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 מסמך א'

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים

 12/ 2019מכרז מס' 

ותחזוקה שוטפת של טיוב תשתיות חשמל )כולל בקרה ושו"ב( , לאספקה, התקנה ותחזוקת תאורת רחובות לד 
 תאורת רחוב בתחום שיפוט המועצה

 -נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע -

 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 

הישיבה תתקיים  –ישיבת הבהרות חובה 
 במשרדי המועצה 

  10:00 חמישי 24.10.19

 12:00 שלישי .195.11 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 16:00עד השעה  שני 11.1952.  מועד אחרון להגשת הצעות

 16:10 שני 11.1952. פתיחת מעטפות

   ש"ח 2,500 לא יוחזר  –עלות רכישת מסמכי המכרז 

 לא ישתתף בישיבה הצעתו תיפסל על הסף.  , מציע שנציג מטעמוחובהישיבת הבהרות הינה  •

 מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים. •

 

 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים –מסמך א' 

 מסמכי המכרז .1

 הוראות למשתתפים ותנאי המכרז  -מסמך א'  (א)

 נוסח כתב ערבות מכרז - 1נספח  (1)

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

 ומכתב המלצה  אישור על ניסיון המשתתף - 3נספח  (3)

 אישור בדבר העסקת עובדים - 4נספח  (4)

 אישור בדבר איתנות פיננסית - 5נספח  (5)

 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות - 6נספח  (6)

 תצהיר לעניין שמירה על הוראות חוק ההגבלים העסקיים - 7נספח  (7)

 תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה - 8נספח  (8)

 הידראולייםתצהיר לעבודות התחזוקה לעניין החזקת מנופים  – 9נספח  (9)

 לעבודות התחזוקה לעניין הקמת מוקד מאויש ומחסן חלפיםתצהיר  - 'א 10נספח  (10)
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 תצהיר העדר זיקה.  – ב' 10נספח  (11)

 מפרט כללי - 11נספח  (12)

 תנאים כלליים מיוחדים - 12נספח  (13)

 מפרט טכני לעבודות האספקה וההתקנה  - 13נספח  (14)

 מפרט טכני לעבודות האחזקה – 14נספח  (15)

 ות.הצהרה מהנדס בטיח –בטיחות הוראות  –א  15נספח  (16)

 הוראות בטיחות קבלן ראשי )"מבצע הבניה"( –'ב 15נספח מספר   (17)

  דרישות חח"י. –ג'  15נספח  (18)

 כתב הכמויות  – 16נספח  (19)

 הצעה מקצועית  - 17נספח  (20)

 הצעת מחיר  - 18נספח  (21)

 טונדו -נספח בקרה  - 19נספח  (22)

 חוזה ההתקשרות לעבודות האספקה וההתקנה של המתקנים   -מסמך ב'  (ב)

 כתב ערבות ביצוע   -' נספח א (1)

 אישור קיום ביטוחים  - נספח ב' (2)

 רשימת הפיצויים המוסכמים  - נספח ג' (3)

תחזוקה שוטפת   תידרשלהם    –עד פרסום המכרז  ורשימת ישובים ומתקנים קיימים במ  –נספח ד'   (4)
 במהלך תקופת ההקמה 

 חוזה התקשרות לעבודות האחזקה -מסמך ג'  (ג)

 כתב ערבות ביצוע   -' Aנספח  (1)

 אישור קיום ביטוחים .  - 'Bנספח  (2)

 

 הערות כלליות .2

 דגשים  (א)

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

תמורת            ,במחלקת גביה קבוץ גבעת ברנר ב מועצהאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי ה (2)
 .08:00-15:00ה' בשעות -( בימים א'₪ )שלא יוחזרו 2,500 סך של

  . חדר ישיבות – מועצהבבניין המועד כמפורט בטבלה לעיל יתקיים בחובה מפגש מציעים  (3)

ונושאת את מספר את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה  (4)
לתיבת מועד האחרון להגשת ההצעות הנקוב בטבלה לעיל. המכרז ללא סימני זיהוי אחרים עד ל

 .מועצהבבניין העליונה, המכרזים בקומה 
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תבחן את  מועצהמתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. ה מועצהאין ה (5)
 אמות מידה של איכות ומחירההצעות במספר שלבים, כמפורט להלן, ותעניק ניקוד להצעות על פי  

 . כמפורט במסמכי המכרז

ע"י מספר מציעים מובילים )לפי שיקול דעת  ביצוע פיילוטהבחירה במציע הזוכה תתבצע לאחר  (6)
 (, והכל בהתאם למפורט להלן. מועצהה

 כללי (ב)

עתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מההוראות הקבועות בה על המציע להגיש את הצ (1)
 .מועצהעלולה להביא לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של ה

והמציע לא יהיה רשאי לעשות בהם כל שימוש אלא  מועצהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל (2)
 לצורך ההכנה של הצעתו.

שהוא הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז יחולו על כל ההוצאות מכל מין וסוג  (3)
 המציע בלבד ולא יוחזרו לו בכל מקרה.

