025 

 עומד   לא
 עומד
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 מסמך

 מספר

הדרישה והמסמך הנדרש 
 )ככל שנדרש(

 תשובת  המציע

במקום   Vנא לסמן 
 :המתאים

 

אסמכתאות 
 מצורפות

בדבר   Vנא לסמן 
 ,צירוף המסמך הנדרש

מלא את מספר ל
המסמך המצורף 

ולסמן  כאסמכתא
במרקר את הסעיף 

 הרלבנטי

 מענה מפורט 

)נדרש רק בסעיפים 
בהם אין דרישה לסימון 

V  בעמודת "תשובת
 המציע"( 

במידת הצורך, ניתן 
לצרף דף עם פירוט 
ולציין את שם המסמך 

 בטבלה   

קובץ דיגיטלי בפורמט  37
IES  אוLUMDAT   
עבור כל   LM79לפי

  פוטומטריה מוצעת

 עומד   לא
 עומד

  

לא   עומד  מחבר לחיבור מהיר 38
 עומד

  

  DALIממשק תקשורת 39
תקן  בהתאם לדרישות

IEC62386 ,  כולל
DALI 2 

 עומד   לא
 עומד

  

דרייבר עם יכולת   40
 PRESET -תכנות 

      

הוראות התקנה מיצרן  41
 גוף התאורה

 עומד   לא
 עומד

  

הוראות תחזוקה מיצרן  42
 גוף התאורה

 עומד   לא
 עומד

  

כתב אחריות היצרן מלא  43
ומפורט לגופי התאורה 

 120)עשר( שנים ) 10-ל
כתב האחריות  חודשים(

יכלול שיבוב מלא 
 מועצהלטובת ה

 עומד   לא
 עומד

  

 מערכת ניהול  ובקרהשל ת והתקנה קעבודות אספ

       ()בגוף התאורה בקר 

התקנה פנימית בתוך  44
ג"ת, או חיצונית ע"פ   
ANSI C136.41 7-pin 

NEMA 

      

תקשורת בטופולוגית  45
MESH  SELF 

HEALING   המאפשרת
תקשורת אמינה  
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 מסמך

 מספר

הדרישה והמסמך הנדרש 
 )ככל שנדרש(

 תשובת  המציע

במקום   Vנא לסמן 
 :המתאים

 

אסמכתאות 
 מצורפות

בדבר   Vנא לסמן 
 ,צירוף המסמך הנדרש

מלא את מספר ל
המסמך המצורף 

ולסמן  כאסמכתא
במרקר את הסעיף 

 הרלבנטי

 מענה מפורט 

)נדרש רק בסעיפים 
בהם אין דרישה לסימון 

V  בעמודת "תשובת
 המציע"( 

במידת הצורך, ניתן 
לצרף דף עם פירוט 
ולציין את שם המסמך 

 בטבלה   

והתאוששות עצמית 
 במקרה של אובדן קשר

המשך פעולה תקינה ע"פ  46
שעון פנימי ותוכנית 

פנימית במקרה  הפעלה
 תקשורת. של הפסקת

 72שמירת נתונים של 
 שעות פחות.

      

עמידה בתקנים  47
רלוונטיים של מת"י, 

FCC, CE    עבור
תחום  – RFיחידות 

תדרים, הספק שידור, 
רוחבי סרט, וכד' ותקני 

 בטיחות רלוונטיים

      

וולט  220 –מתח הפעלה  48
 הרץ 50,  ±10% 

 עומד   לא
 עומד

  לא עומד

 הגנה מפני נחשל מתח 49
 10kV/10kA  –זרם /

 עומד     לא
 עומד

  

לפחות  –תנאי סביבה  50
66 IP  ליחידה פנימית

   בגוף התאורה, טמפ'
°C  45 

 עומד   לא
 עומד

  

 70,000 –אורך החיים  51
 ש"ע

 עומד   לא
 עומד

  

לא   עומד  ממשקים של הבקר: 52
 עומד

  

 DALIדיגיטלי  • 
 V0-10ואנלוגי  
 לדרייבר

 עומד   לא
 עומד

  

יציאה דיגיטלית  • 
 2 -נתק(  -)קצר

 יחידות

 עומד   לא
 עומד
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 מסמך

 מספר

הדרישה והמסמך הנדרש 
 )ככל שנדרש(

 תשובת  המציע

במקום   Vנא לסמן 
 :המתאים

 

אסמכתאות 
 מצורפות

בדבר   Vנא לסמן 
 ,צירוף המסמך הנדרש

מלא את מספר ל
המסמך המצורף 

ולסמן  כאסמכתא
במרקר את הסעיף 

 הרלבנטי

 מענה מפורט 

)נדרש רק בסעיפים 
בהם אין דרישה לסימון 

V  בעמודת "תשובת
 המציע"( 

במידת הצורך, ניתן 
לצרף דף עם פירוט 
ולציין את שם המסמך 

 בטבלה   

כניסה דיגיטלית  • 
DRY CONTACT  

 2 -נתק(  -)קצר
 יחידות

      

כניסה אנלוגית עבור  • 
 גלאי אור או אחר

      

מיתוג מתח  -יציאה  • 
הפעלה של דרייבר 

(250W)רצוי( ) 

      

 AES   אבטחת מידע 53
encryption - 128-

bit/256-bit   והכל
 7כמפורט בסעיפי פרק 

למפרט הטכני סעיף יא' 
 אבטחת מידע  -

      

     רכזת 

התקנה פנימית בתוך  54
ארון חשמל , או חיצונית 

 עודיתיבארונית י

      

תקשורת עם יחידות  55
בקרה של גופי תאורה 

  MESHבטופולוגית 
SELF HEALING  
המאפשרת תקשורת 
אמינה  והתאוששות 

עצמית במקרה של אובדן 
 קשר.

      

תקשורת סלולארית  56
GPRS/3G/4G LTE   או

ETHERNET   למרכז
 שליטה ובקרה

      

 100תקשורת ל  –תכולה  57
 גופי תאורה לפחות

      



123 

 

 

 

 מסמך

 מספר

הדרישה והמסמך הנדרש 
 )ככל שנדרש(

 תשובת  המציע

במקום   Vנא לסמן 
 :המתאים

 

אסמכתאות 
 מצורפות

בדבר   Vנא לסמן 
 ,צירוף המסמך הנדרש

מלא את מספר ל
המסמך המצורף 

ולסמן  כאסמכתא
במרקר את הסעיף 

 הרלבנטי

 מענה מפורט 

)נדרש רק בסעיפים 
בהם אין דרישה לסימון 

V  בעמודת "תשובת
 המציע"( 

במידת הצורך, ניתן 
לצרף דף עם פירוט 
ולציין את שם המסמך 

 בטבלה   

המשך פעולה תקינה ע"פ  58
שעון פנימי ותוכנית 

הפעלה פנימית במקרה 
הפסקת תקשורת. של 

 72שמירת נתונים של 
 שעות פחות.

      

עמידה בתקנים  59
רלוונטיים של מת"י, 

FCC, CE   יחידות לRF  
תחום תדרים, הספק  –

שידור, רוחבי סרט, וכד' 
 ותקני בטיחות רלוונטיים

      

וולט  220 –מתח הפעלה  60
 הרץ 50,  ±10% 

      

הגנה מפני נחשל  61
 kV/10kA  –מתח/זרם 

10 

      

 66לפחות  –תנאי סביבה  62
IP 'טמפ ,°C  45 

      

 70,000 –אורך החיים  63
 ש"ע

      

       ממשקים 64

יציאה דיגיטלית   
 יחידות 2 -נתק(  -)קצר

      

 DRYכניסה דיגיטלית  
CONTACT  קצר(-

 יחידות 2 -נתק(  

      

עבור כניסה אנלוגית  
 גלאי אור או אחר

      

 Ethernet RJ45, USB       
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 מסמך

 מספר

הדרישה והמסמך הנדרש 
 )ככל שנדרש(

 תשובת  המציע

במקום   Vנא לסמן 
 :המתאים

 

אסמכתאות 
 מצורפות

בדבר   Vנא לסמן 
 ,צירוף המסמך הנדרש

מלא את מספר ל
המסמך המצורף 

ולסמן  כאסמכתא
במרקר את הסעיף 

 הרלבנטי

 מענה מפורט 

)נדרש רק בסעיפים 
בהם אין דרישה לסימון 

V  בעמודת "תשובת
 המציע"( 

במידת הצורך, ניתן 
לצרף דף עם פירוט 
ולציין את שם המסמך 

 בטבלה   

 AES   אבטחת מידע 65
encryption - 128-

bit/256-bit 

      

 עבודות אספקת והתקנה של מערכת השליטה ובקרה

כתב אחריות היצרן מלא  66
ומפורט ליחידות 
השליטה, הבקרה 

)עשר(  10-לוהרכזות 
כתב  חודשים( 120שנים )

האחריות יכלול שיבוב 
 מועצהמלא לטובת ה

      

למערכת משק הניהול מ 67
 כולו בשפה העברית

      

 מערכת הניהול והבקרה 68
התממשקות  תאפשרמ

עתידית עם מערכת 
שליטה ובקרה עירונית 

.  .APIבאמצעות  אחודה
המערכת תאפשר ניהול 
 עפ"י הרשאות משתמש

      

 תאורההניהול מערכת  69
עמעום, כיבוי  תאפשר

והדלקת אורות ברמת 
 הפנס הבודד

      

 מערכת הניהול תחבר 70
מערך תאורה ותתפעל 

אותו על בסיס תהליכים 
מוגדרים לתזמון כיבוי 
והדלקת אורות בהתאם 

לשעות היום ועונות 
 :השנה

      

ניטור  –ניהול חשמל  71
למניעת "נפילת" רשת על 

-ידי זיהוי צריכה חריגה 
 חשמל-חיישני מתח
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 מסמך

 מספר

הדרישה והמסמך הנדרש 
 )ככל שנדרש(

 תשובת  המציע

במקום   Vנא לסמן 
 :המתאים

 

אסמכתאות 
 מצורפות

בדבר   Vנא לסמן 
 ,צירוף המסמך הנדרש

מלא את מספר ל
המסמך המצורף 

ולסמן  כאסמכתא
במרקר את הסעיף 

 הרלבנטי

 מענה מפורט 

)נדרש רק בסעיפים 
בהם אין דרישה לסימון 

V  בעמודת "תשובת
 המציע"( 

במידת הצורך, ניתן 
לצרף דף עם פירוט 
ולציין את שם המסמך 

 בטבלה   

מחולל דוחות מפולח  72  
 ומתוזמן

      

מונה אנרגיה  ויופעליותקן  73
 כולל חיווטבכל מרכזייה 

. מונה האנרגיה יהיה 2

 ELNETתלת פאזי דגם 
– LT .ש"ע מאושר 

. המונה יותקן על פס דין 3
במרכזיית התאורה, כולל 

 . 14VDC , 2Aספק כח 

. יותקנו משני זרם על קווי 4
 הזינה הראשיים.

. בנוסף יותקן מתאם 5

 ADAMתקשורת 
RS485  ל- RS232 

מהיציאה הטורית של 
אל הכניסה הטורית  הבקר

 של מונה האנרגיה.

. . מונה האנרגיה 6
יאפשר לספק נתונים לגבי 
צריכת הזרמים, הספקים 
אקטיביים וריאקטיביים, 
מקדם הספק, הספקים 
נצברים, מתחים תלת 
 פאזיים ומתחים שלובים
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 הצהרת המציע  .4

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת אני הח"מ ____________ ת.ז.  .1
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: וכי אהיה 

מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ___________________ ח.פ./ח.צ/ת.ז.  הנני .2
 "(.המכרז" -" והמציע)להלן: " 22/2019במכרז פומבי _____________, המציע 

ההתאמות לדרישות מקצועיות ולמפרטים ת טבל"כי כל הפרטים בבזאת  הריני מצהיר .3
 נכונים ומדויקים. " לעיל, הטכניים

כי בחנתי לעומק והבנתי את כל מסמכי המכרז שבנדון, ובכלל זה: מצהיר בזאת הריני  .4
טופס הצעת  יםהטכני יםההודעה לעיתונות, ההוראות למשתתפים, נוסח ההסכם, המפרט

 י, הבנתעבודות נשוא המכרזכל הפרטים הנוגעים ל ,המציע וכתב הכמויות, ולאחר שנודעו לי
את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה, בדקתי ושקלתי כל דבר 

העבודות מציע בזאת לספק את כל המציע . המציע העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעת
, על פי ההוראות והתנאים הקבועים בכלל מסמכי המכרז ובמחירים נשוא המכרז

 .המפורטים בהצעת המחיר המוגשת במעטפה נפרדת

את מסמכי המכרז ואהיה מנוע מלהציג כל  המציע מוגשת על סמך בדיקת המציע הצעת .5
ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או  -תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על אי

 הנני ו/או המציעכל חלק מהם ואני מוותר מראש על טענות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי 
 ת והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות.את כל ההתחייבויו ים/מקבל

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .6

זכה במכרז וימצא במהלך תקופת יעומד בכל תנאי המכרז וכי היה ו המציעכי  .א
 לבטל את ההתקשרות.  מועצהתהיה רשאית ה ,עומד בתנאי המכרזו ההסכם כי אינ

למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז ובכלל זה כל ההתחייבויות  .ב
 המפורטות בהם. 

יסופקו בהתאם למסמכי מכרז זה וכי התמורה תשולם על  העבודות נשוא המכרז .ג
ו/או , על צרופותיו ואני נספח ב' ובהתאם להוראות ההסכם  ההצעה הכספיתבסיס 

 על כל טענה בקשר לכך.  ים/מוותרהמציע 

תקופת ביצוע יהיו בידי/נו במהלך כל שמצהיר/ים ומאשר/ים  ו/או המציע אני .ד
כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים בדין לשם כך  העבודות נשוא המכרז

 על ידי/נו.

מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, קשירת ו/או המציע  אני .ה
 לאותו מכרז.קשר או חבירה בחוזה עם כל מציע אחר 

מתחייב/ים בזאת לחתום על ההסכם בתוך  ו/או המציע אם הצעה זאת תתקבל, אני .ו
המועד הקבוע לכך בהוראות למשתתפים ולמסור בידיכם כל המסמכים הנדרשים 

רשאית לבטל זכייתי/נו ולחלט   מועצהלא נעשה כן, תהיה ההיה ובמסמכי המכרז. 
 את הערבות שמסרתי/נו.
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כי הכמויות המפורטות בטופס הצעת המחיר אינן אלא אומדן בלבד ע ידוע לי ו/או למצי .7
שאינו מחייב. הכמויות לצורכי התחשבנות תהיינה בהתאם לכמויות שתבוצענה בפועל 

 בהתאם להזמנות בכתב שתומצאנה לספק מעת לעת. 

כי הערבות המצורפת להצעתי/נו זו משמשת להבטחת עמידתי/נו אחר  ו/או למציע ידוע לי .8
י/נו ו/או המצאת ההסכם חתום על ידי/נו בצירוף כל המסמכים הנדרשים, במועד הצעת

הנדרש וכי אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו 
רשאית,  מבלי להזדקק להסכמתי/נו   מועצהעל פי ההוראות למשתתפים והצעה זו, תהיה ה

וע מכל סעד אחר הנתון לה על פי מסמכי המכרז ו/או או למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגר
על פי כל דין, לחלט את סכומה, כמו כן, כי סכום הערבות נקבע כפיצוי מוסכם בכל אחד 
מהמקרים המנויים בהוראות למשתתפים, והנני/ו מוותר/ים על כל טענה ו/או דרישה כנגד 

 במקרה בו תממש את זכותה כאמור.  מועצהה

מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומד/ים  אני ו/או המציע .9
 בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז באשר למציע ההצעה למכרז.

 יום 120תקפה לתקופה של ותהא הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי  .10
נאריך את  ו/או המציע , אנימועצהמהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.  לפי דרישת ה

תוקף ההצעה ותוקף ערבות המכרז לתקופה נוספת, כפי הנדרש. ידוע לי/נו ומוסכם עלי/נו 
כי אי הארכת ערבות המכרז כנדרש תהווה הפרת התחייבותי/נו,  הפרה שתקים לחברה, בין 

בות שבידה, זאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים לה בדין היתר, זכות לחילוט הער
 ו/או עפ"י מסמכי המכרז.

 עפ"יאם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו  .11
, מבלי להזדקק להסכמתי/נו או תרשאי העירייה תהיהההוראות למשתתפים והצעה זו 
 עפ"ימסמכי המכרז ו/או  עפ"י להוע מכל סעד אחר הנתון למתן הודעה מוקדמת ומבלי לגר

זו, כפיצויים קבועים ומוערכים  הכל דין, לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצע
 עקב כך.  להמראש לנזקים והפסדים העלולים להיגרם 

למונחים בטופס זה תינתן המשמעות הנתונה להם בהוראות למשתתפים, אלא אם נקבע  .12
 .מפורשות אחרת

זו כל המסמכים והאישורים הנדרשים בתנאי המכרז, לרבות ערבות בנקאית  הלהצע מצ"ב .13
 .בסכום, בתנאים ולתקופה כמפורט בהזמנה להגיש הצעות ותנאי המכרז

 אמת.  -זהו שמי, זו חתימתי וכל האמור בתצהיר זה  .14

____________ _______________ ____________ ____________ 

 חתימה וחותמת מספר ת"ז     שם ותפקיד במציע   תאריך       

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ______, מ"ר _________, מרח'___________, מאשר בזאת כי ביום _______ 
הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז/המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 

צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את להצהיר את האמת וכי הוא יהא 
   נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

       : חתימה וחותמת עו"ד
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  18ספח נ
 

 מחיר הצעת
 לכבוד

 , (להגשה במעטפה נפרדת)22/2019 מכרז פומבי מס'  - מטה בנימיןאזורית  מועצת

 

, בחנתי/נו לעומק והבנתי/נו את כל מסמכי המכרז שבנדוןמצהיר/ים בזאת כי  אני ו/או המציע  
הבנתי/נו את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המציעים במכרז זה, בדקתי/נו ושקלתי/נו 

הנני/ו מציע/ים בזאת לספק את כל כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי/נו. 
עים בכלל מסמכי המכרז, נושא המכרז, הכל על פי ההוראות והתנאים הקבו העבודות

 .במחירים המפורטים להלן בהצעת מחיר זו

  

בדקתי/נו (.מסמך א')יחולו ההוראות למשתתפים דנא  ידוע לי/נו כי על הצעת מחיר 
ומצאתי/נו, כי התמורה הנקובה בהצעתי/נו מניחה את דעתי/נו ומהווה תמורה מלאה, שלמה 
והוגנת לכל התחייבויותיי/נו נשוא מכרז זה. כמו כן  אני/ו  מאשר/ים כי התמורה הנקובה 
בהצעתי/נו הינה סופית, לא תשתנה, והיא כוללת את כל ההוצאות מכל מין וסוג, הכרוכות 

, בהתאם לדרישות מסמכי המכרז וכל המסמכים המצורפים עבודות נשוא המכרזהבאספקת 
אני/ו מצהיר/ים כי הצעתנו זאת הינה בגדר להצעתי/נו זו ולביצוע התחייבויותינו לפיהן 

הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו עפ"י מסמכי היסוד שלנו וכי הגשתה אושרה על ידי הגופים 
 המוסמכים במציע.

 

י לתמורה המוצעת על ידינו לא תתווסף כל הצמדה או התייקרות, וכי היא תשולם ידוע לנו כ 
 בערכה הנומינלי. 

 

 אחיד לכל המחירים המצוינים בכתב הכמויותהנחה שיעור )  לאספקה והתקנה להלן הצעת המחיר
 (:16 נספח)

מע"מ  ללאמחיר  רכיב לתמחור

הכמויות  בלכת

 המלא

 אחוז הנחה מוצע

 האספקה וההתקנהעבודות 

לכתב הכמויות כוללת יחידת 

בקרה מקושרת רכזת ומרכז 

בקרה, תוכנות בקרה ושו"ב 

לניהול הפנס, מתאם וכבלים 

 קומפלט כמפורט לעיל

  

 

 קומפלט גוף תאורהלבש"ח מחיר חודשי המחיר הינו לתחזוקת 'טוטאל ריסק'  להלן הצעת המחיר

 (:16 נספח) בכתב הכמויותכמפורט במסמכי התחזוקה ו
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 קבלן משנה לעבודות האספקה וההתקנה. קבלן המשנה יהיה :בכוונתנו להעסיק 
.___________________________________ 

 
 בכוונתנו להעסיק קבלן משנה לעבודות התחזוקה. קבלן המשנה יהיה:

.___________________________________ 
 

 

____________ _______________ ____________ ____________ 

 חתימה וחותמת  מספר ת"ז       שם ותפקיד במציע  תאריך        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחיר סופי קבוע בש"ח רכיב לתמחור

נל"ג )פנס(   לגו"ת תחזוקה 'טוטאל ריסק' 

  בתקופת ההקמהקומפלט 

 

לד )פנס(   לגו"ת תחזוקה 'טוטאל ריסק' 

 בתקופת הבדקקומפלט 

 

לד )פנס(   לגו"ת תחזוקה 'טוטאל ריסק' 

 לתקופת התחזוקה והאופציות
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 20נספח 

 קנסות נספח

 

מוסכם על הצדדים כי במקרה של הפרת הסכם בנושאים המפורטים להלן, תהיה למועצה  .1

 הזכות לקנוס את הקבלן הזוכה בהתאם למפורט להלן, וזאת ביחס לכל הפרה והפרה. 

