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  7102/12' מכרז פומבי מס
 

 וולטאיים -מסירה תחזוקה ואחריות של מתקנים פוטו, הקמה, לתכנון
 בתחום העיר עכו  בהסדרת מונה נטו

  
 מסמכי המכרז

 
 .תנאי ההזמנה והוראות כלליות למשתתפים  -'מסמך א

   
 .הצעת המציע  - 'במסמך 

 .סיון קודםיאישור אודות נ  - 72'בנספח 
 .ל"מנכ/אישור מנהל כספים    - 71'בנספח 
 .אישור רואה חשבון לגבי עסק חי  -73'בנספח 
 .אודות הרשעות קודמותתצהיר -  72'בנספח 
 .או לחבר המועצה/קירבה לעובד הרשות והעדר הצהרה בדבר   - 75'בנספח 

 .לחוק עסקאות גופים ציבוריים' ב2תצהיר אודות קיום תנאי סעיף   - 76'נספח ב
 .הצהרת משתתף מקומי  - /7'נספח ב
 .משתתףערבות נוסח  - 78'נספח ב

 
  .הסכם התקשרות  - גמסמך 

 .אתריםרשימת   -72'נספח ג
 .מפרט טכני  - 71'ג פחסנ

 .נספח בטיחות כללי  - 73'נספח ג
 .הצהרת בטיחות  -'א3 7'נספח ג
נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע התחייבויות המציע בתקופת   - 72'נספח ג

 .ההסכם
  .יםאישור ביטוח  - 75'נספח ג
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 הודעה
 
 

 , הקמה, נוןלתכ מזמינה בזאת הצעות"( עירייהה" :להלן) עיריית עכו .א
 .וולטאיים בהסדרת מונה בתחום העיר עכו-טושל מתקנים פומסירה תחזוקה ואחריות 

ניתן לרכוש ( "מסמכי המכרז": להלן)נוסח החוזה ו, המסמכים הנלווים, נאי המכרזאת ת .ב
ויצמן ' ברח, מזכירת אגף תשתיות -יהודית דיאמנט' אצל גב, שלא יוחזרו₪  2,522בעבור סך של 

 . 9:22-55:22ה בשעות -בימים א, עכו  55
 

ערבות בנקאית צמודה בלתי מותנית בסך , בנוסף לכל מסמכי המכרז, על המציע לצרף להצעתו .ג
הערבות תעמוד בתוקף עד ליום . בנוסח המצורף למכרז( אלף שקלים תייםמא)₪  222,222של 

52.5.53. 

 

 2בקומה , קיים בחדר הועדות של העירייההמפגש ית .7.3.57 -ה', ב ביוםיתקיים מציעים  מפגש .ד
 .מדגמיים של הפרויקטאתרים מספר ב סיוריתבצע , ששיידרככל לאחר מכן  .55:22 הבשע

 .חובה הינה ,ערךככל שי סיורהמפגש ובביום הנוכחות 

 

ידנית במסירה  הגישיש ל, ידי המציע-חתומים על( תקיםבשני הע)ת מסמכי המכרז וההצעה א .ה
מסירה תחזוקה , הקמה, לתכנון - /127102מכרז פומבי "ה הנושאת את הכותרת במעטפה סגור

של תיבת המכרזים ל"  וולטאיים בהסדרת מונה בתחום העיר עכו-ואחריות של מתקנים פוטו
, (אצל מר משה סעדה -2בקומה )  עכו 55ויצמן ' רחהעירייה ב זכירותמבמשרדי העירייה אשר 

  .00032שעה ד לע  8.30./2', ד ולא יאוחר מיוםעד 
 

 .לא תתקבלנה מכל טעם שהוא, הצעות שלא תוגשנה במועד .ו

 

 .אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית .ז

 

 .כזוכה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא עירייהה .ח
 

 .באתר העירייה לא תשלוםניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ל .ט
 
 
 

                          
 עיריית עכו              
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 הזמנה להציע הצעות
 

 כללי .א
 

מסירה תחזוקה , הקמה, לתכנוןמזמינה בזה הצעות ( "הרשות7 ""העירייה": להלן) עכויריית ע .5
: להלן) המפורטים במכרזוולטאיים  בהסדרת מונה בתחום העיר עכו  -ואחריות של מתקנים פוטו

תחזוקה של מתקנים לייצור חשמל ו מסירה, הקמה, ביצוע עבודות תכנוןל ("גגות הסולאריים"
מכרז  בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי ("הפרוייקט": להלן) (וולטאי -פוטו )  PVולוגיה בטכנ

בשיעור הספק המתקנים המצרפי הצפוי הינו אומדן   .("המכרז": להלן) 22/2257מכרז פומבי  –זה 
  .קילואוט מותקן 5,222 -כ   של

 
, מכל טעם שהוא יוחזרולא אשר  ,₪ 2,522של תמורת סכום ניתן לרכוש  מכרזאת מסמכי ה .א .2

שעות ין הה ב-בימים א ,עכו 55ויצמן ' ברח ,מזכירת אגף תשתיות -יהודית דיאמנט' גב אצל 
 . בבניין העירייה 2בקומה  ,55:22 - 9:22

 .22-9959525בתאום מראש בטלפון   ללא תשלום, ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם
 : כוללים(  "מסמכי המכרז": להלן)מסמכי המכרז  .ב

 אי ההזמנה והוראות כלליות למשתתפיםתנ  -'מסמך א
 הצעת המציע  - 'במסמך 

 .סיון קודםיאישור אודות נ  - 5/'נספח ב
 .ל"מנכ/אישור מנהל כספים  - 2/'נספח ב
 .אישור רואה חשבון לגבי עסק חי  -5/'נספח ב
 .תצהיר אודות הרשעות קודמות-  2/'נספח ב
או לחבר /קירבה לעובד הרשות והעדר בר הצהרה בד  - 5/'נספח ב

 .המועצה
לחוק עסקאות גופים ' ב2תצהיר אודות קיום תנאי סעיף   - 9/'נספח ב

 .ציבוריים
 .הצהרת משתתף מקומי  - 7/'נספח ב
 .משתתףערבות נוסח -  3/'נספח ב

              
 הסכם התקשרות   - גמסמך 

 רשימת נכסים  -5/'נספח ג
 ט טכנימפר  - 2/'ג פחסנ

 נספח בטיחות כללי   - 5/'נספח ג
 הצהרת בטיחות  - 'א5/'נספח ג
נוסח ערבות בנקאית להבטחת ביצוע התחייבויות המציע   - 2/'נספח ג

 .בתקופת ההסכם
  אישור עריכת ביטוח   - 5/'נספח ג

 
והם ניתנים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה , הינם רכושה של העירייה כל מסמכי המכרז .ג

 .המציע אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. בלבד
 

, הסכם ההתקשרות על נספחיויהיו על פי תנאי  מכרזההתקשרות בין העירייה לזוכה בתנאי  .א .5
 .מהווה חלק ממסמכי המכרזה

להכניס שינויים ותיקונים , דם למועד האחרון להגשת ההצעותקו, בכל עת, העירייה רשאית .ב
, ויובאו מכרזיהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ה, כאמור, השינויים והתיקונים. מכרזבמסמכי ה

או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על /לידיעתם של כל המשתתפים בדואר רשום ו, בכתב
 .ידם

 

מסירה , הקמה, לתכנון /127102מכרז פומבי "במעטפה סגורה נושאת ציון , את ההצעות .א .2
וללא כל  "וולטאיים בהסדרת מונה נטו בתחום העיר עכו -תחזוקה ואחריות של מתקנים פוטו

אצל מר )  העירייה זכירותמיש למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי כיתוב נוסף 
לאחר שהוחתמה , עכו ,55בבניין העירייה ברחוב ויצמן שנייה ה האשר בקומ, (משה סעדה
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יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין . העירייה שלבחותמת נתקבל 
 . את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה

 . 55:22לשעה  עד 52.3.57', ד בלבד עד ליוםאת המסירה יש לבצע במסירה ידנית  .ב
מכל טעם שהוא העירייה  זכירותמ משרדיתיבת המכרזים אשר בהצעות אשר לא תתקבלנה ב

  .הולא תידונ לא תתקבלנה - הנקובים לעילשעה למועד ולעד 
 

 2בקומה , המפגש יתקיים בחדר הועדות של העירייה .7.3.57', ב ביוםיתקיים מציעים  מפגש .א .5
ות הנוכח. מדגמייםאתרים מספר ב מציעים יתבצע סיור, ככל שיידרשלאחר מכן  .55:22 הבשע

 .הינה חובה, ככל שיערךסיור ובמפגש ב

 

או תיקון בכל הנוגע למכרז זה ותנאיו ניתן להפנות בכתב /או בקשות הבהרה ו/הערות ו, שאלות .א .9
עד לא ( "מנהל הפרויקט": להלן) מנהל אגף חשמל -מר אלון בלוםל 22-9959553: בלבד לפקס

 .55:22בשעה  55.3.57יאוחר מיום 
 .22-9959525: וןלוודא קבלת הפקס בטלפ מציעבאחריות ה

הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם  מציעתשובות תימסרנה על ידי מנהל הפרויקט ל .ב
 .הפונה מציעבצירוף עותק ממכתבו של ה מכרזלשאר המשתתפים ב

למעט  האו על ידי כל גורם אחר בעיריי/בעל פה ו ההעירייה איננה אחראית לתשובות שתימסרנ
 .והן לא יחייבוה ,מנהל הפרויקטתשובות בכתב מ

   מופיעים טה של הרשות כי המציע הזוכה על גגות מבנים בתחום שיפו"המתקנים יוקמו ע  .א .7
 , תבחר בעתיד וכן באתרים נוספים אשר הרשות, למסמכי המכרז 'כנספח ג ברשימה המצורפת             
 . "(האתרים: "להלן)זה והסכם ההתקשרות על פיו יחולו עליהם כי תנאי מכרז , ואשר תחליט             

 פ "וע 9923פ קול קורא "הרשות קיבלה מענק מהמשרד להגנת הסביבה וקרן קיימת לישראל ע .ב
 הקמת המתקנים כאמור לעיל והמציע מחוייב לעמוד בלוחות לביצוע  9597 קול קורא      
 .ים במסמכי המכרזזמנים כפי שהוגדרו בקול הקורא והמפורט      
     הספק המתקנים שהרשות בגין   ,לכל קול קורא דרש להגיש חשבוניות נפרדותייובהר כי הזוכה י            
 . יווחהד             

  המתקנים נועדו לאפשר ייצור חשמל בהתאם להחלטה של הרשות לשירותים ציבוריים חשמל .ג
 ת מתקנים לייצר חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת הקמ תפשרמאה 25.52.52מיום  52שמספרה      
 .בשיטת מונה נטו "(PV" -להלן )וולטאית -בטכנולוגיה פוטו      

            שנים ממועד חיבור המתקנים ( חמש) 5אחריות המציע על העבודות והמתקנים יהיו למשך  .ד
 ת שירותי לרשות תעמוד האופציה להאריך את הסכם ההתקשרות לקבל. לרשת החשמל      
 .חודשים כל אחת 52תקופות נוספות של  5תחזוקה לעד       

להקמת  לחיבור והפעלת המתקן להשגת כלל האישורים הנדרשיםמלאה ישא באחריות  המציע .ד
חברת חשמל לישראל אישורי , קילוואט 52היתר בנייה למערכות מעל  המתקנים ובזה אישור

מאת הרשות  2טופס  ,המתקן והפעלתובור חילי "חחואגרות אישורי , לשילוב המתקן
 . 'וכד, היתר הפעלה ממשרד התשתיות הלאומיות, המקומית

  בטכנולוגיה פוטומותקן  טקילוואמכרז זה הינו מכרז הנחה על אומדן הרשות ביחס לכל  .ה
 .וולטאית

 ליהם יותקנו המתקניםת עאו להגדיל את מספר הגגו/ו הרשות שומרת לעצמה הזכות להקטין .ו
מובהר כי . שיקול דעתה המלא והמוחלט לפיהכל למשך תקופת ההסכם כולו ומכרז זה  נשוא

לזוכה לא תהא כל עילה לשינוי המחירים שהוצעו על ידו  במקרה של שינוי במספר המתקנים
 מתקניםאו כמות ה/או הקשורה מהיקף ו/הנובעת ו –או עילה לתביעה מכל מין וסוג /ו מכרזב
 .בפועל ווזמניש

המתקנים על פי מכרז זה לגרוע מכל הר כי הגגות הינם בבעלות הרשות ואין בהקמת עוד מוב .ז
 . או להעתיק את הפנלים לפי ראות עיניה/זכות העומדת לה לבנות על הגגות לפי שיקול דעתה ו

מבין  י מציע שתבחר הרשות"יימסר ויתוחזק ע, יופעל, יוקם, כל אחד מהמתקנים יתוכנן .ח
, בהתאם לתנאים ולוחות הזמנים המפורטים במסמכי המכרז, המציעים הזוכים במכרז

, לחוקי החשמל, תאם לדיןההעבודות יבוצעו ב. ובהתאם להליכים הקבועים בהוראות כל דין
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וכן בהתאם לכל , וכל הוראה או הנחיה של רשות מוסמכת, דרישות חברת חשמל לישראל
 .מפרט הטכניהדרישות הכלולות ב

או תאגיד שלהם תשתיות /תאם את ביצוע העבודות עם כל רשות והזוכה במכרז יהיה אחראי ל .ט
האחריות לעריכת בירורים . או תת קרקעיים במקום ביצוע העבודות/או קווי הולכה עיליים ו/ו

מראש בדבר קיומם של תשתיות וקווי הולכה במקום ביצוע העבודות ולתיאום כאמור לעיל 
בים בביצוען של העבודות מחמת התיאום או עיכו/ואם יחולו הפסקות ו, תחול על הזוכה

או לתשלום אחר /לא יהיה הזוכה זכאי לפיצוי ו, או אילוצי המתנה שייכפו על הזוכה/האמור ו
 .או עיכובים אלה/כלשהו עקב הפסקות ו

פ דרישות "ע, מובהר כי המציע מחוייב לסוג הפנאלים ולסוג המהפכים המוצעים על ידו  .י
כרז הוא מתחייב לספק את הפנאלים והמהפכים מהסוג שהוצע וככל שיזכה במ, הטכני מפרטה

עוד מובהר כי המציע מחוייב . הפרת התחייבות זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.על ידו
העובדים שהוצגו על ידו במכרז וכל שינוי מחייב את /לבצע את העבודות באמצעות הקבלנים

 .אישור הרשות מראש
 

וולטאים אשר התקנתם -כי המתקנים הפוטו, י המכרז מובהרמבלי לגרוע מהמפורט ביתר מסמכ .3
מובילים  ac/dcכבלי , ממיר מתח, סולארי מודולכוללים מערך של , גגות הסולארייםתותר על 

מונה , מודולמעמד קונסטרוקציה ל, dcמפסקי , acלוח חשמל ראשי , מערכת הארקה, לכבלים
 72'א נספחכרישות הנספח הטכני המצורף מערכת ניטור ודיווח העומדים בתנאים ובד, ייצור

דרשו בהיתרי הבנייה שניתנו נומערכות נוספות ככל ש ("הנספח הטכני": להלן)למסמכי המכרז 
 .עכו מטעם הועדה המקומית לתכנון ולבנייה

 

 .והזוכה העירייהרז זה הינו הסכם בין נוסח ההסכם המצורף למכ .9
 

 
 

 0תנאי סף .ה
 

או תאגידים הרשומים כדין שותפויות רשומות , ים תושבי ישראלזה רשאים להשתתף יחיד מכרזב .52
 בכל מכרזבמועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות ל, העומדים( "מציעה": להלן)בישראל 

 :התנאים המפורטים להלן

 -של מתקנים פוטו אספקה התקנה והפעלה, בתכנון ,כקבלן ראשי, מוכחבעל ניסיון המציע הינו  .א
 לכל פרויקט לפחותקילוואט  5,222היקף של שני פרויקטים לפחות ובב, לוולטאיים בישרא

 הינוהניסיון כי ניתן שיובהר למען הסר ספר . 2255-2259במהלך השנים , ביחס למזמין אחד
 ינואו צבר של מתקנים שההספק הכולל שלהם ה קילוואט 5222בהספק של אחד עבור אתר 

  .קילוואט  5222
ן אך ורק מתקנים שהתקנתם עמידת המציע בתנאי זה יילקחו בחשבוכי לצורך , מובהר בזאת

 .הם חוברו לרשת החשמל הארציתו הושלמה
 

הינו בעל סיווג קבלני הרשום בפנקס רשם הקבלנים בסיווג , או קבלן משנה מטעמו המציע .ב
 .לפחות 5סיווג  595סיווג לפי קבוצה בעל או  5סיווג  592ענף משנה ' קבוצה א

 .יצרף המציע אישור רשם הקבלנים בדבר עמידתו בסיווג הנדרש, ו בתנאי זהת עמידתחלהוכ
שיכול להיות , הסכם מחייביש להציג , ציג המציע קבלן משנה בעל הסיווג הנדרשיככל ש

בין המציע לקבלן המשנה ביחס לביצוע העבודות נשוא מכרז זה ואישור רשם , מותנה בזכייה
 . ה בסיווג הנדרשהקבלנים בדבר עמידתו של קבלן המשנ

 
 : המציע הינו בעל איתנות פיננסית כמפורט להלן .ג

 או  2259 -ו 2255 כל אחת מהשניםב₪ מיליון  52המציע הינו בעל מחזור שנתי של לפחות                
 . 2255-2259מצטבר לשנים ב₪ מיליון  22לחילופין               

ממניות המציע ומנהלי המציע  52% -מעלה מאו בעלי המניות במציע המחזיקים בל/המציע ו .ד
השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז ולא מתנהלת  5 -לא הורשעו באישום פלילי ב

לא יחשבו כעבירות פליליות , לצורך סעיף זה. כנגדם חקירה פלילית בעת הגשת ההצעות למכרז
 .או עבירות מכח חוקי עזר מקומיים/עבירות מסוג ברירות קנס ו
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פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות , הקפאת הליכים, ע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסיםהמצי .ה
חות הכספיים שלו "הדו, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, תלויות שעומדות נגדו מסוג זה

 .עסק חי"אינם כוללים אזהרת 

תפות או לעובד העירייה המונעת ממנו על פי דין השת/המציע נעדר קרבה לחבר מועצה ו .ו
 .במכרז

 5979-ו"התשל, לחוק עסקאות גופים ציבוריים' ב2סעיף  ים בו תנאימישמתקייהמציע הינו מי  .ז
  .בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין

 
 הצהרות המציע .ו

 

הגשת הצעת המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז  .55
הפרטים , בחן את כל הנתונים, וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש ,ידועים ונהירים לו

גגות וולטאיים על -והוא מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לצורך הצבת מתקנים פוטו, והעובדות
 . הסולאריים

 

, או למי מטעמו/כי יש למציע ו, ואישור כהצהרה םכמוה ת המציע והשתתפותו במכרזהגשת הצע .52
הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים להתקנת המתקנים , הידיעות, את כל הידע

וכי הוא , כי הוא עומד בכל דרישות הסף המפורטות במכרז, גגות הסולארייםוולטאים על -הפוטו
כי על המציע , מובהר ומודגש בעניין זה. מסוגל מכל בחינה שהיא ללא יוצא מן הכלל לעמוד בהצעתו

פי כל דין -וולטאיים באמצעות בעלי מקצוע מוסמכים הרשאים על-ם הפוטולהתקין את המתקני
 .  ותקן לבצע את העבודות שידרשו מהם

 
לרבות , על נספחיו, הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז .א .55

 .או תוספת/והכל בלא כל שינוי ו, החוזה

עה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם או חוסר ידי/או אי הבנה ו/כל טענה בדבר טעות ו .ב
לא תתקבל , או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז/או החוזה על נספחיו ו/מפרטי המכרז ו

 .לאחר הגשת הצעת המציע
 

 
 

 והתמורה הכספית ת מחירהצע .ז
 
 

 .'על גבי מסמך ב אחוז ההנחהאת המציע יגיש  . א .52

 שורים לרבות הערבות הבנקאיתכל המסמכים והאי. י ישות משפטית אחת"ההצעה תוגש ע .ב
 .במכרז בלבד משתתףציע ההמ ל שםיהיו ע

עבור ביצוע מלוא  ההצעה הכספית תתייחס למחיר המלא והסופי אותו תשלם הרשות .ג
 .המתקנים וביחס לעבודות הנוספותהתחייבויותיו של המציע בהתאם למכרז ביחס להקמת 

על , קילואוט מותקן 5 כל בגין  נקובה קסימוםממחיר המ הנחה 'על מסמך בעל המציע לרשום 
 .כל רכיביו

כולל אחריות  על כל רכיבי ההתקנה ומרכיבי המתקן, קילוואט מותקןל מחיר מקסימאלי .ד
 .ממחיר זה הנחהדרש ליתן נוהמציע , מ"לא כולל מע, ₪ 2,300הוא , שנים 5ותחזוקה למשך 

 . כל הנחה או תוספת במחיר ההצעה תינתן באחוזים בלבד .ה

, תהווה תמורה סופית מלאה וכוללת, י המציע"בהפחתת אחוז ההנחה שיוצע ע, ל"הנ התמורה .ו
או /או החזר הוצאות בגין כל עבודה שיבצע ו/והזוכה לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה ו

למעט ככל שנקבעה , הוצאה שיוציא בקשר עם קיום התחייבויותיו על פי תנאי המכרז והחוזה
 . בתנאי החוזה במפורש זכאות לתוספת תמורה

, שנים 5-מול המציע מעבר לתבחר להאריך את תקופת ההתקשרות  וככל שהרשות, בנוסף .ז
לגביהם תבחר הרשות לממש את  תחזוקת המתקניםתשלם הרשות לזוכה במכרז עבור 

  .מ"לכל קילוואט מותקן לשנה לא כולל מע₪ ( תשעים) 92האופציה מחיר מקסימאלי של 
 

יום מהמועד  92מועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של ההצעה תהא בתוקף החל מ .55
 .האחרון להגשת ההצעות בהליך זה
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 0על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים .59
למסמכי  72'בכנספח לעיל בנוסח המצורף  (א) 52בסעיף  כנדרשאודות ניסיון קודם אישורים  .א

 .המכרז
לעיל לרשת החשמל ( א)52בסעיף כנדרש קנים י אודות חיבור כל אחד מהמת"אישור חחכמו כן 