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

אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף או סעיפים  (5)
מכרז, אין להם תוקף, או שהם בטלים, או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע במסמכי ה

 בשאר חלקי מסמכי המכרז, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין. 

ו/או ועדת המכרזים ו/או כל היועצים ששימשו אותן לא תחול אחריות מכל מין וסוג   מועצהעל ה (6)
יוק ו/או השמטה שנתגלו במסמכי המכרז ו/או בכל הקשור שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי ד

למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או 
 בעל פה במסגרת הליך המכרז.

ההצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד, ללא כל חוזה, תיאום או קשר עם גופים או גורמים  (7)
 ם הצעות למכרז זה. אחרים המגישי

גופים/גורמים אשר יש להם קשר עסקי ו/או משפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר ח.פ. נפרד(, היוצר  (8)
ו/או עלול ליצור ניגוד עניינים ו/או לפגוע בתחרות ביניהם, לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או 

 היעדר תחרות, לא יגישו שתי הצעות נפרדות למכרז זה.

 הצעה אחת בלבד למכרז.מציע רשאי להגיש  (9)

לבדה שומרת על זכותה להזמין עבודות מסוג העבודות גם מספקים אחרים עמם יש/תהיה   מועצהה (10)
 לה התקשרות בנושא.

 

 עיקרי ההתקשרות .3

 כללי  (א)

"( מבקשת לקבל מועצהה)להלן: " ברנר מועצה אזוריתבמסגרת פרויקט להתייעלות אנרגטית,  (1)
ובדרישות המפורטות לביצוע העבודות גם אך לא רק, הצעות מחברות, העומדות בתנאים 

 -כדלקמן:

פירוק ופינוי גופי תאורה קיימים, אספקה, התקנה  –אספקה והתקנה של תאורת לד  (א)
, אספקת ציוד ואביזרים לרבות לצורך טיוב LEDותפעול של גופי תאורה בטכנולוגית 

והכל כמפורט במסמכי המכרז "(,  המתקניםתשתיות חשמל ועמודי תאורה )לעיל ולהלן: "
 "(.עבודות האספקה וההתקנה של המתקנים)לעיל ולהלן: "

עבודות האספקה וההתקנה של המתקנים תעשנה בשלבים, בכל ישוב בנפרד ו/או בו זמנית 
לא היישובים יחדיו  בכל הישובים, ע"פ שיקול דעת המועצה. סה"כ תקופת העבודות בכל

 צו תחילת עבודה. הוצאת  חודשים ממועד 6על תעלה 
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התקנת מערכת לניהול ישיר  - אספקת והתקנת מערכת שליטה ובקרה ותשתיות חשמל (ב)
ללא תלות ביחידת התקשורת, סוג, יצרן וכיו"ב, והכל  מועצהשל מערכת התאורה ב

  – "(עבודת אספקה והתקנה של מערכת שו"בכמפורט במסמכי המכרז )לעיל ולהלן: "
 

טעונות נתונות לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה ועבודות אלו  מובהר בזאת כי  
ו/או ככל שהמועצה דות  תקציב נוסף, נפרד וככל שלא יתקבל מימון / תקציב לביצוע העבו

לא יתבצעו העבודות. בהגשת ההצעות במכרז המציעים  –תחליט שלא לבצע עבודות אלו 
מצהירים כי לא יעלו כל טענה ו/או דרישה כנגד המועצה ככל שעבודות אלו לא יתבצעו, 

 לרבות מחמת העדר תקציב. בהתאם לשק"ד המועצה 

סר הודעה מתאימה לספק הזוכה והספק תמ – מובהר בזאת כי ככל שיתבצעו עבודות אלו
שתכלול את  טונדושל חברת  טונדו סמארטהזוכה ידרש לספק מערכת ניהול בקרה מסוג 

 למסמכי המכרז.  19כל הרכיבים הכלולים בנספח 

 לאספקת המערכת. טונדו רות עם חברת יהזוכה יתקשר יש

 2833266-050הגב' טלי קלינמן  –על המציעים לפנות אל חברת טונדו, איש קשר 
 iot.com-tali@tondo  לצורך קבלת הצעת מחיר לנושא זה. מובהר בזאת כי חברה טונדו

עלה מחוייבת כלפי המועצה למכור למציעים את המערכת הנדרשת במחיר אחיד, שלא י
 על מחיר שסוכם בין המועצה לטונדו. 

חתום ע"י המציע ומאושר ע"י חברת  19כמו כן, על המציעים לצרף להצעה גם את נספח 
       טונדו.

העבודות יתבצעו בהתאם   - בכפוף לקיום תקציב והחלטת המועצה על ביצוע עבודות אלו
 ללו"ז הקבוע לעבודות האספקה וההתקנה של המתקנים. 