מובהר בזאת כי הדרישה לתשלום הקנסות תבוא בנוסף לכל סעד אחר העומד לטובת  .2

 המועצה על פי דין ועל פי החוזה. 

  – מהלענין הק .3

סך   –בגמר ההתקנה לכל יישוב  ימי עבודה  10ועד  קלנדרי בוע"ז החל משבלו פיגור .א
 ליישוב ₪  1000

 לכל יום נוסף. ₪  1000ומעלה, סך   ימי עבודה  10- מפיגור  בגין .ב
 .זה, ערבי חג ושבת לא יחושבו כימי עבודה לענין

 ויאושר ובכתב מראש אחרת יסוכם אם אלא מלאים עבודה כימי יחושבו"מ חוה ימי .ג
 המועצה ידי על

אי דיווח על שינויים או אי התאמה בין התכולה המסופקת/מותקנת לדרישות  בגין .ד
סך השווה להפרש המחיר בין הפריטים  –המכרז והמפרטים גם אם באישור המפקח 

 . 50%ככל שישנו )גם אם בחסר( בתוספת 

 מטה 5הקבלן כמפורט בסעיף  יקנסגם פער בחיסכון כתוצאה מכך,  שיווצר ככל .ה
 

, כגון שפיכת הקשורים לשמירת כלל איכות הסביבה וההוראות מהנהליםבמקרה של חריגה  .4

ש"ח בגין כל מקרה  14,000 -פסולת באתר בלתי מאושר, יוטלו על הקבלן קנסות בסך של 

 של הפרת הנהלים וההוראות.

  – לענין תחזוקה.4      

 לקריאה רגילה ₪  500בקנס של  -לפי סוג קריאה  חריגה בלו"ז .א

 דחופה/לקריאת חירום₪  1000 - חריגה בלו"ז לפי סוג קריאה .ב

בהסכם נדרש כאם הקבלן לא דיווח  -אי דיווח או דיווח שגוי  בגין .ג

יומן העבודה וספר הטיפולים והאחזקה למתקני התאורה  התחזוקה ו/או

להפחית רשאי המפקח  -וצעו אינם מעודכנים וכוללים את הטיפולים שב

    או עדכונם העבודה החודשי, עד להשלמת הדיווחים אחוז משכר 50

 כנדרש

קנס הקבלן כמפורט ילענין דיווח שגוי, ככל שיווצר גם פער בחיסכון כתוצאה מכך, י .ד
          .מטה 5בסעיף 
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הקבלן  קנסיי עמעום ללא  10% מעל  לא מנורמלת של בסטיה אחוז חיסכון מינימלי לענין . 5
( מוכפל  55%)באחוזים בין רף החיסכון המינימלי על פי מכרז  לפער"ח בשהשווה  סךב

   5% בתוספת"ש הלא נחסך הקוטבמספר 
 

הקנסות מכל תשלום המגיע לקבלן על פי  מיוסכ את לנכות זכאית תהיה המועצה.6

   הסכם זה. 

הנקובים בנספח קנסות זה נחשבים בעיני הצדדים כפיצוי סביר כתוצאה  הסכומים.7

      מהנזק הצפוי בשל הפרת ההסכם על ידי הקבלן. 

  

 כחוק"מ מע יתוסף לעיל הקנסות סכומי לכל.8
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 21נספח 

 מפרט תוכנת שו"ב לניהול תאורה

 לפרוייקט (CYMBIOT) סימביוט'דרישות מערכת ניהול לשו"ב של חברת '

 

 3המייצרת  את תוכנת השליטה והבקרה ניסיון בארץ בהפעלת התוכנה במשך סימביוט  לחברת.1

 מלאות לפחות במערכות ציבוריות.  שנים

גופי תאורה בכל אחד  5,000מותקנת ופועלת בשלושה פרויקטים מסחריים של לפחות  ההתוכנ.2

 מהפרויקטים בנפרד. 

 TELCOולפחות התקנת מערכת אחת ברמת  On Premiseלתוכנה יכולת מוכחת של התקנת ענן, .3

(Multi-Tenant)  . 

 ציע במכרז. חודשים לפחות טרם הגשת הצעת המ 12כל אחת מהמערכות לעיל פועלת במשך .4

 התוכנה זמינה להתקנה מיידית של גרסה קיימת בעלת היכולות המפורטות מטה לכל הפחות..5

( וניסיון מוכח של המערכת הספציפית בלמעלה  Production -התוכנה בעלת התקנות מבצעיות )ב.6

מתוכם לפחות בישראל( כדוגמת תשתיות לאומיות, ערים,  5אתרים/לקוחות ) 10-מ

 יטחוניים.ומתקנים ב

 1,000 -לתוכנה מערכת ניסיון מוכח של התקנות בארץ ובעולם אשר כוללות במצטבר למעלה מ.7

 Onסנסורים כאשר למערכת יכולת מוכחת של התקנת ענן,  100,000 -מצלמות ולמעלה מ

Premise  ולפחות התקנת מערכת אחת ברמתTELCO  Multi-Tenant   .)) 

 רתקציא.

 TELCOולפחות התקנת מערכת אחת ברמת  On Premiseל התקנת ענן,למערכת יכולת מוכחת ש

(Multi-Tenant) . 

 .כל ממשקי התצוגה, הניהול, התפעול וכל אלמנט אחר יהיו בשפה העברית .1

בכל שלב תתאפשר אינטגרציה של סנסורים חיצוניים למערכת ובלבד שמערכת הניהול כבר  .2

 קיימת ועובדת באופן מלא ומוכח.

 התקנה אחת. למערכת גרסת  .3

ניהול אחוד ושילוב תפעולי של סוגים שונים של יחידות בקרה  והמידע  מאפשרתהמערכת  .4

 בכל המודולים ומסכי המערכת.

 .התממשקות לתוכנת שליטה ובקרה עירונית שתותקן בעתיד מאפשרתהמערכת  .5
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רועים שתאפשר העברת פקודות לכל מערכת תפעולית  ימנוע ניהול א תספקהמערכת  .6

 .המחוברת למערכת

אפשר מספר בלתי מוגבל של ניהול אירועים ותהליכים בצורה של עצי תמ –  ניהול אירועים .7

קבלת החלטות. מבנה העץ לא יהיה מוגבל הן במספר השאילתות והן במספר התשובות 

 האפשריות אשר יובילו לשלבים הבאים.

יכים, משתמשים, טריגרים רועים, תאריאפשר יצירת דו"חות דינמיים על פי אתמ – דו"חות .8

 וכיו"ב, ושילוב כל ישויות המערכת בדו"ח. 

תאפשר שילוב גרפים, מפות, ושאר ייצוגים חזותיים בדו"חות, כמו גם יצירת תבניות מכמו כן 

 דו"חות אשר ימולאו, יופקו, ויופצו על פי דרישה או על פי תאריכים וזמנים קבועים.

 פירוט .ב

 ארכיטקטורה .1

המערכת תאפשר התקנה   client server( תהיה בנויה בארכיטקטורת  C&C)  מערכת השו"ב .1

 בתצורות הבאות:

a. מאובטחע"ג שרת מקומי  התקנה  

b. של כלל הסנסורים לענן, כל משתמש  התקנה בענן )ציבורי ו/או פרטי( שתאפשר חיבור

מתחבר עם שם משתמש וסיסמא ייחודית לו אשר מקנה לו יכולות מוגבלות ומנוטרות 

 (.SaaS)בהתאם לרמת ההרשאה שניתנה לו 

c.  המערכת תכלול מרכיבMulti Tenant  (ריבוי לקוחות/משתמשים ) כך שכל משתמש יוכל

 לפעול בנפרד והמידע שלו מוגן.

d.  ניהול מידע מסנסור/מערכת/ לניהול אלפי  בבסיסי נתונים שיאפשרוהמערכת תתמוך

 סנסורים במקביל וביצוע מגוון שאילתות מורכבות על המידע המתקבל.

e. ( המערכת תכלול שרת חיישניםSensor Server 'אשר יאסוף מידע מכל חיישני צד ג )

 .דע ייעודיהמחוברים למערכת, וישמור את המידע הנאסף על ידי החיישנים בבסיס מי

f.  ארכיטקטורת המערכת תעבוד עם תקשורת מאובטחת ומוצפנת בין רכיבי המערכת באופן בו

 2, את שרתי המערכת השונים באתר  1ניתן יהיה להתקין את מערכי בסיסי הנתונים באתר 

 .3ומשתמש ייגש למערכת מאתר 

 התקנה, התממשקות והרחבה .2

מערכת כולל יכולות ניהול והטמעה תתאפשר התקנה מידית של גרסת מדף קיימת של ה .1

 בשפה העברית.
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 למערכת תהיה גרסת התקנה אחת ויחידה לכל סוגי ההתקנות והארכיטקטורות. .2

 שעות מרגע תחילת התקנה. 24עובד תוך  POCהמערכת תאפשר מסירת  .3

 המערכת תכלול קליינט מקוון הזמין באמצעות דפדפן רשת ללא התקנה מקומית. .4

 .תאפשר גמישות מרבית וכן הוספת מערכות נוספות מערכת השו"ב .5

יצרני מערכות תאורה חכמה ללא צורך בפיתוח  5המערכת תאפשר התממשקות עם לפחות  .6

 נוסף.

 .הגדרת מתקנים חדשים במערכת תיעשה ללא כתיבת קוד כלל ורק ע"י שימוש בממשק קיים .7

 לותפע .3

דות לכל מערכת תפעולית צד ג' המערכת תספק מנוע ניהול אירועים אשר יאפשר העברת פקו .1

 .המחוברת למערכת

למערכת יהיו מספר מודולים שונים אשר ניתן יהיה להוסיף או להוריד אותם ע"פ רישיון  .2

, מודול  ( Dashboard ), מודול פרוצדורות, מודול לוח מכוונים  GISמערכת וביניהם מודול 

 .דוחות

 על כל אובייקט שנוצר דרכו. השו"ב יציע מאגר נתונים פנימי  –יצירת זהויות  .3

למערכת ניסיון מוכח לבניית ישויות אשר כוללות מספר רב של פרטי מידע, מספרי  – IDמודול  .4

 ושמי עם יכולת הטמעת דרישות מספר שונה ומגוון.

מודל הניתן להתאמה אישית לפי משתמש. יציג  – Dashboardמודול  .5

סיכומים/סטטיסטיקות/תקצירי מנהלים וכו וישמש כקישור מעבר מהיר למודולים השונים 

 בשו"ב.

6. HotList –  המערכת תאפשר הן למנהל המערכת והן למשתמש מורשה ליצור רשימה של ישויות

 .כת בזמן אמתאו מילים או מספרים מכך סוג שהוא אשר ייצרו אירוע במער

יאפשר מספר בלתי מוגבל של פרוצדורות בצורה של עצי  – מודול ניהול אירועים )פרוצדורות( .7

קבלת החלטות. מבנה העץ לא יהיה מוגבל הן במספר השאילתות והן במספר התשובות 

 האפשריות אשר יובילו לשלבים הבאים.

, תאריכים, משתמשים, יאפשר יצירת דו"חות דינמיים על פי אירועים - מודול דו"חות .8

מידע, בדו"ח. כמו כן יתאפשר שילוב גרפים,  טריגרים וכיו"ב, ושילוב כל ישויות המערכת

 מפות, ושאר ייצוגים חזותיים בדו"חות, ניתן ליצור תבניות של דוחות.

יאפשר ניתוח מאגר מידע ענק שיתמוך בזיהוי אנומליות בהתבסס  – מודול תבונה מלאכותית .9

 ים משולב וחיזוי מידע.על מידע חיישנ
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 ,תומך בהעלאה קלה ומהירה של מתקנים, חיישנים ומשאבים חדשים – מודול מלאי .10

וכן מאפשר למשתמשים לבחון, לסנן, ולבצע פעולות על אלמנטים יחידים או על קבוצות של 

 חיישנים או מתקנים.

ו מאפשר למשתמשים לתזמן פעולות מערכת מראש לפי חיישנים א – תזמון פנימי .11

 קבוצות משאבים באופן חד פעמי או חוזר.

המערכת תכיל מפה גלובלית שמאפשרת הצגה של  מפות טופוגרפיות,  – GISמודול  .12

 מפות לוין, מפות רחובות, מפות מיקומים, ועוד.

מנוע הפצת מידע כתוצאה מאירוע מורכב הכולל יכולת הפצה ע"פ משתמשים של כלל  .13

למספר המשתמשים המוגדר בהתאם ליכולתם המידע במערכת, כל הפצת מידע תעשה 

 בשלל צורות: ,ולהרשאות שלהם

a. יופץ או בזמן אמת או בזמן עבר או בזמן טרום האירוע. המערכת  -הפצת למשתמשי המערכות

תאפשר בניית מסך אשר יכלול מספר רב של אמצעי חוזי אשר כל אחד מוגדר בזמן אחר ביחס 

 .לאירוע כלשהו אשר יופץ למשתמשים

b. ת הודעה אשר תכלול את תיאור האירוע, זמן האירוע, מיקום האירוע.הפצ 

c.  הפצת פקודות למערכות צד ג' אשר יוגדרו בשטח ע"י מנהל המערכת )למנהל המערכת תהיה

 .יכולת לשנותם(

d.  הפצת מפותGIS עם מיום מוגדר ושלל אמצעים. 

e. מתן פקודות מידיות לסנסורים. 

f.  אחריותו והגדרתו במערכתהקפצת תהליך עבודה לכל משתמש ע"פ. 

g. שליחת מיילים עם וידאו ותמונות לשלל נמענים לפי הרשאות והגדרות. 

h. ( הפצת הודעות טקסטSMS ). 

 ממשק משתמש .4

 .ממשק הפעלה ותצוגה מלא בשפה העברית .1

 – GISתצוגה גראפית של בקרים / סנסורים / מצלמות על מפת האזור המנוהל במערכת  .2

GRAFICAL INFORMATION SYSTEM –  תהיה מבוססת על מנוע שלESRI . 

 . RASTERו  OSMיהיה מובנה במערכת ויתמוך ב  GIS -ה .3

 .המפות ניתנות להצגה מותאמת על ידי המשתמשים .4

 .OFFLINEו  ONLINEב  GISהמערכת תאפשר עבודה על ה  .5
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ים הצגת כלל התוצרים של המערכת בהתאם לקבוצות סנסורים, הצגת כלל המשתמש .6

והציודים המשויכים על המפה, הוספת נקודות עניין ע"י משתמש בצורת נקודה או פוליגון 

 והפצת המידע למשתמשים אחרים בצורה של פקודה.

הן בפלייר קופץ והן כווידאו אשר מוטמע בתוך המפה  GISהשו"ב יאפשר צפייה ע"ג מפות  .7

 .עצמה ע"פ מיקום

ניהול מסכים מובנה כך שתצורת המערכת  –כת שליטה על קיר מסכים כמודול תוכנתי במער .8

 .תהיה מסוגלת להשתנות בקרות אירוע או תרחיש מוגדרים מראש

בכל שלב ושלב יהיה ניתן לשלב אייקונים להקפצת מידע כגון וידאו, מפה או כל מידע אחר  .9

 במערכת. השילוב יבוצע ללא הטמעת קוד.

 .חת הודעה לצד שלישיבכל שלב ניתן יהיה להטמיע אייקון אשר יאפשר שלי .10

 ניהול משתמשים .5

דרגות לפחות  10מנוע ניהול משתמשים שיאפשר להגדיר משתמשים עם רמות הרשאה של  .1

 לכל יישום/אפליקציה.

תינתן אפשרות לבטל ולאפשר למשתמשים יכולות כגון חיבור למערכת, סגירת ממשק  .2

 משתמש, הפצת מידע, גישה למודולים.

 WEB , CLIENTלמגוון משתמשים )  ( COREסביבה ) המערכת תאפשר כניסה לאותה  .3

DESKTOP במגוון שפות ). 

 BIמנוע  .6

מאפשר הטמעת קישוריות מורכבת )קשרים לוגיים, תלויי שעה/יום אירועים, לפי השהייה  .1

 ועוד( בין מגוון תתי מערכות וסנסורים.

ם ממספר תתי קישור בין אירועים מגוונים תלויי טריגר בודד או מספר טריגרים המתקבלי .2

 .מערכות שונים, החיבור יתאפשר בכל צורת קומבינציה בין כל מערכת או חיישן למשנהו

 .טריגרים שונים לכדי אירוע אחד 50המערכת תאפשר חיבור של למעלה מ  .3

 .קישור אירוע למיקום ספציפי במפה, ללא קשר למיקום פיסי של מערכת בודדת .4

בהתאם לאירוע ושיוך כל תרחיש למשתמש בודד או הפעלת תרחיש או מספר תרחישים  .5

 .קבוצת משתמשים

( עבור מגוון סוגי אירועים )התחלת הקלטה, הפעלת מערכת צד  schedulerיצירת מתזמנים ) .6

 .ג', קביעת עוצמת הארה וכו'(
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הפעלת תרחיש תהיה מגוונת )הפעלת מערכת צד ג', שליחת מיילים/הודעות, שליחת פקודת  .7

HTTP , MQTT עוד(ו. 

 תמחור וחיוב .7

 מאה ועשרים) 120בלבד לתקופה של  SAASהמערכת תוצע במודל  )תשלום חודשי קבוע(   .1

 .(SLAחודשים יחד עם תוכנית תמיכה )

 

____________ _______________ ____________ ____________ 

 חתימה וחותמת מספר ת"ז שם ותפקיד במציע תאריך

 

 אישור

מרח'___________, מאשר בזאת כי  נציג מאושר חברת 'סימביוט' ,  ______אני הח"מ, 
לנושא שו"ב כמפורט בנספח זה. הצעת  22/2019פנה אלינו בקשר עם מכרז _______  המציע 

 המחיר שקיבל תואמת את כל הנדרש והמפורט לעיל.

