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 מסמכי המכרז  – תוכן עניינים 

 הזמנה להציע הצעות  -מסמך א' 

ו – ( 1א)מסמך  המציע  הסףפירוט  תצהיר  פרטי  בתנאי  עמידה  הוכחת  לצורך  הקודם    ניסיונו 

 והוכחת הון עצמי 

 תצהיר בדבר קיום תנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים  – ( 2א)מסמך 

 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה – ( 3א)מסמך 

 תצהיר בדבר העדר הרשעה פלילית  – ( 4א)מסמך 

 הצהרת המציע  – ( 5א)מסמך 

 תיאום מכרז-בדבר איתצהיר  – ( 6א)מסמך 

 התחייבות בדבר מניעת שוחד – ( 7א)מסמך 

 נוסח ערבות הצעה  – ( 8מסמך א)

 התחייבות לשמירה על סודיות – ( 9מסמך א)

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות  – ( 10מסמך א)

 תצהיר תאגיד בשליטת אישה  – ( 11מסמך א)

 וזכויות חתימה אישור רישום תאגיד  – ( 12מסמך א)

 פירוט ניסיון עבר וממליצים לצורך מתן ציון איכות תצהיר  – ( 13)אמסמך 

 

 )הקמה(  טכנימפרט , לרבות תכולת עבודה –  1'מסמך ב 

 

 ( ותחזוקה תפעול)מפרט טכני, תחזוקה שוטפת ותחזוקה מונעת  –  2מסמך ב'

 

 טופס הצעת מחיר  – מסמך ג' 

 

 ההקמה  הסכם  –מסמך ד'  

 

 ותחזוקה  תפעולהסכם  –מסמך ה'  
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 הזמנה להציע הצעות  – מסמך א'

 כללי  .1

1.1 " )להלן:  בע"מ  הסביבה  איכות  לשירותי  הצעות  החברההחברה  להגיש  מציעים  בזאת  מזמינה   )"

פומבי הציוד,  ל  40/2020מס'    במסגרת מכרז  רכישת  לרשת החשמל,  ,הקמהתכנון,  תפעול    חיבור 

של בטכנולוגיה    ותחזוקה  סולארי  מותקן- פוטומתקן  בהספק    קילוואט   200של    מוערך  וולטאית 

כהגדרתה    סדרהא, אשר ישמש לייצור חשמל, וחיבורו לרשת החשמל במסגרת ה"(ןמתקה)להלן: "

.  "(המכרז"  )להלן:תעשייתי נאות חובב  -באתר המפעל של החברה בפארק האקועל גגות    תקןויו  להלן

   בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז. ,הכול

ה 1.2 מעוניינת  כך,  הנדרשים    חברהלשם  לקריטריונים  העונים  מתאימים,  ממציעים  הצעות  בקבלת 

 .  "(המציע)להלן " בהתאם למסמכי המכרז

כי   1.3 בזאת  החברה  במסגרת  מובהר  מעסיקה  המכרזי,  ההליך  חברתניהול  אנרגיה    סינרג'י  את 

  מקצועיים   לוועדת המכרזים בנושאיםמעניקה שירותי ייעוץ  אשר    ,515728491  מתחדשת בע"מ, ח.פ

  .במכרז להשתתף  םרשאי אינם  ובעלי זיקה אליה, חברה זו ,האמור נוכחשורים במכרז זה. הק

בהסכם    חברהה 1.4 יתקשרו  כ   הקמהוהזוכה  המצורף  המצורף  ותחזוקה  תפעול  ובהסכם  ד'  מסמך 

יכילכמסמך ה' לתכנון, רכישת הציוד, הקמה, חיבור לרשת  את מלוא ההוראות הנוגעות    ו , אשר 

  הסכם למשך תקופת ההתקשרות )להלן: "  חברה, וכן לאספקת החשמל לותחזוקההחשמל, תפעול  

 (."ההסכמים"  יו:ויחד  ,", בהתאמההסכם התפעול "-ו  "ההקמה

 טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים במכרז: 1.5

 מועד פעילות

 27.12.2020 המכרז מודעת מועד פרסום 

 27.12.2020 אתר החברה במועד העלאת חוברת המכרז לעיון 

 10:00שעה   6.1.2021 סיור מציעים 

 10.1.2021 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים 

 המועד האחרון להגשת הצעות במכרז

החל מהשעה   21.1.2021יום 

ולא יאוחר מהשעה   08:30

13:00 

 

אחד   1.6 כל  לשנות  הזכות  את  לעצמה  שומרת  הודעה  מהחברה  באמצעות  לעיל  המנויים  המועדים 

החברה של  האינטרנט  באתר  "   services.co.il-http://enviroבכתובת    שתפורסם  אתר  )להלן: 

לעקוב  ("האינטרנט האחריות  האינטרנט  .  שינויים  באתר  לעיל, אחר  המנויים  על    במועדים  חלה 

 . ידיעה בעניין-בקשר לאי  כלפי החברהאו תביעה ולא תהיה להם כל טענה    המציעים
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   מאפייני גגות, מאפייני צריכה ומאפיינים טכניים .2

 . מ"ר 1,200-גג איסכורית, מפנה דרומי, בגודל של כ  2.1

 .מ"ר  290- כגג בטון בגודל של  2.2

 . מ"ר 140-גג קל בגודל של כ  2.3

 . מ"ר 400-גג קל בגודל של כ  2.4

הגגות הסופיים עליהם יוקם הפרויקט יהיו בהתאם להחלטת החברה ולשיקול דעתה, לאחר קבלת בדיקת  

 ולאחר פריסת המערכת הסופית ע"י הקבלן ובאישור החברה לכך.  ,קונסטרוקטור שיביא הקבלן 

  הגדרות .3

מ"ר, שעליו    2,000  - של כ  מבנים בגודל   גגות המכיל  שטח המצוי בחצרי החברה   –  הגגותו/או    האתר 3.1

נאות חובב במקרקעין הידועים  -יוקם המתקן הנמצא במפעל של החברה בפארק האקו  תעשייתי 

. ככל שהמציע הנבחר יבקש לבצע שינוי במיקום שטח הגגות מכל סיבה, שינוי  2חלקה    100172כגוש  

למגבלות התכנון, הוראות הדין ואישור החברה והמציע הנבחר יישא בכל העלויות    כאמור יהיה כפוף

בכך. והתפעול,  תשריט    הכרוכות  ההקמה  להסכמי  יצורפו  הרלוונטיים  הגגות  ו/או  בשלב  האתר 

 החתימה על ההסכמים. 

 קו"א.  15אסדרה תעריפית למתקנים סולאריים המוקמים על גגות בהספק שמעל  – האסדרה 3.2

 לעיל.  1.1הגדרתה בסעיף כ – החברה 3.3

לעיל, והמצורף כמסמך ד' למסמכי המכרז. הסכם ההקמה    1.4  כהגדרתו בסעיף  –  הסכם ההקמה 3.4

 ייחתם על ידי המציע ויצורף להצעת המציע למכרז זה. 

לעיל, והמצורף כמסמך ה' למסמכי המכרז. הסכם ההקמה    1.4כהגדרתו בסעיף    –   הסכם התפעול 3.5

 ויצורף להצעת המציע למכרז זה. ייחתם על ידי המציע 

 הסכם ההקמה והסכם התפעול.   – ההסכמים 3.6

, כל החוקים, פקודות, צווים, צווי מניעה, כללים, תקנות, פסקי דין, של  םפירוש  –  חוקים ותקנות 3.7

כל רשות מרשויות המדינה, החלים על הפרויקט מושא מכרז זה, בהתאם לתוקפם מעת לעת במהלך  

   תקופת ההתקשרות. 

 חברת החשמל לישראל בע"מ.  – או חברת החשמל חח"י 3.8

 לעיל.   1.1 בסעיף וכהגדרת  – המכרז 3.9

 כל המסמכים המצורפים למכרז זה על נספחיהם.   – מסמכי המכרז 3.10

 לעיל.   1.2כהגדרתו בסעיף  – מציע 3.11

המציע שהצעתו תזכה במכרז זה, אשר לאחר חתימת החברה על    –  הקבלן המבצע או המציע הנבחר 3.12

 ם יבצע את הפרויקט מושא מכרז זה. הסכם ההסכמי

 רשות החשמל הפועלת מכוח חוק משק החשמל.   – רשות החשמל או הרשות 3.13

 לעיל.   1.1כהגדרתו בסעיף  – מתקן 3.14

 

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"



5 

 

 עיקרי ההתקשרות  .4

מחח"י 4.1 קיבלה  פוטו  החברה  בטכנולוגיה  ייצור  מתקן  לשילוב  לבקשה  חיובית  לטאית  וו- תשובה 

  26ברשת החלוקה, בהתאם להוראות האסדרה. תשובת המחלק מיום  קילוואט    200בהספק של  

 (. "תשובת המחלק", מצורפת למפרט הטכני )להלן: 2020באוקטובר  

המכרז לרבות נספחיהם  מתקן עבור החברה כמפורט להלן וביתר מסמכי ההמציע הנבחר יקים את  4.2

   ממכרז זה.המהווים חלק בלתי נפרד 

  ים החיבור ויופעל בהתאם לדרישות המפורטות במפרט  נק'יוקם על הגגות, יחובר ל ומתקן יתוכנן  ה 4.3

 .מכרזלמסמכי ה 2ב' -ו 1'כמסמך ב פיםהמצור  יםהטכני 

כל האישורים לצורך הקמתו והפעלתו של   4.4 ידאג לקבלת  יהיה אחראי  ההמציע הנבחר  וכן  מתקן, 

עלויות    ויישאבלעדי   הציוד,  בעצמו בכל  )התכנון,  )EPCההקמה  ( של O&M(, התפעול והתחזוקה 

, לרבות כל התיאומים הנדרשים  המתקן למשך כל תקופת ההסכמים ובהתאם להוראות ההסכמים

ההורא בכל  וללוחות  ועמידה  להוראות  ובהתאם  האסדרה  הוראות  כל  קיום  תוך  חח"י,  של  ות 

 .  הזמנים הקבועים באסדרה

מובהר, למניעת ספק, כי למציע הזוכה לא תהיה כל בעלות במתקן, באתר ו/או בגגות ואלה יהיו   4.5

 בבעלותה הבלעדית של החברה לכל אורך תקופת ההסכם.

ברשות   4.6 עצמאי,  באופן  ולברר  לבדוק  המציע  התשתיות  על  במשרד  התכנון,  במוסדות  המקומית, 

גורם   כל  מול  הנדרש  וככל  ישראל  ברשות מקרקעי  ברשות החשמל,  התמ"ת,  הלאומיות, במשרד 

לתנאי   ביחס  הן  והפעלתו,  המתקן  הקמת  ולאפשרות  לתכנון  הרלוונטיים  הנתונים  כל  את  אחר, 

בו והן ביחס לכל מידע אחר,  האתר, הגגות וסביבתם, הן ביחס לתכניות החלות והשטחים הגובלים 

המקומית הרשות  של  מידע  תיק  הוראות  ,  לרבות  מתקן,  להקמת  מפורט  תכנון  לקידום  התנאים 

והמציע הנבחר לא יוכל לבוא בכל טענה והוא מוותר    , והנחיות המשרדים השונים, הוראות תמ"א

 . כלפי החברה שהיא בנוגע לאמוראו תביעה על כל טענה  

למען הסר ספק יובהר, כי המציע הנבחר לא יהיה רשאי להעביר ו/או להמחות את חובותיו ו/או את   4.7

 מראש ובכתב.  החברהם ניתן לכך אישור  אזכויותיו על פי מסמכי המכרז, אלא 

 תנאי סף  .5

 תנאי הסף המפורטים להלן: אחד מעל המציע לעמוד בעצמו בכל 

 תאגיד רשום כדין בישראל.  הואהמציע  5.1

ענף מתקני אנרגיה  ,  רשום בפנקס הקבלנים בקבוצת סיווג א'קבלן    הוא,  ךו/או תאגיד תומהמציע   5.2

  – ו/או בקבוצת סיווג א', ענף חשמלאות ותקשורת במבנים    191  –וולטאים  - סולרית ותאים פוטו

160.   

- תשל"ותנאים להתקשרות עם גוף ציבורי, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  המציע עומד ב 5.3

1976 . 

  קודם ניסיון 5.4

כקבלן  ניסיון מקצועי  ו/או באמצעות תאגיד תומך )כהגדרתו להלן(  המציע יידרש להוכיח בעצמו  

וולטאית,  -( מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו4הקמה, תפעול ותחזוקה של לפחות ארבעה )
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והקמתם החלה לא לפני   ( קילוואט כל אחד, אשר חוברו לרשת100בהספק מותקן של לפחות מאה )

 . 1.1.2010יום 

 חוסן פיננסי  5.5

יידרש להוכיח בעצמו   5.5.1 )כהגדרתו להלן(,  המציע  הון עצמי  ו/או באמצעות תאגיד תומך 

 שקלים חדשים(;  חמש מאות אלף )₪  500,000- שלא יפחת מסכום השווה ל

בסיס דו"חות פירושו הון עצמי לרבות קרנות הון ועודפים, על    -" של תאגיד  הון עצמי" 5.5.2

 . 2019כספיים מבוקרים של שנת  

להוכחת עמידה בתנאי סף זה, יצרף המציע להצעתו הצהרת רואה החשבון של המציע   5.5.3

העניין בהתאם  לפי  התאגיד התומך,  של  או  של המציע  היקף ההון העצמי  על  המעיד 

 לדוחות העדכניים ביותר הקיימים. 

בהון ובזכויות    50%-זיק באופן ישיר לא פחות מתאגיד המח  –"  תאגיד תומךזה, "  5לעניין סעיף   5.6

ההצבעה במציע ואשר יתחייב שלא להעביר שליטה במציע במשך כל תקופת ההתקשרות מבלי לקבל  

 .את אישור המזמינה מראש ובכתב

 הוכחת העמידה בתנאי הסף  .6

 הבאים:לצורך הוכחה כי המציע עומד בתנאי הסף, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים 

 ידי עו"ד כ"נאמן למקור". - צירוף העתק תעודת התאגדות של המציע מאומתת על 6.1

בקבוצת סיווג א', ענף מתקני אנרגיה סולרית    צירוף תעודה המעידה על רישום בפנקס הקבלנים 6.2

 .  160 –ו/או בקבוצת סיווג א', ענף חשמלאות ותקשורת במבנים    191  –וולטאים -ותאים פוטו 

 ידי עו"ד כ"נאמן למקור".  -ודת עוסק מורשה מאומת עלצירוף העתק של תע  6.1

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה   6.2

 . 1975-]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 

 אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[. 6.3

והוכחת הון עצמי  תצהירצירוף   6.4 ניסיונו הקודם לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף    –  המפרט את 

   .(1בנוסח מסמך א) 

, חתום על ידי  1976–צירוף תצהיר בדבר קיום תנאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 6.5

 (.2בנוסח מסמך א) –מורשה חתימה מטעם המציע 

 . (8בנוסח מסמך א)  –  להלן 8סעיף כנדרש בהתאם להוראות חתומה  צירוף ערבות הצעה  6.6

 . (10בנוסח מסמך א)  –צירוף תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלויות  6.7

 הצעת המחיר  .7

  KWp(Turn-Key Lump 1 לכל    העלות הכוללת להקמת המתקן( מה  1במסגרת הצעתו יציין המציע: ) 7.1

Sum Price  )  וכן בהתאם    מפרט טכני )הקמה(תכולת עבודה, לרבות    –  1ב'  מסמךבהתאם להוראות

ההקמה הסכם  המתקן 2)   ;להוראות  לתחזוקת  השנתית  הכוללת  העלות  מה  להוראות    (  בהתאם 

וכן בהתאם להוראות    ,)תפעול ותחזוקה(  מפרט טכני, תחזוקה שוטפת ותחזוקה מונעת  –  2ב'  מסמך

 התפעול. הסכם 
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ל 7.2 לתפעולובתמורה  המתקן  לרבות  ו  ולתחזוקתו  הקמת  המכרז  מסמכי  הוראות  לכל  בכפוף 

הההסכמים תשלם  ההקמהאת    הזוכה   למציע  חברה,  התפעולתמורה  שיקבע  והתחזוקה  ,  כפי   ,

 . טופס הצעת המחיר – מסמך ג'בהתאם ל הזוכה בהתאם להצעת המציע 

 ערבות הצעה .8

שקלים חדשים(  ש"ח )מאה אלף    100,000על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסך   8.1

שתוצא על ידי בנק מסחרי ישראלי או חברת ביטוח ישראלית, המאושרת על ידי הממונה על שוק  

והכל בהתאם    31/12/2021ואשר תעמוד על תוקפה עד ליום    ,ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר

כ א)לנוסח המצורף  "  (8מסמך  )להלן:   המצורף נוסח  ה. סטייה מ"(ערבות הצעהלמסמכי המכרז 

 . עשויה להוביל לפסילת ההצעה

למדד המחירים לצרכן. המדד הבסיסי לצורך זה יהיה המדד    100%הערבות תהיה צמודה בשיעור   8.2

 האחרון הידוע ביום הפקת הערבות. 

( חודשים נוספים ממועד תוקף  6, עד לשישה )חברההמציע יאריך את תוקף ערבות ההצעה לבקשת ה 8.3

המציע הזוכה, תוארך ערבות ההצעה בהתאם להנחיות  הוא  המציע  ש  במקרההערבות המצוין לעיל.  

 ההתקשרות. פי הוראות הסכםעל  , עד שהזוכה יגיש את ערבות הביצוע הנדרשת ממנו חברהה

ערבות ההצעה תהווה חלק בלתי נפרד מן ההצעה ותוגש יחד עמה. הצעה שלא צורפה אליה ערבות   8.4

 לל. בהתאם לסעיף זה, תיפסל על הסף ולא תידון כ 

ממימוש   8.5 כי התמורה  ה  ערבות ההצעההמציע מסכים  ידי  לא   חברהעל  אך  מוסכם,  פיצוי  תהווה 

במקרים המתוארים לעיל וזאת מבלי לגרוע מיתר הזכויות והסעדים הקיימים    חברה בלעדי, לנזקי ה

 כנגד הזוכה בהתאם למסמכי המכרז או על פי כל דין.  חברה ו/או שיהיו קיימים ל

תהא רשאית להורות על חילוט סכום ערבות ההצעה,    חברהת האמור לעיל, המבלי לגרוע מכלליו 8.6

 מוסכם, בין היתר, במקרים הבאים: כפיצוי 

המציע חזר בו מהצעתו בכל שלב לאחר הגשת הצעתו ולפני מועד פקיעת תוקף ההצעה,  8.6.1

 מכל סיבה שהיא. 

בדרך לא נחתם הסכם עם מציע בשל כך שנתגלו פרטים מטעים בהצעתו, או שלא נהג   8.6.2

או   בהצעתו  נכללו  אשר  לפרטים  או  במכרז  להתמודדותו  בקשר  לב  ובתום  מקובלת 

 .הושמטו ממנה

בהסכם  8.6.3 כנדרש  ביצוע,  ערבות  המציא  לא  שהזוכה  כך  בשל  בוטלה  במכרז  הזכייה 

ההתקשרות או לא האריך את תוקפה של ערבות ההגשה או לא עמד בדרישות אחרות 

 על פי המכרז.   חברהשל ה

תנאי/ים   הוסיףהמציע הזוכה לא קיים תנאי מתנאי המכרז ו/או יביע הסתייגות ו/או   8.6.4

 . כלשהו/ם אחר/ים לתנאי ההתקשרות

 כי אין ברצונו לבצע את העבודות ו/או כל חלק מהם.  המציע הזוכה הודיע  8.6.5

  מובהר כי לא יהיה בחילוט ערבות ההצעה כאמור כדי לפגוע בזכותה של החברה לתבוע נזקים ו/או 

 לנקוט הליכים כנגד המציע בגין הפרות כאמור. 

 .חברההמציע לבדו יישא בהוצאות הכרוכות בהנפקת הערבות, ובהארכתה על פי דרישת ה 8.7

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"
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כתב הערבות שבדעתם    העתקמבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציעים רשאים להגיש לבחינה מוקדמת   8.8

רשאית לשלוח    חברה. ה לעיל 1.5 שנקבע בסעיףהגשת ההבהרות להגיש עם הצעתם וזאת עד למועד 

למציעים את נוסחי הערבויות שאישרה, תוך השמטת זהות המציעים. אין באמור לעיל כדי לגרוע  

 מאחריות המציעים להתאמת הערבויות לדרישות המכרז. 

רשאית, אך לא חייבת, לקבל הצעה על אף פגם בנוסח ערבות ההצעה,    תהא  חברהמובהר בזאת כי ה  8.9

  ,וזאת אם שוכנעה, לפי מיטב שיקול דעתה, כי החריגה מנוסח טופס ערבות ההצעה נעשתה בתום לב

 וכי אין בה כדי להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים. 

 סיור מציעים .9

 . 10בהתאם לסעיף   למציעים רשומים בלבדהשתתפות בסיור המציעים תותר  9.1

תעשייתי  -באתר מפעל החברה בפארק האקולעיל    1.5  במועד אשר צוין בסעיףסיור המציעים יתקיים   9.2

 . נאות חובב

יעשה באמצעות   9.3 לסיור  קבלת אישור  יש  .  michrazim@escil.co.ilכתובת הדוא"ל  הרישום  לוודא 

 . דוא"ל חוזרההשתתפות ב

. החברה תהא רשאית בהתאם למצב תחלואת  "תו הסגול"בכפוף להנחיות המועד הסיור יתקיים   9.4

   בתיאום פרטני שיתבצע מול המציעים הרשומים.     ",קפסולות"הקורונה לקיים את סיור המציעים ב

 .חובה להגיע לסיור עם תעודת זהות 9.5

או לא השתמש    למפעל החברהאו נמנעה כניסה  בסיור  רשות השתתפות    במקרים בהם לא הוענקה 9.6

המציע ברשות האמורה או אם מסיבות שונות לא התאפשרה השתתפותו בסיור כאמור, לא יפגע  

 החברה. הדבר בהליך המכרז ולא ישמש עילה לתביעה או לטענה כלשהי כנגד 

ע סיור מציעים נוסף/ים בהתאם  תהיה רשאית לשנות את מועד סיור המציעים ו/או לקבו  החברה  9.7

לצורך ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. הודעה על שינוי מועד הסיור או על הוספת מועדים נוספים  

 דוא"ל.  ה תימסר למציעים במכרז באמצעות

בלבד. ככל שיופץ    חברהסיכום סיור המציעים יופץ למשתתפים על פי הצורך ועל פי שיקול דעת ה  9.8

  חברה הוא ייחשב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייב את הואך ורק אם יופץ,  סיכום כאמור,  

 ואת המציעים לכל דבר ועניין.

לא תאפשר למציע להגיש    מכל סיבה שהיא,  השתתפות מציע או נציג מטעמו בסיור המציעים,-אי 9.9

 .הצעתו תיפסל על הסף –וככל שתוגש הצעה  ,הצעתו במסגרת המכרז

 להגשה"מכרז המסמכי "קבלת ורישום למכרז  .10

שלא נרשם למכרז לא יהיה רשאי להגיש  להגשת הצעה במכרז הוא רישום למכרז. מציע  תנאי   10.1

 . הצעה במכרז

)להלן:  michrazim@escil.co.il מציע המבקש להירשם למכרז ישלח בקשה לרישום לכתובת דוא"ל 10.2

 יש לכלול:  לרישום  . בבקשה"(בקשה לרישום"

 . שם המציע 10.2.1

 . ח.פ/ע.מ 10.2.2

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"
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 . שמו של איש הקשר מטעם המציע 10.2.3

 . כתובת דוא"ל איש קשר 10.2.4

 .מספר טלפון ליצירת קשר 10.2.5

 מספר פקס.  10.2.6

 ."מציע רשום, ייחשב ל""מכרז להגשההמסמכי "כמענה לבקשה לרישום את  קיבל שמציע  10.3

תוך  תוגש אך ורק  הצעהכל . אולם, "בלבד  לעיון"מכרז ה מסמכילאתר האינטרנט הועלו מובהר כי  10.4

 . "לעיון בלבדתוך שימוש במסמכי המכרז " ולא , "מכרז להגשההמסמכי "ב שימוש

 הבהרות ושינויים .11

,  בלבד  Word  בקובץ  michrazim@escil.co.ilבדוא"ל  ולדימיר סירוטין  למר    יוגשושאלות הבהרה   11.1

 בפורמט הנ"ל: 

במכרז  כותרת המסמך  מס' שאלה 

בו נמצא הסעיף אליו  

 נוגעת השאלה 

מס' הסעיף במסמך במכרז  

 אליו נוגעת השאלה 

 פירוט השאלה 

    

 . זה אך ורק באופןיש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו  11.2

, יפורסמו באתר האינטרנט ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי  שיינתנו, ככל  לשאלות הבהרהתשובות   11.3

 המכרז.  

בעל פה, או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת מהמפורטת לעיל, לא ייחשבו  שאלות  שאלות טלפוניות,   11.4

הוו חלק  ילא    ,ת הבהרהולשאל   ותכתשוב  ייחשבולא  יינתנו,  ש  ככלותשובות להן,    ,לשאלות הבהרה

 . ושו, ולא ישמשו לפיר ממסמכי המכרז

מסוג:  תשובה  כמתן  יראו בכך    , מועד האחרון להגשת הצעותלעד    השיבה החברה לשאלת הבהרהלא   11.5

 "התנאי במכרז אליו מתייחסת שאלה ההבהרה נותר ללא שינוי". 

ולא תהיה להם  , חלה על המציעים  תשובות לשאלות הבהרההאחריות לעקוב באתר האינטרנט אחר   11.6

 ידיעה בעניין.-כלפי החברה בקשר לאי  או תביעה ל טענהכ

 ההצעה .12

 הצעתו של המציע תכלול את המסמכים הבאים:  

 . לעיל  6 סעיףכל המסמכים שעל המציע לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף, כאמור ב 12.1

בנוסח מסמך    –צירוף תצהיר בדבר קיום דיני עבודה, חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע   12.2

 . (3א)

פלילית,  צירוף תצהיר   12.3 הרשעה  העדר  המציע  בדבר  חתימה מטעם  ידי מורשה  על  בנוסח    –חתום 

 (.4מסמך א)

 . (5בנוסח מסמך א) – צירוף הצהרת המציע, חתומה על ידי מורשה חתימה מטעם המציע  12.4

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"
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בנוסח מסמך   –תיאום מכרז, חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע  -ף תצהיר בדבר איצירו 12.5

 . (6א)

בנוסח מסמך    – חתומה על ידי מורשה חתימה מטעם המציע  צירוף התחייבות בדבר מניעת שוחד,   12.6

 . (7א)

בנוסח מסמך   –חתומה על ידי מורשה חתימה מטעם המציע  ,  התחייבות לשמירה על סודיותצירוף   12.7

 . (9א)

 .( 11בנוסח מסמך א) –בשליטת אישה, ככל שהדבר רלוונטי  דבדבר תאגי צירוף תצהיר 12.8

 . (12בנוסח מסמך א) – אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה צירוף 12.9

 . (13בנוסח מסמך א) –פירוט ניסיון עבר וממליצים לצורך מתן ציון איכות צירוף תצהיר  12.10

, כשהוא חתום בתחתית כל דף בחותמת המציע ובראשי תיבות של  הזמנה להציע הצעות  –מסמך א'   12.11

 מורשי החתימה מטעמו. 

שוטפת מפרט טכני, תחזוקה    –  2'מסמך ב- ו  )הקמה(  טכנימפרט  תכולת עבודה, לרבות    –  1'מסמך ב 12.12

המציע ובראשי תיבות    ם בתחתית כל דף בחותמתמיחתו  םכשה  ,)תפעול ותחזוקה(  ותחזוקה מונעת

 של מורשי החתימה מטעמו. 

 ידי מורשה חתימה מטעמו. -, כשהוא מלא וחתום על טופס הצעת מחיר –מסמך ג'  12.13

רשי  , כשהוא חתום בתחתית כל דף בחותמת המציע ובראשי תיבות של מוהקמההסכם ה   –מסמך ד'   12.14

 החתימה מטעמו. 

, כשהוא חתום בתחתית כל דף בחותמת המציע ובראשי תיבות של מורשי  התפעולהסכם    –מסמך ה'   12.15

 החתימה מטעמו. 

על 12.16 שפורסם  כפי  ההבהרה,  לשאלות  תשובות  דף  -מסמך  כל  בתחתית  חתום  כשהוא  החברה,  ידי 

 בחותמת המציע ובראשי תיבות של מורשי החתימה מטעמו.

 אופן הגשת ההצעה  .13

ללא סימני  ו ,  תוגש במעטפה חלקהבמסמכי המכרז  עם כלל המסמכים המפורטים  הצעת המציע   13.1

מעטפת  )להלן: "  " 3, ]שם המציע[, מעטפה  40/2020מכרז  ייכתב: "  המעטפה  על גבי   של המציע.  זיהוי

   ."(ההצעה

- בתלהחברה  במשרדי  , בתיבת המכרזים הממוקמת  , בלבדתופקד במסירה אישית  מעטפת ההצעה 13.2

זו, לא תיחשב כהצעה שהוגשה    .4  קומה  40יצחק שדה    כתובתב  ביבא הצעה שתוגש שלא בדרך 

 במכרז.

לא ניתן יהיה להגיש הצעות לאחר המועד האחרון    .הצעות  להגשתהאחרון  מועד  הההצעות יוגשו עד   13.3

הצעות.  תיפסל  להגשת  הצעות  להגשת  האחרון  המועד  לאחר  שתוגש  תמצא   .הצעה  שלא    הצעה 

תיחשב כהצעה שהוגשה  , מכל סיבה שהיא, עד המועד האחרון להגשת ההצעות, לא  בתיבת המכרזים

 במכרז.

חתימת מורשי החתימה  תוספת  בהבא: חותמת המציע  באופן  בהצעה  יש לחתום בתחתית כל עמוד   13.4

 בראשי תיבות. 

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"
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 כל מציע מתחייב לשמור העתק מצולם של עותק המקור. ההצעה תוגש בעותק מקור. 13.5

 "( אשר תכיל שתי מעטפות כמפורט להלן: 3מעטפה ההצעה תוגש במעטפה ייעודית )להלן: " 13.6

זו תכיל את כלל המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז,   –  1מעטפה   13.6.1 מעטפה 

 הצעת המחיר. טופס  –למעט מסמך ג' 

 . ", מסמכי המכרז 1, ]שם המציע[, מעטפה  40/2020מכרז  "מעטפה זו תסומן באופן הבא:  

 יש לסגור את המעטפה 

 הצעת המחיר.  –מעטפה זו תכיל את מסמך ג'  – 2מעטפה  13.6.2

 ." , הצעת המחיר2, ]שם המציע[, מעטפה  40/2020מכרז  "פן הבא:  מעטפה זו תסומן באו 

 יש לסגור את המעטפה 

 (. 2-ו  1יוכנסו שתי המעטפות )  3מעטפה לתוך  13.7

 ". 3, ]שם המציע[, מעטפה 40/2020מכרז "באופן הבא: כאמור מעטפה זו תסומן 

 יש לסגור את המעטפה 

רשאית 13.8 עת  החברה  דעתה  בכל  לשיקול  ובהתאם  את    הבלעדי,,  להגשת  להאריך  האחרון  המועד 

 תועלה לאתר האינטרנט. ו ,למציעים הרשומיםתועבר   על כךהודעה  . הצעות

הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל  את  בהגשת הצעתו מביע המציע   13.9

 . ונספחי המכרז זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות

 תוקף ההצעה .14

  . הצעות  המועד האחרון להגשת מ חודשים    ( 6)  שישה  לתקופה של תעמוד בתוקפה  מתחייב שהצעתו  מציע    כל

מהמציעים להתחייב שהצעתם תעמוד בתוקפה    לבקש  , בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, החברה תהא רשאית

ולא    ,בתום התקופה הראשונההצעתו    תפקעלבקשה    יענהמציע שלא    .( חודשים3)  שלושה  לתקופה נוספת של

 . תהיה כל טענה או תביעה בעניין כלפי החברה

 וניקוד ההצעות שלבי בדיקת ההצעות במכרז .15

 ת ההצעות בתנאי הסף בדיקת עמיד – שלב א'

נאי  תתערוך בחינה של עמידת כלל ההצעות הכשרות בשל כל מציע ו  1תפתח את מעטפה  החברה   15.1

 עמדה בכל תנאי הסף, תעבור לשלב ב'.  אשררק הצעה הסף שנקבעו, כאשר 

  ניקוד –שלב ב' 

ידי החברה  -ועדת איכות אשר תמונה על  ידי-בחנו וינוקדו עלישלב א',  ברו את  לל ההצעות אשר עכ 15.2

 הבאות:, בהתאם למשקלות יועץ מקצועי מטעם החברהידי -ו/או על

 . 30%  – האיכותרכיב  15.2.1

 . 70%  – המחיררכיב הצעת  15.2.2

 ות המידה הבאות:מיורכב מארכיב זה  – (30%) ניקוד איכות  15.3

 נק'(  8הקמה והפעלה ) ,ניסיון המציע בתכנון 15.3.1

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"
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בעלי הספק   סולאריים בישראל  למציע ניסיון מוכח בתכנון, הקמה והפעלה של מתקנים

לקחו בחשבון אך ורק מתקנים אשר י לעניין סעיף זה, ייקפים הבאים )הב   כוללמותקן  

 : (הצעותלמועד האחרון להגשת   ועד 1.1.2010יום מ הקמתם החלה 

 . נק'  4 – קילוואט 3,000 קילוואט ועד 500 15.3.1.1

 נק'.   6 – קילוואט 8,000ועד קילוואט  3,000מעל  15.3.1.2

 '. נק 8 –קילוואט  8,000מעל  15.3.1.3

 ) נק'  4) המציעותק  15.3.2

הקמת   בתחום  ניסיון  שנות  בישראל,    מערכותלמציע  ועד   1.1.2010מיום  סולאריות 

 , בהיקפים הבאים:הצעותלמועד האחרון להגשת 

 . נק' 2 –שנים  3עד  2 15.3.2.1

 '. נק  3 –שנים  6עד   3מעל  15.3.2.2

 . נק' 4 –שנים  6מעל  15.3.2.3

 )נק'  6תחזוקה )תפעול וניסיון המציע ב 15.3.3

ב מוכח  ניסיון  ולמציע  בישראתפעול  סולאריים  מתקנים  של  הספק ל,  תחזוקה  בעלי 

בהיקפים הבאים )לעניין סעיף זה, יילקחו בחשבון אך ורק מתקנים אשר   כוללמותקן  

 : ועד למועד האחרון להגשת הצעות( 1.1.2010תפעולם ותחזוקתם החלה מיום 

 '.נק  2 –קילוואט  5,000עד  קילוואט  500 15.3.3.1

 '. נק  4 –קילוואט  20,000עד  קילוואט  5,000מעל  15.3.3.2

 ק'.נ 6  –קילוואט  20,000 מעל 15.3.3.3

 ) נק'  12המלצות והתרשמות ) 15.3.4

צורך מתן  ל  לא יותר מעשרה(, עימם התקשר אך  המציע יציין לפחות שלושה ממליצים )

מתקנים  שירות עם  בקשר  פוטוים  בטכנולוגיה  חשמל    תהא  החברה   .וולטאית- לייצור 

 דעת על המציע.   רשאית ליצור קשר עם מי מהממליצים לשם קבלת חוות 

 :היתר, בהתאם לקריטריונים הבאיםהחברה תנקד כל הצעה, בין  

 .איכות ורמת השירות של המציע 15.3.4.1

 .איכות התקנות המערכות 15.3.4.2

 .הקפדה על ביטחון ובטיחות 15.3.4.3

 .רמת שירות התחזוקה 15.3.4.4

 .איכות ואמינות המתקנים 15.3.4.5

 .ובלוחות זמניםעמידה בתקציב, במשימות  15.3.4.6

 .שביעות רצון כללית 15.3.4.7

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"
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בעבר,   נתן שירותים לחברהאשר  ידי מציע -בנוסף, ככל שההצעה תוגש על 15.3.4.8

ל רשאית  תהיה  החברה  תחום,  מידה  בכל  אמת  עם  בקשר  ניקוד  העניק 

לזו,    15.3.4 הממליצים בנוסף  לאחד  החברה  של  על  פנייה  ידי  - שיצוינו 

במקרה של שביעות רצון שלילית  כמו כן    .במקום אחד מהם  ו/או   המציע

מהמצי החברה  עד  ע,  של  ההצעה  ניקוד  מכלל  להפחית  .  נק'  12תוכל 

  :ובכלל זה ,  רשאית החברה להביא בשיקוליה כל היבט רלוונטי  במסגרת זו

קודמות אחרות,    איכות השירותים, אמינות, עמידה בלו"ז ובהתחייבויות

איתנותו לגבי  הערכתה  ההתקנה,  בטיחות  הפיננסית,    איכות  על  שמירה 

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכות החברה לפסול    .בעבודה, ועוד

רשויות/גופים   הצעות  של  ו/או  החברה  של  שלילי  ניסיון  עקב  הסף    על 

 . המציע, כמפורט להלן  ידי-עלאחרים משירותים שסופקו 

 נקודות ומעלה, תיפסל )להלן: "ציון האיכות המזערי"(. 8הצעה שלא תזכה לציון איכות של  15.4

 ( 70%הצעת המחיר )  ניקוד רכיב 15.5

בגין רכיבי האיכות, למציעים  הניקוד  וככל שהצעת המציע    לאחר מתן  בציון האיכות  ורק  עמדה 

 בהתאם לאמור להלן: המציעים השונים   תיבחנה הצעות המחיר שלו   2מעטפה תיפתח  המזערי,

 ( המחירמסך רכיב  80%להקמת המתקן ) המחירניקוד הצעת  15.5.1

רכש, הקמה,   ,שישולם למציע בגין רישוי, תכנון  KWp 1לכל    המחיר המלאיובהר, כי  

 . ₪ )מחיר המקסימום( 3,500 לא יעלה על,  הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית

 ( המחיר מסך רכיב  20%המתקן ) תפעול ותחזוקת ניקוד הצעת מחיר ל 15.5.2

של תפעול ותחזוקה  שישולם למציע בגין    KWp 1לכל  לשנה,    המחיר המלאיובהר, כי  

₪ )מחיר   100לא יעלה על  ,  ראשונה  שנהתקופת אחריות של  המערכות הסולאריות לאחר  

 מקסימום(. 

תחרוג   בהתאם לסעיף זה  שתוגש  הצעתו הכספית של המציעיובהר, כי בכל מקרה שבו   15.5.3

לעיל,   שצוינו  המקסימום  דעתה ממחירי  לשיקול  בהתאם  רשאית,  החברה  תהא 

 .הבלעדי, לפסול את הצעת המציע

 אופן קביעת ציון ההצעה 15.6

 : יחושב באופן הבא ,הצעת המחיררכיב  15.6.1

(A*80%) + (B*20%) 

 כאשר:

A – הצעת המחיר להקמת המתקן 

B –  קת המתקן וחזתפעול ותמחיר לההצעת 

המחיר   15.6.2 של  הצעת  המקסימאלי  הציון  את  תקבל  ביותר  הזולה   , נק'  70המשוקללת 

 :וההצעות האחרות יקבלו ציון יחסי להצעה זו בסדר יורד, על פי הנוסחה הבאה

(P1/P2)*70 = T 

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"
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 כאשר:

T ניקוד להצעה הנבדקת= 

P1ביותר  זולה=מחיר משוקלל של ההצעה ה 

P2 מחיר משוקלל של ההצעה הנבדקת= 

הצעת   רכיבניקוד  ו נקודות(    30)עד    רכיב האיכותניקוד  הסופי הגבוה ביותר בחיבור    הציון  15.6.3

כ  נקודות(   70)עד    המחיר  היוגדר  הסופי  תש   ההצעה  .זוכההצעה  הציון  את  השני  קבל 

   תדורג שנייה, וכן הלאה לגבי יתר ההצעות. בגובהו 

לבחור זוכה   הבלעדי  השיקול דעת   את הזכות, על פי   תשומר  החברה  :כשירים נוספים 15.6.4

שני " ל  "כשיר  תזכה  שהצעתו  המציע  שיהיה  הסופיבמכרז,  לאחר בגובהוהשני    ציון   ,

  עם המציע הזוכה על ידי  ההסכמים  מוהמציע הזוכה. היה ומכל סיבה שהיא, לא ייחת

בהתחייבות    החברה במכרז  הראשון  הזוכה  עמד  לא  ההתקשרות  תקופת  לאורך  ו/או 

וכתו  כלשהי ממנו,  מהתחייבויותיו,  בוטל חלק  או  עמו  ההסכם  בוטל    תהיה צאה מכך 

ה החברה    תרשאי עם  כל חלק מהם  או  השירותים  לגבי מתן  כשיר "לאשר התקשרות 

 תשומר   החברהזה, בכפוף לאישור ועדת מכרזים. באופן דומה,    שנבחר לפי סעיף "  השני

ולהחיל הוראות   ,זבמכר  " רביעי"כשיר  ו  " שלישי"כשיר  בזוכה    את הזכות לבחור  הלעצמ

 בשינויים המחויבים. , הםלגבי סעיף זה  

 משא ומתן עם המציעים  .16

או  ,  עם המציעים  משא ומתן  לנהל באפשרותה להחליט  ועדת המכרזים מודיעה בזאת למציעים כי   16.1

 שלא לנהל משא ומתן עם המציעים. 

 החליטה ועדת המכרזים לנהל משא ומתן, תקבע את קבוצת המציעים הסופית.  16.2

מתן  ועדת   16.3 על  הקפדה  תוך  הסופית,  המציעים  מקבוצת  מציע  כל  עם  ומתן  משא  תנהל  המכרזים 

 הזדמנות הוגנת לכל המציעים שעמם מנוהל המשא ומתן.

בסיום המשא ומתן יהיה כל מציע מקבוצת המציעים הסופית רשאי, במועד שתקבע ועדת המכרזים,  16.4

ספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעה  להגיש לתיבת המכרזים הצעה סופית; לא הגיש מציע הצעה נו

 סופית. 

 .לאחר הגשת ההצעות הסופיות, לא ינוהל עוד משא ומתן עם המציעים 16.5

 הודעה על זכייה והתקשרות .17

כל    . חתומה בידי המוסמך לכך מטעם החברה  כאשר היא בכתב,  ימסר למציע הזוכה  הודעת זכייה ת  17.1

 הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל פה, לא תעניק כל זכות למציע.  

)ב( חתימת החברה  -להלן(; ו  17.3לאחר: )א( מילוי התנאים בסעיף רק ו ההודעה  וקבלת עם משלוח   17.2

ההסכמים תנאי  ,ההסכמים  ויחשבי  –  על  כל  חתומיםכסופיים  הםונספחי  הםעל  בין    ומגובשים  , 

 הצדדים.  

 הזכייה:   בהודעתתוך הזמן הנקוב בימציא לידי החברה   המציע הזוכה 17.3

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"
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ערבות בנקאית מקורית, אוטונומית, ובלתי מותנית שהוצאה על    :הקמה  –  ערבות ביצוע 17.3.1

מהצעת   10%  ידי בנק בישראל, לפקודת החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ, בגובה

מע"מ)המציע   ל הערבות  .(כולל  בתוקף  של  תעמוד  תחילת   חודשים  12תקופה  מיום 

 ההפעלה המסחרית של המתקן.

: ערבות בנקאית מקורית, אוטונומית, ובלתי מותנית שהוצאה על  תפעול  –   ערבות ביצוע 17.3.2

בגובה בע"מ,  הסביבה  איכות  לשירותי  החברה  לפקודת  בישראל,  בנק    10%  של  ידי 

כפול   ,)כולל מע"מ(  לשנה  תחזוקה שוטפת של המערכתתפעול ומהצעת המציע לשירותי  

שנות   בהסכם  מספר  שבאופציה(  התפעולההתקשרות  השנים  תעמוד  .  )ללא  הערבות 

של המתקן ועד לסיום ההתקשרות בין הצדדים   ההפעלה המסחרית   מיום   החלבתוקף  

 )לרבות תקופות האופציה(. 

 .בהתאם לנדרש בהסכם ההקמה אישור על עריכת ביטוחים 17.3.3

, תהיה רשאית  בתוך הזמן הנקוב בהודעת הזכייהלידי החברה את המסמכים  לא המציא המציע  

או    ;ואת זכייתו של המציע הזוכה במכרז  מיםהחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הסכ

זאת, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד    .בהודעת הזכייה ולחזור ולהאריכו  להאריך את הזמן הנקוב

 לחברה.   יםאחר העומד

 קונסטרוקטורידי -בחינה על  .18

דעת של מהנדס  -על המציע הזוכה להזמין חוות עובר לתחילת ביצוע השירותים,  ו יודגש כי לצורך   18.1

)להלן:    ןבנים ואת היכולת להקים עליהם את המתקאשר יבחן את תקינות המ  בניין )קונסטרוקטור(,

 "(. חוות הדעת"

השיפוץ ו/או כל עבודה אחרת    עבודות החיזוק ו/או  הדעת תושת על המציע הזוכה, ואילו-עלות חוות  18.2

 רה. בהח  יושתו עלככל שיידרשו,  הדעת, -אשר יידרשו לביצוע לאור חוות

כל שבהתאם לשיקול דעתה  כ חלופית דעת - החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבל חוות 18.3

במקרה זה, עלות    ."(הדעת החלופית-חוות)להלן: "   הדעת תהיה לא סבירה-שחוות  הבלעדי, תחליט

 הדעת החלופית תושת על החברה. - חוות

עבודות החיזוק ו/או השיפוץ ו/או כל  עלות  ש   שהחברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תחליט  ככל 18.4

תוביל  ,  הדעת החלופית-חוות ל   בהתאםהדעת או  -חוות  בהתאםלביצוע  עבודה אחרת אשר יידרשו  

כי   השירותיםלכך  וקבלת  המכרז  את  ניהול  ש  יהפכו  לפרויקט  המתקן  עבור  אהקמת  כלכלי  ינו 

את החלטתה  על כל המשתמע מכך, לרבות  תהא לחברה הזכות הבלעדית לבטל את המכרזחברה,  ה

מהמציעים לא תהא שום טענה כלפי החברה בקשר    ולמציע הזוכה ולמי,  בחירת המציע הזוכהעל  

 .לכך

 סמכויות ועדת המכרזים .19

  של החברה   מכרז זה, ועדת המכרזיםמסמכי    פי-לדין ו/או ע   על פי כללה  המוקנות    סמכויותה מבלי לגרוע מ

 : כדלקמן  ולהחליט, תהא רשאית לפעול "(ועדת המכרזים)להלן: "

ו/או   19.1 ועדה  זה באמצעות  להוראות מכרז  ו/או בהתאם  דין  פי  על  להפעיל סמכויותיה  ו/או  למנות 

  באמצעות צוותים ו/או גורמים מקצועיים שימונו על ידיה, בהתאם שנה שימונו על ידיה ו/או  מ  ועדות

 .לשיקול דעתה הבלעדי
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או    הצעתו מסמך, היתר, אישור, רישיון או כל מסמך אחר, להשליםל  צירף פשר למציע אשר לא  לא 19.2

  .ועדת המכרזים  ידי- עלמן שיקבע ז תוך פרק   הצעתו  לתקן את

הבהרות בנוגע להצעתו או בבקשה לקבלת    לקבלתבבקשה  בכתב או בדרך של שימוע,  לפנות למציע   19.3

 . שתמצא לנכון נתונים ומסמכים נוספים לצורך בדיקת הצעתו, והכל כפי 

  לפסול את הצעת מציע אשר לא השלים את הפרטים הנדרשים בקשר עם הצעתו או אשר לא התייצב  19.4

 .לשימוע בפני ועדת המכרזים, במועדים אותם קבעה החברה

  לפי ראות   ,לרבות, אך לא רק, אל ממליצים שהמציע ציין בהצעתו,  שלישי כלשהוכל צד  לנות  לפ 19.5

  עיניה לצורך לבירור ואימות פרטים בקשר למידע שמסר המציע, וכן להשתמש במידע הקיים על 

 .המציע בהתאם לניסיון החברה עם המציע, ככל שקיים, לצורך הערכת הצעתו

  לצורך בחינת ,  וצר לפני הגשת הצעתו ובין אם אחרילעשות שימוש במידע אודות המציע, בין אם נ 19.6

 .ההצעה, לרבות בחינת עמידת המציע בתנאי הסף

ציין כל הסתייגות ו/או    לפסול הצעת מציע, אשר ערך שינוי, השמטה או תוספת במסמכי המכרז, או  19.7

בכל  במכתב לוואי או    התניה לגבי התנאים המופיעים בהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין

 .ההתניה כאילו לא נעשו/דרך אחרת, ולחילופין לראות את השינוי ו/או התוספת ו/או ההסתייגות 

בלפ 19.8 כלשהו  בזמן  אשר  מציע  של  הצעתו  לדחות  ו/או  באספקת   4-סול  עסק  האחרונות    השנים 

  שנים הופסקה או נפסלה עקב או   4השירותים נשוא מכרז זה עבור החברה וההתקשרות עמו באותן  

השנים האחרונות היה לחברה ניסיון שלילי ו/או    4הפרת חוזה ו/או מציע אשר במהלך  כתוצאה מ 

ו/או כושל עימו, לרבות מקרה/ים של תרמית, חוסר אמון, התנהלות בלתי הגונה וראויה מצידו,   רע

עמידה בהצעתו במסגרת הליך מכרזי לאספקת השירותים נשוא מכרז זה לחברה ו/או מקרה/ים    אי

 ות רצון משמעותי מעבודתו וכיוצא בזה.  חוסר שביע של

ו/או בעל מניות המחזיק בלפחות מחצית ממניות    עצמו  המציע  –" לרבות  מציעלעניין סעיף זה "

ו/או שותף    1968-, תשכ"חכהגדרתו בחוק נירות ערך  המציע ו/או דירקטור יחיד ו/או בעל שליטה 

 )היה ומדובר בשותפות(. 

פניית מי מהמציעים, את המועדים הקבועים    פי-עלביוזמתה ו/או    ,לדחות, לפי שיקול דעתה הבלעדי 19.9

 .במכרז זה, כולם או חלקם

 לתקן או לשנות את תנאי המכרז עד למועד האחרון להגשת הצעות.  19.10

ההליכים המתנהלים לגביו או לגבי  לא לקבל הצעה של מציע אשר לפי שיקול דעתה, ההרשעות ו/או   19.11

מ בלמעלה  מחזיק  שלו    25%-מי  החתימה  ממורשי  מי  ו/או  ממנהליו  מי  ו/או  בו  הבעלות  מן 

 מצדיקות זאת.  ,( או נסיבותיהן7המפורטים במסמך א) 

  א לקבל את ההצעה הזולה או היקרה ביותר או בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר )לפי העניין( ל 19.12

 .או הצעה כלשהי

  לא לקבל כל הצעה ו/או לפסול הצעות אשר ימצאו על ידיה כבלתי סבירות ו/או לא בהירות ו/או לא 19.13

 ה )ככל שנערך(. ודאיות ו/או כתכסיסניות ו/או כסוטות משמעותית מן האומדן הפנימי של החבר 

עם המציעים ו/או מי מהם וזאת כל אימת שהדבר מתאפשר בהתאם להוראות    משא ומתןלנהל   19.14

 .הדין
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   כשיר נוסף או כשירים נוספים במכרז.לבחור  19.15

לפצל את ביצוע העבודות בין שני מציעים, או יותר, או להתקשר עם מציע לביצוע חלק מהעבודות   19.16

בלבד, וזאת מקום שבו מחירם של חלק או חלקים מהעבודות תומחר לפי שיקול דעתה באופן בלתי  

 סביר.

 סמכויות ועדת המכרזים.בשל הפעלת  כלפי החברהאו תביעה לא תהיה למציע כל טענה  19.17

 על ידי בית המשפט   תנאי במכרזשינוי או ביטול  .20

, תהיה רשאית  יש לשנות או לבטל את התנאי  ונפסק כי  בית משפט, מכרז זה בפני  ב   לתנאיהובא ענין הנוגע  

או  ולא תהיה למציעים כל טענה    ,או להמשיך במכרז  לבטל את המכרז החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  

   כלפי החברה בעניין.תביעה 

 אחריותפטור מ .21

, לרבות  מכרזה  עקבאו לנזקים שייגרמו להם    יםמציעשיוציאו ההחברה אינה נושאת באחריות להוצאות  

הת פעולותיהם,  ,  עניינותםעקב  הצעותיהם,  השתתפותםבדיקותיהם,  על  ,  במכרז  הגשת  ביטול  החלטה 

 .מכרזלגבי ההמכרז, או כל החלטה אחרת שתקבל החברה 

 סודיות .22

ידי החברה בקשר 22.1 על  לו  מידע שיימסר  כל  סודיות  על  למכרז או להסכם    המציע מתחייב לשמור 

 . דיןלמעט מידע שהוא נחלת הכלל או המחויב בגילוי לפי   ההתקשרות,

קבלני המשנה שלו או    ,שלוחיו  עובדיו,,  מנהליו  על ידי לשמירת סודיות כאמור גם  מתחייב  המציע   22.2

 כל מי מטעמו. 

 המציע מתחייב לציית לכל הוראות החברה בכל הנוגע לשמירת סודיות.  22.3

 הודעות .23

לפי הכתובות  רשום  הודעות למציעים יכול שתשלחנה בדואר 23.1 , בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה 

 .  ק כל מציע שנרשם למכרזומספרי הפקסימיליה שסיפ 

 שעות ממועד המשלוח.  72שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך  הודעה  23.2

תוך   23.3 ליעדה  הגיעה  כאילו  תחשב  אלקטרוני  בדואר  או  בפקס  שנשלחה  ממועד    24הודעה  שעות 

הודעה    , המשלוח התקבלה  לא  או  הפקסימיליה  שליחת  על  אלקטרוני  אישור  שהתקבל  ובלבד 

 ח. אלקטרונית כי הדואר האלקטרוני לא נשל

  או   מספר הפקס, ל קבלת הודעה אשר נשלחה על ידי החברה לכתובת-לא תתקבל כל טענה בנוגע לאי 23.4

בהרשמה  אם זו נשלחה בהתאם לפרטים שסופקו על  ,לתיבת הדואר האלקטרוני של מי מהמציעים

 .למכרז

 ובמידע במסמכים  במסמכי המכרזהחברה זכויות  .24

  המכרז   לעשות כל שימוש במסמכי  אין  .לחברהשייכים    ,המכרז  במסמכי ובמידע    כל הזכויות במסמכי המכרז

 . המכרזאלא לצורך , המכרז  ובמידע במסמכי

 סמכות שיפוט ייחודית  .25
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הנוגע למכרז זה תהא של בתי המשפט המוסמכים בעיר    הליך משפטיהסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל  

 . יפו- תל אביב

 

 

 

 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ        
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 מסמך א)1( –  פרטי המציע ופירוט ניסיונו הקודם לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף 

 

 פרטים על המציע  (1

         : המציע שם

         : הזיהוי מס'

         : המציע )כולל מיקוד( מען

         : הקשר אצל המציע איששם 

         : תפקיד איש הקשר

         : טלפון קווי

         : טלפון נייד

         :פקסימיליה

         :דואר אלקטרוני
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 עצמיתצהיר פירוט ניסיון קודם לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף והוכחת הון  (2

 5פרויקט  4פרויקט  3פרויקט  2פרויקט  1פרויקט  

פרטי 

הגוף/הלקוח 

עבורו בוצע  

 הפרויקט

     

שם איש  

הקשר, 

תפקיד, 

 טלפון, מייל

     

תיאור 

 1הפרויקט

     

      הספק מותקן

תאריך  

תחילת  

 2הפרויקט

     

תאריך חיבור  

הפרויקט 

 3לרשת  

     

 

 חוסן פיננסי (3

 למסמכי המכרז.   5.5צירוף אישור רו"ח על עמידה בתנאי הון עצמי כנדרש בסעיף 

 

הריני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל שינוי באחר 

 או יותר מהפרטים שמסרתי. 