עבודות האספקה וההתקנה של המתקנים ועבודת האספקה והתקנה של מערכת שו"ב, 
 ."של מערכת שו"ב עבודות האספקה וההתקנהלהלן יחדיו: "

סגרת אספקת שירותי תחזוקה ותפעול לכלל המתקנים במ - שירותי תחזוקה למתקנים (ג)
  -וכמפורט להלן  לתקופת הפעלה קבועה מראש הסכם 'טוטאל ריסק'

  –שלבים לושה עבודות התחזוקה מתחלקות לש          

יספק המציע הזוכה בכל ישובי המועצה  – במהלך תקופת ההקמה של המתקנים –בשלב ראשון  (1)
 יישוביתחזוקה שוטפת של מתקנים קיימים וזאת עד לתום תקופת ההקמה של המתקנים בכל 

למען הסר ספק, התחזוקה תסופק הן למתקנים קיימים והן למתקנים שיותקנו/ יוקמו המועצה. 
ו"ת נל"ג לגו"ת לד שזכה בכל תיקון הדורש החלפת גו"ת, יחליף הקבלן את גע"י הקבלן הזוכה. 

 במכרז ואושר להתקנה

חודשים ממועד השלמת ביצוע עבודות  12תקופה של   – תחזוקה במהלך תקופת הבדק בשלב שני (2)
תקופת הבדק( במהלכה יספק הזוכה שירותי תחזוקה שוטפת לכל מתקני תאורת  -ההקמה )להלן

 תה בתום תקופת ההקמה. חודשים שתחיל 12הרחוב בתחום שיפוט המועצה וזאת לתקופה של 

בתום תקופת הבדק, ימשיך הספק הזוכה לתחזק את כל  –תחזוקה שוטפת  –בשלב השלישי  (3)
 12תקופות נוספות בנות עד  4חודשים + עד  12מתקני התאורה בישובי המועצה תקופה של 

   חודשים כל אחת.
 "(. עבודות התחזוקה)לעיל ולהלן: "

   הסכמים (ב)

על פי שיקול דעתה ומבלי שתצטרך לנמק את  מועצהה החלטת הסכם, לייחתם עם הזוכה במכרז  (1)
  -החלטתה, כדלקמן:

מתקני התאורה, כמו גם תחזוקת כלל  והפעלה התקנה, האספקהההקמה, הסכם לעבודות 
ות ההקמה, הבדק, התחזוקה לתקופ בשיטת 'טוטאל ריסק'תשתיות החשמל והמרכזיות 

 )מסמכים ב' וג'(. כאמור במסמכי המכרז.  והאופציה

mailto:tali@tondo-iot.com
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 ותנאים כלליים מיוחדים מפרטים (ג)

מחייבים כולם, הן בביצוע עבודות  (14-11נספחים המפרטים והתנאים הכלליים המיוחדים ) (1)
 האספקה וההתקנה והן בביצוע עבודות התחזוקה.

בודות האספקה וההתקנה מבלי לגרוע מן האמור ולמען הסר ספק, יובהר, כי המפרט הטכני לע (2)
משלימים זה את זה, ומחייבים יחדיו (  14 נספח( והמפרט הטכני לעבודות התחזוקה )13 נספח)

 , הן בביצוע עבודות האספקה וההתקנה והן בביצוע עבודות התחזוקה.זמנית-ובו

 מערכת בקרה / שו"ב  -מימון התמורה ע"י משרדי ממשלה   (ד)

מקורה יהיה במימון משרד  שו"ב  –ביצוע עבודות מערכת בקרה מודיעה בזאת, כי  מועצהה (1)
)להלן:   משרדהכלכלה ו/או משרד האנרגיה ו/או כל משרד ממשלתי ו/או גוף אחר, על פי נהלי אותו  

את כל האישורים  מועצה"(. על כן, המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז, ימציא לנהלי המשרד"
נהלי המשרד ובהגישו הצעה למכרז זה  הוא מקבל על עצמו את כל הוראות נהלי הנדרשים על פי 

 בקשר לכך.   מועצההמשרד ומצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי ה

כן  לא יתבצעו עבודות אלו. –ככל שלא יתקבל מימון עבור ביצוע עבודות מערכת הבקרה / שו"ב  (2)
מובהר בזאת כי עבודות מערכת שו"ב הן עבודות שיתבצעו ע"פ שיקול דעתה של המועצה והמועצה 
תהיה רשאית לקבוע כי עבודות אלו לא יתבצעו גם אם יתקבל מימון /מימון חלקי לביצוע 

 העבודות. 

וכי הינו בגדר אומדן  -מובהר בזאת, כי היקף העבודות, כמצוין במסמכי המכרז, ובמפרט הטכני  (3)
ללא שינוי  - 50%המועצה תהיה רשאית להפחית ו/או להגדיל מהיקף העבודות נשוא המכרז עד 

  כלפי מעלה במחירי היחידות או העבודות.

למסגרת תקציבית קיימת והמועצה תהיה  יותאםלמען הסר ספק, הביצוע בפועל של הפרויקט  (4)
רשאית להקטין פרקים שלמים ו/או חלקי פרקים ו/או סעיפים מתוך כתב הכמויות, לרבות אי 
ביצוע של כל עבודות הקמת מתקני שו"ב ו/או כל פרק או רכיב מהעבודות  ללא כל טענה ו/או 

י שיקול דעתה הבלעדי של דרישה מצד הזוכה  וללא שינוי כלפי מעלה במחירי היחידה והכל לפ
 המועצה. 