___________________ 

 חתימה וחותמת סימביוט
(CYMBIOT) 
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 'במסמך 

 הסכם האספקה וההתקנה

 

לאספקה והתקנה של תאורת רחוב לד ומערכת שליטה ובקרה הסכם 

 ותשתיות חשמל

 ,בנימיןנערך ונחתם ב

      בשנת       לחודש       ביום 

 

 בין:

  מועצה אזורית מטה בנימין

 ("המועצה ", "המזמין)להלן: "

 
 ;מצד אחד

 בין:

 ___________, ח.פ  ____________

 ("הקבלן)להלן: "

 ________________________ מרח'
 טל'__________________________
 פקס'_________________________

 :על ידי מנהליה המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמה כדין
 ת.ז. __________ ,ה"ה ___________
 , ת.ז. __________ה"ה___________

 
 ;מצד שני

והמזמין מעוניין להתקשר עם הקבלן בהסכם לביצוע הכולל, בין היתר,  עבודות פירוק  -הואיל:

, LEDגופי תאורה קיימים, אספקה, התקנה ותפעול של גופי תאורה בטכנולוגית 

חשמל ועמודי חשמל, העתקת קווי אספקת ציוד ואביזרים לרבות לצורך טיוב תשתיות 

פרויקט להתייעלות אנרגטית בתאורת "חשמל, מערכות שו"ב ותקשורת במסגרת 

, הכל ן"אזורית מטה בנימיהבמועצה רחובות ושצ"פים )שטחים ציבוריים פתוחים( 

כפי שיידרש לו וכפי שיוזמן על ידו מעת לעת לשיקול דעתו הבלעדי, ובין היתר, בהתאם 

הכל על פי תנאי הסכם זה לרבות , ו"(המתקניםד לרשותו )להלן: "לתקציב שיעמו

", עבודות האספקה וההתקנה"המסמכים והמפרטים המצורפים לו )להלן: 

 "(;הפרויקט"( )"העבודות"
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"( והצעת המכרזלביצוע העבודות )להלן: " 22/2019מכרז פומבי מס' פרסמה  והמועצה  -הואיל:

 ;"(הצעת הקבלן)להלן:  "הקבלן נקבעה כהצעה הזוכה בו 

והקבלן הביע את רצונו להתקשר עם המזמין בהסכם זה, מבלי שתוקנינה לו זכויות  -הואיל:

 ;נוספות כלשהן

יכולת וניסיון בביצוע  ,אמצעים ,ציוד ,והקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו ידע, מומחיות -הואיל:

 ;התחייבויותיו נשוא המכרז

ומתחייב כי הוא קבלן רשום ורשאי  עפ"י הוראות הדין לבצע  והואיל והקבלן מצהיר -הואיל:

שיון זה יהיה בתקפו בכל תקופת ביצוע יאת העבודות נושא הסכם זה, והוא מתחייב כי ר

 ;העבודות

והקבלן הינו קבלן עצמאי שביכולתו לבצע התחייבויותיו במועדים הנקובים בהסכם זה  -הואיל:

 ;כרז ובהסכם זה, הכל כמפורט בהסכם זהולמשך כל תקופת ההסכם, כהגדרתה במ

והמזמין, על סמך הצעת הקבלן והצהרותיו, מסכים להתקשר עם הקבלן בהסכם זה  -הואיל:

והכל בכפוף להתחייבויות הקבלן למלא את כל ההוראות, התניות והתנאים המפורטים 

 ;בהצעתו במסמכי המכרז על נספחיהם השונים והוראות הסכם זה

הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים, הכל כמפורט בתנאי הסכם וברצון  -הואיל:

 ;זה לעיל ולהלן

 -:אי לכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים, כדלקמן

 הוראות כלליות .א

 מבוא .29

 למונחים הבאים המשמעות כדלקמן:בחוזה זה תהא  (א)

 _____ 22/2019מכרז מס'  -" המכרז" (1)

המכרז, על צורפותיו, ולרבות חוזה זה וחוזה כל מסמכי  -" מסמכי המכרז" (2)

 (.למסמכי המכרז מסמך ג'האחזקה )

הכוונה לנספחים למסמך א', הוראות למשתתפים  -, וכו'("1,2,3"נספח ממוספר ) (3)

 ותנאי מכרז

 כל התנאים שפורטו במסמכי המכרז. -" תנאי המכרז" (4)

ידו לשמש מנהל מנהל מחלקת מאור של המועצה או מי שהוסמך על  -  "המנהל" (5)

 לצורך חוזה זה.

 אדם שהתמנה על ידי המנהל לפקח על ביצוע העבודה או חלק ממנה. -" המפקח" (6)

 ." שזכו במכרזהחברה"" או הקבלן"" או הקבלן הזוכה" -"המציע" (7)
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והינו עובד הקבלן שמונה על ידו כמנהל עבודה  -" מנהל עבודה מטעם הקבלן" (8)

חשמלאי על רישיון לפי חוק החשמל מסוג "וב לפי המכרז ניסיון כנדרשו בעל ידע

 " לפחות. ראשי

 למכרז.  14-11 כנספחים המפרטים שצורפו  –" המפרטים" (9)

, כולל: מערכת שליטה LEDמתקני תאורה בטכנולוגית  -" מתקן ו/או מתקנים" (10)

המכרז, ואשר על פיהם הוכרז הקבלן  ובקרה, אותם יספק ויתקין הקבלן במסגרת

, המוצרים, כזוכה במכרז, לרבות החומרים, חומרי העזר, הציוד, האביזרים

הכלים, כלי עבודה וכלי הובלה, האביזרים, המתקנים, המכונות, המכשירים, 

חלקים של העבודות, מושלמים או מושלמים בחלקם, וכל ציוד אחר מכל סוג, 

 יצוע העבודות וכל חלק מהן.טיב וכמות, הדרושים לשם ב

שטחה המוניציפאלי של מועצה אזורית מטה בנימין הכולל רחובות,  –" אתר/ים" (11)

 שצ"פים מגרשי ספורט פארקים שבילים וכו'.

צו אשר יוצא על ידי המועצה ביחס לכל יישוב ויישוב או  -"צו התחלת עבודה" (12)

 אתר של המועצה לתחילת ביצוע עבודות ההקמה

תקופת ביצוע העבודות המפורטת בהסכם ובמסמכי המכרז  – "תקופת ההקמה" (13)

 ביחס לכל יישוב ויישוב לגביו יוצא צו התחלת עבודה.

היום בו הושלמו סופית כל הפעולות ע"י הקבלן,  -" מועד תחילת ההתקשרות" (14)

ידו כל המסמכים הנדרשים וההסכם דנא -לאחר הכרזתו כזוכה, קרי הומצאו על

 ( נחתמו ע"י הצדדים.מסמך ב'והסכם התחזוקה )

התקופה בה מתחיל הקבלן לבצע את עבודות התחזוקה,  –" תקופת התחזוקה" (15)

 (. מסמך ג'מכוח הסכם התחזוקה בכל יישוב ויישוב )

 כללי (ב)

המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות וההתחייבויות האמורות בו וכן כל נספחי  (1)

חלק בלתי נפרד המכרז, בין אם צורפו להסכם זה ובין אם לא צורפו, מהווים 

 .מההסכם

להסרת ספק, מוסכם, כי הוראות הסכם זה הינן משלימות ובנוסף לכל האמור  (2)

 ., לרבות נספחיובמסמכי המכרז

כל הכותרות, ראשי הפרקים, כותרות הסעיפים בהסכם זה מכתבו לשם הנוחיות  (3)

 בלבד ולא ישמשו לפרשנות מונחיו והוראותיו של הסכם זה. 

 נספחים (ג)

 ערבות ביצוע - נספח א' (1)



143 

 

 

 

מסמכי המכרז על נספחיו יהוו גם נספחים להסכם זה, ויצוינו בהתאם למיספור  (2)

 שלהם כנספחי המכרז

 ההתקשרותמהות  .30

למפרטים והתוכניות גופי התאורה שאושרו להתקנה על ידי המועצה , מכוח ובהתאם  (א)

על עמודי  הקבלן, יסופקו ויותקנו על ידי שצורפו למכרז ולהצעת המציע/הקבלן 

ם, התאורה המשויכים למרכזיות ובכל עמודי התאורה והפנסים המשויכים אליה

 בהתאם למפורט להלן.

לעדית לביצוע, על חשבונו, של תכנון וביצוע אופטימלי של יהיה אחראי ב הקבלן (ב)

העבודות, ובכלל זה אספקת ציוד ואביזרים גופי תאורה, רישוי, הקמה, התקנה, חיבור 

 לרשת. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, ככל שאיזה מהעבודות תהא טעונה קבלת אישורים ו/או  (ג)

 הקבלןורמים המוסמכים, יהא ביצוע תשלומים, על פי הוראות הדין ו/או דרישות הג

 אחראי בלעדית להגשתם ו/או תשלומם, לפי העניין. 

 הבעלות במתקנים תהא של המועצה  ממועד התקנתם, ולזוכה אין כל זכויות בהם  (ד)

תשלום, יהא תשלום זה באחריות "( ח"חדרשה חברת חשמל )להלן: "במידה ובהתקנה  (ה)

 . "ח, לרבות תיאום ההתקנה מול חקבלןה

תהא רשאית, בכל שלב, להקטין ו/או להגדיל את היקף העבודות ובכלל זה המועצה  (ו)

מספר גופי התאורה, מרכזיות, עמודי וקווי תאורה, או כאמור, להחליט על ביצוע 

הפרויקט בשלבים, והכל עפ"י שיקול דעתה המלא והמוחלט של המועצה ומבלי 

 שתצטרך לנמק את החלטתה בעניין זה. 

תהא כל תביעה ו/או טענה בעניין זה ולא תהא זכות לבקש ולדרוש למציע ו/או לזוכה לא 

 תשלום ו/או פיצוי כלשהוא בגין כל שינוי שייערך כאמור.

 -, הוראות כל דין לרבות חוק החשמל, התשי"ד ח"חהמתקנים יעמדו במלוא דרישות  (ז)

וכל תקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיעודכנו מעת לעת, חוק משק החשמל התשנ"ו  1954

( וכל תקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיעודכנו מעת לעת וכן הנחיות הרשות 1996)

 חשמל וכל רשות ו/או גורם מוסמך לרבות הרשות המקומית.  -לשירותים ציבוריים 

 , להלן יחד:14-11 נספחיםים )ככל שקיימת לגבי איזה מהמתקנים דרישות במפרט

 שעליהם לעמוד גם בהן., הרי 16"המפרטים"( או בכתב הכמויות נספח 

הקבלן יבצע עבור המזמין כל עבודה ו/או פעולה ו/או מחויבות אחרת הנדרשת לשם  (ח)

כאמור במסמכי המכרז ועל בסיס המפורט בהצעת התמורה  המפרטיםעמידה בתנאי 
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ח חוזה זה על נספחיו ו/או בהתאם לעדכונים שוטפים ושינויים ככל ושל הקבלן מכ

 .וללא תוספת תמורה ותשיהיו במהלך ביצוע העבוד

כל החומרים שבהם ישתמש הקבלן לצורך העבודות יישאו תו תקן מחייב ותקף ו/או  (ט)

 סימן השגחה מחייב ותקף.

 היעדר בלעדיות  (י)

אין בהתקשרות זו כדי  מלחייב את המועצה  במלוא רכיבי העבודות וביצוע  (1)

 העבודות יתבצע בהתאם לצורכי המועצה  ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

לקבלן לא מוקנית מכוח הסכם זה כל בלעדיות ביחס לתחום מומחיותו ורשאית  (2)

המועצה  להתקשר, במקביל להתקשרות דנא עם הקבלן, עפ"י שיקול דעתה 

 הבלעדי, קבלנים נוספים בתחום זה, במהלך תקופת ההסכם ובכלל. 

 מובהר בזאת כי באם תצמחנה זכויות כלשהן, לרבות אשרות לסחר בהפחתות פליטה (יא)

(, זכויות לתעריפים מועדפים, Certified Emission Reductions - CERsשל גזי חממה )

, זכויות אלה יהיו של המזמין בלבד ניםסובסידיות, הטבות מס ומענקים בקשר למתק

 ולקבלן לא תהיה כל זכות ביחס לכך. 

כל יכול וחלק מהתמורה מקורה יהיה במימון משרד הכלכלה ו/או משרד האנרגיה ו/או  (יב)

"(. על כן, נהלי המשרדמשרד ממשלתי ו/או גוף אחר, על פי נהלי אותו משרד )להלן: "

את כל האישורים הנדרשים על פי נהלי  למועצה מציא במידת הצורך, יידרש הקבלן לה

 . המשרד

 

 מועד תחילת עבודות האספקה וההתקנה  )א(  .31

 המועצה תוציא צו התחלת עבודה ביחס לכל יישוב ויישוב.  (1)

על פי מכרז זה, לו"ז,  האספקה וההתקנה עבודותצו זה יכלול את כל דרישות  (2)

לנכון להחיל  המועצהמתודולוגיה לביצוע, החרגות ותנאים וכל מה שתיראה 

 בצו.

אישור על  מועצהעם קבלת צו העבודה יבצע הקבלן הזמנת ציוד נדרש וימציא ל (3)

 . כך

הקבוע בצו התחלת  במועדתקנה ההאספקה וההזוכה יחל בביצוע עבודות  (4)

המועד )להלן: "ביחס לכל יישוב ויישוב בנפרד  המועצהעבודה שיימסר לו על ידי 

)לרבות של  עבודות האספקה וההתקנה "(, כאשרצו התחלת עבודה" ו"הקובע

תוך המועד אשר נקבע בצו התחלת  יושלמו תוך השו"ב(  הבקרה ו תומערכ

יחייב את הקבלן לכל דבר ועניין העבודה אשר ייקבע על ידי מנהלת הפרויקטים 
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. מובהר זאת כי המועצה "( תקופת ההקמה)להלן: "ולא יהיה נתון לערעור. 

שנים  3תהיה רשאית ליתן צווי התחלת עבודה ליישובים שונים בתוך תקופה של 

מיום חתימת הסכם זה, וזאת בהתאם למחירי המכרז. מובהר בזאת כי ככל 

הפרויקט מטעם המועצה )להלן: "המפקח"(  שבתוך תקופה זו יקבע המפקח על

, כי אז תעמוד למועצה 7%כי מחירי פנסי לד ירדו בכלל השוק בשיעור העולה על 

הזכות להקטין את התמורה בגין הפנסים בהתאם לירידה הממוצעת בשוק 

תאורת הלד. בכל מקרה, התמורה בגין הפנסים לא תעלה על המוצע בהצעת 

   המציע. 

יהיו מחויבים להחזיק או קבלן המשנה מטעם המציע, המציע, מובהר בזאת כי  (5)

תקופת ביצוע ההקמה והתחזוקה את כל הציוד קבוע וזמין בכל באופן 

והאביזרים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז ו/או בהוראות ההתקנה של 

 ו/או במות הרמה  מנופים הידרואולים 2לפחות המערכות המסופקות ובכלל זה 

 . מ' לפחות 15בעלי סל מותאם לגובה עד 

 

 הבדק תקופת תחילת מועד )ב(

החל מיום המסירה הסופית של העבודות והמתקנים בכל אחד ואחד מהיישובים ועד 

( יהיה הזוכה מחוייב "הבדק"תקופת חודשים מיום המסירה הנ"ל )להלן:  12לחלוף 

צעו על ידו ובכלל האביזרים באחריות מוחלטת לכל פגם שיימצא בפנסים ובעבודות שבו

שהותקנו על ידו, ויהיה מחויב להחליף על חשבונו כל פנס, מתקן או אביזר כנ"ל 

שתימצא בו תקלה מבלי שיהיה זכאי לכל תמורה בגין כך. בגין רכיבים נוספים למערכת 

המאור, שלא הותקנו על ידי הקבלן, יהיה הקבלן מחוייב בתקופת הבדק לתחזק ולתקן 

הצורך באופן מלא ויהיה  זכאי לתשלום בגין תחזוקתם בשיטת "טוטל ריסק"  אותם לפי

)מסמך הצעת  18בתקופת הבדק בשיעור חודשי קבוע בהתאם לקבוע לעניין זה בנספח 

ביחס לתקופת התחזוקה ולפי  14המחיר(. תנאי ה"טוטל ריסק" יהיו כמפורט בנספח 

 הסכם התחזוקה בהתאמה. -האמור במסמך ג'

   

         התחזוקה עבודות תחילת מועד )ג( 

יהיה מחוייב לדאוג לתחזוקה שוטפת  באם תדרוש זאת המועצה,  כי אז הקבלן  (1)

של מערכות התאורה על כלל מרכיביהם וחלקיהם כמפורט להלן במכרז זה 

 ובהסכמים המצורפים אליו. 

מובהר בזאת כי למועצה תעמוד הזכות שלא להפעיל כלל את הסכם התחזוקה.  (2)

בחרה כך המועצה, כי אז לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו של הזוכה לכלל 
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העבודות שבוצעו על ידו, וכן לכלל המתקנים, הציוד והפנסים שהותקנו על ידו 

 בהתאם לשאר הוראות הסכם זה. 

קבלן הזוכה כי עליו ליתן את שירותי התחזוקה המועצה תהיה זכאית להודיע ל (3)

יום לפני תום תקופת הבדק  של העבודות ביישוב  30ובלבד שתודיע לו על כך עד 

 לגביו ניתנה ההודעה. 

חודשים( כשעד  36שנים ) 3תקופת שירותי התחזוקה תהיה לתקופה ראשונה של  (4)

פת התחזוקה יום לפני תום התקופה תעמוד למועצה הזכות להאריך את תקו 60

חודשים( )להלן: "תקופת התחזוקה השנייה"(.  36שנים נוספות )  3לתקופה של 

יום לפני תום תקופת התחזוקה השנייה תעמוד למועצה הזכות להאריך  60עד 

חודשים(, כל זאת ביחס לכל יישוב  36שנים  נוספות ) 3את תקופת התחזוקה ב 

 ויישוב. 

 קיימות במועד חתימת הסכם זה  מועד תחילת עבודות תחזוקה לעבודות (ב)

מועד חתימת ההסכם תהיה למועצה הזכות לדרוש מאת הקבלן לבצע החל מ (1)

עבודות תחזוקה גם לתאורת לד ו/או שאינה נל"ג )היינו, התאורה הקיימת ביום 

חתימת הסכם זה והתשתיות הקיימות בשטח, כולל עמודים(. התמורה אשר 

 30%"ל  בהנחה של משכהתאם למחירון תגיע לקבלן בגין עבודות אלו תחושב ב

וללא כל תוספות )כגון, תוספת אזור, וכדומה(. ככל שאגב ביצוע עבודות תחזוקה 

אלו יהיה צורך להחליף פנסים, כי אז הללו יוחלפו בפנסי לד גם ללא קיום חיבור 

יחידת התקשרות למערכת השו"ב והמועצה תשלם לקבלן בגין הפנס במסגרת 

ת של אותו היישוב בעקבות קבלת צו התחלת עבודה לאותו ההתחשבנות הכללי

 יישוב. 

מובהר בזאת כי המועצה לא תהיה מחוייבת להיזקק לשירותי הקבלן לעניין זה,  (2)

 אלא תהיה רשאית להפעיל קבלן אחר לביצוע עבודות תחזוקה אלו. 

 עבודות האספקה וההתקנה  (ג)

רט ומכוח ובהתאם למפ ,מועצהלהתקנה על ידי ה שיאושרוגופי התאורה  (1)

על עמודי התאורה המשויכים הקבלן יסופקו ויותקנו על ידי  ,במסמכי המכרז

ובכלל זה עמודי  םלמרכזיות ובכל עמודי התאורה והפנסים המשויכים אליה

 "(. האתרים)להלן: "רשת חח"י ועמודי בטחון 

, של תכנון וביצוע אופטימלי של יהיה אחראי בלעדית לביצוע, על חשבונוהקבלן  (2)

גופי תאורה, רישוי, הקמה, התקנה,  ,אביזרים ,העבודות, ובכלל זה אספקת ציוד

 . ולתקשורת חיבור לרשת
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מבלי לגרוע מכלליות האמור, ככל שאיזה מהעבודות תהא טעונה קבלת  (3)

על פי הוראות הדין ו/או דרישות הגורמים  ,אישורים ו/או ביצוע תשלומים

 תם ו/או תשלומם, לפי העניין. שאחראי בלעדית להגקבלן המוסמכים, יהא ה

קבלן לא תהיה כל ממועד התקנתם, ול מועצההבעלות במתקנים תהא של ה (4)

 זכות בהם. הללו יסופקו כשהם נקיים מכל שעבוד או זכות צד שלישי. 

, לרבות קבלן באחריות הם, יהא תשלום זה תשלו חח"י שהבמידה ובהתקנה דר (5)

 . כנדרש חח"יתיאום ההתקנה מול 

תהא רשאית, בכל שלב, להקטין ו/או להגדיל את היקף העבודות ובכלל  המועצה (6)

זה מספר גופי התאורה, מרכזיות, עמודי וקווי תאורה, או כאמור, להחליט על 

 המועצהוחלט של ביצוע הפרויקט בשלבים, והכל עפ"י שיקול דעתה המלא והמ

לא תהא כל תביעה ו/או קבלן ל ומבלי שתצטרך לנמק את החלטתה בעניין זה.

כלשהוא בגין  טענה בעניין זה ולא תהא זכות לבקש ולדרוש תשלום ו/או פיצוי

 כל שינוי שייערך כאמור.

, הוראות כל דין לרבות חוק החשמל, י"חחהמתקנים יעמדו במלוא דרישות  (7)

קנות שהותקנו מכוחו, כפי שיעודכנו מעת לעת, חוק משק וכל ת 1954 -התשי"ד 

( וכל תקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיעודכנו מעת לעת וכן 1996החשמל התשנ"ו )

חשמל וכל רשות ו/או גורם מוסמך לרבות  -הנחיות הרשות לשירותים ציבוריים 

דרישות הגורמים " ו"הוראות הדיןהרשות המקומית )להלן יחד: "

 נספחיםבמפרטים )ככל שקיימת לגבי איזה מהמתקנים דרישות  "(.המוסמכים

 , הרי שעליהם לעמוד גם בהן.(11-14

 (16 נספח) המפורטות בכתב הכמויות ידוע למציע ומובהר בזאת כי הכמויות (8)

בלבד שאינו מחייב. הכמויות לצורכי התחשבנות תהיינה  אומדןאינן אלא 

  .הכמויות שיסופקו בפועל

צוי התחלת העבודה מתחייב לספק את תכולת המכרז והפרויקט בהתאם ל המציע

, ומתחייב כי לא יעלה כל טענה ו/או בהצעתוובהתאם למחירים שוהקבוע בהם 

( 16 נספחכמויות )בכתב בקשר להיקפי רכישת המוצרים  מועצהתביעה כנגד ה

לא תהיה כל זכות  או כמותם ו/או מחירם, לרבות טענה בגין מניעת רווח. למציע/ו

 תביעה ו/או טענה בגין כך.   