 .בישראל

לעיל או הסכם ( ב) 20אישור רשם הקבלנים בדבר עמידתו של המציע בסיווג הנדרש  בסעיף  .ב
בין המציע לקבלן המשנה ביחס לביצוע העבודות נשוא מכרז זה ואישור רשם הקבלנים  מחייב

 .בדבר עמידתו של קבלן המשנה בסיווג הנדרש
לעיל בנוסח המצורף ( ג)52ל המאשר התקיימותן של דרישות סעיף "מנכ/ כספים  אישור מנהל .ג

 .למסמכי המכרז 73'בכנספח ח בנוסח המצורף "וכן אישור רו למסמכי המכרז 71'בכנספח 

ביחס , למסמכי המכרז 72'בנספח כתצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות בנוסח המצורף  .ד
 .בעלי המניות ומנהלי המציע, למציע

 75'בנספח כ קירבה לעובד ואו חבר מועצת העירייה בנוסח המצורףהעדר רה בדבר הצה .ה
 .למסמכי המכרז

-ו"תשל, אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים .א
 .מציעעל שם ה, 5979

 .מציעעל שם ה, אישור על ניכוי במקור .ו
-ו"תשל, לחוק עסקאות גופים ציבוריים' ב2יף בתנאי סע מציעתצהיר מאושר בדבר עמידת ה .ז

 .למסמכי המכרז 76'בכנספח בנוסח המצורף  5979

של עיריית  22/2257במכרז פומבי  מציעאישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה ה .ח
למסמכי  75'ג בנספחבכל פוליסות הביטוח כמפורט  מציעעכו תהא היא מוכנה לבטח את ה

 . נאים המפורטים באותם נספחיםובהתאם לת המכרז
נוסח אישורי , כחלק בלתי נפרד ממנו, האישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו

 .זלמסמכי המכר 75'גנספח  –הביטוחים 
 .חתומים על ידי חברת הביטוח 75'גנספח  –לחילופין ניתן לצרף את נספחי הביטוחים עצמם 

 75'גאישורי הביטוחים להיות בנוסח הנדרש בנספח למען הסר ספק מובהר בזאת כי על 
 (."הסתייגות ביטוחית" :להלן)או תיקון , שינוי, במדויק ללא כל הסתייגות

מציע המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית מכל סוג שהוא יפנה 
 לעיל ויפרט את מהותה והנוסח( א)6בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף , בהסתייגות כתובה

 .החדש המבוקש על ידו
לעיל ( ב)6רק הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת מנהל הפרוייקט כקבוע בסעיף 

 .כל הסתייגות אחרת תביא לפסילת ההצעה. תותר
 :או שותפותבמידה והמציע הינו תאגיד  .ט

 ;העתק מתזכיר החברהו תעודת רישום של החברה -לחברה     (א (5

 .הסכם השותפותאו , פות ככל שנרשמהרישום השות תעודת  -לשותפות  (ב

 :כיח "רו /ד "אישור עו (2

 .הגשת הצעת המציע במסגרת מכרז זה הינה במסגרת סמכויות התאגיד (א
 .שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד (ב

ידי מורשי החתימה מטעם המציע וכי חתימתם -אישור כי הצעת המציע נחתמה על (ג
 .מחייבת את המציע לכל דבר ועניין

 .המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המציע קבלה .י

חתומות על  –ככל שתהיינה כאלה , או לבקשות ההבהרה/כל תשובות העירייה להסתייגויות ו .יא
 .ידי המציע

חתומים  –ככל שהועברו כאלה אל המציע , תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז .יב
 .על ידי המציע

 .ידי המציעחתום על   -סיכום סיור קבלנים  .יג

 . להלן 25משתתף כדרישת סעיף ערבות  .יד

למסמכי  /7'בנספח  –להלן  55כמוסבר בסעיף , מקומי מציעהמבקש ליהנות מהעדפת  מציעל .טו
 .חתום על האסמכתאות הנדרשות בו המכרז

 .את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל0 הערה
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או /ף להצעתו מסמכים נוספים אשר יש בהם כדי להצביע על כושרו והמציע רשאי להגיש ולצר .57
 .וולטאיים-או ידיעותיו ביחס להתקנת מתקנים פוטו/סיונו וינ

 
₪  222,222מאת בנק רשמי בישראל בסך של  ,אוטונומית, המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית .א .53

ערבות ": להלן) מכרזה מסמכיל 78'ב נספחכבנוסח הערבות המצורף , (אלף שקלים תייםאמ)
 (. "מציעה

לא למסמכי המכרז  73'בנספח בנוסח המדויק של  שתתףמהצעה שלא תצורף אליה ערבות  .ב
 .תידון

לא יעמוד  ציעלגביה כל אימת שהמ שתתףמה העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות .ג
 .מכרזהתחייבויותיו על פי תנאי ההתחייבות כלשהי מב

עיל ייחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש לעירייה בגין הפרת כאמור ל שתתףמחילוט ערבות ה
 .שתתףהתחייבויות המ

כבטחון למילוי דרישות העירייה  שתתףממבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל תשמש ערבות ה
 .להלן' ק ה"כמפורט בס

דלעיל ' ג-ו' ק א"יום נוספים והוראות ס 92-עד לשתתףמפי דרישת העירייה תוארך ערבות ה-על .ד
 .לו בשינויים המחויבים גם על הערבות המוארכת כאמוריחו

לפי תנאי , בערבות בנקאית קבועה שתתףמאת ערבות ה ציעבעת החתימה על ההסכם יחליף המ .ה
 .ההסכם

הערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא . תוחזר לו הערבות -שהצעתו לא נתקבלה  ציעמ .ו
ובלבד שהסכם כאמור ייחתם , רזנתקבלה לאחר חתימת ההסכם בין העירייה לבין הזוכה במכ

 .יום מפתיחת המכרז 92 -לא יאוחר מ

 

להגיש הצעה אחת בלבד ולמלא בדיו את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז  ציעהמל ע .59
 . לעיל( ב)2כהגדרתם בסעיף 

וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי  -אי מילוי של כל הפרטים הנדרשים עלול להביא לפסילת ההצעה 
 .של העירייהוהמוחלט 

 
חתימה הורשי מבחותמתו ובחתימת המכרז עמוד מעמודי מסמכי  כללחתום על  מציעעל ה .א .22

 .בשמו

 .יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו מציעהיה ה .ב

שותפות יחתום על מסמכי המכרז אחד או יותר מהשותפים המוסמכים לחתום  מציעהיה ה .ג
 .פו את חותמת השותפות/ם המלא ויצרף/תוך ציון שמו, בשם השותפות

יחתמו מורשי החתימה בשם ( "התאגיד": להלן)חברה רשומה או אגודה שיתופית  מציעה היה .ד
 . התאגיד על כל מסמכי ההליך בצירוף חותמת התאגיד

 .את כתובתו ופרטיו כנדרש שם מציעלציין בסיומו של טופס הצעת ה מציעה על .ה

 

במקומות המסומנים , למסמכי המכרז 'במסמך את , ריא וברורבכתב יד ק, מציע ימלא בעטה .א .25
 . לכך בלבד

, על המציע למלא הצעתו. הצעת המחיר תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז .ב
 חוזהלרבות , כל עמוד מעמודי מסמכי המכרזעל גבי  (חתימה מלאהאו ב)בראשי תיבות לחתום 

 .טופס ההצעהל לחתום בחתימה מלאה עו ההתקשרות ונספחיו

 .בשני העתקיםטפסי המכרז יוגשו על ידי המציע  .ג

/ וכל מחיקה , אסור למציע למחוק או לתקן או לשנות את מסמכי המכרז או כל פרט בהם .ד
 .שינוי במסמכי המכרז עלולים להוביל לפסילת ההצעה/ תוספת 

 
 

 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ח
 

, שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפיםהעירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי  .א .22
או לתקן בהתאם לדרישות המכרז /להשלים ו, לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז

בין , לצרף להצעתו מציעאו האישורים אותם נדרש ה/או אישור מהמסמכים ו/כל מסמך ו
 .לצורך עמידתו בתנאי הסף של המכרז, היתר
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תוך הזמן , או האישורים/או השלמת המסמכים ו/תאפשר תיקון ו ,היה ותינתן, דרישה כאמור
 .אך לא מעבר לכך, הקצוב שיקבע בה

 .שתתףמלא יחול על מסמך ערבות ה 'אק "ס .ב

שומרת לעצמה העירייה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד כמו כן  .ג
או אישורים /ת ואו המלצו/מהמשתתפים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו

, בין היתר, או חברי הצוות מטעמו וזאת/ו מציעדקלרטיביים בכל הקשור לנסיונו ויכולות של ה
אך אם מסמכים אלה לא , או חברי הצוות מטעמו בתנאי הסף של המכרז/לצורך עמידתו ו

 .נדרשו במסמכי ההליך
 

או כל הצעה , ביותרה גבוההבעלת אחוז ההנחה אין העירייה מתחייבת לקבוע את ההצעה  .א .25
 .שהיא כזוכה

תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות  העירייה .ב
 .או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה/ו, רצונה

בו  ,התמחרות העירייה תהא ראשית לבצע הליך, מציעיםבין מספר  זהה הנחהאחוז  ויינתןהיה  .ג
   .(באחוזים)הנחה נוספת  הגישל, המציעים בעלי אחוז ההנחה הזהה יתבקשו

 
 

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה  .22
 .מכרזות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בסבירות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצע. ותנאיה

 

והכל  גגות הסולארייםחלק מ קמתאו להחליט על ה/ה רשאית לבטל את המכרז ועירייה .א .25
ה שומרת עירייה(. וזאת עד למועד חתימה על הסכם עם הזוכה)בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 

 .כאמור לעיל ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז/ים חדש/על זכותה לפרסם מכרז

לא תהא , מכל סיבה שהיא, או חלק ממנו/בוטל המכרז או הוקטן היקפו או נדחה ביצועו ו .ב
או שיפוי אף אם יגרם להם נזק /או זכות תביעה בגין פיצוי ו/או לזוכה כל תביעה ו/למציעים ו

 . או הזוכה לא יהיו זכאים לפיצוי מכל מין וסוג/והמציעים ו, כתוצאה מהאמור

 

 ציעמהצעת המ גבוההה תהא גבוההיה וההצעה ה :מקומי כמפורט להלן מציעת תינתן לדיפוע .א .29
א הי, המקומי מציעירייה רשאית לקבוע כי הצעת התהא הע 2%המקומי בשיעור של עד 

תחשב , את הצעתו כאמור לעיל העלותהמקומי לא יסכים ל ציעהיה והמ. ההצעה הזוכה
 .מכרזה  כהצעה הזוכה בגבוהההצעה ה

 : מי שהתקיים בו אחד  מן התנאים שלהלןהינו , לעיל 'א" לעניין ס"  מקומי  עצימ" .ב

עסק פעיל ומשלם עכו או מי שמנהל בעיר עכו באם אותו יחיד הינו תושב העיר  –" ביחיד" (5
ככל שמועסקים )ו מעובדי 52%ולפחות  ארנונה לעירייה אלה וקדירתו או מקום עסבגין 

 .תושבי העירהינם ( עובדים

והוא משלם בגין משרד זה ארנונה  עיר עכוהוא בו של התאגיד באם משרד –" גידתאב" (2
 .הם תושבי העיר תאגידמעובדי ה 52%ולפחות לעירייה 

 

כתובת שנמסרה על ידו במכתב שישלח לאו /תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ו מכרזלזוכה ב .27
 .מכרזבמסמכי ה

 .שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב ציעמ
 

שלא זכה  ציע תושב לידי מ שתתףמערבות ה .שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב ציעמ .23
 .יום מהיום בו יוחלט סופית על הזוכה בהליך 52-בהליך לא יאוחר מ
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 הזוכה במכרזמחויבויות  .ט
 

 : יהא עליו לפעול כדלקמן( "הזוכה" -להלן )זכה המציע במכרז  .29
 :ה בדבר זכייתו על  הזוכהיירעימיום קבלת הודעת ה( קלנדריים) ימים 7 –לא יאוחר מ  .א

 שהידי מורשי החתימה מטעמו בש-על  - למסמכי המכרז' גמסמך לחתום על ההסכם  (5
 .עירייהרו חתום כדין למסול, עותקים

ת להבטח( ח"חמש מאות אלף ש) ח"ש 522,222 ה ערבות בנקאית על סךעיריילהמציא ל (2
למסמכי המכרז  72'ג נספחכאת בנוסח המצורף וז םפי ההסכ-ביצוע התחייבויותיו על

 .חתימת ההסכםחודשים מיום  53 עד פהוקתש ("ערבות הביצוע": להלן)
יהא על הזוכה להגיש לעירייה ערבות ביצוע נוספת בנוסח המצורף , החודשים 53בתום 

 92שתוקפה עד ₪  522,222 בסך של , (בשינויים המתחייבים)למסמכי המכרז  2/'כנספח ג
  .מתום תקופת ההתקשרות יום

למסמכי המכרז  72'נספח גכאישור על קיום ביטוחים בנוסח המצורף  עירייהלהמציא ל (5
 .שיהיה בתוקף לכל אורך תקופת ביצוע עבודות ההתקנה

אישור על קיום ביטוחים  עירייהמיד בתום ביצוע עבודות ההתקנה נדרש הזוכה להמציא ל .ב
רז ולוודא כי אישור זה יהיה בתוקף לכל אורך למסמכי המכ 75'כנספח גבנוסח המצורף 

 . תקופת ההסכם

אם ביחסי , בהסכם ההתקשרותנשי המקצוע המפורטים אישור על העסקת אלהמציא לעירייה  .ג
שהינם בעלי הכישורים המתאימים והניסיון הנדרש לביצוע , מעביד או כקבלני משנה –עובד 

לצרף את  זוכהעל ה, רישות דלעיללשם הוכחת הד. רזלמכ' מסמך גהעבודות כמפורט ב
 : המסמכים הבאים

במהלך ביצוע  זוכהאשר יהיה נציגו של ה מנהל פרויקטפרטיו האישיים ופירוט ניסיונו של  (5
מנהל הפרויקט יהיה בעל ניסיון ויכולת בניהולם והובלתם של לפחות פרויקטים . הפרויקט

סיון ואישור יפירוט הנ, ח "יש לצרף קו.מול מזמינים מגה ואט  2בהספק מותקן של 
 . העסקה אצל המציע

מהנדס הקונסטרוקציה יהיה מהנדס רשום . מהנדס הקונסטרוקציהפרטיו וניסיונו של  (2
 שנים 5בעל וותק בתחום תכנון קונסטרוקציות של , בפנקס המהנדסים של משרד הכלכלה

ניסיונו של ו תעודות מתאימות, ופרט את פרטילו מהנדסהלבין  בינוהסכם לצרף  זוכהעל ה
 .בעבודות דומות כאמור לעיל המהנדס

יהיה מהנדס רשום בפנקס המהנדסים  החשמלמהנדס . חשמלמהנדס פרטיו וניסיונו של  (5
 5של  חשמל למתקנים סולאריים בעל ותק בעל וותק בתחום תכנון , של משרד הכלכלה

מתקנים אשר יחתום על אישורי תכנון החשמל של המערכות ויפקח על חיבור ה, שנים
 זוכהעל ה. מהנדס החשמל יהיה בעל רישיון מתאים לפי הספק המתקן המתוכנן. לרשת
אישור  ,ורישיון מהנדס  צרף תעודות מתאימותל ,מהנדס החשמללבין  נוהסכם בילצרף 

 זוכהוככל שמדובר בעובד יצרף ה בעבודות דומות כאמור לעיל המהנדסניסיונו של אודות 
 .ימותאישור העסקה ותעודות מתא

יהיה מוכר  זוכהי ה"ממונה הבטיחות אשר יופעל ע. ממונה הבטיחותפרטיו וניסיונו של  (2
 נוהסכם בילצרף  זוכהעל ה. שנים בייעוץ לעבודות נשוא מכרז זה 5ובעל וותק של לפחות 

פרט לו צרף תעודות מתאימותל, ממונה הבטיחותויפרט את פרטי ממונה הבטיחות לבין 
, אישור העסקה זוכהוככל שמדובר בעובד יצרף ה ומות כאמור לעילאת ניסיונו בעבודות ד

 .תעודות מתאימות וסיווג קבלני מתאים
 

, בשל נסיבות התלויות בו, כולם או חלקם, לעיל ד-לא ימלא הזוכה אחר האמור בסעיפים א .ד
. להצעה או את ערבות הביצוע והכל בהתאם לנסיבותרשאית לחלט את הערבות  עירייהתהא ה
כל זכות או סעד שיעמדו לרשות לא יהא כדי לפגוע ב, ט הערבות הבנקאית כאמור לעילבחילו

 .ה כנגד הזוכה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתועירייה
 

      _____________________ 
 עכועיריית                 
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00 

 לכבוד
 עכועיריית 

 עכו, 35רחוב ויצמן 
 

 ,.נ.ג.א
 

 משתתףהצעת ה0 דוןהנ
 
, לרבות תנאי ההזמנה וההוראות הכלליות למשתתפים, מ קראתי בעיון את מסמכי המכרז"אני הח .5

  .הסכם ההתקשרות וכן את יתר מסמכי המכרז, המפרט הטכני, גגות הסולארייםרשימת 
 

ספר מ, פי המכרז-וברורים לי חובותי וזכויותי על, כי הבנתי את כל מסמכי המכרז, הנני מצהיר .2
 גגות הסולארייםוולטאים ואפיוני המתקנים אותם אהיה רשאי להתקין על -המתקנים הפוטו

 .וכי בהתאם להם קבעתי את הצעתי, בהתאם למכרז
 
 :אני מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן .5

כי הנני עומד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז והנני מסוגל להתקין את המתקנים  .א
 .במועדים ובתנאים המפורטים במסמכי המכרז הסולאריים גגותוולטאים על -הפוטו

ואחזקה של מתקנים  הפעלה, התקנההניסיון והמומחיות הדרושים לצורך , כי הנני בעל הידע .ב
או ההתחייבויות על פי /מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו, והנני מסוגל, וולטאים-פוטו

 .המכרז
ידי -לים במסמכי המכרז ובמסמכים המוגשים עלהמצגים וההצהרות הכלו, כי כל הנתונים .ג

 .מלאים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה, כחלק מהצעתי למכרז הינם נכונים
  .5/'גהמפורטים בנספח  גגות הסולארייםוולטאים על כל אחד מ-כי אתקין מתקנים פוטו .ד
, נוס נכסיםהוצאת צו כי, לא ידוע לי על כל הליך של פשיטת רגל, כי נכון למועד הגשת הצעתי .ה

אשר ננקט או התבקש כנגד האישיות המשפטית , ב"מינוי מפרק קבוע או זמני וכיו, פירוק
 . המגישה את ההצעה

, מיומנים ומקצועיים, כי לצורך מילוי התחייבויותי בהתאם למכרז אעסיק עובדים איכותיים .ו
אקיים פיקוח , וללא הרשעות פליליות פי כל דין-בעלי כל האישורים וההיתרים הנדרשים על

במועדים ובתנאים , וולטאיים-ובקרה על אופן האספקה וההתקנה של המתקנים הפוטו
את הדיווחים הנדרשים ביחס  או לחברה/לעירייה וואמסור , המפורטים במסמכי המכרז

 .למתקנים כמפורט במסמכי המכרז
ת של גורם חוזרים או הנחיו, נהלים, תקן, פי כל דין-כי אעמוד בכל התנאים הנדרשים על .ז

 .וולטאיים-החלים על ייצור חשמל באמצעות מתקנים פוטו, מקצועי כלשהו
כי אדאג לסידורי הבטיחות והנגישות הנדרשים להבטחת המשך הפעילות התקינה של בתי  .ח

וולטאיים ואפעל ככל הנדרש לצורך -הספר במהלך ביצוע העבודות להתקנת המתקנים הפוטו
 .כלשהו' העירייה וצד ג, מבקרים בבתי הספרה, הסגל, הבטחת בטיחות התלמידים

כדי להקנות לי זכות  גגות הסולארייםוולטאיים על -כי ידוע לי שאין בהתקנת המתקנים הפוטו .ט
מלבד לצורך התקנת המתקנים , גגות הסולארייםאו הרשאה כלשהי ב/או חזקה ו/שימוש ו

או להקנות זכויות /לשעבד ו וכי אין לי ולא תהא לי כל זכות, וולטאיים כמפורט במכרז-הפוטו
 . כלשהו' לצד ג גגות הסולארייםכלשהן ב

וולטאיים בבעלות ובאחריות -ולכל אורך תקופת ההתקשרות יהיו המתקנים הפוטו, כי בכל עת .י
-כל זכות במתקנים הפוטו, מכח ההתקשרות בהסכם זה ילובכל שלב שהוא לא תהא , הערייה
 . םוולטאי

הינם " מוסד"על גגות של נכסים שהינם , בביצוע הפרוייקט יכי כל העובדים שיועסקו על יד .יא
, מניעה להעסקתם לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים בגירים שאין

 .2225 –א "התשס
ימי עבודה לפחות לפני התחלת התקנת המתקנים  52, מתחייב להעביר לידי העירייההנני 

אשור משטרה כהגדרתו של מונח זה בתקנות למניעת , וולטאים על גגות הסולאריים-הפוטו
-ג"תשס, (אישור המשטרה)מין במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים  העסקה של עברייני
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במסגרת  ילעניין כל אחד מהעובדים שעתידים להיות מועסקים על יד"( התקנות: "להלן) 2225
 .ביצוע העבודות על גגות הסולאריים שהינם מוסד

 

 
גם אם לא מוזכרת במפורש בפרק זה מחייבת , מופיעה במסמכי המכרזכי כל התחייבות ה, ידוע לי .2

חיבור לרשת החשמל הארצית של / התקנה / הובלה / אשר יועסק באספקה , וכל גורם מטעמי, אותי
 .פי מכרז זה-וולטאיים על-המתקנים הפוטו

 
 :למסמכי המכרז החתומים את כל המפורט להלן, בנוסף, להצעתי זו הנני מצרף .5

להזמנה להציע הצעות אודות ( א)52בסעיף  כנדרש ם ממזמיני כל אחד  מהמתקניםאישורי .א
 72'בכנספח פרטי המתקנים ודרכי התקשרות עם הממליץ בנוסח המצורף , ביצוע המתקנים
 .למסמכי המכרז

להזמנה להציע הצעות ( א)52בסעיף  כנדרשי אודות חיבור כל אחד מהמתקנים "אישור חח .ב
 .לרשת החשמל בישראל