  בהעדר תקציב ו/או במקרה של תקציב חלקי, לא יבוצעו עבודות ו/או חלקן.
עוד מובהר בזאת למען הסר ספק, כי המועצה תהיה רשאית להחליט בכל עת )טרם מתן צו 
התחלת עבודות( להקטין את היקף העבודות הכל ע"פ שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לרבות 

 היבטי תקציב, צרכים תפעוליים ו/או כל שיקול אחר של המועצה.  עקב
 

בנוסף לתקציב הנדרש לצורך אספקת רכיבי המערכת   –מסגרת תקציבית לעבודות נוספות   (5)
וגופי התאורה )כתב הכמויות לשקלול(, המועצה תהיה רשאית לבצע עבודות נוספות )כתב  

נחה הנקובה בהסכם המכרז(  כמויות לא לשקלול או ע"פ מחירון דקל בהפחתת הה
  –באמצעות הקבלן במסגרת תקציבית 

מליון ₪ לא כולל מע"מ לכל  3מסגרת שלא תעלה על  – במהלך תקופת ההקמה  (א)

 תקופת ההקמה.  

מליון ₪ לא כולל מע"מ  0.5מסגרת שלא תעלה על  –במהלך תקופת התחזוקה  (ב)

 לשנה.  

למען הסר ספק, האמור בסעיף זה הינו לצרכי המועצה בלבד ואין בו כדי לחייב את   (ג)

 המועצה לבצע עבודות אלו באמצעות הקבלן ו/או להתחייב להיקף עבודות כלשהו. 

 
 ביטוח (ה)
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קבל )יבחר כזוכה במכרז( ימציא המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תת (1)
למועצה העתק מפוליסות הביטוח שלו ואישור קיום ביטוחים המעידים על עמידתו בדרישות 

 הביטוח הנדרשים במכרז זה.
מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו  (2)

ואת המשמעויות הכספיות של התאמת  אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז
 הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המועצה, ככל שיש כאלה.

 למען הסר ספק מובהר בזאת: (3)
a. מסרבת להתאים    מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת הביטוח 

  הביטוח שלו לדרישותכיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי 
 המועצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו.

b.  מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה במועד הנקוב
הזכות, לפי שיקול  שמורה למועצהו, , יחשב הדבר כהפרה יסודית של תנאי המכרזבמכרז

דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר וכן 
לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לה 

יועץ הביטוח של מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיה. מובהר ומודגש בזאת כי ל
 .  מועצה הזכות לאשר שינויים בתוכן הביטוח הנדרש על פי מכרז זהלהמועצה ו

מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור עריכת  (4)
ביטוחים )נספח ג'( בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה. מובהר, כי למועצה 

כים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב שיקול דעת בלעדי שלא להס
לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש, יהווה הפרה 
יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום לביטול זכיה, חילוט ערבות הצעה / 

 מפורט לעיל. ערבות ביצוע ומסירת העבודות לצד ג' כ
 

 

 קבלני משנה (ו)

ככל שהמציע הזוכה יעסיק קבלני משנה לביצוע העבודות )הן עבודות האספקה וההתקנה והן  (1)
על מסירת  מועצה, במועד קבלת הודעת המועצהעבודות התחזוקה(, יהיה עליו להגיש לאישור ה

 השונים. עבודה, את רשימת קבלני המשנה שבדעתו להעסיק, לרבות רשימת היצרנים והספקים

נתן, כדי לגרוע מאחריות הקבלן על עבודות קבלני המשנה מטעמו. יאין באישור המועצה, ככל ש (2)
  

 מועד תחילת עבודות האספקה וההתקנה  (ז)

בדבר זהות   מועצהלהלן( ושקלול התוצאות הסופיות, תכריע ה  מפורט  לאחר סיום שלב הפיילוט )כ (1)
צו התחלת עבודה לביצוע , ימסרו הודעות בדבר תוצאות המכרז, יחתם הסכם ויוצא לזוכה הזוכה

 עבודות האספקה וההתקנה. 

צו זה יכלול את כל דרישות עבודות האספקה וההתקנה על פי מכרז זה, לו"ז, מתודולוגיה לביצוע,  (2)
 לנכון להחיל בצו. מועצההחרגות ותנאים וכל מה שתיראה ה

 אישור על כך.  מועצהדה יבצע הקבלן הזמנת ציוד נדרש וימציא לעם קבלת צו העבו (3)

הזוכה יחל בביצוע עבודות האספקה והתקנה במועד הקבוע בצו התחלת עבודה שיימסר לו על ידי  (4)
"(, כאשר עבודות האספקה וההתקנה יושלמו צו התחלת עבודה" ו"המועד הקובע)להלן: "  מועצהה

"(, הכל בהתאם להוראות תקופת ההקמהמהמועד הקובע )להלן: " חודשים קלנדריים 6תוך 
 (.ב'מסמך ההסכם )

 עבודות האספקה וההתקנה  (ח)

, מכוח ובהתאם למפורט במסמכי המכרז, יסופקו מועצהגופי התאורה שיאושרו להתקנה על ידי ה (1)
הזוכה על עמודי התאורה המשויכים למרכזיות ובכל עמודי התאורה והפנסים ויותקנו על ידי 

 "(. האתריםהמשויכים אליהם )להלן: "
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הזוכה יהיה אחראי בלעדית לביצוע, על חשבונו, של תכנון וביצוע אופטימלי של העבודות, ובכלל  (2)
 זה אספקת ציוד ואביזרים גופי תאורה, רישוי, הקמה, התקנה, חיבור לרשת. 