 עבודות התחזוקה (ד)

יכללו את: כל מתקני תאורת  בתקופת התחזוקה עבודות התחזוקה ע"י הקבלן (1)

למיניהם, הקיימים ו/או אשר  LEDהרחובות המבוססת על פנסים בטכנולוגיית 



148 

 

 

 

, שהינם על עמודים הקמהו/או שיותקנו בתקופת ה LED פי תאורהשודרגו לגו

הנמצאים על עמודי מאור בטחון ועל עמודי חברת חשמל ו המועצהבבעלות 

י התאורה, כל התשתית התת קרקעית , לרבות עמודמועצהבתחום השיפוט של ה

ו/או העילית, המזינים את המתקנים, כולל כל המרכזיות למאור, המזינות את 

 למעט הזנה לרשת חח"י ורכזות התקשורת למאור. המתקנים

עמודי חשמל ורשת מאור על עמודי חברת חשמל, גם עבודות התחזוקה יכללו  (2)

בהתאם לחוק  רת חשמלשהינם בבעלות חברת חשמל ומתוחזקים על ידי חב

 )להלן דרישות ואישורי –ב למכרז 19 -א ו19ם בנספחי כמפורטולדרישות חח"י 

 .14( וכן את עמודי תאורת הבטחון, והכל כמפורט בנספח "יחח

יקח בחשבון כל סיכון אפשרי לפגיעה ימשמעותה שהקבלן  TOTAL RISKשיטת  (3)

החרגות במתקנים, תהא סיבת התקלה אשר תהיה, למעט האו תקלה 

 .  14הספציפיות המנויות בהסכם התחזוקה ונספח 

על הקבלן לתקן כל חלק במתקן ולהחליף כל פריט אשר יתקלקל או יפגע מסיבה  (4)

למסמכי המכרז  14והכל כמפורט בהסכם התחזוקה נספח ג' ונספח  כלשהי

 שהוא המפרט של עבודות התחזוקה. 

 התמורה .32

תחושב על  הבקרה והציוד הקשור להם בגין הקמה והתקנה של פנסי הלד,  התמורה (א)

 וההנחה הגלומה בה במכרז הקבלןבהתאם להצעתו של , (16 נספחכתב הכמויות )בסיס 

  ( ובהתאם לביצוע בפועל ובתוספת מע"מ.18 נספח)

בתום כל אחד מחודשי תקופת ההקמה, יגיש הזוכה לחברה חשבון עבור עבודות ההקמה  (ב)

, בתבנית, ברמת פירוט ובצירוף בכל יישוב ויישוב שבוצעו על ידו בחודש החולף

 ."(החשבון החודשיבהתאם ולפי דרישת המועצה  )להלן: "מסמכים, 

על  לקבלןואישורו על ידי המועצה, תשלם המועצה החודשי  בכפוף לבדיקת החשבון (ג)

 .מהתמורה עבור אותו חודש בלבד 50% לעיל)א(  בסעיףהאמור  בסיס

חודשים ממועד סיום כלל ההתקנות  6שטרם שולמו ישולמו בחלוף מסך התמורה  25% (ד)

 לרבות חיסכון האנרגטי. תבאותו יישוב  ואישור המפקח שהקבלן עמד בכל ההתחייבויו

חודשים ממועד סיום כלל ההתקנות ביישוב  ואישור  12נותרים ישולמו בחלוף  25% (ה)

 י.לרבות החיסכון האנרגט תהמפקח שהקבלן עמד בכל ההתחייבויו

 ןשנים( ביעדי החיסכו 10אי עמידת הקבלן לכל אורך תקופת הבדק והאחריות ) 

 ללא עמעום תגרור פיצוי מוסכם בהתאם לנספח  55%האנרגטי של לפחות 
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יוגש למועצה  לבחינה ואישור רק לאחר מסירה מלאה ומאושרת של החודשי החשבון  (ו)

כשמערכת  משוייכים ,הפנסים יחד עם המרכזיה והרכזת אליהם הם  מחוברים וכל 

זה מרכזיות התאורה, התאורה הושלמה כולה ופועלת במלואה באופן תקין ובכלל 

 .הרכזות ויחידות התקשורת ומערכת השו"ב )השליטה והבקרה(

 וקיום התנאים לדעיל, על ידי המועצה, םואישורהחודשיים  נותבכפוף לבדיקת החשבו (ז)

 מעמידה בכלל התנאים בתוך שוטף, תשלם המועצה לזוכה באמצעות העברה בנקאית

ימים מיום  15מיום אישור המפקח על החשבון. חשבון המפקח יאושר תוך יום  45+ 

 עמידת הקבלן בכלל הדרישות.  

התמורה בגין עבודות התחזוקה אשר חובה על הקבלן לבצע החל מיום חתימת ההסכם  (ח)

של תאורת הנל"ג ו/או תאורת הלד הקיימת במועצה בעת פרסום )היינו, תחזוקה 

הקבלן יגיש חשבון בגין העבודות שביצע בחודש שחלף תוך ציון הכמויות,  –המכרז( 

החומרים והאביזרים והמחיר המגיע בגין כל אחד בהתאם לקבוע במכרזי המכרז 

, לפי 30%ת וללא כל תוספות או מחירון משכ"ל בהפחת 25%)מחירון "דקל בהפחתת 

יום נוספים,  15לאישור המפקח. המפקח יבדוק את החשבון תוך  בחירת המועצה(

ויאשרו/ יתקנו/ ישלימו לתשלום. התשלום יבוצע לאחר החודש השוטף בו אושר 

 יום.  45החשבון +

התמורה בגין עבודות התחזוקה בתקופת התחזוקה תשולם בהתאם למספר הפנסים  (ט)

בהתאם להודעת המועצה מעת לעת, וזאת בהתאם  אשר נכללים בהסכם התחזוקה

לחשבון שיוגש עם סיומו של כל חודש תחזוקה, תוך פירוט מספר הפנסים, מיקומם 

ושיוכם תוך חלוקתם לכל יישוב ויישוב. החשבון יאושר על ידי המפקח לאחר בדיקתו 

 יום.  45יום נוספים. החשבון ישולם לאחר החודש השוטף +  15תוך 

 ים יבוצעו כנגד חשבונית מס כדין.   כלל התשלומ (י)

 

 הצהרות הצדדים .ב

 הצהרות הקבלן .33

 הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, כדלקמן: (א)

 -פי דין -על -ידי מורשי החתימה מטעמו הנדרשים לשם כך -הסכם זה נחתם על (1)

 לצורך הפיכתו להסכם מחייב. 

ל פיו וכי אין כ-ולחוב על זה בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בהסכם (2)

מניעה חוקית, חוזית או אחרת המונעת את התקשרותו בהסכם וקיום מלוא 

 פיו.-התחייבויותיו על
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הוא מאשרר את כלל ההצהרות והמסמכים שנתן במסגרת הצעתו למכרז וכי אלו  (3)

 מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

הוא בעל מוניטין ניסיון אמצעים מומחיות ידע ויכולת בתחום ביצוע העבודות,  (4)

 ת בתחום ניהול אתרים/מתקנים כאמור. ולרבו

יש לו הידע הניסיון והאמצעים המקצועיים והפיננסים, הקמה, ניהול, תפעול,  (5)

 תחזוקה ופיקוח על המתקן, על כל הכרוך והמשתמע מכך.

יש לו היכולת והידע המאפשרים לו לקבל על עצמו ולעמוד בהתחייבויות שהוא  (6)

 נוטל על עצמו בהסכם זה.

אתרים וסביבותיהם וכן את מיקומי העמודים המיועדים לביצוע בדק את ה הוא (7)

העבודות וסביבותיהם, את טיב הקרקע, את דרכי הגישה ואת התשתיות בשטח 

המיועד לביצוע העבודות, ובסמוך לו, וכן קיבל את כל הידיעות ביחס לממצאים 

 והאפשרויות העלולים להשפיע על קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

  שתקבע המועצה .מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים  הוא (8)

כל התמורה המשולמת לו עפ"י הסכם זה כוללת את ידוע לו ומוסכם על ידו ש (9)

מיום , של כל האתרים בהם תבוצענה העבודות הנלוות לביצוע העבודות הוצאותה

 תחילת ההתקשרות בין הצדדים ועד ליום סיומה או פקיעתה מכל סיבה שהיא. 

עוסק מורשה ומנהל ספרים כדין ומתחייב להמציא למזמין אישורים הינו  (10)

להוכחת האמור בפסקה זו, ככל שיידרש במשך כל תקופת ההתקשרות כאמור 

 בהוראות הסכם זה.

הינו בעל אישור מפקיד שומה ו/או רואה חשבון המעיד כי הוא מנהל פנקסי  (11)

 מס ערך מוסף. פי פקודת מס הכנסה וחוק-חשבונות ורשימות שעליו לנהל על

בעניין  , כולל1976 -הוא עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו (12)

שכר מינימום  ובתנאים בדבר העסקת עובדים זרים כחוק לפי עסקאות גופים 

 .בהתאם להצהרתו המצורפת להצעתו למכרז 1976-ציבוריים, תשל"ו

במשך כל תקופת ההתקשרות האמורה בהסכם זה הוא ינהג בהתאם לפקודת  (13)

מעת  מכוחה, כפי שיעודכנווהתקנות  1970-הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל

. כמו כן, נהירים לו היטב דרישות הבטיחות הנוגעים לביצוע העבודות, לאחר לעת

שבדקם היטב באמצעות יועץ בטיחות. ידוע לקבלן והוא מסכים כי יעמוד בכל 

( 15 נספח) דרישות הביטחון של המזמין לרבות אלה המפורטות בנספח הבטיחות

 טיחות.ובכל דרישות הגורם המוסמך אצל המזמין בתחום הב

ידוע לו כי כל הציוד, המתקנים, החומרים ויתר אמצעי העזר הדרושים לצורך  (14)

  יסופקו על ידו ועל חשבונו בלבד. ביצוע העבודה
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הוא ביקר באתר, חקר ולמד היטב את כלל מסמכי המכרז, את אזור האתר  (15)

וסביבתו, את דרכי הגישה, את מיקום המתקנים והעבודות, את כמות המתקנים, 

ופי התאורה את תנאי העבודה באתר וכי בהצעתו לקח בחשבון את כלל עלות ג

ידו למכרז -המרכיבים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות וכי ההצעה שהוצעה על

והתמורה המוסכמת בהסכם זה מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לביצוע 

 כלל התחייבויותיו בהסכם ובמכרז.

אין מבחינתו כל מניעה או ווע העבודות הוא קיבל את כל המידע הקשור בביצ (16)

מגבלה חוקית ו/או פיסית ו/או כלכלית ו/או אחרת לבצע את העבודות, במועדים 

  וכנדרש בהסכם.

הוא לא יהיה זכאי לתבוע את המזמין בשל אי הכרה ו/או אי הבנה של המסמכים,  (17)

שיכול היה לברר בטרם הגשת הצעתו  ,התנאים ו/או פרטים אחרים כלשהם

 פרטים. הבהרות ו/או דרך של פניה למזמין לקבלת -ו/או על ,רזלמכ

התפעול של כל המתקנים, ו הוא יישא בכל הוצאות המימון, ההקמה, ההפעלה (18)

לרבות עלויות בגין כוח אדם וכל הוצאות ישירות ועקיפות בקשר עם ביצוע 

 העבודות, בגין תשלום כל אגרות וכל תשלום אחר בקשר עם העבודות.

תקופת ההסכם, יחזיק המציע בפוליסת ביטוח תקפה כנדרש במסמכי במשך כל  (19)

 המכרז . 

ישפה את המזמין, מיד עם דרישה ראשונה, על כל נזק מכל סוג שהוא שיגרם הוא  (20)

לו ו/או לצדדים שלישיים שיתבעו ממנו שיפוי מלא ו/או פיצוי מלא בגין נזק 

למשך כל תקופת עקב עבודות נשוא הוראות הסכם זה ומסמכי המכרז  ,כאמור

ההתקשרות  ו/או עקב הקמת המתקנים ו/או תפעול המתקנים ובהתאם להוראות 

 כל דין.  

כנדרש לקבל אישור ו מועצה ידוע לו שעבודות תבוצענה באתרים שונים ברחבי ה (21)

מהמועצה ובפרט ככל   ע העבודותולפני ביצו/או מועד   כל בוקרבכתב  לפני 

וכי קיימת חשיבות עליונה להקפיד על כל היבטי  שמדובר בעמודי רשת של חח"י

 ,הבטיחות הנוגעים לביצוע העבודות ובכלל זה הוראות ואישורי עבודה בגובה

לרבות עריכת מלוא התיאומים אל מול המפקח מטעם המזמין, ו/או גורמים 

עפ"י כל דין טרם תחילת ביצוע  ,יוו/או האחראים על ,אחרים הנמצאים בשטח

במהלכן של עבודות אלו ובמשך כל תקופת  אספקה וההתקנה,עבודות ה

 ההתקשרות עפ"י הוראות הסכם זה. 

צוותי מתקינים כולל  3לפחות עיר תחומי המועצה ב עליו להעסיקנתון,  ןבכל זמ (22)

הקבלן  .וידיידרש לצוותים טכניים נוספים שיועסקו על שוזאת בנוסף וככל  מנוף
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מנופים לביצוע כלל עבודות  2מצהיר כי ביום חתימת ההסכם נמצאים ברשותו 

ההתקנה, בין אם בבעלותו, ובין בהתאם להסכם שכירות בתוקף. כן מתחייב 

הקבלן כי בידיו או בידי קבלן המשנה מטעמו יהיו לפחות שני מנופים לביצוע 

 עבודות התחזוקה בכל עת.

 תנאי המכרז והדרישות המקצועיות.כל הצוותים יעמדו במלוא  (23)

ע"פ  ,ידוע לו שהמזמין יבצע מעקב, בדיקה ופיקוח מקצועי בשיטות ובתדירות (24)

שיקול דעתו, ביחס לכל שלבי עבודת הקבלן, לרבות התכנון, רכש, התקנה, חיבור 

ובדיקות קבלה של המתקן וכי הקבלן יידרש לשתף פעולה על הנציגים 

 המזמין.   המקצועיים, לרבות יועצים של

בהתאם להסכם זה, וכתנאי לביצוע  בכל יישוב ויישובעבודה העם גמר ביצוע  (25)

-ASלמזמין תכנית ) עליו למסור, השני  בגין ההתקנה בכל יישוב ויישוב התשלום

MADE ,( על גבי מדיה מגנטית פרטנית לפי תחומים )תשורת, תשתית, תאורה

התאם לפורמט הקבצים והמדיה ב ,שו"ב( וכללית וכל פרט נוסף שידרוש המזמין

 .כפי שיידרש על ידי המועצה

שייתכן והם  גורמים ו/או קבלנים אחרים,ידוע לו על אפשרות לקיומם של  (26)

מתקינים מתקנים הדומים או זהים למתקנים שיותקנו על ידו בקשר עם ההסכם,  

המזמין יהא רשאי וזכאי להתקשר עם כל אדם ו/או גוף שוכן כי ידוע לו 

ות זהה או דומה להתקשרות נשוא הסכם זה, או לאספקת שירותים בהתקשר

, בכל מועד דנא זהים או דומים לשירותים שיספק הקבלן בקשר עם ההסכם

שהוא, לרבות במהלך קיומו של ההסכם, ולגבי כל שטח שהוא, לרבות לגבי 

המתחמים בהם ניתן השירות נשוא ההסכם, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי 

 .המזמין של והמוחלט

רק בהסתמך על נכונות הצהרותיו היסודיות דלעיל של הקבלן הסכים המזמין  (27)

 להתקשר עימו בהסכם.

 

 הצהרת המזמין .34

 המזמין מצהיר ומתחייב כי: (א)

אין כל מניעה, על פי כל דין ו/או על פי הסכם ו/או על פי התחייבות כלשהי אחרת,  (1)

 מכל מין וסוג שהוא, מלהתקשר עם הקבלן בהסכם זה. 

הוא בעל מלוא הזכויות ו/או הרשאות בכל לוחות החשמל ומרכזיות מאור  (2)

ובעל ושטחים ציבוריים פתוחים, בנקודות החיבור לרשת החשמל ובמוני הצריכה 

 .בעיר בנימין והתאורה  , שבבעלות ח"ח,זכויות שימוש בעמודי החשמל
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מובהר, כי עמודי החשמל בבעלות ובאחריות ח"ח ועל כן באחריות הקבלן לתאם 

את ביצוע העבודות מול ח"ח, כאמור בהסכם זה ובמפרטים המצורפים למסמכי 

 המכרז. .

 . צריכה לרשת החשמלהמזמין יהיה אחראי לחיבור נקודות החיבור ומוני ה (3)

המזמין יסמיך נציג מטעמו לפעול אל מול הקבלן בכל הנוגע לקידום והוצאתו  (4)

 "(. נציג המזמיןלפועל ומימושו של הסכם זה ויודיע לו על כך )לעיל ולהלן: "

מובהר בזאת כי ככל שנדרשת חתימת המזמין ביחס למסמך הכולל התחייבות  (5)

אך ורק ע"י מורשי חתימה במזמין  כספית כלשהי של המזמין, המסמך ייחתם

 המוסמכים לחייב את המזמין. 

 הוראות בקשר לביצוע העבודות .ג

 תחילת עבודות ההקמה  .35

התחלת עבודה לביצוע  יווצ  בעקבות חתימת הסכם זה תהיה המועצה זכאית להוציא  (א)

 עבודות האספקה וההתקנה. 

יהא זכאי לתמורה  צו התחלת עבודה שאינו חתום, לא יחייב את המזמין והקבלן לא (ב)

ו/או פיצוי ו/או תשלום מכל סוג שהוא בגין ביצוע העבודות המוזמנות בו או בקשר 

 אליהן.

 .לצו התחלת העבודה יצורף פירוט של העבודות המבוקשות. (ג)

בצו התחלת הקבלן יבצע את העבודות בהתאם ללוחות הזמנים שיקבעו על ידי המזמין  (ד)

מובהר בזאת כי למפקח  צוע אותן עבודות.והוראות הסכם זה יחולו על ביהעבודה 

תעמוד הזכות לקבוע בצו התחלת העבודה מועד קצר יותר לביצוע העבודה מאשר נקוב 

 , לפי שיקול דעתו הבלעדי, והחלטתו תחייב את הצדדים. 3לעיל בסעיף 

למען הסר כל ספק, אין המזמין מתחייב לגבי היקפן הסופי של העבודות ואין לקבלן  (ה)

לו כל עילה לתביעה אם לא תוזמנה ו/או תבוצענה עבודות במלוא היקף כתב ולא תהיה 

 הכמויות.

הקבלן יספק ויתקין, במסגרת הסכם זה, על חשבונו ואחריותו, באתרים את אותם  (ו)

 המתקנים שיוזמנו ממנו על ידי המזמין. 

 עבודות שאינן מתומחרות בכתב הכמויות (ז)

מובהר בזאת כי המחיר המשולם לקבלן בהתאם לכתב הכמויות כולל תשלום בגין  (1)

כל חומר, אביזר, פעולה או עבודה שיש לבצע או לספק על מנת לעמוד בכלל 

דרישות המכרז והמפרטים, גם אם הללו לא צוינו במפורש במפרטים, ככל שהם 
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ת לשם נדרשים לשם הגעה לתוצאה הנדרשת מהתאורה המותקנת, וכן נדרש

תליית התאורה באופן בטיחותי ואסטטי על גבי עמודי התאורה, ובהתאם לכל 

 תקן, הנחיה והוראה של רשות ציבורית וכל הוראת חוק. 

, אשר אינן נכללות בכתב הכמויות, במפרטים או תוכניות או עבודות נוספות (2)

 תבוצענה רק לאחר קבלת דרישה בכתב מהמפקח.הנקוב בסעיף קטן א' 

 בודות הנוספות ייקבעו עפ"י המפורט להלן לפי הסדר כדלקמן:מחירי הע (3)

מאגר מחירים לענף הבניה הידוע ביום ביצוע -בהתבסס על מחירון דקל (א)

.  מחירים אלו כוללים בתוכם גם רווח אחוז 25בהנחה של העבודה, 

והוצאות כלליות. הקבלן לא יהא זכאי לתוספת המובאות במאגר ובכלל 

 . או תוספת אזור ראשיזה תוספת קבלן 

במידה ופרטים ו/או עבודות שאינן מפורטות בכתב הכמויות, לא מופיעים  (ב)

 .%30 במחירון דקל, הם ייבדקו במחירון משכ"ל בניכוי  

 בהתבסס על סעיפים דומים בכתב הכמויות )"פרורטה"( . (ג)

 (. 12%עפ"י ניתוח מחיר לעבודה חריגה )עלות +רווח קבלן בשיעור  (ד)

בוצע העבודה לפי הוראות המפקח, ו/או כמתואר בתוכניות בכל מקרה, ת (4)

 ובמפרט.