להזמנה להציע ( ב) 20ישור רשם הקבלנים בדבר עמידתו של המציע בסיווג הנדרש  בסעיף א .ג
בין המציע לקבלן המשנה ביחס לביצוע העבודות נשוא מכרז זה  הצעות או הסכם מחייב

 .ואישור רשם הקבלנים בדבר עמידתו של קבלן המשנה בסיווג הנדרש
להזמנה להציע ( ג)52דרישות סעיף ל המאשר התקיימותן של "מנכ/ אישור מנהל כספים  .ד

כנספח ח בנוסח המצורף "וכן אישור רו למסמכי המכרז 71'ב כנספחהצעות בנוסח המצורף 
 .למסמכי המכרז 73'ב

ביחס , למסמכי המכרז 72'בנספח כתצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות בנוסח המצורף  .ה
 .בעלי המניות ומנהלי המציע, למציע

 75'בנספח כ עובד ואו חבר מועצת העירייה בנוסח המצורףקירבה להעדר הצהרה בדבר  .ו
 .למסמכי המכרז

-ו"תשל, אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים .ז
 .ם המציעעל ש, 5979

 .ם המציעעל ש, אישור על ניכוי במקור .ח
-ו"תשל, ופים ציבורייםלחוק עסקאות ג' ב2תצהיר מאושר בדבר עמידת המציע בתנאי סעיף  .ט

 .למסמכי המכרז 76'בכנספח בנוסח המצורף  5979
 . להלן 9כמפורט בסעיף  משתתףערבות  .י

של עיריית עכו  22/2257אישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ואזכה במכרז פומבי  .יא
 למסמכי המכרז 75'גבנספח בכל פוליסות הביטוח כמפורט  יתותהא היא מוכנה לבטח א

 . ם לתנאים המפורטים באותם נספחיםובהתא
 נוסח אישור, כחלק בלתי נפרד ממנו, צורף אליומהאישור חתום על ידי חברת הביטוח ו

 .למסמכי המכרזנספח  – הביטוח
 .על ידי חברת הביטוח םחתו 75'גנספחים  – ועצמ הנספח הביטוחיצרף את מ הננילחילופין 

 .או הסתייגותהמדויק ללא כל תוספת  ובנוסח ףהנספח מצור
 :או שותפותבמידה והמציע הינו תאגיד  .יב

 ;העתק מתזכיר החברהו תעודת רישום של החברה -לחברה     (א (5

 .הסכם השותפותאו , רישום השותפות ככל שנרשמה תעודת  -לשותפות  (ב

 :כיח "רו /ד "אישור עו (2

 .הגשת הצעת המציע במסגרת מכרז זה הינה במסגרת סמכויות התאגיד (א
 .שחתימתם מחייבת את התאגיד שמות האנשים (ב

ידי מורשי החתימה מטעם המציע וכי חתימתם -אישור כי הצעת המציע נחתמה על (ג
 .מחייבת את המציע לכל דבר ועניין

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי .יג
 .חתומות על ידי –כאלה  יוככל שה, או לבקשות ההבהרה/כל תשובות העירייה להסתייגויות ו .יד
 .חתומים על ידי –ככל שהועברו כאלה  , שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז תיקונים .טו
 .חתום על ידי  -סיכום סיור קבלנים  .טז
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רק למציע המבקש להנות )חתום על האסמכתאות הנדרשות בו  למסמכי המכרז /7'בנספח  .יז
 (.מקומי מציעמהעדפת 

 .כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל יםגשמומסמכים ה
 

, (אלף שקלים תייםמא)₪  222,222להבטחת קיום הצעתי מצורפת בזאת ערבות בנקאית בסכום של  .9
 :להלן)ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על

לתקופה של , נני מתחייב להאריך את הערבות האמורהוה הערבות הינה בתוקף עד ליום, ("המדד"
 .עירייהבקשת הל, ימים נוספים 92

 

 
אחוז ההנחה הקבוע המוצע על ידנו , בחשבון את כל האמור לעיל במתן הצעתנו זו נולקחלאחר ש .7

, על כלל רכיבי ההתקנה ומרכיבי המתקן) ח לכל קילואוט מותקן"ש 2,300ביחס למחיר הנקוב של 
 ______________________ובמילים   %_____ 0 הוא ( שנים 5אחריות ותחזוקה למשך 

 . מ כדין"בתוספת מע

 
 בהתקנת, שתתףהמ הוצאות לכל התייחסות כוללת לעיל המפורטת המחיר הצעת כי בזאת מובהר
 ערך מס למעט ועקיפים ישירים מיסים וכן ועקיפות ישירות הוצאות לרבות ,קומפלט מערכת

  .מוסף

 
 
 
 
 
 
 

         __________________                  ___________________ 
 חתימה+שם                  חותמת המציע                  

 
 
 

 
 ד"אישור עו

 
 ,נחתם על ידי, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, ד"עו __________________________מ "אני הח

 ___________________. ז.ת __________________________________ה "ה (5)
 (ימולא כשהמציע הוא אדם)

 ___________________. ז.ת __________________________________ה "ה (2)

 ___________________. ז.ת __________________________________ה "ה 
 (שותפות/ ימולא כשהמציע הוא תאגיד )

 ולחייב את_________________________________  המציעוכי אלה מוסמכים לחתום בשם 

 .המציע

 

 

_____________________ ______ ________________ 
 ד                                                                              "עו    תאריך  
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 1אישור אודות נסיון קודם
 לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 55ויצמן 

 ,.נ.ג.א
 המלצה לקבלן0 הנדון

 
, ביצע( "מציעה": הלןל)___________________ ____________אני החתום מטה מאשר בזה כי 

                                   : חוברו לרשת החשמל הארצית כמפורט להלןוולטאים אשר -מתקנים פוטוהתקנה של , כקבלן ראשי
 

 ______________________________________________________________: שם הפרויקט
 ____________________________________________________________: מיקום הפרויקט

 ______________________________________________________:קצר של הפרויקט  תיאור
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 __________________________________________  2או פירוט  צבר המתקנים הספק המתקן

______________________________________________________________ 
 _____________________:(כולל חיבור לחשמל) מועד השלמת הביצוע

 ________________:ז"לא עמד בלו/עמד______________________ :משך הביצוע בפועל
 ________________________________________________________________:שם המזמין

 _____________________________________________________________:כתובת המזמין
 ________________________:טלפון

 _________________________:נייד
 

 ואר לעילאישור מזמין הפרויקט המת
 

____________________ :מאשר בזאת כי הקבלן__________________________________ מ "אני הח

ביצע עבורי ובהזמנתי את הפרויקט המתואר לעיל וכי כל המפורט מעלה ___________________________ 

 (:ביותר הוא הציון הטוב 52כאשר , 52 – 5במדדים של )להלן התרשמותי מהקבלן . נכון הוא

 _________________;: עמידת הקבלן בלוחות זמנים  _____________;:טיב ואיכות העבודות

 ________;: הענות לדרישות תיקונים ושינויים במהלך הפרויקט ללא העלאת טענות

 .__________: שתוף פעולה עם המזמין

 

 _________________ :חתימה וחותמת המזמין___________________                :תאריך

                                                      

 
 סיון הנדרשיעל המציע לצרף אישור נפרד להוכחת כל אחד מפרטי הנ 1
 קילוואט לכל מזמין 5,222לפחות  2
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 לכבוד
 עיריית עכו

 עכו, 55ויצמן 
 
 

 ,נ.ג.א
 

 אישור אודות יכולת כלכלית0 הנדון
 

 
: להלן)______________________________________ ל של "מנכ/ הנני משמש כמנהל הכספים 

 (."מציעה"
 

 : 3הינו בעל איתנות פיננסית כמפורט להלן מציעההנני מצהיר כי 
 

מיליון  22או  2259 -ו 2255 כל אחת מהשניםב₪ מיליון  52ו בעל מחזור שנתי של לפחות המציע הינ
 . 2255-2259מצטבר בשנים 

 
להקמת ואחזקת המתקנים הפוטו להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים  מציעביכולת הולפיכך 

 .של עיריית עכו 22/2257כמפורט במכרז פומבי , וולטאים
 

הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את , בדיקה שערכתיובהתבסס על ה, לדעתי
שם עמידה בהתחייבויותיו על פי להעמיד את כל המשאבים הכספיים הנדרשים ל מציעיכולתו של ה

 .המכרז
 
 
 
 
 
 
 ,בכבוד רב    
 
 
 

 ___________________   ___________: תאריך
 מנהל כספים/ ל "מנכ  

 
 
 

                                                      

 
 .במקום המתאים √סמן  3
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 ון לגבי עסק חיאישור רואה חשב
 (ח"יודפס על נייר לוגו של משרד רו)

 
 לכבוד 

 עיריית עכו
 עכו, 55ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א

 
וולטאיים  -מסירה תחזוקה ואחריות של מתקנים פוטו, הקמה, לתכנון 7102/12פומבי מכרז 0 הנדון

 "(המכרז"להלן )בתחום העיר עכו 
 

 
הנני ( "מציעה": להלן)__________ _____________________לבקשתכם וכרואי החשבון של 

 :לדווח כדלקמן
 

 בוקרו על ידי וחוות דעתי _, ______הינם ליום  מציעהדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של ה
 

 ._____נחתמה בתאריך 
 

 0לחילופין
 

ובוקרו על ידי רואי חשבון __ ______הינם ליום  מציעהדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של ה
 .______ם וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך אחרי

 
, שנערכו לאחר מכן מציעל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של ה"הדוחות הכספיים המבוקרים הנ .א

כעסק " מציעאינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של ה, שנסקרו על ידי
 ".כעסק חי"להמשיך ולהתקיים  מציעיכולת ה או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר, 1"חי

 

לגבי תוצאות פעילויותיו מאז המאזן  מציעלצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת ה .ב
 .2מציעהסקור וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת ה/האחרון המבוקר

 

לרבות , בא לידיעתי ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא"ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ .ג
מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של , לעיל' אבהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף 

 ".כעסק חי" מציעעד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של ה מציעה
 

 ,בכבוד רב
 

___________      __________ 
 רואי חשבון         תאריך 

                                                      

 
 ח בישראל"של לשכת רו 53כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –" עסק חי"לעניין מכתבי זה  1
 'ג', בחודשים כי אז אין דרישה לסעיפים  5-פו פחות מדוח הסקירה האחרון חל/ם מאז מועד חתימת דוח המבקריםא 2
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 לכבוד 
  עיריית עכו

 
 , נ.ג.א

 
 אודות הרשעות קודמותבעל שליטה 7מציעתצהיר 

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת _______________ . ז.ת__________________ מ "אני הח

 :ה בזה כדלקמן/מצהיר, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן
 
"(( בעל השליטה: "להלן) 5935-א"התשמ ,(רישוי)כמשמעותו בחוק הבנקאות ) אני בעל שליטה  1

ועושה , ("מציעה": להלן)_________________ . פ.ח_____________________ בחברת 
מסירה תחזוקה ואחריות , הקמה, תכנוןל 22/2257במכרז פומבי  מציעתצהירי זה במסגרת הצעת ה

  (."המכרז": להלן) וולטאיים בתחום העיר עכו -של מתקנים פוטו
 

 . מציעת לתת תצהיר זה בשם ה/והנני מוסמך_________ ______________ -אני מכהן כ
 
בעבירה _________ בשנת ( מחק את המיותר)הורשעתי /1אני מעולם לא הורשעתי בעבירה פלילית 2

 ._______________________של 
 
 בעבירה_________ בשנת ( מחק את המיותר)הורשע / 5מעולם לא הורשע בעבירה פלילית מציעה 3

 ._______________________של 
 
בשנת ( מחק את המיותר)הורשעו /  5חברות אחרות שבבעלותי מעולם לא הורשעו בעבירה פלילית 4

 ._______________________בעבירה של ________ 
 
 . להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת, זה שמי 5

 
_____________________ 

 המצהיר
 

 אישור
 

ה בפני במשרדי /הופיע____________ ת כי ביום /מאשר, ד"עו__________, , ______מ"אני הח
ה על /תה עצמו/שזיהה' _____________ גב/מר______________ עיר /בישוב___________ ברחוב 

ה להצהיר אמת וכי /ה כי עליו/ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופן אישי/המוכר/_____________ .ז.ידי ת
 . ה בפני על התצהיר דלעיל/חתם, יעשה כן/ים הקבועים בחוק אם לא תה לעונש/יהיה צפוי/ת

___________   ______________________          ___________  
חתימת ע           עורך דין  חותמת ומספר רישיון   תאריך       

                                                      

 
 . חודשים 5עולה על , שעונש המאסר שניתן לגזור בגינן, עבירה מסוג עוון או פשע -עבירה פלילית לעניין תצהיר זה *  1
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 _________: תאריך        לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 55ויצמן 

 
  ,.נ.ג.א
 

 ה מועצת העירייאו לחבר 7לעובד הרשות ו העדר קרבההצהרה בדבר  0הנדון
 

 :הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים ת עכוהנני מצהיר בזאת כי עיריי 1
 

 :הקובע כדלקמן( נוסח חדש)לפקודת העיריות ( א)' א 522סעיף  1.1
על  או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה, סוכנו או שותפו, קרובו, חבר מועצה"

לא , עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו
בן או , הורה, בן זוג -" קרוב", לענין זה; יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה

 ."אח או אחות, בת
של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות ( א)52כלל  1.2

 : המקומיות הקובע
חבר ', לענין זה; חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המקומית" 

ראה )חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  - 'מועצה
 ((."ב()5)5-ו( ב()5)5בסעיף " קרוב"ו" בעל שליטה"הגדרות 

 : הקובע כי( נוסח חדש)לפקודת העיריות ( א) 572סעיף  1.3
על ידי עצמו , במישרין או בעקיפין, ובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעונייןפקיד או ע"

בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום , זוגו או שותפו או סוכנו-או על ידי בן
 ."עבודה המבוצעת למענה

 : בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי 2
מי שאני ואף לא אח או אחות , בן או בת, הורה, בן זוג: בין חברי מועצת העירייה אין לי 2.1

 .סוכן או שותףלו 
שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים , סוכנו או שותפו, קרובו, אין חבר מועצה 2.2

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

 .תסוכן העובד ברשו מי שאני לושותף או , זוג אין לי בן 2.3
 

של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  המכרזיםידוע לי כי ועדת  3
 .או אם מסרתי הצהרה לא נכונה, לעיל

 
 .והאמור בהצהרה זו הינו אמת, אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים 4

 

לפקודת ( 5)'א 522מהוראות סעיף אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט  5
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות  2/5לפיהן מועצת העירייה ברוב , העיריות

 .לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות( א)'א522לפי סעיף 
 

 __________________ : מציעחתימת ה___________________ : מציעשם ה
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 _____________: אריךת       

           לכבוד
 עיריית עכו 

 עכו, 55ויצמן 
 

 ,.נ.ג.א
 

  27/6-ו"התשל, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב1' הצהרה בדבר קיום הוראות סע0 הנדון
 

או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני /או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/הנני מצהיר בזאת כי אני ו
לחוק  'ב2' או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע/לא הורשע ו, הז מכרזב מציעה, מייצג

או כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות /ו 5979-ו"התשל ,עסקאות גופים ציבוריים
 .ממועד ההרשעה האחרונה

 
או מנהל התאגיד והנני מוסמך /או בעל המניות העיקרי ו/הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו

 . ה זו בשם התאגידליתן הצהר
 

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

 
 ___________________: מציעשם ה
 

  
 __________________: שם נותן התצהיר*

 
 _________________. פ.ח. / ז.מספר ת

 

  
 __________________: תעודת זהות' מס*

 
 

 ________________: מציעמת החתי
 

  
 _______________: חתימת נותן התצהיר*

 
 
 
 

 ד"עו אישור
 

_______________ . פ.ח./ ז.ת______, _________________אני משמש כעורך הדין של  .5
 (. "מציעה": להלן)

 או בעל/הינו בעל השליטה ו______________ . ז.ת_________________ שר בזאת כי אהנני מ .2
בהליך הצעות המחיר והינו מוסמך ליתן הצהרה זו  מציעאו מנהל התאגיד ה/המניות העיקרי ו

*._______________. פ.ח______________ בשם התאגיד 
 

לאחר _______________, . ז.נושא ת _______________________הנני מאשר בזאת כי  .5
, אם לא יעשה כן, ים הקבועים בחוקשהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונש

 .ל וחתם עליה"אישר את נכונות ההצהרה הנ
     

       _________________ 
 ד"חותמת עוה+ חתימה        

 
 

 

                                                      

 
 ד ימולא רק על ידי מציע שהינו תאגיד"לאישור עוה 2 סעיף *
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 ________: תאריך        לכבוד

 עכועיריית 
 עכו, 55ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א

 1מקומי מציעהצהרת 0 הנדון
 

 :י מצהיר בזאת כימקומי הננ מציעעל מנת ליהנות מהעדפת 
 
ה אל יעסקמקום מגורי או או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין עכו הנני תושב העיר  –ליחיד  □

 .הינם תושבי העיר( ככל שיש לי כאלה)מעובדי  52%ולפחות  ארנונה לעירייה

 

ולפחות ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה לעירייה  עכומשרדי מצוי בעיר  -לתאגיד  □
 .מעובדי הינם תושבי העיר 52%

 
 : ב"לשם הוכחת הצהרתי זו מצ

 
 .עסקי בעירמגורי או שובר ארנונה משולם המעיד על מקום . א  –ליחיד  □
 .אישור רואה חשבון בנוסח המופיע בסיומו של נספח זה. ב  
 
 .שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר. א  –לתאגיד  □
 .בנוסח המופיע בסיומו של נספח זהשבון אישור רואה ח. ב  
 
 
 

__________________    ____________________ 
 חותמת וחתימה     מציעשם ה      

 
____________________________________________________________________ 

 אישור רואה חשבון
 

 (. "מציעה": להלן)_____ ____________________________אני משמש כרואה החשבון של 
 

 .הינם תושבי העיר עכו מציעמהעובדים המועסקים על ידי ה 52%הנני מאשר כי לפחות 
 

אחריותי . מציעההצהרה הינה באחריות הנהלת ה. דלעיל מציעביקרתי את הצהרת ה מציעלבקשת ה
 .היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי

 
הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות . י ביקורת מקובליםערכתי את ביקורתי בהתאם לתקנ

ל הצגה מטעה "בנתונים המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ
 .אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו. מהותית

 
מהותיות את הצהרת לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות ה

 .מציעה
 
 
 

 ______________: חתימה   ______________: תאריך
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 _________: תאריך        לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 52ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א
 

 ערבות בנקאית0 הנדון
 

אנו ערבים בזה ( "ציעמה": להלן)_____________ . פ.ח/ז.ת_______ ________על פי בקשת 
מכרז פומבי ב מציעשתתפות ההוזאת בקשר עם  ____________כל סכום עד לסך שלכלפיכם לסילוק 

 .וולטאיים בתחום העיר עכו -מסירה תחזוקה ואחריות של מתקנים פוטו, הקמה, תכנון - 22/2257
 

צמוד למדד המחירים לבניה בשיעור , ל"אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום  2257 יוליד שפורסם עבור חודש ההתייקרות בין המד

מבלי להטיל עליכם לבסס או , יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו 52תוך  ,הערבות
 מציעאו לדרוש את הסכום תחילה מאת ה, לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד , רך אחרתבתביעה משפטית או בכל ד
 .למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם

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

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

 .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול
 

 .ועד בכלל 52.5.53 קפה עדוערבות זו תישאר בת
 

 .לא תענה 52.5.53 דרישה שתגיע אלינו אחרי
 

 .ערבותינו זו בטלה ומבוטלת 52.5.53לאחר יום 
 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא
 

 .לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זהקשורת ממוחשבת או בתדרישה בפקסימיליה 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                             
 



 /127102מכרז פומבי                                                                     
 מסירה תחזוקה , הקמה, לתכנון

 וולטאיים-טוואחריות של מתקנים פו
 בתחום העיר עכו בהסדרת מונה נטו

 
 'גמסמך 

 

22 

 

 הסכם
  /102שנת ________  לחודש ____  שנערך ונחתם בעכו ביום  

 
 

 כועיריית ע  0 בין
 עכו, 55ויצמן  ' מרח        

       "( הרשות7 " העירייה" :להלן)
 מצד אחד

 
 

        0 לבין
    : פ .ח/ ' שות/ ז .ת  

      ' מרח
   "(הקבלן: "להלן)
 שנימצד          

 
 -מסירה תחזוקה ואחריות של מתקנים פוטו, הקמה, ביקשה תכנוןוהעירייה                     :הואיל

 ;איים בתחום העיר עכווולט
 

 מסירה תחזוקה ואחריות של                          , הקמה, תכנון 22/2257 והקבלן הגיש הצעתו למכרז         0והואיל
 ;"(הפרויקט: " להלן) וולטאיים בתחום העיר עכו  -מתקנים פוטו                                  

 
על הקבלן כזוכה  צההמלי _____יה בהחלטתה מיום העיריוועדת המכרזים של  0והואיל

 ;והמלצתה זו אושרה בהחלטת ראש עיריית עכו י המכרז"עפ
 

כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות הכלולים , והקבלן מצהיר 0והואיל
לביצוע הנסיון והאמצעים הדרושים , הידע, וכי יש לו את היכולת, במסמכי המכרז

 ;זלדרישות המפורטות במכרבהתאם  הפרויקט
 

 
 0והוסכם בין הצדדים כדלקמן אי לכך הוצהר

 
 מבוא ופרשנות .2
 
 .המבוא לחוזה זה וכל הנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו 5.5 .1

, קיימת סתירה או אי התאמה בין הוראה שבנספח כלשהו לחוזה לבין הוראה שבחוזה
 .תחייב ההוראה שבנספח

 .לנוחות המשתמש בלבד ולא ישמשו כלי לפרשנותוכותרות חוזה זה הינן  1.2
 

בהסכם זה ובכל המסמכים המהווים חלק מההסכם יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות  .2
 (:אלא אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין)בהתאם להגדרות שבצידם 

 
 .72'נספח גבגגות הסולאריים המפורטים    - " גגות הסולאריים"
מסירה תחזוקה , הקמה, לתכנוןשל העירייה  22/2257מכרז פומבי      -" המכרז"

 .וולטאיים בתחום העיר עכו -ואחריות של מתקנים פוטו
 .עיריית עכו  - "הרשות"/ "העירייה"
 -מסירה תחזוקה ואחריות של מתקנים פוטו, הקמה, תכנוןפרוייקט של      - "הפרוייקט"