לי לגרוע מכלליות האמור, ככל שאיזה מהעבודות תהא טעונה קבלת אישורים ו/או ביצוע מב (3)
תשלומים, על פי הוראות הדין ו/או דרישות הגורמים המוסמכים, יהא הזוכה אחראי בלעדית 

 להגשתם ו/או תשלומם, לפי העניין. 

ם )למעט הזכות ממועד התקנתם, ולזוכה אין כל זכויות בה מועצההבעלות במתקנים תהא של ה (4)
( ומשך מסמך ב'והחובה לתפעל ולתחזק במסגרת תקופת הבדק, לפי הסכם האספקה והתחזוקה )

 (. מסמך ג'כל תקופת עבודות התחזוקה, מכוח הסכם התחזוקה )

באחריות תשלום, יהא תשלום זה  ( חח"י -ברת חשמל לישראל )להלןבמידה ובהתקנה דרשה ח (5)
  .חח"י, לרבות תיאום ההתקנה מול הזוכה

תהא רשאית, בכל שלב, להקטין ו/או להגדיל את היקף העבודות ובכלל זה מספר גופי  מועצהה (6)
התאורה, מרכזיות, עמודי וקווי תאורה, או כאמור, להחליט על ביצוע הפרויקט בשלבים, והכל 

החלטתה בעניין זה. ומבלי שתצטרך לנמק את  מועצהעפ"י שיקול דעתה המלא והמוחלט של ה
למציע ו/או לזוכה לא תהא כל תביעה ו/או טענה בעניין זה ולא תהא זכות לבקש ולדרוש תשלום 

למען הסר ספק, המועצה תהיה רשאית בכל  ו/או פיצוי כלשהוא בגין כל שינוי שייערך כאמור.
משיקולי   עת להחליט על ביצוע חלקי של העבודות הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט,

 ללא שינוי במחיר ליחידה.  –תקציב, שיקולים תפעוליים ו/או כל שיקול אחר של המועצה 

וכל  1954 -, הוראות כל דין לרבות חוק החשמל, התשי"ד יחח"המתקנים יעמדו במלוא דרישות  (7)
( וכל תקנות 1996תקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיעודכנו מעת לעת, חוק משק החשמל התשנ"ו )

חשמל וכל  -שהותקנו מכוחו, כפי שיעודכנו מעת לעת וכן הנחיות הרשות לשירותים ציבוריים 
דרישות הגורמים " ו"הוראות הדיןרשות ו/או גורם מוסמך לרבות הרשות המקומית )להלן יחד: "

  17ונספח  14-11 נספחים"(. ככל שקיימת לגבי איזה מהמתקנים דרישות במפרטים )המוסמכים
 יהם לעמוד גם בהן.(, הרי שעל

 אומדן( אינן אלא 16 נספחידוע למציע ומובהר בזאת כי הכמויות, המפורטות בכתב הכמויות ) (8)
 בפועל  , יותקנו ויופעלובלבד שאינו מחייב. הכמויות לצורכי התחשבנות תהיינה הכמויות שיסופקו

 . והתשלום הינו ע"פ ביצוע בפועל

מסמך והפרויקט בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בהסכם )המציע מתחייב לספק את תכולת המכרז 
בקשר  מועצה( ובהתאם למחירים שנקבעו, ומתחייב כי לא יעלה כל טענה ו/או תביעה כנגד הב'

( ו/או כמותם ו/או מחירם, לרבות טענה בגין 16 נספחלהיקפי רכישת המוצרים בכתב כמויות )
 נה בגין כך.   מניעת רווח. למציע לא תהיה כל זכות תביעה ו/או טע

 עבודות התחזוקה (ט)

גופי תאורה , סה"כ בהם יבוצע הפרוייקט יישובים  6מתוכם  ישובים 7 -בתחום שיפוט המועצה  (1)
  מרכזיות 65 -כ, סה"כ מרכזיות 1,892יימים הינה ק

 

  –פרקי זמן שלושה כאמור לעיל, עבודות התחזוקה יתחלקו ל (2)
בכל ישובי המועצה. התשלום עבור עבודות  – עבודות תחזוקה במהלך תקופת ההקמה (א)

התאם להצעת המציע כמופיע בטבלת המחיר בהתחזוקה במהלך תקופת ההקמה יהיה 

 . לתחזוקה

חודשים ממועד השלמת ביצוע  12תקופה של   – עבודות תחזוקה במהלך תקופת הבדק (ב)

מהמחיר  50%המחיר שישולם לזוכה הינו  –תקופת הבדק(  -עבודות ההקמה )להלן

 החודשי לתחזוקה בשלב א'. 