 

         

 

 וכו'.  מאפיינים מיוחדים, אתגרים מיקום המתקן, שם המתקן, הפרויקט, לרבות:אנא פרט בהרחבה על  1
 .DD/MM/YYYYיש לנקוב תאריך מדויק בפורמט   2
 .DD/MM/YYYYיש לנקוב תאריך מדויק בפורמט   3
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וחותמת  חתימה    כתובת רשומה   ח.פ   שם המציע   תאריך 

 המציע 

 

 

 

 אישור עו"ד  

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

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

שהזהרתיו כי עליו להצהיר  _________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר  

 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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 מסמך א)2( –  תצהיר בדבר קיום תנאים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים 

 

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

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

1. " )להלן:   ________________________ בשם  זה  תצהיר  נותן  המבקש  "(  המציע אני  הגוף  שהוא 

להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה  

 בשם המציע. 

 "(. החוק)להלן: " 1976  –הריני נותן תצהיר זה בהתאם לדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  (4

או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בחוק( לא הורשע  אני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע ו/ (5

פי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  -עבירה על  –ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה  

(, או לחלופין, המציע ו/או בעל זיקה  1987  -, או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז1991- תנאים הוגנים(, תשנ"א

בירות )כהגדרתן לעיל(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה  אליו הורשעו ביותר משתי ע 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  (6

 

 ________________ 

 חתימת המצהיר 

 

 

 

 

 אישור עו"ד  

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

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

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  

 אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, 

 _______________________  _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך 
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 מסמך א)3( –  תצהיר בדבר קיום דיני עבודה 

"( שהוא הגוף המבקש להתקשר  המציע אני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " .1

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. עם 

צווי ההרחבה וההסכמים   (7 דיני העבודה,  לפי  עובדים  זכויות  בכל הנוגע לשמירת  המציע מקיים את חובותיו 

 יד  משלוח   לותומח  תאונות   פקודתהקיבוציים החלים על המועמד כמעסיק לצורך ביצוע העבודות ובין היתר:  

חוק    ;1949-חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט  ;1946  בעבודה   הבטיחות  פקודת  1945  )הודעה(;

תשי"א ומנוחה,  עבודה  שנתית,    ; 1951-שעות  חופשה  תשי"ג ;1951-תשי"אחוק  החניכות,  חוק   ;1953- חוק 

 ;1954- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד ;1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד  ;1953-עבודת הנוער, תשי"ג 

- חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז  ;1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט ;1958- וק הגנת השכר, תשי"חח

]נוסח משולב[, תשנ"ה  ;1967 תשי"ז ;1995-חוק הביטוח הלאומי  קיבוציים,  שכר    ;1957-חוק הסכמים  חוק 

תשמ"ז תשמ"ח ;1987-מינימום,  בעבודה,  ההזדמנויות  שוויון  שלא   ;1988-חוק  )העסקה  זרים  עובדים  חוק 

פרק ד' לחוק שוויון זכויות    ;1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו ;1991-כדין(, תשנ"א

תשנ"ח מוגבלות,  עם  תשנ"ח  8סעיף   ;1998-לאנשים  מינית,  הטרדה  למניעת   הסכמים   חוק   ;1998-לחוק 

לחוק מידע גנטי,    29סעיף   ;2001-תשס"א   ולהתפטרות,  לפיטורים   מוקדמת  הודעה  חוק   ;1957-שי"זת  קיבוציים,

- "וחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס   ; 2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב  ;2000-תשס"א

 . 1997-תשנ"ז  התקין(,  במינהל  או   המידות   בטוהר   ופגיעה   עבירות   )חשיפת   עובדים  על  הגנה לחוק  א 5  סעיף  ;2006

 אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  (8

 שנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בהפרת דיני העבודה.  3-אני מצהיר כי לא הורשעתי ב (9

לא נקנסתי על ידי מפקח עבודה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, ביותר  אני מצהיר כי   (10

 משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה. 

 __________  ____________________ 

 שם המצהיר+ חתימה  תאריך 

 אישור עו"ד  

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

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

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  

 אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, 

 _______________________  _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך 
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 מסמך א)4( –  תצהיר בדבר העדר הרשעה פלילית

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

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

"( שהוא הגוף המבקש  המציע אני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " .1

" )להלן:  בע"מ  הסביבה  איכות  לשירותי  החברה  עם  אני    "(.החברהלהתקשר  כי  מצהיר/ה  אני 

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

אני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה על פי חוק   (11

, או בעבירה פלילית שיש עמה קלון, או  1997- או חוק שירותי הובלה, תשנ"ז  1993-החומרים המסוכנים, תשנ"ג 

( השנים שקדמו להכנתו של תצהירי  10כרוכה באלימות או בעבירת מרמה, שבוצעה בעשר )בעבירה פלילית ה

בגין   נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או הליכים משפטיים  ידיעתי, לא מתנהלים  וכן, למיטב  זה, 

רט כל  עבירה פלילית כאמור. הכל למעט ההרשעות בעניינים כמפורט להלן )ככל שיש הרשעות כאמור יש לפ

הרשעה ואת כלל נסיבותיה באופן מלא ומרחיב תוך התייחסות למועד ביצוע העבירה, מועד פסק הדין, תוך  

 צירוף פסק הדין וגזר הדין, והעתק כתב האישום(: 

 

 ________________________________________________________________________ 

 _______________________________________ _________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

 

 ________________ 

 חתימת המצהיר 

  

 אישור עו"ד 

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

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

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  

 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 

 _______________________  _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך 
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 הצהרת המציע  – ( 5א)מסמך 

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

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

"( שהוא הגוף המבקש  המציע אני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " .1

" )להלן:  בע"מ  הסביבה  איכות  לשירותי  החברה  עם  אני    "(.החברהלהתקשר  כי  מצהיר/ה  אני 

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

הריני מאשר כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז וכן בדקתי את כל הגורמים הקשורים בביצוע השירותים   (12

והניסיון הדרושים למתן   הידע, המומחיות  הוא בעל  כי המציע  והנני מצהיר  ו/או העלולים להשפיע עליהם, 

 זה.   השירותים נשוא מכרז

אני מצהיר כי בידי המציע כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותיו   (13

 על פי הסכם ההתקשרות, והריני מכיר את כל הדינים המתייחסים למתן השירותים ומתחייב לפעול על פיהם. 

הדרישות   (14 כל  על  עונה  הצעתי  וכי  במכרז  מהמשתתפים  הנדרשים  התנאים  בכל  עומד  המציע  כי  מצהיר  אני 

 שבמסמכי המכרז.  

המציע מתחייב לתת את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז לפי המחירים שנקב בהצעתו,   (15

 ל החברה.והוא מקבל על עצמו לבצע את השירותים האמורים לשביעות רצונה המלא ש

בהגשת הצעתו זו, מתחייב המציע כי היה ותתקשר עמו החברה בהסכם, הוא ינהג על פי ההסכם שצורף למסמכי   (16

פי כל האמור   על  לעיל,  לגרוע מכלליות האמור  שצורף למכרז, לרבות, אך מבלי  ולמפרט השירותים  המכרז 

עצמו את מלוא תנאיו, וכן כל חובה אחרת  בנספחים להסכם המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, והמציע מקבל על  

 הנובעת ממנו. 

בחתימתו על מסמכי המכרז, מצהיר המציע, כי כל העובדות והמצגים אשר נתן לחברה במהלך ההליך המכרזי   (17

 הם נכונים ומדויקים, וכך יישארו במהלך תקופת ההסכם.

המציע ו/או לזכייתו במכרז וכי   אני מצהיר כי ידוע למציע שהצהרה זו היא ביסוד הסכמת החברה להשתתפות (18

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים )לרבות לאחר שלב ההודעה על הזוכה(.  

התאמה מכל מין וסוג, תהא החברה זכאית לפסול את הצעת המציע ו/או לבטל את  -ידוע לי כי במקרה של אי

 כל טענה בקשר לעניין זה.ההסכם שיחתם עמו, אם יזכה במכרז, ולא תהא למציע 

המפורטים   בהסתמך (19 השירותים  את  לתת  מתחייב  המציע  המכרז,  מסמכי  בכל  ולהלן  לעיל  האמור  כל  על 

 במסמכי המכרז בתמורה להצעת המחיר שבמסמך ג' המוגש יחד עם הצעה זו.  

גין קיום מלוא  ידוע לי כי הסכומים בהם נקב המציע הם סופיים וכוללים את מלוא התמורה המבוקשת על ידו ב (20

פי כל מסמכי המכרז ולא ישתנו מכל סיבה שהיא, לרבות לא עקב שינוי בשכר עובדים ו/או  -התחייבויותיו על

 שינויים במיסוי ו/או שינויים במחירי התשומות.  

תהא   (21 מקצתן,  או  כולן  במכרז,  בזכייה  הכרוכות  התחייבויותיו  אחר  המציע  ימלא  לא  אם  כי  לכך  מודע  אני 

מכל התחייבות כלפיו ותהא זכאית למסור הזכות למתן השירותים למשתתף אחר, ובנוסף תהא    החברה פטורה

זכאית לחלט את ערבות הביצוע, וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא הוכחת נזק שהחברה זכאית לו בגין  

 נזקיה. 
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ים אחרים המגישים  אני מצהיר כי הצעת המציע מוגשת בתום לב, ללא הסכם, תיאום או קשר עם אנשים או גופ (22

 הצעות במכרז, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתו על הצעה זו. 

 אני מצהיר כי הצעת המציע איננה הצעה גרעונית או הפסדית.   (23

 

         

חתימה וחותמת    כתובת רשומה   ח.פ   שם המציע   תאריך 

 המציע 

 

 חתימה )ימולא אם המציע הוא תאגיד(  הצהרת מורשי

הרינו מצהירים כי הצעה זו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה, וכי אנו  

 רשאים לחתום בשם המציע על הצעה זו. 

 

 _____________  _____________ 

 מס' זיהוי  שם מורשה החתימה מטעם המציע 

 _____________  _____________ 

 מס' זיהוי  שם מורשה החתימה מטעם המציע 
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 תיאום מכרז -תצהיר בדבר אי  – ( 6א)מסמך 

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

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

"( שהוא הגוף המבקש להתקשר  המציע אני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " •

אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה    "(.החברהעם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: " 

 בשם המציע. 

 אני האחראי מטעם המציע להצעה אשר מוגשת במכרז זה. (24

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת   (25

 קשר עימו(: 

ניתנת    שם התאגיד  בו  העבודה  תחום 

 קבלנות המשנה 

 פרטי יצירת קשר  

     

     

     

 

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר   (26

 לעיל(.    3או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

ציע הצעות במכרז זה או  המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מ  (27

 לעיל(.   3תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.   (28

 זו.   לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי (29

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  (30

כלשהוא    הצעה (31 ודברים  דין  או  הסדר  בעקבות  נעשית  ולא  לב  בתום  מוגשת   זו 

 .  עם מתחרה ו/או עם מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה

 במקום המתאים Vיש לסמן 

 רה במציע, לא נמצאים כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז. ידיעתי, המציע ו/או מי מנושאי המש  למיטב 

 אם כן, אנא פרט: 

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 ___________________ ________________________________________ 
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א לחוק ההגבלים  47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף  (32

 . 1988-העסקיים, תשמ"ח 

אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על תצהיר זה ועד מועד הגשת   (33

 צעות. הה

 

 

         

חתימת    שם המצהיר   חותמת המציע   שם המציע   תאריך 

 המצהיר 

 

 

 אישור עו"ד  

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

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

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  

 את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 _______________________  _______________________ 

 ת עוה"דחותמת + חתימ  תאריך 
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 התחייבות בדבר מניעת שוחד   – ( 7א)מסמך 

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

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

"( שהוא הגוף המבקש להתקשר  המציעאני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " •

אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר    "(.החברהעם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

 זה בשם המציע. 

אני מתחייב/ת בזאת כי המציע ו/או עובדיו ו/או כל גורם אחר מטעמו לא היה מעורב בהצעה, הבטחה, מתן,   (34

קבלה או שידול לקבלת טובת הנאה בעלת ערך כספי או לאו, בין במישרין ובין בעקיפין, כתמריץ או תגמול  

 ל בין במעשה ובין שבמחדל בעד או נגד פעולה הקשורה בתפקידו. לעובד ציבור הפוע 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.   (35

 ____________________ 

 חתימת המצהיר 

 

 

 

 

 

 

 

 אישור עו"ד 

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

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

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  

 חתם עליו בפני.את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל ו 

 _______________________  _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך 
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 נוסח ערבות ההצעה  – ( 8מסמך א)

 

 תאריך: ________  לכבוד 

  החברה לשירותי איכות סביבה בע"מ 

      40רחוב יצחק שדה 

  67212אביב,  -תל

 

 מס'____________ ערבות בנקאית הנדון: 

" )להלן:   _____________________________________ כלפיכם  המציעלבקשת  בזאת  מתחייבים  אנו   )"

לשירותי איכות הסביבה בע"מ לשלם לכם כל סכום   של החברה  202040/מס'  בקשר עם השתתפות המציע במכרז  

ימי עסקים מיום   3שים וזאת בתוך  ש"ח )מאה אלף שקלים חדשים(  שקלים חד  100,000או סכומים עד לסך של  

קבלת דרישתכם, וזאת בלא כל תנאי שהוא, ומבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או  

באופן כלשהו, ומבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו  

 כלפיכם או בכלל. 

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

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

 ועד בכלל.  31/12/2021ערבות זו תישאר בתוקפה עד יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 _______________  תאריך:

 _______________  חתימת בנק:
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   התחייבות לשמירה על סודיות – ( 9מסמך א)

 לכבוד 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ 

 

 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים הנדון: 

 

( לביצוע השירותים  "החברה"  –והתחייבתי כלפי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן   : הואיל

 (; "העבודה" –)להלן  40/2020כמפורט במכרז מס' 

והוסבר לי כי במהלך מתן השירותים, או בקשר אליהם, אקבל לחזקתי, או יובא לידיעתי, מידע   : והואיל

כל סוג שהוא, של החברה ושל כל הקשורים עמה,  המתייחס לכל ענין מקצועי, עסקי או אחר, מ

בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל חומר אשר הוכן עבור או על ידי, או הוגש לחברה בקשר עם, פעולות  

 (;"מידע סודי" –החברה או עם העבודה )להלן 

זקים כבדים  והוסבר לי, כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף, עלול לגרום נ : והואיל

 לחברה ו/או לצדדים שלישיים:

 

 אי לכך, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן: 

הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע ממנו, לא לפרסמו ולא   .1

 לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה בלתי מוגבלת. 

הנני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא לידיעת אדם או גוף כלשהם   .2

(, והכל לתקופה בלתי  "פירוט העבודה"  –בדרך כלשהי, כל פרט הקשור לעבודה, במישרין או בעקיפין )להלן  

 מוגבלת. 

שגילויו מחוייב על פי דין )במגבלות חיוב  לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע    2-ו  1האמור בסעיפים   .3

 הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת החברה לגילויו, מראש ובכתב, ובמידה שניתנה. 

 אני מתחייב לא לעשות שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודה, אלא לטובת החברה ולצורך העבודה. .4

זהירות קפדניים לאבטחת המידע הס .5 ודי ופרטי העבודה ולעשות את כל הדרוש  הנני מתחייב לנקוט אמצעי 

מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבותי על פי כתב זה. כן הנני מתחייב לנקוט בכל  

 אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים, על מנת לשמור בסודיות גמורה כל מסמך הקשור, או הנוגע לעבודה. 

כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר, שקיבלתי מכם, או השייך    הנני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם  .6

לכם, ושהגיע לחזקתי, או לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן מתן השירותים, בין מכם ובין מצדדים שלישיים, וכל  

חומר שהכנתי עבורכם או עבורי. הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חומר כאמור, או של מידע  

 י. למעט כל דו"ח או חומר אשר שימש כבסיס לדו"חות שהכנתי עבורכם והדו"חות הנ"ל עצמם. סוד

 .1977  -לחוק העונשין תשל"ז  118-119ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות מהווה עבירה לפי סעיפים   .7
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עניי .8 ניגוד  של  ובדיקה שערכתי, אין מצב  ובדיקתי, לאחר חקירה  ידיעתי  למיטב  כי  בין מתן  הנני מאשר  נים 

 השירותים לבין כל ענין אחר שיש לי ולקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדיי ו/או לגופים קשורים בי, ענין אישי בו. 

אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג, אשר יגרמו לכם, או לצד   .9

 י כתב זה. שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על פ 

הנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק ו/או מבצע שירות על ידי בקשר למתן השירותים, על התחייבות   .10

של   הפרה  לכל  ערב  הנני  וכן  לחברה  החתומה  מההתחייבות  עותק  להעביר  זו,  להתחייבותי  הזהה  כלפיכם 

 התחייבות כאמור. 

יה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרה  בכל מקרה בו תופר התחייבות כלשהי על פי כתב זה, תה  .11

 זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צווי מניעה לצורך הקטנת נזקיכם. 

אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים  

 המוטלת עלי על פי כל דין. 

 : __________________ אתי על החתוםולראיה ב       
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 תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  –(  10מסמך א)

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

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

• " )להלן:   ________________________ בשם  זה  תצהיר  נותן  המבקש  המציע אני  הגוף  שהוא   )"

אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת    "(.החברה להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

 לתת תצהיר זה בשם המציע. 

 במשבצת המתאימה: Xסמן 

 לא חלות על המציע.  1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח ל  9הוראות סעיף 

חלות על המציע והוא מקיים    1998-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח חוק שוויון זכויות  ל  9הוראות סעיף  

 אותן.  

)להלן: ''חוק שוויון זכויות''(    1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חל   9במקרה שהוראות סעיף  

 במשבצת המתאימה: x, נדרש לסמן חלות על המציע

 עובדים.   100 -המציע מעסיק פחות מ 

   עובדים או יותר.   100המציע מעסיק 

 במשבצת המתאימה:  Xנדרש לסמן   עובדים או יותר 100מעסיק במקרה שהמציע  .26

המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים,  

 בקשר קבלת הנחיות הצורך, לשם ובמקרה זכויות,   לחוק שוויון  9סעיף   לפי  חובותיו  יישום בחינת  לשם

 .ליישומן

 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת

פעל  זכויות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו,   לחוק שוויון   9סעיף   לפי חובותיו  יישום 

 )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות, שלגביה נתן התחייבות זו(.  ליישומן

הרווחה   זו למנהל הכללי של משרד העבודה,  לפי פסקה  המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר 

 ימים ממועד ההתקשרות. 30בתוך והשירותים החברתיים, 

 

 ____________________  ____________________  ____________________ 

 חתימה  תאריך  שם

 

 

 

 

 אישור עו"ד  
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שכתובתו    ,________________ מר/גב'  בפני  הופיע   ,________ ביום  כי  לאשר,  הריני 

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

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי 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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 אישור ותצהיר על תאגיד בשליטת אישה  –(  11מסמך א) 

 

אישור  

רואה 

 חשבון לעניין שליטת אישה 

 הגדרות

חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים  אישורו של רואה  אישור

 אף אחד מאלה:

אישה   .א שאינו  משרה  נושא  בעסק  מכהן  המחזיקה    -אם  של  קרוב  אינו  הוא 

 בשליטה. 

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.   -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים   .ב

 . 1981 -כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  אמצעי שליטה 

או   מחזיקה בשליטה  נשים אחרות, במישרין  עם  יחד  לבד או  נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, 

 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק. 50% -בעקיפין, למעלה מ

ממלא  מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל   נושא משרה 

 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה. 

הוציאו   עסק ולא  בבורסה  למסחר  רשומות  אינן  שמניותיה  בישראל  הרשומה  חברה 

 לציבור על פי תשקיף או שותפות הרשומה בישראל. 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד, עם נשים אחרות,   עסק בשליטת אישה 

פעי  לכוון  פסקאות  היכולת  הוראות  ובלבד שהתקיימו  ההגדרה    2  -ו  1לותו,  של 

 אישור. 

 בן זוג, אח, צאצא, בן זוג של אח, הורה או צאצא.  קרוב

 .תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה  תצהיר

 

הגבוהה ביותר, אם לאחר שקלול תוצאות המכרז, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה  

ובלבד שצורף לה בעת  כזוכה במכרז,  עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה  ואחת מן ההצעות היא של 

 הגשתה, אישור ותצהיר. 

 

 

 

 יש לצרף אם רלוונטי ואכן מתקיים אצל המציע. אם לא מתקיים, יש להגיש עמוד זה ריק.
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מציע העונה על הדרישות הנ"ל לעניין עידוד נשים בעסקים יצרף להצעתו אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת 

 אישה. 

 

ת.ז ____________, שם העסק ____________, ח.פ_______ מצהירה בזאת כי  אני גברת ____________,  

)מספר   המכרזים  חובת  לחוק  לתיקון  בהתאם  בשליטתי  נמצא  התשס"ג  15העסק  נשים    2002  –(,  עידוד  לעניין 

 בעסקים. 

 

 ________________  ________________  ________________  ________________ 

 חתימה  תאריך  ת.ז. שם מלא 

 

 

 

 

 אישור עו"ד 

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

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

שהזהרתיו כי עליו להצהיר  _________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר  

 את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 _______________________  _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך 

 

 אישור רואה חשבון 

כי   רו"ח ___________ מאשר בזאת  אישה כהגדרתו בחוק אני  המציע _____________  הוא עסק בשליטת 

 . 1981-הבנקאות )רישוי(, התשמ"א 

 

ת.ז   _____________ גברת  הינה   __________ ח.פ   ,______________ בעסק  בשליטה  המחזיקה 

 . _________________ 

 

 

 

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"



37 

 

 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה  –(  12מסמך א)

 ________ תאריך:  לכבוד 

  החברה לשירותי איכות סביבה בע"מ 

      40רחוב יצחק שדה 

  67212אביב,  -תל

 א.ג.נ.,

 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה  הנדון: 

 40/2020מכרז 

 

"( מאשר בזה כי המציע אני הח"מ _______ ____________עו"ד/רו"ח של _______ ____________)להלן: "

חברה בע"מ/שותפות רשומה בישראל וכי הינו תאגיד פעיל וקיים; כי המציע הצהיר בפניי כי -המציע התאגד כדין כ

אינו נמצא בהליכי פירוק, פשרה או הסדר וכי לא הוגשה בקשת פירוק כנגדו; כי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות 

של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על מסמכי המכרז וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות  

ולהגשת הצעתו למכרז; וכי ביום  _______ ____________חתם בפניי על הצהרה זו ועל כל יתר מסמכי המכרז 

____________ו   _______ ה"ה  המציע   -וההצעה  של  חתימה  מורשי  ____________,שהינם   _______ ה"ה 

ם המציע על כל המסמכים כאמור וכן על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי  אשר הוסמכו כדין לחתום בש

 מכרז זה והוצאתו אל הפועל.

 

 _______________________  _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך 
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 תצהיר פירוט ניסיון עבר וממליצים לצורך מתן ציון איכות  – ( 13)מסמך א 

 1חלק 

 נק'(  8ניסיון המציע בתכנון הקמה והפעלה )

 ( Vסימון ) קריטריון

קילוואט    3,000קילוואט ועד    500

 נק'.  4 –

 

ועד    3,000מעל     8,000קילוואט 

 נק'.  6 –קילוואט 

 

  נק'.  8 –קילוואט  8,000מעל 

 

 4פרויקט  3פרויקט  2פרויקט  1פרויקט  

פרטי 

הגוף/הלקוח 

עבורו בוצע  

 הפרויקט

    

שם איש הקשר,  

תפקיד, טלפון,  

 מייל 

    

תיאור 

 4הפרויקט

    

     הספק מותקן

תאריך תחילת  

 5הפרויקט

    

תאריך חיבור  

הפרויקט 

 6לרשת 

    

 

 מיקום המתקן, שם המתקן, תאריך חיבור לרשת וכו'.  הפרויקט, לרבות:אנא פרט בהרחבה על  4
 .DD/MM/YYYYיש לנקוב תאריך מדויק בפורמט   5
 .DD/MM/YYYYיש לנקוב תאריך מדויק בפורמט   6
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 2חלק 

  נק'  4) המציעותק 

 ( Vסימון ) קריטריון

  נק'.  2 –שנים  3עד  2

  נק'.   3 –שנים  6עד   3מעל 

  נק'.  4 –שנים  6מעל 

 

 4פרויקט  3פרויקט  2פרויקט  1פרויקט  

פרטי 

הגוף/הלקוח 

עבורו בוצע  

 הפרויקט

    

שם איש הקשר,  

תפקיד, טלפון,  

 מייל 

    

תיאור 

 7הפרויקט

    

     הספק מותקן

תאריך תחילת  

 8הפרויקט

    

תאריך חיבור  

הפרויקט 

 9לרשת 

    

 

 

 

 מיקום המתקן, שם המתקן, תאריך חיבור לרשת וכו'.  הפרויקט, לרבות:אנא פרט בהרחבה על  7
 .DD/MM/YYYYיש לנקוב תאריך מדויק בפורמט   8
 .DD/MM/YYYYיש לנקוב תאריך מדויק בפורמט   9
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 3חלק 

 )נק'  6ותחזוקה )ניסיון המציע בתפעול 

 ( Vסימון ) קריטריון

  2  – קילוואט    5,000קילוואט עד    500

 נק'. 

 

עד    5,000מעל     20,000קילוואט 

 נק'.  4 –קילוואט 

 

  נק'. 6  –קילוואט  20,000מעל 

 

 4פרויקט  3פרויקט  2פרויקט  1פרויקט  

פרטי 

הגוף/הלקוח 

עבורו בוצע  

 הפרויקט

    

שם איש הקשר,  

תפקיד, טלפון,  

 מייל 

    

תיאור 

 10הפרויקט

    

     הספק מותקן

תאריך תחילת  

 11הפרויקט

    

תאריך חיבור  

הפרויקט 

 12לרשת 

    

 

 

 מיקום המתקן, שם המתקן, תאריך חיבור לרשת וכו'.  הפרויקט, לרבות:אנא פרט בהרחבה על  10
 .DD/MM/YYYYיש לנקוב תאריך מדויק בפורמט   11
 .DD/MM/YYYYיש לנקוב תאריך מדויק בפורמט   12
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 4חלק 

 ) נק'  12המלצות והתרשמות )

 

 שם הפרויקט: ________ 

 שם הממליץ: __________ 

 __________ פרטי התקשרות עם הממליץ )שם, תפקיד, טלפון, דוא"ל(: 

פרטי  

הפרויקט:______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

_______ _____________________________________________________ 

 

 

 בעבור כל ממליץ   4יש למלא את חלק 

 

 

         

חתימת    שם המצהיר   חותמת המציע   שם המציע   תאריך 

 המצהיר 

 

 אישור עו"ד  

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

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

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  

 חתם עליו בפני.את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל ו 

 _______________________  _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך 
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 מפרט מיוחד לעבודות וציוד להתקות פוטו וולטאיות

 

 

 

 

  מידע על המסמך 

 יוצר על ידי:  סירג'י ארגיה מתחדשת 

  הפקה:  חיצוית 
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00 25.11.2020. 
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 מבוא 1

בחוזה אצל המזמין לרבות כל האישורים הדרשים לצורך  מפרט זה מתייחס לעבודות כהגדרתם 
   הקמת מערכת זו.

מפרט זה מהווה חלק ממסמכי החוזה והוראותיו, החיותיו ודגשיו של מפרט זה מהווים חלק  
 .י החוזהממכלול מסמכ

     העבודה לפי הסכם זה היא לביצוע מתקי חשמל לייצור בטכולוגיה הפוטו וולטאית הכוללת:
  

פ  הזה   פלים  קווי  תשתית,  וחילופין,  ישר  זרם  לוחות  קוסטרוקציה,  ממירים,  וולטאים,  וטו 
  ומעגלים כמפורט בהמשך ובהתאם למפרט זה (להלן:"העבודה").  

    
ה  את  לבצע  מתחייב  לתהקבלן  בהתאם  ועלועבודה  כמו -כיות  כהגדרתו.  המפרט  מתחייב  -פי  כן, 

ובהתאם   בכפוף  העבודה  את  לבצע  החשמלהקבלן  חוק  החשמללהוראות  מהל  והתקות    , 
עבודה  לביצוע  ישראלי  תקן  יש  אם  המקומיות.  והרשויות  החשמל  חברת  הוראות  - המתאימות, 

  תבוצע עפ"י התקן הישראלי. 
    

  הוראות מפרט טכי זה וכן המפרטים הכללים הקבלן את העבודה הוא  "המפרט" על פיו יבצע  
  משרד הביטחון.   ה המשותפת של  לביצוע עבודות ביה שבהוצאות הועד  

    
  תאים כללים מוקדמים.   - 00פרק  
  מהדורה אחרוה. –מתקן חשמל  - 08פרק  
  מע' גילוי אש.    - 34פרק  
  

  ף, הוראות ח"ח ומשרד להגת הסביבה  יעה  לחוק הקריה הבלתי מיית שבתוק
  בדון.   

  

  פרשות 

  חברת החשמל לישראל -  חח"י
  הרשות לשירותים ציבוריים חשמל  -רשות החשמל 

  תאי ההסדרה ליצור חשמל באמצעות מתקים סולאריים בטכולוגיה פוטו וולטאית  -האסדרה 
  .קוו"ט 100למערכות עד  

  או הממירים או הקוסטרוקציה וולטאיים  -יצרן המודולים הפוטו   -יצרן 
  ת אצל המזמין וולטאי-המערכת הפוטו -מערכת 

  ספק הציוד, מתכן המתקים ומקימם  -קבלן 
  תקן ישראלי  -ת"י 

A - Ampere 
AC - Alternating Current 

AM - Air Mass 
cm - centimeter 

DC - Direct Current 
Hz - Hertz 

IEC - International Electricity Committee 
kWp - kilo-Watt-peak 
kWh - kilo-Watt-hour 

Kg - Kilogram 
MWh - Mega-Watt-hour 
MWp - Mega-Watt-peak 

m - meter 
mm - millimeter 

m/s - meter per second 
PV - Photo Voltaic 

STC - Standard Test Condition (1,000W/m2 
, 25°C, AM 1.5) 

V - Volt 
W - Watt 
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Wp - Watt-peak  
  

  

  היקף העבודה  

הכלים, הציוד,   ,המתוארת במסמך זה ובתוכיות כוללת את כל העבודה, החומריםהעבודה  
העזר הדרושים   ההובלה, השמירה, האחסה, ההתקה, אחזקה, גידור וכולל כל חומרי ואביזרי 

לשם השלמת העבודה לפי התוכיות והמפרטים כולל מערכת מושלמת של מתקי החשמל 
  בת היתר בייה וחיבור המתקן לרשת. האישורים הדרשים לטווהפיקוד כולל  

  התאמה בין מסמכים   

בכל מקום בו קיימת סתירה בין המפרט הכללי לסעיף במפרט זה או בכתב הכמויות, יקבעו הוראות    
בין התכיות למפרט או כתב   בו קיימת  סתירה  זה או סעיפי כתב הכמויות. במקום  סעיפי מפרט 

ות המפקח. בכל מקום בו צוין במפרט או בכתב הכמויות  התוכית בהתאם להורא הכמויות, תקבעה
של המפרט הכללי.  הביצוע   08ביצוע לפי המפרט, והתיאור איו כלל בהוראות מפרט זה או בפרק  

  יעשה בהתאם לפרק הקובע במפרט הכללי, בתאים ועפ"י החיות והדרכת המפקח.  
  
  

  עובדים מקצועיים  

  לים מקצועיים.  מהל העבודה במקום יהיה בעל רישיון חשמליאך ורק פוע דה יועסקו ביצוע העבו 
"ראשי". המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש החלפת מהל העבודה וכל עובד אחר בהתאם  

לשיקוליו והקבלן מתחייב להחליפם באחרים. לשיויים אלו לא תהיה  השפעה כלשהי על מחירי  
  החוזה וזמי הביצוע.  

  
    

  דוגמאות   

הקבלן יהיה לספק למפקח במשרדו דוגמאות מהאביזרים אותם הוא עומד להתקין במתקן  על 
לגשת לעבודות ההתקה, כפוף    ובלוחות. רק לאחר קבלת האישור בכתב מהמפקח, יוכל הקבלן

  למילוי יתר הוראות הסכם זה. ציוד שווה ערך יהיה בעל תו תקן ויאושר ע"י המפקח.  
    
    

 וד ע"י הקבלן ת ציהזמ  

קבלת צו התחלת העבודה, יזמין הקבלן כל ציוד הטעון יצור ויבוא כל האמור, לאחר אישור  
לעיל. הזמת הציוד ה"ל, תבוצע לפי הכמויות כפי שהן מופיעות בתכיות   1.5דוגמאות לפי סעיף 

לאחר מכן   רקלבצוע בלבד. בכל מקרה על הקבלן לקבל אישור המפקח על הכמות שבדעתו להזמין ו 
להזמיה. זכותו של המזמין להורות לקבלן להזמין גם אביזרים שאים מופיעים בתכיות אך  עליו 

  מופיעים בכתב הכמויות.  
    
    

  קבלת המתקן והפעלה יסיוית    

העבודה תתקבל רק לאחר ביקורת חברת החשמל באם יידרש ומהדס בודק מורשה ותיקון כל  
קן למתח. העבודה תחשב כסופית רק לאחר ביצוע  ) ולאחר חיבור המתהליקויים (באם יהיו כאלה

הפעלה יסיוית, היה וימצאו ליקויים בהפעלה היסיוית, ע"י המפקח, יתקן הקבלן על חשבוו כל  
ביקורות לקבלת העבודה, ביקורת ראשוה לבדיקה כללית של   2הליקויים אשר תגלו. תהייה 

(במידה והיו   רשו בביקורת הראשוהיצוע התיקוים שדהמתקן וביקורת מסכמת לבדיקת ב
ה"ל, יחויב הקבלן בהוצאות    תיקוים). בגין כל בדיקה וספת שתיערך עקב אי ביצוע התיקוים

מפקח עפ"י תעריף משרד הביטחון לשעות    דהייו, שעות העבודה בפועל והוצאות סיעה של  
  מהדס יועץ.  

  ן במידה ואין מאוזות,  ע"י שיומס על הפאזות ויאזתום העבודה יבדוק הקבלן את העו
  החיבורים בלוחות. עבודה זו כלולה במחירי היחידות מבלי לפרטה בוסף.  
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  מקום ביצוע העבודות 

עפ"י רשימה המפורטת במסמכי המכרז, כאשר מטבע  ם  העבודות יבוצעו על גבי גגות מבי. 1
מאופיו המיוחד של מקום ביצוע הפרויקט  בלות שיבעו הדברים יחולו על הקבלן כללי פעילות והג

  .ומצרכיו

הקבלן יבצע את כל הבדיקות, הסקרים והמדידות הדרשים לצורך ביצוע העבודות לרבות  . 2
בקשר לרישוי, תכון, רכש רכיבי המתקים והצבת המתקים על שטחי הגג המיועדים וזאת תוך  

  .כים וכיוצ"במצלילים סמו לקיחה בחשבון של אלמטים קיימים על הגג,

המתקים יותקו על הגגות מבלי לחדור את שכבות הבידוד והאיטום ומבלי לגרום לזק כלשהו  . 3
  לתשתית הקיימת או לעשות בה שימוש. 

  פירוט העבודות  

  באחריות הספק הזוכה לבצע את כל הבדיקות, הסקרים והמדידות הדרשים לצורך תכון, רכש
  טח הגגות וחיבורן לרשת החשמל, לרשת האיטרטהמערכת על ש רכיבי המערכת, התקת

  ,ולמערכות כיבוי אש, וזאת תוך לקיחה בחשבון של אלמטים קיימים על הגג, לוחות החשמל
  התוואי שיידרש להובלת כבילת החשמל עד לחיבורה של המערכת לרשת החשמל. המערכת תותקן

  לגרום לזק כלשהו לתשתית הקיימת אובלי על הגג מבלי לפגוע בשכבות הבידוד והאיטום ומ
  .לעשות בה שימוש

המערכת (שתסופק ע"י הספק הזוכה( על   תכון המפורט שלהספק יבצע את ההתקה בהתאם ל
כל רכיבי המערכת לרבות סולמות, כלובים וממירים, לוחות החשמל הקיימים   הגגות ומיקום

ק להגיש את הצעתו כך על הספ ובהתאם,לקלוט את חיבור המערכות  כיום והמתוכים
ולמיקום לוחות החשמל, כלל היתן, ובכפוף לאישור   תכוןבהתאם ל שההתקה הסופית תהיה

  .המזמיה

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עבודות הספק תכלולה גם את ביצוע הפעולות המפורטות  
  : להלן

  ים הקשורים להקמתל המסמכמה של כהכת כל הדרוש לאישור על ידי המזמיה או מי מטע. 1
רישוי   ,המערכת והפעלתה, לרבות כל מסמך אחר שהכתו תידרש לצורך רישום המערכת בחח"י

אתר,  ה  המערכת, חיבור המערכת לרשת החשמל, לרשת האיטרט ולמערכת כיבוי האש בכל
  .לאחר שלב ההקמה והפעלת המערכת

  יגרע מאחריות הספק לגבי  אמור לאמטעמה כמובהר כי מתן האישור ע"י המזמיה או מי . 2
  ."ביצוע  , רכש,תכון וביצוע המערכת וכי שיטת ההתקשרות היה "תכון

  אספקת כל הציוד הדרש להקמת המערכת. יודגש כי למזמיה לא קיימים בהכרח מקומות. 3
  .קתוולהת לאחסון המערכת או חלקים ממה והספק יהיה האחראי הבלעדי לציוד המובא על ידו 

  ביצוע כל העבודות הדרשות לצורך הקמת המערכת, וחיבורה המלא, לרבות חיבור לוחות. 4
המזמיה   החשמל של המערכת ללוחות החשמל של מבי המזמיה. התכון והתוואי יובא לאישור

חיצוי בוסף   כאשר המזמיה שומרת לעצמה את הזכות לבצע פיקוח על העבודות על ידי גורם
  .י הספקבוצע ע"לפיקוח שי

  התוואי של חיבור המערכת יהיה כך שלא יפגע במבים ובחזיתות, ישמור על מראה אסתטי. 5
  .ויאושר טרם תחילת העבודות

  טופסי אחריות כפי שבוצע מסירת תיעוד מלא ומפורט של המערכת כפי שהותקה תוכיות . 6
  .המזמיה לכוןמקוריים, אשי קשר וכל מסמך אחר קשור וחוץ שתמצא 

  .מתן אחריות ושירותי תחזוקה למערכת בהתאם לתאים המפורטים להלן. 7

  .אספקת כל הציוד, המכשירים, הכלים והאמצעים הדרושים לביצוע העבודות באתרי המזמיה.  8
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ביצוע סקר גילוי תשתיות מקדים ע"י מתקים ייעודיים ואשי מקצוע מוסמכים בכל מקום בו  . 9
  .רהמתוכת חפי

יה. 10 מיקסום המערכת הסולארית  יה אחרא הספק  לצורך  בגג  קיימים  הזזת מתקים  לביצוע  י 
המערכת   של  ההתקה  מעבודת  פרד  בלתי  כחלק  ובטיחותי,  מקצועי  באופן  בגג,  המותקת 

  .הסולארית, ותוך ביצוע כל חובותיו ע"פ הסכם זה, ללא תוספת תשלום

פי דין לצורך ביצוע   תאי ההסדרה ועלהדרשים על פי  העסקה ע"י הספק של כל בעלי המקצוע. 11
  .העבודות

  .פיוי כל הפסולת והבלאי לאתר מורשה. 12

  . החזרת שטח לקדמותו. 13
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  תכון כלליות למערכת סולארית: לציוד ו ומפרט דרישות 2

בגרסה אחרוה המבוססת על הקובץ המטאורולוגי שיסופק    PVSYSTהקבלן יספק סימולציית  
  חלק בלתי פרד מהחוזה. ביחד עם מפרט זה ויהווה 

  : STCהסימולציה תעמוד בדרישות הבאות בתאי 

 2.5%-איבודי הצללה המקסימליים בין השורות  .1
 DC-1%איבודי כבילת  .2
 AC-1%איבודי כבילת  .3
 AC\DC-1.8%איבודי המרה   .4
 0.4%-מ"ג איבודי כבילה  .5
  1%-איבודי השא  .6

  מפרט טכי קוסטרוקציית אלומייום ושאת לפאלים 

ון את חוזק הדרוש מהמערכת לעמוד בכוחות של עצמה של הרוח לפי רוח המרבי  יקח בחשבהתכון י 
  הצפויה על פי שיקול הקוסטרוקטור ושל מי גשם הופלים על הפאלים. 

  כמו כן ייקח בחשבון את העומס המקסימלי שהגג יכול לשאת כולל כל המרכיבים שלו.

רצ קלפי  הפאלים  של  התחתון  שהקו  ידרש  הגג  מעל  פת  כדי    20היו  וזה  לפחות  גובה  סטימטר 
  לאפשר יקוז אות של מי גשם. שום מרכיב של מערכת הרכבת פאלים לא יביא לחסימת מי גשם 

  לאפשר מעבר עות של אוויר סביב הפאלים לצורך קירור. וכמו כן 

  תכון הקוסטרוקציה ייקח בחשבון גם את קווי יקוז מי גשם של הגג.  

.הכווה לעמוד היה     m/s 22מוד בתאוצות של רעידות אדמה של לפחות  צריכה לע טרוקציה  הקוס 
  שהיא לא תתפרק ולא תתתק מהגג בעקבות אירוע של רעידת אדמה.

הקוסטרוקציה.   של  והתקבצות  להתפשטות  גורמים  טמפרטורה  יבצעו  הבדלי  ההתפשטות  תפרי 
  בהתאם להוראות של יצרן הפלים הסולאריים.

לפחות. שום מרכיב של המערכת תמיכת הפאלים לא יבלוט    m 1.5ת הגג של  חק מקצוולשמור מר יש  
  מעבר לגבול הגג. 

  דרישות כלליות לקוסטרוקציה: 

 . )חלד-כל הרכיבים כדוגמת ברגים, אומגות וכו'י יהיו עשויי אלומייום או ירוסטה (פלדת אל .1
טות) או בעזרת פרופילים  הקוסטרוקציה תורכב בחיבור ישירות למרישים (פ גג אסכורית .2

בגג בטון הקוסטרוקציה תחובר למערכת משקולות המתאימה לעומס הרוחות הסורר   .מגשרים
 באזור.

 M8 פרופילים שלמים בלבד ללא חלוקה/ חיבור ע"י ברגים, אלכסוים יחוברו באמצעות ברגי .3
 .בלבד

 .עילה /שייבה קפיץד, כל אביזרי העיגון (אומגות וקצוות) יהיו עם  בורג אום עילה בלב .4
 .סולם תקי, כולל חופה, פח למיעת כיסת ילדים ומעול, לכל מבה בו מותקת מערכת .5
  .כלובים כולל מעולים לממירים .6
  .קווי חיים בהתאם לכללי הבטיחות, התקות והחוקים הרלווטיים .7
  EN755 ו  4402ת, בעלת תקן ישראלי  שות אחריו 10קוסטרוקציה עם  .8
  .ם הפאלים תהיה סטטית מאלומייום בלבדעליה מותקי הקוסטרוקציה .9

על הקוסטרוקציה להיות עמידה בפי חלודה, ובפי משבי רוח חזקים העשויים לשוב באזור   . 10
  .הספציפי

שיתן, או פגיעה  שיטת עיגון הקוסטרוקציה לגג המבים תהיה כזו שלא תחייב חדירה לגג היכן  . 11
  .הקיימתובבידוד ותוח על התשתית   באיטום

בכל מקרה, באחריות הספק לוודא כי לא תהיה פגיעה באיטום של הגג. במידה ותהיה פגיעה   . 12
האתר הובעת מהתקת המערכת, יבצע הספק תיקון איטום על חשבוו, לשביעות   גג  באיטום של

ם הגג בכל זק שיגרם עקב הקמתה של באחריות הספק לטפל באיטו .רצוה של המזמיה
האחריות כמפורט בסעיף האחריות במפרט וכי כל פגיעה במרכיבי   ה בכל תקופתהמערכת או קיומ

  .חשבוו  הגג תחייב תיקוו ע"י הספק ועל
 עבודת הקוסטרוקציה תכלול את כל הפעולות הדרשות לביצועה. . 13
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  בדיקות איטום והתקה על גגות: 

יתבצע סיור   ,מסגרת זאתלוודא את תקיות איטום הגגות לפי תחילת ביצוע העבודה. בעל הקבלן  •
 משותף עם ציג המזמין לסימון ותיעוד זקי איטום קיימים על הגגות. 

במסגרתה ייבחן מצב   המזמיןבסיום ההתקה, תתבצע בדיקה וספת על ידי ציג הקבלן וציג  •
ה יכולה להיות ויזואלית או בדיקות הצפה של  האיטום לאחר ההתקה. הבדיקה לאחר ההתק

. יובהר כי הקבלן יהיה אחראי ויידרש לתקן או לשאת בעלות  דעתה של המזמיהקול הגגות לפי שי
ו/או לגגות המבים   המזמיה התיקון של זקים שייגרמו כתוצאה מביצוע העבודות לרכוש ה

 לרבות תיקוי איטום שגרמו תוך כדי העבודה. 

לאחר מכן   ,ת העבודההקבלן להביא לתשומת לב המזמין על כל פגם שיגלה לפי תחילבאחריות  •
  .יראה הקבלן כאחראי לכל פגם וזק ויהיה עליו לתקו במסגרת ההכות למסירה הסופית

 באחריות הקבלן להתקין סולמות גישה לגגות ו/ או בין המפלסים ככל שיידרש   •

גבי אבי שפה אשר יוחו מעל יריעה ביטוית מבודדת   המערכת תעוגן על   –התקה על גגות בטון  •
  .ס"מ מכל צד 10עה הקיימת על הגגות עם שוליים של מהירי 

בלבד ישירות   )פטות(המערכת הקוסטרוקטיבית תורכב בחיבור למרישים   -התקה על גגות קלים •
  .או בעזרת פרופילים מגשרים/ו

  .ולמריש בברגי ירוסטה בלבד  בחיבור לפל מבודד תחובר המערכת מעל הגל לפל •

מ"מ   3יטום מגומי ספוגי בעובי  ם כיסוי הגג תיושם רצועת אבקודת ההשקה של הרגליים ע •
 הברגים המשמשים לחיבור הרגליים לגג יהיו גם הם עם אטם גומי מסוג, EPDM לפחות מסוג 

EPDM   . ע לחלוטין את האפשרות של חדירת מים אל מתחת לפח איסכוריתהקבלן על שימ  
  המזמיה.מטעם להציג פרט האיטום מראש לאישור מהדס קוסטרוקטור 

 .מתאימיםהחיבור שלד המערכת למרישים יבוצע על ידי שימוש בברגי ירוסטה בלבד באורכים  •

  :כלוב וגגון ממירים 

הקבלן יהיה אחראי לתכון של כלוב וגגון ממירים במתקן בכל אחד מהגגות. כלוב הממירים   •
עם רשת ומעול רתק. יש  וגן לגג המבה ו/או יוח על הגג באמצעות אבי שפה, סגור יהיה מע

מיקום סופי של כלובי ממירים יקבע בתכון    .ות החשמללסמן את מיקום הכלוב על גבי תוכי
 המפורט. 

לא יאושר לתלות את הממירם על גב קוסטרוקציית תמיכה של פלים אלא רק על קיר תומך או   •
  .הכלוב ייעודי להצבת הממירים ביית שלד

 כוכב אום בלבד.ל בורג קודח אלא על בורג  לא תתאפשר תליית ממירים ע •

תכון כלוב הממירים יהיה באישור מהדס קוסטרוקטור מטעמו של הקבלן. המהדס יספק   •
חישובים סטטיים ודימיים (עומסי רוח וכו') עבור כל כלוב המאשרים את יציבותו, וכן אופן  

  .מפורטוו לקיר / גג המבה. האישור יוגש במסגרת תהליך התכון העיג

עומסי   .על כל חלקיה  1225התכון והביצוע יהי ו על פי חוקת מבי פלדה ת"י  -כלוב הממירים   •
הושאת יהיו כדלקמן: עומסים קבועים ושימושים על פי תקן ת"י    התוכן של הקוסטרוקצייה

 , עומסי רוח על פי תקן ת"י 413, עמידות לרעידות אדמה על פי תקן ת"י  412

  

 פלים סולאריים  

  בעל ציגות ושירות מקומיים. TIER1-פאלים סולאריים ירכשו אך ורק מספק שמוגדר כ 

  הבאות: הפלים הסולאריים יעמדו בדרישות 

 . 400Wמוו או פולי קריסטלין לא יפחת מ  .1
 ºC%/ ±0.05  0.39- טמפרטורה פחות מ מקדם .2
 VDC (class ll by IEC 61730) 1500סוג המודול  .3
 to +5W (positive sorting only) 0+סטיית הספק  .4
 2.5%-לא יותר מ  LIDדגרדציה  .5

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"
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 הספק לייארית. שים, חייב לשאת התחייבות לירידת  25אחראיות מיימלית  .6
 שים לפחות  WORKMASHIP  10אחריות  .7
לפחות פלים ללא מסגרות לא   Anodized aluminium alloy 15 µmמסגרת אלומייום מצופה    .8

 יתקבלו. 
 חות לפ BYPASSדיודות  3 .9

 מטר לפחות מכל צד. 1.5ממ"ר כבל סולארי באורך של IP67  4קופסת חיבורים  . 10

 ℃Pascal at least (both sides)Temperature durable -40℃    to 85 2400העמסה משקלית של  . 11
 .Hail durable to at least 25mm to 23m/sעמידות בברד   . 12
13 . BIFACIAL 

  
  

  תעודות ותקים הדרשים:

• IEC 61215-1 and -2:2016  and IEC 61730-1 and -2:2016 for products certified post 2016 

• IEC 61215:2016  and IEC 61730:2016 for products certified pre 2016 

• Low level irradiance performance commitment: Efficiency drop at 100W/m² less than 
10%. 

• IEC61701 Ed. 1 2011: Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules 

• IEC62716 Ed. 1 2013: Photovoltaic (PV) modules – Ammonia corrosion testing 

• PID (Potential Induced Degradation) resistance and evidence from third parties for the 
specific module BOM for this project with a certificate in accordance with IEC TS 62804-

1:2015 and a power loss of less than 5%; and PV module selected should have been 
installed in other PV plants with similar capacity in the last two years  . 

 תעודות של מכון התקים הישראלי. אישור ו  •

 

  ם התקת פלים סולאריי 

  התקת פלים סולאריים תבוצע אך ורק לפי הוראות התקה של היצרן והוראות מטה:

 אין לדרוך על פל  •

 עובדים לפחות  2הובלה והתקה של פל תבוצע על ידי  •

 אין לשים פל על הראש  •

 יש לאחסן פלים אך ורק בקופסא המקורית  •

 אין לשים פל על פל בשום צורה  •

 אין להפעיל עומס על פל  •

או לבות   ייעודי   השאיר מחברים של פל באוויר פתוח יותר מיומיים, יש לאטום עם פקקל אין  •
  או סרט בידוד חשמלי.  ייעודימחרוזת ופל אחרון לאטום עם פקק 

 

  

 ממירים  

  .ואישור ע"י חברת חשמל  4777יעמוד בתקן ישראלי ( INVERTER) ממיר •

  .והרמויות ת, מתח, תדרמבחית תאי החיבור לרש הממיר יעמוד בכל דרישות חח״י •

  .הממיר היו תלת פאזי •

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"
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  .שים 10אחריות ממיר לתקופה של   •

   -  %98צילות שווה או גדולה מ •

  ציגות של יבואן רשמי בישראל ותעודת אחריות מהיצרן ומהיבואן  •

  . IP65 הממירים יהיו בעלי דרגת אטימות של  •

שייה   2.0שת החשמל תוך מר -PV חריגות תדר תתק את מתקן המערכת פימית להגה גד  •
 הרץ .   49 -הרץ או קטן מ   -51,כאשר סטיית התדר בקודת החיבור גדולה מ  

 . 1500VDCעמידות ב  •

 ללא קטימת הספק ℃to 50    ℃10-טמפרטורת עבודה חיצוית  •

 בעל הגת מתח יתר ותת מתח. •

 .50dbתחומי הרעש לא יותר מ  •

  ���עמידות בסביבה     •

  

  ים וולטא-כבלים פוטו 

  ימדו בדרישות הבאות: כבלים פוטו וולטאים 
  

• AC: 1000V 

• DC: 1500V, maximum: 1800V DC  

• Operating temperature -40℃ to 120℃  

• Strand Construction: Tin-plated copper strand (electrolytic copper), fine wire acc. IEC 
60228 Class 5 

• Color: Red, Black 

• UV stability: Tensile strength and ultimate-elongation after 720 h (360 cycles) ≥ 70% of 
initial values; EN 50289-4-17 acc. Method A; EN ISO 4892-1 (2000) and EN ISO 4892-2 

(2006) 

• Up to 10mm2, must fit the connector. 

• Fire behavior acc. to No. 305/2011/EU 

• Behavior in case of fire: Flame-retardant acc. EN 60332-1-2 Annex A, low smoke 
emission (EN 61034,-2) 

• Updated harmonized (H1Z2Z2-K) European standard 

• TUV 2 PfG 1169/08.2007 

• EN 50618:2014 

• Test Voltage-6.5kV AC according to BS EN 50395 

• Voltage durable up to 1200V by IEC 82/481/NP 

• Minimum length for bending radius must be at least 4 times of cable radius (not cross-
section) 

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"
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• The cable should consist of only one conductor and possess double insolation. The 
internal insulator should be red for positive and black for negative pole. 