 .וולטאיים בתחום העיר עכו
 .  הפרשי הצמדה ממדד הבסיס עד למדד הידוע בעת התשלום בפועל   - "הצמדה הפרשי"
  .מ"חברת החשמל לישראל בע      - "י"חח"
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הלשכה  על ידימפורסם ה( כולל פירות וירקות)מדד המחירים לצרכן      - "מדד"
המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר אשר יחליף את הלשכה 

 .המרכזית לסטטיסטיקה בפרסומיו
 .2257מדד יולי   - " מדד הבסיס"
מוסד כהגדרתו של מושג זה בחוק למניעת העסקה של עברייני מין       -" מוסד"

 .2225 –א "התשס, במוסדות מסויימים
 ןהמתק. אית לצריכה עצמיוולט-לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו ןמתק   - "אימתקן פוטו וולט"

 ac/dcכבלי , ממיר מתח, מערך של מודול סולאריוולטאי כולל -הפוטו
, dcמפסקי , acלוח חשמל ראשי , מערכת הארקה, מובילים לכבלים

ומערכות מערכת ניטור ודיווח , מונה ייצור, מעמד קונסטרוקציה למודול
ככל שנדרשו בהיתרי הבנייה שניתנו מטעם הועדה המקומית  נוספות

 נספחכהכל בהתאם לדרישות הנספח הטכני המצורף , לתכנון ולבנייה
 .71'ג

 לצורך פיקוח על שמונה  העירייה או כל אדם אחר מטעם חשמלמנהל אגף                -"נציג הרשות"
  .וולטאיים על גגות הסולאריים-התקנת המתקנים הפוטו

 . 
 .הרשות לשירותים ציבוריים חשמל    -" רשות החשמל"

 

 מהות ההסכם .1
קבלת , והקבלן נוטל בזה על עצמו אחריות כוללת לתכנון, מוסרת בזה לקבלן העירייה 2.5

המתקנים והמערכות , לרבות כל הציוד, התקנה והקמה של המתקן, אספקה, בניה היתרי
לרבות עריכת )ביצוע בדיקות מסירה וליווי הרשות בבדיקות הקבלה , הכלולות במסגרתו

תיעוד מלא של , הדרכה והכשרת משתמשי הרשות, הרצה, (מפרטי בדיקות/תוכנית
עדכון ושיתוף פעולה עם נציגי , קניםאחריות לתפוקות המת, אחריות ותחזוקה, הפרויקט

-Fixedאו קבלני משנה מטעמה בכל תקופת ההתקשרות והכול במתכונת של /הרשות ו

Price Turn-key Project , בהתאם להוראות החוזה ולהנחיות הרשות כפי שיינתנו
: בהסכם זה, יחדיו, כל האמור בסעיף  זה)בהתאם לאבני הדרך ולוח הזמנים , מעת לעת

 "(.הפרויקט"או " דותהעבו"
וכחלק בלתי , כי במסגרת התחייבויותיו לביצוע העבודות, למען הסר ספק יובהר בזאת 2.2

, רישיונות, היתרים, אישורים, כוח אדם, מערכת, מתקן, יספק הקבלן כל ציוד, נפרד מהן
או שירותים אלה /או פעולות ו/גם אם אספקות ו, וכן יבצע כל פעולה ויספק כל שירות

הכול על מנת להבטיח את השלמת העבודות , זכרים במפורש בהוראות החוזהאינם נ
או /או פעולות ו/אספקות ו. פ הסכם זה"ולצורך מילוי התחייבויותיו ע, במלואן ומועדן

ככלולים בביצוע התחייבויות הקבלן על פי ההסכם , לכל דבר ועניין, שירותים אלה יחשבו
ללא כל תמורה נוספת על זו הנקובה בהסכם , מואו מי מטע/והם יתבצעו על ידי הקבלן ו

 .זה
היה ואישרה הרשות כי לצורך ביצוע עבודות הקבלן יש צורך בביצוע עבודות איטום או  2.5

יבצע הקבלן עבור הרשות כל , עבודה אחרת שאינה חלק מחובות הקבלן על פי חוזה זה
העסקת  ,רק לרבות אך לא ,או מחויבות שתדרוש ממנו העירייה/או פעולה ו/עבודה ו

לטובת ביצוע עבודות איטום על הגגות לפני , כקבלן משנה מטעם הקבלן קבלן איטום
 מגובה הזמנת העבודה 52%על  העבודות לא יעלביצוע הובלבד ש תחילת הקמת המתקנים

 נלוות ככל שיתבקש הקבלן לביצוע עבודות נוספות"(. נלוות עבודות נוספות": להלן) 
וכנגד , הדבר יעשה באחריותו וניהולו המלא של הקבלן תחת הסכם זה, כאמור לעיל

העלות שתאושר בהזמנה ובכל מקרה לא יותר מהסכומים המירביים  תשלום נוסף בגובה
  :להלן

ר עבור איטום קומפלט באמצעות "מ/ ₪  72 –עבור איטום במקרה הצורך  .א
 הזול מבין השניים -22%בהפחתת  "דקל"לפי מחירון או  ביט ומניותיריעות 
 והפחתות או תוספות הנמצאות במחירון דקל ונספחי וללא כל
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  .שנים לפחות 52ת על האיטום למשך וכנגד קבלת תעודת אחריו וזאת                                     

ללא כל  22%בהפחתת " דקל"מחירון מחירה ב לפי –עבור כל עבודה אחרת  .ב
 .והפחתות או תוספות הנמצאות במחירון דקל ונספחי

, התקנה, ביצוע, רכישה, מלוא העבודות וההוצאות הנדרשות לשם תכנון, ען הסר ספקלמ
ייחשבו , ב"לרבות תשלומים לעובדים ציוד חומרים וכיו, חיבור ורישוי המתקנים

והקבלן לא יהיה , כנכללות בתכולת העבודות הכלולה בתמורה על פי הצעת הקבלן למכרז
גם כל הכרוך בביצוע העבודות כפי , ובלא לגרוע ,בכלל זה. זכאי לכל תמורה נוספת בעדן

שינויים ככל שיידרשו , שיידרשו לשם חיבור המתקנים לרשת החשמל הקיימת של המבנה
 . ב"במיקומם של מזגנים וכיו

וכל הזמנת , הקבלן ישא באחריות המלאה והבלעדית לביצוע העבודות נשוא הסכם זה 2.2
והכל , וברמה המקצועית הטובה ביותרבמועדן , במלואן, עבודה שתינתן לו על פיו

הנחיות , הסכם התקשרות זה, להוראות כל הזמנת עבודה, בהתאם לדרישות הדין
 . כפי שימסרו לו מעת לעת על ידי הרשות , ומפרטים

העבודות תבוצענה באופן שוטף וברציפות בהתאם למסמכי ההסכם ובייחוד המפרטים  2.5
באיכות מעולה ובלוחות הזמנים , בהתאם להוראות הרשות והמפקח, והתוכניות

 .המפורטים בהסכם זה להלן
יחוברו לרשת החשמל הארצית ויימסרו לרשות  , יוקמו, המתקנים נשוא הסכם זה יתוכננו 2.9

עומדים בתנאי הסדרת מונה נטו ובדרישות , כשהם פועלים ותקינים, כאמור בהסכם זה
, הפעלה, הרצה, הקמה, פורטהקבלן יבצע באתר עבור הרשות  תכנון מ.כל דין וכל הסכם

תפעול  ותחזוקה של מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה , מסירה,  ניטור ובקרה, אחזקה
ולתנאי ההסדרה כפי שיחולו , והכל בהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו, וולטאית-פוטו

 . מעת לעת

 

 הצהרות הקבלן .3
 : כדלקמן, הקבלן מצהיר ומאשר בזאת

-או מורשי החתימה מטעמו הנדרשים לשם כך על/הזכויות וידי בעלי -הסכם זה נחתם על 5.5
 . לצורך הפיכתו להסכם מחייב, פי דין

פיו וכי אין כל מניעה -בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בהסכם ולחוב על 5.2
-חוזית או אחרת המונעת את התקשרותו בהסכם וקיום מלוא התחייבויותיו על, חוקית

 .פיו
ולרבות בתחום ניהול , בתחום הקמת המתקנים ותחזוקתם הוא בעל מוניטין ויכולת 5.5

 . מתקנים כאמור/אתרים
מתן , הקמה, רישוי, הניסיון והאמצעים המקצועיים והפיננסים לתכנון, יש לו הידע 5.2

על כל הכרוך , אחריות על המתקן ותחזוקתו ולביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה
 .והמשתמע מכך

או למתן השירותים המפורטים /ם על פי דין לביצוע העבודות ובידו כל האישורים הנדרשי 5.5
או מתן /הקבלן מתחייב כי לשם ביצוע העבודות ו. או במסמכי המכרז/בהסכם זה ו

רק עובדים בעלי הרשאות מתאימות , בין במישרין ובין בעקיפין, השירותים כאמור יעסיק
 לביצוע העבודות בהתאם לכל דין ועל פי דרישות הרשות 

א מאשרר את כלל ההצהרות והמסמכים שנתן במסגרת הצעתו במכרז וכי הצהרות הו 5.9
 .והתחייבויות אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה

את דרכי הגישה ואת התשתיות , את אתרי העבודה וסביבותיהם, הוא בדק את השטח 5.7
את מרחקי הכבילה הנדרשים לחיבור לארון החשמל בנקודת , באתרים ובסמוך להם

וכן קיבל את כל הידיעות ביחס לממצאים והאפשרויות העלולים להשפיע על , בורהחי
 .  קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה

הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים כדין ומתחייב להמציא לרשות  אישורים להוכחת  5.3
 .ככל שיידרש, האמור בפסקה זו
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, (כיפת ניהול חשבונותא)פי חוק עסקאות גופים ציבוריים -הינו בעל אישור תקף על 5.9
 .5979-ו"תשל

או התקנת /ולגג מזגנים  5כי תכולת העבודה כוללת ביצוע הזזת עד , ידוע לו ומוסכם עליו 5.52
חפירות נדרשות ,  סולמות מעבר בין מפלסים, מטר 52סולם גישה אחד לגג בגובה של עד 

אזהרה על  או התקנת שילוט/או כל מפגע אחר על הגג ו/ו, עד לנקודת החיבור הקרובה
פינוי , למען הסר ספק. ועליו בלבד, תחול על הקבלן, בהתאם להוראות הרשות, הגג

 . בלא תוספת מחיר, י הקבלן"פסולת למתקן מורשה בלבד יבוצע ע
או רואה חשבון המעיד כי הוא מנהל פנקסי חשבונות /הינו בעל אישור מפקיד שומה ו 5.55

 .וק מס ערך מוסףפי פקודת מס הכנסה וח-ורשימות שעליו לנהל על
בענין שכר מינימום  5979-ו"תשל, כי הוא עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים 5.52

 .ובדבר העסקת עובדים זרים  בהתאם להצהרתו במסגרת הצעתו במכרז
רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות , כי הוא  או מי שפועל מטעמו 5.55

 .ת ביצוע העבודות על פי הסכם זהבסיווג המאפשר לו א 5999 –ט "תשכ
נהירים לו היטב תנאי החוזה באופן כללי וכן דרישות הבטיחות הנוגעים לביצוע העבודות  5.52

ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם )כמפורט במפרט הטכני המצורף לכאן על דרך ההפניה 
ות לאחר שבדקם היטב באמצעות יועץ בטיחות וכי הוא יבצע ויקפיד על מלוא הורא, (זה

 . והנחיות אלה
, כי המערכת שתוצב על גג המבנה תעמוד בכל הדרישות, הקבלן מצהיר ומתחייב 5.55

לרבות לעניין , ההוראות והתקנים אשר הוצאו על ידי הגופים והרשויות המוסמכים
פ התקנים "בדיקת יציבות גג המבנה ואישור התאמתו להקמת המערכת הסולארית ע

, לצורך הוכחת האמור. מורות יהיה באחריותו בלבדוכי ביצוע הבדיקות הא, המחייבים
אישור קונסטרוקטור ואישור , עם תום ההתקנה, הקבלן מתחייב להציג בפני הרשות 

מתחייב , בנוסף .כאמור, מהנדס חשמל מוסמך לעמידת המערכת בתקנים המחייבים
 וכחלק, עם תום ההתקנה ולאחר מועד ההפעלה המסחרית, הקבלן להציג בפני הרשות

אישור יועץ קרינה מוסמך לעמידת המערכת בתקנים , מאישור למסירת המערכת
 .כאמור, המחייבים

, ידוע לקבלן כי הרשות  מעוניינת שהמתקנים יוקמו ויחוברו במסגרת הסדרת מונה נטו 5.59
ומבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של , ועל כן, וכי הסדרה זו הינה תלוית כמות וזמן

עשה את מרב המאמצים ויפעל במהירות המרבית על מנת לאפשר י, הקבלן לפי הסכם זה
 . למתקנים נשוא מכרז זה להיכלל בהסדרה

ביצוע העבודות יהיה אך ורק באמצעות צוותים מיומנים ובעלי אישורים תקפים לעבודה  5.57
כנדרש , בגובה ובעלי אישורים תקפים על היעדר עבירות מין מטעם משטרת ישראל

, בחוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים להעסקה במוסדות חינוך
 . 2225-א"התשס

את מאפייני , חיולרבות הסכם זה ונספ, הוא חקר ולמד היטב את כלל מסמכי המכרז 5.53
את תנאי העבודה וכי בהצעתו לקח בחשבון את כלל , את דרכי הגישה, אתרי העבודות

ידו במכרז -וכי המחירים שהוצעו על, המרכיבים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות
והתמורה המוסכמת בהסכם זה מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לביצוע כלל 

כמו כן הקבלן מצהיר כי לא יהיה מבחינתו הבדל לגבי  .התחייבויותיו בהסכם ובמכרז
או כל אחד מרשימת הגגות אשר בגינו קיבל צו התחלת עבודה והוא מחוייב /סוגי הגגות ו

 . להצעתו כפי שהוגשה
הוא קיבל את כל המידע הקשור בביצוע העבודות וכי אין מבחינתו כל מניעה או מגבלה  5.59

 .הסכםבמועדים וכנדרש ב, לבצע את העבודות
, או אי הבנה של המסמכים/בשל אי הכרה ו העירייההוא מוותר על כל זכות לתבוע את  5.22

או /או פרטים אחרים כלשהם שיכול היה לברר בטרם הגשת הצעתו למכרז ו/התנאים ו
 . דרך של פניה לרשות  לקבלת פרטים-על

, לרבות כל הדרישות הרגולטוריות, הוא מכיר ומבין היטב את כל תנאי ההסדרה 5.25
להקים ולתפעל את המתקנים בהתאם , וכי בכוונתו לתכנן, והטכניות, התכנוניות
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, רשות החשמל, לרבות דרישות חברת החשמל, לכל דרישות הדין, להסדרת מונה נטו
 . וכן כל רשות או גוף מוסמך אחר, האנרגיה והמים, משרד התשתיות הלאומיות

חיבור המתקן לרשת החשמל  ,ההפעלה, ההקמה, הוא יבצע את כל עבודות התכנון 5.22
, להסכם זה, והכל בהתאם לדין, התפעול והתחזוקה השוטפת של המתקן, הארצית

 .ולהנחיות כל רשות שלטונית שתהיינה בתוקף בעת ביצוע העבודות
לרבות , קודם ביצוע העבודות הוא יבצע תיעוד מלא ומפורט של מצבם של אתרי העבודה 5.25

הבדיקה תכלול . מבנה ולוחות החשמל הקיימיםחדרי ה, דרכי הגישה לגגות, הגגות
, כאמור, של מצבו הפיזי של אתר העבודה, לפי הצורך, כתוב או מצולם, בדיקה ותיעוד

, מצבם של המרזבים וקיומם של כובעים למרזבים; לרבות לעניין מצב האיטום של הגגות
ולל תשתיות כ)מערכת החשמל ; עובר לביצוע העבודות, קיומם של מפגעים באתר העבודה

לעניין קיומם של נזקים ולבדיקת התאמת המערכת , הארקות, לוחות החשמל, החשמל
כי , ידוע לקבלן ומוסכם עליו(. י חשמלאי מוסמך"הבדיקה תתבצע ע –לביצוע הפרויקט  

, או מפגע/תהיה לו אחריות כלפי הרשות  בגין כל נזק ו, כאמור, בהעדר בדיקה ותיעוד
והוא ידאג לסילוק כל , או לסלקו/ואשר הרשות  תידרש לתקנו ו ,שיימצאו באתר העבודה

, כאמור, או לשפות את הרשות  בגין כל הוצאותיה בשל דרישה, כאמור, או מפגע/נזק ו
, או תביעה כלפי הרשות  בנושא/או דרישה ו/והוא לא יהיה רשאי להעלות כל טענה ו

 .  דולרבות בקשר להימצאות המפגע קודם ביצוע העבודות על י
, הוא יודע שקיום העבודות נשוא ההסכם והמכרז מותנים באישור תקציבי מטעם הרשות  5.22

או דרישה /ולא תהיה לו כל טענה ו, לפי העניין, וככל שלא לא יבוצעו העבודות או חלקן
 .  או כל צד שלישי אחר בגין כך/או תביעה נגד הרשות  ו/ו

רשות  בקשר לגגות ולאתרים הינם בגדר הוא יודע שהמדידות והנתונים שסופקו על ידי ה 5.25
וכי באחריותו לבצע את כל הבדיקות והמדידות הדרושים בכל אחד , הערכה בלבד

 . לצורך הקמת המתקנים, כולל ובפרט מרחקי כבילה נדרשים, מהאתרים
לרבות , ידוע לו שכל הוצאות שיוציא בטרם מתן צו התחלת עבודות על ידי הרשות  5.29

או /וכי הוא לא יהא זכאי לכל פיצוי ו, ה על חשבונו ועל אחריותותהיינ, הוצאות תכנון
 . שיפוי בגין הוצאות אלו מאת הרשות 

, הקבלן מתחייב כי ביצוע הפרויקט לא יגרום כל נזק או הפסד מכל סוג שהוא לרשות  5.27
ככל שעסקינן במבנה )או לתלמידיו /ו, לעובדיו, למחזיק במבנה שעל גגו מותקן המתקן

וכי ינקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי , שהוא' או לכל צד ג/ו( ספר המשמש כבית
וזאת בהתאם , או צדדים שלישיים/לשמור על תנאי בטיחות נאותים של העובדים ו

או משרד /או הנחיות של משרד העבודה והרווחה ו/לרבות תקנים ו, להוראות כל דין
או לפי /עבודה בבתי ספר ואו הנחיות בטיחות הרלבנטיות של משרד החינוך ל/ת ו"התמ

או כל מסמך אחר בהקשר זה /עמידה בתקנים הנדרשים בנושא קרינה ו, דרישת הרשות
 . או לפי דרישת הרשות/פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה ו"ע

היה וזו , הרשות  תהיה רשאית להפסיק את עבודתו של הקבלן ולעכב תשלום התמורה 5.23
או /ו לא מתאימים לדרישות הרשויות וא, נעשית בתנאים בטיחותיים לא נאותים

 .לדרישות הרשות 
האתרים , תחזוקתם הראויה וניקיונם של הגג, הקבלן מתחייב לשמור על שלמותם 5.29

למעט רעש , על מניעת מטרדים מכל סוג שהוא ובכלל זה יצירת רעשים ופסולת, וסביבתם
, המערכותאו הפעלתה של /או הפרעה סבירים  ככל שהדבר נדרש לצורך הקמתה ו/ו

והכל בהתאם להוראות המפרט , ובהתחשב במועדי הפעילות ובסוג הפעילות במבנה
הקבלן מתחייב לשמור על ניקיון הגג וסביבתו ולדאוג לכך כי כל . הטכני המצורף להסכם

 . לכלוך שנוצר מפעולותיו ינוקה באופן מיידי
כי ייתכן שהעבודה ו, לרבות בתי ספר, כי הפרויקט מבוצע במבני ציבור, ידוע לקבלן 5.52

וכי במקרה כזה ייתכן שיידרש לבצע את העבודות לאחר , תבוצע במהלך שנת הלימודים
 .שעות הלימודים בלבד

הקבלן . הקבלן מתחייב לשמור על הגגות ולא לגרום לכל פגיעה בהם או באיטום שלהם 5.55
 .אחראי לכל נזק שיגרם לגגות בקשר עם אספקת השירותים על פי הסכם זה
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או בקשר עם ביצוע הפרויקט /או סביבתו בגין ו/או הפרעה לגג ו/ה שייגרם נזק ובכל מקר 5.52
מתחייב הקבלן לדווח על כך מייד לרשות  , ולרבות עקב השימוש במערכת ופעולתה

ובתוך לא יאוחר , באופן מיידי, על חשבונו, או להסרת ההפרעה/ולדאוג לתיקון הנזק ו
ובלבד שקיבל מהרשות אישור לבצע את , מורכא, ימי עסקים ממועד קרות הנזק 5מאשר 

 .התיקון כאמור
, ם הגגות או באיטו/או במבנה ו/הקבלן מתחייב כי ביצוע הפרויקט לא יפגע בחוזק הגג ו 5.55

,  ר באחריותושוכי כל פגיעה כאמור אשר נגרמה כתוצאה ישירה של העבודות השונות א
ימי עסקים מרגע שהודיעה לו ( חמישה) 5 -תתוקן הפגיעה על ידו מיידית ולא יאוחר מ

 . הרשות  על כך
והוא , אתרים במקביל' ייתכן שייאלץ לבצע עבודה במס, ז"כי עקב אילוצי לו, ידוע לקבלן 5.52

 5ולפחות )להפעיל בפרויקט צוותי עבודה במספר מספיק , בכל רגע נתון, כי יוכל, מתחייב
 .בהרכב שיהיה להנחת דעתה של הרשות ( צוותים

המתקנים הינם בבעלות מלאה הרשות וכי לקבלן לא יהיו כל תביעות  ידוע לקבלן כי 5.55
פ הסדרת מונה "או הקרדיטים שהמתקנים מייצרים ע/כלשהן בגין זכויות על המתקנים ו

 . נטו
 

 , סוגן, איכותן, סגנונן, לרבות שינוי צורתן, העירייה רשאית להורות בכל עת על כל שינוי 2.5          4
  או מימדיהן של העבודות או של כל חלק מהן והקבלן /מיתארן ו, גובהן, כמותן, גודלן           

 .מתחייב למלא אחר הוראותיה           
אחוז /בכל שיעור המפרט הטכניהעירייה רשאית להגדיל או להקטין סעיפים מסעיפי  2.2

לבטל או להוסיף עבודות , המפרט הטכנישהוא או לבטל כליל כמויות מכל אחד מסעיפי 
והקבלן מתחייב לבצע את הוראותיה על פי מחירי היחידה ללא כל שינוי מן המפורט 