על הקבלן יהיה לבצע כל עבודה נוספת, אשר הצדדים לא הגיעו לכלל הסכם בדבר  (5)

מחירה או צורת תמחירה, או שאיננה בגדר עבודה נוספת לדעת המפקח, לפי 

 הוראות בכתב מהמפקח.

וב העבודה עקב משא ומתן ביחס לא יתקבלו טענות ותביעות מצד הקבלן לגבי עיכ (6)

לעבודות נוספות או לשינויים, וכל ההוצאות הכרוכות במשא ומתן שכזה, יחולו 

 עליו.

 הם, השימוש בם, הפעלתניםהקמת המתק .36

 כללי (א)

11- נספחים) מסמכי המכרזהמצורפים ל יםבדרישות המפרט ויעמד ניםהמתק (1)

14)  . 

הקבלן יבצע את העבודות, בתיאום עם המזמין, וזאת באופן מקצועי וראוי ובכפוף  (2)

 להוראות כל דין. 

ם הפעלתם והקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל הפעולות הנדרשות להקמת (3)

, (14-11 יםנספחלמפרטים הטכניים )ביחס לכל האתרים בהתאם  נים,של המתק
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כל שיהיה בהן צורך וכן כל הנחיה אם וכ ניםלרבות בדיקות חוזרות של המתק

 לביצוע עבודות כפי שיוגדרו ויאושרו על ידי המזמין ו/או יועץ המזמין לפרויקט. 

וחיבורי חשמל  ,שאינם שייכים לרשת החשמל ,ג"תהקבלן מתחייב לנתק כן 

 ., בתאום ואישור המפקחשאינם שייכים לרשת החשמל

שיסופקו  ,ן הן בכל המתקניםהקבלן יהיה אחראי לשמירה ולשימוש הולם ותקי (4)

שיסופקו  ,LEDוכן על כל המתקנים ובהם גופי תאורה )פנסים( לד  ,על ידו למזמין

עד הנמצאים באחריותו  ,על כל חלקיהם ומכלוליהם ,על ידי הקבלן למזמין

כמו  וכל עוד לא בוצע שימוש בלתי סביר בהם על ידי המזמין.הסופית  םלמסירת

את כלל האביזרים, החומרים והפנסים כשהם נקיים כן, הקבלן מתחייב לספק 

 מכל זכות צד ג', שעבוד או עיקול. 

, ועדכונם ותקנותיו 1954 -ע"פ דרישות חוק החשמל, התשי"ד  ויחובר ניםהמתק (5)

וכל הגורמים  ח"ח, וכן ע"פ החלטות רשות החשמל, הנחיות ודרישות מעת לעת

 המוסמכים, כפי שיעודכנו מעת לעת.  

בכל  ,עד למסירה מאושרתובמשך כל תקופת ההקמה  ,וט על חשבונוהקבלן ינק (6)

האמצעים כדי למנוע פגיעה ו/או האטה ו/או שיבוש באספקת החשמל השוטפת 

 במתחם. ח"ישל ח

הקבלן מתחייב למלא אחר כל החוקים, התקנות וחוקי העזר החלים וגם/או אלה  (7)

צוע העבודות על המתחם ועל השימוש בו. ישיחולו במשך תקופת ההתקשרות על ב

יפר הקבלן חובה שהוטלה עליו כאמור יפצה הוא את המזמין בגין כל נזק ו/או 

 הוצאה שיגרמו למזמין עקב ההפרה. 

 לוח זמנים (ב)

 ללוח הזמנים המפורט להלן:הקבלן מתחייב כי יפעל בהתאם  (1)

 מיום קבלת צו התחלת ימי עבודה 15עד  - ואישורים תכניותהגשת  (א)

 ,ביחס לכל תכולת העבודות נשוא צו התחלת העבודה לכל יישוב, העבודה

ובכלל זה תכנית לחיבור רכזות המאור הכוללות מרווח פוטנציאלי 

 20%עתידית של מספר היחידות המקושרות לרכזת של הלהגדלתה 

 לפחות.

 (14-11 נספחיםים )השלמת התקנת גופי תאורה בהתאם למפרט (ב)

. בהתאם לנקוב בצו התחלת תקופת ההקמה עד סיוםולדרישות הסכם זה, 

 העבודה לכל יישוב ויישוב. 
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 אישורים בטרם תחילת ביצוע העבודות (ג)

כל  נים, יהיה על הקבלן לקבל אתביצוע העבודות להקמת המתקבטרם תחילת  (1)

ההיתרים הנדרשים על פי דין או /ו הסטטוטורייםהאישורים ו/או  הרישיונות

ולנקוט בכל האמצעים כפי שתורינה הרשויות נים המתק ורך הפעלתלצ

 כפי שיורה המזמין ו/או נציגיו.או /המופקדות על מתן אישורים אלו, ו

הקמת והפעלת , כל התכניות הנדרשות לצורך תכנון להכנתהקבלן יהיה אחראי 

 המתקן, ולהגשתן לרשויות המוסמכות ולהצגת.

טרם קיבל את אישור המזמין והיועץ  לחח"ילמרות האמור לעיל, לא יפנה הקבלן 

יאושרו מראש על ידי המזמין והיועץ  לחח"י אופן הפניה ותוכנה המקצועי לכך.

 המקצועי.

וטרם ביצוע עבודות  ניםטרם החל הקבלן בהליכים כלשהם להקמת המתק (2)

באתר,  ניםשל המתק הקבלן יציג בפני המזמין תכנית הקמה מפורטת ,ההקמה

ורשות  "יהוראות הדין, דרישות חח ,(14-11 נספחיםים )הטכני יםבהתאם למפרט

 . החשמל

 בטיחות (ד)

במהלך כל ביצוע עבודות ההקמה הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי  (1)

לשמור על תנאי בטיחות נאותים של העובדים ו/או צדדים שלישיים הקשורים 

ראות כל דין, לרבות תקנים ו/או הנחיות של משרד לעבודות, וזאת בהתאם להו

והנחיות בטיחות הרלבנטיות לכך  (15 נספח, נספח הבטיחות )העבודה והרווחה

 ו/או לפי דרישת המזמין.

המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים  (2)

ישות בטיחותיים לא נאותים, או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדר

המזמין ובמקרה כזה לא תהא לקבלן כל טענה ו/או תביעה כלפי המזמין והוא לא 

 יהא זכאי לתשלום של פיצוי כלשהוא.

הקבלן מתחייב לספק ולהתקין על חשבונו, גידור, מעקות בטיחות, גדרות זמניות,  (3)

ושאר אמצעי זהירות לשם בטחון התושבים וכן  עגלות חץ תמרורי אזהרה

, והכל בהתאם ם שיהיה בכך צורך, או שיידרש לכך ע"י המזמיןלהציבם בכל מקו

 . (14-11 נספחיםלהוראות כל דין והמפרטים )

 בקרת איכות (ה)

בקרת האיכות ובכלל זאת פיקוח על העבודה, טיבה, אופן ביצוע וכיו"ב, תבוצע  (1)

לכל אורך ביצוע העבודות לרבות הקמה  ,באחריותו ועל חשבונו ,ע"י הקבלן
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והפעלת המתקן, לרבות באמצעות קבלני המשנה ו/או מי מטעמו ו/או מי 

 מטעמם.  

מובהר בזאת כי לקבלן תהא אחריות מוחלטת על בקרת האיכות באופן שוטף,  (2)

בהתאם להוראות כל דין ודרישות הרשויות המוסמכות, ודרישות מפקח העבודה 

 לא יידרש לכל פעולה ו/או תשלום בגין כך.  המזמין .בפועל מטעם המזמין

 מערכת בקרת האיכות של הקבלן תהיה עצמאית. (3)

 

 מתחם העבודות .37

והרחובות בהם יתבצעו העבודות להחלפת גופי תאורה ו/או  ידוע לקבלן כי האתרים (א)

ושלבי הביצוע  המועצה עבודה על עמודי החשמל והתאורה יהיו בתחום השיפוט של 

וכפי  לפי שקול דעתו הבלעדי ,ייקבעו לאחר שלב התכנון ע"י המזמיןביישובים השונים 

 .שתורה בצווי התחלת העבודה השונים

ט גופי תאורת הלד שפורקו, אותם יהיה על הקבלן למסור )למעגופי התאורה שיפורקו  (ב)

במידה ויחליט הקבלן  .יהיו רכושו של הקבלןלמחלקת מאור של המועצה  לאחסון( 

 .ימציא למזמין אישור גריטה חתום ותיקני ,סרם לגריטהולפרקם לרכיבים ו/או למ

 עלות הגריטה תהיה על חשבון הקבלן.

  .או שטח התארגנותו/ח אחסנה המזמין לא מתחייב לספק לקבלן שט (ג)

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, בכל מקרה שמיטלטלין כלשהם של  (ד)

על חשבון מהאתר/ים , יהיה המזמין ו/או נציגיו זכאים לסלקם באתר/ים הקבלן ימצאו 

הקבלן ולא תהיה להם כל אחריות לשלמותם, ולקבלן לא תהא כל תביעה כספית ו/או 

  ל טענה ו/או דרישה בקשר לכך כנגד המזמין.אחרת ו/או כ

אמור ברשימת כ, להטיל על הקבלן פיצוי מוסכםבמקרה כאמור, המזמין יהיה רשאי אף 

 .(20 נספחהמסוכמים ) םהפיצויי

 

 האספקה וההתקנהביצוע עבודות  .38

לפחות מנוף  :כל צוות יכלול. צוותי מתקינים 3 לכל הפחות ןהקבלן יעסיק בכל זמן נתו (א)

שיון חשמלאי ואישור עבודה בגובה יאי אחד בעל רנעם סל ו/או במת הרמה, טכ

 שיון ואישורים כחוק. יונהג/מפעיל בעל ר

המועצה  המשטרה לעמידה בדרישות  ,ככל שיידרש ,ועבודות לילההקבלן יבצע התקנות  (ב)

יקבל  לאולא ידרוש הקבלן דות אלו וולמניעת הפרעה לסדר היום. בגין עב והמפקח

לא ידרשו מהקבלן והמפקח  המזמיןתשלום נוסף מעבר להצעתו המאושרת במכרז. 
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לשיקול  הדבר נתון ובכל אופן ,ומתחייב הדבר נדרשאלא אם כן  ,ביצוע עבודות לילה

  .דעתו הבלעדי של המזמין

הקבלן או מי מטעמו יהיה רשאי לבצע במתחם העבודות את כל העבודות הנדרשות לשם  (ג)

קנת המתקן, וכל עבודה אחרת מכל סוג שהוא אשר על פי דין ניתן לבצע הקמת והת

 .במתחם

הקבלן יישא באחריות לכל הנושאים הכרוכים בביצוע העבודות, לרבות קבלת כלל  (ד)

 . וזאת על חשבונוהאישורים הנדרשים מאת חברת החשמל לישראל לביצוע העבודות 

המועצה תדאג לביטוח ביצוע העבודות בתקופת ההתקנה וזאת בהתאם לאישור   ה( 

הביטוח נספח ב להסכם זה, כשהמבוטחים יהיו המועצה, הועד המקומי בתחומו 

מבוצעים העבודות והקבלן. הפרמיות בגין הפוליסות ישולמו על ידי הקבלן, וינוכו 

השתתפות עצמית בעת מימוש  מהחשבונות המגיעים לו. כמו כן, ככל שיהיה צורך לשלם

הפוליסות, הסכום ישולם על ידי הקבלן, ללא קשר לשאלת הזכאי לקבלת דמי הביטוח. 

המועצה תנכה את סכומי הפרמיות מתוך התשלומים המגיעים לקבלן מעת לעת. מובהר 

בזאת כי המועצה תבצע אך ורק את הביטוחים אשר נכתב בהם במפורש בנספח ב' כי 

 יתר הביטוחים הנזכרים בנספח ב' יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו. המועצה תבצעם. 

יעדכן הקבלן את המזמין לגבי מיקום ביצוע העבודות לקבלת אישור הדלקה  בתחילת כל יום 

  .וכיבוי של המרכזיות

המאושרים ע"י  ,מובהר ומוסכם בזאת כי בביצוע העבודות יעסיק הקבלן רק עובדים (ה)

 המזמין.  

מתחמי  כי בכל עת תישמרנה פנויות דרכי הגישה ל ,ייב לעשות ככל יכולתוהמזמין מתח (ו)

את חיבורו לרשת  מתחמים השונים, באופן אשר יאפשר את הקמת המתקן בההתקנה

החשמל ואת הפעלתו השוטפת והכל לאורך כל תקופת ההתקשרות וזאת בכפוף לכך 

אישורו להיכנס  שהקבלן תיאם זאת מראש מול נציג מאושר של המזמין וקיבל את

 לאתר. 

בעת ביצוע העבודה )הכוללת גם אך לא רק, הבאת הרכיבים למתחם, הקמה, הרצה,  (ז)

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים להבטחת חיי אדם ורכוש  -ופירוק(  הפעלה

באתר וסביבתו, ויקיים בקפדנות את כל החוקים הבטיחותיים, הבריאותיים 

 .  (15 נספחבות נספח הבטיחות ), לרוהסביבתיים הרלבנטיים

שיון או הסמכה עפ"י דין, תבוצע רק על ידי מי יכל עבודה אשר לצורך ביצועה, נדרש ר (ח)

 שיון או ההסמכה כאמור.ישבידו הר
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הקבלן מתחייב לספק ולהתקין על חשבונו, גידור, מעקות בטיחות, גדרות זמניות,  (ט)

ים וכן להציבם בכל מקום תמרורי אזהרה ושאר אמצעי זהירות לשם בטחון התושב

, והכל בהתאם להוראות כל דין שיהיה בכך צורך, או שיידרש לכך ע"י המזמין

 . והמפרטים

 

 פנסים ביצועי הטיב  .39

האחריות לגופי התאורה, לממירים ולכל רכיב אחר הקשור לג"ת, הינה באחריות  (א)

 הקבלן.

הציוד, וזאת בהיקף המופיע בכתבי האחריות של היצרן הקבלן יהיה אחראי על טיב  (ב)

שנים וזאת גם  10לתקופה של ההתקנה המתקנים והאביזרים שסופקו על ידו בתקופת 

אם חוזה התחזוקה מסמך ג' לא יחול על פנסים אלו וללא קשר לחוזה התחזוקה. 

וכן למועצה תעמוד הזכות לדרוש מהקבלן לפעול כלפי היצרן לשם תיקון המוצרים 

החלפתם במידת הצורך, והקבלן מתחייב לפעול לביצוע פעולות אלו ולהשבת המתקן 

ימים מיום שקיבל לידיו את המוצר המקולקל. עלויות ההובלה של  15התקין תוך 

המתקן ליצרן ובחזרה יחולו על הקבלן. הקבלן אף ימציא לידי המועצה את תעודות 

ידי היצרן, תוך ציון נציגו בישראל, על שנים אשר ניתנו על  10האחריות לתקופה של 

מנת שהמועצה תוכל להפעיל את אחריות היצרן בעצמה. תעודות האחריות יומצאו לידי 

 המועצה במעמד מסירת הפנסים, והינם תנאי לקבלת הפנסים על ידי המועצה. 

לאחר גמר ביצוע התקנות גופי התאורה ותפעול מערכת החשמל והתאורה בכל מרכזיה  (ג)

, המוסדרת בחוזה ותחילת תקופת התחזוקהה, טרם מסירת המתקן למזמין בשלמות

, על הקבלן להעביר ביקורת בודק לכל אחד מהמתקנים ולהציגה בפני (מסמך ג'נפרד )

 המזמין . 

אישור מסירה והפעלה סופית מלאה ומאושרת של המתקן באישור ולשיקול דעת  (ד)

 בלבד. של המועצה המזמין והיועץ המקצועי 

 

 היתרים אישורים ופעולות נוספות .40

הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל הפעולות הנדרשות לצורך הקמתו והפעלתו של  (א)

מן ביצוע, הוצאת רישיונות לרבות הכנה ואישור תכניות הסדרי תנועה בז ניםהמתק

בכפוף להוראות כל  ,עבודה, השגת כל ההיתרים ו/או האישורים הרגולטוריים הנדרשים

 דין. 
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למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן מחויב להישמע להוראות והנחיות נציג המזמין  (ב)

 ו/או מי מטעמו. 

 

 השימוש במונה החשמל .41

מונה  -קשרות, בכל עת ובכל שלב מובהר ומוסכם בזאת כי במהלך כל תקופת ההת (א)

 יוותר על שם המזמין. של כל אחת מהמרכזיות  החשמל

 

 ניםמסירת המתק .42

פנסים,  :גם אך לא רק ,עם השלמת כלל המתקנים המשויכים למרכזיית מאור ובכלל זה (א)

יחידות תקשורת, רכזות, זרועות, עמודי תאורה, מגשים, כבלים אביזרים וכל ציוד אחר 

  ותלטובת התקנת והפעלת כלל הרכיבים לעיל והפעלה מלאה ותקינה של המרכזיהנדרש 

 חשמל לאחר אישור בודק ו ,על כלל הציוד והאביזרים באופן מלא ותקיןביישוב שלם 

בכל יישוב יה והמתקנים יהמרכז עברו ואישור המפקח, יומטעם הקבלן ועל חשבונו 

 במסגרת תקופת הבדק ,די הקבלןלאחריות המועצה  ולהפעלתה המלאה על יויישוב 

 ותקופת התפעול והאחריות.  מובהר בזאת כי כל עוד לא הסתיימה התקנת כלל הפנסים

 ביישוב, לא ייחשבו הפנסים באותו יישוב כאילו נמסרו לידי המועצה.

בקובץ אלקטרוני ובפורמט דיגיטאלי  AS MADE תכניותהקבלן ימסור למזמין קובץ  (ב)

 . עירוני GISמיפוי  , בין היתר,לטובת, עצהכפי שיוגדר על ידי המו

 

  ניםפינוי האתר ומסירת המתק .43

בכל יישוב ויישוב, ימסור  הקבלן מתחייב, כי עם השלמת כל העבודות הנדרשות בפועל (א)

כשכל גופי התאורה, הציוד,  ,בתקינות מלאהרכיביהם ועל כלל  ניםהמתקלמועצה  את 

, לאחר אישור מהנדס ם באופן מלא ותקיןהאביזרים, המרכזיות ועמודי התאורה פועלי

 בודק ואישור המפקח מטעם המועצה. 

כן מתחייב הקבלן לוודא, כי האתר/ים נקיים ומפונים מכל אביזר, חפץ, ציוד, אריזות  (ב)

 . ו/או אחר

 

 יוד ואספקתוהצ .44

על הקבלן להשתמש לצורך ביצוע העבודות בציוד חדש מטיב מעולה ומתאים לביצוע  (א)

 נקי מכל שיעבוד ו/או עיקול.  ,העבודות

 נציג המזמין יהיה זכאי לבדוק את הציוד במקום העסק של הקבלן או באתר העבודות. 
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הקבלן מתחייב לתת לנציג המזמין עזרה, מכשירים, מכונות, עובדים וחומרים הדרושים 

בדרך כלל לשם בדיקה, מדידה ובחינה של איכות ו/או הציוד שמשתמשים בהם. ולצורך 

 יקת איכות העבודות.בד

הוכחות מניחות את הדעת לגבי סוג ואיכות  ,אם יידרש לעשות כן ,הקבלן ימציא (ב)

-החומרים והתאמתם לתקנים המתאימים ולנוהג ההנדסי הטוב ביותר כפי שנדרש על

 ידי נציגי המזמין.

 חשבון הקבלן.-העלויות של כל הבדיקות הנדרשות יהיו על (ג)

נו לכל מקום ומכל מקום שיהיה דרוש בעוד מועד הקבלן מתחייב להוביל על חשבו  (ד)

 ובכמויות מספיקות את כל הציוד שיהיה דרוש מדי פעם בפעם לביצוע העבודות.