• Must bare IEC 60228 standard 

• Must bare IEC 50395 standard 

• Halogen free by IEC 60754 1&2 standard 

• Fire retardant by IEC 60332 1-2 standard 

• Water proof by IEC 60811-1-3 standard 

• UV proof by HD 605/A1 

• Ozon by EN 50396 B standard 

• Oil proof by EN 60811-2-1 

• Durable to heat distortion by EN 60 811-1-1 & EN 60-811-1-2 

• Ammonia proof 

• Oxalic acid proof by EN 60 811 2-1 

• Caustic soda durable by EN 60 811-2-1 

 

  

  ראשיים  DCכבלי  

  הראשיים יעמדו בדרישות הבאות:  DCכבלים 

  

• Laying: directly in ground, in tubes, free in air, indoors, in concrete and in water, 
Lead-free, UV-resistant 

• Maximum pulsed current per cable: 1 kA for 1.4 seconds Equivalent Square Wave  

• Maximum RMS Current per Cable: 250 Amps*  

• Repetition Rate: Once every 900 seconds  

• Nominal Insulation Level: 1 kV AC  

• Max. Operating Voltage: 1.5 kV DC, Line to Line  

• Design Life: Normal Operation: 3 x 105 full power pulses  

• Load Current under shorted load: 1ka A DC Peak 1 kA DC for 10 cycles  

 Normal Operation: 90°C   טמפרטורת עבודה  •

• Fault Operation: Per ICEA S-68-516  

• Operating temperature -40℃ to 120℃  

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"
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• Voltage durable up to 1200V by IEC 82/481/NP  

• Minimum length for bending radius must be at least 4 times of cable radius (not cross-
section)  

• The cable should consist of only one conductor and possess double insolation.  

• Must bare IEC 60228 standard  

• Must bare IEC 50395 standard  

• Fire retardant by IEC 60332 1-2 standard  

• UV proof by HD 605/A1  

• Ozon by EN 50396 B standard  

• Oil proof by EN 60811-2-1  

• Durable to heat distortion by EN 60 811-1-1 & EN 60-811-1-2  

• Ammonia proof  

• Oxalic acid proof by EN 60 811 2-1  

• Caustic soda durable by EN 60 811-2-1 

  

  התקת כבלים:  

ממ"ר יחוברו על ידי   25אין להשתמש באזיקוים באת התקת הכבלים. כל הכבלים מתחת לשטח חתך של 
  עומס ממ"ר המותקים בתוך תעלה אופקית ללא 25ממ"ר. כבלים גדולים יותר מ   1.5חוט קשירה של 

ממ"ר המותקים בתוך תעלה בצורה   25המופעל אליהם יקושרו עם חוט קשירה. כבלים הגדולים יותר מ  
  אכית כאשר מופעל עלהים עומס עצמי יותקו אך ורק על ידי חברים תקיים כגון בתמוה הבא: 

  

 

  

  מחברים פוטו וולטאים 

  מחברים פוטו וולטאים יעמדו בדרישות הבאות:

 1500V DC מתח ומילי  •

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"
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• Rated Current cables: Without connectors, Single layed, free in air at 90°C: 4,0mm²→ 
39,5 A; 6,0mm² -> 49,7 A;  10,0mm² -> 69,58 A* acc. IEC 60364-5-52 

• IP-class of cable splitter: IP65/68 (1m/24h) (Take note of connector´s IP-protection!) 

• Contact resistance: ≤ 0,1mΩ (Single splitter without connector) 

• Protection class: II (reinforced Insulation) acc. IEC 61140 

• Flame class: Self-extinguishing UL94-V2 

• Temperature range: Ambient temperature -40° C to +90°C (without mechanical 
impact) 

• DC cable: According to section 4.2.1.5 

• Connector: Stäubli MC4 (2,5-10mm²) or same company as the panel manufacturer uses 
(2,5-10mm²). 

 שימוש בכלי לחיצה של חברת ייצור המחברים בלבד, כל כלי לחיצה אחר איו מקובל.  •

 המפקח הקבלן מתחייב לבצע דגימה של שתי מחרוזות לאישור  •

  

  DCלוח חלוקה  

  יעמוד בדרישות הבאות: DCחלוקה לוח 
  

  .ללוחות IP65 רמת אטימות •

 . עשוי מפוליאסטר מחוזק •

 DCוולט   1800מתח  •

 פיוזים לכל כותב (פלוס ומיוס) •

  ידית עילה מסתובבת  •

  . כיסות ללוח רק באמצעות אטימה ייעודית לכל חתך של כבל •

    40KA type 2מגן מתח יתר  •

  תאם לכל דין לרבות תקים, הוראות חוקים יהיו בה AC+DC ם והארוותכל הרכיבי •
 ותקות כיבוי אש, ולרבות כל תקות חדשות שייכסו לתוקפן טרם סיום העבודות. 

 

מפי    DCקופסאות   מוגי  ויהיו  ישראליים  תקים  לפי  פלסטיק  לאופן    IP65בעל    UVייבו  כון 
ברו איטגרון מתאים  מוליכים מבודדים הכסים לתוך קופסאות המחרוזת יע\ההתקה. הכבלים

  . איור לכבל או ציור אשר יחזיק אותו במקום כמתואר ב

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"
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  : כיסת איטגרון לקופסה או לוח1איור 

  

), הזרם הצפוי להתפתח בחיבור מחרוזות  1500Vהקופסה יהיה מספיק גדול למתח העבודה (עד   
לקש בטחון  ומרווחי  עוברים  DCת  במקביל  שמוליכים  כך  יסודר  והקופסה  הלוח  בתוך  הציוד   .

 י מתח יתר יהיו מורכבים קרוב לכיסה של הכבל, ומרוחקים  בצורה מסודרת ללא צפיפות יתר. מג
  ככל שאפשר משאר הציוד. 

בעומס    DCקופסת   מתק  השלילי),  וגם  החיובי  (גם  הקטבים  שי  על  תיכים  מהדקים,  תכלול 
  עובר דרכו, מגן מתח יתר מתאים וציוד תקשורת עם רלווטי. ה  DCמתאים לזרם 

  

   ACכבלי  

  למתח עבודה N2XY מדגם VDE 272ו/או   547כל כבלי החשמל יהיו בעלי תו תקן ת"י  
ק"ו. מבה הגידים עגול או סקטוריאלי. הכבלים יותקו מעל לקיר, או בצרת הגה או   1/6.0

קרקעית .  - על סולמות כבלים, או יושחלו בצרת תת בתעלות כבלים (פלסטיות או מתכתיות) או
יבורים או מופות).  מודגש בזה שלא יורשה לעשות שימוש בקטעי כבלים עם חיבורים (קופסאות ח

  6גידים ומטה, יהיו בעלי צבע כדרש בתקן. כבלי הפיקוד בעלי  5כבלי הכוח וכבלי הפיקוד בעלי 
  .ממוספרים לכל אורכם גידים ומעלה יהיו בצבע אחיד (למעט הארקה),

  

  :תעלות כבלים, סולמות כבלים, רשתות כבלים, פטות ופרזול  

  
כל חלקי המתכת אותם יספק הקבלן, יהיו מגולווים באבץ חם בטבילה. הברגים, מוטות הברגה,   

האומים והדסקיות יהיו מצופים קדמיום. כל הזרועות והתומכים השוים, יגולווו רק לאחר  
כל החירור, והעיבוד הדרוש להשלמתם. כל המקומות בהם יפגע הגילוון בעקבות  ייצורם וביצוע 

דסקית   + קה יתוקו ע"י צבע עשיר אבץ. סגירת כל בורג תכלול אום + דסקיותעיבוד להת
קפיצית אלא אם צויין אחרת. כל הפירזול והזרועות אותם מתכוון הקבלן להתקין לשיאת  

  .רו ע"י המפקח לפי הביצועתעלות, סולמות, רשתות ועוד יאוש
  

  קרקעית-התקת כבלים תת 

ו    2.15.1ים קעית תתבצע אך ורק לפי תקות של חוק החשמל ולפי פרט התקת כבלים תת קר 
2.15.2 :  

  
  
  
  
  
  

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"
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 ומתחת לכביש  : התקת כבל תת קרקעי בתוך צרת 2.15.1 פרט

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  והתמה ישירה  : התקת כבל תת קרקעי בתוך צרת .22.15 פרט

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

למילוי, אין להשתמש בחול מכרה או   ומסון יש להשתמש בחול ים קי
  כל חול מסוג אחר! 

  
  

  הגת ברקים  

 CLASSהכוללים מגי מתח יתר   IEC 61312בפרויקט יותקו מגי ברק ומתח יתר לפי הכללים של 
II  ל ובמבוא  מחרוזת  קופסות  העבודה    DCבתוך  למתח  מתאים  יהיו  הרכיבים  הממירים.  של 

שיורי מתאים לממיר תוך שמירה על תאום עכבות עם    ) וישמור על מתח 1500Vdcהמקסימאלית (
  ר. ההגות בתוך הממי

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"
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  CLASS IIאו     CLASS Iיעברו דרך הגות מתאימות למתח יתר הצפוי,    ACכבלים הושאים זרם  
, ובהתאם לסוג  IEC 61312כל כבל תקשורת יוגן מפי מתח יתר בהתאם לכללים של  לגופו של עיין.  

  של הציוד התקשרות.   התקשרות וחסיות המובת

  

על הקבלן לערוך יתוח סיכוים על גג המתקן של הפאלים לצורך קביעת רמת הסיכון של פגיעת  
ברק בגג או בקרבת הגג, ומשמעות פגיעות אלה לגג בכלל ומערך הפוטו וולטאי בפרט. לפי יתוח זה,  

ל  ישירה או בהשראות, א   הקבלן יתכן מערכת להגה מפי ברקים אשר יתב את זרם הברק, בפגיעה
האדמה ללא לגרום לזק כל שהיא למערכת. התכון יכלול יישום רכיבי הגה על כבלים המחברים  
בין פאלים וממרים, ובין ממירם למערכת חשמל החלוקה. התכון יכלול גם את ההגות המתאימות  

  לרכיבי התקשורת  ובקרה הכוללות בפרויקט. 

  . PHOENIX CONTACTאו    DEHNיהיו מתוצרת הגות מפי ברקים ומתח יתר 

  

  הארקות 

יותקו לפי חוק החשמל וכל והחיות של משרד הארגיה    AC- וצד ה  DCהארקות בלוחות החשמל   
  עם ההדגשים הבאים: 

  4271קובץ התקות . 1981העבודה תבוצע בהתאם לתקות החשמל (הארקת יסוד) תשמ"א  •

 וידווח במקרה של התגדות גבוה לת העבודה הקבלן ידאג לבדיקת טיב הארקה טרום תחי •

 המפורט שיטת הארקה הסופית תבחר במהלך תכון  •

 כל רכיבי מערכת הרכבת הפאלים יוארקו  לגג המתכתי   •

  מסגרות הפאלים יוארקו אל מערכת הרכבת הפאלים •

גוף הממירים יוארקו למבה בהוצאת פה"פ מהארקה הקיימת או ביצוע ומתן פתרון הארקה   •
  אחר.

לא תתבצע  . הארקה זאת מתבצע אף ורק בתוך הממיר , של מערכת DCהארקת קוטב במקרה של 
 הארקה מחוץ לממיר. 

  הארקת תעלות/סולמות  

ממ"ר שיוחו לאורכן כשהם מחוברים   35ע"י מוליכי חושת  כל התעלות והסולמות יוארקו
מטר. לפי ביצוע   5כל  בולץ. התעלות תוארקה למוליכים הקיימים,  U :לתעלות ע"י ברגים דגם

מערכת הארקת תעלות אלו על הקבלן לקבל את אישור המפקח. לצורך מסירת האתר לחח"י על  
ביצוע דו"ח זה   -מו ולהגיש לאישור חח"י הקבלן לבצע בדיקת הארקה ע"י מהדס חשמל מטע

  .היו כלול המחיר העבודה בכללותה
  

  סימון 

מתאים למקום ההתקה (חשוף למים, שמש וכו). כל תעלה  כל סימון הדרש יסופק על שילוט סדוויץ'  
יסומן עם הכבלים העוברים דרכו. המחרוזות יסומו בצורה יעילה כך שאפשר יהיה להבין פריסת  

יסומן  המחרוזו מחרוזת  קופסת  או  ללוח  הכס  כבל  כל  בהתאם.  יסומו  המחרוזות  קופסאות  ת. 
לקופסה שלו  הכיסה  י\בקודת  המהדקים  כל  הסימון  לוח.  מערכת  יסומן.  הלוח  רכיבי  כל  סומו. 

  הסופית תתוכן לפי החיות של משרד הארגיה למערכות פוטו וולטאיות. 
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  תקשורתבקרה יתור ומערכת  3

  תקשורת כבלי  

כבל   של  מקסימלי  אורך  הממיר.  יצרן  ידי  על  המוגדר  התקשורת  סוג  לפי  יותקו  תקשורת  כבלי 
סוג התקשורת תגדיר את סוג הכבל  (  תקשורת שהוא מוגדרהתקשורת יהיה בהתאם לתקן של סוג ה

ולא     3dbויבטיח העברת האות לאורכו עם החתה מקסימלית של  כדי להתאים אימפדס ביהם)  
  ) מעל הערך המיימאלי של אביזר תקשורת אשר הוא מחובר. dbm( 20%-פחות מ 

יעשו בהתאם לאותם החיות של כבלי   ולפי המפרט הבין    DC-ו  ACהתקה של כבלי התקשורת 
  ).18משרדי (פרק 

  הם בהתאם לתקות החשמל. DC-ו ACהתקרבות של כבלי תקשורת לכבלי  

  או/ו מותקים בתוך ציור..  UVהכבלים יהיו עמידים לקרית 

 סולריתובקרה מערכת יטור  

ובקרה של מערכת סולארית,   יטור  ותוכה לצורך  כל החומרה  יטור הבקרה תכלול את  מערכת 
דידה ואחסון תוי המערך בהתאם לדרישות של חברת החשמל ומערך להגת הסייבר. ההצעה  מ

צ בקר ראשי,  בין  תכלול  יכלול  יוד תקשורת, מודם, תקשורת, מגון של אזעקות. המידע המדד 
  היתר, זרמים במחרוזות, מתחים, קריאות מתחות מטאורולוגיה והפלים המדדים קרית השמש. 

  

  : תכלול פוקציות הבאותבקרה  יתור מערכת

 ) בהמשך(יוגדר איסוף מידע  •

 שליטה  •

 ממשק מכוה אדם לתצוגת המידע  •

 התראות  •

 רשם אירועים  •

 שמירת מידע  •

 יהול ודוחות תפעוליים  •

 

 מידע מיימלי לאיסוף ושמירה 

מערכת יתור תכלול אפשרות לאיסוף ושימור המידע, ייצור גרפים ,דוחות תפעוליים וחישובים  
  יים לרכיבי מערכת הבאים:רלווט

 ממרים  •

 תכות מטאורולוגיות  •

 מוים  •

  מידע מיימלי לאיסוף: •

 טמפרטורה  •

 גורם הספק  •

 בזמן אמת  DCו    ACמתחים, זרמים, הספק אקטיבי וראקטיבי בצד ה  •

 מוי ארגיה בתוך הממיר ובתוך לוחות האיסוף וראשיים  •

 KWh, KVARסיכום של   •
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  החומרה דרישות   

  תעשייתיים. והיי הבקר וכל הרכיבים

 הפח מסך 50%-מ יותר  לא ובכך להשאיר שה 1-ל לפחות  להספיק צריך התוים אחסון פח
  . המוקצה

  . ען של ספק המערכתל אוטומטית תבוצע האחסון גיבוי 

  המזמיה משתמש מורשה מטעם   כל עבור משתמש חשבוות יוגדרו

  ממשק מכוה אדם  

  האפליקציה  3.5.1

  דלק. בקר שר ההאפליקציה תופעל אוטומטית כא •

  חשבוות המפעילים יהיו חסומים להתקות אפליקציות אחרות.  •

צברו   • אשר  מהתוים  התוים  בסיס  את  ותעדכן  המערכת  של  המצב  את  תקרא  האפליקציה 
  במהפכים. 

  לא תהיה כל תלות בין הפעלת האפליקציה לבין הפעולה התקיה לייצור  החשמל.  •

  צור  החשמל. סגירת האפליקציה לא תגרום להפסקת יי •

  זמן אמת  3.5.2

  להלן הדרישות לתוים זמן אמת:

 השמש  של ייחוס קריה ועצמת  תדר, הרשת מתח, המופק בהספק לצפות •

 מיידית  טיפול הדורשים ותקלות התרעות •

  כל התרעה יפתח רשומה ביומן תקלות של האפליקציה.  •

ידע אבסולוטית ועל  הצפייה של אותם ערכים יעשה על ידי מכווים בתצוגה דיגיטאלית הותת מ •
  טווח הערכים.מכווים גרפים (שעוים) הותן מידע יחסי כלפי 

  

  יתוח תוים  3.5.3

  יתוח תוים יתאפשר על ידי הצגה התוים בטבלאות וגרפים לפי שאליטה. 

  כמו כן יוצג את כמות האגריה שהופקה והספק הקריה שהתקבלה מהשמש.

  דים את יעילות של המערכת. היתוח יאפשר חישובים של ערכים אשר מוד 

של   פרוטוקולים  יתאמו  פורמט  אשר  לקבצים  ליצוא  יתים  וXML  ,CSVהתוים   ,-XML  
spreadsheet.  

  תפעול 3.5.4

  הממשק יאפשר לבצע פעולות תפעול על המערכת בעיקר על הממירים. 

  כיסת לסביבת תפעולית תהיה מובטחת לפי פרופיל משתמש אשר יוגדר על ידי אחראי המערכת. 

  יהול תקלות  3.5.5

  יהל את התקלות לפי אירועים שהתקבלו מהמערכות או ידית על ידי המפעיל.המחשב 
  היהול כולל: 

 פתיחה  •

 לפתיחה  זמן חתימת •

 מספר  •

 כותרת  •

 תאור  •

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"
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 חומרת האירוע  •

 פתרון  •

 החשמלית ייצור פגיעת ערכת •

 סגירתה  זמן •

 לא יהיה יתן למחוק אירועים שרשמו ביומן אירועים.  •

 

  לוגיה תחות מטאורו 

  יכלול תחה מטאורולוגיה אחד לפי דרישות הבאות:המחיר  

  

 ) למדידת קריה אופקית מסוג: 1מכויל (כולל דוחות כיול) אחד ( פירומטר •
 secondary standard according to ISO 9060 classification  

 ) למדידת קריה על גבי הפל מסוג:1מכויל (כולל דוחות כיול) אחד ( פירומטר •
 secondary standard according to ISO 9060 classification  

 .C° 1 ±) מוצלל למדידת טמפרטורת מזג אוויר סטייה של 1מד טמפרטורה אחד (  •

• ) טמרטורה  מדי  מסוג  2שי   (PT100    אוPT1000    למדידת הסולארי  הפל  בגב  המודבקים 
 ..C° 1 ±סטייה של  טמפרטורה של מערך הסולארי

  ום התחה תאושר על ידי מפקח הפרויקט.ומיקתכון סופי 
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  (ביצועים)  PR ואחראיות קבלת המערכתבדיקות  4

  קבלהבדיקות  

יהיה   (באם ודרש) יצרי ציוד (ים) שלפיקוח בסיוע ו הצוות הטכי של הקבלןבסיום עבודות התקה 
מסירה מסודרת  קבלה והקבלן יגיש תוכית  ,מערכת הפוטו וולטאיתשל  קבלהבדיקות   תאחראי להשלמ

  .PASS\FAIL CRITERIAלאישור המזמין שכוללת פירות של הבדיקות שהוא הולך לבצע כולל 

  כוללת את ההליכים הבאים:  בדיקות קבלה

  חיבור טרום בדיקות  •

  וביצועים.  רשתל סכרוןבדיקות כולל לאחר חיבור בדיקות   •

  . לביצוע בדיקות  םיהדרשהציודים הקבלן יהיה אחראי לספק את כל 

תוצאות מדידת עקומת  ו )STRINGSמחרוזות (המדידות והלי הבדיקה, כמו למשל בדיקת  תוצאות כל 
IV  או בדיקותIR  י  של דוח בתוריסופקוימצאו ליקויים הקבלן יתקן  וכלומר באם  (ללא ליקויים אלקטרו

, פקודות  הליםכמו כן הקבלן יגיש . חלפי דרישת הלקו בעותק קשיח) ללקוחדוח אותם במקום ללא הגשה 
    .מדידותותוצאות של   תפעול ותחזוקה 

  

  ) OFF GRIDטרום חיבור (בדיקות קרות  בדיקות 

  . גרסה הכי מעודכת IEC- 62446 יהיה תקן  ודוחות  הבסיס לכל הבדיקות

  כיבים הבאים:הבדיקות הקרות יכללו בדיקות של ר

המודולים שמצאו עם פגמים פיזיים יוחלפו  כל . ם פוטו וולטאים בדיקה וויזואליתתקיות מודולי •
 על חשבון הקבלן. 

מהברגים. במקרה ותתגלה קורוזיה   50%קוסטרוקציה תומכת. תבוצע בדיקת מומט לפחות ל   •
 הקבלן יתקן את זה על חשבוו. 

 ת כבלי מחרוזות. בדיק •

 ור התקה ואישור כיול הממיר מספק הממירים. יספר איש בדיקת התקת ממירים. הקבלן  •

 קופסאות מחרוזות.  •

 ממרים עצמם.  •

 מגה אוהם לא תתקבל.  500גדות של  כל הכבילה מתחת להת ראשית. DCכבחלת  •

 מגה אוהם לא תתקבל.  500גדות  כל הכבילה מתחת להתAC.  כבילת  •

 .ACלוחות חשמל   •

 עזר לפרויקט.   קוסטרוקצייתסולמות וכל   •

 ת מטאורולוגיותכות  •

 כבאות.  בדיקות כיבוי אש. הקבלן יספק אישור כיבוי אש מטעם שירותי •

 כולל כל הדוחות הלווים.  עבודה אזרחית •

 .IEC- 62446תקן ב המתוארותכל הבדיקות  •

 ) קייםבדיקות שאים והגות (אם   •

 ה (אם קיים)בדיקות מתח גבו •

וזרם קצר של המחרוזת   (Voc)מהמחרוזות מתח פתוח  100%ות קרות הקבלן מתחייב למדוד בבדיק
(Isc) .   הימלית לבדיקות אלא היה המי650הקרי W/m2. .  

  

  

ות אלא כדלקמן:ים למדיד אהת  
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  תקיים תאי הבא: תיחשב לתקיה כאשר י Vocבדיקת 

  

0.95 ∗ 
��� � 
��,������ � 1.05 ∗ 
��� 

  

  הבא:  וסחהזה מתח טאורתי של המחרוזת או פל ויחושב על ידי    Vtheoכאשר 


��� � � ∗ 
�� ∗ �1 � �����  ����!" ∗ #�,$%� 

  כאשר:

n .מספר מודולים במחרוזת :  

Voc- מודול הסולארי. מתח פתוח לפי הטווית של ה  

Tmod : לפחות.  1%טמפרוטה של המודול הסולארי בדיוק של  

TSTC-ה טמפרטורה של בדידרטית שהי25°קות מעבדה הסטC  

ct,abs –   ארך של  האבסולוטי הארך Voc  מדד טמפרטורה לפי דף היצרן[V/°C]..  

  

  של המחרוזות תיחשב למוצלחת כאשר יתקיים תאי הבא: Iscבדיקת 

  

0.9 ∗ &��� � &��,������ 

  

&��� � &�� ∗
�'()
����

 

  כאשר:

Isc- ים של היצרןתו ל לפי טווית על המודול או דףזרם קצר של הפ .  

HPOA- תול ברגע הה על מישור הפןקרי [W/m2] לכל צד. 1%עם סטייה של לא יותר מ  

HSTC- הה של בדיקרידרטית שהי1000קות מעבדה הסט W/m2. . 

חיבורים    -יכולים לבוע מ וחריגות הסטיות .קבלן ה מייד על ידי ויתוקוחריגות אפשריות ייבדקו הכל 
  לתקן  ,םוהפג   כל אביזר או חיבור. יש לזהות את שרופות  ודיודות מאספיםכבלים ולוחות  שגויים, זקים ב

  יש לחזור על הבדיקה עד לקבלת תוצאה תקיה. ם התיקון לאחר סיו  להחליף,או 

  

  . ו כתקיותכל תוצאות הבדיקות יועברו לאישור הלקוח ואחרי אישור הלקוח יחושב

את המערכת   הקבלן, יחשמל את  לאחר אישור בדיקות הקרות וסיום חיבור של המערכת אל רשת החשמל
  הפוטו וולטאית יתחיל לבצע בדיקות חמות. 

  

  

  )מולשלאחר הח ON GRIDבדיקות חמות ( 

החשמל   יצרי הציוד בכפוף לחוקכצפוי לפי הוראות א שמערכת פועלת המערכת הקבלן יווד חשמולאחרי 
  מפרט זה. 
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  הבאות: מות  הקבלן יבצע בדיקות ח

הסולאריים וכל הציוד המותקן כגון ממירים    )100%( של כל הפלים IRבדיקה טרמוגרפית  •
 .4.6איך שמפורת ב סעיף  ולוחות חשמל מכל סוג

 מהמחרוזות.  20%ל  I/V curveבדיקת  •

 ממירים כולל כיול ואישור כיול על ידי היצרן.  •

 DCלוחות  •

 ACלוחות  •

 ת יתור בקרה מערכ •

 מערכת תקשורת  •

 CYBERמערכת  •

 ת מטאורולוגימערכת  •

 אבטחה ערכות מ •

 שאים  •

 לוחות מ"ג והגות כולל כיול. •

  תקשורת איטרט  •

  

  בדיקת ביצועים.  

  

באירופה  שיטה המכוה  הצדדים,  בין  מוסכם  תפוקה  יחס  לפי  המערך  תפוקת  על  ייתן אחראיות    הקבלן 
 Performance Ratio Guarantee  ות האחראיות לאחר הקמה ובהמשך לפי חוזהתן בשהאחראיות תי ,

  שירות.  

  ימים על מת לוודא שמערכת הותקה כראוי.   10סיום העבודה הקלן יריץ את המערכת לבדיקה במשך  אחרי  

  היומיות ירשמו ויוגשו למפקח האתר לאישור הקבלה.  PRתוצאות 

  

  יהיה לפי וסחה הבא ומיושמת במערך היתור:   PRחישוב הביצועים 

  

  

*+ �
, ∗ -���
*. ∗ -.�$

 

 כאשר:

• E -  ה ראשיקודת החיבור לפי מוכמות החשמל המיוצר ב [kWh]  

• Pp -  ללים המותקן לפי תווית הפהספק פ [kWp]  

• GPOA -   לופל על מישור הפה הכמות הקי [kWh/m2]  

• GSTC -   ה גלובלית השווה ל1 -קרי kW/m² 

PR  ה גדולה יותר מוואט למטר רבוע.  100יחשב אך ורק כאשר קרי  

  

  

אך ורק לתקופת    שתהיה תקפה  )PRעם התחייבות ביצוע (  דשיתמתחייב למלות טבלה חו  בזמן המכרז הקבלן
  הבדיקה. 

  שם באותו הטבלה במקום המתאים.לשה ראשוה ושייה תיר PRהתחייבות 
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יה לפי  טמפרטורה הצפו   PRערך   חודש 
  PVSYSTסימולציית 

    %   יואר 

    %   פברואר 

    %   מרץ

    %   ל אפרי

    %   מאי 

    %   יוי 

    %   יולי 

    %   אוגוסט 

    %   ספטמבר 

    %   אוקטובר 

    %   ובמבר  

    %   דצמבר

    %   התחייבות לשה ראשוה 

    %   התחייבות לשה שייה 

  

  ים תאי הבא:כאשר יתקיחשב למוצלחת ית  צועיםית בבדיק

  

*+/0# � 0.98*+234 
  כאשר:

PRrec- ימי הבדיקה.  10ערך ביצוע שהתקבל במהלך  

PRobl-  .ערך ביצוע שקבל התחייב אליו במהלך המכרז  

  

  הבא:  וסחהפי תיקון לטמפרטורה יבוצע ל

567899:7;:< � 56=:>?@9:< ∗ �A  BC>=<,=:>?@9:<  C>=D,9:EF ∗ 7; 
  

  כאשר:

Tamb-.טמפרטורה השוררת באתר במהלך הבדיקה  

Tamb, ref  -רה לפי סימולציית טמפרטוPVSYST  

Ct-  ל הסולארי לפי דף  מדדיצרן טמפרטורה של פ[%/°C]  

  100w/m2קריה היה גדולה יותר מ מדידה תתבצע אך ורק כאשר ה

  

  ת ביצועים:יקבדתאים לקיום  

 שעות  3ך  למש  W/m² 650לפחות חמישה ימים ברצף כאשר מדדת קריה מיימלית של  •

התאי זה חייב  . למען הסר ספק  .kWh/m² 4.5יומית של   מצטברתימים לפחות של קריה  5 •
 הקודם.להיות ביחד עם תאי 

 .קיום התאים  שלמעלה לא התקיימו יש להאריך את הבדיקה עדבמידה ושי תאים  •

הבדיקה תיחשב כפסולה ותתחיל    100%. במקרה וזמיות לא תגיעה ל 100%זמיות המתקן של  •
 מחדש.

  

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"



 

25 

  IRבדיקות  

(איפרה אדום) עם מצלמה ידית או רחפן   IRאחרי סיום ההתקה והפעלת המערכת הקבלן יבצע בדיקת 
  . באם ויתגלו פלים תקולים הקבלן יחליף אותם על חשבוו. שיואשרו על ידי המפקח האתר

  כפלים תקולים לפי הגדרה הבא:  יחשבו HOTSPOTפלים בעלי 

  ה שמוגדר בטבלה מטה.בקריה פחות ממ IRאין לבצע בדיקת  

  

  

  

  

  

  

הקבלן יבצע בדיקות של מחרוזות כגון מתח פתוח, זרם פתוח, זרם קצר ומתח   IRבוסף לבדיקות 
תח זרם בכל המחרוזות. כל התוצאות יוגשו לאישור מפקח  קצר. כמו כן יבצע קבל בדיקות כל עקומת מ

  הפרויקט. 

Season Minimum Irradiance 

Criteria W/m² 

∆T [°C] 

Winter 600 6 

Autumn 750 10 

Spring 750 10 

Summer 850 12 
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  תוכיות הפרויקט הגשת  5

הקבלן יגיש תכון מפורט עבור כל מערכת אשר יקבל עבורה צו התחלת עבודה . הקבלן לא יבצע הזמת  
י  חומרים כלשהם לפי אישור התכון המפורט ע"י המזמין. התכון יכלול את כל הדרש ואת כל אלמט 

רט יכלול  התכון המפו .המערכת כפי שמצוייים במפרטים הייעודיים וכפי שאושרו בהסכם ההתקשרות
גם את כל הדרישות והמפרטים וההחיות המעודכות ביותר של חברת החשמל לישראל בוגע למערכות  

  סולאריות פוטו וולטאיות. התכון המפורט יכלול גם בין היתר: 

  

 תוכיות העמדה  •

• ית קוסטרוקציה כולל כל חישובים תכ 

 תכון חשמלי  •

 DCוגם ב  ACדוח חישובים חשמליים וחישובי מפל מתח והספק של כל מעגל ומעגל גם במערך  •

 תוכיות קוסטרוקציה לעמדות ממירים  •

 תכון מחרוזות  •

 ACו   DCתכון לוחות  •

 וחפירות  תכות תעלות חשמל •

 תכון הארקות  •

 תכית בקרה ותקשורת  •

  

  תיק אתר  

יגיש את כל התוכיות כפי שבוצע חתומים על ידי מהדסים המלווים את הפרויקט כל אחד    הקבלן
  .PDF-ו DWGבדיסציפליה הרלווטית. התוכיות יוגשו בפורמט 

  בוסף על הקבלן להגיש: 

 אישור ח"ח למערכת  •

 4טופס  •

 אישור מהל החשמל להפעלת המתקן  •

 ן הסולארי והמתק .אישור מהדס חשמל על תקיות המתקן החשמל  •

 .אישור ממוה בטיחות על סיום ההתקה , סולם , כלוב הממירים •

 אישור יועץ קריה  •

 אישור מהדס קוסטרוקטור למערכת אחיזה, כלובי ממירים וסולמות  •

 תעודות אחראיות  •
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 פוטו וולטאיות  תחזוקה במתקיםמפרט מיוחד לעבודות 

 

 

 

 

  מידע על המסמך

 יוצר על ידי: סירג'י ארגיה מתחדשת

  הפקה: חיצוית

 תאריך ומיקום:  25.11.2020תיה,  10הגביש 

 

 

 

 רביזיות 

 תיאור השיוי  עמודים  תאריך  רביזיה 

00 10.12.2020. 
 

 ראשוה רביזיה 
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 מבוא  1

בחוזה אצל המזמין לרבות כל האישורים הדרשים לצורך  מפרט זה מתייחס לעבודות כהגדרתם 
   מערכת זו. תחזוקה של

מפרט זה מהווה חלק ממסמכי החוזה והוראותיו, החיותיו ודגשיו של מפרט זה מהווים חלק  
 .ל מסמכי החוזהממכלו

מתקי חשמל לייצור בטכולוגיה הפוטו וולטאית  של  תחזוקה  העבודה לפי הסכם זה היא לביצוע  
    הכוללת:

  
פ הזה   פלים  קווי  תשתית,  וחילופין,  ישר  זרם  לוחות  קוסטרוקציה,  ממירים,  וולטאים,  וטו 

  ומעגלים כמפורט בהמשך ובהתאם למפרט זה (להלן:"העבודה"). 
    

לת  מתחייבהקבלן   בהתאם  העבודה  את  ועלולבצע  כמו-כיות  כהגדרתו.  המפרט  מתחייב  -פי  כן, 
ובהתאם   בכפוף  העבודה  את  לבצע  החשמלהקבלן  חוק  החשמללהוראות  מהל  והתקות   , 

עבודה לביצוע  ישראלי  תקן  יש  אם  המקומיות.  והרשויות  החשמל  חברת  הוראות  - המתאימות, 
  תבוצע עפ"י התקן הישראלי.  

    
  על פיו יבצע הקבלן את העבודה הוא הוראות מפרט טכי זה וכן המפרטים הכלליםרט" "המפ
  משרד הביטחון.  ה המשותפת של  לביצוע עבודות ביה שבהוצאות הועד  

    
  תאים כללים מוקדמים.   - 00פרק  
  מהדורה אחרוה. –מתקן חשמל  - 08פרק  
  מע' גילוי אש.    - 34פרק  
  

  וראות ח"ח ומשרד להגת הסביבה  לתי מיית שבתוקף, היעה  לחוק הקריה הב
  בדון.  

  

  פרשות  

  חברת החשמל לישראל  - חח"י
  הרשות לשירותים ציבוריים חשמל  -רשות החשמל 

  תאי ההסדרה ליצור חשמל באמצעות מתקים סולאריים בטכולוגיה פוטו וולטאית  -האסדרה 
  .קוו"ט 100למערכות עד  

  ממירים או הקוסטרוקציהוולטאיים או ה-הפוטו יצרן המודולים -יצרן 
  ת אצל המזמיןוולטאי-המערכת הפוטו -מערכת 

  ספק הציוד, מתכן המתקים ומקימם  -קבלן 
  תקן ישראלי  -ת"י 

A - Ampere 
AC - Alternating Current 

AM - Air Mass 
cm - centimeter 

DC - Direct Current 
Hz - Hertz 

IEC - International Electricity Committee 
kWp - kilo-Watt-peak 
kWh - kilo-Watt-hour 

Kg - Kilogram 
MWh - Mega-Watt-hour 
MWp - Mega-Watt-peak 

m - meter 
mm - millimeter 

m/s - meter per second 
PV - Photo Voltaic 

STC - Standard Test Condition (1,000W/m2 
, 25°C, AM 1.5) 

V - Volt 
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W - Watt 
Wp - Watt-peak  
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  יטור פעילות המתקן 2

  

 יטור פעילות המתקן   

 

קבלן יתחבר למערכת לשליטה מרחוק במתקן לצורך יטור וטיפול בתקלות, חסרים,  ה
בתפוקה   ו/או  המתקן  בפעולת  פגמים  ("ליקויים,  במתקן  מרחוקהמיוצרת  ";  יטור 

 "). מערכת היטור"
  

ן מובהר, כי הזכות להירשם במערכת היטור שייכת למזמין בלבד, והמזמין מעיק לקבל
מילוי  לצורך  היטור  ממערכת  המתקבלים  בתוים  שימוש  לעשות  אדמין  הרשאת 

כי מערכהתחיי יוודא  בלבד. הקבלן  ולתקופת ההסכם  פי ההסכם  על  היטור בויותיו  ת 
  תשלח התראה אוטומטית (בדוא"ל או במסרון) גם למזמין במקרה של זיהוי תקלה.

 
שירה באופן רציף במשך כל תקופת הקבלן ידאג לכך שמערכת היטור, תהיה תקיה וכ

ליקוי משביתים,  ההסכם. הקבלן   פגם או  כל תקלה,  על  לו  היוודע  כי מיד עם  מתחייב 
רכת היטור, יחליף ו/או יתקן ו/או ייעשה כל פעולה  מהותיים או קריטיים בקשר עם מע

בהקדם  מלאה  ולכשירות  לתקיות  היטור  מערכת  את  להחזיר  בכדי  הדרשת  אחרת 
הגורמים    האפשרי. מול  הקבלן  יפעל  היטור,  במערכת  יהיה  התקלה  שמקור  ככל 

וס עלות  כל  בהקדם האפשרי.  התקלה  לתיקון  המערכת)   (ספק  אותה  הרלווטיים  פת 
 .  10%בסיס עלות + -דרש לשאת הקבלן בגין תיקון המערכת תוטל על המזמין עליי
 

ועקב שוטף  באופן  המתקן  פעולת  של  מרחוק  יטור  יבצע  שיעורי הקבלן  את  ויבחן  י 
 התפוקה של המתקן.  

  
הקבלן ידגום את פעולת היטור של המתקן ואת התוים המופקים במהלך פעולת היטור 

 לפחות פעם בכל יום, על מת להבטיח את פעולתם התקיה של המתקן.  
 

אי   ו/או  ו/או מהותית/קריטית  ככל שתאותר תקלה משביתה  היומית  במהלך הבדיקה 
לות המתקן, ו/או כל התראה יזומה בדבר תקלה שמערכת היטור תעביר, סדירות בפעי

דיווח בדבר התקלה, ודרך הפעולה המוצעת, לאיש הקשר שימוה  יעביר הקבלן למזמין  
 מעת לעת מטעם המזמין.  

 
"), יהיו  תוי היטורם המהותיים האספים במהלך פעולת היטור ("כל המידע והתוי

היטור יישמרו על ידי הקבלן  מין. במהלך תקופת ההסכם תוי  בבעלותו המלאה של המז
ולמזמין תהיה גישה מלאה אליהם בכל עת. בסוף תקופת ההסכם יעביר הקבלן עותק  של 

 ת שימוש בעותק אשר שאר בחזקתו.  כל תוי היטור אל המזמין ולקבלן לא תהיה זכו
  

ובכל עת למערכת היטור של  הקבלן ידאג לכך שלמזמין תהיה גישה שוטפת בזמן אמת  
 תפקוד המערכת או בהגדרות. המתקן ללא יכולת לפגוע ב

  

 שטיפות  

  
כי   יתבצעו בהתאם להחיות יצרן הפאלים. באחריות הקבלן לוודא  שטיפות הפאלים 

 צלו, ברורות לו וברשותו כל האמצעים המתחייבים לביצוען החיות אלה מצאות א
 

קבע במפורש אחרת ש בין המזמין לקבלן. ככל שלא  מועד ביצוע השטיפות יתואם מרא
שטיפות מדי שה בהתאם לצורך של כל פרויקט. לשם מיעת    4-6בהסכם, הקבלן יבצע  

 ספק שטיפה כאמור תתבצע לכלל המתקן.
  

 יש למזמין תוכית שטיפה לכל מתקן. בכל תחילת שה הקבלן יג
  

הבטיחו  כללי  כל  על  שמירה  תוך  ייעשה  השטיפות  ההסכם ביצוע  להוראות  ובהתאם  ת 
  בעיין זה. 
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 בדיקה שתית  

 
הקבלן יבצע בדיקת תקיות ואיכות שתית של המתקן בהיקף המפורט בדו"ח הבדיקה  

") ויעדכן את המזמין בכך מראש ובאופן שהמזמין  הבדיקה השתית(" 2כספח המצורף 
בלן יבצע את  יהיה רשאי להיות וכח בבדיקה השתית או כל חלק ממה. מובהר כי הק

 מזמין לא הגיע לבדיקה השתית.הבדיקה השתית ללא וכחות המזמין אם ה
1.  

הקבלן יתעד את הבדיקות המבוצעות על ידו בדו"ח שיועבר למזמין בתוך שבועיים מסיום  
 הבדיקה. 

   

 ביצוע תיקוים ותיקון תקלות  

  
  בכפוף להוראות ההסכם, הקבלן יהיה אחראי לפעולתו התקיה של המתקן. 

  
 הפרעה למתקן ו/או לרכיביו.הקבלן יבצע כל תיקון של תקלה, פגם או זק או 

 
ביצוע   לצורך  הדרושים  והחלקים  החומרים  הציוד,  לאספקת  אחראי  יהיה  הקבלן 

 התיקוים ותחזוקת המתקן לרבות כלי עבודה, אמצעי מדידה ובחיה.  
 

יצרן או שלא סופקו  ככל ותידרש החלפת רכיבים ו/או חלקים שאים מצויים באחריות ה
, הקבלן יעביר למזמין הצעת מחיר עבור הרכיב ו/או החלק  על ידי הקבלן (כקבלן הקמה)

 לאישורו של המזמין.  
  

התשלום עבור הרכיב ישולם על ידי המזמין לקבלן. עבור הטיפול בהחלפת הרכיבים ו/או 
שר ע"י  בתיקון התקלה, יהיה זכאי הקבלן לתשלום בהתאם להגשת הצעת מחיר שתאו

המזמין ותכלול את עלות רכישת הרכיב התקול, הובלתו ועלויות מכס, ככל שרלווטי,  
 ה.  רווח קבלי לביצוע העבוד 10%בתוספת 

 
הקבלן יחליף את אותם הרכיבים ברכיבים תקיים או חדשים (בהתאם לתאי האחריות  

ו/או הרכיבים  מאיכות  פחותה  שאיה  באיכות  הרלווטי)  הרכיב  יצרן  החלקים   של 
הפגומים,   זהים לחלקים  חילוף  יתן להשיג חלקי  ככל שבמאמץ סביר, לא  המוחלפים. 

מתקן ו/או ציוד בחלק ו/או ציוד שוה אך שווה  מוסכם כי הקבלן רשאי להחליף כל חלק ב
 ערך (מבחית יצרן/ דגם/ גודל/ צבע וכדו'), בכפוף לאישור המזמין.  

 
לתקן את  ת המתקן, יסה הקבלן לאבחה ו/אועם קבלת אידיקציה בדבר תקלה בפעול

 "). יטור מרחוקהתקלה באמצעות שליטה מרחוק, אשר איה מחייבת הגעה לאתר ("
 

שלא יצלח בידי הקבלן לתקן את התקלה באמצעות היטור מרחוק, ישלח הקבלן   ככל
לשהי  ציג מטעמו, לבחית המתקן לאחר גילויו של כל פגם, ליקוי, תקלה ו/או הפרעה כ

 במתקן לרבות ירידה בתפוקת המתקן, בהתאם לזמי התגובה כמפורט להלן: 
 

 ) לל) או יותר מהתפוקה של ) (כו50%תקלה שגורמת לירידה של חמישים אחוזים
 -")  תקלה משביתההמתקן, תקלת תקשורת או תקלה שמהווה מפגע בטיחותי ("

 .שעות מקרות התקלה 6יחל תיקוה לכל המאוחר בתוך 
2.   

 שגו  תקלה) אחוזים  וחמישה  עשרים  בין  של  לירידה  חמישים  25%רמת  עד   (
תיקוה לכל המאוחר  יחל    -")  תקלה משביתה חלקית) (לא כולל) ("50%אחוזים (

  .שעות מקרות התקלה 10בתוך 
3.  

 ) 25%) עד עשרים וחמישה אחוזים (0%תקלה שגורמת לירידה של בין אפס אחוז  (
שעות   24ה לכל המאוחר בתוך  ל תיקויח  –")  תקלה משביתה חלקית(כולל) ("

  .מקרות התקלה
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 ") ה לכל המאוחר בתוך    – ")  תקלה חלקיתכל תקלה אחרתעות ש  72יחלק תיקו
 מקרות התקלה.

 
או  המשביתה  התקלה  את  לתקן  מת  על  רציף  ובאופן  בשקידה  לפעול  מתחייב  הקבלן 

פי התקלה התקלה המשביתה חלקית או התקלה החלקית בהקדם האפשרי בהתחשב באו
ובזמיות חלקי החילוף. כמו כן, במידה ותתגלה תקלה משביתה במתקן, תבוצע בדיקה  

 כוללת של כלל המתקן.  
 

כל ציוד שסופק על ידי הקבלן ולמשך תקופת אחריות היצרן, הקבלן יהא אחראי   בגין
הרכיבים  הסרת  היצרן,  אחריות  מימוש  לצורך  הרלווטי  היצרן  מול  הקשר  ליהול 

 , הובלתם והחלפתם ברכיבים תקיים באתר.התקולים
  

וי,  ככל שבאתר תתרחש תקלה בתחום המסור לאחריותה של חח"י, יפעל הקבלן, ללא דיח
 לתיאום ביצוע התיקון על ידי חח"י, ולקליטת טכאי החברה באתר. 

  
ייחשב כתקופה בה המתקן איו זמין לעין   כל עיכוב בלוחות הזמים המפורטים לעיל 

לספח זה, למעט במקרה שהעיכוב בע מהחריגים לחישוב   3פיצוי שוא ספח  חישוב ה
 ם בהסכם זה. הזמיות המפורטי

 
 התקופות המפורטות להלן לא יחושבו במסגרת חישוב תקופת העיכוב:מוסכם כי 
 

 .סיבות "כוח עליון" כהגדרתו בהסכםב 
 

  ב הקבלן  מחויב  לא  לגביהם  חלקים  של  החלפה  תידרש  בהם  החזקת  במקרים 
רות על ידי הקבלן  להלן. באם פתחה קריאת שי  5חלקי חילוף בהתאם לסעיף  

לו מחויב   חישוב זמן התגובה  בחשבון, לצורך  יילקח  באחריות, לא  ציוד  ליצרן 
צרן הציוד  הקבלן, זמן ההגעה של החלפים באחריות לאתר ו/או זמן הטיפול של י

וקט הציוד  ליצרן  פה מיידית  בתאי שהקבלן  בכל הצעדים האפשריים    וזאת 
יעת החרפתה. לתיקון התקלה, אף באופן חלקי או למ 

  

  של מחדל  או  מעשה  בשל  שלא  למתקן  הקבלן  של  גישתו  מעה  בהם  במקרים 
 הקבלן. 

 
שביתות ו/או  הקבלן יהל יומן אירועים ממוחשב ומסודר של כל ההודעות, התקלות מ

ו בקשר עם המתקן ויעבירם למזמין  מהותיות/קריטיות ושאר קריאות השירות שמסרו ל
 .  בדוח החודשי שמופק למזמין 

 

 חלקי חילוף  

  
הקבלן יקבל מקבלן ההקמה את חלקי החילוף אותם מחויב קבלן ההקמה לספק למזמין, ויאחסן  

בהם   לעשות  רשאי  ויהיה  ה"ל  החילוף  חלקי  את  בהתאם  אצלו  תקלות  תיקון  לצורך  שימוש 
בחלקי   שימוש  זה.  ספח  ולוחות  להוראות  הסתעפות  קופסאות  (ממירים,  עיקרי  ציוד  של  חילוף 

אישור מראש של המזמין. חלקי החילוף יאוחסו בהתאם להוראות יצרי חלקי החילוף חשמל) ב
חיל בחלקי  שימוש  הקבלן  שעשה  במקרה  מקובלים.  בתאים  הוראות,  יהיה ובהיעדר  כאמור,  וף 

 וף בהם השתמש הקבלן. מחויב המזמין להשלים, על חשבוו, את חלקי החיל
 

  דיווח ותיעוד  

  
  הקבלן יספק למזמין את הדו"חות הבאים: 

  
בכל חודש, עד ליום השביעי  לחודש העוקב, ימסור הקבלן למזמין, דו"ח מרוכז, של ריכוז  
התפוקות ופירוט כל התקלות משביתות ו/או מהותיות/קריטיות, אי הסדירות בפעילות  
התחזוקה   לרבות  השירותים,  הפעולות,  במסגרת  שהוחלפו  החילוף  וחלקי  המתקן 
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המצו בוסח  ידו,  על  שבוצעו  "  1כספח  רף  והתיקוים  (בהתאמה,  זה  דו"ח לספח 
 "). חודשי

 
) ימים מתום כל שה קלדרית,  30דו"ח שתי יוגש על ידי הקבלן למזמין בתוך שלושים (

פעולות   כל  פירוט  את  היתר:  בין  וכולל  החודשיים,  הדו"חות  מכלול  של  סיכום  ויכלול 
ריכ הדו"ח  יכלול  כן,  כמו  שה.  באותה  שקטו  והתיקון  התפוקות התחזוקה  של  וז 

השתיות, פירוט כל התקלות משביתות ו/או מהותיות/קריטיות ואי הסדירויות בפעילות  
לרבות  השירותים,  הפעולות,  במסגרת  שהוחלפו  החילוף  חלקי  כל  של  ופירוט  המתקן 

 "). הדו"ח השתיהתחזוקה והתיקוים שבוצעו על ידו ("
  

 זמיות מתקן  

 
ה במשך כל תקופת  כי  המתקן השתית לא תפחת מהקבלן מתחייב  זמיות    -שירותים 

המפורט    98% הזמיות  לחישוב  "  3בספח  בהתאם  (להלן:  המתקן  למפרט  זמיות 
 ").  המובטחת

 
יחויב הקבלן  מוכה מזמיות המתקן המובטחת,  ככל שזמיות המתקן השתית תהיה 

בפועל. סכום  וקה בפועל תחולק  באחוז הזמיות  בפיצוי למזמין על פי החישוב הבא: התפ
אחוז זמיות עבור אותה שה.    100זה ייחשב כתפוקה הפוטציאלית של המתקן במצב של  

מ מוכה  תהיה  בפועל  המתקן  וזמיות  בין    98%-במידה  ההפרש  לאחוז    98%בשה, 
למחלק  המכירה  ובתעריף  המתקן  של  הפוטציאלית  בתפוקה  יוכפל  בפועל   הזמיות 

הפרו שוא  המכרזית  להסדרה  "בהתאם  (להלן:  המתקןיקט  זמיות  בגין   פיצוי 
 ").  המובטחת
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******************************** 
  

  1ספח 
  תוים בדו"ח חודשי 

  
  

  פירוט תפוקה חודשית
  יופיעו תוי סך תפוקה חודשית (בחלוקה לימים) עבור כל ממיר + סך מצטבר של כל החודש: 

  
    תאריך + תפוקה בקווט"ש     

  סה"כ            מס' ממיר  הערות 
                
                
                
                

  
  

  משביתות ו/או מהותיות/קריטיות:  יומן אירועים / אפיון תקלות
  

תחילת   מס' ממיר
תקלה 
  יתוק 

מהות 
  התקלה

מס' 
  סטריג

  מועד סגירה  סטטוס וכחי 

            
            
            

 
 ההת של  מפורט  תיעוד  יתווסף  התגובה  מזמי  חריגה  של  מקרה  לגורם בכל  הקבלן  בין  קשרות 

 הרלווטי (לדוגמא: פייה ליצרן עבור טיפול בציוד באחריות, תכתובות מול חח"י וכו'). 
 

  
 מעקב שימוש בחלקי חילוף: 

  
ממיר +    תאריך 

  סטריג
  באחריות   מס"ד חדש   מס"ד ישן   כמות   סוג  מוצר 

  כן/לא             
                
               

  
  
  

  וסף, (בתחתית הדו"ח) פירוט שלשארו במלאי לאחר ביצוע ההחלפות. ברשימת חלקי החילוף ש 
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  2ספח 
  בדיקה שתית 

  
  בדיקות תקופתיות 

  
 בדיקות מכאיות    . א

  
  בדיקת שילוט:  )1
  

  קריטריון הבדיקה   תיאור הבדיקה   מס'

  ומובילים כבלים   1

   בהתאם    -מובילים המובילים  על  חובה  שלטי  התקת  תקיות  לוודא  יש 
  וד ולתקות. לייע

   כבליDC   -   כתובת המערך ומספר הממיר אליו יש לבדוק תקיות סימון 
  הוא מחובר בשי הקצוות. 

  כבליAC –  .י הקצוותות סימון כתובת הכבל בשיש לבדוק תקי  

2  
לוחות   מפסקים, 

DC  וממירים  

   לוחותDC -    ג. בדוק קיום וחוזקות שילוט כתובת ומספר סטריבדוק תקי
  שילוט שהגיע מיצרן הלוחות.  התקת

  ית ההצבה. –מפסקיםגים בהתאם לתכות סימון סטריבדוק תקי  

  ות מספור על הממיר   –ממיריםבדוק תקי  

  ות שלטי  –כלליבטיחות ושלטי חובה.בדוק תקי  

  ACלוחות   3
 .ות פחיות זיהוי בחזית הלוחבדוק תקי  

 ות שלטי בטיחות ושלטי חובה.בדוק תקי  

  שילוט הארקה  4

  .ות שילוט מזהה בקופסאות פסי ההשוואהבדוק תקי  

  .ות סימון כתובת המוליכים בלוחות ובפסי ההשוואהבדוק תקי  

  ות שלטי "הארקה לאקודות החיבור הראשיות. בדוק תקילפרק" ב  

  
  

 בדיקת חיזוק מכאי: )2

  קריטריון הבדיקה   תיאור הבדיקה   מס'

1  
  פלים  

  ם)(כל המערכי

  .ית ההצבהזקים כלשהם בתכ תעד  

   עיוותים מפי  שדרש)  (היכן  מדידה  ובסרט  ויזואלית  בדיקה  בצע 
  הובעים מלחצים מכאיים על המסגרת.

 ) מדגמית  הפלים 5%בדוק  ברגי  הידוק  את  מתאימים  בכלים   (
  למסילות עד ליצירת מגע מלא בין המשטחים. 

 ית לבדיקת חוסן ההל ידה.הזז את הפתק  

  ממירים  2

  .בדוק יציבות גב העבודה ויזואלית ופיזית ע"י הפעלת כוח מתון  

   .יות, גלווןי עיוותים, פגיעות מכאבדוק את גב העבודה מפ  

  .בדוק את שלמות הממיר, העדר פגיעות, כל הברגים במקומם  

  .ה ע"י הפעלת כוח פיזי מתוןבדוק את חוסן ההתק  

 י חסימת פתחי אוורורבדוק מפ  
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  .בדוק שמדבקות הזיהוי גלויות לחלוטין  
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3  

  
  

                     
  
  

  AC-DCלוחות חשמל 
  

(בדוק העדר מתח לפי 
תחילת הבדיקה במכשיר  

 מדידה תקין).

  .בדוק את שלמות הלוח, העדר פגיעות, כל הברגים במקומם  

   

 ש בכלים מתאימים  בדוק שכל הברגים בלוח מחוזקים היטב. השתמ
  לביצוע הבדיקה..

   המעטפת בורגי  של  יתר  מחיזוק  כתוצאה  עיוותים  שאין  בדוק 
  ושהדלתות והפלים סגרים בקלות וללא הפעלת כוח.  

  י חול, אבק ומים. בדוק את הידוקבדוק את אטימות הלוחות מפ
  ותקיות כיסות הכבלים לארון. 

4  

שלמות ויושר  
הקוסטרוקציה 

, בדיקת עגוים  הושאת
  ודיאגולים. 