 .בחוזה
מובהר בזאת כי על אף כל האמור בהסכם זה לעיל ולהלן לא יהא תוקף להוראה  2.5

או /או פרטים קיימים ו/ילה כמויות של עבודות ואו המגד/המגדילה את התמורה ו
אלא עם נחתמה כדין על ידי מורשי החתימה , או פרטים חדשים/המוסיפה עבודות ו

 . גזבר העירייה וראש העיר: קרי, מטעם העירייה
אלא , הקבלן לא יהא זכאי לתשלום כלשהו בגין כל הגדלה מההגדלות המפורטות לעיל 2.2

או /או דרישה כספית ו/הקבלן מוותר על כל טענה ו. לעילאם נחתמה כאמור בסעיף זה 
או מי /או עובדיה ו/או דרישת פיצוי בכל עילה שהיא נגד העירייה ו/זכות תביעה ו

מטעמה בקשר להוראת הגדלה שלא נחתמה על ידי מורשי החתימה כאמור לעיל ולפיכך 
 .או מי מטעמה לרבות טענות בדבר עשיית עושר ולא במשפט מצד העירייה, לא שולמה

 .ק זה הינו מעיקרי החוזה ותנאי לחתימתו על ידי העירייה"ס
 

                  
                                                                                                                   ______________ 

 חתימת הקבלן             
  

 

 0העסקת אנשי מפתח וביצוע העבודות במקרקעין 5
 

ת קבלת כלל לרבו, הקבלן ישא באחריות לכל הנושאים הכרוכים בביצוע העבודות 5.5
אישור חברת חשמל לישראל , היתר בנייה להקמת המתקניםהאישורים הנדרשים לרבות 

וכל רשות רלוואנטית אחרת בקשר לביצוע העבודות ובכל הכרוך לאישור "( י"חח: "להלן)
דיווח למשרד הפנים , מאת הרשות המקומית 2טופס , י"המתקן ולחיבור המערכת לחח
היתר , י"בדיקות ביקורת של חח, רשו בגינם היתרי בנייהבדבר הקמת המתקנים שלא נד

על הקבלן יהיה . 'מפקחים מטעם הרשות  וכד, הפעלה ממשרד התשתיות הלאומיות
התיפעול , לפעול בהתאם לדרישות הגורמים השונים בכל הקשור בביצוע עבודות ההקמה

ם הועדה מטע 2עם סיום העבודות טופס , ולמסור לרשות , והתחזוקה של המערכות
המקומית עבור המתקנים השונים אשר הוצאו בגינם היתרי בנייה ובאופן התואם את 
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הקבלן יקפיד וידאג למלא את כל דרישות הבטיחות הנדרשות על פי . היתרי הבנייה
ל וכן לקיים את הביטוחים אשר "הוראות הסכם זה ועל פי כל דין בקשר לעבודות כנ

 .חשבונו בלבדהכל על אחריותו ועל , ידרשו ממנו
על אחריותו ועל חשבונו קבלן חשמל וחשמלאים בעל , הקבלן יעסיק בכל אתר ואתר 5.2

 מסוג זה רשיון מתאים לעבודות
בין אם מדובר על עובד שכיר או , על הקבלן להציג בפני הרשות את אנשי המקצוע הבאים 5.5

יציג , ה ככל שמדובר על קבלן משנ. כנגד הסכם התקשרות לביצוע העבודות כקבלן משנה
 .הקבלן הסכם התקשרות מול הקבלן משנה לביצוע העבודות נשוא חוזה זה

על אחריותו ועל , יעסיק הקבלן, במהלך כל תקופת ההתקשרות 5.5.5
מהנדס "להלן )חשבונו מהנדס קונסטרוקציה בעל רישיון תקף 

מהנדס הקונסטרוקציה ייעץ לקבלן בכל "(. קונסטרוקציה
ייתן , שאת של המתקניםסוגיה בעניין הקונסטרוקציה הנו

הנחיות לתכנון מפורט של הקונסטרוקציה הנושאת של 
יאשר בחתימתו את חוזקו של הגג ואת יכולתו , המתקנים

ייתן הנחיות , לשאת את  המתקן כפי שהוא מתוכנן להקמה
לקבלן לעניין הצבת החומרים והציוד על הגג לקראת ביצוע 

ינחה את הקבלן יתכנן ו, עבודות ההקמה וההתקנה של המתקן
וינחה את הקבלן , לעניין סולמות העלייה לגג וכלוב הממירים

לעניין פירוק אביזרים מיותרים מהגג בהתאם להוראותיו של 
מהנדס הקונסטרוקציה יאשר למזמין . המזמין בזמן הסקר

וכן את ביצוע , בכתב את תכנוני הקונסטרוקציה של המתקנים
לצורך תיוק בתיק  אישור כאמור יועבר למזמין. התקנתם

למען הסר ספק יובהר כי הקבלן לא יחל . הוועדה המקומית
 . בהתקנת המתקן ללא העברת אישור כאמור

מנהל "להלן )בתקופת עבודתו מנהל פרויקט הקבלן יעסיק  5.5.2
, מנהל הפרויקט ישמש כנציג הקבלן מול המזמין"(. פרויקט

י נציג, רציף עם נציגי האתרים ויהיה אחראי לעמוד בקשר
נציגי הרשויות וכל שאר הגורמים המעורבים בהקמת , הרשות 

מנהל . ויבצע את כל התיאומים הנדרשים ביניהם, המתקנים
הפרויקט יהיה אחראי לעקוב אחר התקדמות הפרויקט 

י "בהתאם ללוח הזמנים ולוודא כי התחייבויות הקבלן עפ
ינהל סיכומי פגישות ויפיץ אותם , החוזה תמומשנה במלואן

ויעדכן את המזמין בכל האמור , הגורמים הרלוונטיים לכל
כדי , מורכא, אין בהעסקת מנהל הפרויקט. לפחות אחת לשבוע

, להעסיק מנהל פרויקט מטעמהלפגוע בזכותה של הרשות 
 . גם על עבודתו של מנהל הפרויקט, בין היתר, שיפקח

המתמחה בייעוץ ן ימנה ויעסיק ממונה בטיחות מטעמו הקבל 5.5.5
עבודות בגובה ועבודות , להקמת מתקנים סולארייםבטיחות 

ממונה הבטיחות "(. ממונה בטיחות: "להלן)בתחום בתי ספר 
יעוץ ופיקוח בטיחותי על ביצוע , יהיה אחראי למתן הנחיות

יכין סקר סיכונים לכל אתר ואתר וייתן הנחיות , העבודה
ממונה הבטיחות של הקבלן  .בטיחות לקבלן בביצוע העבודות

. ביקורות שוטפות בכל האתרים עד לסיום העבודות יבצע
ח על ממצאי "יעביר דו, לאחר כל ביקור באתר

הקבלן מתחייב . והנחיות בטיחות לביצוע העבודות,הביקור
ח "לבצע את כל הנחיות ממונה הבטיחות מייד עם קבלת הדו

  .כאמור
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דים שעל פי מובהר ומוסכם בזאת כי בביצוע העבודות באתרים יעסיק הקבלן רק עוב 5.2
אין מניעה להעסקתם בהתאם להוראות חוק למניעת העסקת , אישור משטרת ישראל

כי , מוסכם, כמו כן.  1002 –א "התשס -עברייני מין במוסדות חינוך ומוסדות מסוימים 
 . ט הרשות"רשימת העובדים תועבר לקב

, הרשותט "וככל שעובד לא יקבל את אישורו של קב, יום קודם ביצוע העבודות 52  5.5
ט "והקבלן יציג לאישורו של קב ,הוא לא יועסק בביצוע העבודות באתרים, כאמור

 .הרשות עובד אחר תחתיו
אלא באישורה של , או מי מהם, הקבלן לא יחליף את בעלי התפקידים הנקובים לעיל 5.9

תיבחן בקשה מצד הקבלן להחלפת מי מבעלי המקצוע  הרשות. הרשות מראש ובכתב
גשתה של בקשה בכתב מצד הקבלן שתפרט את פרטיו של בעל תפקיד ל רק בכפוף לה"הנ

חלופי לתחום הרלבנטי בצירוף אסמכתאות לעמידתו בתנאי המכרז ובעל וותק וניסיון 
 .שלא יפחתו מאלה של בעל התפקיד שצויין בהצעתו למכרז

 
 

 

 דרכי גישה למקרקעין וזמני עבודה 6
או מבני /ם על גגות של מוסדות חינוך  והקבלן מצהיר כי הוא יודע כי חלק מהמתחמים ממוק

ציבור ולפיכך קיימת חשיבות על הקפדת כל היבטי הבטיחות הנוגעים לביצוע העבודות לרבות 
כי מועדי ושעות , כלל הנחיות הבטיחות של משרד החינוך לביצוע עבודות במוסדות חינוך

יהיו מוגבלים  העבודה במתחמים וכן מועדי ושעות העבודה של העלאת הציוד למתחמים
ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של הרשות  ובתאום עם הנהלת מוסד החינוך  או המבנה 

הקבלן לא יבצע כל פעילות כאמור בטרם קיבל את אישורה של הרשות  כי בוצע . הציבורי
 .  תיאום עם המוסד הרלוונטי

או , צוע העבודותיום קודם המועד שנקבע לתחילת בי 25באחריותו של הקבלן להציג לרשות  
דרכי , בין היתר, שתכלול, תוכנית הנפה להנפת רכיבי המתקן, י הרשות "מועד אחר שייקבע ע

הרשות  תפעל לאישורה של תוכנית ההנפה מול . ככל שנדרשים כאלה, גישה וחסימת כבישים
 .בתיאום עם הקבלן, לפי העניין, הרשות 

 

  0 ותחזוקתו הקמת המתקן 7
ככל שקיימים . ועל חשבונו את האתר נשוא צו התחלת העבודההקבלן מתחייב לבדוק  7.5

יביאם הקבלן לידיעת , "(מפגעים"להלן )באתר מפגעים העלולים לפגוע בתפוקת המתקן 
ולא יחל בביצוע העבודות או , ימי עבודה מיום קבלת הצו 5הרשות  מיידית ולא יאוחר מ 

קיבלה הרשות הודעה  לא. הזמנת חומר כלשהוא עד לקבלת אישור בכתב מהרשות 
למעט בגין מפגע , ייחשב הדבר כאילו ויתר הקבלן על כל טענה בדבר מפגעים, כאמור

 .נסתר
הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל הפעולות הנדרשות להקמתו והפעלתו של המתקן  7.2

לרבות חיבור של מוני ייצור וצריכה שיאפשרו קריאה מרחוק ככל , על פי תנאי ההסדרה
י בגין בדיקת המתקן וחיבורו וכן בדיקות חוזרות "תשלומים לחח, י"י חח"ע שיתאפשר

 . של המתקן אם וככל שיהיה בהן צורך
הרישיונות וההיתרים יעמדו בתוקפם במשך כל תקופת , כי כל האישוריםמתחייב הקבלן  7.5

 . כמפורט להלן, לרבות אישור על קיום ביטוחים, העבודה
בהתאם לתנאי המכרז כפי שיהיו מעת , קצועית גבוההתכנון כל המתקנים יהא ברמה המ 7.2

, בטיחות, תכנון תשתיות, תכנון מבנים וקונסטרוקציה, ובכלל זה ביצוע מדידות, לעת
הקבלן ייקח בחשבון מפגעים או מכשולים קיימים ויתכנן את . 'תכנון חשמל ובקרה וכו

מתקן וביצועו למען הסר ספק מובהר בזאת כי התכנון המפורט של ה. המתקן כנדרש
 . בפועל לא יפחת מהתכנון שנכלל במסגרת הצעת הקבלן
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ימים  5תוך , הקבלן מתחייב להמציא לאישור הרשות  :לוח זמנים להקמת המתקן 7.5
לוח זמנים , להסכם זה 'כנספח בב "ממועד מסירת הזמנת עבודה לאתר בנוסח המצ

 :שלבים עיקריים לוח הזמנים יכלול שני". גאנט"לביצוע העבודות בשיטת  מפורט

ביצוע כל עבודות התכנון  - רשותמיום קבלת הזמנת עבודה מאת ה: 'שלב א 7.5.5
, בין היתר, יכלול' לוח הזמנים לשלב א. הנדרשות לצורך הקמת המתקן באתר

, ביצוע סקר ראשוני, מדידות הגג, ביצוע סיור מקדים בגג: אבני דרך כדלקמן
תוכנית , דוח סימולציה, צפויתכנון ראשוני והגשת דוח פוטנציאל אנרגטי 

תוכנית קוסנטרוקציה עקרונית והכנת גרמשוקה ככל הנדרש , העמדת פנלים
לא יעלה ' הקבלן מתחייב כי לוח הזמנים לשלב א. קילואוט 52למתקנים מעל 
 .שבועות מיום קבלת הזמנת העבודה מידי הרשות 5על תקופה של 

הגשת בקשה לקבלת היתר , קילואוט 52עבור מתקנים מעל הספק של : 'שלב ב 7.5.2
הקבלן . טיפול בבקשה עד לקבלת היתר בנייהבנייה מאת הועדה המקומית ו

 5מתחייב להגיש בקשה להיתר בנייה כולל את כל האישורים הנדרשים תוך 
 . 'שבועות מסיום שלב א
תשלום , פתיחת תיק בחברת החשמל לחיבור המתקן, עבור כלל המתקנים

מעקב , ברת חוזים לבעלות הרשות כצרכן באתרהע, האגרות לחברת החשמל 
אחר הטיפול בתיק וביצוע תיאום טכני באתר ועד לקבלת אישור חברת 

הקבלן מתחייב כי לוח הזמנים  להגשת . החשמל להקמת המתקן באתר
או ' שבועות מסיום שלב א 2הבקשה לחברת החשמל לא יעלה על תקופה של 

יובהר כי .  קילואוט 52של מעל  מקבלת היתר הבנייה עבור מתקנים בהספק
) תנאי מתלה לקבלת צו התחלת עבודה ותחילת ביצוע עבודות ההקמה בפועל 

( קילוואט 52עבור מתקנים מעל )הינם קבלת היתר בנייה למתקן ( להלן ' שלב ג
 . ואישור של חברת החשמל להקמתו של המתקן באתר

יצוע כל עבודות י הרשות ועד לב"עם קבלת צו תחילת עבודה ע0 'שלב ג 7.5.5
י על תקינות המתקן "ואישור חח, בדיקות המתקן,  ההתקנה, ההקמה

ומסירתו , לרבות תיקון כל הליקויים, והתאמתו לחיבור לרשת החשמל
אבני דרך , בין היתר, יכלול' לוח הזמנים לשלב ב. כמפורט בהסכם זה, למזמין

, ור הרשותהצגת תכנון מפורט לאיש, י הקבלן"הזמנת חומרים ע: כדלקמן
ביצוע , הזמנת ציוד וחומרים, י הערות הרשות"השלמות תכנון נדרשות עפ

הזמנת ,תיקון ליקויים, הודעת הקבלן על סיום עבודה, עבודות ההקמה באתר
קבלת , למקתן ככל הנדרש 2הוצאת טופס , י לביצוע הבדיקות הנדרשות"חח

י "מתקן עהליך בדיקות מסירת ה, אישור ממינהל החשמל להפעלת המתקן
, י לחיבור המערכת לרשת החשמל הארצית"אישור סופי ורשמי של חח, הרשות

הגשת תיק מסירה לפי הוראות המפרט , , חיבור המערכת לרשת החשמל
' הקבלן מתחייב כי לוח זמנים לשלב ג. . ניטור ובקרה והפעלה מסחרית, הטכני

 52-קילואוט ו 52שבועות לכל מערכת בהספק של עד  3לא יעלה על תקופה של  
 . קילואוט  מרגע קבלת צו התחלת עבודה 52שבועות למתקנים בהספק של מעל 

וכי סיום שלב , מתקנים במקביל  5הקבלן מתחייב לביצוע של לפחות   7.5.2
המתקנים אשר בגינם קיבל הקבלן צו התחלת העבודה לא יעלה  לכללביחס ' , ג

 . חודשים מיום חתימת ההסכם מולו 52על תקופה של 

היתר בנייה למען הסר ספק יובהר כי תנאי מוקדם למתן צו תחילת עבודה הוא קבלת  7.9
 .שור חברת חשמל להקמת המתקן באתרואי

יתוכננו ויבוצעו על ידי הקבלן באופן , כל העבודות הדרושות להקמת המתקנים והפעלתם 7.7
ל ככ, י הועדה המקומית"בהתאם להיתרי הבניה של המתקנים כפי שניתנו ע, מקצועי
ולהוראות כל דין והכל על חשבונו ועל אחריותו של , בהתאם להוראות ההסכם, שניתנו
 .הקבלן
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או שיחולו על /התקנות וחוקי העזר החלים ו, הקבלן מתחייב למלא אחר כל החוקים 7.3
או /הוא יפצה את הרשות  בגין כל נזק ו, יפר הקבלן חובה שהוטלה עליו כאמור. המתחם

 . ההפרה הוצאה שיגרמו לרשות  עקב
במהלך כל ביצוע עבודות ההקמה הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי לשמור על  7.9

וזאת , או צדדים שלישיים הקשורים לעבודות/תנאי בטיחות נאותים של העובדים ו
או הנחיות של משרד העבודה והרווחה /לרבות תקנים ו, בהתאם להוראות כל דין

או לפי דרישת הרשות /החינוך לעבודה בתי ספר ווהנחיות בטיחות הרלבנטיות של משרד 
. 

הרשות  תהיה רשאית להפסיק את עבודתו של הקבלן ולעכב תשלום התמורה במידה וזו  7.52
או /או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו, נעשית בתנאים בטיחותיים לא נאותים

 .לדרישות הרשות 
ממועד , מקצועי הקבלן מתחייב לתפעל ולתחזק את המתקן בכל אתר ואתר באופן 7.55

הקבלן ימנה ויודיע לרשות  על איש הקשר  . בהתאם להוראות הסכם זה, השלמת ההקמה
. שיהיה אחראי לקשר בין הקבלן לבין הרשות  בכל תקופת הסכם התחזוקה, מטעמו

 (."תקופת התחזוקה": להלן)
יהא הקבלן אחראי ליתן פתרונות מספקים ברמת , כי בתקופת התחזוקה, מובהר בזאת 7.52

בדיקות , לרבות התקנת המתקנים, ההתקנה והתפעול השוטפים, המתקן, איתור התקלות
 .וליתן את השירותים בהתאם לדרישות הרשות  -עד למצב עבודה  -איכות והדרכה 

הובלה , החלפת חלקים, לרבות בגין תיקון, כל ההוצאות הדרושות לביצוע השירותים 7.55
, הכלים, האביזרים, הציוד, העובדים, ב"ואספקת חלקים למקום ביצוע התיקונים וכיו

, ידי הקבלן-יסופקו על -חלקי החילוף וכל הדרוש למתן השירותים בכלל , מכשירי העזר
לפי הוראות הסכם  –ולענין תקופת התחזוקה , במסגרת התמורה על פי הסכם זה

 .והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין כך, התחזוקה
יעביר הקבלן  דיווח שוטף לרשות  בדבר ( י הרשות "יקבע עבמועד כפי ש) בחודשפעם  7.52

הקבלן יעביר דיווחים לכל גורם אחר הנדרש לפי . סטאטוס פעילותו ועבור כל אתר ואתר
הדיווח . הדיווח יעשה בפורמט שיגיש הקבלן לאישור הרשות  מראש. הוראות כל דין

וצה בהתאם להוראת ובתפ, שתורה עליה הרשות , ישלח  במייל  או בכל דרך אחרת
 .הרשות 

בהתאם , מובהר בזאת כי לקבלן תהא אחריות מוחלטת על בקרת האיכות באופן שוטף 7.55
ו , לרבות ביחס לקבלני המשנה שלו, להוראות כל דין ודרישות הרשויות המוסמכות

פי -למעט כאשר היא נדרשת לכך על, או תשלום בגין כך/הרשות  לא תידרש לכל פעולה ו
מערכת בקרת האיכות של הקבלן תהיה . ה בעלת הזכויות במקרקעיןדין בשל היות

 'כנספח הובהתאם למפרט ניטור ובקרה המתואר במפרט הטכני המצורף , עצמאית
 . להסכם זה

 
 :שמירה על הוראות החוק ובטיחות 7.59

 :על נספחיו, מבלי לגרוע מכל יתר הוראות הסכם זה לעיל ולהלן

כל דין החל על ביצוע העבודה והיזם  על הקבלן לשמור בקפדנות על הוראות 7.59.5
או /מקבל בזאת אחריות מלאה כלפי הרשות וכל הבאים מכוחה לשחררם ו

אשר תוגש נגדם עקב ביצוע העבודות נשוא הסכם זה , לשפותם בקשר לכל תביעה
 .או מי מטעמו/או עובדיו ו/או הפעלת המערכת שנעשו על ידי היזם ו/ו

 -ד "תשי, את חוק ארגון הפקוח על העבודהכי הוא מכיר , הקבלן מצהיר בזאת 7.59.2

וכי הוא מקבל על , והתקנות על פיהם 1946, את פקודת הבטיחות בעבודה, 5952
 .עצמו את כל האחריות לשמירת ההוראות והתקנות האמורות

" מבצע הבניה"רואה הקבלן את עצמו כ, לצורך ביצוע העבודה לפי הסכם זה 7.59.5
לוא החובות המוטלות על אלו כתוצאה ונוטל על עצמו את מ" מנהל עבודה"וכ

 .מהאמור לעיל
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תמרורי , גידור, שמירה, על חשבונו, לספק ולהחזיק, הקבלן מתחייב להתקין 7.59.2
, לרבות פנסים מהבהבים ושאר אמצעי זהירות לביטחון העבודה, אזהרה

או , נציג הרשותובכל מקום שיידרש על ידי , הציבורולביטחונו ונוחיותו של 
על הקבלן .ש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהישיהיה דרו

או כל /ועל הציוד בכל אמצעי סביר ו, על העבודות, להגן על אתר העבודות 
לרבות כתוצאה ,י המפקח כך שלא ינזקו בכל נזק שהוא "אמצעי אחר שיידרש ע

, אבק, חדירת מים ל כמו"מתופעות מזג אויר ומתופעות לוואי הנלוות לנ
 . ב"פריצות וכיו, גניבות שריפות, רוח אבן, קורוזיה

הקבלן מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע , מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה 7.59.5
לשמירת רווחתם ושלומם של , התחייבויותיו נשוא הסכם זה באופן בטיחותי