המחיר שישולם לזוכה הינו ע"פ מחיר לתחזוקה  –בתום תקופת הבדק    –  תחזוקה שוטפת (ג)

 שלב א'. 
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המבוססת , לרבות מתקנים מתקני תאורת הרחובותעבודות התחזוקה ע"י הקבלן יכללו את: כל  (3)
ו/או  LEDלמיניהם, הקיימים ו/או אשר שודרגו לגופי תאורה  LEDעל פנסים בטכנולוגיית 

ועל עמודי חברת חשמל  מועצה, שהינם על עמודים בבעלות התחזוקהשיותקנו בתקופת ה
זה ומהווה חלק בלתי   בכפוף לנספח חח"י המצורף למכרז  מועצהוהנמצאים בתחום השיפוט של ה

לרבות עמודי התאורה, כל התשתית התת קרקעית ו/או העילית, המזינים את  נפרד ממנו.,
 המתקנים, כולל כל המרכזיות למאור, המזינות את המתקנים. 

עבודות התחזוקה לא יכללו עמודי חשמל ורשת מאור על עמודי חברת חשמל, שהינם בבעלות חברת  (4)
הקבלן יהיה אחראי לתיאום וקשר עם חח"י לביצוע  חברת חשמל.חשמל ומתוחזקים על ידי 

 התיקון. 

משמעותה שהקבלן ייקח בחשבון כל סיכון אפשרי לפגיעה או תקלה  TOTAL RISKשיטת  (5)
 במתקנים.

כל חלק במתקן ולהחליף כל פריט אשר יתקלקל או יפגע מסיבה כלשהי על חשבונו  על הקבלן לתקן   (6)
 ים. והכל כמפורט במפרט

 

 תנאי סף .4

תנאי סף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו. קיום תנאי סף בתאגיד קשור, באורגן של המציע, 
, זולת ככל שנקבע אחרת במפורש במסגרת תנאי בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף

 . הסף להלן

יווג הקבלני ושאר האישורים הנדרשים, יהיו על כל המסמכים הנדרשים בהזמנה לרבות הערבות הבנקאית, הס
 שם המציע בלבד.

רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המצטברים 
 המפורטים להלן:

על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות המציע הינו קבלן הרשום כדין בפנקס רשם הקבלנים  (א)
 הבאים:  המצטבריםהתקנות על פיו, בכל הענפים והסיווגים ו 1969 -תשכ"ט 

 . לפחות 2א')תאורת כבישים ורחובות( סיווג  270בענף  (1)

 לפחות.  2א)חשמל( בסיווג  160ענף משנה  (2)

על המציע לצרף להצעתו העתק של תעודות רישום המציע ברשם הקבלנים, המוכיחות את התקיימות 

 תנאי סף זה אצל המציע.

( המציע ביצע, 2016שנים האחרונות )החל משנת שלוש במהלך ה – LEDניסיון בהתקנת מתקני  (ב)
 (: 3 נספחפרויקטים בתחום תאורת רחובות, הכוללים את המפורט מטה, במצטבר )

 במצטבר  גופים    1,500לפחות  , בהיקף של  LEDהתקנה של גופי תאורה בטכנולוגית   (1)

 .רשויות מקומיות  2עבור לפחות 

עבור  , במצטברעמודים 100לפחות אספקה והתקנה של עמודי תאורה בהיקף של  (2)

 . רשויות מקומיות  2לפחות 

 2עבור לפחות  מרכזיות במצטבר 50לפחות התקנה של מרכזיות תאורה בהיקף של  (3)

 .רשויות מקומיות 

בות ושטחים ציבוריים אספקה והתקנה של מערכות בקרה ותקשורת בתאורת רחו (4)

 . רשויות מקומיות  2עבור לפחות  במצטבררכזות  25 לפחותפתוחים של 

וכן יצרף להצעה רשימת ממליצים )כולל שם, מספר   3להוכחת הדרישה יפרט המציע את ניסיונו בנספח 
 טלפון ומועד ביצוע הפרויקט( בהתייחס לשירותים /פרוייקטים שבוצעו על ידו. 
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( המציע בעצמו סיפק   2016 השנים האחרונות )החל משנת 5במהלך  - בתחזוקת תאורת רחובנסיון  (ג)
רשויות מקומיות תקופה של לפחות שנתיים בכל   2שירותי תחזוקה שוטפת של תאורת רחוב עבור לפחות  

 אחת מהרשויות. 

 ת    להוכחת הדרישה יצרף המציע להצעה המלצות /אישורי רשויות מקומיות בהתייחס לשירו
 שבוצע, כנדרש בתנאי הסף.  

 
 

ידי המציע, תקופת השירות וכן פרטים בדבר -במסגרת ההמלצות יש לציין את היקף השירות שניתן על
 זהות הממליץ )שם, תפקיד וטלפון(.