 בדוק גלוון  

 י קורוזיהבדוק העדר עיוותים, כיפופים, סימ  

  בין חדירה  קודות  ואיטום  בידוד  יריעות  של  תקיותם  בדוק  
  הקוסטרוקציה והגג. 

   המשטחים.  כל הברגים קיימים ומחוזקים עד ליצירת מגע מלא בין
 למיעת שחרור.אומים "יילוק"  \קיימות דסקיות משוות

  הפעל כוח פיזי מתון לבדיקת חוסן ההתקה.

 ותקודות ההארקה תקיבדוק רציפות של מסילות וש  

   ים, הידוק בורגי המהדקים, פיצול גידים בכבלבדוק את חוזק העוג
  המתיחה ודרגת מתיחתו בהתאם להחיות הקוסטרוקטור.

5  
שלמות וחוזק מובילים     

AC-DC  

 שלמו את  העדר בדוק  חלקים,  בין  רציפות  גלוון,  המובילים,  ת 
  עיוותים ופגיעות ושלמות המכסים והצמדתם. 

   רציפות לאדמה. בדוק  והארקתם  מתכתיים  חלקים  בין  חשמלית 
  וודא שפירוק מכסה לא יפגע ברציפות הארקה לחלקים אחרים.

6  
תקיות והתקת כבלים       

AC-DC  

 בבידוד.  בדוק את שלמות הכבלים והעדר פגיעות  

  חים ותפוסים לתעלה במרווחים שווים ובאופןבדוק שהכבלים מו
  מסודר כפי שהותקו

  סולמות    7
 .םה וחוסקודות הקיבוע למב בדוק את  

  .יעת טיפוסון מגבדוק שלמות, גלוון, ומ 
  טפס על הסולם בזהירות ובחן את כל השלבים.  

  כלובי וקירות ממירים  8
 ן. בדוק שלמות, גלוו  

  .עילהי הוגבדוק את סגירת הדלתות ומ  

  מדרכים (אם קיים)   9

  ה ע"יהפעלת כוח פיזי מתון. בדוק חוסן התק  

  בין מלאה  להצמדה  עד  ומחוזקים  במקומם  הברגים  שכל  בדוק 
  המשטחים. 

 שלמות, רציפות, גלוון ועוותים(אם קיים).  -בדוק באופן ויזואלי  

   

  ם) קווי חיים (אם קיי  10

  העזר בכלים מתאימים.  –בדוק את חיזוק הברגים  

  .בדוק אם קיימים גידים מפוצלים בכבל הפלדה  

  הפרעה ושאין  הכבל  תוואי  לאורך  מכשולים  קיימים  שלא  בדוק 
  ליידות לאחר ההתחברות לכבל.

  מעקות (אם קיימים)   11
  .בדוק שלמות, רציפות, גלוון  

 ע"י למבה  החיבור  חוסן  את  פיזי    בדוק  כוח  לאחר  הפעלת  וזאת 
  שקשרת ברתמת בטיחות לקודת עגון קוסטרוקטיבית בגג. 

  קופסאות חשמל   12

 .בדוק שכל בורגי החיזוק במקומם ומחוזקים היטב  

   ושאי מישור  על  התקה  או  יתר  מחיזוק  הובעים  עיוותים  בדוק 
  אחיד.

 הידוק בדוק  באטימות.  הפוגעים  וסדקים  חורים  העדר   בדוק 
  אטיגרוים 

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"
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 בדיקות חשמליות  . ב
 

 :DCבדיקות צד  )1
  

עבדה מוסמכת בשה האחרוה. הבדיקות החשמליות יבוצעו במכשירי מדידה שעברו כיול במ
  .2%טווח הסטייה של מכשירי המדידה לא יעלה על 

  
תיאור    מס'

  הבדיקה 
  קריטריון הבדיקה 

1  
בדיקות 
  הארקה 

   בדיקת מדגמית של בצע  לפלים:  רציפות חשמלית   10%רציפות הארקה 
ההארקה במד   של  הראשית  החיבור  קודת  בין  מאריך  ובחוט  רציפות 

ק לבין  הפל. לקוסטרוקציה  למסגרת  ההארקה  גישור  של  החיבור  ודת 
  100%במידה ויש כשל, יש לבצע בדיקה של 

   חשמלית     10%רציפות הארקת התעלות: בצע בדיקת רציפות מדגמית של
קודת   בין  מאריך  ובחוט  רציפות  ההארקה במד  של  הראשית  החיבור 

קה של  לתעלה לבין קטעי התעלה ולמכסים. . במידה ויש כשל, יש לבצע בדי
100%  

  רציפות במד  חשמלית  רציפות  בדיקת  בצע  הממירים:  הארקת  רציפות 
ובחוט מאריך בין קודת החיבור הראשית של ההארקה לגוף הממיר לבין 

  פס ההשוואה בלוח הממירים.

  בצע לקוסטרוקציה:  הראשי  ההשוואה  פס  בין  הארקה  רציפות  בדיקת 
מאריך בין הפה"פ הראשי לבין בדיקת רציפות חשמלית במד רציפות ובחוט  

  פס ההשוואה בגג וביו לבין קודות החיבור בפרטי הקוסטרוקציה.

2  
בדיקת בידוד  

  מוליכים 

  בצע בדיקת בידוד מוליכיDC  1000במכשיר בודק בידוד במתחV . 
הסטריגים בלוח  תתבצע  והקו    הבדיקה  מותקים  המפסקים  כל  כאשר 

בין: פלוס והארקה, מיוס והארקה המדד איו מחושמל. יש לבצע מדידה 
  ובין הפלוס והמיוס. 

 מוכה מ 100אין לקבל תוצאהMΩ  .  

3  

מדידת מתח  
על כל סטריג 

  בריקם
  

   מתח במד  מדידה  סטריג  DCבצע  מותקים    לכל  המפסקים  כל  כאשר 
 והמדידה מתבצעת בכיסה להדקי המפסק.

בטור הפלים  למספר  מקורבת  להיות  צריכה  המתקבלת  כפול   התוצאה 
  מתח הריקם של פל בודד. (תלוי בתאי הסביבה בזמן המדידה) 

13  
בין  כבילה  שרשור 

  הפלים 
  והצמדתם המחברים  התאמת  ע"י  השרשורים  חיבורי  את  בדוק 

  המלאה, סה למשוך מעט את הכבלים וזהה חופש תועה חריג. 

  חיבור הארקות  14

   ליםהפ בין  הארקה  גישורי  חיבור  תקיות  לקוסטרוקציה. בדוק 
פות בין מסגרות  במכשיר בודק רצי  10%בדוק רציפות מדגמית של  

לבצע   יש  כשל,  ויש  במידה  הראשית.  החיבור  קודת  אל  הפלים 
  100%בדיקה של 

   .בדוק חיבור הארקות לכל חלקי תעלות המתכת כולל המכסים  

   :קודות ות חיבור מוליך ההארקה לממיר בשתי1בדוק את תקי  (
 פימי עם כבל ההזה. 

  וף.בצע בדיקת רציפות לפס ההשוואה בלוח האיס

 בדיקת הארקה בלוח מוזן: 
o  .ות חיבור מוליך ההארקה ללוח המוזןבדוק את תקי  

  ות חיבור כבלי ההארקה לפה"פ הראשי. בדוק חיזוקבדוק את תקי
אומגות לפס. סה להזיז את \ברגים ואומים ואת הצמדות עלי הכבל

  המוליך כדי לזהות חופש.

 ההארקה מוליכי  חיבור  תקיות  את  הקוסטרוקציה   בדוק  לשלד 
  וודא רציפות בין חלקי השלד בבודק רציפות.

51  
מערכת   בדיקת 
והפעלת   התקשורת 

  היטור

  קודתו המרכזית   התקשורת  יחידת  ותקיות  המצאות  בדוק 
  ראוטר בארון התקשורת\רשת

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"
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  יש לבצע תחילה מדידה של מתח בריקם וזרם קצר לפל בודד. -חשוב
  
  
  
  
  
 

  :ACבדיקות צד  )2
 

  הארקות  1
 בדיקת הארקה בלוח מוזן: בצע בדיקה ב-  LOOP-TESTER   בין

 וודא שערך ההתגדות   -המפסק הראשי ובין פס ההשוואה הראשי
  המתקבל מתאים לגודל החיבור. 

  בדיקת בידוד   2

 500Vבמכשיר בודק בידוד במתח  ACבצע בדיקת בידוד מוליכי 
קווי   בכל  תתבצע  הפאזות הבדיקה  בין  מוך  במתח  החשמל 

  לאדמה ובין האפס לאדמה. 
  3MΩאין לקבל תוצאה מוכה מ 

3  
צד    בדיקת 

AC    ילפ
  הפעלה

  מערכתבמפסק הראשי של ה  ACבצע בדיקת מתח

4  

מתח   בדיקת 
AC   בלוחות

ראשיים  
של   ומשיים 

     המערכת 

בצע הפעלה של המפסק הראשי(וודא כי המפסקים הראשיים בכל 
במצב   מתח  offהלוחות  בדיקת  בצע  מכן  ולאחר   (AC    יסהבכ

  ללוחות. 

5  
בדיקות 

חיבור  -יתוק
  מתקי חשמל 

מצבי   בכל  כוה  הפעלה  ובדוק  למפסקים  הפעלה  בדיקת  בצע 
  פסק.המ

 TRIPהפעל את מצב הבדיקה של כל מפסק ע"י לחיצה על לחצן  
  ובדוק יתוק והחזר לפעולה.

  בדיקה של מפסק מגן הפועל בזרם דלף(פחת) ע"י מכשור מתאים 
  

 בדיקות הפעלה:  )3
  

  
  
1  
  

  
בדיקות 

הפעלה של 
  הממירים

היצרן הוראות  פי  על  הממירים  של  הפעלה  מתח   - בצע  בדיקת 
  לפי הפעלה.   AC -ו  DCם בצד בכיסת הממירי

מתח   תרים  בו  באופן  הממירים  את  לממירים     DC*הפעל 
  לממירים.  ACולאחריו מתח 

מופעל   ויש)  המאוורר(במידה  כי  וודא  הממירים  הפעלת  בזמן 
  למס' שיות לבקרה 

יש לוודא תחילה שאין   -תקיות של פעולת הממיריםבצע בדיקת 
שמראה הממירים  על  חיווי  תקלה(ורה  כל  במידה    -הודעה)\על 

  ויש אא פעל על פי הוראות היצרן 
 - בצע בדיקה שאין כל רעש חריג ששמע מהממירים בזמן עבודתם

  במידה ויש אא פעל על פי הוראות היצרן 

2  

בדיקת  
זרמים 

בכיסות 
לממיר 

)A+B ( 

בכל ממיר(במידה     B-ו  Aבכיסה    DCבצע מדידה ע"י מד זרם  
יותר מזוג   הזוגות) התוצאה ויש  כל  על  יש לבדוק  בכיסה  אחד 

במקביל  הסטריגים  למספר  מקורבת  להיות  צריכה  המתקבלת 
  זרם של סטריג אחד. Xוזה ע"י חישוב של  מס' סטריגים 

3  

בדיקת  
מערכת  

התקשורת 
והפעלת 

  היטור

בדוק קיום תקשורת בין יחידת התקשורת לכל הממירים באתר  
  ולמערכת המטאורולוגית

  בדוק האם המערכת מעבירה תוים לפורטל

4  

בדיקת  
חיישים  
במערכת  

  מטאורולוגית

  בדוק תקיות התקת החיישים 

  בדוק הפעלת החיישים על ידי קבלת התוים למערכת היטור

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"
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  בדוק תקיות התוים על פי הוראות היצרן

5  
בדיקת  

  חיישים 
  בדוק יקיון החיישים, מדי קריה

 IRת בדיקו  6
מדגמית לפלים ובדיקה מלאה ללוחות החשמל   IRבצע בדיקת  

AC   ו-DC    לפחות,    40%באתר כאשר האתר בהספק עבודה של
  IRומלא את הטופס לבדיקות 

 
  

 החיות לביצוע הבדיקה השתית 
 

 כל הבדיקות יבוצעו בהתאם לפרקטיקה המקצועית, ע"י גורם מוסמך ובכפוף לכל דין.  -
 ייקבע מראש בתיאום בין הקבלן למזמין. מועד ביצוע הבדיקה  -
רק   - יבוצעו  כיול  הבדיקות  ותעודות  תקי  ציוד  עם  תקיה,  בדיקה  של  קיומה  המאפשרים  בתאים 

 בתוקף.
בדו"ח יצויו תאריך, שעה ותוי מזג אוויר רלווטיים, ויצורפו תוי כל הבדיקות שבוצעו בתוספת   -

 העבודה.תמוות, חתימה והעתק רישיון חשמל של מבצע 

אפיין ולהמשיך את ביצוע הבדיקות עד למציאת יש ל  - בכל מקרה של חריגה או ליקוי בבדיקה כלשהי   -
 מקור התקלה.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"
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 3ספח  

  זמיות המתקן 
  

  הגדרות 
  
  ממוצע הזמיות של יחידות הייצור. -" זמיות מתקן"
  
ייצור" ורכיבים מכלו  -"  יחידת  מיתוג  קופסאות  כבלים,  (פלים,  אחד  לממיר  הקשורים  הרכיבים  ל 

חשמליים אחרים). יחידת ייצור תיחשב לזמיה אם היא מספקת ארגיה לרשת החשמל. במידה ויחידת  
יותר מהסטריגים מותק   או  ואחד  יותר מסטריג אחד,  כוללת  הייצור תימדד   -ייצור  יחידת  זמיות 

ב למסבאחוזים  בהם  התאם  זמן  פרקי  בחשבון  יילקחו  לא  הזמיות  בחישוב  הזמיים.  הסטריגים  פר 
  המתקן לא יכול לייצר חשמל מסיבות שאין תלויות בקבלן התחזוקה. 

  
  אירועים הפטורים מחובת זמיות 

  
 שעות חשכה  . 1

 וואט למ"ר) 150זמים בהם הקריה מוכה מקרית הסף (  2.

 זמים בהם אין חשמל ברשת, או שאיכות החשמל איה עומדת בדרישות המיימום של הממירים   3.

 זמן התאוששות של המתקן לאחר הפרעות ברשת החשמל  4.

  .ם מורשה אחרזמי יתוק המתקן לצורך ביקורת של חברת החשמל, רשות החשמל, או כל גור  5.

 זמי יתוק המתקן ע"י המזמין   6.

  זמים בהם המתקן לא זמין ואין אפשרות גישה למתקן   7.
  . זמי אספקה של חלקי חילוף אשר אספקתם באחריות המזמין. 8
  . זמי יתוק המתקן לצורך טיפול ותחזוקה כללית  9

  . כוח עליון. 10
  

  חישוב זמיות יחידת הייצור 
  

tot

unv

PU

H

H
AV  1

  
4.   
  בוסחה זו: .5
6.   

PUAV     ות יחידת הייצורזמי  
unvH    ות היחידה-סך שעות איזמי  

totH      יכוי פרקי הזמן בהן המתקן לא יכוללייצר חשמל כאמורסך שעות תקופת הבדיקה ב  
  

  חישוב זמיות המתקן  
  

  ודלן היחסי: זמיות המתקן תחושב כסכום זמיות יחידות הייצור בהתאם לג
  

P

PAV
A

PUPU


*

  
7.   
  בוסחה זו: .8
9.   

A     ות המתקןזמי  
PUAV    ות יחידת הייצורזמי  
PUP     הספק יחידת הייצור  
P (הספק סך יחידות הייצור) הספק המתקן  

   
  

  בשה.  98%הקבלן  מחויב לזמיות של   - התחייבות לזמיות המתקן
  

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"



 טופס הצעת מחיר   –מסמך ג' 

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"



   ירמחהצעת   טופס –מסמך ג' 

 

 י החתום מטה, ______________ ת.ז. _________, שהנני ממלא תפקיד _____________ במציע אנ

 לרבות על הצעת  מכרז___________________ ומוסמך לחתום בשמו על מסמכי ה שהוא התאגיד ששמו

 כדלהלן:  המחיר והצהרת המציע הזו, מצהיר ומאשר בזה

 הצעת מחיר  .1

מחיר   תיאור השירות 

מקסימום 

  1לכל 

KWp   

אחוז הנחה מוצע  

 * ממחיר המקסימום

לאחר   מוצע מחיר

 * הנחה

בגין   והשלמה  הסופית  המלאה,  התמורה 

המפורטות   העבודות  היקף  כל  של  הביצוע 

ב' מסמך  )לרבות  המכרז  מפרט   –  1במסמכי 

להקמת   ההקמה(  והסכם  )הקמה(  השירותים 

 * המתקן ולחיבורו המלא לאחר מבחנים *

3,500  ₪  ______ 

 

 ______ 

 

שירותי   כל  מתן  בגין  השנתית  התמורה 

התחזוקה המפורטים במסמכי המכרז )לרבות  

ב' )תחזוקה(    –  1מסמך  השירותים  מפרט 

 *והסכם התחזוקה(**

 

100  ₪ 

 ______  ______ 

בין  ובין המחיר המוצע  * בכל סתירה  יגבר    אחוז ההנחה המוצע,  הנחה,  ועדת  לאחר  אחוז ההנחה המוצע. 

  ן כל טעות בחישוב המחיר המוצע לאחר הנחה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,המכרזים תהיה רשאית לתק 

   ., ללא כל טענה או תביעה כלפי החברה בעניין זהוהמציע יהיה מחויב למחיר המוצע לאחר התיקון

להסכם ההקמה ויגיש את ההסכם    19.1גם בסעיף    )התמורה(  לאחר הנחההמחיר המוצע  המציע ימלא את  **  

   .כנדרש במכרז חתום

להסכם התפעול והתחזוקה ויגיש    11.1.1גם בסעיף    )התמורה(  לאחר הנחההמחיר המוצע  ימלא את  המציע    ***

 . כנדרש במכרז את ההסכם חתום

ו/או    להסכם ההקמה  19.1בסעיף    שמילאובין המחיר    ,בו נקב המציע בטופס זהבכל סתירה בין המחיר המוצע  

 .  , ובהתאם לתנאיוטופס זה לפי, יגבר המחיר המוצע להסכם התפעול והתחזוקה 11.1.1בסעיף 

,  להסכם התפעול והתחזוקה  11.1.1ו/או בסעיף    להסכם ההקמה  19.1לא מילא המציע את המחיר בסעיף  

ה בעניין.  במקומו, ללא כל טענה או תביעה מצד המציע לפי החבר   לעשות זאת  ועדת המכרזיםתהיה רשאית  

, בהתאם לשיקול  במילוי הסעיפים הנ"ל על ידי המציעועדת המכרזים תהיה רשאית לתקן כל טעות  בנוסף,  

 דעתה הבלעדי, והמציע יהיה מחויב למחיר לאחר התיקון, ללא כל טענה או תביעה כלפי החברה בעניין זה. 
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 הערות כלליות לעניין מילוי הצעת המחיר  .2

 ."מחיר מוצע לאחר הנחה "  ואת  "אחוז הנחה מוצע ממחיר המקסימוםעמודת " על המציע למלא את   2.1

, המקסימום  יציין מציע אחוז הנחה ו/או מחיר מוצע אשר חורגים ממחיר, כי בכל מקרה שבו  יובהר 2.2

  ו.הצעת את לפסול, הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם, רשאית החברה תהא

כל 2.3 את  מגלמת  המחיר  הצעת  כי  הענקת    למובהר  עם  בקשר  לבצע  הזוכה  המציע  שעל  הפעולות 

במסמך  כפי שמופיע  וכן  ,  (תפעול)  הטכנימפרט  ה)הקמה( ו  הטכנימפרט  הבהתאם להוראות    עבודותה

 .  וביתר מסמכי המכרז הסכם התפעול )לפי העניין( –הסכם ההקמה ובמסמך ה'  – 'ד

פריטים  או    המציע הזוכה שירותיםהצעת המחיר בטבלה זו אינה מחייבת את החברה להזמין מאת   2.4

 בהיקף כשלהו או בכלל. 

 המחיר שינקב יהיה בספרות בלבד ויהיה לפני מע"מ.  2.5

מובהר ומודגש כי הצעת המציע כוללת את כל ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין הרגילות,   2.6

הובלה,  מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירותים על פי הסכם ההתקשרות, לרבות הוצאות  

חומרים, ציוד, תשלומים לעובדים, ביטוחים, ערבויות וכל יתר ההוצאות הנלוות למתן השירותים.  

מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים ככל שיחולו, לרבות מכס, בלו, מס  

ת שהיא  קניה, וכיו"ב וכן שינויים בשיעורי מדד המחירים לצרכן ו/או התשומות ו/או כל עלות אחר

 הקשורה במתן השירותים ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה. 

חוזרת    ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות והינה בלתי  180הצעת המחיר תעמוד בתוקף למשך   2.7

 .ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון

         

חתימה וחותמת    כתובת רשומה   ח.פ   שם המציע   תאריך 

 המציע 

 

 אישור עו"ד 

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

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

לתת   והמוסמך  עליו    זה  צהירת_________________,  כי  שהזהרתיו  ולאחר  המציע,  בשם  ולהתחייב 

י יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל  להצהיר את האמת וכ 

 וחתם עליו בפני.
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 EPCהסכם 
 

 2021____ לחודש _______,  ביום ב_______ שנערך ונחתם
 
 :  בין
 

 ____________, ח.פ. _____________   בין:
 מרח' ________________________      
 ______________  כתובת דואר אלקטרוני     

 ("הקבלן" -)להלן    
 

 מצד אחד; 
   החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ  :לבין

 ח' _________________רמ
 כתובת דואר אלקטרוני____________ 

 "( המזמין)להלן: "    
 מצד שני; 

 
 

להקמה תפעול ותחזוקה של מתקן  לקבלת הצעות  "(  המכרז)"מכרז מס' ____  בה  זכ  קבלןוה הואיל 
חשמל-פוטו לייצור  חלק  , וולטאי  את  נספחיו  עם  יחד  ואשר    המהווה  המכרז  מסמכי  של  א' 

 חלק אינטגראלי מהם;  ההסכם מהווה 

 
תעשייתי  -בפארק האקו  מזמיןבמפעל של הלהקים    מעוניןהמזמין  בהתאם להוראות המכרז,  ו הואיל 

, אשר  קילוואט 200-כ וולטאית בהספק מותקן של-פוטו מתקן סולארי בטכנולוגיה  נאות חובב 
 כהגדרתה להלן;  ל במסגרת ההסדרהישמש לייצור חשמל, וחיבורו לרשת החשמ

 
ה   והינ   הקבלןו לוהואי ותחזוקה    עוסקתחברה  הקמה  אספקה,  מתקניםבתכנון,  סולאריים    של 

פוטו ו-בטכנולוגיה  הואוולטאית  כי  מצהיר  קבלני    ובנוסף  לרבות  ובעצמ  הקבלן  באמצעות 
כ   (,ומאחריות  לגרוע)מבלי    ומשנה מטעמ  די לעמוד  בעל הידע, היכולת והמומחיות הנדרשים 

 בהסכם זה; והתחייבויותי כלל ב
 

בהתאם    באתר את המתקן כהגדרתו להלן   להקים  וביכולת   כי  ומצא  בדק  כי  מאשר  הקבלןו והואיל
 ;לזמנים המפורטים בהסכם זה

 
  רכישת  תכנון, האת    ועל עצמ  מקבל   הקבלןהסכם זה, במסגרתו  והצדדים מבקשים להתקשר ב והואיל

תו המסחרית  המתקן לרשת החשמל עד תחילת הפעלשל  ור  והחיב התקנה,  ה   ההקמה,הציוד,  
הוראות  לבהתאם  "(  הפרויקט)להלן: "  למתקן טרם מסירתו למזמיןבדיקות  ובכלל זה ביצוע  

זה  ,הזמנים  ות לוחל  , החוק בהסכם  הכלולות  ולהתחייבויות  למפרטים  להוראות,    לתנאים, 
לוואט מותקן  י לכל ק  בועקובתמורה למחיר פאושאלי  ו  Turnkey, על בסיס  ובמסמכי המכרז

(KWp); 
 

 הוצהר והותנה בין הצדדים, כדלקמן:הוסכם לפיכך 
 

 מבוא וכותרות  .1

 
 מנו ויקראו כתנאים מתנאיו. היהמבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד   1.1

 
 כותרות ההסכם נרשמו לנוחיות הקריאה בלבד ולא ייעשה בהן שימוש כלשהו לשם פרשנותו.   1.2
 
את  פטור  ילא  או מי מטעמו    המזמין   על ידי   ינתנו שי , במפורש או מכללא,  שוראי  או   בדיקהכל   1.3

. למען הסר ספק, הסמכויות המוקנות למזמין  זה  מכוח הסכם   ו מקיום התחייבויותיהקבלן  
ופעילותו מטעמו,  למי  אי  או  מהתחייבויות    ו פעילות-או  מאיזו  תגרענה  לא  להן,  בהתאם 

 הקבלן. 
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ההס 1.4 נוסח  בין  סתירה  של  כלשהו  במקרה  נספח  לבין  גופו  יהיה  כם  בגוף  להסכם,  האמור 

מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין    הסכם עדיף על האמור בנספח.ה
 ההסדרה לבין הוראות הסכם זה ונספחיו, יגברו הוראות ההסדרה על הוראות הסכם זה.

 
  תוכן   אם  אלא,  לצדם  המופיעה  המשמעות,  הטיותיהם  על ,  שלהלן  למונחים   תהיה  זה   בהסכם 1.5

 :אחרת  בויייח הקשרם  או הדברים
 

את זכות    והמעניק ל  ,קבלןאישור בכתב מאת המזמין, המופנה ל  –"אישור תחילת העבודות"  
זה    שימושה ממועד  העבודות.  ביצוע  לצורך  היתר,חייב  הקבלןהיה  י באתר  בין  את    ,  לקיים 

 .על פי הסכם זהויתר ההתחייבויות הרלבנטיות הביטוחים 
 

לאחר השלמת הקמת המתקן וסמוך לחיבור    בלן קהבצע  ייקות שבד   –"בדיקות טרם חיבור"  
 להסכם זה.  'בנספח  ובלהלן   12בסעיף כמפורט המתקן לרשת החשמל, 

 
קבלה"   ידי    -"בדיקות  על  שיבוצעו  החשמל,    הקבלןבדיקות  לרשת  המתקן  חיבור  לאחר 

 . הלהסכם ז  'בנספח ל להלן ובהתאם 13בסעיף כמפורט 
 
"  "האתר" גגות  –  "הגגו/או  ה  שטח  של  במפעל  הנמצא  המתקן,  יוקם  בפארק    מזמיןשעליו 

חובב-האקו נאות  בתשריט    , תעשייתי  כמתואר  לגג  הגישה  להסכם    ' אנספח  כ   שיצורףודרכי 
  .זה

 
 . געליו מצוי הג   הבנין ו/או כל מבנה אחר  – "נההמב"

 
למתק  –"  ההסדרה" תעריפית  המוקמ אסדרה  סולאריים  שמעל  נים  בהספק  גגות  על    15ים 

 קו"א. 
 
 . הסכםהסכם זה על נספחיו וכל מסמך שהוסכם ו/או שיוסכם כי יהווה חלק מה –" ההסכם"

   
 ה.  כם זהסל ב'ח נספכ מצורף ה  המוסכם  המפרט הטכני – המפרט הטכני""
 
"  "החוק" חק   –  "הדיןאו  חקיקה,  פסכל  משנה,  ציקת  מויקה,  הנחיות  ותקניםוים,    נהליות 

בנוגע לתעריפים, אמות מידה   ידי רשות החשמל  על  ובמיוחד ההחלטות המפורסמות  לרבות 
 . , וכן הוראות חח"י והוראות ההסדרה, לרבות כמפורט בספר אמות המידהונהלים

 
 כם זה. וא להסכהגדרתו במב –" כרזהמ"
 
 ז על נספחיהם. מצורפים למכרכל המסמכים ה –" מסמכי המכרז "
 
קילוואט באמצעות   200 -כשל מתקן לייצור חשמל בהספק מותקן   –" המתקן"" או כתהמער"

וולטאים,  -פוטו  קולטים   ,, הכולל בין היתרוולטאית והזרמתו לרשת החשמל-טכנולוגיה פוטו
מנייה, יש  מערכת  זרם  לזרםממיר  ובקרה  חילופ   ר  ניטור  מערכת  )אין,  השנאה  ם ומתקן 

 תקן. נדרש לשם הקמת והפעלת המ הינו במתח גבוה(, וכל אשרהמתקן  
 
 . הסכום הנקוב בהסכם זה כתמורה לביצוע ההסכם –" התמורה"
 
 , אביזרכל מוצר,  המתקן והשלמתו, לרבות    הקמתשהובאו למטרת    חומריםכל ה  –"  חומרים"

סולארייםב,  רכי מערכ)קולט  פאנלים  וולטאים(,  פוטו  ממיר  ים  מנייה,  ישר  ת  לזרם  זרם 
העתיד להיות  וכל רכיב אחר    ןמתקכל  גמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן  מו  ביןחילופין וכיו"ב,  
 לאתר. סופקו טרםשהמזמין שילם עבורם ו ו/או ציוד  חומריםלרבות חלק מן המתקן, 

 
לישראל  –"  חח"י" חשמל  של   חברת  נעבר  וכל  לרבבע"מ,  המערכת  ה,  מנהל  המחלק,  ות 

 . וסש"ח
 
ו/או יום  ג רשמי  שבוע קלנדרי שלא חל בהם חימים ראשון עד חמישי בכל    –"  קיםסע  יום"

 .כלשהו של מדינת ישראלשבתון 
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כל אירוע אשר מקיים את כל התנאים המפורטים להלן במצטבר: )א( הוא אינו    –"  כוח עליון"
ל  מעשה או מחדל ש; )ב( הוא לא נגרם עקב  ך עליולהסכם המבקש להסתמ  בשליטתו של הצד

לה )הצד  עליו;  להסתמך  המבקש  להסתמסכם  המבקש  להסכם  הצד  יכול  ג(  היה  לא  עליו  ך 
את   לצפות  היה  יכול  לא  עליו  להסתמך  המבקש  להסכם  הצד  )ד(  התרחשותו;  את  למנוע 

   .התרחשותו
 
הזמנים" העבו  –"  לוח  לביצוע  הזמנים  הפרויקטדות  לוח  בהתאם    והשלמת  יצורף  אשר 

 .'ג נספח כ הסכם זה להוראות
 
  מתן  עד.  1996-, תשנ"והחשמל  משק  חוק   לפי   המערכת   הול לני  רישיון   בעל   -"  המערכת  מנהל"

 ;המערכת ניהול על  המופקד חיוני שירות כספק, יתרה  בין, משמשת ח"יח,  כאמור רישיון
 

ן מעת  שיעודכל, כפי  י רשות החשמפורסם על ידהמספר אמות המידה    -"ספר אמות המידה"  
 . לעת

 
התשנ"ומלהחש  משק  וקבח  כהגדרתו  חיוני  שירות  ספק  שיוןיר  לעב  -"  ש"חס"  ,-1996  ,

 ש"ח. סחח"י משמשת כ זה  הסכם חתימת   במועד. נשוא הסכם זה למתקן הרלבנטי
 

יכללועבודות" המתקן    "  להקמת  המיועדים  והחומרים,  המלאכות  הפעולות,  כל  עד  את 
המזמלהשלמתו   לחזקת  ההסכםבהת   יןוהעברתו  להוראות  להובהתא  אם  החוקורם  ,  אות 

 ם. ת ההסכבמסגר בלןקהואשר יבוצעו על ידי 
 
 כמפורט במפרט הטכני ואשר יורכבו במתקן.   -" ריים פאנלים סול"

 
חוק    -"  מוסמכת  רשות" פי  על  הקבועה  מנהלית  ו/או  מקומית  ממשלתית,  רשות  או  ו/כל 

 תקנות. 
 

 ת החשמל. יה לרשהיתר להזרמת אנרג  -" היתר הפעלה"
 
 לוקה של חח"י. ת הח רש -" החשמל רשת"
 
 עסקים.   ביום 07:00-16:00השעות   -" שעות היום"
 

 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:  1.6
 

 תשריט הגג ודרכי הגישה לגג; –" אנספח " 
 

 תכולת העבודות, לרבות מפרט טכני; – "בנספח " 
 

 ; לוח זמנים –" גנספח " 
 

 ; כתבי אחריות של פאנלים וממירים – "דנספח " 
 

 ; הוראת שינוי עבודות – "הנספח "
 

   ;נספח הוראות ביטוח – "ו"נספח  
 

 ערבות ביצוע וערבות טיב. נוסח  – "זנספח "
 

 מהות ההתקשרות  .2

 
  הקבלן  על ידימתקן  ה  שלמסירה  ו  , התקנההקמהה,  נון, אספק כם זה היא תכסשל ה  תכליתו  2.1

ולתנאים המפורטים  , ובכפוף ללוח הזמנים  "turnkey projectעל בסיס עקרון "  עבור המזמין
 . ונספחיו  אות הסכם זהבהור

 
  , באתרתקן  לצורך התקנת המ   נדרשיםה אחראי להשגת כל האישורים וההיתרים  יהיה    הקבלן 2.2

הבולר הנדרשתיאת  חיומים  לשם  חח"י    ובורים  של  החשמל    החשמל לרשת    וחיבורולרשת 
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יתוכנ   ולרבות ובאופן שהמתקן  ניהול והקמת המתקן,  רישוי,  ויותקן בצורה  תכנון המתקן,  ן 
תו וחסכונית  הפנלים  יעילה  יצרן  אחריות  עם  מתקדמים,  טכנולוגיים  באמצעים  שימוש  ך 

המתקן והתקנתו, כאשר  ון  עם תכנבקשר    הקבלןת  אחריוואחריות יצרן לגבי הממירים, וכן  
ון יישא תווי תהמתק   הנדרשים  האישורים  ויקבל,  והחוק  ההסדרהיעמוד בתנאי  קן נדרשים 

מ  לרבות,  דין  פי  על נדרשים  והכלהחשמל  רשותאישורים  הפעלות    -;  את  שיאפשר  באופן 
 כדין.    –המסחרית על ידי המזמין 

 
 הצדדים  הצהרות 2.3

 
 יב בזאת כי:יומתח   מצהיר הקבלן

 
 בהסכם זה.  ושרות פי הסכם, להתקלפי דין או ל ,שהוא  ניעה, מכל מין וסוגאין כל מ (א)
 
להסכם    ול אין   (ב) בסתירה  העומדת  אחרת  בקיום  התחייבות  לפגוע  העלולה  או  זה 

 התחייבות כאמור.   ומתחייב להימנע מלקבל על עצמוהוא על פי הסכם זה,  ויותי התחייבו
 
ה  םקיייא  וה (ג) כל  וההסדרהה  וראותאת  פעולותי   הביטוחודרישות    חוק    ובכל 

זהגרת  במס  ו ותיייבויוהתח  הרלבנטי  הסכם  הדין  להפרת  יגרום  שלא  לרבות  ובאופן   ,
 . זמיןההסדרה על ידי המ

 
הנ   ונ יה (ד) והמיומן,  יסיון, הכישורים, האמצבעל הידע, היכולת,  כוח האדם המקצועי  עים, 

העבודות   לביצוע  הנדרשים  הכלכלי  ת  פי-עלוהחוסן  הסכםכל  וברש  נאי  כל    ו ותזה, 
ההיתרי ה הרישיונות,  והאישורים  מם  מלוא    ה מננדרשים  קיום  לצורך  דין  כל  פי  על 

 זה.  לפי הסכם והתחייבויותי 
 

כ ק  בד (ה) ומצא  העבודה  מפרט  ואת  האתר  העבודות  את  של  מלאה  תמונה  מספקים  הם  י 
ד  כי לא נדרש היתר בנייה לפי  ווכמו כן מצא לפי בדיקת  והיקפן מת שר עם הקין בקכל 
   .המתקן

מלא  מהווההתמורה   (ו) עבו  תשלום  בוהוגן  התחייבויותייצור  במלואן    וע  ההסכם  פי  על 
 . סףונ  תשלום לכל  תזכאי  היהת לא  זו ורה לתמ מעברובמועדן בהתאם להוראותיו, ו

 
 המזמין מצהיר ומתחייב בזאת כי: 

 
 זה. בהסכם  וקשרות , להת, לפי דין או לפי הסכםשהוא  אין כל מניעה, מכל מין וסוג (א)

המזמין רשאי לבצע את   הןתר, לפייות בא, הזכולכך  שדרהנ  במועד   לו  שיהיו  או  לו  יש  כי (ב)
 גישה לאתר.    קבלן לתיר  העבודות באתר באמצעות קבלן משנה, ולה

בקיום  חי התלו  אין   (ג) לפגוע  העלולה  או  זה  להסכם  בסתירה  העומדת  אחרת  יבות 
 .התחייבות כאמור ובל על עצמימנע מלקיב להמתחי ואעל פי הסכם זה, וה  והתחייבויותי 

 

 תעבודו .3

 
המתקן,  למ  ספקי  הקבלן 3.1 את  כך  באופן  זמין  ולצורך  הטכני,  המפרט  את  את  יהתואם  בצע 

בסיס  העבודות על   ,Turnkey  ק למחיר  ללובתמורה  ובהתאם  ולתנאים  בוע,  הזמנים  ח 
 האחרים המפורטים בהסכם זה.

 

ידי   3.2 על  שיבוצעו  זה הס  גרתמסב  הקבלןהעבודות  ה  ויכלל   כם  כל  המלאכות  את  פעולות, 
המתקן עד הפעלה מסחרית והעברתו לחזקת    ה של השלמ ו  הקמה  רך נדרשים לצו, הוהחומרים

 : , לרבותאלית שלונוחה למתקן ותפוקה מקסימפשר גישה באופן שיאו המזמין 
 
מסמכים   (1) של  אישור  –הכנה  קבלת  למועד  ועד  הפרויקט,  תחילת  על  הודעה  ת  תחיל  מקבלת 

 בות:ודות, לרהעב
 
ותכנמפר (א) לעיל  כהגדרתו  טכני  לט  מפורטות  כקבועיות  שיאושרו   4בסעיף    ביצוע  להלן, 

 מראש על ידי המזמין; 
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 ת החשמל;דיאגרמות של מערכ (ב)
 
 ;יםנדרש ה חומריםהכל כן של ים, חלקים ורשימות מפורטות של רכיב (ג)
 
 טחה; ת האבומערכהמתקן )ככל שנדרש(   מיגוןורשימות מפורטות של  שרטוטים (ד)
 

 כללי:  -תקן הקמת המ (2)
 

טיפול בהזמנה ובייבוא  הנלוות לשם הקמתו;    טרוקציותן והקונסהמתק  הקמת  תכנון  
נ  , החומריםכל שלביו( של כלל הציוד)לרבות טיפול במשלוח על   יהול ורכיבי המתקן; 

המערכות הקמת  התכנון,  משלב  החל  המתקן,  הקמת  ביצוע  על  ופיקוח  ועד   תיאום 
המתקן   וידואל ח  תקינות  החשמלואישור  לרשת  כדין  המתקן  חיבור    התקנה;  ; יבורו 

רותי  ; מתן שי, לרבות רישום השעון/מונה החשמל של חח"יחח"י והפעלתולרשת של  
ובהתאם ללוח הזמנים   אם ובכפוף להוראות הסכם זהיות בגין המתקן; והכל בהתאחר

  .ג'נספח כהמצורף להסכם זה 
 

 : ותלרב  רחיתסה אזוהנד  עבודות תשתית (3)
 

וכיסוי  עמודים  גבי  על  כבילה ,  גומחות  ייתנב,  חפירות  לרבות  תשתית  ותעבוד (א) חיתוך   ,
אספלט   או  בטון  החשלחיבור    הנדרש   ככלמשטחי    של  יעיל  תפעול  ולצורך מל  לרשת 

 ;  המתקן
 
 ;המבנים והתקנת מדרכים לעבודה בטוחה על הגגחיזוק   (ב)

 
בואספקת    בניה  (ג) הקשור  הקשור  א/ ו  חותבטי  ציודכל  כל  הוו  עם במילוי  בקשר  ראות 

   .ת כל דין.בהתאם להוראו בטיחות באתר
 

 אמצעים וכוח אדם:   (4)
  

 : רכיביאו  /ו  בצעיאו /ו  ספקי  הקבלן
 
 על כל הציוד והחומרים;הובלה, פריקה, אחסון באתר והשגחה  (א)
 
)כהגדרתם לעיל(  ,הציודאספקת   (ב) ה הרכב  המכונות וכוח האדם הדרוש לצורך  ,החומרים 

 מתקן; קנה של ה והת
 

  הבטחת   לצורך,  למתקן  הנדרשות  תמליווהחש  המכאניות  הבדיקות  כל  של  לפועל  צאההו (ג)
 ; המתקן  של יעיל תפעול 

 
 . החשמל שתרל וחיבורו המתקן   הקמת השלמת לצורך הנדרשת  פעולה כל (ד)
 

 :לרבות, המתקן של ובטוחים  ראויים ולתחזוקה לתפעול  הנדרשמכאני  -אלקטרו ציוד (5)
 
 ; ובקרה  ניטור אמצעי (א)
 
   ;ככל שנדרש וחרו  טמפרטורה, קרינה למדידת אמצעים (ב)
 

 . התקנתו לאחר   המתקן ותפעול  תתחזוק לגבי ושימוש הדרכה ספרי (6)
 
צוע בדיקות הקבלה,  ידרשו, ככל שיידרשו, בעקבות ביכל בדיקות הקבלה והתיקונים שי  עצובי (7)

קבכםלהס  4.6בסעיף  כמפורט    והכל  על  הודעה  קבלת  ועד  כאמו,  המתקן  בסעיף  לת    4.6ר 
 . להסכם

 
העבודות,   (8) הי   הקבלןבמסגרת  התכנון  להכנת  אחראי  התקהיה  ואופן  המתקן  של  נתו  מפורט 

יבוצע  באתר המתקן  של  המפורט  התכנון  הטכני.  המפרט  להוראות  אשר    בהתאם  באופן 
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ן  עה במפרט הטכני, וכן באופ מהתפוקה הקבו  תפחתר לא  קה אשיאפשר להפיק מהמתקן תפו 
 הירה אל המתקן לאחר התקנתו לשם תפעולו ותחזוקתו. ישה נוחה ומאשר יאפשר ג 

 
 ת רים ורישיונואישורים, הית 3.3

היה האחראי הבלעדי לקבלת כל האישורים, ההיתרים  י  הקבלןת,  כחלק מביצוע העבודו 3.3.1
 העבודות.  ביצוע   רךם לצוהדרושי ,והרישיונות מכל רשות מוסמכת

לשני    יסייעו  דיםהצד 3.3.2 פוישתאחד  האישורים הנדרכפי  עולה  פו  בקבלת  סביר  ובאופן  ש 
 .  אמורא בכל עלות בגין סיוע כ, ובלבד שהמזמין לא יישוההיתרים הנדרשים

כי כל האישורים שברשותם יהיו בתוקף משך כל תקופת ההסכם וביצוע    ידאגו  םדיצדה 3.3.3
 הפרויקט.    

ובאופן    העומד לפקוע,  אישורדיע למשנהו בדבר כל  מור, כל צד יוליות האכלרוע ממבלי לג 3.3.4
 היוודע לו הדבר.או בוטל רישיון, אישור או היתר כאמור, מיד עם במקרה בו נשלל  מידי 

 

 ודותמועדי ביצוע העב .4

 
 תוכניות מפורטות לביצוע 4.1

 
ממועד   10בתוך   (א) עסקים  זה  ימי  הסכם  על  אתלמזמ   הקבלןעביר  י,  החתימה  תוכניות    ין 

לוח הזמנים המדויק   ותהמפורט  הביצוע  )מובהר  ואת  זכי    להקמה  כאמור לא    מניםלוח 
ם זמן "מקסימלי" לכל  ה ומהווילהסכם ז  נספח ג'כ  פוראשר יצולוחות הזמנים  עלה על  י

ז  שלב לוח  כי  על  מובהר  יעלה  לא  כאמור  המנים  ל למיס מקהמועד    העבודות  השלמת י 
 . (להסכם זה 4.6מפורט בסעיף כ

 
הביצוע    21בתוך   (ב) תוכניות  מסירת  ממועד  עסקים  למת ימי  הל קן  המפורטות  מזמין  ידי 

או    רטותהמפוביצוע  ר את תוכניות הבכתב האם איש  קבלןין למ ע המז, יודיהקבלןמאת  
 ם.  ת ודרישות לשינוייהאם יש לו הערו

 
ל  במידה (ג) הודיע  הביצוע    קבלןוהמזמין  בתוכניות  לשינויים  ודרישות  הערות  לו  יש  כי 

למתקן   בסעיף  המפורטות  אי  הקבלןלעיל,    )ב(4.1כאמור  שוב  תוכניות  ערוך  הביצוע  ת 
ו והסתייגויותיו,  על הערותי   ו הודיע המזמיןסקים מהמועד ב י ע מי  5ך  , בתועביר למזמיןיו

והכל    ביצוע חדשות המיישמות את הערותיו של המזמין ואת דרישותיו לשינויים  ותתוכני 
הקבלן של  חשבונו  אם  על  אלא  לפגוע    הקבלן,  כדי  אלו  בשינויים  שיש  למזמין  הראה 

פי הס  ובהתחייבויותי   הקבלןל  ש   ובעמידת קול דעתו  לפי שי   השתכנעזמין  והמ  כם זהעל 
   .יהבלעד

 
 ע הבנייה ביצו תחילת 4.2

 
לעיל,  ובכפוף לכך שפוליסות הביטוח אשר על    4.1ב התכנון כאמור בסעיף  סיום שלבכפוף ל

אצל    הקבלן התקבלה  כך  על  והוכחה  מלא,  בתוקף  והינן  קיימות  זה,  הסכם  פי  על  להוציא 
ב ין,  המזמ ערבות  שהתקבלה  לכך  ה יצוע  ובכפוף  להורא מזמיאצל  בהתאם  זה,ן  הסכם   ות 

  גגות על מסירת ה  פורמאליהמהווה אישור    עבודההתחילת    אישוראת    לקבלן  המזמין  סורימ
  תחילת   אישור)"להתחיל בביצוע העבודות לשם הקמת הפרויקט    קבלןויורה ל  הקבלןלרשות  

ונה  משום כו  ןקבלל  הםאו בדרכי הגישה אלי  גגותזקה ביובהר כי אין במסירת הח  "(.ותעבודה
ללהענ  ס   בלן קיק  מכל  ב זכות  שהיא  את    רתאוג  לבצע  הזכות  המזמין  מלבד  עבור  העבודות 

קבל הודעה מראש ובכתב במועד שהינו  י  הקבלן ת כי  מובהר ומוסכם בזאבמסגרת הסכם זה.  
   ה.לפני תחילת עבוד( יום 7) שבעה לא פחות מ

 
להשלמתן  ח הזמנים, עד  ללו   בהתאםלות,  ברציפות, בבטיחות וביעי  העבודותבצע את  י  הקבלן 
 ת בהתאם ללוח הזמנים. העבודו שלים אתי  הקבלןמקרה  כל וב  העבודותשל כל 

 
 דרכי גישה לאתר ופינוי האתר 4.3

 
י בגג, המזמין  עבודה  גישה עם מתן אישור תחילת  עבור    לגג   עניק    הקבלן להתחלת העבודות 

עם  ם מראבמהלך שעות היום בכפוף לתיאו  ו לו/או קבלני המשנה ש ולאי הפרעה המזמ ש    ין 
השוטפ המזמילפעילות  של  לןת  לאפשר  מנת  על  ואת    קבלן ,  באתר  המתקן  של  הקמתו  את 
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, לרבות מסגרת לוח הזמנים  וביתר מסמכי המכרז  חיבורו לרשת החשמל, כמפורט בהסכם זה
 כמפורט בהסכם זה ובנספח לוח הזמנים. הקבלןלה מחויב 

 
 בדיקת האתר  4.4

תנאים  ית את כל הבצורה יסוד  ן בח ובדק ור באתר  כי ביק  אתבז  יבמצהיר ומתחי   הקבלן  4.4.1
הקשורי האתר    םוהנסיבות  המבנים,  את  לרבות  מהם,  הנובעים  או  העבודות  בביצוע 

החשמל,   תשתיות  לרבות  ובסביבתו,  באתר  התשתיות  הגישה,  דרכי    כמפורט וסביבתו, 
המ לוח  מסגרת  לרבות  זה,  וכמויותי בהסכם  הקרקע  טיב  והביוב,  וטי הים  של ם   בם 

העבודותמרים הדרושים  החו נ   לביצוע  דבר  עשוי וכל  כלשהו אשר  על  ל  וסף אחר  השפיע 
וה חשמל והעבודות,  ולייצור  להפעלתו  המתקן,  להתקנת  מתאים  האתר  את  מצא  א 

 ולדרישות הסכם זה.    הבהיקפים המפורטים במפרט הטכני, בהתאם להוראות ההסדר
ע  בתו, לבין המידצב באתר ובסבין המ ה  בי התאמ-מוותר בזאת על כל טענה של אי  לן הקב 4.4.2

,  ופנה בהתאם להתחייבויותידי גורמים אחרים אליהם  י-ידי המזמין או על-על  ושנמסר ל
 . ת בתמורה או להארכת לוחות הזמניםובכלל זה על כל דרישה לתוספ

 

 השימוש באתר  4.5

העבז   בומתחיי  מצהיר  הקבלן 4.5.1 כל  כי  תבוצענ את,  מקצוע ה  בודות  בצורה  באבאתר  ופן  ית 
יש אולא  במבנה  ב   יפגע  לרבות  בצנבאתר,  בא איטום,  ובמתקנים  במבנים  או    תר רת, 

 במבנה, וכן באופן אשר יגרום את הפרעה המינימאלית ביותר לפעילות המתבצעת באתר. 
לרשות   4.5.2 הא  י  המתקן   קבלת  על  ההודעה  למסירת ועד    הקבלן החל ממועד העמדת האתר 

  ים באתר, לרבותוהרכוש המצוי   נשים ר, האל האתאחראי באופן בלעדי לשמירה ע   ןבלהק
   ככל הנדרש.  וועל חשבונ וק שמירה על אחריות פסים, הציוד והעבודות, ועל החומרי

ו   ונהל את פעילות י  הקבלן 4.5.3 מנע  יבקשר עם ביצועו של הסכם זה אך ורק בתחומי האתר, 
 ידי המזמין. -תרה מראש ובכתב עלמפעילות בשטח סמוך שהפעילות בו לא הו

 

 ודות ם העבסיו מועד 4.6
 
  מתקןנדרשות לה   תובדיקה  כלל  ביצוע  המתקן  בות התקנתרל  העבודות  תחייב לסיים אתמ הקבלן  
זה(  וושילוב  בהסכם  )כהגדרתו  התקנה  סיום  אישור  חח"יע  םואית  ,וקבלת    של   לבדיקה  מועד  ם 
י  ל מיסמקהמועד ה)"  2021פריל  בא  25מיום    לא יאוחרעד    המתקן לרשתסופי של  וכן חיבור    המתקן 

סופית של המתקן    הלת המזמין, בכתב, על קב לאחר הודע  דות יסתיימועבו. ה"(העבודות  השלמתל
 . "(הודעה על קבלת המתקן)להלן: "

 

 ושירותים נוספים המזמין נציג .5

  
  חיבור המתקן לרשת החשמל 5.1

 
מהתחייבויותי לגרוע  פי  הקבלן  של    ו מבלי  זה,על  יסייע   הסכם  סביר  המזמין    לקבלן   באופן 

חיב לצור הך  לרשת החשור  ו  תקשר בהסכםילא  הקבלן  מל.  מתקן  כ י לא  עם חח"י  לה  ל  היה 
בצע את ההתקנה ואת כל הדרוש מבחינה טכנית  הקבלן ילפי חח"י בקשר עם המתקן.  חבות כ

 על מנת לאפשר את חיבור המתקן לרשת החשמל.  
 

 נציג המזמין  5.2
 

יוד  להמזמין  החתימה    7בתוך    קבלן יע  מיום  עסקים  הסימי  זה על  נעל    כם  וזהות  ציג  מינוי 
זה ואשר  הקבלן  ם  ע   הקשר המוסמך של המזמין   יהווה איש  המזמין אשר בקשר עם הסכם 

ל הוראותיו  את  הודעה    קבלןייתן  באמצעות  הנציג  את  להחליף  רשאי  יהיה  המזמין  בכתב. 
ל )  קבלןבכתב  חמישה  ל5של  מראש  ימים  ו/או  ספק    להסרת  .ןקבל(  הוראה  רק  כי  מובהר, 

לשיינתישור  א נ  קבלןנו  ידי  המזמיעל  בכתציג  יין  כב,  יראו  על  ניתנו  המזמ אילו    לנציג ין.  די 
מתחייב   הקבלן . הקבלן ו/או מי מטעמוהמזמין יהיו סמכויות לפקח על ביצוע העבודות על ידי 

ו  י ידרש על ידומסמך שיכל מידע  המזמין    נציגמציא לי  הקבלן.  המזמין  נציגלשתף פעולה עם  
מעת  תבצעות העבודות בו מ ם אחרל מקולאתר ולכ  ר לו גישהאפשי ת ווהעבודיצוע בקשר עם ב

, ופעילותו או  המזמין  נציגר ספק, הסמכויות המוקנות ל למען הס  צוע תפקידיו.לשם בי  לעת
מהתחייבויות    ופעילות-אי מאיזו  תגרענה  לא  להן,  ס  .הקבלןבהתאם  שינוי פק,  להסרת    כל 

 יג המזמין. א את חתימת נצ, ולמזמיןשל ה ייב חתימת מורשי חתימהחבהסכם מ
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   הקבלןחובות יבויות וחיהת .6

 
 ת כלליות ות וחובוהתחייבוי 6.1

 
זהלמתחייב    הקבלן 6.1.1 הסכם  להוראות  בהתאם  העבודות,  את  המזמין  עבור  וליתר    בצע 

שרלבנטי( )ככל  המכרז  לתוכניותמסמכי  ו  ,  למתקן  המצה למפרט  הביצוע  ורפים  טכני 
י  ראל לגב פי המקובל ביש  לי עלתקן ישראובהעדר    ןכל דיוסכם זה בהתאם לכל תקן  לה
את כל העבודות ואת הפיקוח על קבלני המשנה וכן התכנון,  ל  נהיים דומים, לרבות  תקנמ

 ההקמה וחיבור המתקן לרשת החשמל. 
 
  הקבלן י  ות על יד. המזמין יספק נקודת חיבור לאספקת מים הנדרשת לביצוע העבודמים 6.1.2

פקת מים  קודת חיבור לאסהצנרת מאותה נהתקנת  י ל חראא  האי   הקבלןבתחומי האתר.  
 גין השימוש במים במסגרת ביצוע העבודות.  העלויות ב ישא בכל   הקבלןר.  ד לאתוע

 
. כל החשמל הנדרש לביצוע העבודות באתר יסופק על ידי המזמין. תשתית אספקת  חשמל

ל נקודת חשמל מרהקבלןשל    ותים לדרישובהתא  קבלן החשמל תסופק  אל  באתר כזית  , 
ה הקבלןשבון  על ח של עבר.  וחלוקה  יהיו  ומ קודה המרכזית באתר, כאהחשמל מהנ  ה  ר, 

ביצוע    הקבלן.  הקבלןשל    ובאחריות  במסגרת  בחשמל  השימוש  בגין  העלויות  בכל  ישא 
 העבודות.  