לרבות חוקי הבטיחות בעבודה , בהתאם לכל דין, עובדיו וכל אדם וגוף אחר
חוק ארגון "להלן ) 5952 –ד "התשי, וק ארגון הפיקוח על העבודהלרבות על פי ח

' פק: "להלן) 5972 –ל "התש, (נוסח חדש)ופקודת הבטיחות בעבודה "( הפיקוח
בהתאם להנחיות המפקח העבודה הראשי , והתקנות על פיהם"( הבטיחות

המהווה חלק בלתי נפרד , כללי  –במשרד העבודה ובהתאם לנספח בטיחות 
 . המכרזממסמכי 

 

 תקופת ההתקשרות  8
שתחול  התקופת הסכם זה תחל ביום החתימה על הסכם זה ותסתיים בתום תקופ 3.5

או במועד מוקדם יותר , ביחס לכל אתר ,ממועד חיבור המתקן לרשת חודשים  60בתוך
 . ככל שהרשות  תודיע על כך בכתב לקבלן על פי שיקול דעתה הבלעדי

אולם ביצוע העבודה , הינו בתוקף ממועד חתימתו כי הסכם זה, מובהר ומוסכם בזאת 3.2
מותנית , ים/וזכאותו של הקבלן לתמורה בקשר עם ביצוע התחייבויותיו בו לגבי אתר

וקבלת צו התחלת עבודה בקבלת הסכמת ואישור הרשויות הרלוונטיות לכל אתר ואתר 
קדמיים להקמת מתקן במתחם כל אלה מהווים תנאים מתלים מ. לאתר מהרשות

תנאים מתלים אלה . ולזכאותו של הקבלן לתמורה בהתאם להוראות הסכם זה
 .מתייחסים לכל אתר בנפרד

הקבלן מצהיר כי הוא הבין את משמעות ונפקות התנאים המתלים , למען הסר ספק 3.5
 .  המפורטים לעיל

 

 

 התמורה  9
 
 

ם במועדי ,הסכם זה ונספחיו תמורת ביצוע מלוא התחייבויותיו של הקבלן על פי 9.5
תמורה לפי מחיר מקסימום של  יהא הקבלן זכאי לקבל ,ביחס לכל אתרהמפורטים 

אחריות , על כלל רכיבי ההתקנה ומרכיבי המתקן) קילוואט מותקןכל ל ₪ 2,522
במכפלה של כמות  הנחה %_________בהפחתה של , (שנים 5ותחזוקה למשך 

בהתאם למועדי  והכל ,הקילוואטים המותקנים שהקים בפועל ואושרו על ידי העירייה
 : התשלום ויתר התנאים המפורטים כדלקמן

 עם קבלת צו התחלת עבודה מטעם הרשות  - 52% 9.2
פוף ובכ, הגעת ציוד הפנלים והממירים לאתר ועיגון הציוד על הגג –מסך התמורה  22% 9.5

 .על עמידה באבן דרך זאת נציג העירייהלאישור 
למען הסר . לביקורת תקינות המתקן לאחר אישור חברת חשמל –מסך התמורה  22% 9.2

תחול על , כאמור י "חחעלות אבטחתה ושמירתה של המערכת עד למסירת אישור , ספק
 .הקבלן בלבד
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י חברת "ע חיבור מונה: לאחר התמלאות התנאים הבאים  –מסך התמורה  52% 9.5
מטעם  נציג העירייהתחילת הפעלתה של המערכת באתר ולאחר אישור ,  החשמל

הרשות על סיום התקנת המערכת לרבות הגשה של תיק פרוייקט מסודר בהתאם 
 .להוראות הנספח הטכני 

חודשים רצופים של הפעלה של המערכת וייצור חשמל  5לאחר  –התמורה מסך  7.5% 9.9
 .ת ערבות טיב כמפורט בהסכם זהלצריכה עצמית וכנגד קבל

שנות אחריות  5עבור כלל  52.5%כ "מערך התמורה בגין כל שנת תחזוקה וסה 2.5% 9.7
תשלום התחזוקה ישולם אחת לחצי שנה . חיבור המתקן לרשת ותחזוקה מלאות מיום

 (.חודשים בגין התקופה שעברה 9כל  5.25%קרי )
יום מיום קבלת  92+ שוטף  החוזה הואהמועד לתשלום כל חשבון שאושר על פי  9.5

. י הרשות"ע, והגורמים הרלוונטיים האחרים נציג העירייההחשבון המאושר על ידי 
חשבוניות  יגיש הקבלן. ולא תשולם בגינו ריבית כלשהי, סכום החשבון אינו צמוד

 .ככל שיידרש לכך (9597וקול קורא  9923קול קורא  )נפרדות לכל קול קורא 
 

 אחריות ושירות  01

שנים עבור   20-לא תפחת מ הסולארייםולפנאלים  לממירי המתחאחריות של היצרן  52.5
  .ממועד מסירת המתקנים למזמין, עבור הפנלים שנים 25-הממירים ו

ישא הקבלן , או מחדל של הקבלן/בכל מקרה בו לא תוכר אחריות יצרן בשל מעשה ו 52.2
או נזק שנגרמו למערכת ושהיצרן /באחריות כלפי הרשות  באופן ישיר לתקן כל פגם ו

 . איננו נושא בו בשל כך

לשנה לכל קילו ואט   KWH 5932מערכת לא יפחת מ ההספק השנתי המינימאלי של ה 52.5

ההספק "להלן )הגבוה מבין השניים , הרלבנטי  PVSYSלפי דוח  97%או /מותקן ו
בניכוי ירידת הספק של , שנות הפעילות הראשונות 5וזאת למשך , "(השנתי המינימאלי

 :ובלבד שלא התקיים אף אחד מהתנאים להלן, לשנה 2.5%הפנל בשיעור של 

י צד שלישי פעולה שיש בה כדי "או ע/י הרשות  ו"עה עבוצ 52.5.5
שאינה באחריות טיפולו של הקבלן , להטיל הצללה על המתקן

ובלבד שהקבלן הודיע לרשות  על קיומה , בהסכם התחזוקה
-לא יאוחר מ, ובכל מקרה, מיד עם גילוייה, כאמור, של הצללה

 . כאמור, ימים ממועד הטלת ההצללה 7

ת  שינוי במבנה המערכת שלא באמצעות בוצע על ידי הרשו 52.5.2
הרשות  מתחייבת למסור לקבלן . או בתיאום עם הקבלן/ו

 . הודעה מתאימה תוך פרק זמן סביר על ביצוע שינוי כאמור
 
אם וככל שיתברר בתום השנה כי ההספק השנתי  בפועל במהלך אותה שנה היה קטן מההספק   

כום השווה למכפלה הבאה עבור כל קילוואט השנתי המינימאלי  אזי הקבלן ישלם למזמין ס
 :  מותקן

* 

 :כאשר

MP  =הספק שנתי מינימאלי 

AP = הספק שנתי בפועל 

X = תעריף ממוצע לכלKW/h י באותה שנה קלנדארית בגין ייצור "ששולם על ידי חח
 .חשמל על ידי המתקן

שנים מיום  5לן יספק לרשות  אחריות ותחזוקה כוללת עבור המתקנים למשך הקב 52.2
 .ב להסכם זה"כמפורט בתעודת האחריות של הקבלן המצ, חיבור המתקנים לרשת

תחזוקה תהיה הרשות  רשאית להפעיל האופציה לקבלת , כאמור, בנוסף לאחריות
 .לאחר תקופת הסכם זה, שנים נוספות 5ושירות למשך עד 

 XPP AM 
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הקבלן ישא בכל , או במוצריה מכוסה תחת אחריות היצרן/ה והתקלה במערכת ובמיד 52.5
עלויות המשלוח של המוצר מאתר הרשות  ליצרן ובחזרה וכן בעלויות ההרכבה 

 .והפירוק של המוצר הפגום ועלויות אחרות הכרוכות בכך
 הובלה ואספקת, החלפת חלקים, בגין תיקוןות הדרושות לביצוע השירותים כל ההוצא 52.9

מכשירי , הכלים, האביזרים, הציוד, העובדים, ב"חלקים למקום ביצוע התיקונים וכיו
על , ידי הקבלן-יסופקו על -חלקי החילוף וכל הדרוש למתן השירותים בכלל , העזר

הוא הדין לעניין האחריות . והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין כך, חשבונו
 . וקף לעניין אירוע מסויםככל שהיא בת, בגין מרכיבי המערכת

, לדרך, כמו כן יובהר כי הקבלן יהא אחראי על כל נזק או קלקול שייגרם לכביש 52.7
לצינורות להעברת גז , לטלפון, לחשמל, לתעלות, לביוב, לרשת המים, לשביל, למדרכה

בין שהנזק או , ב תוך כדי וכתוצאה מביצוע העבודות"או למובילים אחרים וכיו
נזקים , קראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודההקלקול נגרמו בא

אלו יתוקנו על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל 
 . אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בתשתיות כאמור

 או/או פגם ו/כל נזק ו, לתקן, הקבלן יישא באחריות המלאה: שירותי תיקון תקלות 52.3
או /או ברכיבים ו/שהתגלו במתקן ו, מכל מין וסוג שהם, או אי התאמה/ליקוי ו

לבחירת הרשות על פי שיקול דעתה , או לפעול/או המערכות הכלולים בו ו/החלקים ו
או אי ההתאמה האמורים בכל דרך /או הליקוי ו/או הפגם ו/להסרת הנזק ו, הבלעדי

, וקה האמורים יהיו הציוד והמתקניםוכל זאת באופן שבו לאחר שירותי התחז, אחרת
 .במצב תקין ומתאים לשימוש בהתאם להוראות ההסכם 

בנוסף לשירות תיקון התקלות יישא הקבלן באחריות לספק : שירותי תחזוקה מונעת 52.9
כאשר כל טיפול יכלול את כל הפעולות , שירותי תחזוקה שוטפת ומונעת למתקן

ים הרלוונטי ובאופן התואם את ההוראות הנדרשות על פי הוראות יצרן הציוד והמתקנ
הכול על חשבון הקבלן וככל , להסכם זה' הנקובות ביחס במפרט הטכני ובנספח ז

 "(. תחזוקה מונעת: "להלן)הדרוש להפעלתו התקינה של המתקן 
הקבלן מתחייב לעמוד במהלך כל תקופת האחריות והתחזוקה בתפוקה השנתית  52.52

למען הסר , וזאת, טיפולים הדרושים לשם כךהמובטחת ולבצע את כל הפעולות וה
 . גם בנסיבות בהן עומד הקבלן בתפוקה השנתית המובטחת בשקלים, ספק

עם תום תקופת האחריות והתחזוקה הקבלן יישא באחריות לביצוע חפיפה מלאה  52.55
באופן שבו יוכל הקבלן החלופי לבצע , ומוסדרת לקבלן התחזוקה החדש מטעם הרשות

מבלי שיהיה בתחלופה האמורה על מנת , בהתאם להוראות ההסכםאת תפקידו כנדרש 
החפיפה תבוצע בהתאם ללוחות הזמנים . או ליקוי במתקן/או פגם ו/לגרום לכל עיכוב ו

 .אותם תקצוב לשם כך הרשות
וככל , כי בכל מקרה בו תידרש החלפת פאנלים בתקופת התחזוקה, הקבלן מתחייב 52.52

ימי עבודה מיום קבלת הדיווח על  5פה בתוך תבוצע ההחל, שתופעל האופציה בהמשך
 . התקלה על ידו

 

 פיקוח כפיפות וביקורת 00
 :או למי מטעמה תהא זכות בכל עת/לרשות  לנציגיה ו 55.5

לבקר ולפקח את ביצוע , להיכנס לאתרים בתיאום עם הקבלן על מנת לבדוק 55.5.5
י "ועפ, בהתאם למטרות ההרשאה, י הסכם זה"התחייבויותיו של הקבלן שעפ

 .והקבלן מתחייב לסייע ככל שיידרש לשם ביצוע האמור, אות כל דיןהור

לצורך ביצוע תיקונים הנדרשים והחלים , להיכנס לאתרים בתיאום עם הקבלן 55.5.2
פ "או ע/או הסכמים אחרים להם היא מחויבת ו/י הוראות הסכם זה ו"עליה עפ

 .דין

ייבויותיו לערוך ביקורות באתרים ובמתקנים לצורך בדיקת עמידת הקבלן בהתח 55.5.5
 .פ הסכם זה"ע
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הקבלן יהיה כפוף לעניין העבודות וביצוע ההסכם לנציגי הרשות  ויפעל על פי הוראותיהם  55.2
ומבלי לפגוע , בכלל זאת, והנחיותיהם והכל בהתאם לנספח הטכני המצורף להסכם

י נציגי "יהיה הקבלן חייב לתקן כל פגם וליקוי ולבצע כל שינוי כנדרש ע, בכלליות האמור
 .שות  לפי הענייןהר

. או בעיות הכרוכות בה/הקבלן ידווח לרשות  באופן שוטף בדבר התקדמות העבודות ו 55.5
, כפי שיידרש על ידם, כמו כן יספק היזם תשובות והסברים לנציגי הרשות  בנוגע לעבודות

 . ויסייע להם בביצוע הביקורת והפיקוח על העבודה ועל ביצוע הפרויקט נשוא הסכם זה
 וסמכויותיו של נציג הרשות תפקידיו  22.2

הנתון לטיפולו , כי בכל עניין שבהסכם זה ובנספחיו, הקבלן מצהיר ומסכים בזה 55.2.5
תהא החלטתו של נציג הרשות  , או להכרעתו של נציג הרשות /או לשיקולו ו/ו

 .סופית ותחייב את הצדדים ללא ערעור

נציג הרשות   יהיה, בנוסף לכל זכות אחרת הניתנת לנציג הרשות  לפי הסכם זה 55.2.2
רשאי לבדוק את ביצוע העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב 
החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע 

את , כן רשאי נציג הרשות  לבדוק אם הקבלן מפרש כהלכה את ההסכם. ההסכם
לפרשנות בהתאם , הוראות הרשות  ואת הוראותיו הוא ולהורות לו לפעול

 .ידי הצדדים-הוראות אלה יועלו על הכתב וייחתמו על. שתיקבע על ידו

י "אשר נעשתה ע, נציג הרשות  רשאי לאשר או לפסול כל עבודה או מלאכה 55.2.5
והודעה מנומקת בכתב מצד נציג הרשות  לקבלן או האחראי מטעמו , הקבלן

בעצמו או נציג הרשות  רשאי לבדוק ולבחון . במקום העבודה תיחשב כמספקת
 .כל חומר שמשתמשים בו לביצוע העבודה, בעזרת מישהו אחר

כי הקבלן מבצע את העבודות או כל חלק מהן שלא , היה ונציג הרשות  בדעה 55.2.2
יהיה נציג הרשות  רשאי אך לא חייב להעמיד את , בהתאם להוראות הסכם זה

או /כל ו בין באופן כללי ובין בצירוף, הקבלן על כך ולדרוש ממנו לבצע פעולות
והקבלן , כדי לתקן את אי ההתאמה, חלק מהאמצעים שעל הקבלן לנקוט

 .מתחייב למלא אחר דרישות נציג הרשות  במלואן ובמועדן
 
 
 
 
  

 

 אי קיום יחסי עובד מעביד 01
 

כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד מעביד , הקבלן מצהיר בזאת 52.5
כי הוא המעביד של , כמו כן מצהיר בזאת הקבלן. ייהאו מי מטעמו לבין העיר/בינו ו

 .עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין העירייה לבין מי מעובדיו
הוראות חוק  -הקבלן מתחייב להעסיק עובדים וקבלני משנה בהתאם לכל דין ובכלל זה  52.2

: בעבודה וחוק יסודחוק שוויון ההזדמנויות , חוק שכר מינימום, שירות התעסוקה
 .חופש העיסוק

הקבלן מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו את תשלומי מס ההכנסה והביטוח הלאומי  52.5
 . פ חוק"וכל מס או תשלום אחר שידרש לשלם ע

שמקורם בטענת , או מעובדיו/במידה והעירייה תתבענה לשלם סכום כל שהוא מן הקבלן ו 52.2
בגין כל סכום שתדרש , מייד עם דרישתה, שפותהמתחייב הקבלן ל, יחסי עובד ומעביד

כמו גם בגין הוצאות משפט להן תידרשנה לצורך בירור התביעה כאמור ובלבד , לשלם
 .שלקבלן תוקנה האפשרות להתגונן כנגד תביעה כאמור
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 קבלני משנה 01
 

או קבלני /או עובדים ו/י הקבלן עצמו ו"התקנת המתקנים על גגות הסולאריים תבוצע ע 55.5
 .מטעמומשנה 

המשנה רשום אצל רשם הקבלנים -יהא קבלן, משנה-בעבודות שבהן יעסיק הקבלן קבלן 55.2
בעבודות מסוג זה ויעמוד בכל הדרישות החלות על הקבלן בביצוע אותן עבודות לפי 

 .הוראות הדין או הוראות הסכם זה
לא פוטרת ולא משחררת את הקבלן מאחריות , מסירתה של עבודה כאמור לקבלן משנה 55.5

והקבלן הינו ויהיה אחראי לכל , י ההסכם"או מהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עפ/ו
או השמטה בעבודתו או /או שגיאה ו/י קבלן המשנה ולכל פגם ו"הפעולות שבוצעו ע

לכל , כאילו בוצעו על ידי הקבלן, ודין עבודות שבוצעו כאמור, בחומרים בהם השתמש
 .דבר ועניין

 

 

 

 אחריות לנזיקין 01
או /או אובדן ו/או נזק רכוש ו/לכל נזק גוף ו רשותלבדו יהיה אחראי כלפי ה קבלןה 52.5

או לצד שלישי כלשהו /או למי מטעמה ו/או לעובדיה ו/ו רשותהפסד העלולים להיגרם ל
או /או לעובדיהם ו/ו קבלןאו לקבלני משנה מטעם ה/ו קבלןאו לעובדי ה/או לקבלן ו/ו

או /או כתוצאה מפגם ו/או למערכות ו/ת ואו קשור לעבודו/למי מטעמם בכל הנובע ו
 קבלןאו השמטה של ה/או טעות ו/או מחדל ו/או כתוצאה ממעשה ו/ליקוי במערכות ו

 .או כל מי מטעמו/או עובדיו ו/ו
נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור , לאבדן רשותלבדו יהיה אחראי כלפי ה קבלןה 52.2

 .צורך העבודות נשוא ההסכםאו על ידי מי מטעמו ל/הנמצא או שהובא על ידו ו
ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור  רשותפוטר בזאת את ה קבלןה 52.5

ימים על כל סכום  7או את הפועלים מטעמה תוך /או לפצותה ו/ומתחייב לשפותה ו
על  קבלןתודיע ל רשותה. ד"ט עו"שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות ושכ

 .ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו"ה כנתביעה שתוגש נגד
או מכל /זכאי להם מכוח הסכם זה ו קבלןרשאית לקזז מן התשלומים אשר ה רשותה 52.2

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או  רשותסיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מה
מחמת  רשותאו בגין נזקים שנגרמו ל/כאמור לעיל ו קבלןמחדל שהם באחריותו של ה

 .כאמור לעיל קבלןשה או מחדל שהם באחריותו של המע
הקבלן יהיה חייב לפצות את הרשות  על כל נזק כאמור שיגרם באם יגרם לה בעקבות  52.5

מיד עם דרישתה הראשונה , והוא מתחייב לשפות את הרשות , פגיעה או נזק כאמור
או  אובדן, לעשות כן במלוא הסכום ששילמה הרשות  או עלולה לשלם בקשר לפגיעה

נזק כאמור וכן בכל ההוצאות הסבירות שהרשות  נשאה בהן או עלולה לשאת בהן 
והכל מבלי ( לרבות הוצאות משפטיות)אובדן או נזק כאמור , בקשר לתביעה בגין פגיעה

. או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים/לגרוע מזכויות הרשות  על פי חוזה זה ו
 . או תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן בפניה/ו הרשות  תודיע לקבלן על כל דרישה

או הנובעת ממנו כנגד הרשות  והקבלן /הקשורה לחוזה זה ו, הוגשה תביעה כלשהי 52.9
להתפשר לחלק או לשלם תביעה , הרי שהקבלן לא יהיה רשאי להסדיר, ביחד או לחוד

 .כזאת ללא אישור מראש ובכתב של הרשות 
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  "(עערבות ביצו) "ערבות לקיום ההסכם  05
 

 עירייהיעביר הקבלן ל, כולן או מקצתן, להבטחת קיום התחייבויותיו על פי ההסכם 55.5
 :ערבות ביצוע בשיעורים המפורטים להלן

₪  522,222בסכום של , ערבות בנקאית עירייהיעביר הקבלן ל, עם חתימת ההסכם 55.2
 עירייהערבות זו תהא לטובת ה. למאת בנק מוכר בישרא( ח"חמש מאות אלף ש)

 53בתום . חודשים מיום חתימת החוזה 53 עד וד בתוקפה למשך תקופה שלותעמ
 2/'יעביר הקבלן לעירייה ערבות ביצוע נוספת בנוסח המצורף כנספח ג, החודשים

יום מתום  92שתוקפה עד ₪  522,222בסך של ,  (בשינויים המתחייבים)למסמכי המכרז 
  .תקופת ההתקשרות

 הלפי שיקול דעתת העירייה רשאי אהת -איו יפר הקבלן את ההסכם או תנאי מתנ 55.5
 . המוחלט לחלט הערבות

שמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין המפורטת לעיל תהביצוע  תכי ערבו, מוסכם בזאת 55.2
 .הפרה יסודית של ההסכם על ידי הקבלן

ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט מבלי שתהא  עירייהסכום הערבות שיגבה על ידי ה 55.5
ומבלי שהדבר יגרע , בטענות ומענות כלשהן בקשר לכך עירייהל לקבלן הזכות לבוא

או פיצוי /לדרוש מאת הקבלן תשלום ו, או כל דין/על פי ההסכם ו עירייהמזכויות ה
 . או שיפוי בגין כל נזק שייגרם לה/ו

יחולו על הקבלן לעיל  7המפורטות בסעיף ת יוההוצאות הכרוכות במתן הערבוכל  55.9
 .בלבד

  0הפסקת ההתקשרות 06

 

האירועים הבאים יחשב כהפרה יסודית של הסכם זה כל אחד ממוסכם בין הצדדים כי  59.5
וזאת בנוסף לסעדים הנוספים  ,ימים 7בהתראה של , את העירייה בזכות לבטלו ההמזכ