המציע )ו/או מי מטעמו( המתקנים )כולל מערכת השו"ב( המוצעים על ידי המציע )לפי העניין( עומדים  (ד)
(. כמו כן מובהר בזאת כי יש להציע   17  נספחבהתאם לטבלה    והתנאים הכללים )  פרטיםבכל דרישות המ

להוכחת האמור יש למלא את הנספחים כאמור ולצרף את המסמכים והמפרטים   –  דגמי פנסים  3לפחות  
כמו כן, על .  הטכניים השונים לצורך הוכחת העמידה בדרישות הנספחיםכאמור  17 הכלולים בנספח

 .  טונדוחתום על ידי המציע וחברת  19המציע לצרף את נספח 

המציע מעסיק )כעובדים שכירים( או קשור בהסכם עם צוות עובדים המיועדים על ידו לביצוע  - עובדים (ה)
 :( 4)נספח כלל העבודות, הכולל לפחות את כל אלה 

מהנדס בעל רישיון חשמלאי הרשום בפנקס המהנדסים בישראל, בעל ניסיון של  (1)
 לפחות, במתן שירותי התייעלות אנרגטית. שנתיים

מהנדס מתכנן תאורה בעל רישיון חשמלאי, הרשום בפנקס המהנדסים בישראל,  (2)
 ניבשעמודי תאורה ברצף  100 -בעל ניסיון בתכנון רשת מאור של לא פחות מ

 ים, לכל הפחות.פרויקטים שונ

חשמלאים בעלי רישיונות בתוקף מטעם  משרד העבודה והרווחה עפ"י החוק  3 (3)
 ותקנות החשמל, כאשר לפחות אחד מהם בעל רישיון מסוג "חשמלאי ראשי".

 12לפחות, בעלי אישורים תקפים לעבודה בגובה, בעלי ניסיון של לפחות  עובדים 2 (4)
רחובות ושצ"פים בטכנולוגיית בעבודה של התקנה או החזקת תאורת  חודשים

LED. 

 
, המוכיחות את התקיימות תנאי תעודות הסמכהצרף להצעתו העתק של ל  4מלא את נספח על המציע ל

. ככל שמדובר בעובד של העתק ת.ז של העובדים וקו"ח המפרטים את ניסיון העובדים כנדרשסף אלה 
יש לצרף אישור רו"ח של המציע לפיו הנ"ל מועסק ע"י המציע. ככל שמדובר בגורם הקשור  –המציע 

יש לצרף אישור הגורם לפיו ככל שהמציע יזכה במכרז, יסופקו ע"י הנ"ל שירותים  –בהסכם עם המציע 
 למציע. 

 (5 איתנות פיננסית )נספח (ו)

 באמצעים ברשימת החשבונות המוגבלים של בנק ישראל.המציע אינו לקוח מוגבל  (1)

 לא תלויה ועומדת לגבי המציע בקשה לכינוס נכסים/פירוק/הקפאת הליכים/הסדר נושים. (2)

הערה המעלה ספק   2016-2018לשנים לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע  (3)
של  58יקורת מספר בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי", כהגדרתו בתקן ב

 לשכת רו"ח  בישראל.

למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע ממתן שירותים של אספקה והתקנת מתקני תאורה  (4)
 .מיליון ₪ )לא כולל מע"מ( בכל שנה 8 ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹשל לפחות  2018-ו 2017, 2016בשנים 

 אישור רו"ח בנוסח המצורף למסמכי המכרז.   –להוכחת האמור יצרף המציע 

 בהתאם לרכיבי האיכות להלן.  - נקודות 34 -שלא יפחת מהמציע יקבל ניקוד איכות מינימלי  (ז)
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המציע ו/או מי ממנהליו ומורשי החתימה שלו, לא הורשעו בפלילים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות  (ח)
היא פשע ו/או בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מרמה או למכרז זה, בעבירה ש

בעבירה של מתן שוחד או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע, למעט הרשעות שהתיישנו או נמחקו 
 (.6 נספח) 1981-)בהתאמה( לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א 20 – 19בהתאם לסעיפים 

 להוכחת האמור יצרף המציע להצעה תצהיר בנוסח המצורף למסמכי המכרז.   

 .להלן( 6)סעיף  כמפורט במסמכי המכרז -להצעה המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית  (ט)

המציע, או קבלן המשנה מטעם המציע, בעל אישור מטעם חברת חשמל לביצוע עבודות חשמל ברשת  (י)
 ש לצרף אישור.י –תאורת רחובות על עמודי חברת חשמל 

לשם אחזקת   מ' לפחות,  15הידרואולי בעל סל מותאם לגובה עד  ף  מנו  1לפחות  בבעלות או ברשות המציע   (יא)
יש לצרף אישור בנוסח  –(.  9 נספחמתקני התאורה ולתיקון כל סוגי הפנסים בכל הגבהים הנדרשים )

בבעלות המציע, יש לצרף גם המצורף למסמכי המכרז, כולל העתק רשיונות המנופים. ככל שהמנוף אינו 
 אישור של בעל הרכב לפיו המנוף יועמד לרשות המציע לצורך ביצוע השירותים ככל שידרש.  

להוכחת האמור יצרף המציע הצהרה בנוסח המצורף  -המציע נעדר זיקה לחבר מועצה ו/או עובד מועצה  (יב)
 למסמכי המכרז. 