 
קמת ש עבור ה כל שיידרהיה אחראי לספק שטחים לצורך אחסון כי  הקבלן.  שטחי אחסון

 . מזמיןעל ידי ה מראש זורים שיוגדרול בא, והכבודותהמתקן בעת ביצוע הע
 

דרישות  כל  על פי הסכם זה תהיינה בכל עת על פי    וחייבויותימתחייב כי ביצוע הת   ןבלהק 6.1.3
 הדין הישראלי וההסדרה. 

 
בידי   הקבלן 6.1.4 יימצאו  ו/או  נמצאים  כי  הא ומתחייב  כל  העבודות,  תחילת  בטרם  ישורים , 

ההרישיונוו הדין  פי  על  הנדרשים  בקת  עם חל  של  פעי   שר  הקמה    הקבלן לותה  כקבלן 
רש( לחידוש ו/או הארכת תוקף של עד )ככל שיידדאג מבעוד מו ייב כי  תחיא מווה   רשהמו

 . הנדרש לצורך ביצוע העבודות כל היתר ו/או כל אישור
 

בח  6.1.5 אליו,    ןכי  הגישה  דרכי  סביבתו,  האתר,  אחר  את  דבר  העבודות  יב ל  הקשור וכל  צוע 
לשביעות    יוה   ותי בדיקו  וכי כל  י המכרזויתר מסמכ  זה  פי הסכםל  ע  ו תיולמילוי התחייבויו 

 . ורצונ
 

 ומנהל האתרהפרויקט  הלמנ 6.2
 

העבודות,    מנהי  הקבלן ביצוע  לתחילת  עובר  למזמין  כתובה  )להלן:  בהודעה  פרויקט  מנהל 
וכן מנהל אתר, אשר  הפרויקט  מנהל " נוכח  "(,  ביצוע  באתר בזמיהיה  ו ן  גם  העבודות  ישמש 

על  כממונ "  וטעממות  הבטיחה  האתר)להלן:  ממנהל  ה"(.  ביצוע    ט פרויקנהל  את  ינהל 
  . מנהל הפרויקטסכםהלעניין ה  קבלןהנציג של ה   היפקח על קבלני המשנה וכן יהי   ,תהעבודו

האתר   ומקצועייםמנוס  יםעובד   ויהי ומנהל  בעל ים,  פי  י,  על  הנדרשות  ההסמכות  דין    כל  כל 
בע   לצורך העבודות,  וניהול  בגומתאימ  שרה הכ  י לביצוע  לעבודה  ויועסקב ה  ח  ו ה  שבון  על 
 לעת, בהודעה בכתב למזמין.  את זהותם מעת הא רשאי לשנותהקבלן י.  הקבלן

של    הפרויקט   מנהל מוסמך  כח  כבא  והמסמכים    הקבלןישמש  הביאורים  ההוראות,  וכל 
 . העצמ  הברלחנמסרו דינם כאילו המזמין שימסרו לו על ידי 

יומי  הקבלן עבו נהל באתר  לעיו י  שרדה, אן  זמין  של המזמין בהיה    הפרויקט   למנה   כל עת.נו 
. אין במינוי מנהל פרויקט זה  העבודות  להתקדמותהמזמין בנוגע    נציגי  אתשוטף  יעדכן באופן  

 על פי הסכם זה.   יות יווהתחייבו ו מאחריות הקבלן כדי לשחרר את  הקבלןמטעם 
 

 םעובדי 6.3
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ל   הקבלן חשבונ   העסיקמתחייב  כל  ועל  הדרוהכוח    את  והמ שאדם  המתאים  לביצוע    יומן , 
ולספק  ,  ודותוהעב  רויקטהפ לדאוג  עלכל  את  וכן  והפיקוח  ההשגחה  את   אמצעי    העובדים, 

 . , כנדרש על פי דיןוכל דבר אחר הכרוך בכך עבור העובדיםאמצעי התחבורה 
 

צוע  עמידה בלוח הזמנים לבי  דרוש לשםבמספר ה  מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים  הקבלן
יתר לפי כל  ה   או ו/רישיון    ו/או  רישוםיש צורך ב  ה שלביצועהעבוד, ובי הסכם זהת לפעבודוה

 או היתר כאמור לפי העניין. ו/או שיש לו רישיון ו/להעסיק רק מי שרשום   הקבלןחייב  מתדין, 
 

ו כזה של עשעות העבודה באתר יהיו שעות עבודה המקובלות בסוג   ידי  בודות,  יוגבלו רק על 
 טי.  הרלבנ הדין  

 
בדבר תשלום שכר   , ובכלל זה ההוראותובדיעם עובקשר  הדין  ל הוראות  קיים את כי  לןהקב

נימום, מתן תנאים סוציאליים, ביצוע תשלומים למוסד לביטוח לאומי ולמס הכנסה ועוד.  מי
עבוד  הקבלן  היתר  ללא  זרים  עובדים  להעסיק  שלא  בישראלמתחייב  מת ה  וכן  למלא  ,  חייב 

 דים זרים.גבי העסקת עובות לן החלת הדי אחר כל הוראו
 

ה למע ספק,ן  לא    סר  כי  יחסמובהר  עובדישררו  לצד  מע-י  זה  להסכם  מהצדדים  מי  בין  ביד 
מי   אשר  הצד  על  תחול  לעיל  לאמור  בניגוד  טענה  כל  מטעמו.  מי  ו/או  לעובדיו  ו/או  האחר 

קים  ין נזחר בג חר והוא ישפה את הצד האם הצד הא כאמור ע מטעמו טוען להתקיימות יחסים
 ג זה. תביעות מסוב דרישות ו/או שייגרמו לו עק

 
בכתב להפסיק העסקת כל עובד במסגרת    מהקבלןלדרוש    מזמין יהיה רשאילמען הסר ספק, ה 

משנה,   קבלן  של  עובדים  לגרוע,  ומבלי  לרבות  סבירה  סיבה  מכל  זה  הסכם  נשוא  העבודות 
לדרישהי  הקבלן ווכיו"ב,  נציגים   להיענות  חייב  ב  הא  אתמייד אופן  זו  ולהחליף  העובד    י, 

 על פי הסכם זה. הקבלןמהתחייבויות    ועובד אחר, וזאת מבלי לגרהעבדתו בע  שהופסקה 
 

 משלוח  6.4
 

אל  הקבלן    המתקן  להקמת  הנדרשים  החומרים  וכל  הנדרש  הציוד  למשלוחי  לדאוג  מתחייב 
ד  הציוחסון קה וא היה אחראי להעמסה, הובלה, פריי הקבלן כי האתר, כשהם ארוזים כראוי, ו

 באתר.  והחומרים  השגחה על הציודבאתר, וכן ל
 

 ע חובה להעביר יד 6.5
 

עביר למזמין את כל הידע הזמין והנדרש לרבות לגבי המפרט הטכני  יא  ומתחייב כי ה הקבלן   
המתקן.   בהתקנת  הקשור  אחר  רלבנטי  מידע  וכל  המתקן  משל  לכך,    ן בלהק  תחייבבהתאם 

ל יוסכם)אלא א  יםשבועילהכין ולמסור למזמין, אחת    תקופות זמן   על   הצדדים  בין  בכתב  ם 
יות דו"ח מפארוכות  ככל שאירעו    רלבנטיותעל התקדמות העבודות, לרבות תקריות  ורט  ר(, 

בביצוע העבודות.   עיכוב  ליצור  ושעלולות  ביצוע העבודות  לגרוע מהאמור,  בעת  הקבלן  מבלי 
לת  סקים ממועד קבמי עי  7ך  י בתומזמין לקבלת מידע רלבנטתב מצד הבקשה בכ  יענה לכל

   בקשה כאמור.
 

 באתר בטיחות  6.6
 

בעבודה עולפ מתחייב  הקבלן    הבטיחות  כללי  פי  על  דין   ל  כל  פי  על  על  ו   המחייבים  החלים 
ממונה    ועסיק על חשבונ י  הקבלן  .כפי שמוגדרים בתקנות הבטיחות בעבודהפרויקט מסוג זה,  

 זה. סכם שוא הדות נכדין לעבודות מסוג והיקף העבו ךמוסמ חות בטי
המתקן, אחראי  עה על קבלת  עד למתן הוד ע העבודות ולצורך ביצו  קבלןלרת האתר  מיום מסי 

ועליהקבלן   בו,  ושיימצא  הנמצא  כל  ועל  עליו  ולהשגחה  האתר  בכל    ולשמירת  לנקוט 
ל זו,  מאחריות  המתחייבים  והבטיחות  הזהירות  האחראי  ילן  הקברבות  האמצעים,  היה 

לבטיחות   וההעבודהבלעדי  מעובד ות  למי  ו/או  כ  וטעמים  הזולנקיטת  אמצעי  הירות  ל 
נקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על  י  הקבלןלמניעת תאונות עבודה.  ק  חוהדרושים על פי  

קפיד על קיום  יפי חוק להבטחת חיי אדם ורכוש באתר ו/או בסביבתו בעת ביצוע העבודות, ו
ור בהסכם אמכ  הקבלןות על  מוטל בות הל החומען הסר ספק מובהר כי כהחוק. ל  ל הוראותכ

פיזה   על  לגבי    ו/או  גם  יחולו  דין  עובדי כל  ידי  על  שלוחי   ועבודות המבוצעות  מי    ו ו/או  ו/או 
   , לרבות קבלני משנה וקבלנים אחרים וגורמים אחרים.ומטעמ

  

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"



 10 

הקבלן   כי  בהתאםי  מובהר  ראשי"  "קבלן  חדש[,  הבטיחות  לפקודת    הווה  ]נוסח  בעבודה 
מוהתק,  1970-ל"חהתש י הכוחנות שהותקנו  ובהתאם  בכל האח,  על קבלן  שא  ריות המוטלת 

 בצע את כל החובות המוטלות על קבלן ראשי. יעל פי כל דין ו שירא
 

 איכות סביבה   6.7
 

מבלי    הסביבה.  איכות  בענייני  העבודות  על  החל  דין  לכל  בהתאם  העבודות  את  בצעי  הקבלן 
צורך    רמות הרעש, וכלטה של המתקן,  רמות הפליב כי  מתחיי  הקבלן  יות האמור,רוע מכלללג

 ו בהתאם לחוק. פעלת המתקן יהי נוגע למתקן ולהתי אחר ה סביב
 

נקה את  י  הקבלןל עת שיורה נציג המזמין,  כבמהלך ביצוע העבודות ועד למועד השלמתן וכן ב
ו  וחל שיידרשהאתר, ככפנה מן  יהאתר מכל פסולת באופן שוטף  ציוד, מכונות    שלא   מריםו, 

צורך   מועיהא  באותו  העבודבהם  לביצוע  חשבונ  הקבלןות.  ד  על  ההוישא,  בכל  וצאות  , 
 אלה.    ורוכות במילוי התחייבויותיהכ

המתאימה  ילא    הקבלן המוסמכת  שהרשות  במקום  אלא  פסולת  או  חומרים  עודפי  שליך 
ו זאת,  המזיהרשתה  לשפות את  חייב  בגיןהיה  דריש  מין  משפכל  הליכים  או  טיים  ה, תביעה 

 לעיל.   ות התחייבותנקטו, בגין הפר ין, במקרה שייהמזמ כנגד 
 

 גובלות תשתיות 6.8
 

כי  הקבלן    בתשתיות  ימתחייב  פגיעה  למנוע  מנת  על  הנדרשות  הפעולות  כל  את  לבצע  דאג 
להובלת  צינורות  גובלות באתר, לרבות ומבלי לגרוע, קווי חשמל ועמודי חשמל, קווי טלפון,  

במסגרת  מ ביוב,  וקווי  ובמסגרת    דות.העבו  ביצועים  העבודות  היה  ו/אוביצוע  נהרסו    נפגעו 
ו/או    הקבלןו/או קבלני המשנה של    הקבלן על ידי    אה מביצוע העבודותוצתשתיות כאמור כת

, לאלתר, לשקם ו/או לתקן ו/או לשחזר ו/או להחליף את  ו, על חשבונ הקבלןדאג  י,  ומי מטעמ
רההרוסות  התשתיות   לשביעות  הפגומות  הו/או  צו/א  מזמיןצון  רלבנטו  ג'  לגרוע  י  ד  ומבלי 

ת תשתיות כאמור לרבות שיפוי  אה מהפגיעה ו/או הריסנזק נוסף שנגרם כתוצ  כלל  ומאחריות
 המזמין בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או אבדן שייגרמו לו עקב הפגיעה ו/או הריסה כאמור.

 
 המזמיןהכשרת כוח אדם של  6.9

 
המתקמתחייב  הקבלן    חיבור  עם  לרשכי  החשן  מזמילמ  הקבלןספק  י מל,  ת  מי  ו/או  טעמו  ן 

 תפעול הפונקציות המרכזיות של המתקן.  ור בהקש  בכל  שעות 12של עד  הדרכה
 

  פרוייקטב םמכימסו דוחות 6.10
 

ו   הפרוייקטחזיק את מסמכי  י  הקבלן 6.10.1 נציג המזמין  ידי  על  שייקבע  ל יבמקום    נציג אפשר 
מ   יןהמזמ שהורוכל  ולהשתמשי  לבדקם  ידיו  על  בהם יא  ל  הקבלןו  בהם,  שה  שתמש 

 כם.  צוע הוראות ההסטרת ביט למלמע מטרה כלשהיל
יובא ההסכם לידי סיום מכל סיבה שהיא,  השלעם   6.10.2 מסור  ימת העבודות, ובכל מקרה בו 

למזמין את כל מסמכי הפרויקט כשהם מלאים, מסודרים ומעודכנים עד לתאריך    הקבלן
 יום ההסכם, לפי העניין. דות או ס למת העבוהש

כ ספק למי  ןהקבל 6.10.3 ביצוע  ל מסמך  זמין  ן  ו חלקן, אשר המזמיולן א ות, כהעבוד בקשר עם 
( ימים ממועד שנדרש לכך 5ת החשמל מעת לעת, לא יאוחר מחמישה )נדרש למסור לרשו

 על ידי המזמין, לרבות מסמכים כדלקמן: 
 אנלים וממירים., כגון פוד הראשיהמעידים על הגעה לאתר של הצי םמסמכי .א
  תקן, לרבותות קבלה למאחר ביצוע בדיקהפעלת המתקן לדרשים להנורים  כל האיש  .ב

 . האנרגיהואישור קב"ט משרד   מל ויחידות הייצורשל מתקני חש  היתרי הפעלה

למזמין, בין שאישר אותם    הקבלןהמידע, המסמכים והדוחות האמורים על ידי    המצאת 6.10.4
וב  במפורש  אהמזמין  שלא  איין  את  ישרם,  פוטרת  המוטלכ יות  מאחר   הקבלןנה  לת  שהי 

 הי על המזמין. לש אחריות כי להטיל בה כד  , ואיןועלי
 

 יצועערבות ב .7

 
אוטונומית בלתי מותנית  למזמין ערבות בנקאית    הקבלן מסור  י,  אישור הזכיה במכרזבמועד   7.1

  %15של    בסך ,  להסכם זה  'נספח יבנוסח המצורף כ  בישראלהגדולים    יםבנקאחד מחמשת המ
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ם  הסכ  ותהוראים בהתאם לעבודות ולעמידה במועד ן של ה ביצוע   להבטחת הכוללת    מהתמורה 
"(. ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה במשך כל תקופת ביצוע העבודות  ועערבות ביצהלן: ")ל  זה

ל מ  60-ועד  כאמור,  יום  התקופה  בחלוף  המזמין.  ידי  על  המתקן  קבלת  אישור  מתן  מועד 
הביצוע ערבות  לכךקבלןל  תוחזר  וכנגד  בכפוף  קיב   ,  משהמזמין  הטיב    הקבלןל  ערבות  את 

 שונה.הרא
 

 קבלן על פי הסכם זה. ויות ה התחייבכל הבטחת תשמש ל  הביצוע בותער 
 

הלשכה   ידי  על  שיפורסם  כפי  לצרכן  המחירים  במדד  לעליה  צמודה  תהא  הביצוע  ערבות 
 ם חתימת הסכם זה. המרכזית לסטטיסטיקה כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביו

 
 אים:ים הבקר מן המ אחד בכל  ,היתר , בין ות הביצועלממש את ערב ין יהיה רשאיהמזמ 7.2

 
יום לפני תום   30לפחות    את ערבות הביצוע כמתחייב על פי הסכם זה  ך לא הארי  הקבלן  )א(

ימים לפני פקיעת ערבות    7המימוש לא יידרש אלא במהלך    .תוקפה של ערבות הביצוע
 הביצוע. 

 
כן    זמין לעשותהמועד בו נדרש על ידי המם מ ימי  7ת בתוך  הפרה יסודי   ןלא תיק   בלןקה (ג)

 ליסודית.  ה ם שהפכאו מיו
 

ללא משלוח הודעה  )ג( זה באופן מיידי  זכאי לבטל הסכם  נסיבות בהן המזמין  התקיימו 
 לתיקון הפרה. 

 
תוקף כל אחת  ( ימים ממועד פקיעת  30מתחייב להמציא למזמין, לא יאוחר משלושים )  הקבלן 7.3

ערבות   וערבומבין  )ביחדהביצוע  הטיב  "ת  הארכ  "(,הערבויות:  עלכתבי  ש  ה  ת  והערבוי מנת 
 ככל הנדרש בהתאם להוראות הסכם זה.   ףבתוק יוותרנהת
  

יוצאו באמצעות   7.4 זהותים הגדולים בישראלבנק אחד מחמשת הכל הערבויות  תאושר   ו , אשר 
 מראש על ידי המזמין. 

 
ל 7.5 רשאי  יהיה  הערבויות,המזמין  את  השיקו לפי    המחות  דעתו  שלל  לטובת    בלעדי  המזמין, 

 ם. פיננסייים  גופ
 
על  ב  ת,שורות בערבויוקצאות הכל ההו 7.6 יחולו    הקבלן הארכת תוקפן או בגבייתן, לפי העניין, 

 . ויד וישולמו על 
 
למען הסר ספק מובהר, כי אין במתן הערבויות או כל חלק מהן למזמין או במימושן על ידי   7.7

ין או  כל דפי הוראות  ין על פי ההסכם או על  המזמ   כלפי   הקבלןל  ש  ו מין כדי לגרוע מחיוביהמז
 ם זה או על פי כל דין.  המגיע או שיגיע לו על פי הסכ ין לתבוע כל סעדוע מזכויות המזמ ר כדי לג

 

להמציא למזמין באופן מיידי ולא    הקבלן  במקרה של מימוש הערבויות, כולן או חלקן, חייב 7.8
)יאוחר   מעשרה  ימים10ימים  העממ  (  מימוש  ערבות  ועד  ורבות,  לתקופה  בתנאים  חדשה, 

 . שמומשהערבות ים ל הזה

 ציוד וחומרים .8

 
את כל החומרים הדרושים לשם ביצוע העבודות והשלמתן    ומתחייב לספק במועד ועל חשבונהקבלן   

להרכ שישמשו  העיקריים  וברכיבים  העבודה  בחומרי  רק  אך  ולהשתמש  הדרוש,  המתקן  בקצב  בת 
רה  , ההסדקות החושדרי, לט הטכניבהתאם למפר  מויות מספיקותבכו  איכות וסוגשהינם חדשים, מ

יועברו לבעלות המזמין  . מוסכם על הצדדים כי כל החומרים  ומסמכי המכרז  הסכם ז וליתר תנאי ה
; או  תשלום עבורם, לפי אבני הדרך המפורטות להלןהקבלן  קבל  ימועד בו  ( ה 1לפי המוקדם מבין: ) 

החומ2) הגעת  מועד  לאתר(  כןרים  החומרי  הקבלןייב  מתח  .  כל  והרכיביםכי    לרבות   קריים,יהע   ם 
שנה, יהיו אותם רכיבים שאושרו מראש ובכתב על  די קבלני מם המסופקים על יהרכיבים העיקריי

 ידי המזמין, וכי לא יוחלפו ו/או ישונו ללא הסכמה בכתב ומראש של המזמין. 
 

 צוע העבודותבדיקות במהלך בי .9
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טעמו ו/או  מ  ות מיבאמצע   ו/אודוק בעצמו  , על חשבונו, לב הקבלןאש עם  י, בתיאום מר המזמין רשא

ש  נוכח  להיות בבדיקות  מטעמו  מי  באמצעות  ו/או  ביצוע    הקבלן בצע  יבעצמו  במהלך  לעת  מעת 
ידתן  על מנת לוודא את עמ   מומטעו/או במפעלי קבלני המשנה    הקבלן  במתקניבאתר ו/או  העבודות  

 פורטות. ות הביצוע המבתכניבמפרט הטכני ו
  

 עבודותוע הבתקופת ביצהארכות ואיחורים  .10

 
אך  האריך את משך הזמן לביצוע העבודות,  בקש מהמזמין ל רשאי להמזמין    בתיאום עם נציג  הקבלן

בהם הוחלט בהסכמת המזמין, על ביצוען של עבודות נוספות בהתאם להוראות סעיף  במקרים  ורק  
 להסכם זה.   18

 
בכ כי  מקרה  מובהר,  ישתל  הזמניםלא  לוח  בלו  הקבלןמשימנע  באופן    נה  הזמנים לעמוד    חות 

 הקבועים על ידי הרשויות לצורך חיבור המתקן לרשת החשמל.
 

ו   מובהר במידה  כי  הצדדים,  על  בזאת  המהווה    דועמ ילא    הקבלןומוסכם  באופן  הזמנים  בלוחות 
  הסכם זה, והכל על פי  הצדדים  יים התקשרות  סל  שאי המזמיןת של הסכם זה, יהיה רודיהפרה יס 

, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים לו לפי ההסכם ו/או על פי  להלן  24בסעיף    המפורטבאופן  
 דין, ולרבות ובהתאמה להביא קבלן חלופי.  

 

 השעיית עבודות   .11

 

להורוהיי  המזמין  11.1 עת,  בכל  רשאי,  לה  אלהשע   קבלן ת  הות  ביצוע  כולן  ת  מקצתן  עבודות,  או 
מיום קבלת    ימים  7את ההפרה בתוך    ןזה ולא תיק   מפר הוראות הסכם  הקבלן  קרה בומבכל  

אינ או  ההפרה  דבר  את  המפרטת  המזמין  של  הבטיחות    ו הודעתו  לנוהלי  בהתאם  פועל 
דין באופן שעלול לסכן חי  פי  על  יצורף פירהמחייבים  ה.  וצאתוט העילות לה י אדם. להודעה 

   דיחוי. יה ללאמלא אחריאמור, הוראה כ  קבלןל  מסרהנ
פעל לשמירה על העבודות, הציוד והחומרים באתר מפני  י   הקבלןית העבודות,  מיד לאחר השעי 11.2

נזק.   על  י  הקבלןכל  עשה את מירב המאמצים על מנת למזער את השלכות השעיית העבודה 
ו  להפסקת  ע פיהעבודות  העילה  לתיקון  עם  ל  העתיקו העבודות.  העבודותלילה  ן  ,  הפסקת 

   להמשיך בביצוען. לןקב המזמין יורה ל  מזמין, ו של ה נ לשביעות רצו
כאמור,   11.3 עבודות  השעיית  של  למזמין    הקבלןהיה  יבמקרה  שנגרמו  הנזקים  לכיסוי  אחראי 

 כתוצאה מהשעיית העבודות. 

 רשת החשמל בדיקות טרם חיבור ל -השלמת העבודות  .12

 
בצע  יר,  ועה כאמתן הודמימים מ  7בתוך  ו של המתקן, ות הקמת שלמעל הן בכתב  למזמי ודיע  הקבלן י 

"וכחות המזמין  נב  הקבלן  )להלן:  חיבור לרשת החשמל  על  סיום ההתקנהבדיקות למתקן טרם   ,)"
המתקן,   הקמת  השלמת  מלא  באופן  הושגה  כי  לוודא  למפרט  מנת  לחוק,  בהתאם  נבנה  המתקן 

להסדרה ניהטכ הב  ,  לחברוינ ו  המפורטות   יצוע ולתוכניות  החשמל  תן  וכמפורט  לרשת    ' בנספח  ב, 
המזמין יהיה נוכח בביצוע הבדיקות. המזמין יהיה רשאי  "(.  בדיקות טרם חיבורה )להלן: "להסכם ז 

נוכחים בביצוע הבדיקות נציגי כל    יהיולוודא כי  הקבלן  באחריות  כמו כן  להיעזר ביועצים חיצוניים.  
ת חיבור  א אמור על מנת לאשרם בביצוע בדיקות כחוק להיות נוכחירשות מוסמכת הנדרשים על פי ה 

היה והבדיקות כאמור בסעיף זה עברו בהצלחה, יחתמו הצדדים  על אישור    החשמל.  המתקן לרשת
בחתימת הצדדים על אישור סיום  אין "(. למען הסר ספק, אישור סיום התקנהסיום התקנה )להלן: "

על    וי התחייבויותמ  בלןהקו כדי לשחרר את  למזמין אהמתקן    סיכוניהתקנה כדי להעיד על העברת  
 .  ות ביצוע כל בדיקה ובחינה כנדרש לצורך חיבור המתקן לרשת החשמל והפעלתופי הסכם זה, לרב

 
יהיה  א הושלמו, אזי המזמין  ות לכי העבודכמתואר להלן    תקן אם יתברר במהלך בדיקות הקבלה למ

להעביר   מאחר  מבלי   קבלןלרשאי  כביחס    הקבלןיות  לגרוע  של  רשימה  שיש  למתקן,  העבודות  ל 
   .מן סביר להשלמתן והכל בהתאם ללוח הזמניםים אותן תוך ציון זשללה

 
הקבלן  גיש  יימי עסקים ממועד החתימה או המסירה של אישור סיום התקנה כאמור לעיל,    5בתוך  
רט  יקות הקבלה כמפופעל לביצוע בדי לחח"י בשם המזמין, לחיבור המתקן לרשת החשמל, ו  בקשה
 להלן. 
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המתקן יחובר לרשת החשמל והמזמין יקבע  ה בהצלחה רק לאחר שבלבור את בדיקות הקעי  הקבלן
 כי המתקן עומד בכל דרישות המפרט הטכני ושאר הוראות הסכם זה. 

 

 רשת החשמל ובדיקות חוזרותור ל בדיקות לאחר חיב -בדיקות הקבלה  .13

 
על   13.1 החשמל  לרשת  המתקן  לחיבור  יבוצעבכפוף  חח"י,  עידי  הקבלה,  בדיקות  מנת  ו  לוודא  ל 

בה  תפעוליד  תפקו המתקן  החשמל    תאםשל  חברת  ו/או  החשמל  רשות  ו/או  הדין  לדרישות 
מידה    ו/או באמות  המתקן  לעמידת  בנוגע  להתחייבויות  בהתאם  ובמיוחד  הטכני  למפרט 
הטכנייות  טכנ במפרט  כמפורט  הפוטו   ומכאניות  הפאנלים  הספקי  ויחס    ייםווטלא-לרבות 

הבד  ,ביצוע את  יכללו  כמפורט  אשר  )להלן    'בח  נספביקות  זה  " להסכם  בדיקות ביחד: 
 :ואת הבדיקות הבאות "(הקבלה

בדיקת הרצת המתקן, לצורך הדגמת מוכנותו של המתקן להפעלה, ועל מנת לקבוע את   (א)
 מינות פעולתו.  ן ואיעילות המתק

הרצתביצועמבחני   (ב) לבדיקת  ובהתאם  לאחר  שיבוצעו  ויאשררו  ,  עמידת    המתקן,  את 
  . תהמובטחתפוקה בהמתקן 

 
ימי עסקים מראש על תחילת ביצוע בדיקות הקבלה, בהתאם    15בכתב,    ודיע למזמין,קבלן יה

באחריות  כן  , והבבדיקות הקבל ללוח הזמנים. המזמין ו/או מי מטעמו רשאים להיות נוכחים  
נדרשים על פי חוק  ל רשות מוסמכת ה נציגי כ  בבדיקות הקבלה יהיו נוכחים  לוודא כי  הקבלן  

 ען.  צולהיות נוכחים בבי
 

ויתגלו 13.2 תפעולי    במידה  תפקוד  המונעים  המתקןליקויים  של  י אזי  ,  תקין  את  הקבלן  תקן 
על   יעלה  שלא  זמן  פרק  בתוך  ממועד    7הליקויים  עסקים  הליק ימי  מסירת  ו/או    וייםגילוי 

ר  פרק זמן ארוך יות  ת הליקויים נדרש. יחד עם זאת, במידה ולפי מהוהרשימת ליקויים לידי
הליקויי יקבעו    ם,לתיקון  הצדדים  לביצוע  אזי  העניין  בנסיבות  סביר  שיהיה  אחר  זמן  פרק 

 . התיקונים
 

הליקויים,   13.3 תיקון  השלמת  הליקו   הקבלן ודיע  יעם  תיקון  השלמת  על  בכתב  יים  למזמין 
 ובדיקות הקבלה יבוצעו שוב בהתאם לפרוצדורה המתוארת לעיל.  

 
ל  ידהבמ 13.4 יתגלו  במידה  שלא  או  אשיקויים,  ליקויים  תפקוד  שריתגלו  מונעים  תפעולי    אינם 

 .  יועבר המתקן למזמין כמפורט להלן,  תקין של המתקן לשביעות רצון המזמין
 

תפבמקרה   13.5 תפקוד  מונעים  אינם  אשר  ליקויים  התגלו  המתקן תקין    עולישבו  אישור  ,  של 
)כהגדרתו להלן(     הקבלןם ולתיקון הליקויי  תומאחריו   הקבלןאת  ור  ט פילא  בדיקות הקבלה 

אתי זה  תקן  פרק  בתוך  על  ליקויים  יעלה  שלא  רשימת    14מן  מסירת  ממועד  עסקים  ימי 
לידי  יותר לתיקון הליקוייםש. במידה  והליקויים  ,  לפי מהות הליקויים נדרש פרק זמן ארוך 

 . התיקונים  י הצדדים יקבעו פרק זמן אחר שיהיה סביר בנסיבות העניין לביצועאז
 

  הקבלןבצע  יזה,    בסעיף  בדיקות הקבלה כאמורב  זה חלק מהן נכשלווהעבודות ו/או אי  היה 13.6
האפשרי.   בהקדם  כאמור  העבודות  לגבי  חוזרת  התיקונים  י  הקבלןבדיקה  כל  את  בצע 

בבדיקות הקבלה, ובהתאם להוראות הסכם זה,   כשלווההתאמות הנדרשים ביחס לעבודות שנ
 החוזרת.  הבדיקהעובר לביצוע  

עדיין נכשלו העבודות    רות בהתאם לסעיף זהוז( בדיקות ח3לוש )ביצע ש   הקבלןאחר שול  היה 13.7
ו/או איזה חלק מהן בבדיקות החוזרות, יהיה רשאי )אך לא חייב( המזמין לדרוש את ביטול  

על פי הסכם זה וכן פיצוי בגין    ואת כל התמורה ששולמה ל  זמיןשיב למי  הקבלןההסכם, ואז  
 . קבלןלו  אם למסמכים שיוצגשנגרמו למזמין בהתנוספות ישירות   עלויות

כה את המזמין לדרוש את ביטול ההסכם, משמעותו  זה, כישלון בדיקות אשר מזלענין סעיף  
 הלן(. ל הת )כהגדר תהמובטח התפוקהכי יחס הביצועים של המתקן בפועל נמוך מ 

למזמין   י   הקבלן 13.8 מי מטעמו  עביר  ה  סיוםד  ימי עסקים ממוע  5בתוך  או  ו/או  בדיקות  קבלה 
"(. המזמין  דו"ח הבדיקהמזמין )להלן: "הבדיקות, לאישור ה  ותהחוזרות את תוצא  הבדיקות
ל בתוך    קבלןיעביר  הבדיקה  לדו"ח  התייחסותו  היה    14את  קבלתו.  ממועד  עסקים  ימי 

השג יהיו  ב ולמזמין  ולכל  ות  האפשר,  ככל  מוקדם  הצדדים  ייפגשו  הבדיקה,  לדו"ח  יחס 
בתוך  המאוח עס  5ר  הימי  העברת  ממועד  לקים  המזמין  מנת  דו תייחסות  על  הבדיקה,  "ח 

 להגיע להסכמות ביחס להשגות המזמין ולפתרונות הנדרשים בגינן. 
 

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"



 14 

להסכמו 13.9 הגיעו  שהצדדים  או  בהצלחה  עברו  למתקן  הקבלה  בדיקות  ותוצאות  ביהיה  חס  ת 
ו  הנדרשים  המוסכ  הקבלן לפתרונות  לפתרונות  בהתאם  פעולות  והמזביצע  כאמור,  מין  מים 

רישות המפרט הטכני, אזי המזמין  הבדיקות עומדות בד  ותהבדיקה, וכן תוצאאישר את דו"ח  
ל )להלן:   קבלןימסור  המזמין   ידי  על  הקבלה  בדיקות  דו"ח  אישור  זה  ממועד  יומיים  תוך 

 .  (לה"אישור בדיקות הקב "
 

 העברת המתקן למזמין .14

 
הני וככל  בדיקות הקבלה  לכך,  עם קבלת אישור  י התן בסמוך  למזמיןקבלן  כל התכניות    מסור  את 

לפיההמו הטכניים  ככל  פרטים  בתכניות,  שבוצעו  השינויים  כל  סימון  לרבות  העבודות,  בוצעו  ן 
  הקבלן מסור  יכן,    כמו  " בצירוף התאריך בו שונתה התכנית.AS MADEשבוצעו. בכל תכנית ייחתם " 

ם להפעלה  והספרים הטכניי  וד ופית חתומה על יוהמערכות הס  , החומריםלמזמין את רשימת הציוד
 המתקן, במידה וקיימים כאלה.  המערכות ו החומרים  ד,של הציו

 
יעוד   וכל  הקבלן  החשמל  רשות  מחח"י,  והאישורים  הרישיונות  כל  את  זה  במועד  למזמין  מסור 

הזמנה/התקש והחשמל המופק ממנו,  רות  מסמכי  עם המתקן  הוראות הפעלה  וכן  עם חח"י בקשר 
 בתיק מסודר.  בלן הקל יאוגדו על ידי נ". כל המסמכים הלןהקבשהוכנו על ידי  מתקן ומערכותיו ל
 

(  7)שבעה  למזמין את כל הנדרש על פי סעיף זה לעיל, ולכל המאוחר בתוך  הקבלן  מסור  יבמועד בו  
 את הודעה על קבלת המתקן לידיו.   קבלןין להמזמימים ממועד זה, ימסור 

 
 שלכות הבאות:די המזמין יהיו ההקבלת המתקן על ילהמצאת ההודעה על   

 
 המתקן תעבור לידי המזמין; כלל על הסופית  הבעלות  א() 

 
מאחריות   )ב( לגרוע  מבלי  המזמין,  אל  יעברו  אליו  הקשור  ובכל  במתקן  הכרוכים  הסיכונים  כל 

 זה; סכם על פי ההקבלן  
 

וכן את    לןלה   15.2כאמור בסעיף    על המתקן תיכנס לתוקף,הקבלן  תקופת האחריות שמעניק   (ג)
 . 15.4ת המפורטים בסעיף כתבי האחריו

 
 

הסכם זה ותיק    בכל שלב ובכל זמן, יהיו כלל מסמכי הפרויקט נשואמבלי לגרוע מהאמור מוסכם, כי   
  ך מ, תכניות וכל מסבניה  שמל, היתרילרשויות לרבות רשות החשמל, חברת החהפרויקט, הבקשות  

המת עם  בקשר  הכלל  קןאחר  מן  יוצא  ללא  זה,  הסכם  נשוא  הפרויקט  הו/או  של  קניינו  ,  מזמין, 
   .לא תהיה כל זכות לעיכבון בהם קבלןול

 
ההו  במסירת  אין  כי  בזאת,  ומוסכם  מובהר  ועוד  לעיל  כאמור  המתקן  קבלת  על  הנובע  דעה  בכל 

כ באופן  לגרוע  כדי  מהתחיממנה,  לאחרהקבלן  ת  יבויולשהו  ה  ויותבקשר  ככל  לקבלת  נדלפעול  רש 
 היתר ההפעלה למתקן. 

 

 אחריות טיב   .15

 
 לי וחריגים כל 15.1

 
להלן(  הקבלן    )כמוגדר  האחריות  תקופת  במהלך  כי  בזאת  יהיו  מתחייב  והמתקן  העבודות 

גמים  תקן את הפיא  וה וכי  ,  "(הפגמיםלן: "פגמים בחומרים ו/או בעבודה )לה  חופשיים מכל
, ובאמצעות תיקון ו/או החלפה ו/או  ו בונ חשועל    ועל אחריות   ו בתקופת האחריות(שיתגל )ככל  

להלן, ובלבד שהתקיימו התנאים    15.3נוספות בהתאם להליך המפורט בסעיף  בודות  ביצוע ע
 הבאים: 

 
ח  (א) של  תוצאה  אינם  עלהפגמים  שלא  המתקן  ידי  ואשר    הקבלןידי  -יבור  על  אושר  לא 

 בכתב; וגם  הקבלן
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תוהפגמים   )ב( של  אינם  ו/או   שימושצאה  תחזוקה  המתקן   ו/או  של  איזה   תפעול  או 
ידי   על  מטעם    המזמיןמרכיביו  פועל  שאינו  שלישי  צד  כל  בניגוד הקבלן  או  שבוצעו 

 .ה לתקלה ו/או לפגם במתקןבלבד שהחריגה כאמור היא זו שגרמ ולהוראות השימוש, 
 

 אחריות קופת הת 15.2
 

אחריי  הקבלן   למזמין  העב עניק  בגין  שבות  ידי  ודות  על  המתקן,    הקבלןוצעו  של  וההתקנה 
ידי המזמין ובכל    הפעלה מסחרית של המתקן עלממועד    ( חודשים24ים וארבעה )עשרלמשך  

)להלן:    ים על חומריםן ו/או בהתאם לכתבי אחריות קיימ מקרה לא פחות מהאחריות על פי די 
ו/אותהאחריותקופת  " כלשהו במתקן על    ות בחלק עבודות נוספתוקן ו/או בוצעו    "(. הוחלף 

האחריהקבלן  ידי   תקופת  המוחלף  במסגרת  ו/או  המתוקן  החלק  בגין  האחריות  תקופת  ות, 
 .  כאמור תיקון ו/או החלפה ממועד ( חודשים24עשרים וארבעה )תהיה  

 
להקבלן    בגכי  דאוג  מתחייב  היצרנים  אחריות  הפנתעודות  ו ין  הסולאריים  הממירים  לים 

 . "ל למזמיןמציא את תעודות האחריות בגין הרכיבים הניא וה ין, וכיעל שם המזמ  יונפקו גם
  

 אופן הפעלת האחריות  15.3
 

 הפעלת האחריות תהיה כדלקמן: 
 

פגמים   (א) האחריות  תקופת  במהלך  והתגלו  אחריות היה  תחת  הקבלן  של    והמצויים 
יקון הפגמים )להלן  ב דרישה לת כת  קבלןלזה, המזמין ימסור  להסכם    15אמור בסעיף  כ

 "(.כתב הדרישה זה: "בסעיף 
ל  (ב) הדרישה  כתב  מסירת  המזמין,    קבלן עם  ידי  יעל  שבמסגרתה  הקבלן  בדיקה,  בצע 

לה,   בכל האמי  הקבלןובמקביל  במנקוט  הפגמים.  לתיקון  זאת, צעים הנדרשים  סגרת 
חלק במתקן  רלבנטי לע, רישום ותיעוד החופשית לכל מיד  גישה   קבלןאפשר המזמין לי

ל יאפשר  וכן  הפגמים,  נתגלו  חופשית  קבלןבו  הבדיקה.   גישה  קיום  לצורך  למתקן 
 רוט על תוצאות הבדיקה.  ידווח למזמין בפי  הקבלן

 
י  (ג) ו/או  הקבלן  הפגמים  את  ו/או  יתקן  הפגומים  החלקים  את  העבודביחליף  את  ות צע 

( 7)  שבעהבתוך    כל היותר תאום עם המזמין ולבהקדם האפשרי וב,  והנדרשות על חשבונ
כמה שניתן,    חילוף במטרה לצמצם, עד   מלאי של חלקי  הקבלןחזיק  י, ולצורך כך  יום

לכת  בהתאם  ותיקונים  עבודות  ביצוע  במהלך  המתקן  השבתת  של  הזמן  פרקי  ב את 
 האחריות והוראות הסכם זה.

 
ם נזקי  מיןמזור עלול לגרום לקונים במועד האמשאי ביצוע תי  ו י ידוע למצהיר כ   בלןהק (ד)

ל קייכבדים.  התחייבות   הקבלן  םא  פגמי  האמורה  ואת  ה  םלתיקון  , אחריותבתקופת 
על פי חוק ו/או הוראות הסכם זה,  יהיה זכאי המזמין  לו  מבלי לגרוע מכל סעד אחר 

ב כך. עק  ו והעקיפים שנגרמו ל  קים הישיריםבגין כל הנז  מזמיןלפצות את ה  הייהיה על 
ו/או באמצעות צד   והתיקונים בעצמ  ב, לבצע אתך לא חייהיה רשאי, אי  זמיןמבנוסף, ה

 )ובתוספת מע"מ(.  15%בתוספת  ו בכל הוצאותי הקבלןאת   שלישי ולחייב

הי   מזמין ה (ה) בערבות  שימוש  לעשות  רשאי  כ  טיבהיה  על  לגביית  אשר  תשלום    הקבלןל 
 .גמיםפלביצוע תיקוני   וייבותקב הפרת התחע  ולשלם ל

שייג  ישא הקבלן   (ו) ההוצאות  לבכל  הקש  ין מזמרמו  ידי  בכל  על  שתיערכנה  לבדיקות  ור 
מטעמ  מזמיןה מי  ה  ואו  בתקופת  שהעבודות  לוודא  מנת  כראוי    אחריותעל  בוצעו 

הבדיקות העלו כי העבודות,  . הוראות סעיף זה יחולו רק במקרה בו  15%בתוספת של  
   וצע שלא כראוי.חלק מהן, ב או כל

 
 :קרית יצרן לציוד עיאחריו 15.4

 
 שנים;  10של לתקופה  - הממירים  אחריות יצרן (א)
 ; שנים 25לתקופה של  -אחריות יצרן הפאנלים  (ב)
 . שנים 20לתקופה של   –אחריות לקונסטרוקציה  (ג)
 

 להסכם זה.   'דנספח כתבי האחריות יצורפו כ
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טפל  ן יהקבלתבי האחריות לעיל,  עיל איזה מכלהפ   פת האחריות, ככל שיהיה צורךבמשך תקו
ק יצירת  ידי  על  לרבות  עםבכך,  הממירים  שר  ותיאום    יצרן  העניין,  לפי  הפאנלים,  יצרן  או 

 .   הקבלןשל   וועל חשבונ   והחלופי, והכל באחריות של הציודהמשלוח 
 

 ערבות טיב .16

 
ות  גד השבת ערבשלום בגין אבן הדרך האחרונה וכנלאחר מסירת המתקן וכתנאי לביצוע הת 16.1

לקבלן,   בנקאית  הקבלן  מסוריהביצוע  טיב  ערבות  מותנ וטונוא  למזמין  בלתי  בנוסח    יתמית 
כ זה,  'זנספח  המצורף  בתוקפה    מהתמורה  10%  -ל   השווהבסך    להסכם  שתעמוד  הכוללת 

ועד  למשך   האחריות  תקופת  סיומה   60כל  לאחר  התחייבויות  ימים  להבטחת  בגין    הקבלן, 
בסעיף    ןמתק ה  תלתפוק  הקבלןשל    והתחייבויותי , ובגין  לעיל  15בסעיף    אחריות הטיב כאמור

"  להלן    17 ולעיל:  הטיב")להלן  המחירים  ערבות  למדד  לעליה  צמודה  תהא  הטיב  ערבות   .)
בסיס יהיה המדד  יסטיקה כאשר מדד הלסטטלצרכן כפי שיפורסם על ידי הלשכה המרכזית  

 סכם זה.הידוע ביום חתימת ה
 

  הקבלן  גם במקרה בוטיב  מש את ערבות האי למשהמזמין יהיה רבנוסף לאמור בהסכם זה,   16.2
הארי החלי  ךלא  לא  ו/או  הטיב  ערבות  זה.   ףאת  הסכם  פי  על  כמתחייב  הטיב  ערבות  את 

 ת. בות הטיב הרלוונטית ערימים לפני פקיע  30המימוש לא יידרש אלא במהלך 
 

ממנה   16.3 חלק  או  הטיב  ערבות  תקומומשה  האחריות,  במהלך  הערבות    הקבלןשלים  יפת  את 
 ערבות המקורי. כום הסל

 

 לתפוקת המתקןהתחייבות  .17

 
 לתפוקת המתקןות התחייב 17.1

 
כי    הקבלן המזמין  כלפי  ההפעלה  תפוקת  מתחייב  תחילת  שבין  בתקופה  שנה  בכל  המתקן 

ו המתקן  של  להמסחרית  תק עד  של  האחרון  ייפלו  אחריות  הופת  מועד    בשנה   97%-מ לא 
לתתבה  השנייה   שנה ב  98%  -ו  המתקן  יופעל  שבה  ראשונהה ובוכנת  אם  :  )להלן  קרהניטור 
 "(. התפוקה המובטחת"
 

 בתפוקה המובטחת עמידה -פיצויים על אי 17.2
 

יימו תנאי  היה אחראי לשלם למזמין פיצויים בגין נזקים שיגרמו למזמין אם לא יתקי  הקבלן
 ורט להלן: למפ בהתאם , המובטחת הבתפוקר עמידה האחריות עבו

 
)כ וקה השנתית בפועל. במידה  יבחן התפול( תי שתח פבתום כל שנה במשך תקופת האחריות 

המובטחת,    והתפוקה מהתפוקה  תפחת  אי  הקבלןשלם  יבפועל  על  פיצויים  עמידה  -למזמין 
לה בסכום השווה  לעיל,  בין התפוקה שתיוצרבתפוקה המובטחת כאמור  ידי    פרש  על  בפועל 

הרל בתקופה  לוונהמתקן  המתקן  ידי  על  שתיוצר  שהובטח  התפוקה  לבין  קופה  תטית 
   .בתקופת העיכוב 2כפול  באותה עתהחשמל   בתעריףכפל מונטית, הרלוו 

 
המחושבת    האחריות  תקופת  ובתום   היה  כי,  מוסכם  עוד   שלישית ה  השנה  במהלךהתפוקה 

ישלם1)הקבלן:    ת,המובטחפוקה  מהת  פחתת   זה  להסכם החי  (  פי  על  פיצויים  שוב  למזמין 
של  כא לתקופה  מהוונים  כשהם  )  ;שנים   (20)  עשריםמור,  כךה  יגדיל(  2או  התפוקה  ש  מתקן 

עת  בפועל המובטחתל  עמוד    כאמור   המתקן   הגדלת  למועד  עדמקרה    בכל  כאשר,  התפוקה 
 . זה בסעיף כאמור כספיזמין פיצוי למ  הקבלןשלם י)לרבות לאחר תום תקופת אחריות הטיב(,  

 

 שינויים ותוספות .18

 
ל הי י  יןמזמה 18.1 להורות  עת  בכל  רשאי  שי  קבלןה  ביצוע  תנעל  אוי,  צמצום  ביטול  ו  וספת, 

הביצוע ,  בעבודות הטכני,  בתכניות  ובמפרט  הכמויות  בכתב  שינוי)"  המפורטות,    הוראת 
ו עבודות על שינוי בתמורה,  זה  ובכלל  הנ"למתחייב למלא א  הקבלן"(,    ה דוגמ.  חר ההוראות 

בה    שלא נקבע  עבודות  הוראת שינוי  הקבלןקיבל  .  'ה  חנספכ  מצורפת  עבודות  שינוי  להוראת
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השינוי,ער של  נדרש  א  כו  ו/או    הקבלן ו  עבודה  וה לבצע  תוספת  ו/או  שהם  ושינוי  בדעה  א 
ה י ,  ו/או ארכה בלוחות הזמנים  מחייבים תוספת תמורה לנציג  ל  ע  מזמין ודיע מיידית בכתב 

ת  וכוונת  תוספת  הזמניםמורה  לבקש  בלוחות  שינוי  ניתוח    כלולי  אשר  ו/או  לאופן  פירוט 
פנה    קבלןהמבלי ששינוי עבודות  תן הוראת  מ  יום מיום  15ר  . לאחתתוספת התמורה המבוקש

ה לנציג  אות   מזמין בכתב  רואים  הסכי   וכאמור,  ו/או    םכאילו  השינוי  ו/או  שהעבודה  לכך 
  א מוותרוהא זכאי וה ישר בזאת כי לא  מצהיר ומא  הקבלןמורה והתוספת לא ישפיעו על הת 

כל בגינם. בהתאם,    על  רשאיילא    הקבלןתשלום  כ   לדרוש  הא  לתבוע  תמורה  ל  ו/או  תוספת 
דרי בכל  לבוא  עם  ו/או  ובקשר  וכיוב׳( מכח  לו״ז  דרישה להארכת  )לרבות  הוראת  שה אחרת 

מצהיר ומאשר   הקבלןבכל מועד שהוא.    כאמור, הן במישרין והן בעקיפין, וזאת  שינוי עבודות
די בהסכם  ויסו  י זו וכי מדובר בתנאי מהות  ו על הצהרת  ךסתממ  זמיןמשה  ובזאת, כי ידוע ל

לנצי  הקבלןדיע  הוזה.   כאמור  דרישה  העל  המזמיןג  בשתיקת  שאין  הרי  לחייב   מזמין,    ו כדי 
על עמדת כי בכל מקרה  .הקבלןבדבר דרישת    ובדבר, או בכדי להעיד  לוח    מובהר  ישונה  לא 

הקבועים על ידי הרשויות לצורך חיבור  זמנים  באופן שימנע מהקבלן לעמוד בלוחות ההזמנים  
 .ת החשמלן לרשקהמת

 
ים כאמור יבוצעו רק במידה ויש בביצוע השינויים  , התמורה ולוח הזמנההתאמות  כי  הרמוב 18.2

להשפי  כדי  לעיל  יכולת כאמור  על  מהותי  באופן  בהתח   הקבלןשל    וע  לפי    ו ייבויותילעמוד 
עליו/או כדי    הסכם זה בכל מקרה    נוספת במסגרת הסכם זה.  אחריותעלויות ו/או    ולהשית 

ת ביצוע העבודות במקרה  לעכב ו/או לעצור ו/או להשהות אי  הא רשאילא    לןהקבי  כמובהר  
בסיכום    ו כאמור ו/או לתלות המשך ביצוע עבודת   שינוי העבודותשל מחלוקת אודות הוראת  

  הקבלןי  יד -על  היה רשאי שלא לאשר את הבקשה שתוגשי  מזמיןשהו. מוסכם כי ה תשלום כל
, לפי  וי באמצעות קבלן אחר מטעמו של המזמיןבצע את השינאו ל  בהסתייגויות  האו לאשר 

ירוט נוסף לאופן ניתוח המחיר והנתונים עליהם נסמך וכן ככל  פ  הקבלן , לבקש מודעת   לושיק
 פה הזולה ביניהם. לבחור את החלו -ה אחת שניתוח המחיר יבוצע ביותר מחלופ 

 
הורא 18.3 בהוצאת  עבודותת  אין  ה   שינוי  על  כלשהי  אחריות  להטיל  למזמיןכדי  בג,  ין  רבות 

הוראת   מכוח  המבוצעות  ובודותעהשינוי  העבודות  היחיד  ך  משיי  הקבלן,  האחראי  להיות 
 .שינוי העבודותוהבלעדי לכל העבודות לרבות העבודות המבוצעות מכוח הוראת 

 

 תנאי התשלום  .19

 
 רההתמו 19.1

 
המלאה, הסופית והשלמה בגין הביצוע  כתמורה    קבלןן לסך התמורה שתשולם על ידי המזמי 

היק  של ב כל  הינו  לכך  בקשר  העלויות  וכל  העבודות  של  ךסף  וואט  ל  ש"ח  1  ___  כולל  קילו 
  [_____]במילים:    ש"ח  2____ קילו וואט,    200מותקן ובסך הכל למערכת בהספק מותקן של  

   "(.התמורה: ")להלן
  

  . טכניורטות במפרט העבודות המפהוכל  ראשונה תחזוקה שנה , בין היתרהמחיר כולל
  

 
שיעורו    "ממעבצירוף    תשולם  ורההתמ  התשלובמועכפי  שוטף  ם,ד  ממועד  ימים    45+    תוך 

בהתאם למפרט  הרלבנטיות  ולאחר שהושלמו כלל דרישות המזמין    מס כדיןבונית  מסירת חש
 . י ויתר הוראות הסכם זההטכנ

 
 לוחות הזמנים לתשלום  19.2

 
  יבוצעו בהתאם לאבני הדרך הבאות, כדלקמן: קבלןתמורה לתשלומי ה

 
 

מספר אבן 
דרך 

אחוז  
התשלום 

התשלום   אחוז
ר ששולם  המצטב

 רךאבן הד

 
 .רזאם להצעת המציע במכיושלם בהת 1
 יושלם בהתאם להצעת המציע במכרז. 2

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"



 18 

מתוך  לתשלום
 ורההתמ

 קבלןל

כנגד מתן ערבות  לות באתר לת הפעי תחי 15% 15% 1
 ביצוע 

  ה על קבלת מתקן"עם מסירת "הודע 100% המהתמור 85% 2
 

התמו כי  כל הסיכונים המובהר,  וכוללת את  וסופית,  הנה קבועה  בביצוע  רה כאמור  כרוכים 
וליתר מסמכי    וראות הסכם זהבהתאם לה   קבלן היבויות  התחיכל  ובקיום    העבודות והשלמתן

 בר לתמורה.  מהמזמין תשלומים נוספים, מע היה זכאי לקבל יא  ל הקבלןוכי   ,המכרז
 

על כל פרטיהם,    וודות וטיבן היו ידועים להיר כי בשעת קביעת התמורה היקף העבמצ   הקבלן
הע כל  להיגלרבות  העלולים  והשינויים  וכי יכובים  בעבודות,  מצאוה   רם  התמורה    א  את 

 אות הסכם זה.פי הור  על וי מורה הוגנת עבור ביצוע התחייבויותכת
 

 מיסוי ותשלומי חובה  19.3
 

צד   כל  הנועל  המסים  בתשלום  ה לשאת  של  לתוקף  והכניסה  החתימה  מן  זה בעים  סכם 
המשא  וצאות שלו שייגרמו לו בקשר עם  בהתאם להוראות הדין החל ולשאת באופן בלעדי בה

  הסכם זה. כם זה וביצוע מה על הסומתן, החתי
 

על   התשלומים  הס-כל  זהפי  במועד   ישולמו  כם  שתחול  במקור  מס  לניכוי  חובה  לכל    בכפוף 
  הקבלן הנו כי    קבלןותשלום ל  ר ומוסכם, כי תנאי לביצוע כל תשלוםביצוע כל תשלום. מובה