 :או הסכם זה/העומדים לה מכוח הדין ו
 . או הפר תנאי יסודי בחוזה זה/הפר הקבלן את החוזה הפרה יסודית ו 59.2
על כל תתי הסעיפים  2,5,2,5,9,7,52,55,52,55,59.2,59.2הצדדים כי סעיפים מוסכם בין  59.5

הינם תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית 
 .של החוזה

או כשניתן צו כינוס , כשהקבלן פושט את הרגל או הוגשה נגד הקבלן בקשת פשיטת רגל 59.2
יד נתקבלה על ידו ובמקרה של קבלן שהוא תאג, כולם או חלקם, נכסים לגבי נכסיו

החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפרוק או ניתן נגדו צו פרוק או שהוא 
הגיע לפשרה או סידור עם נושיו או שפנה לנושיו לקבלת ארכה לצורך פשרה בהתאם 

 .5999 –ט "לחוק החברות התשנ
ואלה לא  ביצוע העבודותהתראות בכתב על ליקויים שנתגלו ב (שתי) 2ניתנו לקבלן  59.5

 .תוקנו
 .אף אם ההפרות תוקנו, התראות בכתב על הפרת ההסכם( חמש) 5ניתנו לקבלן  59.9
 .ביצוע ההסכםאת בזדון  הכשילסתלק מביצוע ההסכם או כשהוא הכשהקבלן  59.7
שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן , העירייה הוכחות להנחת דעתהכשיש בידי  59.3

או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או , ןדורו, מענק, או הציע לאדם כלשהוא שוחד
 .לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם

, שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן 59.9
היה בה כדי להשפיע על , הלדעת, או שהקבלן לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר

 . ההתקשרות עמו
 . חות שאינם מדויקים"או דו/או נתונים ו/ות והתברר כי הקבלן העביר לעירייה הצהר 59.52
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או נגרמו נפגעים כתוצאה מהשימוש בגגות /אירעו תאונות ו, כאשר בשל רשלנות הקבלן 59.55
 .הסולאריים

 

 תרופות 07
 

העירייה רשאית לממש את הערבות  אתה, במקרה של הפרת ההסכם על ידי הקבלן 57.5
לן אחר ולאפשר לו כמו גם להתקשר עם קב, שהפקיד הקבלן להבטחת ביצוע ההסכם

 .וולטאים לייצור חשמל-הרשאה בגגות הסולאריים לצורך התקנת מתקנים פוטו
הפר הקבלן תניה יסודית בחוזה זה תקנה ההפרה לעירייה את כל התרופות על פי כל  57.2

, 5999 –ט "תשכ, לחוק המקרקעין' סימן ב', לרבות הזכויות המפורטות בפרק ג, דין
לנתק את , להחליף מנעולים, בכוח גגות הסולארייםזקה בלרבות הזכות לתפוס ח

 .על ידי הקבלן גגות הסולארייםהחשמל וכן לנקוט בכל אמצעי לשם הפסקת השימוש ב
או מי מטעמן לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק /הקבלן מצהיר כי העירייה ו 57.5

שהיא הקשורה  בשל פעילות, אם ייגרם נזק כזה, קבלןמכל סוג שהוא אשר ייגרם ל
או בשל /ומגגות הסולאריים  וולטאים-מתקנים הפוטואו בפינוי ה/בפינוי הקבלן ו

 .במועד גגות הסולארייםאחסון הציוד והרכוש עקב אי פינוי 
ישלם הקבלן לעירייה בגין התקופה שבין , במועד גגות הסולארייםלא יפנה הקבלן את  57.2

₪  5,222פיצוי בסך , מועד פינויה בפועל מועד פינוי המסעדה לפי הוראות חוזה זה לבין
 .כל גג נכסבגין כל יום איחור בפינוי  (ח"אלף ש)

הצדדים מצהירים כי סכום הפיצויים הקבועים בסעיף זה נקבע והוסכם בין הצדדים  57.5
כסכום , כסכום קבוע ומוסכם מראש אשר הוערך על ידי הצדדים בשיקול דעת ומראש

 .במועד כל גג נכסאי פינוי  הנזק הסביר שייגרם לעירייה עקב
למען הסר ספק מצהיר הקבלן כי אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכות כלשהי  57.9

זכותה של  העירייה , לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מזכויות העירייה
למימוש הערבות הבנקאית וזכותה לתבוע את קיום כל התחייבויות הקבלן על פי חוזה 

גגות ל תשלום שהוא על פי סעיף זה בכדי לשחרר את הקבלן מחובת פינוי זה וכי אין בכ
 .הסולאריים

, או הסכם זה/מבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים לעירייה מכוח הוראות הדין ו 57.7
את העירייה בפיצויים מוסכמים  הפרה יסודית של ההסכם על ידי הקבלןתזכה כל 

כשהם צמודים , בגין כל הפרה( ח"לף שחמישים א)₪  52,222וקבועים מראש בסך 
 .כמדד הקובע ישמש המדד הידוע בעת התשלום. למדד

או תרופה /לכל סעד ו העירייהי העירייה כדי לגרוע מזכויות "אין בביטול ההסכם ע 57.3
י כל דין במקרה של הפרת ההסכם ועל הפרת הסכם זה יחולו הוראות "המגיעים לה עפ

 .5972-א"תשל, (וזהתרופות בשל הפרת ח)חוק החוזים 
 

או /או בשל סיבה שאינה תלויה בחברה ו, בוטל ההסכם בשל הפרה יסודית של הקבלן 57.9
לא יהיה הקבלן זכאי , שאינה מאפשרת את המשך ההתקשרות בין הצדדים, בעירייה

או עבור התקופה שלאחר /או פיצוי כלשהו עקב ביטול ההסכם ו/לתשלום כלשהו ו
פגיעה , זכאי לתבוע פיצוי או תשלום כלשהו בעד נזק ביטול ההסכם והקבלן לא יהיה

 .ההפסקה או הסיבה האחרת, במוניטין או הפסד העלולים להיגרם לו מסיבת הביטול
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 שמירת זכויות 08

 

או מתן /שום ויתור או מחדל או הימנעות מפעולה של העירייה מהפעלת זכות כלשהי ו 53.5
או על פי כל דין /על פי הסכם זה וארכה כלשהי לא ייחשבו כוויתור על זכות מזכויותיה 

או השתק מחמת התנהגות או בדרך אחרת /או כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/ו
 . על זכותה בכתב ובמפורש אלא אם ויתרה העירייה , ביחסיה עם הקבלן

 
לרבות , כי כל פעולה שהקבלן התחייב לבצע והוא לא ביצע, למען הסר ספק יובהר 53.2

 -וכן כל התחייבות המוטלת עליו לפי ההסכם והוא לא מילאה , םתיקון פגמים וליקויי
ובלבד שנשלחה אליו לפני , רשאית העירייה לבצע תחתיו ולעשותם במקומו ועל חשבונו

הדורשת ממנו למלא את התחייבותו , או מי מטעמו רשותהנציג כן הודעה בכתב על ידי 
 .ד בדרישהוהקבלן לא עמ ימים 7 –תוך הזמן שנקבע בהודעה שלא יפחת מ 

  
 

 כללי 09

 

השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה ת המשפט ימוסכם בין הצדדים כי לב 59.5
 .לדון בסכסוכים נשוא הסכם זהוהבלעדית מוקנית סמכות הדיון הייחודית 

על גגות של נכסים , הקבלן מתחייב כי כל העובדים שיועסקו על ידו בביצוע הפרוייקט 59.2
מניעה להעסקתם לפי החוק למניעת העסקה של  הינם בגירים שאין" מוסד"שהינם 

 .2225 –א "התשס, עברייני מין במוסדות מסויימים
ימי עבודה לפחות לפני התחלת התקנת  52, הקבלן מתחייב להעביר לידי העירייה

אשור משטרה כהגדרתו של מונח זה , וולטאים על גגות הסולאריים-המתקנים הפוטו
מין במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים  בתקנות למניעת העסקה של עברייני

לעניין כל אחד מהעובדים "( התקנות: "להלן) 2225-ג"תשס, (אישור המשטרה)
שעתידים להיות מועסקים על ידו במסגרת ביצוע העבודות על גגות הסולאריים שהינם 

 .מוסד
הסכם  הקבלן מתחייב כי לא יועסק על ידו עובד כלשהו במסגרת קיום מחויבויותיו לפי

גם אם תחל עבודתו בשלב , "אישור משטרה"אלא לאחר שניתן לגביו , זה על גג מוסד
 .מאוחר יותר במהלך ביצוע העבודות

 .2352 ר מאושר"תבוקצבת במנת העבודה מתהז 59.5
על  ותלא יאט את קצב עבודתו ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצוע העבוד לןהקב 59.2

לרבות בגין עיכוב , ןאף חילוקי דעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהלך ביצוע
 .תשלום התמורה

אושר , אם נעשה בכתב, או תיקון של סעיף מסעיפי הסכם זה יהיה בר תוקף/כל שינוי ו 59.5
ולא תשמע , ונחתם על ידי שני הצדדים ,קיבל את אישור שר הפנים, ת העירייהבמועצ

 .פה או מכללא-כל טענה מאת הצדדים בדבר שינוי שנעשה בעל
כל הודעה שתשלח בדואר , כתובות הצדדים להסכם זה הן כקבוע בכותרת ההסכם 59.9

עד ימים ממו 5תחשב כאילו נתקבלה בתום , רשום לצד האחר על פי כתובתו כאמור
 .בעת מסירתה -ואם נמסרה ביד , מסירתה למשרד הדואר

 
 0ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 

_________________   ___________________ 
 הקבלן      העירייה   
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 ד"אישור עו
 

 :נחתם על ידי, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, ד"עו ___________________מ "אני הח
 __________________. ז.ת ______, ________________

 __________________. ז.ת ______________________, 
 .בחתימתם ולחייב אותו ___________________________וכי אלה מוסמכים לחתום בשם הקבלן 

  
 

_____________________  ______________________ 
 ד   "עו    תאריך  
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  אתריםרשימת ה
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 (יצורף כחוברת נפרדת )מפרט טכני
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 נספח בטיחות כללי
 

 הקבלןהצהרת 
 
-כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע התקנת המתקנים הפוטו, מצהיר הקבלן .1

תדריך בטיחות אצל ממונה  לפני שעבר( "העבודות": להלן)זה  הסכםוולטאיים בהתאם ל
קרא , בטיחות מוסמך מטעמו וקיבל הדרכה בנושאים בטיחותיים הנוגעים לביצוע העבודות

בפני  א72'נספח גבנוסח המצורף  כוהבין את נספח הבטיחות הכללי דנן וחתם על הצהרה 
 .הממונה על הבטיחות מטעמו

 
זה על פי כללי הבטיחות  הסכםמצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא  הקבלן .2

הנחיות והוראות הממונה על הבטיחות ולמלא אחר ההנחיות , על פי הוראות הדין, והגהות
 .המפורטות בנספח הבטיחות הכללי

 
לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה  הקבלןזה על  הסכםבמסגרת התחייבויותיו נשוא  .3

ופקודת "( חוק ארגון הפיקוח: "להלן) 5952-ד"תשי, לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה
 .והתקנות על פיהם"( פקודת הבטיחות: "להלן) 5972-ל"תש, [נוסח חדש]הבטיחות בעבודה 

 

לשמירת רווחתם , זה באופן בטיחותי הסכםלפעול במילוי התחייבויותיו נשוא  הקבלןעל  .4
, או גוף שהוא/אדם ותלמידי בית הספר וכל , עובדי העירייה, ובדיושלומם ובריאותם של ע

 .ולקיים את כל הוראות ונהלי הבטיחות הנדרשים לשם כך
 
יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודות ובסביבתו עקב ביצוע  הקבלן .5

הציוד והחומרים בהם יעשה שימוש לצורך התקנה , בין היתר בהקשר לטיב העבודות, העבודות
 .טת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבורוהפעלה של המתקנים וידאג לנקי

 
, אחראי בקשר עם ביצוע העבודות לבטיחות ולשלום עובדיו הקבלןכי , למען הסר ספק מובהר .6

 .הסכםקבלני המשנה ועובדיהם ושאר המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא ה
 
לסמן באופן בולט ובשלטי , םחלה החובה לכסות פתחי הקבלןעל , מבלי לפגוע באמור לעיל .7

או הנוצרים במהלך ביצוע /אזהרה מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו
ציוד , חומרים, לגדר מכונות, או לרכושו של מאן דהוא/העלולים להוות סיכון לגופו ו, העבודות

למניעת , מריםולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חו, ותהליכי עבודה מסוכנים
לנקוט באמצעי בטיחות נאותים ומספקים  הקבלןכן מתחייב . התפשטות בערה וכן לכיבויה

 .להבטחת שלומו של כל אדם בשעת דלקה
 
י מי מטעמו האמון על כך ובהתאם "לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע הקבלןעל  .8

לקבל הנחיות בטיחות  הקבלןל בכלל זה ע .הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חרום, לדרישות הדין
מניעת , מניעת חסימת דרכי מילוט, מניעת חסימת פתחי שחרור חום ועשן, בנושא בטיחות אש

 .התלקחות בחיבורי החשמל
 
מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה המצויים  הקבלן .9

, ללא פגמים או ליקויים, במצב טוב ותקין, בשימוש לצורך ביצוע העבודות יהיו באיכות טובה
 .וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים

 
מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך  הקבלן .11

 .להימצא בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה
 

או /ום לפגיעה בגופו ואו עלול היה לגר/או מפגע אשר גרם ו/במקרה בו התרחשה תאונה ו .11
כהגדרתו  נציג הרשותלדווח על המקרה באופן מיידי ל הקבלןברכושו של מאן דהוא מתחייב 

מבלי (. במידה והדבר נדרש על פי כל דין)זה ולמפקח מטעם משרד העבודה  הסכםבהסכם נשוא 
ח מלא של האירוע "דו, באופן מיידי, נציג הרשותלהגיש ל הקבלןלפגוע בכלליות האמור לעיל על 

 .ולל הסקת מסקנות והמלצות למניעת קרות אירועים דומים בעתידהכ
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ובתדריך הממונה על הבטיחות כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת של , אין בהוראות נספח זה .12

במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה  הקבלןכל דרישות הבטיחות והגהות החלים על 
או פוטרת אותו מן החובות /אינה משחררת ו בהתאם למפורט בנספח הבטיחות הקבלןופעולת 

 .החלות עליו על פי כל דין
 

מפר התחייבות כלשהי  הקבלןכי , בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, נציג הרשותבמידה וימצא  .13
. קבלןליתן התראה בנוגע לאמור ל, ובאמצעות, העירייה תוכל , מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן

רשאית העירייה  אתה, ימים ממועד קבלת ההתראה 7רש תוך לא תיקן ההפרה כנד הקבלןהיה ו
כי הוראות סעיף זה , למען הסר ספק מובהר. כמפורט בהסכם הקבלןעם  הלהפסיק התקשרות

במסגרת ההסכם  העירייהבאות להוסיף ולא לגרוע מיתר הסעדים והתרופות העומדים לרשות 
 .פ הוראות הדין"וע

 
 ציוד מגן אישי

 

בהתאם להוראות כל דין ובפרט בהתאם , מיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישימתחייב להע הקבלן .14
על , "(תקנות ציוד מגן אישי: "להלן) 5997-ז"תשנ, (ציוד מגן אישי)לתקנות הבטיחות בעבודה 

, בחומר, מנת להבטיח את העובדים מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משימוש בציוד
אי ביצוע העבודות נשוא / במקום העבודות ובקשר לביצוע בתהליך ייצור או בכל גורם אחר 

 . הסכם זה

או /לאספקת ציוד מגן אישי לעובדיו ו הקבלןידאג , כאשר הדבר דרוש לצורך ביצוע העבודות .15
 .הציוד האמור יהיה באיכות נאותה ויעמוד בכל תקן הנדרש בהוראות כל דין. למי מטעמו

 
לעדכן ולהסביר , ק במצב נקי ותקין וידאג להדריךיוודא כי ציוד המגן האישי מוחז הקבלן .16

, לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה
 .ל"וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת למנוע הסיכונים הנ

 
גנו מכל בחינה אשר יבטיחו וי, פ כל דין"יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה ע הקבלן .17

 .שהיא על בריאות עובדיו ומי מטעמו

 
 ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך

 
ב ובכלל זה מכונות "האביזרים כלי העבודה וכיו, המכונות, לדאוג לכך שכל הציוד הקבלןעל  .18

צריכים לעבור בדיקת , "פקודת הבטיחות"ובפרט הוראות , הרמה שבהתאם להוראות הדין
. י בודק מוסמך כנדרש ובמועד"יבדקו ע, י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות"תקינות ע

, ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך"אביזר וכיו, מכונה, במידה ופריט ציוד
לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה  הקבלןעל 

  .חוזרת של בודק מוסמך
 

ב "האביזרים וכיו, הציוד, לוודא כי כל המכונות הקבלןחובה על , מבלי לפגוע באמור לעיל .19
אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום / או בחזקתו בקשר לביצוע /המצויים בבעלותו ו

י "כשיר ובטיחותי ע, פי כל תקן ודין על מנת לוודא כי הם במצב תקין-ומדי תקופה כנדרש על
היצרן וכללי מקצוע , ל בהתאם להוראות הדין"מוסמכים לבדוק המכשור הנהגורמים ה

 . מקובלים
 

או /בודק מוסמך ו)אישורים מאת הגורמים המוסמכים  הקבלןימציא לו , נציג הרשותלבקשת  .21
, המעידים כי הציוד( ב"הגוף המקצועי האמון על ביצוע הבדיקה כגון חשמלאי מוסמך וכיו

בהתאם לדרישות הנקובות , י הגורם המוסמך"ע, קו במועדב נבד"האביזרים וכיו, המכונות
לעיל ונמצאו תקינים וכשירים וללא פגמים או ליקויים העלולים לגרום סיכון  53-59בסעיפים 

 .לגורם כלשהוא
 

 כלים ומערכות חשמליות ניידות, ציוד, הפעלת מכונות
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ב המצויים "המערכות וכיו, הכלים, האביזרים, הציוד, לדאוג ולוודא כי כל המכונות הקבלןעל  .21
וכנדרש על פי כל " ממוגנים לבטח"בשימוש במסגרת ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו 

ב "המערכות וכיו, הכלים, האביזרים, הציוד, לדאוג ולוודא כי כל המכונות הקבלןעל . דין
טין מפני המצויים בשימוש במסגרת ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו בטוחים לחלו

 .ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם, סכנת התחשמלות

 

כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך מפסק מגן , מבלי לפגוע באמור לעיל .22
 .ומגן לעומס יתר( פחת)לזרם דלף 

 
מכה או אחרות להיות בעלי הס/המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו הקבלןקבלני / על עובדי  .23

בודק , הנדסאי מוסמך)וולטאים -מתאימה לצורך ביצוע העבודות להתקנת המתקנים הפוטו
 . את רישיונותיהם על פי דרישתם נציג הרשותאו עובדיו יציגו ל/ו הקבלן(. ב"וכיו

 
פ כל דין "יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע" פקודת הבטיחות"מכונות הרמה כהגדרתן ב .24

 .פ דרישתו"ע נציג הרשותהתעודות יוצגו ל. פות המעידות על כךלהפעלתם וברשותו תעודות תק
 

י "לרבות ע, או על ידי מי מטעמו/כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו, מתחייב הקבלן .25
תקנות , יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו, קבלני משנה

ם שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק ותקנים ישראלי 5992-ן"תש, (חשמל)הבטיחות בעבודה 
 . 5955-ג"תשי, התקנים

 
 עבודות בניה

 
לקיים את ההוראות הקבועות  הקבלןעל , מבלי לפגוע בכל דין וביתר הוראות ההסכם דנן .26

 .2227 -ז"התשס, (עבודה בגובה)בתקנות הבטיחות בעבודה 

 

פגיעה בעובדים באדם  כי במהלך ביצוע העבודות ינקטו כל האמצעים לצורך מניעת, ידאג הקבלן .27
, כמו כן. לרבות גידור ותאורה נאותה, מתקנים או כל חלק מהם, פגיעה ביציבות מבנים, וברכוש
 .באמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה באדם מזרם חשמלי הקבלןינקוט 

 
 הקבלןכאשר הינו מבצע עבודה שבמהלכה או כתוצאה ממנה עלולים להידרדר חומרים ידאג  .28

וכלים נאותים וינקוט בכל האמצעים הנאותים למניעת התדרדרות , יטות עבודהלהשתמש בש
 .של חומרים כאמור
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 הצהרת בטיחות
 
 
מאשר בזאת כי קראתי ______________  . ז.ת' מס_______________ אני החתום מטה  .1

 .ואני מתחייב למלאו בשלמותו, הבנתי את הכתוב בו במלואו,  "נספח בטיחות כללי"את 
 

הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצוע עבודות התקנת המתקנים , לי לפגוע באמור לעילמב
לפני שעברתי תדרוך , גגות הסולארייםעל , או חלק מהם/זה ו הסכםוולטאיים נשוא -הפוטו

 .אצל ממונה בטיחות מוסמך מטעמי
 
בנושא  הנני מתחייב לקבל מטעם ממונה הבטיחות מטעמי הנחיות, כחלק מהנחיות הבטיחות .2

מניעת חסימת , מניעת חסימת פתחי שחרור חום ועשן, אש ובכללן הנחיות בטיחות, בטיחות
 .מניעת התלקחות בחיבורי החשמל, דרכי מילוט

 

בעלי כישורים , י עובדים מקצועיים"זה ע הסכםהנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא  .3
רכה מתאימה ביחס למהות העבודה אשר קבלו הד, נאותים לביצוע ההתחייבויות נשוא ההסכם

מ להבטיח את ביצועה "הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט ע, שעליהם לבצע
 .בתנאי בטיחות נאותים

 

הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת העירייה להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע  .4
תן דגש משמעותי לנושאי בטיחות העבודות ואני מתחייב כי בעת ביצוע העבודות אפעל תוך מ

, או רכושו של מאן דהוא/מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו ו"ואעשה כל אשר באפשרותי ע, וגהות
 .לעירייה או למי מטעמן

 

תקן והוראה , הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי כל דין .5
 .נציג הרשותמחייבת ולהשמע להנחיות 

 
 