 

 ערבות ביצוע  .45

בכל הנוגע להתקנה  עפ"י הסכם זה ,הבטחת ביצוע קיום מלוא התחייבויות הקבלןל (א)

קאית אוטונומית ימסור הקבלן  לידי המזמין במעמד חתימת הסכם זה ערבות בנובדק, 

מדרישת המזמין  ימים 4צמודת מדד הניתנת למימוש תוך  ,₪ ________על סך 

 . (1א/ נספח) שתוקפה עד לתום תקופת ההתקשרות

במידה והסכם התחזוקה יופעל, באופן מלא או חלקי, כי אז יהיה על הקבלן להפקיד  (ב)

ימים  4הניתנת למימוש תוך ₪  בידי המועצה ערבות בנקאית בסך ___________ 

. בכל מקרה שבו המזמין יפר בהפרה יסודית את הסכם 2בנוסח המצ"ב ומסומן א/

ם הסכם התחזוקה ביחס לכלל יום לאחר סיו 30התחזוקה. הערבות תהיה בתוקף עד 

היישובים.  ככל שהקבלן לא ימסור ערבות זו, כי אז תהיה המועצה רשאית להמשיך 

 ולהחזיק בערבות הביצוע ואף להשתמש בה כערבות ביצוע לתקופת התחזוקה.  

 

 פיצוים מוסכמים .46

 55%ובכלל זה חיסכון מינימלי בסך דנא במידה והקבלן לא יעמוד בדרישות ההסכם  (א)

(, כולל בדרישות לוחות 14-11 יםנספח)ו/או המפרטים למצב קיים וללא עמעום  ביחס

מסמך הקנסות המצורף למסמך , יוטל עליו פיצוי מוסכם, כמפורט בותיאומים הזמנים

 . 20א' למסמכי המכרז כנספח 

רשאית לקזז את סכום הפיצויים מכל  המועצהעבור עיכוב או פיגור בביצוע העבודות  (ב)

וכן תהא רשאית  בהתאם למפורט בנספח הקנסות קבלן, בכל זמן שהוא,סכום שיגיע ל

 לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת ולקבלן לא תהיה כל השגה בעניין זה.  המועצה

 גביית הפיצוי המוסכם לא תשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם. (ג)
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 הוראות אחריות, נזיקין וביטוח .ד

 יצרןהקבלן במסגרת תקופת אחריות ה אחריות .47

, יחידת התקשורת יםפנסלמתקנים שהתקין )גופי התאורה, ה אחריות יצרןהקבלן יספק  (א)

שנים  10 -מלתקופה שלא תיפחת   , על כל רכיביהם וחלקיהם(מערכת השו"ב, והבקרה

 ."(אחריות היצרןתקופת )לעיל ולהלן: " וזאת בתנאים מקובלים חודשים( 120)

ככל  .אחריות היצרןהקבלן אחראי לתקינות ורציפות פעולתם של הפנסים בכל תקופת  (ב)

שיש פגם באחד המוצרים שסופקו על ידו, תהיה המזמינה רשאית לדרוש מהמזמין 

לספק לה את המוצר המתוקן/ החלופי מאת היצרן, והקבלן ישא בעלויות ההובלה ליצרן 

יה אחראי להחלפת הפנס בפנס חדש וההשבה ממנו אל האתר, ובתקופת הבדק אף יה

 במקרה של תקלה, וזאת על חשבונו. 

 ,וככל שגוף תאורה יתקלקל/יפסיק לפעול/יפעל חלקיתאחריות היצרן, במשך כל תקופת  (ג)

 ללא תמורה נוספת. ,תקין תחתיו זההמתחייב הקבלן לספק גוף תאורה 

מדיווח על תקלה וזאת כאמור  יום 4-מיותקן, לא יאוחר ו גוף התאורה החליפי יסופק (ד)

 .שנים( 10בכל תקופת האחריות ) ללא תמורה נוספת

הקבלן ישבב את אחריות היצרן לטובת המועצה  לכלל המערכות והרכיבים לתקופה  (ה)

חודשים( כמפורט בין היתר בסעיפי המפרט הטכני וטבלת  120שנים ) 10 -שלא תיפחת מ

 הצ'ק ליסט לצירוף אישורים ומסמכים

 סר ספק הקבלן הינו אחראי בלעדי לתקינות הגופים והספקת הגופים החלופיים למען ה (ו)

 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מיתר חובות הקבלן בתקופת הבדק והתחזוקה. (ז)

 בדק .48

חודשים מיום המסירה הסופית של העבודות בכל יישוב ויישוב )תקופת  12למשך תקופה של 

י לקבלת תשלום בגין תחזוקת הפנסים בהתאם הבדק(. במשך תקופת הבדק יהיה הקבלן זכא

 )מסמך הצעת המחיר(.  18למפורט בנספח 

 נזיקין  .49

במהלך תקופת הקמת המתקן יהא הקבלן אחראי כלפי המזמין באחריות מלאה  (א)

ובלעדית לכל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או לרכוש שייגרם מכל סיבה שהיא ובכל נסיבות 

שהן לקבלן ו/או למי מטעמו לרבות לקבלני המשנה מטעמו, למתקן ולעבודות נשוא 

אה מהקמת המתקן והמזמין יהא הסכם זה ו/או לצד ג' כלשהוא במהלך ועקב או כתוצ

 פטור מכל אחריות לנזק כאמור. 
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במהלך תקופת אחזקת המתקן ותפעולו יהא הקבלן אחראי לכל נזק ו/או אובדן לגוף   (ב)

ו/או לרכוש שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהוא לרבות למתקן כתוצאה ממעשה ו/או 

 מחדל של הקבלן  ו/או מי מטעמו לרבות קבלני המשנה.  

  

 וראות כלליות נוספותה .ה

 מיסים ותשלומים .50

כל המיסים והתשלומים בגין ניהול עסקיו של הקבלן, לרבות מס עסק ואגרות רישיונות  (א)

 לעסק ולניהולו, יחולו על הקבלן בלבד וישולמו על ידו.

מס ערך מוסף נכלל בתשלומים שישולמו לקבלן וישולם ביחד עם התשלום בגינו הוא  (ב)

 ין.חל, כנגד חשבונית מס כד

אין הקבלן רשאי לגרום לכל הוצאה, תשלום או חיוב בשם המזמין או עבורו ואינו רשאי  (ג)

לגרום לכל הוצאה תשלום או חיוב, בקשר לביצוע העבודות, אלא אם קיבל לכך מראש 

 ובכתב את הסכמתם של נציגי המזמין.

תשלום  חשבונו לכל הוצאה,-מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהיה הקבלן אחראי לבדו ועל (ד)

 או חיוב שנעשו ללא אישור כאמור. 

הקבלן יהיה רשאי לשתף גורמים אחרים בתפעול המתקן בכפוף לאישור בכתב מראש  (ה)

 של המזמין ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו כלפי המזמין על פי הסכם זה.

 פיקוח כפיפות וביקורת .51

 הזכות למזמין ו/או לנציגי המזמין ו/או מי מטעמם: (א)

לבדוק, לבקר ולפקח את ביצוע התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה ועפ"י  (1)

 הקבלן מתחייב לסייע ככל שיידרש לשם ביצוע האמור לעיל.. הוראות כל דין

אין מבלי לגרוע מן האמור, בכל עת ולבצע תיקונים.  מי העבודהלהיכנס למתח (2)

ן לבצעם ולא תשמע בביצוע התיקונים ע"י המזמין כדי לגרוע מאחריותו של הקבל

 כל טענה בעניין מפיו של הקבלן.

הקבלן יהיה כפוף לעניין העבודות וביצוע ההסכם לנציגי המזמין ויפעל על פי  (ב)

הוראותיהם והנחיותיהם. בכלל זאת, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, יהיה הקבלן חייב 

יין. ומודגש כי אין לתקן כל פגם וליקוי ולבצע כל שינוי כנדרש ע"י נציגי המזמין לפי הענ

בפיקוח ובביקורת כדי לגרוע מהתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין 

 בקשר עם ביצוע העבודות.
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למזמין באופן שוטף בדבר התקדמות העבודות ו/או בעיות הכרוכות בה.  הקבלן ידווח (ג)

פי שיידרש על כמו כן יספק הקבלן תשובות והסברים לנציגי המזמין בנוגע לעבודות, כ

ידם ויסייע להם בביצוע הביקורת והפיקוח על העבודה ועל ביצוע הפרויקט נשוא הסכם 

 זה. 

 הוראות בטחון, סודיות ואבטחת מידע .52

הקבלן מצהיר בזאת שידוע לו כי מידע שיימסר לו על ידי המזמין ו/או שיגיע לידיו  (א)

ידוע לקבלן כי חלק מהפרויקט עוסק  במהלך ביצוע השירותים הוא סודי ואין לפרסמו.

בתאורה, בקרה ותקשורת של מערכות ביטחון, ומסירת המידע לידי גורמים בלתי 

מוסמכים יכול לגרום לסכנת נפשות לאזרחים ולכוחות הביטחון והוא מתחייב להימנע 

    מכך. 

ם, הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אד (ב)

כל  ידיעה  שתגיע  בקשר  עם  ביצוע  הסכם זה,  תוך  תקופת  הביצוע, לפניה  או  אחריה,  

והוא  מצהיר  כי  ידוע  לו  שאי  מילוי התחייבויותיו  על פי  סעיף קטן זה מהווה עבירה 

 .  1977 –לפי פרק ז' סימן ה' )סודות רשמיים( של חוק העונשין התשל"ז 

לכך שהסודיות כאמור תישמר גם על ידי עובדיו וכל  המועסקים הקבלן מתחייב לגרום   (ג)

 ידי הקבלן או באמצעותו. -על ידו וכל מי שהמידע כאמור יובא לידיעתו על

 הקבלן מתחייב לקיים את כל הדרישות של קצין הביטחון של המזמין. (ד)

מובהר ומודגש בזאת, כי כל העובדים של הקבלן אשר יועסקו בביצוע הפרויקט עבור  (ה)

לא תותר כניסת גורמים . המזמין, יהיו ללא עבר פלילי ויאושרו, כנדרש ע"י המזמין

בלתי מאושרים ע"י כל אחד מבעלי התפקיד לעיל בנפקד לבצע את העבודות בתחום 

 השפוט של המזמין. 

 

 מעביד -העסקת עובדים/אי קיום יחסי עובד  .53

יו לבין המזמין לא יתקיימו הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים בזאת כי בינו ו/או בין נציג (א)

 כל יחסי עובד ומעביד והוא מתחייב להחתים את עובדיו על התחייבות מתאימה כאמור. 

כמו כן, מתחייב הקבלן לפצות ו/או לשפות את המזמין בגין כל סכום שיחויב בו עקב 

תביעה שייתבע בקשר ליחסי עובד ומעביד, לרבות כל הוצאה שהמזמין יוציא לשם 

המזמין יידע את הקבלן על כל תביעה עם היוודע לו על הגשתה ויאפשר לקבלן  התגוננות.

 להתגונן מפני התביעה כאמור.  

הקבלן מצהיר שכל העובדים שיועסקו על ידו או על ידי מי מטעמו בקשר עם הסכם זה,  (ב)

שא בכל יהם עובדיו שלו בלבד והוא ועובדיו אינם בכל מקרה עובדי הקבלן, והוא לבדו י
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על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולרבות חוק  ,ות הנובעת מהיותו מעבידםהאחרי

הביטוח הלאומי )נוסח משולב( והצווים והתקנות שמכוחו. הקבלן מתחייב כי כל 

יקבלו לשם כך את  ,שבהם לא מותרת עבודה ,העובדים שיועסקו על ידו בימים ובשעות

 כל האישורים הנדרשים לכך לפי הוראות כל דין.

הקבל מתחייב לשלם לעובדיו שכר שאינו פחות משכר המינימום במשק כפי שהוא  (ג)

 , ועל פי כל דין.1987מתעדכן מעת לעת בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז 

כמו כן מתחייב הקבלן לשלם ולהעניק לעובדים את מלוא זכויותיהם עפ"י כל דין  (ד)

 העובדים. ולרבות עפ"י ההסכמים הקיבוצים וצווי ההרחבה החלים על

 הפרות וסעדים .54

היה המזמין רשאי, מבלי לגרוע מכל הוראה ייפר הקבלן את ההסכם או תנאי מתנאיו,  (א)

לפי דין, לחלט את סכום הערבות, כולה או חלקה לפי  ומזכויותיואחרת לפי הסכם זה 

הבלעדי ומבלי שלקבלן תהיינה טענות כלשהן כלפי המזמין בקשר לכך.  ושיקול דעת

 הגמור של המזמין. ושחולט יהיה לקניינסכום הערבות 

מוסכם בזאת כי הפרת ההוראות שלהלן תחשב הפרה יסודית אשר תאפשר למזמין   (ב)

 להביא את ההסכם לביטול מיידי:

  21,25 11,14, 10, 9, 8, 5, 3הכלולות בסעיפים  הקבלן הפר את אחת ההוראות (1)

   להסכם.

ידי המזמין -הקבלן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם ולאחר שהוזהר על (2)

 לא תיקן את ההפרה תוך הזמן שנקבע בהתראה. ובכתב, 

  הקבלן הפך בלתי כשיר לפעולה משפטית. (3)

הקבלן פשט את הרגל, או הוצא נגדו צו כינוס נכסים, או צו פירוק, או הוגשה  (4)

 .ימים 30ה תוך ביחס אליו בקשה כאמור, אשר לא הוסר

 הקבלן הודיע שאין הוא יכול/רוצה לבצע את השירותים או חלקם. (5)

 הקבלן מבצע את השירותים בניגוד להוראות הדין. (6)

הקבלן אינו עומד בלוחות הזמנים לפי קביעת המפקח, והחריגה בלוחות הזמנים  (7)

 ימים.  15עולה על 

לפי , תיו בהסכםאין בביטול/בהפסקת ההסכם כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויו (ג)

 העניין. 

הובא הסכם זה לידי סיום בטרם הסתיימה תקופת ההסכם עקב הפרתו ע"י הקבלן,  (ד)

לרבות פירוק המתקנים. ככל שייגרם נזק כאמור יישא  ,מגרימת נזק פיזי יימנע הקבלן
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כמו כן, במקרה זה תעמוד למועצה הזכות להחליט כי אביזרים שכבר הובאו  בו הקבלן.

  בבעלותה, החליטה המועצה כך, היא תשלם את ערכם לקבלן.  לשטח יישארו 

יהיה רשאי המזמין , לחילופין במקרה והובא הסכם זה לסיומו עקב הפרתו ע"י הקבלן (ה)

להמשיך בעבודה בעצמו או למסור את המשך העבודה לגורם אחר, כאשר כל ההפסדים 

רשאי לנכות כספים  המזמין יהאויחולו על הקבלן,  וההוצאות הנוספות הכרוכות בדבר

 אלו מהכספים המגיעים לקבלן בגין הסכם זה.  

 אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לזכות המזמין עפ"י כל דין. (ו)

 השתק -מניעות  -ויתור  .55

לבין הקבלן, לקבלן לא תהיה  המועצה מוסכם על הצדדים, כי בכל מקרה של סכסוך בין  (א)

תקן, בגופי התאורה, בחלפים ובעבודות נשוא הסכם זה והוא כל זכות עכבון שהיא במ

 לא יהיה רשאי להשבית את הפעלה מכל סוג שהוא בתקופה ההפעלה והתחזוקה.

מובהר בזאת, כי אם תצמחנה זכויות כלשהן מהמתקן והפעלה, ובכלל זה אישור לסחר,  (ב)

. זכויות אלו זכויות לתעריפים מועדפים, סובסידיות, הטבות מס ומענקים בקשר למתקן

 יהיו של המזמין בלבד, ולקבלן לא תהיה כל זכות ויחס לכך.

 תחולת חוק החוזים .56

 .1970 -על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, התשל"א  (א)

 

 קיזוז ועיכבון .57

בכל מקרה שיגיע למועצה  מאת הקבלן לפי חוזה זה סכום כלשהו, תהיה המועצה   (א)

 רשאית לקזז ולנכות ממנו כל סכום המגיע למועצה , מאת הקבלן לפי חוזה זה. 

 לקבלן לא תהיה זכות עכבון בכל מקרה שהוא על חלק כלשהו בפרויקט. (ב)

 שונות  .58

לעמוד בקשר מתמיד  הקבלןיב לצורך ביצועו של הסכם זה ביעילות וברמה גבוהה מתחי (א)

וייעשה כל מאמץ למלא את בקשותיו  המועצה ולמלא אחר הוראות נציג  המועצה עם 

 נשוא הסכם זה, עד כמה שהדבר ניתן באופן סביר ובנסיבות העניין. לעבודותבנוגע 

לא ישעבד ו/או ימחה את הזכויות ו/או החובות עפ"י הסכם זה לצד ג' כלשהו.  הקבלן (ב)

כל שינוי או תוספת להסכם זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני צדדים, שאם לא כן לא  

 יהא להם תוקף.
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ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא ייחשב הוויתור  (ג)

מכן, של הוראה או הוראה אחרת הדומה לה או שונה ממנה כוויתור על הפרה שלאחר 

 בטיבה. 

כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו ברי תוקף, אלא אם נעשו ונחתמו  (ד)

 בכתב.

סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין ודבר הנובע מחוזה זה, במישרין ו/או בעקיפין, תהא  (ה)

 ם בלבד.ולה ירושלים לבתי המשפט המוסמכים במחוז 

כתובותיהם של צדדים הן כקבוע בהסכם זה, או כל כתובת אחרת עליה יודיע צד  (ו)

למשנהו בהודעה בכתב. כל הודעה שנשלחה על ידי צד אחד למשנהו יראו אותה כאילו 

 שעות מעת שיגורה. 72הגיעה ליעדה בתוך 

ליעדה הודעה שנמסרה ביד או שוגרה באמצעות פקס, או מייל יראו אותה כאילו הגיעה  (ז)

 בעת שיגורה, אם נתקבל אישור המקבל לכך.

 

 -:ולראיה באו הצדדים על החתום
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 1נספח א'/
 אספקה והתקנה -כתב ערבות ביצוע

 
 ערבות ביצוע

 לכבוד:
 מועצה אזורית מטה בנימין

 א.נ.,

 כתב ערבות מס' .............................. הנדון:

"( המבקש" :)להלן ת.ז/ח.פ ______________ פי בקשת _________________-על .1

לאספקה והתקנה של תאורת רחוב לד  לביניכםבקשר להסכם בין ______________ 

-על המועצה התחייבויות המבקש כלפי  ומערכת שליטה ובקרה ותשתיות חשמל, ולהבטחת

₪  _______של ההסכם, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך  פי

, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן (בלבדשקלים  חדשים  ______)

המדד הידוע "( בין המדד" :ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן-כפי שמתפרסם על

סכום " :במועד חילוט הערבות )להלן הידועלבין המדד ביום __________________ 

 "( ובלבד שסכום הערבות במועד החילוט לא יפחת מהסכום הנקוב לעיל.הערבות

מעת הגיע אלינו דרישתכם )עשרה( ימים  10סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך  .2

הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את 

 כם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.דרישת

 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3

מסר יפיה צריכה לה-תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום ________________ וכל דרישה על .4

 אלא אם ,לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת

 ידינו.-הוארכה על

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

 בכבוד רב,

 

 בנק .................................................

 סניף ...............................................
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 2נספח א/
 תחזוקה -כתב ערבות ביצוע

 ערבות ביצוע
 לכבוד:

 מועצה אזורית מטה בנימין

 א.נ.,

 כתב ערבות מס' .............................. הנדון:

"( המבקש" :)להלן ______________ת.ז/ח.פ  פי בקשת _________________-על .1

תאורת רחוב לד ומערכת שליטה תחזוקת ל לביניכםבקשר להסכם בין ______________ 

ההסכם, הננו  פי-על המועצה התחייבויות המבקש כלפי  ולהבטחתובקרה ותשתיות חשמל, 

שקלים  חדשים  ______₪ ) _______של לסך  ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד

ידי -, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על(בלבד

ידוע ביום המדד ה"( בין המדד" :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן

"( סכום הערבות" :במועד חילוט הערבות )להלן הידועלבין המדד __________________ 

 ובלבד שסכום הערבות במועד החילוט לא יפחת מהסכום הנקוב לעיל.

מעת הגיע אלינו דרישתכם )עשרה( ימים  10סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך  .2

להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את  הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי ומבלי

 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3

מסר יפיה צריכה לה-תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום ________________ וכל דרישה על .4

אלא אם  ,מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלתלנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר 

 ידינו.-הוארכה על

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

 בכבוד רב,

 

 בנק .................................................