שלוש לפחות  למזמין  )המציא  התשלו30ים  למועד  קודם  ימים  ה (  פקיד  אישור  על  ם,  שומה 
על פטור מנניהול ספרים כ ואישור פקיד השומה  לנכות    המזמיןבמקור.  יכוי  דין  יהיה רשאי 

 על פי כל דין.  סכום שהוא מחויב לנכותמכל תשלום ותשלום כל 
 
 

  להשלמת העבודותהמקסימלי  עמידה במועד  פיצויים בגין אי  .20

 
יצוע כל  שלים את בילא    לן הקב  המן על פי הסכם זשהיא שלא ניתנה בגינה הארכת ז  מכל סיבהאם  

על  להשלמת העבודה    וודות, או תוך הארכה שניתנה ל למת העבלהש  המקסימליהעבודות עד למועד  
שת ככל  המזמין,  "ידי  )להלן:  בכתב  כזו  הקובעינתן  פיצויים    הקבלןשלם  י"(,  המועד  למזמין 

של    מראשוקבועים  מוסכמים   אי   ₪  2000סך  יום  כל  . תשלום  ד הקובעוע חור שחל לאחר המבגין 
שחרוהסכו משום  בהם  אין  הנ"ל  התחייבו  וחייבותמהת  הקבלן  רמים  מכל  או  העבודה  ת  להשלים 

ה יגרום לאי עמידה  אמור בסעיף זכבהשלמת העבודות  יכוב  מובהר כי ככל שע  ם זה.אחרת לפי הסכ
או קנס  קבלן בכל נזק ו/ה  , ישאט על פי הוראות הרשויותלהשלמת הפרויק  המקסימלייםבמועדים  

 יגרם למזמין. סוג שת ו/או הוצאה מכל
 

ן לכל חודש בגין כל  אחת לחודש, ביום הראשו  הקבלןו למזמין על ידי  ם ישולמ הפיצויים המוסכמי
ם למדד המחירים לצרכן החל ממדד הבסיס ועד למועד  ופת העיכוב בחודש שחלף, כשהם צמודיתק

 מם בפועל. תשלו
 

או  קבלן  חלק מהם מהמגיע לים וכל  סכומי הפיצויים המוסכמולנכות את  לחלט  ,  המזמין זכאי לקזז
דר  לגבותם לשבכל  כדי  המוסכמים  הפיצויים  בתשלום  אין  אחרת.  את  ך  מאיזה    הקבלןחרר 

 לפי הסכם זה. ותחייבויותימה
 

 סיכוןהעברת ה .21

 
אישור    קבלת  ממועד  למועבודה  תחילתהחל  ועד  המתקןות  קבלת  על  הודעה  קבלת  ידי  ע  עד  ל 

הסיכו  קבלןההמזמין,   במלוא  לאבדןתישא  ובהתא  ן  רכיביו,  או  למתקן  נזק  בים  או  אחריות  שא 
ולכל הח נזק שייגרם לעבודות  כל  והציודלתיקון  בין אם  ומרים, הרכיבים  זמניות,  , לרבות עבודות 

בבעלות העב והציוד  הרכיבים  החומרים,  נאו    הקבלןשל    וודות,  או  אבדן  בגין  למעט     זק המזמין, 
 מו.  ועל מטע או עובדיו ו/או כל צד שלישי הפ/ציגיו ו על ידי המזמין ו/או נ ישירות   שנגרמו
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בדן או נזק למתקן או רכיביו,  המזמין יישא בסיכון לאהחל ממועד קבלת הודעה על קבלת המתקן,   
ידי    למעט על    כח אחריותו כמתחזק המערכת או מ  מתחזק המערכת  ובהיות   הקבלןנזקים שיגרמו 

 .סכם זהפגמים כאמור בה   אוו/
 
 

 Liabilityקין ות בנזישיפוי ואחרי .22

 
פיי  אחרא  היהי  הקבלן 22.1 נזק  דין    על  ו/או  אובדן  לכל  המזמין  שהיא  משנגרם  כלפי  סיבה  כל 

וכן    ד למועד המסירה הסופית של המתקןע,  לאתר  והמובא על יד המתקן ולמתקן  למערכות  
יבור לרשת החשמל,  התקנה, אספקה, ח,  כתוצאה מתכנון, מהובלה, הצבהבקשר או  לנזקים  

ו/או מי    הקבלן עשה ו/או מחדל של  וצאה ממבאתר שנגרמו כתשירותים נלווים    אוו/  קה תחזו
 . ומטעמ

 
לרבות מגשמים, לרבות    לנזקים שיגרמו כתוצאה מחדירת מים  ןעל פי די  היה אחראיי   ןהקבל 22.2

אה ו/או  קויים וזאת כתוצ ל  ן לקוי, עבודה לקויה וחומריםכתוצאה מנזק לאיטום לקוי, תכנו
 באתרים. ם  וולטאי זה מהצבת המתקנים הפוטו הסכםת ב המפורטובקשר לעבודות 

 
דין  היה אחראיי   הקבלן 22.3 פי  עובדיכלפי    על  ו/או  מי מטעמו/  והמזמין  שלישי  ואו  צד  לכל    או 

מהפעילות  כתוצאה  ר נגרמו  לגגות ואשו/או    סיבה שהיא שיגרמו לאתרו/או נזק מכל    אובדן
 ודות. ו/או כתוצאה מהעב  גגותבאתר ו/או ב  בלן הקשל 

 
דין  היה אחראיי   הקבלן 22.4 פי  עובדיי המזמיכלפ   על  ו/או  שלישין  צד  או  נז   ו  ו/או  אובדן  ק  לכל 

לרכוש   ו/או  לעובדי שיגלגוף  בשמורמו  הפועל  לכל  לקבוומטעמ  ו ,  משנה  ,  וקבלני  לנים 
הנובע    ועמ והבאים מט  וובדיע  ו/אוישי כלשהו ו/או למזמין,  ו/או לצד שלו  המועסקים על יד 

 תוצאה מהעבודות. ו/או כ ו/או בגגות  באתר הקבלןשל עילות מהפ צאה בקשר או כתו
 

  ןלמתק למערכות ו/או  לחומרים ו/או  מו  אובדן ו/או נזק שייגר  בלעדי לכל  היה אחראיי  הקבלן 22.5
 .  ועד מסירה סופית של המתקן למזמיןעד למ

  
על  מור  לנזק כא  ועקב אחריות   ו ולתכולת  ווסביבת ר  תחייב לתקן כל נזק שיגרם לאתמ  הקבלן  22.6

 . בכתב של המזמין פי דרישה ראשונה
 

ומתחיי   היה אחראיי  ן הקבל 22.7 לפרויקט,  דין בקשר  פי  עלהמזמין  את   לשפות   בעל  דרישה    ,  פי 
המזמין,  של  בכתב  שתוטל    כל  בגין  ראשונה  חבות  ו/או  אחריות  עקב  נזק  ו/או  על  הוצאה 

פגיעהוכן  המזמין   כל  נזק  /ו   בגין  ו/או    הקבלן  שלמחדל  או  /ועקב מעשה    למזמין  גרמוישאו 
 לפי הסכם זה.   או אי ביצועם יצוע העבודותבעם  שרקב וקבלן משנה מטעמ 

 
למעט במקרה של    התמורהסך  מ  100%בגובה    יהיהל פי הסכם זה  ע  הקבלןול האחריות של  גב 22.8

כלפי    כאמור לא יחולות  . מובהר כי גבול האחריוסימליאי השלמת העבודות עד המועד המק
  הקבלן  מצד  מרמהאו  / ו  דוןז  שלרה  מק  או/הפרת זכות קניין רוחני ו  וג ו/אומכל ס  נזקי צד ג'

 . גוף קיונז  מוות מקריל  הנוגע בכל וכן  ואו מי מטעמ
 

לגרוע מאחריות  -  ביטוח 22.9 דין  הקבלןשל    ומבלי  פי  על  ו/או  זה  הסכם  פי     הקבלן  מתחייב   ,על 
, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין  מההקהת  , במשך כל תקופולערוך ולקיים, על חשבונ 

ם זה כחלק  ובעלת מוניטין, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח, המצורף להסכ
   .("אישור עריכת הביטוחלהלן: "על כל תנאיו )  'ונספח כ ימנו ומסומן בלתי נפרד ה 

 

 וןכוח עלי .23

 
 את התרחשות אירוע כוח עליוןתוצ 23.1

 
של הפסקה  פרה של התחייבויותיו לפי הסכם זה בכם זה לא יהיה בהאף אחד מן הצדדים להס

הסכ במסגרת  התחייבויותיו  בביצוע  עיכוב  עקבו/או  זה,  אירוע    ם  של  עליון    חכו התרחשות 
 לאחר החתימה על הסכם זה. 
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 ר התרחשות אירוע כוח עליוןדעה בדבהו 23.2

 
ביו  זה מלקיים את חיומהתרחשות אירוע כוח עליון מנוע אחד הצדדים להסכם    כתוצאה  אם 

מהן, חלק  איזה  או  זה  הסכם  לצד    שלפי  ובכתב  מיידי  באופן  המנוע  הצד  כך  על  יודיע  אזי 
 אחר. ה

 
 ך ביצוע המש 23.3

 
לפי    וך ולבצע את התחייבויותי ת להמשיכל מאמץ על מנ  הקבלןעשה  יכוח עליון    ערובקרות אי 

זההס הנזק ו  כם  את  ולמזער  לצורךי,  חלופיים  אמצעים  למזמין  העבו  ציע  ביצוע  דות  המשך 
זה  ו ויתר התחייבויותי כי  לפי הסכם  שתמש באמצעים חלופיים כאמור  ילא    הקבלן. מובהר 

 פורשת מהמזמין.  א הנחיה מלל
 

 ההסכם  םיוס .24

 
הסכ  המזמין  לסיים  רשאי  באיהיה  זה  ל ם  בכתב  הודעה  ב  קבלן מצעות  ה במקרה  את    קבלןו  יפר 

יס "הפרה  המונח  משמעות  יסודית.  הפרה  הנו  סעי  ןלעניי ודית"  ההסכם  זה  היתר  ף  אחד  בין 
הבאים: כינו   הקבלן  מהמקרים  צו  קיבל  חוסל,  פירעון,  חדל  או  רגל  כפושט  אהוכרז  נכסים  צו  ס  ו 

ם, נאמן או מנהל לטובת נושיו,  וס נכסיס להסדר נושים או מנהל עסקים תחת כינ ננכניהול נכסים,  
ם או אירועים  השפעה דומה למעשיפעולה נעשית או אירוע יתרחש )על פי הדין החל( עם    ו אם כלא

מקרים  וכן    ימים  (45רוע כנגדו לא בוטל ו/או הוסר תוך ארבעים וחמישה )כאמור, והמעשה או האי
אינו הקבלן  מפר  מקיים    בהם  זה  יוהתחייבויות   אתאו  הסכם  פי  לתקנם  וזאת    על    מועדיםבמבלי 

 .הנקובים בהסכם זה
 

 
  בכל   קבלןל  בכתב  ודעהה  מצעותבא  זה  הסכם  לסיים  רשאי   יהא  המזמין ,  לי לע  מהאמור  לגרוע   מבלי
 :הבאים םמהמקרי אחד

 
  מעשרים   יותר  במשך  או  רצופים  עסקים  ימי (  7)   השבע  במשך  העבודות  את  מבצע  ואינ   הקבלן (א)

  ן מהמזמי  כךל  אישור  שקיבל  מבלי,  חודשים  עשר  שניים  של  תקופה  מהלךב  עסקים  ימי(  20)
 ; ובכתב מראש

 
את    ן לא תיק  הקבלןלפי הסכם זה, ו  ותיחייבויו יסודית של התהפרה    בדבר  קבלן ל  הודיע  ן מיהמז (ב)

 . ימים ממועד קבלת הודעה כאמור 7פרה בתוך הה
 

ואחד   בתוך  מורכא  ההפרה  את  ן מתק  לא ו,  יסודית  בלתי   הפרה  זה  הסכם  פרמ  הקבלן (ג)   עשרים 
 . מזמיןמה בכתב ךכ על הודעה קבלת  ממועד יום( 21)

 
עיקול (ד) רכושז,  הוטל  על  קבוע,  או  או  הקבלןשל    ומני  חלק  ,  לפגוע  על  כדי  בו  שיש  באופן  ממנו 

מהובא בופן  וישיר  הסכ  והתחייבויותי   ביצוע תי  פי  זהעל  שם  או  הוצא,  פעולת  לפועל  נעשתה  ה 
וישיו חלק ממנו באופן שי, אהקבלןשל    ולגבי כל רכוש ביצוע  ב  רש בו כדי לפגוע באופן מהותי 
 ים.  ( ימ15) חמישה עשר, והוא לא בוטל בתוך כם זהסה על פי  והתחייבויותי 

 
לצד    ות חובותי לפרוע א  והודה באי יכולת   הקבלן, או ש בלןהק  ן של נפתחו הליכים לפירוק מרצו  (ה)

 . הגיע להסדר הקבלןלרבות אם  שלישי כלשהו,
 

פוליסות הביטוח   ן הקבל (ו) או  מהערבויות  איזו  למזמין  עלי   לא המציא  להמציא בהתאם    ושהיה 
 ות כן. לעש   וליבמועד שהיה ע ךת הסכם זה, או לא האריורא להו

 

 מכוח הסכם זה שלא בהתאם להוראותיו.  וכויותיהסב או המחה את ז  הקבלן (ז)
 
ורק את התשלומים אותם    סעיף זה, הקבלן יהיה זכאי לקבל אך  סיים הסכם זה לפיר המזמין לבח

מור בקיזוז פיצויים וקנסות  אכ  הסכם על ידי המזמיןעד סיום ההיה אמור לקבל מהמזמין עד למו
פסיק את ביצוע העבודות במועד סיום  הקבלן י מכח הסכם זה )ככל שיוטלו(, וכן  הקבלן    שיוטלו על
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את  ההסכם יפנה  פס,  כל  לרבות  יעביר  האתר  וכן  הקבלן  של  ציוד  ו/או  תוצרי  ולת  כל  את  מיידית 
 העבודות לרשות המזמין. 

 

 ויות המחאת זכ .25

 
לבצע את הת   לןהקב בעצמ  ובויותייחירשאי  זה  באמ  ולפי הסכם    ו לני משנה מטעמצעות קבלרבות 

אישור חתום    כפוף להצגתקדם בכתב של המזמין לזהות קבלן המשנה ובורו המווזאת בכפוף לאיש 
וחזק  י   הקבלן, ואת ההוראות הכלולות בסעיף זה  ן המשנה המאשר את פרטי ההסכם לרבותמקבל

סגרת  טעמם במשלנות של קבלני משנה כאמור ו/או מי מ רו  עולה ו/או מחדל ו/א בגין כל פ כאחראי  
 הסכם זה. 

שייטלו חלק בביצ   ו בינ  ההסכמים  כי  מתחייב  הקבלן יכללו    וע העבודותלבין קבלני המשנה  באתר, 
 ההוראות הבאות: את 

  בלןהקבנעלי    נה כי ידוע להם שבנסיבות מסוימות המזמין עשוי להיכנסהצהרה של קבלני המש .א
בגו להחליפו  מזכויא ף  או  לגרוע  כזה, מבלי  במקרה  וכי  כחר,  מכוח ההסכם    הקבלן לפי  ותיהם 

 ם.  קיים את התחייבויותיהם מכוח ההסכם ביניהמשיכו לביניהם, י
 .  ןהקבלעל זכויות עיכבון וקיזוז כלפי מצד קבלני המשנה ויתור  .ב
עם    תעובמקרה של חילוקי ד  ות על ידםהתחייבות של קבלני המשנה שלא להשעות ביצוע העבוד .ג

 . הקבלן
 

של    ופגוע באחריותוע או לנה לביצוע חלק מהעבודות כדי לגרבלני משעם ק  הקבלן אין בהתקשרות  
  ויותיפי הסכם זה למילוי כל התחייבו -ן עלאחראי כלפי המזמישאר  יא יו ה פי הסכם זה ו-על  הקבלן

 פיו. -על
יבל מקבלני משנה  קש  את תעודות האחריות   למזמין  לןהקב סב  ילא יאוחר ממועד השלמת העבודות  

כני. אין באמור כדי  מפרט הטאשר תנאיהם יהיו בהתאם למפורט ב המתקן,  בקשר עם העבודות או  
 , בהתאם להוראות הסכם זה.אחריותה ן פגמים בתקופת לתיקו   קבלןהלגרוע מהתחייבויות 

 
חובותיו    אואו כל זכויותיו ו/  למכור חלקמזמין יהיה רשאי לשעבד ו/או למשכן ו/או להמחות ו/או  ה

רשאי לשעבד ו/או    ואינ   לןהקב  .יפגעולא    הקבלןבד שזכויות  ובלתו,  לפי הסכם זה, על פי שיקול דע
 חובה על פי הסכם זה.  זכות או ד שלישי כלשהו כלאו להסב לצלהעביר ו/או להמחות ו/

 

 וקות מקצועיותמחל .26

 
הנ בנושא  הצדדים  בין  מחלוקת  של  לעמיד במקרה  לתשלום,וגע  דרך  באבן  הזמנים  אה   ה  לוח  רכת 

יקות טרם חיבור לרשת  לים, בד , סיום התקנה מכאנית של הפאנ'ג  ט בנספחכמפור  לביצוע הפרויקט 
ויקט,  ן, תחילת הפעלת המתקן, שינויים בפרתקן על ידי המזמי ה, קבלת המהחשמל, בדיקות הקבל 

"(,  צועיתקמ  מחלוקת"  -רים לעיל  אחד מהאמואו השהיית העבודות או אופן הפעלת האחריות )כל  
ל יכולתם  כמיטב  יעשו  לפהצדדים  לההגיע  יצליחו  לא  ככל שהצדדים  לפת תרון.  כל  גיע  כאמור,  רון 

"( לשם פתרון המחלוקת  המומחהן: "ומחה מקצועי )להלקש למנות מ אחד מהצדדים יהיה רשאי לב
ב המ המקצועי  הנושא  את  תפרט  המומחה  למינוי  בקשה  המקצועית.  עם  המקצועית  קשר  חלוקת 
ל  ללו ותכ שמוצע  אנשים  שלושה  לפחות  של  כרשימה  יפגשו  מנותם  הצדדים  כי  מוסכם  מומחים. 

המוצ  ויחליטו כל  מתוך  המומחה  למינוי  בנוגע  בתוך  ביחד  ל  5עים  קלנדריים  קבלת  ימים  אחר 
המו המומחה.  למינוי  שתכלול הבקשה  בכתב,  הכרעתו  את  לצדדים  להעביר  מאמץ  יעשה  את    מחה 

כנימוק  להכרעתו  המומחה  בתוך  ואמי  מינויו.  6ר  לאחר  קלנדריים  תהיה  הכרעת    ימים  המומחה 
גיעו הצדדים  ומחה. לא היישא בעלויות ההכרעה, לרבות שכרו של המ   המפסיד  סופית ומחייבת. הצד

ימונה  להסכ המומחה,  זהות  אודות  המהנדסים  המומחמה  ארגון  ראש  ידי  על  המוצעים  מתוך  ה 
   .ם בישראלוהאדריכלי

 

 שונות .27

 
 וסמכות השיפוט בעהדין הקו 27.1

 
כם בזאת כי לבתי  מוסלי.  חוזה זה יהיה אך ורק הדין הישראעל פי    הדין החל על ההתקשרות

בתל תהא -אביב -המשפט  השי   יפו  לדוסמכות  הייחודית  בין  פוט  מחלוקת  ו/או  סכסוך  בכל  ן 
 ם בקשר לביצועו של הסכם זה. הצדדי
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 וקניין רוחני סודיות 27.2
 

י ו/או  רי, טכנוראות הסכם זה וכן כל מידע עסקי, מסחהת  ייבים לשמור בסוד אצדדים מתח ה
ו  ביניהם,  שהוחלף  להעבמקצועי  אולא  כולו  תוכנם,  ו/או  אותם  למסור  ו/או  לכל   יר    חלקו, 

ובכתב וכן לא להשתמש במידע    ללא קבלת הסכמת הצד השני לכך, מראשאדם או גוף אחר  
 כם זה ומטרותיו. והגשמת הסכאמור, אלא לצורך קידום 

 
  כאמור לא תחול על עצם ההתקשרות   הסודיותף האמור לעיל מוסכם ומובהר, כי חובת  אל  ע

מידע  בהסכם   הכלל,  בנחלת  שמצוי  מידע  על  וכן  למסרו  זה  בהתשיש  מוסמכת  אם לרשות 
מל( וכן מידע שצד נדרש למסרו בהתאם להחלטה או צו  רשות החשלדרישות כל דין )לרבות  

 מוסמך. בית משפט של 
 

מפר כל פטנט, מדגם   נואי   הקבלן  מאשר כי במתן השירותים על פי הסכם זהור  מצהי  הקבלן
 שלישי כלשהו.   אחרת של צדרים, סוד מסחרי או כל זכות קניין רוחני  יוצת כוזרשום, 

 
בגין    )ללא מגבלת סכום(  שפה את המזמיןיא  וייב כי המתח   הקבלןמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  

ו/א  כל רוחני מכל סוב,  ו תביעה, ככל שתהיהטענה  זכות קניין  ככל    ג שהיא,קשר עם הפרת 
ים נשוא  ר תוגש כנגד המזמין בקשר עם קבלת השירות עה כאמושטענה כאמור תעלה ו/או תבי

 כם זה. הס
 

 קיזוז 27.3
 

מטעם    קבלן ל המשנה  לקבלני  זה,    הקבלן ו/או  הסכם  עם  בקשר  קיזוז  זכות  כל  תעמוד  לא 
 ש ובאופן מפורש. אמרזכות קיזוז כאמור  על כל ותרמו  הקבלןו

 
קיזוז   זכות  הלמזמין  זה,  קבלןל  ההמגיע  רהתמומן  הסכם  לפי  כל,  ל  בגין  הקיים    קבלן חוב 

  שלושה  בכתב הודעה    קבלןין ימסור לבכפוף לכך שהמזמ   ם זה, וזאתכלפי המזמין על פי הסכ
 מראש לפני הפעלת זכות קיזוז כאמור.  מים( י3)

 
 עיכבון 27.4

 
ומ כי  מובהר  בזאת  מטע/ו  הקבלן וסכם  המשנה  קבלני  ביצ  לעכב  רשאי   ו אינ  מואו  וע  את 

ל חלק  את המתקן או כ  ו רשאי לעכב אצל  ו וכן אינ  חלק מהןא הסכם זה או כל  העבודות נשו
  קבלן תשלום המחיר המגיע ל  במקרה בו המזמין אינו עומד במועדי  בכל מקרה, לרבות  ממנו

 . מנועל פי הסכם זה או כל חלק מ
 

 רת הודעותמסי 27.5
 

  מבוא ב  תהכתובות המפורטו   ה על פי הקשור להסכם זה תינתנה בכתב ותימסרנ   ל בכהודעות  
או  זה, במסלהסכם   ביד  בדוארה  באמצעותירה  או  הוד  פקסימיליה  ביד  רשום.  עה שתימסר 

מסירתה  תח עם  כנתקבלה  למז  לקבלןשב  בפקסימיליה  או  שתישלח  הודעה  העניין.  לפי  מין, 
כנתק ביום  תחשב  שלאחבלה  הראשון  רשום מר  העסקים  בדואר  שתשלח  הודעה  שלוחה; 

עסקים  7  כנתקבלה תחשב   למשלו   ימי  מסירתה  בבית  לאחר  צד  ח  כל  בישראל.    רשאי דואר 
 ך לצד השני. הודעה כתובה על כו ע״י מתן  לשנות את כתובת 

 
 כללי  27.6

 
או  ג, סיכום  ת כל ההסכמות בין הצדדים ולא יהיה תוקף לכל הצעה, מצהסכם זה ממצה א
 זה.  לחתימתו בנושאים הקשורים באמור בהסכם דםהבטחה שניתנו קו

 
שלישה צד  לטובת  חוזה  אינו  זה  וכל  סכם  להקנות  י,  שנועדה  ככזו  תתפרש  לא  בו  הוראה 
 .ים שלישיים כלשהםכויות לצדדז

 
וי  כם זה יכול שיעשו בכתב בלבד ובחתימת שני הצדדים. שינכל שינוי או תיקון או ויתור להס

 ת שני הצדדים לא ייחשב כמחייב. מתיון שלא בכתב וללא ח או תיק 
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של  הימנ  פעולה במקרה שלעות  מנקיטת  כלשהו  ה  צד  לא  הפרת  האחר  ידי הצד  על  זה  סכם 
כ לגבויתוותתפרש  מצדו  ולא  ר  הפרה  אותה  הפרות  י  לגבי  שווה  גזירה  ממנה  אחרות  ילמדו 

 דומות או שונות. 
 

אות הסכם זה, לא יחשב  רהוה לו על פי הוראה מכות הקנויויתר אחד הצדדים למשנהו על ז
כו  ב והדבר  לכליתור  מכוחה   יחס  מכן  לאחר  לו  שתקום  אות  זכות,  הוראה  של  או  הוראה  ה 

ויתור, א ה ממנה במהאחרת, הדומה לה או שונ רכה, הנחה או התאמה מטעם אחד  ותה. כל 
 אותו צד. ם יהיו נעדרי תוקף, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי  הצדדי

 
 רחת עורכי דינו. טר  כל צד יישא בשכ  

 
 יחסי הצדדים   27.7

 
עצמאי    ןכקבל   ותבוצענה על יד   הסכם זהלפי    והתחייבויותי   כיומתחייב,    מצהיר  ןהקבל (א)

היחשירות   תןנו וכי  שבין  ים  לבין  המזמין  סים  מטעמו  מי  מט  הקבלןוכל  מי  , ועמ וכל 
ל כ ל  , ולא יתפרשו ככאלה או שליחותאו שותפות ו//ולא יהיו יחסי עובד ומעביד  ו  אינם

 . עניין ומטרה
 

ה  הקבלן (ב) כי  מי  אומתחייב  מ  ומטעמ  וכל  מחדל  ימנעו  או  מעשה  לכל  או  העלול  יצור 
הרושם את  המזמי  ו מטעמומי    הקבלן בין  היחסים  כי    ,לגרום  מטעמולבין  מי  ו/או    ן 

 מאלה המוגדרים בהסכם זה.  שונים באופן כלשהו

 

ו/ (ג) משפט  בית  אם  כי  ממוסכם,  גורם  יחליט,  או  כלשהו  הצדדים ר למוסמך  כוונת  ות 
כי   כל  /ו  הקבלןהמפורשת,  מטעמאו  עובד  ומי  הנו  ו,  המזמין  מי  / של  אזי  מטעמואו   ,  

ו/או נזק ו/או חסרון כיס הוצאה    כלמטעמו במזמין ומי  את הפצה  י שפה ו/או  י  הקבלן
, מיד  םסבירי  כ"טהוצאות משפטיות וש  לרבותעקב כך,    זמין ו/או מי מטעמומשיגרמו ל

ם קבלת דרישה ו/או  דיחוי עללא    קבלן לכך שהמזמין יודיע ל  וף בכפ  -ה  מתן דרישעם  
פשר בה ונן ולא יתלהתג   ו ביחסי הצדדים כאמור לעיל, יאפשר לקשורה    תביעה שעילתה

  בכתב. מראש ו הקבלןרה לבוררות ללא הסכמת ו/או יעבי
 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 ___________ _________ ____  _______________ _ ________ 

 הקבלן המזמין
 

 

 __ _______ תאריך:___ 

 על ידי: 

 _______ ז: ____ ________________ ת" 

 ___ ________________ ת"ז: ________ 

 

  

 יך:____________ תאר 

 על ידי: 

 _______ ________________ ת"ז:____ 

 ________________ ת"ז:___________ 
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 תשריט הגג ודרכי הגישה לגג   –" אנספח "

 יצורף בשלב החתימה על ההסכם 
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 תכולת העבודות, לרבות מפרט טכני   – נספח "ב"

 למכרז  1'מסמך ב
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 לוח זמנים  – " גנספח "

 יצורף בשלב החתימה על ההסכם 
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 כתבי אחריות של פאנלים וממירים  – נספח "ד"

 יצורף בשלב החתימה על ההסכם 
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 הוראת שינוי עבודות  – נספח "ה" 

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"



 תאריך: ________  

 אל: 

  

   הוראת שינוי עבודות

  

החברה  שנחתם ביום _____ בין   EPC - הרינו להורות על שינויים בעבודות שנקבעו בהסכם ה
  -הסכם ה" ) להלן: ("הקבלן)"  "( לבין _________המזמיןלשירותי איכות הסביבה בע"מ )"

EPC") להוראת שינוי עבודות זו.   1נספח , הכל כמפורט ב 

  
 הוראת שינוי מספר: ]___[ 

 
 [ EPC-להסכם ה  18]ניתנת בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 

 
 : _____ (נדרש אםרק ) בגין השינויים בעבודות תותאם התמורה באופן המפורט להלן

____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 

  
 : (נדרש אםרק ) בגין השינויים בעבודות יותאם לוח הזמנים באופן המפורט להלן

____________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________ 

  
הרגילים הקבועים בהסכם. ישולמו תשלומים על פי תנאי התשלוםבגין השינויים בעבודות   

 

 
 ולראיה באנו על החתום,  

  
  

 _______________________ 
 ]המזמין[ 
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 נספח הוראות ביטוח  –  נספח "ו"

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"



   ביטוח -' ו נספח

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________.     - "המבוטח"
, תל אביב ו/או חברת 40מרחוב יצחק שדה    520036450ח.פ.    סביבהההחברה לשירותי איכות    - "מבקש האישור "

  אם ו/או חברות בנות ו/או קשורות ו/או בעלי המניות
   "העבודות"

 "  המערכות"ו/או 

קילוואט,    200- בהספק מותקן של כ  וולטאית -מתקן סולארי בטכנולוגיה פוטותכנון והקמת     - "הפרויקט"ו/או 
  בהסכםאשר ישמש לייצור חשמל, וחיבורו לרשת החשמל במסגרת ההסדרה כהגדרתה 

 
 כמפורט בהסכם   וולטאי לייצור חשמל - הקמה תפעול ותחזוקה של מתקן פוטו      - "השירותים"

 

 המבוטח  יביטוח

על   ,לערוך ולקיים המבוטחעל  פי כל דין,-ו/או על הסכם זהפי -על המבוטח מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות .1
, החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות ועד למסירה  אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראלחשבון המבוטח,  

העבודות מאתר  המבוטח  מטעם  מי  ו/או  המבוטח  ויציאת  העבודות  של  המוצר ,  הסופית  חבות  ביטוח  ולעניין 
שנים לאחר מסירת העבודות באופן סופי ומוחלט ויציאת המבוטח    5פה נוספת של  ואחריות מקצועית למשך תקו 

 "(. ההקמה ביטוחי )להלן: " להלן 11בסעיף את הביטוחים המפורטים ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, 
מהעבודות  מוסכם כי ביחס לביטוח חבות המוצר, מתחייב המבוטח לעורכו החל ממועד המסירה של חלק כלשהו  

 המוקדם מבין המועדים. -או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות 

על המבוטח לערוך ולקיים, על  , פי כל דין-פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .2
ירת  שירותי התפעול ובכל מקרה לאחר מסחשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, לפני מתן  

שנים    5, ולעניין ביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של  )לאחר חיבורן לחשמל(  העבודות
 "(. התפעולביטוחי להלן )להלן: " 11את הביטוחים המפורטים בסעיף  סיום ההתקשרות על פי ההסכםלאחר 

 ביטוחי המבוטח כולם בהתאם למפורט לעיל, יקראו להלן: "ביטוחי המבוטח". 

כמפורט    מוסכם, כי בקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק א' )ביטוח רכוש( לביטוח העבודות הקבלניות .3
פי הפרק. תגמולי הביטוח  - הינו המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי הביטוח על  מבקש האישור,  להלן  11.1.1בסעיף  

כספים מתוך תגמולי הביטוח שיתקבלו בפועל מאת    למבוטחיעביר    מבקש האישורכאמור ישמשו לקימום הנזק. 
ידי המבטח והשמאי מטעמו,  -בה הסכום הדרוש לקימום האובדן ו/או הנזק כפי שאושר על המבטח וזאת עד לגו

 בשיקום האבדן או הנזק ובניכוי סכום ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.   המבוטחזאת בהתאם להתקדמות  

  ימים   7  האישורמבקש  להמציא לידי    המבוטחעל  לעניין ביטוחי ההקמה,  ,  מבקש האישור  ללא כל דרישה מצד .4
ולעניין ביטוחי התפעול,  ,  לכניסת המבוטח לאתר העבודותובכל מקרה כתנאי מקדים    עבודותלפני מועד תחילת ה 

, בהתאם להוראות המפקח על  המבוטחאישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח  לפני מועד תחילת תקופת התפעול,  
 .  "(המבוטחאישור ביטוחי : ")להלן 2019-1-6הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

חבות המוצר, במועד מסירת  ביטוח  בגין    י המבוטחאישור ביטוחאת    למבקש האישורמתחייב להמציא    המבוטח
או מועד תחילת  או חלק כלשהו מהעבודות למבקש האישור או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות  העבודות  

הנו  כאמור    ים. המצאת האישורמבטח המבוטח, כשהוא חתום על ידי  המוקדם מבין המועדים  -תקופת התפעול  
 .מבקש האישורעל ידי  שימוש בחלק כלשהו מהעבודותאחד מתנאי קבלת העבודות או 

את אישור ביטוחי    מבקש האישורידי  ללהמציא    המבוטח, על  המבוטחלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי  
לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה    םבגין הארכת תוקפ  המבוטח

 לעיל.  2-ו 1 פיםבסעי נוספת כמפורט 
עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו   המבוטחכי מי מביטוחי    למבקש האישוריודיע    המבוטחבכל פעם שמבטח  

יום לפני מועד   30לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,    המבוטחשינוי לרעה, על  
 ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

אישור   המצאת  אי  כי  המבוטח  מובהר  להוראות  ביטוחי  בהתאם  או  תגרע    נספח במועד  לא  זה,  ביטוח 
מבקש יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי    המבוטחעל פי הסכם זה. מוסכם כי    המבוטחויות  מהתחייב

 עבודותב ו/או להתקדם  להתחיל    למבוטחעקב כך שלא יתאפשר    מבקש האישורו/או כלפי הבאים מטעם    האישור
האישור תהיה הרשות לעכב כל  בנוסף מוסכם במפורש כי למבקש    .כנדרש  המבוטחטרם הומצא אישור ביטוחי  

 תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד. 
מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף אם  

וחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח  יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביט
 על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. 
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ולוודא  לדאוג  ובמועדם,  במלואם  הביטוח  דמי  את  לשלם  המבוטח,  ביטוחי  תנאי  כל  את  לקיים  המבוטח  על 
לה המבוטח  מתחייב  כן  לקיימם.  המבוטח  התחייבויות  תקופת  כל  במשך  בתוקף  יהיו  המבוטח  ודיע שביטוחי 

למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם  
 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

על   כי  ובסכומי ההשתתפות העצמית    המבוטחלמען הסר ספק, מודגש במפורש  דמי הביטוח  לשאת בתשלומי 
 למבוטחמכל סכום שיגיע    מבקש האישור. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי  המבוטחהנקובים בביטוחי  

 על פי הסכם זה. 

לבצע כל שינוי או   המבוטחכאמור לעיל, ועל    ושיומצא  המבוטחביטוחי    ירשאי לבדוק את אישור  מבקש האישור .5
ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין    נספחבכאמור    המבוטחלהתחייבויות    םקון שיידרש על מנת להתאימתי

, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם  המבוטחבעריכת ביטוחי  
למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על    המבוטחו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי  

פי  - על  פי הסכם זה ו/או-על   המבוטחו/או לצמצם את אחריות    מבקש האישורו/או על מי מטעם    מבקש האישור
 דין.

גבולות האחריות כאמור   .6 זאת קביעת  זה  נספחב מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל  , הינה ביטוח 
פי הסכם זה ו/או  -ממלוא החבות על  המבוטח, שאינה פוטרת את  המבוטחמזערית המוטלת על  בבחינת דרישה  

ו/או דרישה כלפי    לא תהא  למבוטחפי דין.  - על מבקש ו/או כלפי מי מהבאים מטעם    מבקש האישור כל טענה 
בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח    האישור

 . המבוטחשהוצא על ידי 
ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים    המבוטחקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי   המבוטחככל שלדעת  

. בכל ביטוח המבוטחלערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון    המבוטח  רשאי,  המבוטחלביטוחי  
טח לתחלוף כלפי  , ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבהמבוטחידי  -רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף  ,  מבקש האישורמי מטעם  כלפי  ו/או    מבקש האישור
 בכפוף לסעיף אחריות צולבת.   מבקש האישוריורחב שם המבוטח לכלול את    המבוטחידי  -ו/או משלים שייערך על

מאחריות  ,  מבקש האישורואת הבאים מטעם    האישורמבקש  , את  מופוטר, בשמו ובשם הבאים מטע  המבוטח .7
  המבוטח ידי מי מטעם ו/או עבור  -ו/או על  המבוטחידי  -לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על 

אשר    עבודותה לאתר   ו/או  לסביבתם  ביצוע  המבוטחאת    ישמשו/או  מכלליות    עבודותה   לצורך  לגרוע  )ומבלי 
וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח   נגררים וכלי שינוע כלשהם(,צמ"ה,  י רכב,  האמור, לרבות משאיות, כל

 בנספחכאמור    שהתחייב המבוטח לערוך  )לרבות ביטוח אבדן תוצאתי(  זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש
)או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או    ביטוח זה

 .אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון הפרת תנאי הפוליסות(
  11.4פים  בכפוף לפטור המפורט בסעיף זה לעיל, מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך את הביטוח המפורט בסעי

)ביטוח ציוד מכני   11.5.3, )ביטוח מקיף ולהסתפק בביטוח צד שלישי )רכוש( בלבד(  11.5.2 )ביטוח כל הסיכונים(,
ובלבד שהפטור כאמור במלואם או בחלקם,  הלן,  ל  )ביטוח אבדן תוצאתי(  11.7-ו  הנדסי בגין נזק לרכוש בלבד( 

 יחול כאילו נערך ביטוח זה במלואו. 

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא ישחרר   .8
על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה שהביטוח אינו מכסה   המבוטחמהאחריות המוטלת על  המבוטח  את  

ו במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או את העילה לתביעה א
 נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה.

לוודא   מבוטח. כן מתחייב המבוטחהביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם ה  נספחהוראות   .9
לוודא כתנאי לתחילת    מבוטחקבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, על ה  בוטחמבמידה ויועסקו על ידי ה

ביטוח זה, בשינויים המחויבים בהתאם לאופי   נספחבהעסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים  
או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר    מבוטחוהיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם ה

 . זה נספחב
, בין אם בוצעו עבודותל  ביחס   מבקש האישורנושא באחריות כלפי    המבוטח למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  

 . המבוטחבאמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם 

על  מבוטחה הנערכות  הפוליסות  לתנאי  בהתאם  נאותה  שמירה  לקיים  ה-מתחייב  השמירהמבוטחידי  חברת   . 
מועסקת חברת    העבודות  בכללותו. למען הסר ספק מוסכם כי במידה ובאתר  אתר העבודותתשמור על    כאמור

השמירה , לא מוטלת על חברת  מטעם מבקש האישורהפועלים  מי מו/או מטעם    מבקש האישור שמירה מטעם  
העבודות וכי חובת השמירה על הציוד    באתר  מבוטחו/או מי מטעם ה   מבוטחכאמור כל חובה לשמור על רכוש ה

-כאמור מוטלת על המבוטח ו/או על מי מטעם המבוטח בלבד. כן, מוסכם במפורש כי חוק השומרים התשכ"ז
 אינו חל על הסכם זה ועל נספחיו.  1967

ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם או   נספחכמתחייב ב  לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח .10
יום מראש על כוונת מבקש האישור   14במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 

לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים,  
 והפרשי הצמדה וריבית(. ריבית 
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כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את ביטוחי  
המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל סכום שיגיע 

 למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. 
 בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.אין 

 המבוטח ביטוחי  .11

 ביטוחי ההקמה: 

 ביטוח העבודות הקבלניות  .11.1

בו מבוצעות העבודות, קבלנים,    בפרויקט, שוכרים ובעלים נוספים  מבקש האישור,  המבוטח:  שם המבוטח
כל גורם   וכן המבוטח( י עובד םהמקצועית היה ואינ םמנהל הפרויקט )למעט אחריותמפקח/קבלני משנה, 

קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה   שלמבקש האישוראו בעל זכויות 
 הביטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח. 

 "(. תקופת התחזוקה חודשים )" 24תקופת תחזוקה מורחבת של  יכלולהביטוח כאמור 

ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" מפני אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים   -  נזק לרכוש  -פרק א'   .11.1.1
שייגרמו לעבודות, במלוא ערכן, במשך תקופת העבודות ותקופת התחזוקה או גילוי נזק לעבודות 

 בתקופת התחזוקה. שמקורו בתקופת הביטוח והתגלה 
 )לא יפחת מעלות ההקמה מחדש על העבודות(. : __________________ ₪סכום הביטוח

כיסוי במלוא סכום הביטוח לנזקי רעידת אדמה, נזקי טבע, נזק עקיף מתכנון   יכלולהביטוח  
על בסיס   לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה, פריצה וגניבה והרחבות נוספות כמפורט להלן

 ק ראשון, למקרה ולתקופת ביטוח:נז

 ₪.  1,000,000מסכום הביטוח, מינימום  20%עד  -רכוש שעליו עובדים ורכוש סמוך  .11.1.1.1

 . ₪ 200,000, מינימום מהנזק 15%עד לסך   -הוצאות תכנון ופיקוח במקרה נזק  .11.1.1.2

, מסכום הביטוח  15%עד    -שכ"ט מתכננים אדריכלים ומומחים אחרים במקרה נזק   .11.1.1.3
 . ₪ 200,000 מינימום

 ₪. 250,000מינימום מסכום הביטוח,  10%עד  -רכוש בהעברה  .11.1.1.4

הפרויקט(   .11.1.1.5 בשווי  כלולים  )שאינם  קל  וציוד  עבודה  כלי  מסכום    15%עד    -מתקנים 
 ₪(.   50,000הביטוח )מקסימום לפריט בודד: 

מסכום    20%עד    -  נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה .11.1.1.6
 הביטוח.

 .₪  500,000 מינימום, מסכום הביטוח 20%עד  -פינוי הריסות  .11.1.1.7

ניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח מוסכם כי לע
 יורה על כך.  שמבקש האישורבלבד באופן בלתי חוזר ו/או למי  למבקש האישורנתונה  

פי דין בשל פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש  - המבטח חבות על -אחריות כלפי צד שלישי  -פרק ב'  .11.1.2
העבודות בתקופת ביצוע העבודות או במסגרת תקופת התחזוקה צד שלישי הנגרם בקשר עם  

פיו נחשב הביטוח כאילו -לסעיף אחריות צולבת על   יהיה כפוףבעת ביצוע עבודות תחזוקה. הפרק  
 נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

נחשב לרכוש צד שלישי למעט הרכוש המבוטח או שניתן    מבקש האישורלמען הסר ספק, רכוש  
 היה לביטוח על פי פרק א' של הפוליסה. 

 בין היתר את ההרחבות המפורטות להלן:  יכלולהפרק 

 תביעות שיבוב המוסד לביטוח לאומי.  .11.1.2.1

חבות בגין נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין  .11.1.2.2
 ח חובה. חובה לבטחו בביטו

 ₪.  2,000,000רעד והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מסך  .11.1.2.3

נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים, צינורות וכבלים תת קרקעיים בגבול אחריות שלא   .11.1.2.4
 ₪.  2,000,000יפחת מסך 

 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.  000,0005,: גבול אחריות
ג'   .11.1.3 מעבידים   -פרק  גופנית  -  אחריות  פגיעה  בגין  חבות  למי   המבטח  מקצועית  מחלה  או 

או  העבודות  או  ביצוע  בתקופת  העסקתם  עקב  ו/או  כדי  תוך  העבודות,  בביצוע  מהמועסקים 
 במסגרת תקופת התחזוקה בעת ביצוע עבודות תחזוקה. 

כפוף לכל הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות בגובה ובעומק,    לא יהיההפרק  
 כן בדבר העסקת נוער.שעות עבודה, פתיונות ורעלים ו

 ₪ לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח. 20,000,000: גבול אחריות

 ביטוח אחריות מקצועית   .11.2
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  ,בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוחפי דין  -על  המבוטחהמבטח את חבות  
בכל הקשור    מטעם המבוטחהמבוטח ו/או מי מהפועלים  בגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד  

 .  לביצוע העבודות
 . עבודותהביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת ה

עקב מעשה ו/או   מי מהםעל  בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת    מבקש האישורהביטוח יורחב לשפות את  
, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו  מטעם המבוטחהמבוטח ו/או הבאים  מחדל של

המבוטח מיחידי  אחד  כל  עבור  בנפרד  המבוטחנערך  כנגד  האישור  מבקש  תביעת  לא  אך  את    ,  ו/או 
 . המפקח/מנהל הפרויקט

, אבדן מסמכים, הוצאת  המבוטחהביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי 
השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח,    , אבדן השימוש,דיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות

 . נזק כספי או פיננסי וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה בהליכים פליליים

  המבוטח חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי    6לול תקופת גילוי של  הביטוח יכ
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא 

 נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.
 .₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח 2,000,000: גבול אחריות

 ביטוח חבות המוצר  .11.3
פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח, -המבטח את חבות המבוטח על 

בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב מוצרים שיוצרו ו/או סופקו ו/או טופלו ו/או הותקנו ו/או  
 . ו/או עקב העבודות "(המוצריםשווקו ו/או הותאמו על ידי המבוטח )להלן: " 

 . העבודותהביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת  
בכל הקשור    מי מהםבשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על    הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור

עקב   לרכוש  נזק  ו/או  גופנית  פגיעה  ו/או  נהעבודותבמוצרים  פי  על  צולבת  לסעיף אחריות  בכפוף  חשב  , 
 ח.הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוט

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח   12הביטוח יכלול תקופת גילוי של  
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא 

 של המבוטח. נבע מאי תשלום או מרמה
 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. 000,0004,: גבול אחריות

 " ביטוח "כל הסיכונים .11.4
המבטח אבדן או נזק פיזי, לרבות גניבה ופריצה, לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי 

לצורך ביצוע    מבוטחלאתר העבודות ו/או המשמשים את ה  מבוטחאו עבור ה מבוטחאו מטעם ה  המבוטח
 .העבודות )ואשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות(, על בסיס ערך כינון

 ביטוח כלי רכב .11.5

פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות - ביטוח חובה כנדרש על .11.5.1
 . ₪ בגין נזק אחד 750,000  -שלא יפחת מ

  .ביטוח מקיף .11.5.2
ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי,   .11.5.3

במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני  
₪ בגין כל   750,000בגבול אחריות של    )רכוש(  בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישיטבע ונזק  

וכן כיסוי לצד שלישי )גוף( עקב שימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי   כלי הנדסי כבד 
₪ בגין כל   750,000כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאין חובה חוקית לבטחו בגבול אחריות של  

בשל   את המפקח/מנהל הפרויקטו/או    מבקש האישורהביטוח יורחב לשפות את    .כלי הנדסי כבד
 אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.  

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .11.5.4
זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים,   11.5פי סעיף  - המונח "כלי רכב" על

 מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.

 ביטוחי התפעול: 

 מורחב אשביטוח  .11.6

את   המבוטחהמבטח  ערכובבעלותובאחריותו    רכוש  במלוא  הסיכונים  ם,  עקב  נזק  או  אובדן  מפני   ,
המקובלים בביטוח אש מורחב, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, 

ידי כלי טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון -ידי כלי רכב, פגיעה על-נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על
 ופריצה. 

 בדן תוצאתי ביטוח או .11.7

לעיל /או בשל   11.6על פי סעיף    לרכוש המבוטחהמבטח אבדן רווח גולמי למבוטח עקב אבדן או נזק הנגרם  
  12לעיל, וזאת למשך תקופת שיפוי של    11.6יף  מניעת גישה, כתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים בסע

 חודשים. 
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  כלפי צד שלישיביטוח אחריות  .11.8

פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או  -המבטח את חבות המבוטח על 
 .הפרויקטגוף כלשהו בקשר עם 

וכן תביעות  ועובדיהם  וכלפי קבלנים קבלני משנה  בגין  לכל הגבלה בדבר חבות  כפוף  יהיה  לא  הביטוח 
תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, מבקש 

 האישור, עובדי מבקש האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.
פי - לא יכלול סייג בדבר חבות בגין נזק גוף עקב השימוש בכלי רכב שלא קיימת חובה לבטחה על  הביטוח

צד שלישי   -דין. כמו כן, הביטוח יכלול כיסוי עודף החל מעבר לגבול האחריות התקני של ביטוח רכב מנועי  
 . ₪  1,000,000)רכוש( עד לסך 

ולה להיות מוטלת על מבקש האישור עקב  הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעל
מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב 

 הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. 5,000,000גבול אחריות: 

 ביטוח אחריות מעבידים  .11.9
את   עלהמבטח  המבוטח  פגומים  - חבות  למוצרים  האחריות  חוק  ו/או  חדש[  ]נוסח  הנזיקין  פקודת  פי 

, בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב  1980  -התש"ם  
 .  הפרויקט

וכ ומנוחה  עבודה  ובעומק, שעות  בגובה  עבודות  יכלול מגבלה בדבר שעות העבודה,  לא  בדבר  הביטוח  ן 
 העסקת נוער. 

הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי 
 מבקש האישור נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המבוטח.

 ₪ לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.  20,000,000גבול אחריות: 

 ביטוח אחריות מקצועית   .11.10
פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח,  -המבטח את חבות המבוטח על

 בגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או מי מהפועלים מטעם המבוטח. 
 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים. 

יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מבקש האישור עקב  הביטוח  
מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב 

 , אך לא תביעת מבקש האישור כנגד המבוטח.הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח
לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח, אבדן מסמכים, הוצאת  הביטוח 

ונזק כספי או   , אבדן שימוש או עיכוב עקב מקרה ביטוחדיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות
 פיננסי.

נערך על ידי המבוטח חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא    12הביטוח יכלול תקופת גילוי של  
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא 

 נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.
 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. 2,000,000: גבול אחריות

 ביטוח חבות המוצר  .11.11
תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח, פי דין בשל -המבטח את חבות המבוטח על 

בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב מוצרים שיוצרו ו/או סופקו ו/או טופלו ו/או הותקנו ו/או  
 "(. המוצריםשווקו ו/או הותאמו על ידי המבוטח )להלן: " 

 ותים. הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השיר
יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מבקש האישור בכל   הביטוח 
הקשור במוצרים ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש עקב השירותים, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי  

 נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח   12גילוי של  הביטוח יכלול תקופת  

ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא 
 נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.

 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. 4,000,000: גבול אחריות

 לי רכבביטוח כ .11.12
ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב שימוש בכלי רכב המשמשים את המבוטח ו/או מי 
מטעם המבוטח באתרים בהם ניתנים השירותים, וכן בגין נזק לרכוש צד שלישי )לרבות נזק תוצאתי( עקב  

₪ לאירוע, וכן כל ביטוח    1,000,000-בעלות או שימוש בכלי רכב כאמור, בגבול אחריות אשר לא יפחת מ
 אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. 

 : םלפיה ותיכללו הורא המבוטחביטוחי  .12
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מוותר על כל טענה ו/או דרישה   המבוטחכי מבטח  ו  מבקש האישורידי  -קודמים לכל ביטוח הנערך עלהנם   .12.1
 .מבקש האישורבדבר שיתוף ביטוחי 

יום לאחר משלוח הודעה של    30, לא ייכנס לתוקף אלא  המבוטחמי מביטוחי  או ביטול של    השינוי לרע .12.2
 .או הביטול לרעה המבטח למבקש האישור בדבר השינוי

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של לעניין ביטוח העבודות הקבלניות, לא יחול  על אף האמור לעיל,  
העבודות   לביטוח  בכפוף  מקרה  ובכל  פרמיה,  תשלום  אי  מחמת  אלא  לידי  כאמור,  שתשלח  מבקש  כך 

 יום מראש.  60הודעה על כך בדואר רשום,  האישור

ו/או   המבוטחוהתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי    המבוטחהפרת תנאי ביטוחי   .12.3
המפקח/מנהל   ולעניין ביטוחי ההקמה גם לטובת  מבקש האישור לא תגרע מזכויות    המבוטחמי מטעם  

 .לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור ,הפרויקט
חריג רשלנות רבתי   .2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה   .12.4

)אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק  
 . 1981 -התשמ"א חוזה ביטוח 

וכלפי הבאים מטעם   מבקש האישורכלפי    )למעט ביחס לביטוח חובה(המבטח מוותר על זכות התחלוף   .12.5
וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש    המפקח/מנהל הפרויקט  ולעניין ביטוחי ההקמה גם לטובת  מבקש האישור

התחלוף   זכות  על  ויתור  לכלול  ו/או  לשפות  הביטוח  מקרה  קרות  טרם  בכתב  כלפיו  התחייב  האישור 
 . אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדוןלטובתו, 

עצמיות החלות על  מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות ה  המבוטחעל   .12.6
  .פיהן

.תהווה הפרה יסודית בטוח זה נספחהפרה של איזה מהוראות  .13
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 עבודות הקמה -אישור ביטוח 
 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -אישור קיום ביטוחים  

שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך 
אישור זה  קרה שבו תנאי ביחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במ

 מיטיב עם מבקש האישור. 
מען הנכס המבוטח /  המבוטח מבקש האישור*

 כתובת ביצוע העבודות*
 מעמד מבקש האישור* 

החברה לשירותי איכות : שם
מרחוב  520036450ח.פ.  סביבהה

, תל אביב ו/או 40יצחק שדה 
חברת אם ו/או חברות בנות ו/או 

 קשורות ו/או בעלי המניות

ו/או  __________ : שם
מבקש האישור ו/או קבלנים 

וקבלני משנה )מכל דרגה(  
 ועובדיהם( 

 קבלן הביצוע ☐ 

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 _______  אחר:☐
 __________ : ת.ז./ח.פ. __________ : ת.ז./ח.פ.