 ____________________: חתימה____________________  : תדריךשם מקבל ה
 

 ___________________________: נא לפרט( שותפות או אחר, חברה, אדם)תאורו 
 

 ___________________/ _________________ . פ.ח. / ז.ת
 

 הוראות הממונה על הבטיחות7אישור
 
 
ל עבר אצלי "הנ הקבלןת כי /מאשר, תהממונה על הבטיחו___________, מר, מ"אני הח .1

-ת לכך שיתחיל בביצוע עבודות ההתקנה של המתקנים הפוטו/תדריך בטיחות וכי איני מתנגד
 . וולטאיים ויפעל לחיבורם לרשת החשמל הארצית

 
 ; לבצע את ההנחיות הנקובות להלן קבלןכי כחלק מתדריך הבטיחות הוריתי ל, מובהר

 
_____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
 :לחלופין

 
ל עבר "הנ הקבלןת כי /מאשר, הממונה על הבטיחות_____________, ______מר , מ"אני הח .2

תדריך בטיחות ובו ניתנו לו הוראות כדלקמן לביצוע בטרם יחל בביצוע העבודות נשוא אצלי 
 : הסכםה
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_____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
 

 ________________: חתימה
 

 _________________: תאריך
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 _________: תאריך         לכבוד

 עיריית עכו
 עכו, 55ויצמן 

 
 ,.נ.ג.א

 ערבות בנקאית0 הנדון
 
 

אנו ערבים בזה "( הקבלן": להלן)_____________ . פ.ח./ז.ת_________________ על פי בקשת 
וזאת בקשר עם ( ח"ש אלף_______________)₪ ___________כל סכום עד לסך של כלפיכם לסילוק 

 וולטאיים בתחום העיר עכו -מסירה תחזוקה ואחריות של מתקנים פוטו, הקמה, תכנוןביצוע חוזה ל
 .הקבלןכם לבין יבינ

 
ור צמוד למדד המחירים לבניה בשיע, ל"אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ

לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום  2257 יוליההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 
מבלי להטיל עליכם לבסס או , יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו 52תוך  ,הערבות

או לדרוש את הסכום תחילה מאת המציע , לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו
ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד , ביעה משפטית או בכל דרך אחרתבת

 .למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם
 

שכל , ל בפעם אחת או במספר דרישות"אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ
 .ל"עלה על הסך הכולל הנבתנאי שסך דרישותיכם לא י, ל בלבד"אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ

 
 .ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול

 
 .ועד בכלל ___________קפה עד וערבות זו תישאר בת

 
 .לא תענה___________  דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 .ערבותינו זו בטלה ומבוטלת__________ לאחר יום 

 
 .ל צורה שהיאערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכ

 
 .לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זהאו בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 
 

 
 
 

______________ 
 בנק                                                                                                     
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 יםאישור עריכת ביטוח
 

 
 לתקופת הקמת המתקנים  אישור לקיום ביטוחים

 (עבור עיריית עכותכנון ביצוע ותחזוקה של מתקנים פוטו וולטאיים ) 
 לכבוד

 מנהליהם ועובדיהם, או תאגידים עירוניים/ו עיריית עכו  
  .עכו 55ויצמן ' מרח

 
 ("המזמינה: "להלן)
 

עבור  ערכנומאשרים בזאת כי , מ"חברה לביטוח בע, ___________________ מ"אנו הח
פוליסות ביטוח עבודות ( "הקבלן": להלן.                             )פ.ח  _________________________

אחריות מקצועית וחבות המוצר אשר כוללות את הסעיפים , חבות מעבידים, צד שלישי, קבלניות
: להלן)והתנאים המפורטים להלן במלואם והמתייחסת לעבודות נשוא ההסכם ההתקשרות 

  "(.העבודות"
 

 -ביצוע עבודות לרבות עבודות תכנון והקמת מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו    0דות מהות העבו
מסירה ומתן אחריות של מתקנים לייצור חשמל , רישוי, לייצור עצמי ולרבות( PV)וולטאית 

  לעיריית עכועל גגות השייכים  וולטאית -בטכנולוגיה פוטו
 
 

 .למועד תחילת העבודות הרלוונטיים" ביט"הכיסוי לא יפחת מתנאי 
 

מוסכם כזאת כי , היה והפוליסה הינה פוליסה הצהרתית. פוליסה זו אינה חלק מפוליסה הצהרתית
גבולות האחריות והיקפי הכיסוי לא ייפגעו מהודעות על אירועים או תביעות בפרויקטים אחרים 

 .פ פוליסה זו"המבוטחים ע
 

קבלני המשנה של , הקבלן, כמפורט ברישא למסמך זה הפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של המזמינה
או הנובעים /נזק ואחריות הקשורים ו, מפני אובדן, הקבלן בכל דרגה שהיא וכל אלה הבאים מכוחם

 .מביצוע העבודות
 

 :הביטוח כולל פרקי ביטוח כדלקמן
 
 _____________________: פוליסה' מס : הקמה  – ביטוח עבודות קבלניות -' פרק א .5
 

 _________: תאריך סיום_________ : תאריך תחילה     
 
הכיסוי יחול גם על .  אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח 

 .י הקבלן עצמו"עבודות אשר תבוצענה על ידי הקבלן או מי מטעמו או לטובתו שלא ע
 
 .ח"ש                    .          -שווי העבודות הקבלניות הינו 
 
 :על פרק זה חלות ההוראות הבאות  
 

, מסכום הביטוח 52%יכלל כיסוי להוצאות פינוי הריסות עד לסך של  .5.5
 .₪  222,222אך לא פחות מ  על בסיס נזק ראשון, לכל אירוע

 

לכל , מסכום הביטוח 52%יכלל נזק לרכוש עליו עובדים עד לסך של  .5.2
 .₪  2,222,2222אך לא פחות מ  על בסיס נזק ראשון, אירוע
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יכלל כיסוי אבדן או נזק לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח  .5.5
 5,222,222אך לא פחות מ  ,מסכום הבטוח 52%או למזמינה בסך של 

 .על בסיס נזק ראשון, לכל אירוע ₪ 
 

פיקוח והשגחה של , יכלל כיסוי להוצאות בגין תכנון מדידה .5.2
הנזק עד מהנדסים ומומחים אחרים לשם כינון האבדן או , אדריכלים

 .על בסיס נזק ראשון, לכל אירוע, מסכום הביטוח 52%לסך של 
 

 . או חמרים לקויים/או עבודה לקוייה ו/יכלל כיסוי הנובע מתכנון לקוי ו

 ורעידת אדמה.יכלל כיסוי לנזק הנובע מנזקי טבע .5.5
 

 .יום  52יכלל כיסוי לתקופת הרצה לתקופה של  .5.9
 

א עלות כינונו מחדש של סכום הפיצוי במקרה של נזק יעמוד על מלו .5.7
 .הרכוש

 

 , חודש 22של " מורחבת"הפוליסה תכלול סעיף תחזוקה  .5.3

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב   .5.9
 .ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון, כנגד המזמינה

 
מוש בהם מ בזאת כי הכיסוי יישא בתוקפו גם לגבי חלקים שנמסרו למזמינה או החל השי"מו

 . MR- 226ובכפוף לנוסח 
 
 
 
 

 
 _____________________: פוליסה' מס  0ביטוח צד שלישי -' פרק ב .2
 

 _________: תאריך סיום_________ : תאריך תחילה     
 

  52,222,222.-גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של . ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור
 .פת הביטוחלתקו₪    52,222,2222.-ח לאירוע ולא פחות מסכום של  "ש

 
 :על פרק זה חלות ההוראות הבאות

 

 .הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד המזמינה  .2.2
 

או החלשה של תמך בגבול אחריות /או הסרת משען ו/הפוליסה כוללת כיסוי לנזקי רעד ו .2.5
 . הכלול בגבול האחריות של הפוליסה, ח לאירוע"ש 5,222,222.-של 

או /הפוליסה כוללת כיסוי בגין נזקי גוף וגם או רכוש הנובעת משימוש בציוד מכני הנדסי ו .2.9
פ פקודת התעבורה ושלא חלה חובה לבטח כלים "מכונה ניידת לרבות כזה הנחשב רכב ע

 5979ה "פ חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"או ע/פ פקודת רכב מנועי ו"אלו ע
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ח לאירוע "ש 2,222,222.-חריות בגין הרחבה זו לא יעלה על גבול הא, על כל תיקוניו
הפוליסה תכלול סעיף , מעבר למבוטח בפוליסת הבטוח של הכלי המבוטח, ולתקופת ביטוח

ולמעט כלפי מי שגרם לנזק , חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמינה
 .בכוונת זדון

 
 
 _____________________: פוליסה' מס 0ביטוח חבות מעבידים -' פרק ג .5
 

 _________: תאריך סיום_________ : תאריך תחילה     
 

, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות, ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים
 .לאירוע אחד ולתקופת הביטוח  ₪  22,222,222.-בגבולות אחריות של 

 
 :אותעל פרק זה חלות ההוראות הב

 
 .לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק .5.5

 
בין אם , קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, הביטוח חל על כל עובד של הקבלן .5.2

 .קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו
 

 . הפוליסה אינה כוללת הסתייגות כל שהיא בגין עבודות בגובה רב .5.5
 

ולמעט כלפי מי שגרם לנזק , הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמינה .5.2
 .בכוונת זדון

 
 
 

 _____________________: פוליסה' מס   ביטוח אחריות מקצועית .2
 

 _________: תאריך סיום_________ : תחילה תאריך     

 

בגבול אחריות , קבלני משנהין אחריותו בגביטוח אחריות מקצועית לקבלן ולעובדיו וגם 

בגין היפר חובה , ח  למקרה ולתקופת ביטוח שנתית"ש 2,222,222.-המבטח שלא יפחת מסך 

טעות או השמטה שנעשו על ידי מי מיחידי , שמקורה במעשה או מחדל רשלני, מקצועית

 . המבוטח

עי אבדן מסמכים ואמצ, הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות .2.5

 אבדן שימוש או עיכוב , מעשה מרמה על ידי עובד של המבוטח, מידע אחרים  

 . בעקבות מקרה ביטוח 

במשותף , או למחדלי הפועלים מטעמו/הביטוח מכסה אחריות הקבלן למעשי ו .2.2

 .עמו או עבורו  

או מחדלי הקבלן /למעשי ואו בקשר  הביטוח מורחב לשפות את המזמינה בגין  .2.5

לעניין זה מורחב שם המבוטח לכלול את המזמינה בכפוף . הפועלים מטעמו או/ו  

 ".אחריות צולבת"לסעיף   

 ביצוע  התאריך הרטרואקטיבי על פי הביטוח לא יאוחר ממועד תחילת  .2.2

 . או העבודות המוקדם מביניהן /עבודות התכנון ו  

והסיבה אינה , בוטלאו י/במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו .2.5
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מוסכם כי תחול תקופת גילוי , של המבוטח מרמהאו נסיון /אי תשלום הפרמיה ו  

או בוטל /חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו 9נזקים ותביעות למשך   

וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח המקורית עליו תימסר , הביטוח בחברתנו  

ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת  ,הודעה במשך תקופת גילוי זו  

 .ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות, הביטוח  

 

 ____________________________________:  פוליסה' מס .ביטוח  חבות המוצר .5

 _________: תאריך סיום_________ : תאריך תחילה     

אשר , או לרכושו של אדם או גוף כלשהו/קבלן בגין נזק לגופו והביטוח מכסה אחריותו של ה 

כ לתקופת "בגבול אחריות למקרה אחד ובסה, הקבלן או עבודות  נגרם על ידי או עקב מוצרי

 .ח "ש 2,222,222הביטוח שלא  יפחת מסך 

ללא , התאריך הרטרואקטיבי בביטוח אינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה .5.5
 .ד תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכםזיקה למוע 

או עבודות המזמינה  נכללה בשם המבוטח בכל הנוגע לאחריותה עקב מוצרי  .5.2
 .בכפוף לסעיף אחריות צולבת, הקבלן 

ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף , הביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי המזמינה .5.5
 .ביטוחיו בגין נזק המכוסה בביטוח זה 

והסיבה אינה אי , או יבוטל/במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו .5.2
מוסכם כי תחול תקופת גילוי , או נסיון הונאה של המבוטח/תשלום הפרמיות ו 
או בוטל /חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו 9נזקים ותביעות למשך  
ח המקורית עליו תימסר וכל אירוע שאירע בתקופת הביטו, הביטוח בחברתנו 
ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת , הודעה במשך תקופת גילוי זו 
 .ובתנאי כי לא נרכשה פוליסה אחרת המבטחת את אותה האחריות, הביטוח 

 

 

 0הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח .9

 
למעט בביטוחי חובה של , המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה .9.5

בהתאם , הורחב כך שהוא כולל גם את המזמינה כמפורט ברישא למסמך זה, כלי רכב
 .להרחבי השיפוי לעיל

 

לצמצם  או /הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו .9.2
על כוונתו לעשות , במכתב בדואר רשום, המבטח למזמינה הודעה שלחאלא אם כן , היקפם

יובהר כי ביטוח העבודות הקבלניות על כל פרקיו לא ניתן  .יום מראש( שישים) 92לפחות , כן
 .לום וזאת בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוחלביטול למעט עקב אי תש

כל חריג או הוראה : בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים   .9.5
, כאשר התביעה מעוגנת בנזק ליסודות, בפוליסה המפקיעים או המגבילים את הכיסוי

פריקה מכלי טעינה ו, מכשירי הרמה, מעליות, כל חריג המתייחס למנופים, דרכים, בניינים
, חומרים רעילים או מזיקים, בהלה, שיטפון, גז, אדים, התפוצצות, אש, חפירות, רכב

, קבלני משנה ועובדיהם, קבלניםחבות בגין , תאונתיזיהום , מכשירים סניטריים פגומים
 ',פ פרק א"או רכוש של המזמינה מעבר למבוטח בפועל ע, עבודות נוער כחוק
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בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור כל הביטוחים שערך הקבלן   .9.2
כל  .נגד כל יחיד מיחידי המבוטח  (SUBROGATION)של המבטח על זכותו לתחלוף 

הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות 
אלא אם המקרה , ב"וכיוצ, איחור בהגשת תביעה, המזמינה מחמת אי מסירת הודעה על נזק

חשב המזמינה או הממונה / ל המזמינה או גזבר"שלעניין זה מוגדר כמנכ, היה ידוע למזמינה
 .על הביטוחים אצל המזמינה

או מקטינה /המפקיעה ו, כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה   .9.5
לא תחול ולא או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר /ו

כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמינה . תופעל כלפי המזמינה
, או השיפוי המגיעים לפי תנאיו/המזכה את המזמינה במלוא הפיצוי ו, "ביטוח ראשוני"הינו 

מבלי שמבטחי המזמינה יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת 
 .וזהלפי הח

 .שביתות או השבתות, לא נכלל בפוליסות חריג לפרעות או מהומות אזרחיות  .9.9

 פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על הקבלן בלבד "ע" המבוטח"חובות   ./.6

 .תחול על הקבלן בלבד החובה לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות .6.8

 .ות אישור זההכל בכפוף ליתר תנאי הפוליסות עד כמה שלא שונו במפורש על פי הורא .9.9
 

 0ולראייה באנו על החתום

_______________ _________ _______________ _______________ 

 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת
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 מערכות פוטו וולטאיות  הפעלה של 7 האחזקלתקופת הלקיום ביטוחים אישור  

 
 לכבוד

 מנהליהם ועובדיהם, או תאגידים עירוניים/ו עיריית עכו  
  .עכו 55ויצמן ' מרח

 ("המזמינה: "להלן)
 
  

 ,נ.א
 

__________________ . פ.ח_________________אישור על קיום ביטוחים עבור :הנדון

של מערכת ייצור חשמל המורכבת  או הפעלה7ו בגין תחזוקה"( הקבלן"להלן )

עבור "( העבודות0 "להלן)"( המתקן0 "להלן)וולטאית -ממתקנים בטכנולוגיה פוטו

 "(ההסכם" –להלן )________  לפי הסכם מיום   המזמינה

 .הכיסוי הבטוחי לא יפחת מתנאי ביט הרלוונטיים למועד תחילת הביטוח 

 :מ מצהירים בזאת כדלהלן"חברה לביטוח בע___________________________מ "אנו הח

 :כמפורט להלן,  אנו ערכנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח בקשר עם ביצוע העבודות .5 

 

בגבולות , על פי כל דין החל בישראל"( צד שלישי)"ציבור ביטוח אחריות  חוקית כלפי ה .א  

 .למקרה ולתקופה, ח לתובע"ש 3,222,222אחריות שלא יפחתו מסך של  

או רכוש הנגרמים מהאנרגיה המופקת /הביטוח מורחב לכלול כיסוי לנזקי גוף ו .5

 . ולעניין זה לא יחול חריג אחריות מוצר, במתקן

ן תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי כנגד הפוליסה כוללת כיסוי בגי .2

 .המזמינה

עליו מותקנת המערכת הפוטו וולטאית ייחשב כרכוש צד " המזמינה"רכוש ה .5

 .למעט אותו חלק שבשליטתו של הקבלן שלישי

 

י הקבלן בבצוע העבודות לרבות "ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים ע .ב
 :בגבולות של, קבלני משנה ועובדיהם בכל דרגה שהיא 

 ₪  22,222,222  מקרה ותקופה    

 .הכיסוי אינו כולל מגבלה כל שהיא הקשורה לעבודות בגובה  

 

 ביטוח אחריות מקצועית  .ג

 בגין או בקשר  כמפורט ברישא למסמך זה  המזמינהאו /הקבלן  :שם המבוטח 

 .למעשי או מחדלי הקבלן  
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אשר , או לרכושו של אדם או גוף כלשהו/הביטוח מכסה אחריותו של הקבלן בגין נזק לגופו ו 
בגבול , בגין רשלנותו המקצועית, או מי מטעמו /נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ו

 .₪ 2,222,222-תקופת הביטוח שלא  יפחת מסך כ ל"אחריות למקרה אחד ובסה

ללא זיקה למועד , התאריך הרטרואקטיבי בביטוח אינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודה
 .תחילת הביטוח או מועד חתימת ההסכם

בכפוף , או הקבלן נכלל בשם המבוטח בכל הנוגע לאחריותן  עקב פעילות הקבלן/ו המזמינה
 .המזמינהאו /ו המזמינהעט תביעת הקבלן כנגד לסעיף אחריות צולבת אך למ

ואנו מוותרים על זכותנו לשיתוף , המזמינהאו /ו המזמינההביטוח הנו קודם וראשוני לביטוחי 
 .ביטוחיו בגין נזק המכוסה בביטוח זה

או אי /למעט עקב מרמה ו או יבוטל/במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש מסיבה כלשהי ו
חודשים נוספים  9מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות למשך , תשלום דמי הביטוח 

וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח , או בוטל הביטוח בחברתנו/מהמועד בו פג תוקף הביטוח ו
ייחשב כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך , המקורית עליו תימסר הודעה במשך תקופת גילוי זו

 .תקופת הביטוח
 

 (. כולל)___________עד ___________ הביטוחים יערכו לתקופה מתאריך כל .            2

כמצוין ברישא למסמך  המזמינהבפוליסות הביטוח של הקבלן נכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד  .5

 .זה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון

 חלת הביטוחהתקפות במועד הת, "ביט"הפוליסות הינן בהיקף כיסוי שלא יפחת מתנאי פוליסת  .2

 .עד כמה שלא שונו באישור זה, (למעט נוסח פוליסה אחריות מקצועית ) 

 :אנו מאשרים כי בכל הביטוחים הנזכרים .2

מעשה מחדל ל או בקשר  כמבוטח נוסף בגין" מזמינה"מורחב לכלול את ה' ביטוח צד ג

לעניין  היה ונטען המזמינהביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את . או רשלנות הקבלן

קרות תאונת עבודה כלשהי כי הנו נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי ממועסקי 

 .או הפועלים מטעמו/הקבלן ו

 ." מזמינה"או ה7ואו מי מטעמו  /או קבלני משנה ו/בפוליסות יהיה הקבלן ו" המבוטח"

 .עילבכפוף להרחבי השיפוי המפורטים ל לרבות כל המצוינים ברישא למסמך זה"  המזמינה" 

 .בביטוחי החבות נכלל סעיף אחריות צולבת (ב) 

הודעה  אלה אם נמסרה נכלל תנאי הקובע  כי הפוליסות אינן ניתנות לביטול ה  (ג)

 .יום לפחות לפני מועד הביטול המבוקש 92 למזמינה מוקדמת 

נקבע כי הפרת תנאי והתניות הביטוח בתום לב על ידי הקבלן לא תפגע בזכויות  (ד)

 ".נהמזמי"ה

פ תנאי והתניות הפוליסות תחולנה על הקבלן בלבד לרבות החובה "ע" מבוטח"חובות ה .5

 .לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות

המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ( אם יש כזה)כל סעיף  .9

ל הוא "הפוליסות הנ הביטוח על פי המזמינהולגבי , המזמינהביטוח אחר לא יופעל כלפי 

במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ללא זכות השתתפות " מזמינה"המזכה  את ה" ביטוח ראשוני"
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 מסירה תחזוקה , הקמה, לתכנון

 וולטאיים-ואחריות של מתקנים פוטו
 העיר עכו בתחום בהסדרת מונה נטו
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מכשירי , מעליות, למנופים, דרכים, ת ובנייניםהחריגים המתייחסים ליסודו: בטלים ומבוטלים .7

בכפוף לברור אצל )מתקנים או כבלים תת קרקעיים , צינורות, חפירות, טעינה ופריקה, הרמה

מלבד  ( )מעל לסכום המכוסה בבטוח הרכב ₪  922,222עד סך )כלי רכב ( הרשויות המוסמכות

קבלנים וקבלני משנה , תאונתי זיהום, (האחריות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

תביעות שיבוב של המוסד , השבתה, שביתה, מהומות, פרעות, עבודות נוער על פי חוק, ועובדיהם

 ".מזמינה"לביטוח לאומי כנגד ה

ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב הקבלן  .3 

בו או בפוליסות שינויים  אלא אם נמסרה לכם בקשר עם בצוע העבודות ולפיכך לא יחולו 

 .יום לפני כניסתו של שינוי זה לתקפו 92הודעה מראש ובכתב לפחות 

 ________________    ______________________ 

 חתימת המבטח       תאריך  

 :רשימת הפוליסות

 תקופת ביטוח____________   'פוליסת אחריות כלפי צד שלישי מס.  5

 תקופת ביטוח____________   'מס פוליסת חבות מעבידים . 2

 תקופת ביטוח ____________   'פוליסת אחריות מקצועית מס5

 _____________טלפון ________________כתובת ________________ שם: פרטי סוכן הביטוח 

 

 

 

 
 