 ...............................................סניף 
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 נספח ב'
 הוראות ביטוח

 
 תנאי ביטוח לתקופת ההקמה והבדק

 שם דין "המזמינה" תוסיף את כל י"עפ או/ו זה הסכם י"עפ הקבלן מאחריות לגרוע מבלי 9.1

 על הנערכת לביטוח "עבודות קבלניות"  הסיכונים" "כל בפוליסת המבוטחים לרשימת הקבלן

 :בה כמבוטחות יופיעו היישוב את המנהלים האגודה והוועד המקומי  גם ואשר ידה, 

 חומרים כולל היקף העבודה,  למלוא השווה ביטוח בסכום – הרכוש' ביטוח – 'א פרק  9.1.1 

 רכב כלי ולמעט ציוד למעט מפורש אך ,היזם/המזמינה או/ו הקבלן י"ע העבודה לאתר המובאים

 .הנדסי מכני וציוד

 -ו למקרה ₪ 10,000,000של:  אחריות בגבול שלישי' צד כלפי אחריות ביטוח – 'ב פרק  9.1.2

 .לתקופה ₪ 10,000,000

 -לעובד ו $ 1,500,000 לפחות של אחריות בגבולות מעבידים' אחריות 'ביטוח –פרק ג  9.2

 התשלומים כל את לאומי לביטוח לשלם למוסד הקבלן שעל מובן(ולתקופה.  למקרה $ 5,000,000

 העובדים(. עבור כחוק המגיעים

 על מתחייב לבצע הקבלן דין,  כל י"עפ או/ו זה הסכם י"עפ הקבלן מאחריות לגרוע מבלי   9.3

 :זה של הסכם תוקפו משך לכל בתוקף ולהשאירם הבאים הביטוחים את חשבונו

 ורעידת נזקי טבע ,פריצה כולל מורחב"  "אש  ביטוח – לאתר ידו על המובא הציוד לכל  9.3.1

 שאינם ובתנאים בנוסף יבוצע ביטוח זה .לעת מעת הנדרש י"עפ הרכוש,  של ערכו במלוא ,אדמה

 ".2016ביט "בשם  הידועה הפוליסה מתנאי פחותים

 :הרכב כלי ולכל הנדסי המכני הציוד לכל  9.3.2

 .החוק י"עפ כמתחייב חובה""ביטוח   9.3.3

 .בנפרד כלי לכל ,לאירוע₪   500,000 -מ יפחת שלא אחריות בגבול רכוש שלישי צד ביטוח  9.3.3.4

 קיים(. אם( "תוצאתי נזק חריג"יבוטל  זו בפוליסה

 .הרכב מקיף" לכלי"ביטוח   9.3.3.5

 שאינם בנוסף ובתנאים יבוצע זה ביטוח הנדסי.  המכני לציוד הסיכונים"  כל"ביטוח   9.3.6

 ".2016ביט "בשם  הידועה הפוליסה מתנאי פחותים

 סעיפי המשנה כל על ,זה .29- 9.3בסעיף הנזכרים שהביטוחים לו ידוע כי מצהיר הקבלן  9.3.7

 9.1 בסעיף כנזכר שם הקבלן את המזמינה מצרפת אליה הביטוח בפוליסת כלולים אינם שלו, 

 לעיל. 
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 מכני וציוד רכב כולל כלי ,לאתר ידו על המובא הרכוש כל בגין כי הקבלן בזאת מצהיר ,כ"כמו

האגודה והוועד  כנגד או המזמינה לו כנגד לקום שיכולה זכות כל על בזאת מוותר הוא הנדסי, 

 .לעיל הנזכרים הביטוחים את לא יבצע אם גם השיבוב,  זכות על ויתור כולל המקומי, 

או עובדיה /ו המזמינה כנגד השיבוב זכות על ויתור סעיף של הקבלן יתווסף הפוליסות בכל  9.3.7

 .האגודה של היישוב או/ו היישוב של המקומי הועד או/ו מטעמה הבא כל או/ו

 בין יכלול אשר ,ביטוח עריכת אישור ההסכם,  חתימת במעמד למזמינה ימציא הקבלן  9.3.8

 :השאר

הבאים מטעמה נרשמו כמבוטחים נוספים בפוליסות הנ"ל בכפוף לסעיף המזמינה, עובדיה וכל  -

וויתור זכות השיבוב כנגד המבוטחים וסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד 

 מיחידי המבוטח.  עבור כל אחד

 .הפרמיות לתשלום הסדר קיים הביטוח חברת לבין הקבלן שבין אישור  -

 לתוקף ייכנסו הביטול לא/הצמצום – הפוליסות ביטול או/ו צמצום של מקרה שבכל אישור  -

 .למזמינה וגם לקבלן גם במכתב רשום כך על הודעה מתן ממועד יום 60 חלו בטרם

 כל תום תוקפה של כל פוליסה,  לפני יום 15 לפחות ,חדש אישור למזמינה להמציא מתחייב הקבלן

 .תקף ההסכם עוד

 וכן מכתב הכיסוי העתק לקבלן תעביר המזמינה – לעיל 9.1 בסעיף הנזכרים הביטוחים בגין  9.4

  הביטוח. מחברת לכשתתקבל מיד הפוליסה העתק

 ביטוחים נוספים לבצע רשאי והקבלן בלבד מינימום דרישות הינם לעיל הנזכרים הביטוחים  9.5

 .אחריותו מלוא את לכסות מנת על ,עיניו כראות

 למזמינה יודיע הקבלן .הפוליסות והתנאות דרישות כל את בקפדנות למלא מתחייב הקבלן  9.6

 עם פעולה ישתף וכן עילה לתביעה קיימת כי לו, שיוודא לאחר מיד הביטוח, ולחברת

 .בכל תביעה יעיל טיפול לשם הביטוח וחברת היזם/המזמינה

 יישא הקבלן –לעיל 9.3 -ו 9.1 בסעיפים כנזכר ,ל"הנ הביטוחים כל י"עפ ביטוח מקרה בכל  9.7

 .הביטוח שבפוליסות העצמית ההשתתפות סכומי בכל

 עבודות קבלניות""לביטוח  הפוליסה של א' פרק י"עפ המכוסה הנזק את הקבלן תיקן  9.8

 מחברת שקיבלה תגמולי הביטוח את מיידית המזמינה לו תעביר – המזמינה רצון לשביעות

 .הביטוח
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 למתן שירותי תחזוקה הסכם 
 
 

 2019_____לחודש ___________    ביוםפסגות שנערך ונחתם ב
 

                            

 
 ב  י  ן 

 
 מועצה אזורית מטה בנימין 

 "(מועצה)להלן "ה 
 

 מצד אחד         

 
 ל ב י ן 

 

 

___________________________ 

 (ו/או החברה/ הקבלן "מבצע השירותים" -)להלן  

  

 מצד שני    

                                                                                                                        
 

ברחובות המועצה  פרסמה מכרז לביצוע עבודות התקנה של תאורת לדוהמועצה  הואיל
   ודרכי הביטחון  בתוך יישובי המועצה;

 
המכרז ניתנה למועצה האופציה להזמין מאת החברה שירותי תחזוקה ובמסגרת   והואיל

 בהיקף    ולתקופה המופיעים במכרז ובנספחיו;
 

בנספח ים פורטהמומבצע השירותים מסכים לבצע, כקבלן עצמאי, את השירותים  והואיל
" לנספח א' למסמך תנאי המכרז והוראת למשתתפים, שכותרתו "מפרט 14"

 בהתאם לתנאי ההסכם הזה: ( ו"14"נספח  )להלן: ה"טכני לעבודות התחזוק

 
 לזאת הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: -אי   

 
 כחלק בלתי נפרד ממנו.  ויחשבוהנספחים מבוא להסכם זה ה .    1 מבוא

 

    
 בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרוש כדלקמן:  .2 הגדרות

 

מנכ"ל המועצה או מי שימונה על ידו לצורך כמנהל  – "המנהל" )א(   
 לצורך הסכם זה. 
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תחזוקה שירותי ביצוע  -  או "שירותי התחזוקה" "השירותים"        )ב(            

 . נפרד מהסכם זהלתי ב חלק  יםהמהוו ויתר מסמכי המכרז 14בנספח  כמפורט 
 

 המועצה האזורית מטה בנימין -המועצה)ג(    
 

כהגדרתם בראש מסמך א', תנאי המכרז והוראות  -)ד( מסמכים ונספחים
 למשתתפים )להלן: מסמך א'(

 
המועצה תהיה  .   1      .3     השירות ביצוע

 רשאית ליתן לקבלן הודעה על דרישתה להזמנת שירותי  
תחזוקה  ביחס לכל יישוב ויישוב בתחומי המועצה בנפרד או ביחד,    

יום לפני תום "תקופת הבדק"  30ובלבד שנתנה על כך הודעה עד 
באותתו יישוב, כהגדרתו במכרז ובהסכם ההקמה וההפעלה מסמך 

 ב'. 
 
 

הודעה על הזמנת שירותי התחזוקה תינתן בכתב, תוך ציון התאריך  .2
לת קבלת שירותי התחזוקה, וכן תוך בו דורשת המועצה את תחי

 ציון היישוב או היישובים בהם נדרשת מתן השירותים. 
 

מובהר בזאת כי היה והמועצה הפסיקה את שירותי התחזוקה  .3
ביישוב מסויים לאחר שקודם לכן הללו הוזמנו על ידה מאת 

הקבלן, כי אז לא תהיה למועצה הזכות לשוב ולדרוש להתחיל שוב 
 וקה באותו יישוב, אלא בהסכמת הצדדים. מתן שירותי תחז

 
התקופות השונות שבהן יינתן השירות ביחס לכל יישוב ויישוב, וכן  .4

תקופות האופציות השונות העומדות לטובת המועצה להארכת 
תקופת השירות פורטו במסמכי המכרז וכן בחוזה נספח ב' למסמכי 

להפסיק המכרז. למועצה תעמוד הזכות להודיע בכל עת כי ברצונה 
יום  30את שירותי התחזוקה ביישוב מיישוביה, וזאת בהודעה של 

מראש. הודיעה כך המועצה, לא תהיה לקבלן זכות לקבלת כל פיצוי 
או תשלום מעבר למה המגיע לו בגין תקופות שאכן נתן את 

 השירות, ובהתאם ליתר תנאי הסכם זה. 

 

 

 מבצע השירותים מתחייב כדלקמן:    .4 

 
, 14בהתאם למפורט בנספח  לבצע את השירותים באופן שוטף )א(   

בחריצות וברמה מקצועית מעולה, ולשם כך להשתמש במיטב 
 הכושר והידיעה המקצועית. 

 
ך צווי התחלת עבודה כמפורט להתחיל בביצוע השירותים על סמ )ב(   

 . לעיל

 
לבצע את השירותים בהתאם לכל דין ולמלא אחר כל ההוראות  )ג(   

 המועצה.לו מעת לעת על ידי  ןתיתש
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לבצע את השירותים וכל המוטל עליו על פי הסכם זה, תוך מגע  )ד(   
הדוק ושיתוף פעולה עם המנהל ושאר גורמי המועצה הנוגעים בדבר 

 . המנהלובתיאום עם 

 
למלא אחר כל ההוראות וההנחיות שינתנו לו על ידי המנהל כאמור  )ה(   

)ב( להלן ולאפשר למנהל לבצע ביקורת שוטפת בדבר אופן  4בסעיף 
 )א(.  4ביצוע השירותים כאמור בסעיף 

 
היקף דו"ח תקופתי בדבר ו,אחת לחודש  להעביר למנהל דיווח שוטף )ו(   

 התקדמות העבודה . השירותים שסיפק ו
 

להעסיק לצורך ביצוע השירותים אנשי מקצוע בעלי ידע, רמה  )ז(   
 ומומחיות ולדאוג לכך שהוראות הסכם זה יקוימו על ידם.

   
   

לדאוג ליתן את השירותים תוך עמידה בלוחות הזמנים המפורטים  )ח(    
 . 14בנספח 

לשמור על כלל כללי הבטיחות בעבודה החלים בישראל ובאזור גם  )ט(   
 יחד.

 
ללא יוצא מן הכלל.  14למלא אחר כלל התחייבויותיו בהתאם לנספח  ( י)   

  
ליתן את השירות נשוא הסכם זה באופן שלא יהיה בו כדי לפגוע   )יא(   

 בהמשך הקמה וביצוע של פרויקט תאורת הלד כולל הקמה ושדרוג. 
 

להמציא למועצה ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת ביצוע עבודות   )יב(   
להסכם ההקמה וההפעלה נספח ב'  2התחזוקה וזאת בנוסח נספח א/

סך _______. הערבות תימסר למועצה תוך למסמכי המכרז, וזאת ב
ימים מיום קבלת דרישה להתחיל בשירותי תחזוקה באחד  7

היישובים. הפרת סעיף זה תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם על כל 
 המשתמע מכך. 

 
המנהל יהיה רשאי מפעם לפעם ועד לסיום מתן השירותים לבדוק  )א( .4 סמכויות 

 את  
טיב השירותים ואת אופן ביצועם ואם מבצע השירותים מבצעם    המנהל

 בהתאם להוראות הסכם זה. 

 
במשך כל תקופת ההסכם המנהל יהיה רשאי לתת למבצע  )ב(   

השירותים הוראות והנחיות, בכל הנוגע לביצוע השירותים ובלבד 
 שההוראות וההנחיות שינתנו לא יעמדו בסתירה לאמור בהסכם זה. 

 
לצורך ביצוע הסכם הקבלן לפסול כל עוזר או עובד שהתמנה על ידי  )ג(   

 זה וזאת מכל נימוק סביר לפי שיקול דעת בלעדי של המנהל. 

 
ימסור למנהל, על פי דרישתו, דו"ח תקופתי בדבר התקדמות הקבלן  )ד(   

המנהל או מי שיבוא  14את בהתאם לנקוב בנספח וזהשירותים 
בקר במשרדי מבצע השירותים לעיון בהתקדמות רשאים ל מטעמו 

   השירותים ובאופן ביצועם.
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ימסור למנהל כל הסבר שיידרש על ידו או מטעמו והוא הקבלן     

אחראי לכך שהיועצים גם הם ימסרו למנהל או לכל מי שיבוא 
 ר. מטעמו כל הסבר כאמו

    
בראשות המנהל רשאית לשנות את תוכנית העבודה המועצה  (ה)   

. תוך כדי ביצוע השירותים לפי שיקול דעתהמשיקולים מקצועיים 
יום מראש לבטל את  30כן תהיה רשאית בכל עת בהודעה של 

ההתקשרות ביחס לכלל היישובים או חלקם, ובמקרה כזה יהיה 
 הקבלן זכאי לתמורה אך ורק בגין מה שביצע עד אותה העת. 

 
בגין כל פנס שנכלל בשירותי התמורה למבצע השרות תשולם  )א( .5 התמורה

ת עבודה שקיבל, והודעות התחזוקה של הקבלן בהתאם לצווי התחל
על הפסקת השירות שתוציא המזמינה מעת עת. סך התמורה 

₪  החודשית בגין תחזוקת פנס תאורה אחד יעמוד על סך _______
 בתוספת מע"מ. 

 
אחר שהמנהל אישר התשלומים למבצע השירותים יבוצעו אך ורק ל    

בהם  חשבונות את ביצוע העבודות  המדווחים, ולאחר שהקבלן הגיש 
וכן מספר  באותו החודש יפורטו השירותים שבוצעו ושניתנו בפועל

 .הפנסים  שנכללים בעת הכנת הדו"ח במסגרת הסכם זה
 

     
התמורה הנ"ל מהווה תשלום מלא וסופי עבור ביצוע כל  (ב)   

רותים על פי חוזה זה, והיא כוללת בין יהתחייבויותיו של מבצע הש
עבודה, שעות נסיעה, הוצאות נסיעה ואשל היתר תשלום עבור שכר 

רותים והיועצים וכן הוצאות ככל הדרוש למבצע ישל מבצע הש
רותים למנהל, בין אם ירותים לצורך עבודתו ו/או לצורך מתן השיהש

רותים ו/או מיוזמת המנהל. יהצורך בהם נובע מיוזמתו של מבצע הש
טענה נגד  רותים לא יבוא בכל דרישה ו/או תביעה ו/אוימבצע הש

המועצה לתשלום סכום כלשהו נוסף על התמורה הנקובה לעיל. לא 
תשולם כל תוספת תמורה הנ"ל אלא אם הוסכם אחרת בכתב בין 

 הצדדים.
 

אישור החשבון על ידי יום ממועד  60התשלומים ישולמו שוטף ועוד  (ג)   
 המפקח. 

 
  הקבלן מעמד 

הצדדים מצהירים כי מבצע השירותים פועל על פי הסכם זה כקבלן  )א( .8 השירותים
 עצמאי וכי אין בינו לבין המועצה יחסים של עובד ומעביד. 

 
הצדדים מצהירים כי אין לראות בזכות המועצה לתת למבצע  )ב(   

השירותים הוראות ולפקח על שירותיו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע 
ינה למבצע השירותים ולכל הוראות הסכם זה במלואן ולא תהי

 המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי המועצה. 
 

 מוצהר ומותנה כי מבצע השירותים וכל קבלן משנה או נותן שירות  )ג(   
הפועל מטעמו הינו קבלן עצמאי ואינו עובד המועצה ואין על המועצה                                                  

 שום 
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 אחריות לכל מחלה, תאונת עבודה או כל נזק אחר שיגרם למבצע                                                               
 השירותים או קבלן המשנה מטעמו, תוך כדי או כתוצאה מביצוע                                                      

 להסכם זה. 14השירותים האמורים בנספח                                                      
 

 אין מבצע השירותים מנוע מלעסוק במקצועו מחוץ למתן שירותיו    .9 הגבלה
 הסכם זה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בתנאי מתן שירותיו על פי     
          זה ולא ייעשה דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים עם לפי הסכם      
  פעולתו לפי הסכם זה.     

 

 

 ביטול ההסכם שלא באשמת  
 וחידושו הקבלן 

 
המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל הסכם זה בכל עת  )א( .10  

ו/או להפסיק את המשך ביצוע השירותים ע"י מתן הודעה בכתב 
 . יום מראש 30, וזאת בהתראה של למבצע השירותים

 

  , תשלםבוטל ההסכם על ידי המועצה כאמור בסעיף קטן א'      (ב)
חודשי השירות המועצה למבצע השירותים את התשלומים בגין 

כפי שייקבע  והחלק היחסי מהחודש עד למועד ביטול ההסכם 
בלעדית ע"י המנהל. פרט לתשלום על פי סעיף זה לא יהא מבצע 

קשר להסכם זה השירותים זכאי לכל תשלום נוסף מאת המועצה ב
ולמבצע השירותים לא תהיינה כל טענות, דרישות, תביעות או 
מענות מכל סוג שהוא כלפי המועצה בשל שימוש בזכותה הנ"ל 

 ובלבד ששילמה את המגיע לו כאמור. 
 

    
או  או לעובדיהמועצה אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם להקבלן  )א( .11 אחריות לנזקים

ה מן ו/או עקב השירותים, אם אלה בוצעו כתוצא לצדדים שלישיים
תוך כדי רשלנות ו/או עילה אזרחית אחרת, והוא מתחייב לפצות 

בעד כל נזק או הפסד שייגרם או צד שלישי שניזוק  את המועצה 
 כאמור. 

 

חראי כלפי צד שלישי לכל נזק שייגרם לו כתוצאה מן ו/או עקב השירותים, הקבלן א (ב)
משפט לשלם לצד שלישי סכום כלשהוא בעד נזקים שמבצע ואם המועצה תחויב ע"י בית 

השירותים אחראי להם כאמור, יהא מבצע השירותים חייב לפצות את המועצה בכל 
 סכום  שהיא תחויב בו כאמור, לרבות כל ההפסדים וההוצאות שייגרמו לה בקשר לכך. 

 
 

  .12 ביטוח

  דין, ו/או עפ"ימבלי לגרוע מאחריות מבצע השירותים עפ"י חוזה זה  א.

, מתחייב מבצע השירותים לערוך ולקיים למשך תוקפו של הסכם זה

באישור עריכת הביטוחים המפורטים  תכולל תקופת האופציה א

 הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ב' ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו

(, אצל ו"אישור עריכת הביטוח" "הקבלן"ביטוחי בהתאמה )להלן 

  ובעלת מוניטין. ית כדיןחברת ביטוח מורש
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על אף האמור תעמוד למועצה הזכות להחליט כי היא מבצעת את   ב.

הביטוחים תוך הוספתה בכעלת פוליסה, ובמקרה כזה תעמוד לה 

הזכו לנכות מכל סכום שיגיע לקבלן ממנה את הפרמיות וסכומי 

יכללו תנאי הקבלן/ מועצה ביטוחי השתתפות עצמית שיש לשלם לו. 