 __________ : מען __________ : מען
 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות אחריות או  

 סכומי ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

 נוסח
  ומהדורת
 פוליסה 

 סכום/  האחריות גבול סיום .ת תחילה .ת
 העבודה  שווי/  ביטוח

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים
 חריגים 

 מטבע  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות

 : הפוליסה  לפרקי בהתאם  הרחבות
 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור ) ₪  _____     

 ( 313כיסוי בגין נזקי טבע )
 ( 314כיסוי גניבה, פריצה ושוד ) 

 ( 316כיסוי רעידת אדמה ) 
 ( 317אחר ) -נוסף מבוטח 

 ( 318מבקש האישור )  -מבוטח נוסף 
 ( 324מבקש האישור )  - מוטב לתגמולי ביטוח  

 ( 328)  ראשוניות

 חודשים  24     תקופת תחזוקה 

הביטוח,    20%עד       רכוש סמוך  מסכום 
 ₪   1,000,000מינימום 

הביטוח,    20%עד       רכוש עליו עובדים  מסכום 
 ₪   1,000,000מינימום 

מינימום    15%עד       הוצאות תכנון ופיקוח ממהנזק, 
200,000   ₪ 

שכ"ט מתכננים אדריכלים  
הביטוח,    15%עד       ומומחים אחרים  מסכום 

 ₪  200,000מינימום 

הביטוח,    10%עד       רכוש בהעברה  מסכום 
 ₪  250,000מינימום 

מתקנים כלי עבודה וציוד קל  
     בשווי הפרויקט( )שאינם כלולים 

הביטוח    15%עד   מסכום 
בודד:   לפריט  )מקסימום 

50,000  )₪ 

 מסכום הביטוח  15%עד       מבני עזר זמניים 

כתוצאה מתכנון לקוי   ישירנזק 
 מסכום הביטוח  20%עד       חומרים לקויים או עבודה לקויה 

כתוצאה מתכנון לקוי    עקיףנזק 
 מלוא סכום הביטוח      חומרים לקויים או עבודה לקויה 

הביטוח,    20%עד       פינוי הריסות מסכום 
 ₪  500,000מינימום 

 צד ג'
 : הפוליסה  לפרקי בהתאם  הרחבות

 ( 302אחריות צולבת ) ₪  5,000,000    
 ( 307קבלנים וקבלני משנה ) 

 ( 309האישור )ויתור על תחלוף לטובת מבקש  
 ( 312כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה )

 ( 315כיסוי לתביעות המל"ל )
 ( 318מבקש האישור )  -מבוטח נוסף 

 ( 322מבקש האישור מוגדר כצד ג' ) 
 ( 328ראשוניות ) 

 ( 329האישור ייחשב כצד ג' ) רכוש מבקש 

נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד  
מנועי  מכני הנדסי שהינו כלי רכב 

 ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה 
 מלוא גבול האחריות     

מפגיעה במתקנים,   ישירנזק 
 מלוא גבול האחריות      צינורות וכבלים תת קרקעיים 

 ₪  2,000,000     רעד והחלשת משען
מפגיעה במתקנים,   תוצאתינזק 

 ₪  2,000,000     צינורות וכבלים תת קרקעיים 
 ( 307קבלנים וקבלני משנה )  ₪  20,000,000     אחריות מעבידים

   (308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר ) 
 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

 ( 317אחר ) -מבוטח נוסף 
 ( 318מבקש האישור )  -מבוטח נוסף 

 ( 328)  ראשוניות

        אחר

 
 

 *: (ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 ( 069(, קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( )068צנרת והנחת קווי מים וביוב ) , עבודות תחזוקה ושיפוץ )חשמל / איטום / אינסטלציה(   ,(027הריסות / פינויים ), ( 009עבודות קבלניות גדולות )  -בנייה 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
בדבר השינוי או   האישור למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול   או לרעת מבקש האישור שינוי

 הביטול. 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

  ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.  באישור ביטוח כללי * 

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"



 עבודות הקמה -אישור ביטוח 
 (DD/MM/YYYY) הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
באישור זה   במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאייחד עם זאת, 

 מיטיב עם מבקש האישור. 
מען הנכס המבוטח / כתובת   מבוטחה מבקש האישור*

 ביצוע העבודות* 
 מעמד מבקש האישור* 

החברה לשירותי איכות : שם
  520036450ח.פ.  סביבהה

, תל  40מרחוב יצחק שדה 
אביב ו/או חברת אם ו/או 
חברות בנות ו/או קשורות  

 ו/או בעלי המניות 

 נדל"ן ☐ __________ : שם

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים ☐

כתובת אתר  אחר: ☒
 העבודות: ___________ 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 שירותיםמזמין ☐

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐

 __________ ת.ז./ח.פ.:  __________ ת.ז./ח.פ.: 

 __________ מען:  __________ מען: 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

אחריות   גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח   סכומיאו 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים האחריות/ סכום ביטוח גבול  ת. סיום ת. תחילה
   חריגים

 ' ד  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש
 מטבע סכום

כל  -רכוש 
 הסיכונים 

 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור ) ערך כינון    
 ( 313כיסוי בגין נזק טבע )

 ( 314גניבה, פריצה ושוד )  כיסוי
 ( 316רעידת אדמה )  כיסוי

 ( 328ראשוניות ) 

  לא בתוקף      צד ג'

  לא בתוקף      אחריות מעבידים

    אחריות המוצר
 

 ת. רטרו:
 

 _______ 

 ( 302אחריות צולבת ) ₪  4,000,000 
 ( 304הרחב שיפוי ) 

 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
המבוטח   מחדלי  או  מעשי  בגין  נוסף   - מבוטח 

 ( 321)  האישורמבקש 
 ( 328ראשוניות ) 

 ( 332חודשים ) 12  -תקופת גילוי 

    אחריות מקצועית
 
 

 ת. רטרו:
 

 _______ 

 ( 301אבדן מסמכים ) ₪  2,000,000 
 ( 302אחריות צולבת )

 ( 303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע ) 
 ( 304הרחב שיפוי ) 

 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
נוסף   המבוטח  מבוטח  מחדלי  או  מעשי   - בגין 

 ( 321)  מבקש האישור
 ( 325מרמה ואי יושר עובדים ) 

 ( 326פגיעה בפרטיות ) 
 ( 327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח ) 

 ( 328ראשוניות ) 
 ( 332חודשים ) 12  -תקופת גילוי 

: ציוד מכני אחר
 הנדסי

 ( 304הרחב שיפוי )       
 ( 309)ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 

 ( 313כיסוי בגין נזקי טבע )
 ( 314כיסוי גניבה, פריצה ושוד ) 

 ( 316כיסוי רעידת אדמה ) 
 ( 328ראשוניות ) 

 

 (*: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 ( 069קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( )(, 068(, עבודות תחזוקה ושיפוץ )חשמל / איטום / אינסטלציה(, צנרת והנחת קווי מים וביוב ) 027(, הריסות / פינויים )009עבודות קבלניות גדולות )  -בנייה 

 ( 052וולטאיות )-(, מערכות פוטו089שירותי תחזוקת מערכות ) 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
בדבר השינוי או   האישור למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול. 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

  ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.  * באישור ביטוח כללי 

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"



 עבודות תחזוקה -אישור ביטוח 
 (DD/MM/YYYY) הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליחד עם זאת, 

 מיטיב עם מבקש האישור. 
 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  מבוטחה מבקש האישור*

החברה לשירותי איכות : שם
  520036450ח.פ.  סביבהה

, תל  40מרחוב יצחק שדה 
אביב ו/או חברת אם ו/או 
חברות בנות ו/או קשורות  

 ו/או בעלי המניות 

 נדל"ן ☐ __________ : שם

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים ☐

 ______ אחר: ☐

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐

 __________ : ת.ז./ח.פ. __________ : ת.ז./ח.פ.

 __________ : מען __________ : מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

אחריות   גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח   סכומיאו 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח  ת. סיום ת. תחילה
   חריגים

 ' ד  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש
 מטבע סכום

כל  -רכוש  
 הסיכונים 

 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור ) ערך כינון    2013ביט  
 ( 313כיסוי בגין נזק טבע )

 ( 313כיסוי גניבה, פריצה ושוד ) 
 ( 316כיסוי רעידת אדמה ) 

 ( 328ראשוניות ) 

 ( 302אחריות צולבת ) ₪  5,000,000   2013ביט   צד ג'
 ( 304הרחב שיפוי ) 

 ( 307קבלנים וקבלני משנה ) 
 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

 ( 315כיסוי לתביעות המל"ל )
המבוטח   מחדלי  או  מעשי  בגין  נוסף   - מבוטח 

 ( 321)  מבקש האישור
 ( 322מבקש האישור מוגדר כצד ג' ) 

 ( 328ראשוניות ) 
 ( 329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )

 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור ) ₪  20,000,000   2013ביט   אחריות מעבידים
 מי  של   כמעבידם  וייחשב  היה  -  נוסף  מבוטח
 ( 319)  המבוטח מעובדי

 ( 328ראשוניות ) 

    אחריות המוצר
 

 ת. רטרו:
 

 _______ 

 ( 302צולבת )אחריות  ₪  4,000,000 
 ( 304הרחב שיפוי ) 

 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
המבוטח   מחדלי  או  מעשי  בגין  נוסף   - מבוטח 

 ( 321)  מבקש האישור
 ( 328ראשוניות ) 

 ( 332חודשים ) 12  -תקופת גילוי 

    אחריות מקצועית
 

 ת. רטרו:
 

 _______ 

 ( 301אבדן מסמכים ) ₪  2,000,000 
 ( 302צולבת )אחריות 

 ( 303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע ) 
 ( 304הרחב שיפוי ) 

 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
 ( 315כיסוי לתביעות המל"ל )

המבוטח   מחדלי  או  מעשי  בגין  נוסף   - מבוטח 
 ( 321)  מבקש האישור

 ( 325מרמה ואי יושר עובדים ) 
 ( 326פגיעה בפרטיות ) 

 * 327וח ) עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביט
 ( 328ראשוניות ) 

 ( 332חודשים ) 12  -תקופת גילוי 

        אחר

 

 (*: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 ( 052וולטאיות )-(, מערכות פוטו089שירותי תחזוקת מערכות )

 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
בדבר השינוי או   האישור למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול. 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.  * באישור ביטוח כללי 

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"



 נוסח ערבות ביצוע וערבות טיב – נספח "ז" 

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"



  – ' זנספח  

 נוסח ערבות 

 לכבוד

      ( "החברה " )להלן:  החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 תאריך: ___________ 

 

 ג.א.נ., 

 

 ערבות בנקאית  הנדון :

 

ש"ח )במילים:    ______בערבות מוחלטת, אוטונומית ובלתי מותנית, לתשלום כל סכום עד לסך של  כלפיכם,  הננו ערבים  

(, בקשר  "המבקש")  _________, ח.פ.  _____________  ( שיגיע לכם או שעשוי להגיע לכם מאת__________

 .  המבקשביניכם לבין   ______ עם הסכם מיום 

המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כשהמדד הבסיסי    הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן

"סכום נקודות )להלן:    ____, העומד על  2020שנת    ___בגין חודש    ____יהא המדד אשר פורסם ביום    הערבותלצורך  

 (. הערבות"

ם מיום קבלת דרישתכם )שבעה( ימי  7נו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד גובה סכום הערבות, בתוך  א

הראשונה ובכתב, וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק, להוכיח או לבסס דרישתכם בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה  

מהמבקש. כמו כן, מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד המבקש    אמורהסילוק הסכום  

 תנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על ידינו. כו הכל, אש בטחונות אחרים או לפנות בדרישה מוקדמת למבקש או לממ

יתן לדרוש תשלום על פי ערבות זו לשיעורין ובלבד שסך כל סכומי הדרישות גם יחד, אשר נשלם על פי תנאי ערבות נ 

במלוא תוקפה   ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת  םאזו, לא יעלה על סכום הערבות. לפיכך,  

 לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת. 

דרישה לתשלום צריך שתהיה ערוכה בכתב וחתומה, עליה להימסר במקור ולהתקבל בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות  ה

בתקשורת  ,  במברק,  רישה בפקסימילהד  זה על פי הכתובת המצוינת בו והכל בשעות העבודה בהן הסניף פתוח לקהל. 

 מחשבים או כל יוצא בזה לא תיחשב כדרישה מספקת לצורך ערבות זו ולא נשלם על פיה.

   עד גובה סכום הערבות. אותו דורשים,שש לציין בכל דרישה את הסכום י

 בלתי חוזרת, בלתי מותנית ועצמאית.א נוסף, לכל האמור לעיל, הערבות היב

פיה צריכה  -פיה, לפי המוקדם, והדרישה לתשלום על-ום עלאו עד שיבוצע התשל  ______ערבות תהיה בתוקף עד יום  ה

לא   – צלנואלאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת ודרישה שתתקבל  לא יאוחר מהמועד האמור. צלנואלהתקבל 

 תיענה.  

 

 בכבוד רב,  

 

 

_____________ 
 )הבנק(        
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 ותחזוקה תפעולהסכם  
 
 

 2021___, ___  ביום שנערך ונחתם
 
 :  בין
 

 _____________ , ח.פ. ____________  בין:
 ________________________ מרח'      
 ______________  כתובת דואר אלקטרוני      

 ( "המפעילה" -)להלן    
 

 מצד אחד; 
   _____________________  :לבין

 ____________________ 
 _____________    
   פקס _________ טלפון ________;

 כתובת דואר אלקטרוני____________ 
 "( ןהמזמי)להלן: "     

 מצד שני; 
 

 

להקמה תפעול ותחזוקה של "( לקבלת הצעות המכרזוהמפעילה זכתה במכרז מס' ____ )" הואיל 

, המהווה יחד עם נספחיו את חלק א' של מסמכי המכרז וולטאי לייצור חשמל- מתקן פוטו

 ואשר ההסכם מהווה חלק אינטגראלי מהם;

סול  המפעילה ו הואיל  מתקנים  של  ותחזוקה  בתפעול  היתר,  בין  העוסקת,  חברה  ריים  א הינה 

הידע,  הינה, בעצמה וכן באמצעות קבלני משנה מטעמה, בעלת וולטאית ו -וטובטכנולוגיה פ

להלן(   )כהגדרתם  למתקן  ותחזוקה  תפעול  שירותי  למתן  הנדרשים  והמומחיות  היכולת 

 בהתאם לדרישות החוק ורשות החשמל וכן בהתאם להוראות הסכם זה;

 והואיל

 
 

 והואיל

פוטו קילוואט, אשר   200  -כ  שלמותקן כולל  וולטאי בהספק  - ואצל המזמין יותקן מתקן 

 "(; המתקןה )להלן: "ידיותקן על ו  המפעילהנרכש מ

של מתקן מסוג המתקן    ה יודעת כי למזמין אין כל ניסיון בהפעלה ו/או בתחזוק  המפעילה ו

 ניסיון כאמור של המזמין; על  נשוא הסכם זה, ואין בכוונתה להסתמך 

ת שירותי  א  העל עצמ  תקבלמ  המפעילהוהצדדים מבקשים להתקשר בהסכם זה, במסגרתו   והואיל

המתקן של  והתחזוקה  ולהתחייבויות    התפעול  למפרטים  להוראות,  לתנאים,  בהתאם 

 . וביתר מסמכי המכרז הכלולות בהסכם זה

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים, כדלקמן:
 
 מבוא וכותרות .1

 
 מנו ויקראו כתנאים מתנאיו.היהמבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד   .1.1

 
לשם  .1.2 כלשהו  שימוש  בהן  ייעשה  ולא  בלבד  הקריאה  לנוחיות  נרשמו  ההסכם  כותרות 

 פרשנותו.

 
בגוף   .1.3 יהיה האמור  נספח כלשהו להסכם,  לבין  גופו  נוסח ההסכם  בין  במקרה של סתירה 

 ההסכם עדיף על האמור בנספח. 
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  תוכן   אם  אלא,  לצדם  המופיעה  המשמעות,  הטיותיהם  על,  שלהלן  למונחים  תהיה  זה  בהסכם .1.4
  :אחרת  יחייבו הקשרם  או הדברים

 
שטח גגות שעליו יוקם המתקן, הנמצא במפעל של    -   "הגגו/או "   " האתר" .1.4.1

האקו  מזמיןה חובב-בפארק  נאות  כמתואר    ,תעשייתי  לגג  הגישה  ודרכי 
 .  להסכם זה  נספח א'כ  שיצורףבתשריט 

הסכם זה על נספחיו וכל מסמך שהוסכם ו/או שיוסכם    -"  החוזה" או "ההסכם" .1.4.2
 .סכם זהכי יהווה חלק מהבכתב 

צ  -"  החוק" .1.4.3 פסיקה,  משנה,  חקיקת  חקיקה,  ותקנים  וכל  מנהליות  הנחיות  וים, 
לתעריפים,   בנוגע  החשמל  רשות  ידי  על  המפורסמות  ההחלטות  ובמיוחד  לרבות 

 . אמות מידה ונהלים

 כהגדרתו במבוא להסכם זה.  –" כרזהמ" .1.4.4

 כל המסמכים המצורפים למכרז על נספחיהם.  –" מסמכי המכרז " .1.4.5

של    -"  המתקן" .1.4.6 מותקן  בהספק  חשמל  לייצור  באמצעות    KWp  200  -כמתקן 
- פוטו  קולטים  , , הכולל בין היתרוולטאית והזרמתו לרשת החשמל- טכנולוגיה פוטו

ובקרה  וולטאים,   ניטור  מערכת  חילופין,  לזרם  ישר  זרם  ממיר  מנייה,  מערכת 
 ה(, וכל אשר נדרש לשם הקמת המתקן. במתח גבוהינו  ומתקן השנאה )אם המתקן  

להבטחת התחייבויותיה    המפעילההערבות שתימסר למזמין על ידי     -"  הערבות" .1.4.7
 להסכם זה.   5.3על פי הסכם זה, והכל כמפורט בסעיף   המפעילהשל 

את כל הפעולות, המלאכות והחומרים, אשר יבוצעו על ידי    יכללו  -"  השירותים" .1.4.8
במסגרת ההסכם והנדרשים לצורך הפעלת המתקן ותחזוקתו השוטפת,    המפעילה
 להסכם זה.  4המתקן, כמפורט בסעיף  של ה מתקנת מונעת וכן תחזוק ה תחזוקתו 

לביצוע ההסכם, לרבות כל תוספת  הסכום הנקוב בהסכם זה כתמורה    -"  ההתמור" .1.4.9
הנקובתשת לסכום  ההסכם  ,ווסף  להוראות  שיפחת    ,בהתאם  סכום  כל  ולהוציא 

 .הסכום הנקוב בהתאם להוראות ההסכםמ

 להלן.  8כהגדרתה בסעיף   – " זמינות המתקן" .1.4.10

 להלן.  8כהגדרתה בסעיף   –" זמינות המתקן המובטחת " .1.4.11

ה  - "  חומרים" .1.4.12 ציוד  כל  כולל  לא    הקמת, שהובאו למטרת  המפעילהשל  חומרים, 
מערכת  פוטו וולטאים,    קולטיםרכיב,    ,אביזרכל מוצר,  המתקן והשלמתו, לרבות  

בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן  מנייה, ממיר זרם ישר לזרם חילופין וכיו"ב, 
שהמזמין שילם    ו/או ציוד םחומרילרבות  העתיד להיות חלק מן המתקן,   ןמתקכל  

 לאתר.  סופקו טרםעבורם ו

 . בע"מ חשמל לישראלהחברת   -"  חח"י" .1.4.13

ימים ראשון עד חמישי בכל שבוע קלנדרי שלא חל בהם חג רשמי    -"  עסקים  יום" .1.4.14
 . כלשהו של מדינת ישראל

כל אירוע אשר מקיים את כל התנאים המפורטים להלן במצטבר: )א(    -"  כוח עליון .1.4.15
הוא אינו בשליטתו של הצד להסכם המבקש להסתמך עליו; )ב( הוא לא נגרם עקב  
מעשה או מחדל של הצד להסכם המבקש להסתמך עליו; )ג( הצד להסכם המבקש  
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המבקש   להסכם  הצד  )ד(  התרחשותו;  את  למנוע  יכול  היה  לא  עליו  להסתמך 
 . להסתמך עליו לא יכול היה לצפות את התרחשותו

במסגרת השירותים    המפעילהמערכת המותקנת על ידי    -"  מערכת ניטור ובקרה " .1.4.16
ידי   על  מעקב    המפעילההניתנים  ביצוע  לצורך  זה  הסכם  פי  על     ON LINEעל 

 .  זה להסכם 4.3תפקוד ותפעול המתקן, כמפורט בסעיף  

 כמפורט במפרט הטכני ואשר יורכבו במתקן.   -" ריים סולפאנלים " .1.4.17

מסמך הנחתם על ידי המזמין בגין כל עבודה המבוצעת על ידי    - "  פרוטוקול קבלה" .1.4.18
 . זה להסכם  9לתיקון פגמים ו/או תקלות במתקן כמפורט בסעיף  המפעילה

על מנת לספק    המפעילהצוות טכנאים שיוקצה על ידי    -"  תחזוקה מתקנתצוות  " .1.4.19
 להסכם.  4.4בסעיף  הגדרתובטיחות, כתפעול ופתרון לאירועי  

כל רשות ממשלתית, מקומית ו/או מנהלית הקבועה על פי חוק    -"  מוסמכת  רשות" .1.4.20
 או תקנות. ו/

 חשמל. ההרשות   -" החשמל רשות"" או  רשות" .1.4.21

 רשת החלוקה של חח"י.  - " החשמל רשת" .1.4.22

 להלן.   4כמוגדר בסעיף  –" תקלה משביתה" ו "תקלה רגילה " .1.4.23

 מועד חיבור המתקן לרשת החשמל על ידי חברת החשמל.  -" תחילת הייצור" .1.4.24

 
 זה מצורפים הנספחים הבאים:  הסכםל .1.5

 
 תשריט המקרקעין;  -"  נספח א" 

 
 ;תחזוקה שוטפת ותחזוקה מונעתטכני, מפרט   -" בנספח "
 

 ; המפעילהאישור עריכת ביטוחי  -" 'גנספח "  
 
 ;המפעילה  מחירון -'" דנספח "
 
 . נוסח ערבות בנקאית  -" 'הנספח "

 
 מהות ההתקשרות  .2

מקבלת על עצמה, את מתן השירותים, לרבות ומבלי    המפעילה, והמפעילהמ  מזמין בזאתהמזמין  
הפעלה,   מונעת "לגרוע,  המתקן  "מתקנת   תחזוקת"ו  "תחזוקה  ל  ,של  ולתנאים  בכפוף  תקופה 

 .חח"י ורשות החשמל  והנחיות , ובהתאם להוראותונספחיוהמפורטים בהוראות הסכם זה 
 

 המתוחזקים חלקי המתקן  .3

מתחייבת   לגביהם  החלקים  כלל  של  תיאור  הכולל  זה  הסכם  נשוא  המתקן  של  הטכני  המפרט 
  , בין היתר,המתקן כולללהסכם.    בנספח  ב  ליתן שירותים במסגרת הסכם זה, הינו כאמור  המפעילה

 : ם כדלקמןחלקיהאת 
 
 ; וולטאיים- מודולים פוטו .א

 
 ; האחיזהמערכת  .ב

 
 ; ממירים .ג
 
 ; מתקלות חשמלהגנה  תומערכ ו, כבלים, מתגים .ד
 
 ; ובקרה  מערכת ניטור .ה
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 לוחות חשמל והארקות  .ו
 
  ת מיגון ככל שנדרש;ומערכ .ז
 
 .ניטור אקלים  תחנת .ח
 

   היקף השירותים .4

 כללי  .4.1

ולדרישות   דין  כל  להוראות  ובהתאם  זה  הסכם  להוראות  ו הרשות,  בכפוף  הרשויות  יתר  חח"י 
בצע את  ת  מפעילהה  תקופת ההסכם, כי לאורך  המזמיןכלפי    תמתחייב   מפעילה, ההמוסמכות לכך

 ביעילות ובמקצועיות: ספק את השירותים הבאיםתהפעולות הבאות ו
 

ד המהווים חלק מן המתקן,  והציו  , החומרים םחלקיהשל כל    בקרה ובדיקה  .א
 להלן.  4.2המונעת כמפורט בסעיף והשוטפת וביצוע כל משימות התחזוקה 

 
של   .ב ורציף  קבוע  מועד    מדדיניטור  מבעוד  לגלות  מנת  על  המתקן  תפעול 

וכן על מנת להבטיח את התפעול  של המתקן,    ו תפעולאנומליות ו/או השבתות ב
 הטכניות. התקין של המתקן בהתאם לדרישות 

 
 להלן.  4.4כמפורט בסעיף    מתקנת  התחזוק ביצוע .ג

 
המערכת  .ד של  שטיפות  מקרה   ביצוע  ובכל  הפאנלים  יתרן  להנחיות    בהתאם 

- שטיפות יהיו בין החודשים מרץ   6כאשר לפחות  בכל שנה,  שטיפות    8  לפחות
 שטיפות בשנה(.   12לצורך אף יותר )אך עד למקסימום של  בהתאם  ווקטובר,  א

 
החשמלהחל   .4.1.1 לרשת  המתקן  חיבור  לתחזק    המפעילה,  מיום  מתחייבת 

את  ולתפעל   מרכיביו  כהלכה  על  זמןהמתקן  במרווחי  ובזמני    השונים, 
או בכל מקרה בו יתעורר חשד לגבי  ו/קבועים )כפי שיפורט להלן(,    תגובה 

התקיימותו ו/או התקיימותו הצפויה של כשל במרכיב ממרכיבי המתקן.  
ל  המפעילה  ובמתחייבת  וזהיר,  יעיל  באופן  השירותים  את    כפוף בצע 

המתקן של  הטכנולוגיות  המתקן,  לדרישות  של  הטכני  מדריכי    ולמפרט 
ההשימוש   את  המרכיבים  השונים  הרכיבים  הדישל  ודמתקן,  רישות  ן 

 . הביטוח

תקופת   .4.1.2 להלן(,  ההסכם  במהלך  חלקי    המפעילה)כהגדרתה  את  תספק 
)למעט   זה  הסכם  לפי  התחייבויותיה  לביצוע  הנדרשים  פנלים  החילוף 

  .ממירים(ו

 
 שוטפת, תחזוקה מונעתתחזוקה  .4.2

להוראות    המפעילה בהתאם  המתקן  של  המונעת  התחזוקה  פעולות  כל  את  מדריכי  תבצע 
פעולות התחזוקה המונעת לפי    במסגרתרכיבי המתקן השונים. מובהר בזאת כי  השימוש של  

את תפעולו התקין של  לאפשר    את כל הפעולות הנדרשות על מנת   המפעילהתבצע    סעיף זה,
עת בכל  תהמתקן  לגרוע,  ומבלי  לרבות  את  ,  פי  הבדיקות  כל  בצע  על  הדרושות  התקופתיות 

התיקונים  וכן ככל הנדרש על פי כל דין אחר, ואת כל  הנחיות רשות החשמל ועל פי הנחיות חח"י  
 הנדרשים על מנת לאפשר תפעול תקין של המתקן כאמור.

 
אחת לשנה    המפעילהתבצע  לכל אורך תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה,    מתחייבת כי  המפעילה

להסכם זה, אשר   ב'נספח  ב  בהתאם להוראות המפורטות  ,המתקן  ות תקינות ואיכות שלקיבד
בדיקה    תבוצע של  המתקן  מקיפהבמתכונת  מרכיבי  כל  לרבות  של  לגרוע,  ,  בדיקת  ומבלי 

)להלן:    המערכת הסולרית המותקנת על גבי הגג, חדרי הממירים, הכבלים והחיבורים השונים
 .  "(שנתיתיקורת הב"
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תציע   שנה  כל  הב  המפעילהבתחילת  לביצוע  המועדים  לאישור  יקורת  שנה,  לאותה  שנתית 
 המזמין.  

 
לפי הסכם   לפגוע במתן השירותיםכדי    שנתיתיקורת הלא יהיה בביצוע הבכי   תבטיח   המפעילה

 . זה
 

ימים קלנדאריים לפני מועד    15לפחות    שנתיתיקורת הלמזמין על ביצוע הב תודיע    המפעילה
לפני מועד    קלנדאריים  םימי  10  שנתיתיקורת היהיה רשאי לבטל את ביצוע הב   מזמיןוה,  ביצועה
 .  הביקורת השנתית שנתית, מבלי שיצטרך לשאת בעלויותביקורת הביצוע ה

 
שייחתם על    דו"ח טכני שנתי  למזמין  המפעילהשנתית, תנסח ותעביר  יקורת הלאחר ביצוע הב

  חצי שנתיים אשר יכלול את הנתונים הנכללים בדו"חות ה ו,  המפעילהידי מהנדס מוסמך מטעם  
 . "(דו"ח טכני שנתי)להלן: " להלן 4.3כמפורט בסעיף 

 
 פעילות המתקן  ניטור .4.3

 
  בקרה ניטור ו  , באמצעות מערכת ייעודית,המפעילהתבצע  במסגרת השירותים על פי הסכם זה,  

ותפקוד המתקן  24של    ON-LINE  מעקב   לצורך  למתקן  מרחוק על תפעול  ביממה  וכן    שעות 
המיוצרת   בתפוקה  ו/או  המתקן  בפעולת  פגמים  ליקויים,  חוסרים,  בתקלות,  טיפול  לצורך 

  ובקרה   מערכת הניטור  "(.ובקרה  ניטורמערכת  לאורך כל ימות השנה )להלן: "וזאת  ,  במתקן
בזתעת הניטור וטרים  המנ של המתקן  הפרמטרים הרלבנטיים    אתמן אמת  ד  ידי מערכת    על 

בהתאם   שקלול נתוני מזג האוויר המשתנים, עונות השנה ואזורים גיאוגרפייםלרבות  ,  ובקרה
 .'נספח בבין היתר למפורט ב 

 
תשמור רישומים    המפעילהאת הביצועים בפועל של המתקן, ו  הניטור ורישומי תוצאותיו ישקפו

 מלאים של תוצאות הניטור, ותציגם בפני המזמין על פי בקשתו.
 

ירידה    המפעילה כל  על  למזמין התראה  כי תמסור  יממה בביצועי  מתחייבת  במהלך    המתקן 
ביצועי המערכת באותה היממה בעשר,  כתוצאה מתקלה או    (10%) אחוזים    ה המפחיתה את 

 כאמור. בביצועים , זאת תוך יום עסקים אחד מגילוי כל ירידה  צפוייםלעומת הביצועים ה  יותר
 

  ,"(שנתיחצי  דו"ח  )להלן: "  חצי שנתידו"ח טכני    ותמסור למזמין  מתחייבת כי תכין  המפעילה
הנתונים  אשר   את  הבאיםיכלול  הפרמטרים  )לגבי   :i  ייצור וחשמל  ה(  ידי  חודשי  ההיומי  על 

המתקן  מצטברה חשמל  הוייצור  המתקן   ידי  )על   ;ii  )  של  -חציממוצע   חשמל הייצור  שנתי 
  סךשעות פעילות המערכת ואת  סך  מדד זמינות המערכת שיכלול את  (  iii);  באמצעות המתקן

 זמינות המערכת או חלקים מהמערכת. -שעות אי 
 

 יכלול גם את המידע הבא:   שנתיחצי ההדו"ח 
 
 ; תמצית מנהלים (א)

 
למידע    תמצית (ב) בהשוואה  המתקן  של  החודשיים  הביצועים  לגבי  מידע  המתקן:  ביצועי 

במטרות   המתקן  עמידת  ולבחינת  השוואה  לצרכי  המתקן  ביצועי  של  מתועד  היסטורי 
 הביצוע של המתקן.  

 
במסגרתה (ג) תפעול:  אירועי  מרכזיים    תמצית  תפעוליים  אירועים  של  תמצית  תינתן 

כפויות   ותלפעי  שבתותעיף זה יכלול, בין היתר, תיעוד של הומשמעותיים לאורך החודש. ס
 . שנמשכו הזמן פרק, הסיבה להן ובמתקן משמעותיות

 
ת  (ד) פעילות  תמצחזתמצית  תינתן  במסגרתו  פעולות  וקה:  של  במתקן  שבוצעו    תחזוקהית 

 במהלך החודש החולף. 
 

, הסביבה ומיגון  גיהותדיווח לגבי אירועים ו/או נתונים משמעותיים בתחום הבטיחות, ה  (ה)
 המתקן; 

 
 .נלים הסולרייםאביצוע שטיפה תקופתית של הפ לגבי דיווח  (ו)
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 תחזוקה מתקנת  .4.4

 
של המתקן בהתאם   המתקנת  התחזוקהתבצע את כל פעולות    המפעילהבמסגרת השירותים,   

 של רכיבי המתקן השונים.   ההדרכהלהוראות ספרי 
 

כי    המפעילה  ותפעול ככל האפשר  ומיידי    מהיר  לצורך טיפולמתחייבת    של   באירועי בטיחות 
הנדרש לתחזוקה  טכנאים המצויד בציוד  צוות    המפעילה "(, תקצה  אירועיםהמתקן )להלן: " 

על    ועם הציוד הנדרשיע למתקן באמצעות רכב  כאמור, יג  , אשר בעת הודעה על אירועמתקנת
 .  "(תחזוקה מתקנת צוות )להלן: "בהקדם האפשרי  אירועלספק פתרון למנת 

שירות  מתן  את    המפעילה ,  מתקנתה  התחזוקהי  לצורך  בתצייד  תקשורת    אמצעי עובדיה 
 )טלפונים ניידים, זימוניות וכיו"ב(. 

 
 התיקונים יעשה על פי לוחות הזמנים כדלקמן:  ביצוע 

 
רגילה"  החברה    – "  תקלה  רגילה  תקלה  של  במקרה  משביתה.  תקלה  שאינה  תקלה  כל  קרי 

שעות מזיהוי התקלה או מקבלת אינדיקציה על קיומה של התקלה, לפי    24עד  תתחיל טיפול  
בתוך   בתקלה  הטיפול  את  ותסיים  מביניהם,  בו    24המוקדם  מהמועד  את  שעות  התחילה 

יחל הטיפול בה בבוקר  הטיפול. למרות האמור לעיל, במקרה והתקלה זוהתה לאחר כניסת חג  
, לפי  מזיהוי התקלה או מקבלת אינדיקציה על קיומה  שעות  24הקרוב או בתוך  יום העבודה  

 המאוחר מביניהם.  
 

או    10%- קרי כל תקלה המפחיתה את יכולת היצור של מתקן מסוים ב  –"  תקלה משביתה" 
תוך   טיפול  תתחיל  החברה  משביתה  תקלה  של  במקרה  או    12יותר.  התקלה  מזיהוי  שעות 

מקבלת אינדיקציה על קיומה של התקלה, לפי המוקדם מביניהם, ותסיים את הטיפול בתקלה  
למרות האמור לעיל, במקרה והתקלה זוהתה  . שעות מהמועד בו התחילה את הטיפול 12בתוך 

 של  במקרהיחל הטיפול בה בבוקר יום העבודה הקרוב.    (כניסת שבת/חגבסוף השבוע )לאחר  
   .המזמין  יכריע  התקלה   סיווג לגבי   מחלוקת

 
זכאי    במקרה שצוות התחזוקה המתקנת לא הגיע למתקן בתוך התקופות האמורות לעיל, יהיה 

ל תקופת  למשך כ המזמין לפיצוי בגין אובדן יכולת הייצור לאותה תקופת עיכוב. הפיצוי יחושב  
בסכום השווה להפרש בין התפוקה שתיוצר בפועל על ידי המתקן בתקופה הרלוונטית  העיכוב  

  2כפול    החשמל באותה עת   תעריףב  כפול  לבין התפוקה היומית הצפויה לתקופה הרלוונטית
    בתקופת העיכוב.

  
הפיצויים    זה  חישוב  חצי שנה במסגרת הדו"ח החצי  ילפי סעיף  כל  וישולם    שנתי עשה בסוף 

 . למזמין בד בבד עם מתן הדוח החצי שנתי
 

לא הגיע למתקן בתוך התקופות  התחזוקה המתקנת  במקרה שצוות  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   
האמורות לעיל, המזמין יהיה רשאי לנקוט בכל הפעולות הנדרשות על מנת לפתור את האירוע  

  , מראש  זאתעל כוונתו לעשות    עילהמפהמזמין הודיע ל , ובלבד שאחרמתאים  באמצעות קבלן  
 בכפוף להצגת חשבוניות בגין התיקון שבוצע.  צעוהתיקון שב  של ותוי בעל  המפעילהחייב את יו

 
להחליף   צורך  שיתעורר  יצרןככל  אחריות  עליהם  כגון  קבלן ההקמהאו    רכיבים אשר חלה   ,

ותהיה    הציוד המקולקלתפעל למימוש האחריות ולהחלפה של    המפעילה  ,ממירים או פאנלים
להתנהלות   יצרני  אחראית  ההקמהמול  או    הרכיבים מול  האחריות    קבלן  את  העניקו  אשר 

 כאמור. 
תישא בעלות החלפת רכיבים שאינם מצויים תחת אחריות יצרן או קבלן    המפעילהמוסכם כי,  

ל שנה  )או החלק היחסי שלו( בכ  וואט מותקן-קילו   ₪1,000 פר כל    20,000  עד  של  בשוויהקמה  
תבצע רישום של כל תיקון והחלפת רכיבים אשר מבוצעת על ידיה במסגרת    המפעילהקלנדרית.  

עבודות התחזוקה המתקנת, ורישום כאמור ידווח למזמין במסגרת הדו"ח החצי שנתי. היה  
רכיבים   עבודות תחזוקה מתקנת הכוללות החלפת  קלנדרית  בשנה  על    בשוויויידרשו  העולה 

את    מפעילהרכיבים כאמור, וישלם לישירה של  , יישא המזמין בעלות ה עילכאמור ל  ₪  20,000
בתוך   חשבונית    7עלותם  המצאת  ממועד  עסקים  כאמור  ימי  עלות  ידי  בגין  ,  המפעילהעל 

 .המפעילהבאמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של 
 

 סייגים .4.5
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במסגרת הסכם זה לא יחולו במקרים של    המפעילהכי השירותים המסופקים על ידי    מוסכם 

אובדן או נזק למתקן ו/או לחומרים, שנגרמו )נבעו או הוחמרו( כתוצאה מהגורמים הבאים,  
 : כדלקמן

 
על ידי כוח    או בשל שימוש שגוי במתקןו/או בחומרים    שינויים והתאמות שבוצעו במתקן (א)

 . המפעילהו/או אינו מוסמך על ידי  ילה מפע אדם שאינו שייך ל
 

חח"י בשל מעשה או מחדל שאינו תואם את הוראות הסכם על ידי   באופן ישיר נזק שנגרם (ב)
   .רכישת החשמל שיחתם בין המזמין לבין חח"י

 
 כוח עליון.  אירוע מנזק כתוצאה  (ג)

 

 . גניבה, חבלה, פגיעה או שבר בזדון (ד)

 
לצורך תיקון אובדן    מפעילההמזמין יהיה רשאי לפנות ל למרות האמור לעיל, מוסכם בזאת כי  

או נזק למתקן ו/או לחומרים שנגרמו )נבעו או הוחמרו( כתוצאה מהגורמים המפורטים בסעיף  
 נספחהמצורף כ  המפעילהמחירון    זה לעיל, שאז יחויב המזמין בעלות התיקון, שתחושב על פי

   .להסכם זה '1ד
 

 המפעילה  התחייבויותהצהרות ו .5

 
 המפעילה הצהרות  .5.1

 
 מצהירה כדלקמן:  המפעילה 

 
 יעה חוקית או הסכמית להתקשרותה בהסכם זה.אין כל מנ (א)

 
כי בידיה כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי דין לשם אספקת השירותים בהתאם  (ב)

 להוראות הסכם זה.  
 

הש (ג) לביצוע  הדרושים  והכישורים  הידע  הציוד,  האדם,  כוח  בעלת  הינה  נשוא  כי  ירותים 
 הסכם זה כמפורט בהסכם זה;

 
להסכם זה הינה בהתאם   פי דיני מדינת ישראל, וכי כניסתה   כי היא גוף מאוגד כדין על (ד)

 להחלטות שנתקבלו כדין במוסדותיה המוסמכים ובהתאם למסמכי היסוד שלה; 
 

כי נכון למועד החתימה על הסכם זה לא מתנהלים כנגדה הליכים בבית משפט, בוררות או  (ה)
 כל גוף משפטי אחר;

 
 עון.  כי היא אינה חדלת פירעון ו/או לא מתנהלים כנגדה כל הליכים בקשר עם חדלות פיר (ו)

 
 המפעילה התחייבויות  .5.2

 
 מתחייבת כדלקמן: המפעילה 

 
תשתמש בכוח אדם   לרבות ביצוע ניהול ומעקב,   כי לצורך ביצוע השירותים נשוא הסכם זה  (א)

 מיומן ומוסמך; 
 

בהתאם  (ב) לגרוע,  ומבלי  לרבות  דין,  לכל  בכפוף  זה  הסכם  נשוא  השירותים  את  תבצע  כי 
 להחלטות והנחיות הרשות וחח"י; 

 
 

 יצורף על ידי כל מציע במכרז.  1
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על פי הסכם   ה מלא אחר הוראות הדין בנוגע לבטיחות בקשר עם ביצוע התחייבויותיכי ת (ג)
תדרך ת וכל צד שלישי בקשר עם ביצוע השירותים,    הדאג לבטיחות עובדי תובכלל זה    זה

בנושאי הבטיחות בעבודה הרלוונטיים לעבודה    ה את כל העובדים וכל המועסקים על יד
באתר, בציוד בטיחות    העל יד  יםואת כל המועסק ה  את עובדי  ה,צייד על חשבונתבאתר ו

 ;כנדרש על פי כל דין
 

 יצוע השירותים לפי הסכם זה; נטי לבכי תהיה אחראית לכל הכלים והציוד הרלב  (ד)
 

 ;למתקןכי תבצע, על חשבונה, את ההסרה, ההעברה וההתקנה מחדש של כל רכיב שנדרש  (ה)
 

, שירותיםאת כל התנאים הקבועים בהסכם זה באשר לאופן ביצוע ה  הובדק  תא יודעיה (ו)
ה לאיכות  באשר  ההוראות  וביכולת שירותיםלרבות  ה  ה,  את  ברמה    שירותים לבצע 

 ובמיומנות מקצועית גבוהה. 
 

התחייבויותי  מהווההתמורה   (ז) ביצוע  עבור  והוגן  מלא  במלואן    התשלום  ההסכם  פי  על 
ו להוראותיו,  בהתאם   ;נוסף  תשלום   לכל   ת זכאי  היהת   לא  זו  לתמורה   מעברובמועדן 

 

אי   (ח) כל  לגבי  הנערכות  הבדיקות  של  הרלבנטיים  הדו"חות  את  למזמין  ותמציא  תכין  כי 
 המתקן והבדיקות העתידיות.ותפעול    תסדירות במתקן, על מנת לסייע בשיפור תחזוק

 
 ערבות  5.3

 
על פי הסכם    המפעילה, ולהבטחת קיום התחייבויותיה של  במועד חיבור המתקן לרשת החשמל 

נספח  בנוסח המצורף כ  תבלתי מותניאית אוטונומית  למזמין ערבות בנק  המפעילה זה, תמסור  
זה,  'ה בהתאם    להסכם  פירעונה  למועד  ועד  הוצאתה  מיום  לצרכן  המחירים  למדד  וצמודה 

זה   הסכם  של  להוראות  בסך  המזמין,  דעת  להנחת  להלן(    תמורהמה  25%בנוסח  )כהגדרתו 
  המפעילה . הערבות תעמוד בתוקפה במשך כל תקופת מתן השירותים על ידי  "(הערבות)להלן: " 

ולתוקפו זה  להסכם  זה  60ועד    בהתאם  הסכם  סיום  ממועד  בחלוף  ימים  כאמור,   התקופה . 
 . מפעילהתוחזר הערבות )או יתרתה( ל

 
המרכזית    הלשכה  ידי  על  שיפורסם  כפי  לצרכן  המחירים  למדד  צמודה  תהא  הערבות 

 . חתימת הסכם זהשר המדד הבסיסי יהיה המדד הידוע ביום לסטטיסטיקה כא
 

   תנאי השירותים .6

 
 קבלני המשנה  .6.1

 
ללא    שירותים נשוא הסכם זה ו/או כל חלק מהםאינה רשאית להסב את ביצוע ה  המפעילה

 הסכמה מראש ובכתב של המזמין.  
 

 נציגי הצדדים  .6.2

 
"  המפעילה  )להלן:  נציג  התחזוקהתמנה  מנהל  מנהל  מתאים.  מקצועי  וניסיון  רקע  בעל   )"

בכל נושא הקשור בביצוע השירותים נשוא הסכם    המפעילההתחזוקה יהיה מוסמך לפעול בשם  
תיידע את המזמין בכתב על    המפעילה . עם המזמין המפעילהשל  זה, ויהיה איש הקשר העיקרי  

רשאית להחליף    המפעילה.  לתחילת מתן השירותים נשוא הסכם זהזהות מנהל התחזוקה עובר  
 ביצוע ההחלפה. בסמוך ללמזמין שתימסר את מנהל התחזוקה באמצעות הודעה בכתב 

 
נציג  ימנה  "  מטעמו  המזמין  המזמין)להלן:  בשם "(נציג  לפעול  מוסמך  יהיה  המזמין  נציג   .

.  המפעילהשל המזמין עם  ינים הנובעים מהסכם זה, ויהיה איש הקשר העיקרי  ימזמין בכל הענ ה
ידי   כל הודעה בכתב שנמסרה לו על  יעביר למזמין  יידע את  המפעילהנציג המזמין  . המזמין 

בכתב    המפעילה  המזמין  נציג  של  זהותו  זהעל  הסכם  נשוא  השירותים  מתן  לתחילת  .  עובר 
להחליף   רשאי  לאת  המזמין  בכתב שתימסר  הודעה  בסמוך  ,  מפעילהנציג המזמין באמצעות 

   ביצוע ההחלפה.ל
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 מנהל התחזוקה סמכויות ותפקידי .6.3

 
ינים הקשורים בתפעול ובתחזוקת  י מנהל התחזוקה הינו בעל סמכות לקבלת החלטות בכל הענ 

בין לתאם  אחראי  והינו  הביניים  המתקן,  הביניים  ולהאציל  גורמי  מטעם    לגורמי  סמכויות 
 .בכל הקשור למתקן המפעילה

 
מנהל התחזוקה יתעדף את המשימות השונות הדרושות לתחזוק הרציף של המתקן, ויפקח ו/או   

המתקן,   תחזוקת  עם  בקשר  לבצע  שיש  המשימות  כל  את  בעצמו  שוטפות  יבצע  משימות 
 .  וכן יחתום על כל הדו"חות קה, יקפיד על הבטיחות בביצוע עבודות התחזוומשימות חירום

 
כי   (א) יבטיח  התחזוקה  סדירה:מנהל  בצורה  שנתייםדוחות    יופקו  שנתיים חצי  וכיו"ב    , 

 זה;  במסגרת ביצוע השירותים נשוא הסכם

 

 ;דו"חות ציוד, פרוצדורות וכיו"ב (ב)
 

 . של הפנלים הסולריים דיווחים לגבי משימות תלויות ועומדות, לרבות ניקיון/שטיפה (ג)
 

 אמצעים וציוד .6.4

 
כל    המפעילה  לרבות  זה,  להסכם  בהתאם  השירותים  לביצוע  הנדרש  הציוד  כל  את  תספק 

וכיו"ב(, אותם יש להחליף מעת לעת    נתיכים, ציוד שטיפה החומרים המתכלים )ברגים, אומים,  
 . במסגרת השימוש הרגיל והפעלת המתקןהחומרים בשל התכלות 

  
 טכני-אדמיניסטרטיבידו"ח  .6.5

 
ידי   על  ובוצעו  במתקן,    המפעילההיה  כלשהן  תיקון  דו"ח    מציאת  המפעילהעבודות  למזמין 

בתוך שבועיים ממועד סיום העבודות שבוצעו, אשר יכלול את הפרטים    טכני-אדמיניסטרטיבי
 הבאים: 

 
 תאריך ושעת ההודעה על התקלה; (א)

 

 תיאור התקלה ואופן הטיפול בה; (ב)
 

 הגורמים שטיפלו בתקלה;זהות  (ג)
 

 תאריך ושעת תיקון התקלה וכן, ככל שרלבנטי, תאריך ושעת חידוש פעולת המתקן.  (ד)
 

 לגבי אמצעי בטיחות דרישות נוספות .7

 
ולפרקטיקות    המפעילה .7.1 החלים  לתקנים  החל,  לדין  ולציית  להקפיד  מתחייבת 

  . גובלותתשתיות על  , איכות סביבה, ושמירהנושאי בטיחות ל מקובלות בכל הנוגע 
להבטחת חיי אדם ורכוש    דיןפי  תנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים    המפעילה

, ותקפיד על קיום כל  מהלך ביצוע השירותים נשוא הסכם זהבאתר ו/או בסביבתו ב
. למען הסר ספק מובהר כי כל החובות המוטלות על  הרלבנטיהחל  דין  הוראות ה
  ים המבוצעשירותים  כאמור בהסכם זה ו/או על פי כל דין יחולו גם לגבי    המפעילה

 מטעמה. על ידי עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי מטעמה, לרבות קבלני משנה  

 

חדש[,   .7.2 ]נוסח  בעבודה  הבטיחות  לפקודת  בהתאם  ראשי"  "קבלן  יהווה  הקבלן 
, והתקנות שהותקנו מכוחו, ובהתאם יישא בכל האחריות המוטלת  1970- התשל"ח

 על קבלן ראשי על פי כל דין ויבצע את כל החובות המוטלות על קבלן ראשי. 

 
 עובדים  .8
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חשבונ   העסיקל   תמתחייב  המפעילה .8.1 הדרוש  העל  האדם  כוח  כל  המתאים  את   ,

אמצעי  כל    אתוכן לדאוג ולספק  ,  צורך מתן השירותים נשוא הסכם זהל  והמיומן
וכל דבר אחר    עבור העובדיםאמצעי התחבורה    העובדים, את  ההשגחה והפיקוח על

 ., כנדרש על פי דין הכרוך בכך

 
עמידה בלוח  להעסיק עובדים מקצועיים במספר הדרוש לשם    תמתחייב  המפעילה .8.2

ל נשוא  הזמנים  זהצורך מתן השירותים  ובהסכם  צורך    םשלביצוע  שירותים,  יש 
דין,  ו/רישיון    ו/או  ברישום כל  לפי  מי    המפעילה  תחייבמתאו היתר  להעסיק רק 
 או היתר כאמור לפי העניין. ו/או שיש לו רישיון  ו/שרשום 

 
שעות העבודה באתר יהיו שעות עבודה המקובלות בסוג כזה של עבודות, ויוגבלו   .8.3

 רק על ידי הדין הרלבנטי. 

 
כל הוראות הדי .8.4 יקיים את  זה ההוראות בדבר  הקבלן  ובכלל  עובדיו,  עם  ן בקשר 

לביטוח   למוסד  ביצוע תשלומים  סוציאליים,  תנאים  מינימום, מתן  תשלום שכר 
לאומי ולמס הכנסה ועוד. הקבלן מתחייב שלא להעסיק עובדים זרים ללא היתר  
העסקת   לגבי  החלות  הדין  הוראות  כל  אחר  למלא  מתחייב  וכן  בישראל,  עבודה 

   עובדים זרים.

 
מעביד בין מי מהצדדים להסכם  - למען הסר ספק, מובהר כי לא ישררו יחסי עובד .8.5

זה לצד האחר ו/או לעובדיו ו/או מי מטעמו. כל טענה בניגוד לאמור לעיל תחול על  
הצד אשר מי מטעמו טוען להתקיימות יחסים כאמור והוא ישפה את הצד השני  

 וג זה.בגין נזקים שייגרמו לו עקב דרישות ו/או תביעות מס

 
להפסיק העסקת כל עובד    המפעילהיהיה רשאי לדרוש מ  המזמיןספק,    הסרלמען   .8.6

  עובדים ,  לגרוע  ומבלי  לרבות,  ותסביר  ותסיבמבמסגרת העבודות נשוא הסכם זה  
להיענות לדרישה זו באופן    חייבת  תהא  המפעילהו"ב,  וכיו   נציגים,  משנה  קבלן  של

לגרוע  מיידי מבלי  וזאת  אחר,  בעובד  העבדתו  שהופסקה  העובד  את  ולהחליף   ,
 על פי הסכם זה.   המפעילהמהתחייבויות  

 
 זמינות המתקן  .9

  
יבוצעו בהתאם  כלפי המזמין כי שירותי התחזוקה של המתקן מתחייבת    המפעילה  .9.1

הציוד  לדרישות   עם  תשתמש  בקשר  בהן  החילוף  חלקי  כל  יהיו    המפעילהוכי 
 משומשים ומקוריים.  חדשים, בלתי 

 
כלפי    המפעילה  .9.2 ,  זה  הסכם   תקופת  במשך  המתקן   זמינות  כי  המזמין מתחייבת 

  שבה  הראשונה  בשנה  97%  תהיה ,  "(המתקן  זמינות)להלן: "  שנתי   באופן  המחושבת 
)להלן:    ניטור ובקרהבהתאם לתוכנת    השנייה  מהשנה  החל  98%  -ו   המתקן  יופעל

 "(.המובטחת  המתקן זמינות"

 
התקופה שבה תחושב זמינות המתקן תהיה שנתית, החל ממועד קבלת המתקן על   .9.3

המפורט לפרוצדורה  בהתאם  תחושב  המתקן  זמינות  המזמין.    2.7סעיף  ב  ת ידי 
 להסכם זה.  'בנספח ב

 
הניטור    המפעילה .9.4 מערכת  באמצעות  המתקן  זמינות  רמת  עבור  הוכחה  תספק 

 והבקרה. 

 
לא תעלה    בכל שנה  המובטחתהמתקן בגין זמינות   המפעילהאחריותה הכוללת של   .9.5

 של הסכם זה.   תהכולל  ת השנתי תמורהמה 100%על 
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 גישה לאתר  .10

 
לעובדי  יהמזמין   לאתרהמפעילהאפשר  חופשית  גישה  מוגדרים  ,  לגרוע  בזמנים  מבלי   ,
 בקשר עם שבילי הגישה כאמור להלן.   המפעילהמחובות 

   2תמורה .11

 התמורה .11.1

 
השירותים על פי  כל  בגין מתן  מפעילהשישלם המזמין ל התמורה השנתית .11.1.1

, החל מהשנה השנייה  שנהקילו וואט מותקן ללח  ש"  ___3הסכם זה הינו  
בסך  .  כאשר מובהר כי בגין השנה הראשונה לא תשלום כל תמורה  ואילך

של   מותקן  בהספק  וואט    200הכל למערכת    ]במילים:  ש"ח  4____ קילו 
   (."התמורהלהלן: ") לשנה [__________

 
עבור ביצוע    תוכולל  תסופי  ההינ   תמורההכי  מובהר ומוסכם על הצדדים   .11.1.2

לכל שינוי או   יתנתהיה נ תלא   תמורההכל השירותים על פי הסכם זה, וכי 
בחינה מחדש, לרבות, ומבלי לגרוע, עקב שינויים במחירי עבודה, חומרים,  
שערי מטבע או כל משתנה אחר, או הטלה של כל מס על ייבוא של רכיבים  
נאמר  כן  אם  אלא  זה,  הסכם  נשוא  בשירותים  הקשורים  שירותים  או 

 בהסכם זה. תאחר

 
ה"ממע  כולל   אינוהמחיר   .11.1.3 ידי  על  ישולם  אשר  לשיעורו  ,  בהתאם  מזמין 

 במועד ביצוע התשלום מעת לעת. 