בפוליסות לפיו הם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המועצה מפורש 

וכי המבטח מוותר על טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי אחרות 

. כמו כן מתחייב המבטח שהפוליסות לא תצומצמנה ולא המועצה

, אלא אם תימסר הודעה כתובה על במשך תקופת הביטוח תבוטלנה

 מראש. יום 60 המועצה, לפחותכך בדואר לידי 

 מבצע השירותים מתחייב למלא אחר תנאי הפוליסות ולשלם את דמי  ג.

הפוליסות במועדן וידאג לתקפות הפוליסות משך כל תקופת 

 ההתקשרות על פי הסכם זה. 

מבצע השירותים ימציא למועצה לא יאוחר חתימת ההסכם אישור  ד.

די על עריכת הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח, חתום בי

מבטחה. המצאת אישור עריכת הביטוח הנה תנאי מתלה ומקדמי 

לבדוק את  תרשאי לתחילת ההתקשרות על פי הסכם זה. המועצה

מבצע ומבצע השירותים על ידי  שיומצא ביטוחה עריכת אישור

בהתאם  ששיידרמתחייב לבצע כל שינוי או תיקון  השירותים

 מבצע השירותיםזה. בהסכם כאמור  מבצע השירותיםלהתחייבויות 

 הוזכות ביטוחביחס לאישור ה המועצהמצהיר כי זכות הביקורת של 

כמפורט לעיל, אינה  מבצע השירותים יביטוחלהורות על תיקון 

כל חובה או אחריות שהיא  המטעממי המועצה ו/או על מטילה על 

, טיבם, היקפם ותקפם של כאמור הביטוחבכל הקשור לאישור 

כדי לגרוע מכל  בה, או לגבי העדרם, ואין השירותים מבצע ביטוחי

זה ו/או לפי  הסכםעל פי  מבצע השירותים עלבות שהיא המוטלת ח

  דין.

 

כל תפוקת העבודה, יצירה מקורית וזכות יוצרים הנובעות מן ו/או  )א( .13 שמירת הזכויות
עקב השירותים יהיו בבעלותה הבלעדית של המועצה והיא תהיה 

סמם ו/או להעבירם לאחר, לכל מטרה אחרת שנראית רשאית לפר
לעירייה; מבצע השירותים או אחר בשמו או במקומו, לא יהיו 

 זכאים לכל תשלום נוסף עבור כל יצירה מקורית וזכות יוצרים. 
 

העברת השירותים והזכויות האמורות בסעיף קטן )א( לעיל לאחר,  )ב(   
 אינה טעונה הסכמת מבצע השירותים. 
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הבלעדי של   פרסום העבודה של מבצע השירותים תהא נתונה לשיקול דעתה )ג(   

 .המועצה
 

מבצע השירותים מתחייב בזה לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע או  )א( .14 סודיות
להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם השירותים 

אחרי ביצועם. ו/או ביצועם, הן תוך ביצוע השירותים והן לפני או 
מילוי התחייבות -מבצע השירותים מצהיר בזאת כי ידוע לו כי אי

 עפ"י סעיף זה מהווה עבירה לפי דיני המדינה. 
 

 
מבצע השירותים מתחייב להחתים את עובדיו או כל מי שמועסק על  )ב(   

בקשר לשירותים על הצהרת סודיות לפיה התחייבו לא להעביר,  ידו  
ו להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר להודיע,   למסור א

 השירותים או ביצועם, הן בעת ביצוע השירותים והן לפני או אחרי        עם 
 מילוי -ביצועם; העובד או המועסק כאמור יצהיר כי ידוע לו כי אי            
 התחייבויות עפ"י סעיף זה מהווה עבירה לפי דיני המדינה.             

 
 מסירת פרטים 

תוך כדי מהלך ביצוע עבודת השירותים חייב מבצע השירותים למסור לפי  .15 ודוחות
דרישת המנהל פירוט יתר ו/או השלמות לעבודה שהוכנה והמסמכים שהוכנו 

 על ידי מבצע השירותים תוך זמן שייקבע על ידי המנהל. 

 
 תשלומים 

אין מבצע השירותים רוכש זכויות להסכם זה,  8לאור האמור בסעיף  .16 סוציאליים
ח דין ו/או נוהג ו/או הסכם וסוציאליות הקיימות  בין עובד ומעביד מכ

 קיבוצי. 
כל התשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות חלים    

על מבצע השירותים וישולמו על ידו בהתאם ולא יהא זכאי לשום שיפוי 
 בגינם מהמועצה. 

 

 אחריות  
אינם  קבלן משנה של  םלשירותיהסכמתה ו/או אישורה של המועצה  .17 מקצועית

 האחריות המקצועית הבלעדית להם. הקבלן וממשחררים את 
 

 אספקת אמצעי 
המתקנים, החומרים ויתר  הכלים, מוצהר ומוסכם בזה כי כל הציוד, .18  עזר

ו/או הקשורים  תחזוקההשירותי אמצעי העזר הדרושים לצורך ביצוע 
  היא בלבד.  וועל חשבונהקבלן אליהם, יסופקו על ידי 

    
 

 קיום -הפסקת העבודה בשל אי
 התחייבויות מבצע השירותים 

 

לא יבצע מבצע השירותים את התחייבויותיו המפורטות בהסכם זה,  )א( .19  
ממועד  מיםי 7תהיה המועצה רשאית להודיע לו על סיום הסכם זה 

  14כתב משלוח ההודעה ובלבד שנתנה למבצע השירותים התראה ב
 יום מראש לתקן את ההפרה ומבצע השירותים לא תיקנה. 

 
לאמור לעיל, תהיה המועצה יובא הסכם זה לידי סיומו בהתאם  )ב(   



179 

 

 

 

מובהר בזאת רשאית למסור את ביצוע השירותים לכל גורם שהוא. 
כי בכל מקרה, המועצה אינה מחוייבת להזמנת שירותי תחזוקה 
מהקבלן דווקא, ועומדת לה הזכות בכל עת להזמין שירותי תחזוקה 

 עבור היישובים או חלק מהם מ את נותני שירותים אחרים. 

 
ש המועצה בזכותה לפי האמור לעיל, יהיה מבצע השירותים תשתמ )ג(   

זכאי לתשלום אותו חלק מהתמורה המגיע לו עד ליום הפסקת 
בניכוי הנזקים שנגרמו  השירותים, אשר ייקבע בלעדית ע"י המנהל

 . לה, וזאת לפי אומדן המועצה

 
למבצע השירותים לא תהיינה כל טענות, מענות, תביעות או דרישות  )ד(   

 מכל סוג שהוא בשל שימוש המועצה בזכותה לפי סעיף זה. 
 

    
 הפרת חוזה וביטולו     . 20    

בכל אחד מהמקרים הבאים תהיה המועצה רשאית, לאחר מתן  .א
ימים מראש לבטל את החוזה עם החברה  7הודעה בכתב 

,ולהשלים בעצמה או באמצעות אחרים את העבודות, 
החומרים והתוכניות שביצע מבצע ולהשתמש לשם כך בכל 

 השירותים:
 

כשניתן נגד החברה  צו כינוס נכסים, ו/או צו הקפאת  (1)
 הליכים, ו/או צו פירוק או בהליכים שלקראת הפרוק.

 
כשהחברה מסבה את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר  (2)

 בלי הסכמת המועצה.
 

   כשהחברה מסתלקת מביצוע החוזה. (3)
  

ם תוך כדי פרק הזמן כשהחברה אינה מתקנת ליקויי (4)
 .  14הסביר המעוגן כקבוע בהסכם זה ונספח 

 
 כשהחברה מפרה התחייבות יסודית לפי חוזה זה. (5)

 
כשיש ביד המנהל הוכחות להנחת דעתו שהחברה ו/או  (6)

מי ממנהליה ביצעה עבירה שיש עמן קלון או שעומד 
 להיהפך לחדל פרעון.

 

יה על פי ביטול החוזה אינו משחרר את החברה מהתחייבויות .ב
החוזה לגבי אותו חלק מהעבודה שבוצע עד למועד כניסת 

 הביטול לתוקף.
 

המנהל יקבע לפי שיקול דעתו אם מגיע לחברה תשלום עבור  .ג
אותו חלק שבוצע על ידה עד למועד הביטול,והוא ישולם בניכוי 

נזקי המועצה כתוצאה ממעשיו/ מחדליו של הקבלן, לפי 
 האומדן שהוכן על ידה.
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רה בו הופסקה העבודה כאמור, רשאי המנהל  להמשיך בכל מק .ד
בעבודה בעצמו או למסור את המשך ביצוע העבודה לכל גורם 

אחר, כל ההפסדים או ההוצאות הנוספות הכרוכות בדבר, 
יחולו על החברה והמועצה תהיה רשאית לנכות כספים אלו 
מהכספים המגיעים ממנה לחברה בגין חוזה זה או בגין כל 

 רת.עבודה אח
 

 מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל מקרה שבו הקבלן לא יעמוד באיזה  . 21

 עמוד תבכלל, כי אז  14מהתחייבויותיו על פי ההסכם, או נספחיו ונספח           

 למועצה הזכות לקנוס את הקבלן בגין המעשה או המחדל בהתאם לנספח 

למסמך א' למסמכי המכרז, אף מבלי שקיבל על כך התראה  20מספר 

המועצה תודיע לקבלן בכתב לאחר שנקנס בגין מה נקנס, מתי   מראש. 

ארע הארוע נשוא הקנס ומהו שיעור הקנס. המועצה תהיה רשאית לקנוס 

ל מתמשכים מדי יום מחדש. כן תהיה זכאית המועצה בגין מעשה או מחד

לנכות את סך הקנס מהתמורה המגיעה לקבלן. מובהר באת כין אין 

בקיום הקנסות כדי לשלול מהמועצה את הזכות לקבל כל סעד או פיצוי 

 אחר בגין הפרת ההסכם על ידי הקבלן. 

 
 פיצויים מוסכמיםוהפרות יסודיות  .22

,  הינם 3,4,6,9,11,12,13,14,15,16,18,23הוראות סעיפים,הצדדים מסכימים כי 

יסודיים ועיקריים אשר הפרת אחד מהן מהווה הפרה יסודית של החוזה ותזכה את 

המועצה )מבלי לגרוע בזכותה של המועצה לפיצוי בסכום גבוה יותר עפ"י החוזה ו/או 

ים מראש וכן תזכה ימ 7עפ"י כל דין ( לביטול החוזה תוך משלוח הודעה בכתב לחברה 

בגין כל הפרה והפרה, והמועצה תהא ₪  5,000את המועצה בפיצוי מוסכם בסך של 

זכאית לקזז את סכום הפיצוי הנ"ל מכל סכום שיגיע לחברה בכל בכול זמן שהוא וכן 

  תהא רשאית לגבותו מהחברה מהערבות הבנקאית בכל דרך אחרת.
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בהם כדי לשחרר את החברה  תשלום הפיצויים או הניכויים אין ולא יהיה

 מהתחייבויותיה לסיים את העבודה במועד או מכל התחייבות אחרת על פי חוזה.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל אם לא תעמוד החברה בלוח הזמנים הנ"ל  .א
תהא המועצה רשאית להזמין את העבודה ו/או כל חלק ממנה אצל 

וזאת כל חברה או גורם אחר ולחייב בכל הוצאותיה את החברה 
בנוסף לכל תרופה אחרת שתעמוד לעירייה כנגד החברה בגין הפרת 
התחייבויותיה. כן תעמוד להן הזכות לקנוס את הקבלן הן בהתאם 
להוראות הסכם זה, והן בהתאם לנקוב בנספח הקנסות שצורף 

 למסמך תנאי המכז של מכרז זה.
 

 
ולא ישולם על ידו מועצה כל סכום שמבצע השירותים יהיה חייב ל  .23 קיזוז

במועד, תהא המועצה רשאית לקזז מכל סכום שיהיה עליה לשלם למבצע 
כך גם מוסכם כי  על פי הסכם זה או על פי הסכמים אחרים. שירותים 

מחלוקות בין הצדדים בדבר הזכויות במקרקעין,  ותאף במקום בו  קיימ
 לא תהיה לקבלן לזכות עכבון על חלק כלשהו מהפרויקט. 

 
 תקופת  

תוקף חוזה זה ומועד ותנאי כניסתו לתוקף יחלו עם קבלת צווי        .  24   ההתקשרות 
התחלת עבודה ביחס לכל יישוב ויישוב. תקופת ההתקשרות ביחס לכל יישוב 

שנים מקבלת דרישה ליתן שירותי תחזוקה  וזאת כל עוד לא  3 -ויישוב תהיה ל
ועצה לדרוש זאת כקבוע במסמך א' הוארכה תקופת ההסכם בהתאם לזכות המ

 למסמכי המכרז. 
 

 איסור העברת  
ו/או להסב ו/או להמחות מבצע השירותים מתחייב לא להעביר  )א( .24 זכויות

לאחר הסכם זה כולו או חלק ממנו, או כל זכות מזכויותיו או 
התחייבות מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, אלא על פי הסכמת 

 כך. המועצה מראש ובכתב על 

 
שאר מבצע השירותים יניתנה הסכמה כאמור בסעיף קטן )א( לעיל, י )ב(

אחראי כלפי המועצה עבור התחייבויותיו לפי הסכם זה ביחד ולחוד 
 .עם מי שהועברה אליו התחייבות כאמור

 

   בוטל. . 25  

 
על פי הסכם זה, לא יראה  מועצהשימוש בזכות כלשהיא העומדת ל-אי .26 ויתור

 ויתור  המועצה על אותה זכות. וכ

 
 יבתמסורה לבהסכם זה  כההכרומחלוקת מקום השיפוט בכל הנוגע  .27 מקום שיפוט

 בלבד. ולהם בירושלים  כיםהמשפט המוסמ
 

 : כברישא להסכם זה  כתובת הצדדים לצרכי הסכם זה יהיו .28 כתובות
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 שתשלח ע"י צד אחד למשנהו על פי הכתובת הנ"ל, תראה כאילו הגיעה לתעודתהכל הודעה        
 שעות מתאריך המשלוח בבית הדואר. 72כעבור 

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 
                     ______________                                                         ____________ 

 ראש המועצה                מבצע השירותים                             

 
                                                                                         ____________ 
 גזבר המועצה                     
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 Aנספח      

 

 להסכם האספקה והתחזוקה )מסמך ב( 2צורף כנספח א/ -ערבות ביצוע
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 Bנספח           

 

 אישור עריכת ביטוחים

 לכבוד

 )להלן: "המזמינה"(מועצה אזורית מטה בנימין 

 9062400ד.נ. מזרחי בנימין, פסגות 

 

 הנדון: אישור קיום פוליסות ועריכת ביטוח

חב' לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי החל מיום  אנו החתומים מטה ______________

ערכה חברתנו  את הביטוחים הבאים, אשר אינם נופלים  ___________, ועד ליום ___________,

)להלן: "המבוטח"( לעניין תחזוקת עמודי  " על שם _____________________,2016מ"ביט 

 תאורה, פנסים, וציוד נלווה

המבטח את "המבוטח"  פוליסה מס. _____________________, ביטוח אחריות צד שלישי -.1

עובדיו, מנהליו ו/או כל הפועלים בשמו ו/או מטעמו על פי כל דין, בגין כל פגיעה ו/או נזק לגופו/ ו/או 

  6,000,000 -לרכושו של כל אדם ו/או גוף במהלך פעילותו של "המבוטח" בגבול אחריות שלא יפחת מ

 למקרה ולתקופה ₪ 

בכל הנובע  תביעות שתוגשנה נגדהבגין  "המזמינה"את  יורחב לשפותהכיסוי על פי הפוליסה 

 ". "חבות צולבתו/או מי מטעמו, בכפוף להרחבת  "המבוטח"מפעולותיו של 

בגין חבות "המבוטח"  כלפי  פוליסה מס. _____________________,  ביטוח חבות מעבידים -.3

 $ לתקופה.  5,000,000 -$ לאירוע /לעובד ו  1.500.000 -עובדיו  בגבול אחריות שלא תפחת מ

שעות עבודה, קבלנים לעבודות בגובה ובעומק והביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס 

תיונות ימוש בפימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, שי, שבמידה וייחשבו לעובדי הספק קבלני משנהו

מעבר  ו/או לתנאי העבודה ו/או ברעלים, העסקת נוער או כל מגבלה אחרת ביחס לאופי ו/או לסוג

  .למפורט בתנאי ביט הנ"ל

פי הפוליסה יורחב לשפות את "המזמינה" במידה ויטען, לעניין פגיעה בעבודה, כי היא -הכיסוי על

 נושאת בחבות מעביד. 

יסוי חבותו לכ פוליסה מס. _____________________, – ביטוח אחריות מקצועית -.4 

 הנדון. הסכםלהתחייבויותיו על פי ה קשרבמי מטעמו ו/או  "המבוטח"של  המקצועית

 רוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.ילא ₪ 3,000,000-גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ
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אובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום  דברהביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ב

, אובדן השימוש"המבוטח", ר של מי מעובדי אי יוש הוצאת דיבה או שם רע, פגיעה בפרטיות, לב, 

 ו/או נזק תוצאתי כלשהו. עקב מקרה ביטוח מכוסה עיכוב

בכל הנובע  תביעות שתוגשנה נגדהבגין  "המזמינה"את  יורחב לשפותהכיסוי על פי הפוליסה 

 ". "חבות צולבתו/או מי מטעמו, בכפוף להרחבת  "המבוטח"מפעולותיו של 

 פי ההסכם הנדון. -המועד הרטרואקטיבי לא יהיה מאוחר ממועד תחילת העבודות על

חודשים ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נשוא החוזה  6הפוליסה כוללת תקופת גילוי בת 

 .מסיבה כלשהי הנדון במידה והפוליסה לא תחודש

לכיסוי חבות ___, פוליסה מס. ______________________ –ביטוח חבות המוצר  -.5

"המבוטח" על פי כל דין בגין נזקי גוף ו/או רכוש בקשר עם מוצרים שיוצרו ו/או הותקנו ו/או סופקו 

 ו/או טופלו ו/או שווקו על ידו ו/או הפועלים מטעמו )להלן: "המוצרים"(. 

 תקופת הביטוח.לרוע ובסה"כ ילא₪  3,000,000-גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ

יטוח יורחב לשפות את "המזמינה" בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי "המבוטח" ו/או בשל כל הב

והכיסוי יורחב אחריות שתוטל על "המזמינה" בגין נזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב "המוצרים" 

 ". "חבות צולבת לכלול הרחבת

 הנדון.  פי ההסכם-המועד הרטרואקטיבי לא יהיה מאוחר ממועד תחילת העבודות על

כמו כן, במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסה תחול 

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח  6תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת למשך 

בחברתנו, וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי 

 ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.  המוארכת,

 

 בנוגע לכלל הפוליסות:

ו/או מי  "המבוטח"ע"י  בתום לב הפרה כלשהי של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"להעדר רישוי ו/או 

 ."המזמינה"אינה מהווה עילה לדחיית חבות כלפי מטעמו 

פורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי כל הביטוחים הנ"ל כפופים לתנאי מ

"המזמינה" ואנו מוותרים על כל טענת שיתוף ביטוחי "המזמינה" ו/או כל הבאים מטעמה בקרות 

 מקרה הביטוח.

ביטוחים אלה לא יהיו כפופים לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, עבודות בגובה, ו/ או בעומק, קבלנים, 

מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, שימוש בנשק על פי דין, העסקת נוער על פי  קבלני משנה ועובדיהם,

דין, אש, התפוצצות, בהלה, הרעלה, כל דבר  מזיק במזון או במשקה, שביתה והשבתה, זיהום 

תאונתי מכל סוג, מתקנים סניטריים פגומים, עזרה ראשונה ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח 

 לאומי.
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וכל הבאים מטעמה נרשמו כמבוטחים נוספים בפוליסות הנ"ל בכפוף לסעיף "המזמינה", עובדיה 

וויתור זכות השיבוב כנגד המבוטחים וסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד 

 עבור כל אחד  מיחידי המבוטח.

הפוליסות וחובת למען הסר ספק, מובהר כי על "המבוטח" בלבד חלה חובת תשלום דמי הביטוח בגין 

 פיהן.-הנשיאה בהשתתפויות העצמיות על

ולא יבוטל, אלא אם תימסר הודעה  ישונה לרעהכמו כן אנו מתחייבים שהכיסוי על פי הפוליסות לא 

 יום מראש. 60לפחות  "המזמינה"כתובה בדואר רשום לידי 

שיש סתירה בין  התנאים האמורים במסמך זה באים להוסיף על האמור בתנאי הפוליסות וכל אימת

 האמור במסמך זה לבין האמור בפוליסה כלשהי, יחייב האמור במסמך זה.

 

 

 שם החותם ותפקידו                            תאריך           חתימת חב' הביטוח       

                      .............................................................                  .................................. 

 

 

 

 

  