 
  אופן התשלום .11.2

 
את המחיר השנתי בארבעה תשלומים רבעוניים,    מפעילההמזמין ישלם ל .11.2.1

   .כל רבעון תחילתב  השנתי מהמחיר 25%כל תשלום בסך  

תבצע שירותים נוספים על השירותים המפורטים במסגרת    המפעילההיה ו .11.2.2
לבקש בהתאם  וזאת  זה,  ובכתב,    וואישור  ותהסכם  מראש  המזמין  של 

הנוספים    המפעילה השירותים  ביצוע  בסיום  חשבונית  למזמין  תוציא 
 בין הצדדים מראש ובכתב.    שיסוכמו בהתאם למחירים 

ממועד המצאת  מים  י  45+    וטףשבתנאי  יבצע את התשלום כאמור    המזמין .11.2.3
למפרט    כדין  החשבונית בהתאם  המזמין  דרישות  כלל  שהושלמו  ולאחר 

  של   הבנק  לחשבון  בנקאית  העברה  באמצעות  טכני ותשלום כאמור יבוצע ה
 . התשלום  ביצוע בעת שיעורו לפי כדין"מ מע ובתוספת,  המפעילה

במקור  פי הסכם זה ישולמו בכפוף לכל חובה לניכוי מס  -כל התשלומים על .11.2.4
כל   לביצוע  תנאי  כי  ומוסכם,  מובהר  תשלום.  כל  ביצוע  במועד  שתחול 

  בתוקף   למזמין אישור  ההמציא   המפעילההנו כי    מפעילהתשלום ותשלום ל
פקיד השומה על ניהול ספרים כדין ואישור פקיד השומה על פטור מניכוי  מ

יהיה רשאי לנכות מכל תשלום ותשלום כל סכום שהוא    המזמיןבמקור.  
 יב לנכות על פי כל דין. מחו

 תקופת ההסכם .12

 תקופת ההסכם
 

 
 יצורף על ידי כל מציע במכרז.  2
 
 יצורף על ידי כל מציע במכרז.  3
 יצורף על ידי כל מציע במכרז.  4
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ממועד    בע שניםהסכם זה ייכנס לתוקפו החל ממועד החתימה עליו, ויעמוד בתוקף במשך ש
אם  אלא  בפועל  השירותים  מתן  ותחילת  החשמל  לרשת  זה  הסכם  נשוא  המתקן  חיבור 

" )להלן:  זה  הסכם  להוראות  בהתאם  זו  תקופה  טרם  ההסכםהסתיים  בתום    (."תקופת 
יוארך ההסכם,  הודיע    תקופת  אם  אלא  נוספות  שנים  לשלוש  אוטומטי  באופן  ההסכם 

ימים טרם תום תקופת    30-המזמין למפעילה אחרת בהודעה בכתב שתישלח לא יאוחר מ
   ההסכם.

 
 ביטוח .13

   המפעילה על פי הסכם זה ו/או על פי דין מתחייבת    המפעילהמבלי לגרוע מאחריותה של  
ביטוח   חברת  באמצעות  השירותים,  מתן  תקופת  כל  במשך  חשבונה,  על  ולקיים,  לערוך 
מורשית כדין ובעלת מוניטין, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח, המצורף 

אישור עריכת לן: "על כל תנאיו )לה  'גכנספח  להסכם זה כחלק בלתי נפרד הימנו ומסומן  
  ."(הביטוח

 
 כוח עליון .14

 
כוח עליון צד להסכם זה יהיה מנוע מלקיים איזה מחיוביו  אירוע  אם כתוצאה מ .14.1

שלפי הסכם זה, אזי אותו צד יודיע על כך לצד השני ובהודעתו ימסור פרטים לגבי  
האירוע או הנסיבות אשר מונעים ממנו לקיים את חיוביו, וכן יפרט את החיובים  

כתוצאה מאותו כוח עליון נמנע ממנו או ימנע ממנו לקיים. ההודעה תימסר    אשר
מהיום שבו נודע לאותו צד על קיומו של כוח עליון המונע או    מיםי  3בכתב בתוך  

 עתיד למנוע ממנו לקיים איזה מחיוביו כאמור. 

צד אשר נתן הודעה כאמור בדבר כוח עליון, יהא פטור מקיום החיובים אשר נמנע   .14.2
לקיים בשל קיומו של אותו כוח עליון, למשך כל התקופה בה אותו כוח עליון   ממנו

 מונע את קיום החיובים.

בקרות אירוע כוח עליון תעשה המפעילה כל מאמץ סביר על מנת להמשיך ולבצע   .14.3
את התחייבויותיה לפי הסכם זה, ותציע למזמין אמצעים חלופיים לצורך המשך  

התחייבויו  ויתר  השירותים  לא  ביצוע  המפעילה  כי  מובהר  זה.  הסכם  לפי  תיה 
 תשתמש באמצעים חלופיים כאמור ללא אישור מפורש מהמזמין. 

צד לחוזה אשר הודיע על קיומו של כוח עליון כאמור, יודיע לצד השני מייד כאשר   .14.4
 הוא מפסיק להיות תחת השפעתו של אותו כוח עליון. 

אמצעי סביר על מנת להקטין ולצמצם  על כל צד להסכם זה תחול חובה לנקוט בכל   .14.5
  כל עיכוב בביצועו של הסכם זה הנובע כתוצאה מכוח עליון. 

 
 יום ההסכם עקב התרחשות אירוע כוח עליון ס .14.6

 
עיקר   .14.6.1 כל או  של  ביצוען  נמנע  עליון  כוח  אם כתוצאה מהתרחשות אירוע 

עוקבים או במשך תקופה    ימים   60  -העבודות למשך תקופה של למעלה מ
, אזי כל צד להסכם זה יהיה רשאי להודיע בהודעה  ימים  120ל  מצטברת ש

ובמקרה זה יחולו ההוראות  ,  בכתב על רצונו להביא הסכם זה לידי סיום
   :הבאות

 
עד    המפעילה .14.6.1.1 שסיפקה  השירותים  כל  בגין  לתשלום  זכאית  תהא 

 למועד סיום ההסכם. 

 
 תהיה מחויבת:  המפעילה .14.6.1.2
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(i)  לשלוח לנציג המזמין את כל המסמכים הקיימים הנוגעים
 ההסכם   סיוםלשירותים שכבר בוצעו על ידי קודם למועד  

 זה.  14.6כאמור בסעיף 
 

(ii) (ב)   ידי על  נדרש  כך  אם  למזמין,  תמחה  שרלוונטי,  ככל 
בין   שנחתמו  ההסכמים  כל  את  לבין    המפעילה המזמין, 

 לשם ביצוע השירותים.   קבלני משנה
 

 סיום ההסכם .15

 
הודעה בכתב למפעילה במקרה בו  המזמין יהיה רשאי לסיים הסכם זה באמצעות   .15.1

  ן המפעילה תפר את ההסכם הפרה יסודית. משמעות המונח "הפרה יסודית" לעניי
הנו אחד מהמקרים הבאים: זה  רגל או חדלת    סעיף  המפעילה הוכרזה כפושטת 

פירעון, חוסלה, קיבלה צו כינוס נכסים או צו ניהול נכסים, נכנסה להסדר נושים  
ס נכסים, נאמן או מנהל לטובת נושיה, או אם כל פעולה  או מנהל עסקים תחת כינו

נעשית או אירוע יתרחש )על פי הדין החל( עם השפעה דומה למעשים או אירועים  
(  45כאמור, והמעשה או האירוע כנגדו לא בוטל ו/או הוסר תוך ארבעים וחמישה )

 ימים. 

 
  בכל  מפעילה ל  בכתב   הודעה  עותבאמצ  זה  הסכם  לסיים  רשאי   יהא   המזמין ,  לעיל  מהאמור   לגרוע  מבלי
 :הבאים מהמקרים אחד

 

  מעשרים   יותר  במשך  או  רצופים  עסקים  ימי(  7)  שבעה   במשך  העבודות   את  תמבצע  האינ   המפעילה (א)
  מהמזמין   לכך   אישור  השקיבל  מבלי,  חודשים   עשר  שניים  של  תקופה  במהלך  עסקים  ימי(  20)

 ; ובכתב מראש
 

לא  הפרה    בדבר  מפעילהל  הודיע   המזמין  (ב) והמפעילה  זה,  הסכם  לפי  התחייבויותיה  של  יסודית 
 ימים ממועד קבלת הודעה כאמור.  7תיקנה את ההפרה בתוך 

 
  עשרים ואחד   בתוך  כאמור  ההפרה  את  נתמתק  לאו,  יסודית  בלתי   הפרה  זה   הסכם  המפר  המפעילה (ג)

 . מהמזמין בכתב כך על הודעה קבלת  ממועד יום( 21)
 

, או על חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפגוע  המפעילהשל    הקבוע, על רכושהוטל עיקול, זמני או   (ד)
, או שנעשתה פעולת הוצאה לפועל לגבי  ביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה באופן מהותי וישיר ב

רכוש וישיהמפעילהשל    הכל  מהותי  באופן  לפגוע  כדי  בו  שיש  באופן  ממנו  חלק  או  ביצוע  ב  ר, 
 ( ימים.  15)חמישה עשר , והוא לא בוטל בתוך זההתחייבויותיה על פי הסכם 

 
של (ה) מרצון  לפירוק  הליכים  שהמפעילה  נפתחו  או  יכולת תהוד  המפעילה,  באי  את    ה ה  לפרוע 

 . להסדר  ההגיע  המפעילהלצד שלישי כלשהו, לרבות אם   החובותי
 

להמציא בהתאם    הלמזמין איזו מהערבויות או פוליסות הביטוח שהיה עלי  הלא המציא  המפעילה (ו)
 לעשות כן.  ה במועד שהיה עלי כהלהוראות הסכם זה, או לא הארי

 

 מכוח הסכם זה שלא בהתאם להוראותיו.  ה ה את זכויותיתאו המח ההסב  מפעילהה (ז)
 

  60באמצעות הודעה בכתב למפעילה בנוסף, המזמין יהיה רשאי לסיים הסכם זה בכל עת ומכל סיבה 
 ימים טרם מועד הסיום המבוקש.

 
תהיה זכאית להחזיק ו/או לקבל אך ורק את    המפעילהבחר המזמין לסיים הסכם זה לפי סעיף זה,  

על ידי המזמין כאמור, וכן    תה אמורה לקבל מהמזמין עד למועד סיום ההסכםיהתשלומים אותם הי
העבודו  המפעילה ביצוע  את  נוספים  תפסיק  משנה  קבלני  עם  תתקשר  ולא  ההסכם  סיום  במועד  ת 

 במועד סיום ההסכם.  
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 אופן העברת המתקן בסיום ההסכם .15.2

 
אי חידוש ההסכם או עקב התרחשות אירוע כוח עליון או  הודעה אודות  ההסכם בשל  הסתיים  

  המפעילה , תעביר  בהתאם להוראות הסכם זה  המפעילהבאופן יזום על ידי המזמין או על ידי  
 .  ופועל , כשהמתקן תקיןותחזוקתו המתקן  לתפעוללמזמין את האחריות 

 

 המחאת זכויות  .16

 
ת התחייבויותיה לפי  לבצע א , בכפוף לאישור מראש של המזמין, רשאית המפעילה  .16.1

הסכם זה בעצמה ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמה שיהיו בעלי כישורים שלא  
, ותוחזק כאחראית בגין כל פעולה ו/או מחדל ו/או  המפעילהיפחתו מכישוריה של  

 . רשלנות של קבלני משנה כאמור ו/או מי מטעמם במסגרת הסכם זה

 
רשאיהמזמי .16.2 יהיה  ו/או    ן  למשכן  ו/או  ללשעבד  ו/או  כל  להמחות  או  חלק  מכור 

ובלבד שזכויות וחובות    זכויותיו ו/או חובותיו לפי הסכם זה, על פי שיקול דעתו
 . המפעילה על פי הסכם זה לא יפגעו

 מיסוי .17

 
המסים בתשלום  לשאת  צד  כל  בהתאם    על  זה  הסכם  של  לתוקף  והכניסה  החתימה  מן  הנובעים 

להוראות הדין החל ולשאת באופן בלעדי בהוצאות שלו שייגרמו לו בקשר עם המשא ומתן, החתימה  
 על הסכם זה וביצוע הסכם זה. 

 
 שונות .18

 
 סודיות .18.1

 
אמצעים הסבירים והמקובלים על מנת  כל ההצדדים מתחייבים לנקוט ב  .18.1.1

ת הסכם זה וכן כל מידע עסקי, מסחרי, טכני ו/או  לשמור בסוד את הוראו
מקצועי שהוחלף ביניהם, ולא להעביר ו/או למסור אותם ו/או תוכנם, כולו  
או חלקו, לכל אדם או גוף אחר ללא קבלת הסכמת הצד השני לכך, מראש  
ובכתב וכן לא להשתמש במידע כאמור, אלא לצורך קידום והגשמת הסכם  

 זה ומטרותיו. 

 
מור לעיל מוסכם ומובהר, כי חובת הסודיות כאמור לא תחול על  על אף הא .18.1.2

עצם ההתקשרות בהסכם זה וכן על מידע שמצוי בנחלת הכלל, מידע שיש  
למסרו לרשות מוסמכת בהתאם לדרישות כל דין )לרבות רשות החשמל  
בהתאם   למסרו  נדרש  שצד  מידע  וכן  הלאומיות(  התשתיות  ומשרד 

 סמך. להחלטה או צו של בית משפט מו

 
 מסירת הודעות .18.2

 
להסכם    מבואב   תהודעות בכל הקשור להסכם זה תינתנה בכתב ותימסרנה על פי הכתובות המפורטו

פקסימיליה או בדואר רשום. הודעה שתימסר ביד תחשב כנתקבלה  ה  באמצעותזה, במסירה ביד או  
או למזמין, לפי העניין. הודעה שתישלח בפקסימיליה תחשב כנתקבלה ביום    מפעילהלעם מסירתה  

לאחר    ימי עסקים  7העסקים הראשון שלאחר משלוחה; הודעה שתשלח בדואר רשום תחשב כנתקבלה  
לשנות את כתובתו ע״י מתן הודעה כתובה על כך   רשאימסירתה למשלוח בבית דואר בישראל. כל צד 

 לצד השני. 
 

 כללי  .18.3
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ההסכם ממצה את היחסים בין הצדדים בכל הקשור לעניינים המפורטים   .18.3.1

ואין להתחשב בכל משא ומתן ו/או הבנה ו/או הסכמה    בו ולא תהיה נפקות
ו/או הצהרה אשר היו, אם היו, בין במפורש ובין במרומז, בין בכתב ובין  

פה, בין הצדדים, בכל הקשור לעניינים המפורטים בהסכם זה עובר  -בעל
לחתימת  לחתי עובר  כאמור  נעשו  או  שהיו  הסכמים  וכל  זה,  הסכם  מת 

 הסכם זה בטלים ומבוטלים.

כלשהו    הסכמת .18.3.2 מתנאי  לסטות  מהצדדים  הסכםמי  במקרה    מתנאי  זה, 
גזירה שווה    ו יהווה תקדים ולא ילמדו ממנ  אמסוים או בסדרת מקרים, ל 

 לכל מקרה אחר בעתיד. 

כלשהי מהזכויות המוקנות    לא אכף מי מהצדדים, או אכף באיחור, זכות  .18.3.3
זה ו/או מכוח הדין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא    הסכםלו על פי  

 יראו בכך ויתור על הזכות האמורה או על זכויות אחרות כלשהן. 

לא יהא תוקף לכל שינוי בהוראות ובתנאים של ההסכם, אלא אם נעשו   .18.3.4
 בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.    

האמור בהסכם זה, על הפרת הוראות הסכם זה על ידי מי  מבלי לגרוע מ .18.3.5
מהצדדים יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א  

– 1970 . 

על הסכם זה ויחסי הצדדים במסגרתו ומכוחו יחולו דיני מדינת ישראל   .18.3.6
בלבד, ומקום השיפוט הבלעדי לדיון בכל תביעה הקשורה להסכם זה ו/או  

 , ובהם בלבד. בתל אביבהנובעת ממנו יהיה בבתי המשפט המוסמכים 

 

 

 ולראיה  באו  הצדדים  על  החתום:

 

 ________________________  _____________ ___________ 

 המפעילה  המזמין

 

 תאריך:___________ 

 על ידי: 

 ________________ ת"ז: ___________ 

 ________________ ת"ז: ___________ 

 

 

 

 

 

 תאריך:___________ 

 על ידי: 

 ________________ ת"ז:___________ 

 ________________ ת"ז:___________ 
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   תשריט המקרקעין   -"  נספח א

 יצורף בשלב החתימה על ההסכם 
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   תחזוקה שוטפת ותחזוקה מונעת טכני, מפרט    -"  בנספח "

 למכרז  2'מסמך ב

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"



 אישור עריכת ביטוחי המפעילה –" נספח ג'"
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   ביטוח -' ג נספח

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________.     - "המבוטח"
, תל אביב ו/או חברת 40מרחוב יצחק שדה    520036450ח.פ.    סביבהההחברה לשירותי איכות    - "מבקש האישור "

  אם ו/או חברות בנות ו/או קשורות ו/או בעלי המניות
   "העבודות"

 "  המערכות"ו/או 

קילוואט,    200- וולטאית בהספק מותקן של כ-מתקן סולארי בטכנולוגיה פוטותכנון והקמת     - "הפרויקט"ו/או 
  בהסכםאשר ישמש לייצור חשמל, וחיבורו לרשת החשמל במסגרת ההסדרה כהגדרתה 

 
 כמפורט בהסכם   וולטאי לייצור חשמל - הקמה תפעול ותחזוקה של מתקן פוטו      - "השירותים"

 

 המבוטח  יביטוח

על   ,לערוך ולקיים המבוטחעל  פי כל דין,-ו/או על הסכם זהפי -על המבוטח מאחריות ומהתחייבויותמבלי לגרוע  .1
, החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות ועד למסירה  אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראלחשבון המבוטח,  

העבודות מאתר  המבוטח  מטעם  מי  ו/או  המבוטח  ויציאת  העבודות  של  המוצר ,  הסופית  חבות  ביטוח  ולעניין 
שנים לאחר מסירת העבודות באופן סופי ומוחלט ויציאת המבוטח    5ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של  

 "(. ההקמה ביטוחי )להלן: " להלן 11בסעיף את הביטוחים המפורטים ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, 
מתחייב המבוטח לעורכו החל ממועד המסירה של חלק כלשהו מהעבודות  מוסכם כי ביחס לביטוח חבות המוצר,  

 המוקדם מבין המועדים. -או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות 

על המבוטח לערוך ולקיים, על  , פי כל דין-פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .2
שירותי התפעול ובכל מקרה לאחר מסירת  ין בישראל, לפני מתן  חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כד

שנים    5, ולעניין ביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של  )לאחר חיבורן לחשמל(  העבודות
 "(. התפעולביטוחי להלן )להלן: " 11את הביטוחים המפורטים בסעיף  סיום ההתקשרות על פי ההסכםלאחר 

 ביטוחי המבוטח כולם בהתאם למפורט לעיל, יקראו להלן: "ביטוחי המבוטח". 

כמפורט    מוסכם, כי בקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק א' )ביטוח רכוש( לביטוח העבודות הקבלניות .3
פי הפרק. תגמולי הביטוח  - הינו המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי הביטוח על  מבקש האישור,  להלן  11.1.1בסעיף  

כספים מתוך תגמולי הביטוח שיתקבלו בפועל מאת    למבוטחיעביר    מבקש האישורכאמור ישמשו לקימום הנזק. 
ידי המבטח והשמאי מטעמו,  -בה הסכום הדרוש לקימום האובדן ו/או הנזק כפי שאושר על המבטח וזאת עד לגו

 בשיקום האבדן או הנזק ובניכוי סכום ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.   המבוטחזאת בהתאם להתקדמות  

  ימים   7  האישורמבקש  להמציא לידי    המבוטחעל  לעניין ביטוחי ההקמה,  ,  מבקש האישור  ללא כל דרישה מצד .4
ולעניין ביטוחי התפעול,  ,  לכניסת המבוטח לאתר העבודותובכל מקרה כתנאי מקדים    עבודותלפני מועד תחילת ה 

, בהתאם להוראות המפקח על  המבוטחאישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח  לפני מועד תחילת תקופת התפעול,  
 .  "(המבוטחאישור ביטוחי : ")להלן 2019-1-6הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

חבות המוצר, במועד מסירת  ביטוח  בגין    י המבוטחאישור ביטוחאת    למבקש האישורמתחייב להמציא    המבוטח
או מועד תחילת  או חלק כלשהו מהעבודות למבקש האישור או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות  העבודות  

הנו  כאמור    ים. המצאת האישורמבטח המבוטח, כשהוא חתום על ידי  המוקדם מבין המועדים  -תקופת התפעול  
 .מבקש האישורעל ידי  שימוש בחלק כלשהו מהעבודותאחד מתנאי קבלת העבודות או 

את אישור ביטוחי    מבקש האישורידי  ללהמציא    המבוטח, על  המבוטחלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי  
לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה    םבגין הארכת תוקפ  המבוטח

 לעיל.  2-ו 1 פיםבסעי נוספת כמפורט 
עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו   המבוטחכי מי מביטוחי    למבקש האישוריודיע    המבוטחבכל פעם שמבטח  

יום לפני מועד   30לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,    המבוטחשינוי לרעה, על  
 ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

אישור   המצאת  אי  כי  המבוטח  מובהר  להוראות  ביטוחי  בהתאם  או  תגרע    נספח במועד  לא  זה,  ביטוח 
מבקש יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי    המבוטחעל פי הסכם זה. מוסכם כי    המבוטחויות  מהתחייב

 עבודותב ו/או להתקדם  להתחיל    למבוטחעקב כך שלא יתאפשר    מבקש האישורו/או כלפי הבאים מטעם    האישור
האישור תהיה הרשות לעכב כל  בנוסף מוסכם במפורש כי למבקש    .כנדרש  המבוטחטרם הומצא אישור ביטוחי  

 תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד. 
מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף אם  

וחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח  יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביט
 על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. 
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ולוודא  לדאוג  ובמועדם,  במלואם  הביטוח  דמי  את  לשלם  המבוטח,  ביטוחי  תנאי  כל  את  לקיים  המבוטח  על 
לה המבוטח  מתחייב  כן  לקיימם.  המבוטח  התחייבויות  תקופת  כל  במשך  בתוקף  יהיו  המבוטח  ודיע שביטוחי 

למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם  
 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

על   כי  ובסכומי ההשתתפות העצמית    המבוטחלמען הסר ספק, מודגש במפורש  דמי הביטוח  לשאת בתשלומי 
 למבוטחמכל סכום שיגיע    מבקש האישור. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי  המבוטחהנקובים בביטוחי  

 על פי הסכם זה. 

לבצע כל שינוי או   המבוטחכאמור לעיל, ועל    ושיומצא  המבוטחביטוחי    ירשאי לבדוק את אישור  מבקש האישור .5
ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין    נספחבכאמור    המבוטחלהתחייבויות    םקון שיידרש על מנת להתאימתי

, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם  המבוטחבעריכת ביטוחי  
למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על    המבוטחו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי  

פי  - על  פי הסכם זה ו/או-על   המבוטחו/או לצמצם את אחריות    מבקש האישורו/או על מי מטעם    מבקש האישור
 דין.

גבולות האחריות כאמור   .6 זאת קביעת  זה  נספחב מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל  , הינה ביטוח 
פי הסכם זה ו/או  -ממלוא החבות על  המבוטח, שאינה פוטרת את  המבוטחמזערית המוטלת על  בבחינת דרישה  

ו/או דרישה כלפי    לא תהא  למבוטחפי דין.  - על מבקש ו/או כלפי מי מהבאים מטעם    מבקש האישור כל טענה 
בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח    האישור

 . המבוטחשהוצא על ידי 
ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים    המבוטחקיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי   המבוטחככל שלדעת  

. בכל ביטוח המבוטחלערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון    המבוטח  רשאי,  המבוטחלביטוחי  
טח לתחלוף כלפי  , ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבהמבוטחידי  -רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף  ,  מבקש האישורמי מטעם  כלפי  ו/או    מבקש האישור
 בכפוף לסעיף אחריות צולבת.   מבקש האישוריורחב שם המבוטח לכלול את    המבוטחידי  -ו/או משלים שייערך על

מאחריות  ,  מבקש האישורואת הבאים מטעם    האישורמבקש  , את  מופוטר, בשמו ובשם הבאים מטע  המבוטח .7
  המבוטח ידי מי מטעם ו/או עבור  -ו/או על  המבוטחידי  -לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על 

אשר    עבודותה לאתר   ו/או  לסביבתם  ביצוע  המבוטחאת    ישמשו/או  מכלליות    עבודותה   לצורך  לגרוע  )ומבלי 
וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח   נגררים וכלי שינוע כלשהם(,צמ"ה,  י רכב,  האמור, לרבות משאיות, כל

 בנספחכאמור    שהתחייב המבוטח לערוך  )לרבות ביטוח אבדן תוצאתי(  זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש
)או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או    ביטוח זה

 .אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון הפרת תנאי הפוליסות(
  11.4פים  בכפוף לפטור המפורט בסעיף זה לעיל, מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך את הביטוח המפורט בסעי

)ביטוח ציוד מכני   11.5.3, )ביטוח מקיף ולהסתפק בביטוח צד שלישי )רכוש( בלבד(  11.5.2 )ביטוח כל הסיכונים(,
ובלבד שהפטור כאמור במלואם או בחלקם,  הלן,  ל  )ביטוח אבדן תוצאתי(  11.7-ו  הנדסי בגין נזק לרכוש בלבד( 

 יחול כאילו נערך ביטוח זה במלואו. 

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא ישחרר   .8
על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה שהביטוח אינו מכסה   המבוטחמהאחריות המוטלת על  המבוטח  את  

ו במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או את העילה לתביעה א
 נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה.

לוודא   מבוטח. כן מתחייב המבוטחהביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם ה  נספחהוראות   .9
לוודא כתנאי לתחילת    מבוטחקבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, על ה  בוטחמבמידה ויועסקו על ידי ה

ביטוח זה, בשינויים המחויבים בהתאם לאופי   נספחבהעסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים  
או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר    מבוטחוהיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם ה

 . זה נספחב
, בין אם בוצעו עבודותל  ביחס   מבקש האישורנושא באחריות כלפי    המבוטח למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  

 . המבוטחבאמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם 

על  מבוטחה הנערכות  הפוליסות  לתנאי  בהתאם  נאותה  שמירה  לקיים  ה-מתחייב  השמירהמבוטחידי  חברת   . 
מועסקת חברת    העבודות  בכללותו. למען הסר ספק מוסכם כי במידה ובאתר  אתר העבודותתשמור על    כאמור

השמירה , לא מוטלת על חברת  מטעם מבקש האישורהפועלים  מי מו/או מטעם    מבקש האישור שמירה מטעם  
העבודות וכי חובת השמירה על הציוד    באתר  מבוטחו/או מי מטעם ה   מבוטחכאמור כל חובה לשמור על רכוש ה

-כאמור מוטלת על המבוטח ו/או על מי מטעם המבוטח בלבד. כן, מוסכם במפורש כי חוק השומרים התשכ"ז
 אינו חל על הסכם זה ועל נספחיו.  1967

ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם או   נספחכמתחייב ב  לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח .10
יום מראש על כוונת מבקש האישור   14במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 

לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים,  
 והפרשי הצמדה וריבית(. ריבית 
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כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את ביטוחי  
המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל סכום שיגיע 

 למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין. 
 בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.אין 

 המבוטח ביטוחי  .11

 ביטוחי ההקמה: 

 ביטוח העבודות הקבלניות  .11.1

בו מבוצעות העבודות, קבלנים,    בפרויקט, שוכרים ובעלים נוספים  מבקש האישור,  המבוטח:  שם המבוטח
כל גורם   וכן המבוטח( י עובד םהמקצועית היה ואינ םמנהל הפרויקט )למעט אחריותמפקח/קבלני משנה, 

קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות מקרה   שלמבקש האישוראו בעל זכויות 
 הביטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח. 

 "(. תקופת התחזוקה חודשים )" 24תקופת תחזוקה מורחבת של  יכלולהביטוח כאמור 

ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" מפני אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים   -  נזק לרכוש  -פרק א'   .11.1.1
שייגרמו לעבודות, במלוא ערכן, במשך תקופת העבודות ותקופת התחזוקה או גילוי נזק לעבודות 

 בתקופת התחזוקה. שמקורו בתקופת הביטוח והתגלה 
 )לא יפחת מעלות ההקמה מחדש על העבודות(. : __________________ ₪סכום הביטוח

כיסוי במלוא סכום הביטוח לנזקי רעידת אדמה, נזקי טבע, נזק עקיף מתכנון   יכלולהביטוח  
על בסיס   לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה, פריצה וגניבה והרחבות נוספות כמפורט להלן

 ק ראשון, למקרה ולתקופת ביטוח:נז

 ₪.  1,000,000מסכום הביטוח, מינימום  20%עד  -רכוש שעליו עובדים ורכוש סמוך  .11.1.1.1

 . ₪ 200,000, מינימום מהנזק 15%עד לסך   -הוצאות תכנון ופיקוח במקרה נזק  .11.1.1.2

, מסכום הביטוח  15%עד    -שכ"ט מתכננים אדריכלים ומומחים אחרים במקרה נזק   .11.1.1.3
 . ₪ 200,000 מינימום

 ₪. 250,000מינימום מסכום הביטוח,  10%עד  -רכוש בהעברה  .11.1.1.4

הפרויקט(   .11.1.1.5 בשווי  כלולים  )שאינם  קל  וציוד  עבודה  כלי  מסכום    15%עד    -מתקנים 
 ₪(.   50,000הביטוח )מקסימום לפריט בודד: 

מסכום    20%עד    -  נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי חומרים לקויים או עבודה לקויה .11.1.1.6
 הביטוח.

 .₪  500,000 מינימום, מסכום הביטוח 20%עד  -פינוי הריסות  .11.1.1.7

ניין אבדן או נזק הנגרם לעבודות, הזכות לניהול משא ומתן ולקבלת תגמולי ביטוח מוסכם כי לע
 יורה על כך.  שמבקש האישורבלבד באופן בלתי חוזר ו/או למי  למבקש האישורנתונה  

פי דין בשל פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש  - המבטח חבות על -אחריות כלפי צד שלישי  -פרק ב'  .11.1.2
העבודות בתקופת ביצוע העבודות או במסגרת תקופת התחזוקה צד שלישי הנגרם בקשר עם  

פיו נחשב הביטוח כאילו -לסעיף אחריות צולבת על   יהיה כפוףבעת ביצוע עבודות תחזוקה. הפרק  
 נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

נחשב לרכוש צד שלישי למעט הרכוש המבוטח או שניתן    מבקש האישורלמען הסר ספק, רכוש  
 היה לביטוח על פי פרק א' של הפוליסה. 

 בין היתר את ההרחבות המפורטות להלן:  יכלולהפרק 

 תביעות שיבוב המוסד לביטוח לאומי.  .11.1.2.1

חבות בגין נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין  .11.1.2.2
 ח חובה. חובה לבטחו בביטו

 ₪.  2,000,000רעד והחלשת משען בגבול אחריות שלא יפחת מסך  .11.1.2.3

נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים, צינורות וכבלים תת קרקעיים בגבול אחריות שלא   .11.1.2.4
 ₪.  2,000,000יפחת מסך 

 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.  000,0005,: גבול אחריות
ג'   .11.1.3 מעבידים   -פרק  גופנית  -  אחריות  פגיעה  בגין  חבות  למי   המבטח  מקצועית  מחלה  או 

או  העבודות  או  ביצוע  בתקופת  העסקתם  עקב  ו/או  כדי  תוך  העבודות,  בביצוע  מהמועסקים 
 במסגרת תקופת התחזוקה בעת ביצוע עבודות תחזוקה. 

כפוף לכל הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות בגובה ובעומק,    לא יהיההפרק  
 כן בדבר העסקת נוער.שעות עבודה, פתיונות ורעלים ו

 ₪ לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח. 20,000,000: גבול אחריות

 ביטוח אחריות מקצועית   .11.2

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"



  ,בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוחפי דין  -על  המבוטחהמבטח את חבות  
בכל הקשור    מטעם המבוטחהמבוטח ו/או מי מהפועלים  בגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד  

 .  לביצוע העבודות
 . עבודותהביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת ה

עקב מעשה ו/או   מי מהםעל  בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת    מבקש האישורהביטוח יורחב לשפות את  
, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו  מטעם המבוטחהמבוטח ו/או הבאים  מחדל של

המבוטח מיחידי  אחד  כל  עבור  בנפרד  המבוטחנערך  כנגד  האישור  מבקש  תביעת  לא  אך  את    ,  ו/או 
 . המפקח/מנהל הפרויקט

, אבדן מסמכים, הוצאת  המבוטחהביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי 
השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח,    , אבדן השימוש,דיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות

 . נזק כספי או פיננסי וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה בהליכים פליליים

  המבוטח חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי    6לול תקופת גילוי של  הביטוח יכ
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא 

 נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.
 .₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח 2,000,000: גבול אחריות

 ביטוח חבות המוצר  .11.3
פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח, -המבטח את חבות המבוטח על 

בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב מוצרים שיוצרו ו/או סופקו ו/או טופלו ו/או הותקנו ו/או  
 . ו/או עקב העבודות "(המוצריםשווקו ו/או הותאמו על ידי המבוטח )להלן: " 

 . העבודותהביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת  
בכל הקשור    מי מהםבשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על    הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור

עקב   לרכוש  נזק  ו/או  גופנית  פגיעה  ו/או  נהעבודותבמוצרים  פי  על  צולבת  לסעיף אחריות  בכפוף  חשב  , 
 ח.הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוט

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח   12הביטוח יכלול תקופת גילוי של  
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא 

 של המבוטח. נבע מאי תשלום או מרמה
 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. 000,0004,: גבול אחריות

 " ביטוח "כל הסיכונים .11.4
המבטח אבדן או נזק פיזי, לרבות גניבה ופריצה, לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי 

לצורך ביצוע    מבוטחלאתר העבודות ו/או המשמשים את ה  מבוטחאו עבור ה מבוטחאו מטעם ה  המבוטח
 .העבודות )ואשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות(, על בסיס ערך כינון

 ביטוח כלי רכב .11.5

פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות - ביטוח חובה כנדרש על .11.5.1
 . ₪ בגין נזק אחד 750,000  -שלא יפחת מ

  .ביטוח מקיף .11.5.2
ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי,   .11.5.3

במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני  
₪ בגין כל   750,000בגבול אחריות של    )רכוש(  בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישיטבע ונזק  

וכן כיסוי לצד שלישי )גוף( עקב שימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי   כלי הנדסי כבד 
₪ בגין כל   750,000כהגדרתו בפקודת התעבורה, שאין חובה חוקית לבטחו בגבול אחריות של  

בשל   את המפקח/מנהל הפרויקטו/או    מבקש האישורהביטוח יורחב לשפות את    .כלי הנדסי כבד
 אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.  

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .11.5.4
זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים,   11.5פי סעיף  - המונח "כלי רכב" על

 מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים.

 ביטוחי התפעול: 

 מורחב אשביטוח  .11.6

את   המבוטחהמבטח  ערכובבעלותובאחריותו    רכוש  במלוא  הסיכונים  ם,  עקב  נזק  או  אובדן  מפני   ,
המקובלים בביטוח אש מורחב, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, 

ידי כלי טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון -ידי כלי רכב, פגיעה על-נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על
 ופריצה. 

 בדן תוצאתי ביטוח או .11.7

לעיל /או בשל   11.6על פי סעיף    לרכוש המבוטחהמבטח אבדן רווח גולמי למבוטח עקב אבדן או נזק הנגרם  
  12לעיל, וזאת למשך תקופת שיפוי של    11.6יף  מניעת גישה, כתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים בסע

 חודשים. 

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"



  כלפי צד שלישיביטוח אחריות  .11.8

פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או  -המבטח את חבות המבוטח על 
 .הפרויקטגוף כלשהו בקשר עם 

וכן תביעות  ועובדיהם  וכלפי קבלנים קבלני משנה  בגין  לכל הגבלה בדבר חבות  כפוף  יהיה  לא  הביטוח 
תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, מבקש 

 האישור, עובדי מבקש האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.
פי - לא יכלול סייג בדבר חבות בגין נזק גוף עקב השימוש בכלי רכב שלא קיימת חובה לבטחה על  הביטוח

צד שלישי   -דין. כמו כן, הביטוח יכלול כיסוי עודף החל מעבר לגבול האחריות התקני של ביטוח רכב מנועי  
 . ₪  1,000,000)רכוש( עד לסך 

ולה להיות מוטלת על מבקש האישור עקב  הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעל
מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב 

 הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. 5,000,000גבול אחריות: 

 ביטוח אחריות מעבידים  .11.9
את   עלהמבטח  המבוטח  פגומים  - חבות  למוצרים  האחריות  חוק  ו/או  חדש[  ]נוסח  הנזיקין  פקודת  פי 

, בשל פגיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב  1980  -התש"ם  
 .  הפרויקט

וכ ומנוחה  עבודה  ובעומק, שעות  בגובה  עבודות  יכלול מגבלה בדבר שעות העבודה,  לא  בדבר  הביטוח  ן 
 העסקת נוער. 

הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי 
 מבקש האישור נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי המבוטח.

 ₪ לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.  20,000,000גבול אחריות: 

 ביטוח אחריות מקצועית   .11.10
פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך תקופת הביטוח,  -המבטח את חבות המבוטח על

 בגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או מי מהפועלים מטעם המבוטח. 
 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים. 

יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מבקש האישור עקב  הביטוח  
מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מטעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי נחשב 

 , אך לא תביעת מבקש האישור כנגד המבוטח.הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח
לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח, אבדן מסמכים, הוצאת  הביטוח 

ונזק כספי או   , אבדן שימוש או עיכוב עקב מקרה ביטוחדיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות
 פיננסי.

נערך על ידי המבוטח חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא    12הביטוח יכלול תקופת גילוי של  
ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא 

 נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.
 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. 2,000,000: גבול אחריות

 ביטוח חבות המוצר  .11.11
תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח, פי דין בשל -המבטח את חבות המבוטח על 

בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב מוצרים שיוצרו ו/או סופקו ו/או טופלו ו/או הותקנו ו/או  
 "(. המוצריםשווקו ו/או הותאמו על ידי המבוטח )להלן: " 

 ותים. הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השיר
יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מבקש האישור בכל   הביטוח 
הקשור במוצרים ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש עקב השירותים, בכפוף לסעיף אחריות צולבת על פי  

 נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על ידי המבוטח   12גילוי של  הביטוח יכלול תקופת  

ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או השינוי בתנאי הביטוח לא 
 נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.

 ₪ לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. 4,000,000: גבול אחריות

 לי רכבביטוח כ .11.12
ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב שימוש בכלי רכב המשמשים את המבוטח ו/או מי 
מטעם המבוטח באתרים בהם ניתנים השירותים, וכן בגין נזק לרכוש צד שלישי )לרבות נזק תוצאתי( עקב  

₪ לאירוע, וכן כל ביטוח    1,000,000-בעלות או שימוש בכלי רכב כאמור, בגבול אחריות אשר לא יפחת מ
 אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. 

 : םלפיה ותיכללו הורא המבוטחביטוחי  .12

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"



מוותר על כל טענה ו/או דרישה   המבוטחכי מבטח  ו  מבקש האישורידי  -קודמים לכל ביטוח הנערך עלהנם   .12.1
 .מבקש האישורבדבר שיתוף ביטוחי 

יום לאחר משלוח הודעה של    30, לא ייכנס לתוקף אלא  המבוטחמי מביטוחי  או ביטול של    השינוי לרע .12.2
 .או הביטול לרעה המבטח למבקש האישור בדבר השינוי

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של לעניין ביטוח העבודות הקבלניות, לא יחול  על אף האמור לעיל,  
העבודות   לביטוח  בכפוף  מקרה  ובכל  פרמיה,  תשלום  אי  מחמת  אלא  לידי  כאמור,  שתשלח  מבקש  כך 

 יום מראש.  60הודעה על כך בדואר רשום,  האישור

ו/או   המבוטחוהתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי    המבוטחהפרת תנאי ביטוחי   .12.3
המפקח/מנהל   ולעניין ביטוחי ההקמה גם לטובת  מבקש האישור לא תגרע מזכויות    המבוטחמי מטעם  

 .לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור ,הפרויקט
חריג רשלנות רבתי   .2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה   .12.4

)אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק  
 . 1981 -התשמ"א חוזה ביטוח 

וכלפי הבאים מטעם   מבקש האישורכלפי    )למעט ביחס לביטוח חובה(המבטח מוותר על זכות התחלוף   .12.5
וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש    המפקח/מנהל הפרויקט  ולעניין ביטוחי ההקמה גם לטובת  מבקש האישור

התחלוף   זכות  על  ויתור  לכלול  ו/או  לשפות  הביטוח  מקרה  קרות  טרם  בכתב  כלפיו  התחייב  האישור 
 . אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדוןלטובתו, 

עצמיות החלות על  מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות ה  המבוטחעל   .12.6
  .פיהן

.תהווה הפרה יסודית בטוח זה נספחהפרה של איזה מהוראות  .13

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"



 עבודות הקמה -אישור ביטוח 
 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -אישור קיום ביטוחים  

שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך 
אישור זה  קרה שבו תנאי ביחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במ

 מיטיב עם מבקש האישור. 
מען הנכס המבוטח /  המבוטח מבקש האישור*

 כתובת ביצוע העבודות*
 מעמד מבקש האישור* 

החברה לשירותי איכות : שם
מרחוב  520036450ח.פ.  סביבהה

, תל אביב ו/או 40יצחק שדה 
חברת אם ו/או חברות בנות ו/או 

 קשורות ו/או בעלי המניות

ו/או  __________ : שם
מבקש האישור ו/או קבלנים 

וקבלני משנה )מכל דרגה(  
 ועובדיהם( 

 קבלן הביצוע ☐ 

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 _______  אחר:☐
 __________ : ת.ז./ח.פ. __________ : ת.ז./ח.פ.

 __________ : מען __________ : מען
 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות אחריות או  

 סכומי ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

 נוסח
  ומהדורת
 פוליסה 

 סכום/  האחריות גבול סיום .ת תחילה .ת
 העבודה  שווי/  ביטוח

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים
 חריגים 

 מטבע  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות

 : הפוליסה  לפרקי בהתאם  הרחבות
 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור ) ₪  _____     

 ( 313כיסוי בגין נזקי טבע )
 ( 314כיסוי גניבה, פריצה ושוד ) 

 ( 316כיסוי רעידת אדמה ) 
 ( 317אחר ) -נוסף מבוטח 

 ( 318מבקש האישור )  -מבוטח נוסף 
 ( 324מבקש האישור )  - מוטב לתגמולי ביטוח  

 ( 328)  ראשוניות

 חודשים  24     תקופת תחזוקה 

הביטוח,    20%עד       רכוש סמוך  מסכום 
 ₪   1,000,000מינימום 

הביטוח,    20%עד       רכוש עליו עובדים  מסכום 
 ₪   1,000,000מינימום 

מינימום    15%עד       הוצאות תכנון ופיקוח ממהנזק, 
200,000   ₪ 

שכ"ט מתכננים אדריכלים  
הביטוח,    15%עד       ומומחים אחרים  מסכום 

 ₪  200,000מינימום 

הביטוח,    10%עד       רכוש בהעברה  מסכום 
 ₪  250,000מינימום 

מתקנים כלי עבודה וציוד קל  
     בשווי הפרויקט( )שאינם כלולים 

הביטוח    15%עד   מסכום 
בודד:   לפריט  )מקסימום 

50,000  )₪ 

 מסכום הביטוח  15%עד       מבני עזר זמניים 

כתוצאה מתכנון לקוי   ישירנזק 
 מסכום הביטוח  20%עד       חומרים לקויים או עבודה לקויה 

כתוצאה מתכנון לקוי    עקיףנזק 
 מלוא סכום הביטוח      חומרים לקויים או עבודה לקויה 

הביטוח,    20%עד       פינוי הריסות מסכום 
 ₪  500,000מינימום 

 צד ג'
 : הפוליסה  לפרקי בהתאם  הרחבות

 ( 302אחריות צולבת ) ₪  5,000,000    
 ( 307קבלנים וקבלני משנה ) 

 ( 309האישור )ויתור על תחלוף לטובת מבקש  
 ( 312כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה )

 ( 315כיסוי לתביעות המל"ל )
 ( 318מבקש האישור )  -מבוטח נוסף 

 ( 322מבקש האישור מוגדר כצד ג' ) 
 ( 328ראשוניות ) 

 ( 329האישור ייחשב כצד ג' ) רכוש מבקש 

נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד  
מנועי  מכני הנדסי שהינו כלי רכב 

 ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה 
 מלוא גבול האחריות     

מפגיעה במתקנים,   ישירנזק 
 מלוא גבול האחריות      צינורות וכבלים תת קרקעיים 

 ₪  2,000,000     רעד והחלשת משען
מפגיעה במתקנים,   תוצאתינזק 

 ₪  2,000,000     צינורות וכבלים תת קרקעיים 
 ( 307קבלנים וקבלני משנה )  ₪  20,000,000     אחריות מעבידים

   (308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר ) 
 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

 ( 317אחר ) -מבוטח נוסף 
 ( 318מבקש האישור )  -מבוטח נוסף 

 ( 328)  ראשוניות

        אחר

 
 

 *: (ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 ( 069(, קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( )068צנרת והנחת קווי מים וביוב ) , עבודות תחזוקה ושיפוץ )חשמל / איטום / אינסטלציה(   ,(027הריסות / פינויים ), ( 009עבודות קבלניות גדולות )  -בנייה 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
בדבר השינוי או   האישור למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול   או לרעת מבקש האישור שינוי

 הביטול. 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

  ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.  באישור ביטוח כללי * 

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"



 עבודות הקמה -אישור ביטוח 
 (DD/MM/YYYY) הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
באישור זה   במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאייחד עם זאת, 

 מיטיב עם מבקש האישור. 
מען הנכס המבוטח / כתובת   מבוטחה מבקש האישור*

 ביצוע העבודות* 
 מעמד מבקש האישור* 

החברה לשירותי איכות : שם
  520036450ח.פ.  סביבהה

, תל  40מרחוב יצחק שדה 
אביב ו/או חברת אם ו/או 
חברות בנות ו/או קשורות  

 ו/או בעלי המניות 

 נדל"ן ☐ __________ : שם

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים ☐

כתובת אתר  אחר: ☒
 העבודות: ___________ 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 שירותיםמזמין ☐

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐

 __________ ת.ז./ח.פ.:  __________ ת.ז./ח.פ.: 

 __________ מען:  __________ מען: 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

אחריות   גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח   סכומיאו 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים האחריות/ סכום ביטוח גבול  ת. סיום ת. תחילה
   חריגים

 ' ד  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש
 מטבע סכום

כל  -רכוש 
 הסיכונים 

 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור ) ערך כינון    
 ( 313כיסוי בגין נזק טבע )

 ( 314גניבה, פריצה ושוד )  כיסוי
 ( 316רעידת אדמה )  כיסוי

 ( 328ראשוניות ) 

  לא בתוקף      צד ג'

  לא בתוקף      אחריות מעבידים

    אחריות המוצר
 

 ת. רטרו:
 

 _______ 

 ( 302אחריות צולבת ) ₪  4,000,000 
 ( 304הרחב שיפוי ) 

 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
המבוטח   מחדלי  או  מעשי  בגין  נוסף   - מבוטח 

 ( 321)  האישורמבקש 
 ( 328ראשוניות ) 

 ( 332חודשים ) 12  -תקופת גילוי 

    אחריות מקצועית
 
 

 ת. רטרו:
 

 _______ 

 ( 301אבדן מסמכים ) ₪  2,000,000 
 ( 302אחריות צולבת )

 ( 303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע ) 
 ( 304הרחב שיפוי ) 

 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
נוסף   המבוטח  מבוטח  מחדלי  או  מעשי   - בגין 

 ( 321)  מבקש האישור
 ( 325מרמה ואי יושר עובדים ) 

 ( 326פגיעה בפרטיות ) 
 ( 327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח ) 

 ( 328ראשוניות ) 
 ( 332חודשים ) 12  -תקופת גילוי 

: ציוד מכני אחר
 הנדסי

 ( 304הרחב שיפוי )       
 ( 309)ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 

 ( 313כיסוי בגין נזקי טבע )
 ( 314כיסוי גניבה, פריצה ושוד ) 

 ( 316כיסוי רעידת אדמה ) 
 ( 328ראשוניות ) 

 

 (*: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 ( 069קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות( )(, 068(, עבודות תחזוקה ושיפוץ )חשמל / איטום / אינסטלציה(, צנרת והנחת קווי מים וביוב ) 027(, הריסות / פינויים )009עבודות קבלניות גדולות )  -בנייה 

 ( 052וולטאיות )-(, מערכות פוטו089שירותי תחזוקת מערכות ) 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
בדבר השינוי או   האישור למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול. 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

  ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.  * באישור ביטוח כללי 

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"



 עבודות תחזוקה -אישור ביטוח 
 (DD/MM/YYYY) הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליחד עם זאת, 

 מיטיב עם מבקש האישור. 
 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  מבוטחה מבקש האישור*

החברה לשירותי איכות : שם
  520036450ח.פ.  סביבהה

, תל  40מרחוב יצחק שדה 
אביב ו/או חברת אם ו/או 
חברות בנות ו/או קשורות  

 ו/או בעלי המניות 

 נדל"ן ☐ __________ : שם

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים ☐

 ______ אחר: ☐

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐

 __________ : ת.ז./ח.פ. __________ : ת.ז./ח.פ.

 __________ : מען __________ : מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

אחריות   גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח   סכומיאו 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח  ת. סיום ת. תחילה
   חריגים

 ' ד  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש
 מטבע סכום

כל  -רכוש  
 הסיכונים 

 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור ) ערך כינון    2013ביט  
 ( 313כיסוי בגין נזק טבע )

 ( 313כיסוי גניבה, פריצה ושוד ) 
 ( 316כיסוי רעידת אדמה ) 

 ( 328ראשוניות ) 

 ( 302אחריות צולבת ) ₪  5,000,000   2013ביט   צד ג'
 ( 304הרחב שיפוי ) 

 ( 307קבלנים וקבלני משנה ) 
 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

 ( 315כיסוי לתביעות המל"ל )
המבוטח   מחדלי  או  מעשי  בגין  נוסף   - מבוטח 

 ( 321)  מבקש האישור
 ( 322מבקש האישור מוגדר כצד ג' ) 

 ( 328ראשוניות ) 
 ( 329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )

 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור ) ₪  20,000,000   2013ביט   אחריות מעבידים
 מי  של   כמעבידם  וייחשב  היה  -  נוסף  מבוטח
 ( 319)  המבוטח מעובדי

 ( 328ראשוניות ) 

    אחריות המוצר
 

 ת. רטרו:
 

 _______ 

 ( 302צולבת )אחריות  ₪  4,000,000 
 ( 304הרחב שיפוי ) 

 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
המבוטח   מחדלי  או  מעשי  בגין  נוסף   - מבוטח 

 ( 321)  מבקש האישור
 ( 328ראשוניות ) 

 ( 332חודשים ) 12  -תקופת גילוי 

    אחריות מקצועית
 

 ת. רטרו:
 

 _______ 

 ( 301אבדן מסמכים ) ₪  2,000,000 
 ( 302צולבת )אחריות 

 ( 303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע ) 
 ( 304הרחב שיפוי ) 

 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
 ( 315כיסוי לתביעות המל"ל )

המבוטח   מחדלי  או  מעשי  בגין  נוסף   - מבוטח 
 ( 321)  מבקש האישור

 ( 325מרמה ואי יושר עובדים ) 
 ( 326פגיעה בפרטיות ) 

 * 327וח ) עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביט
 ( 328ראשוניות ) 

 ( 332חודשים ) 12  -תקופת גילוי 

        אחר

 

 (*: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 ( 052וולטאיות )-(, מערכות פוטו089שירותי תחזוקת מערכות )

 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
בדבר השינוי או   האישור למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול. 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.  * באישור ביטוח כללי 
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 המפעילה   מחירון –'" דנספח "

 יצורף בשלב החתימה על ההסכם 
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 נוסח ערבות בנקאית   –" 'הנספח  "

חוברת "לעיון בלבד" "לא להגשה"



  – ' הנספח 

 נוסח ערבות 

 לכבוד

      ( "החברה " )להלן:  החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 תאריך: ___________ 

 

 ג.א.נ., 

 

 ערבות בנקאית  הנדון :

 

ש"ח )במילים:    ______בערבות מוחלטת, אוטונומית ובלתי מותנית, לתשלום כל סכום עד לסך של  כלפיכם,  הננו ערבים  

(, בקשר  "המבקש")  _________, ח.פ.  _____________  ( שיגיע לכם או שעשוי להגיע לכם מאת__________

 .  המבקשביניכם לבין   ______ עם הסכם מיום 

המתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כשהמדד הבסיסי    הסכום הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן

"סכום נקודות )להלן:    ____, העומד על  2020שנת    ___בגין חודש    ____יהא המדד אשר פורסם ביום    הערבותלצורך  

 (. הערבות"

ם מיום קבלת דרישתכם )שבעה( ימי  7נו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד גובה סכום הערבות, בתוך  א

הראשונה ובכתב, וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק, להוכיח או לבסס דרישתכם בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה  

מהמבקש. כמו כן, מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד המבקש    אמורהסילוק הסכום  

 תנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על ידינו. כו הכל, אש בטחונות אחרים או לפנות בדרישה מוקדמת למבקש או לממ

יתן לדרוש תשלום על פי ערבות זו לשיעורין ובלבד שסך כל סכומי הדרישות גם יחד, אשר נשלם על פי תנאי ערבות נ 

במלוא תוקפה   ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת  םאזו, לא יעלה על סכום הערבות. לפיכך,  

 לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת. 

דרישה לתשלום צריך שתהיה ערוכה בכתב וחתומה, עליה להימסר במקור ולהתקבל בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות  ה

בתקשורת  ,  במברק,  רישה בפקסימילהד  זה על פי הכתובת המצוינת בו והכל בשעות העבודה בהן הסניף פתוח לקהל. 

 מחשבים או כל יוצא בזה לא תיחשב כדרישה מספקת לצורך ערבות זו ולא נשלם על פיה.

   עד גובה סכום הערבות. אותו דורשים,שש לציין בכל דרישה את הסכום י

 בלתי חוזרת, בלתי מותנית ועצמאית.א נוסף, לכל האמור לעיל, הערבות היב

פיה צריכה  -פיה, לפי המוקדם, והדרישה לתשלום על-ום עלאו עד שיבוצע התשל  ______ערבות תהיה בתוקף עד יום  ה

לא   – צלנואלאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת ודרישה שתתקבל  לא יאוחר מהמועד האמור. צלנואלהתקבל 

 תיענה.  

 

 בכבוד רב,  

 

 

_____________ 
 )הבנק(        
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