 .נציג מטעם המציע השתתף בסיור קבלנים חובה שהתקיים (יג)

  יש לצרף קבלה.  –המציע ו/או מי מטעמו רכש את מסמכי המכרז  (יד)

המועצה שומרת על  מציעים שלא יעמדו בכל תנאי הסף הנ"ל, הצעתם תפסל על הסף ולא תובא לדיון. (טו)
 זכותה לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות ביחס לבחינת עמידת המציע בתנאי הסף.

 

 אישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצעה: .5

 לעיל.  4דת המציע בדרישות הסף הקבועות בסעיף יכל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמ (א)

כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע, לרבות מסמכים בהם נדרש אימות ע"י עו"ד או אישור רו"ח,  (ב)
 בנוסח הנכלל במסמכי המכרז.

הודעות הבהרה ו/או מענה לשאלות הבהרה מטעם המועצה, ככל שהיו, כשהם חתומים על ידי המציע  (ג)
 בתחתית כל עמוד.

 עודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.ת (ד)

 .1976-אישור תקף על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו (ה)

 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך. (ו)

 :תאגידבמידה והמציע הינו  (ז)

 3)תאריך שלא יעלה על תעודת התאגדות וכן תדפיס רשם החברות מעודכן למועד הגשת ההצעה  (1)
 חודשים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות(.

 אישור עו"ד או רו"ח:  (2)

 שמות המנהלים של התאגיד. (א)

 שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד. (ב)

 :שותפותבמידה והמציע הינו  (ח)

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד.  (1)
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 הסכם השותפות.  (2)

 ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות.אישור עו"ד או רו"  (3)

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של  -עסק בשליטת אישה במידה והמציע הינו  (ט)
 מחזיקה בשליטת העסק. 

  -לעניין סעיף זה 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים  -"עסק בשליטת אישה" 
 ( של ההגדרה אישור; 2)-( ו1אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד  –"אישור" 
 אלה: מ

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג  -(       אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה 1)
 של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -(        אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 2)

יקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או נושאת משרה בעסק אשר מחז –"מחזיקה בשליטה" 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא  –"נושא משרה" 
 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

ומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רש –"עסק" 
 תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

 ערבות מכרז .6

ע"ס  , לטובת המועצה  לפי דרישהכל משתתף יצרף להצעתו במכרז ערבות בנקאית בלתי מותנית לפירעון   (א)
 .  1 נספח בנוסח דוגמת  28/2/2020לפחות עד ליום שתהיה בתוקף  ₪, 30,000

הערבות הבנקאית  -הערבות תהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה עם ההצעה במכרז )להלן:  (ב)
 (. להצעה

המועצה תקבל ערבות גם בנוסח אחר, ובלבד שהערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית, לפירעון לפי  (ג)
 חדים.דרישה כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו בהוראות הנקובות במפרט התנאים וההוראות המיו

חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה   3הרשות בידי המועצה לדרוש הארכת תוקף כל ערבות למשך   (ד)
 כזה, להאריך תוקף הערבות הבנקאית להצעה כנדרש, בהתאם להוראות המועצה.

 )ו( להלן.  20בהתאם לאמור בסעיף  –ערבויות ההצעה יוחזרו למציעים  (ה)

סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא יעמוד המועצה תהא רשאית לחלט את  (ו)
בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות 

 להשמיע את טענותיו:
 

 הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. -

 מידע מהותי בלתי מדויק.הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או  -

 הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. -

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם  -

 ליצירת ההתקשרות של המועצה עמו.
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במועד שייקבע ע"י המועצה,   אם לא יחתום המציע הזוכה על החוזה בנוסח המצורף למכרז זה -

תהא המועצה רשאית לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך 

מראש, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת לרבות הזכות לתבוע את קיום ההסכם על ידו ו/או 

 לתבוע כל נזק שייגרם לה העולה על סכום הערבות.

בסעיף תוחזר לו ערבות ההצעה בהתאם למפורט  – זכה מציע במכרז חולטה ערבות ההצעה ו/או לאלא  (ז)
   . ובכפוף ליתר הוראות המכרז )ו( להלן 20

בעת החתימה על ההסכם יחליף הזוכה את ערבות המכרז, בערבות קבועה לפי התנאים הקבועים בהסכם  (ח)
 "(. ערבות הביצוע)להלן: "

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

 

 סדר קדימויות בין המסמכים .7

בשלב הליך המכרז, במקרה של אי התאמה בין מסמכי המכרז, יהא סדר העדיפות בין המסמכים  (א)
 כדלקמן: 

 (.  מסמך אהוראות למשתתפים ) (1)

 (.14-11ים נספחהמפרט הטכני ) (2)

 (.  ב' ג'מסמכים ההסכמים ) (3)

 המסמכים כדלקמן:החל ממועד חתימת הצדדים על ההסכם, יהא סדר העדיפות בין  (ב)

 (. , ב' ג מסמכים ההסכמים ) (1)

 (.  14-11 נספחהמפרט הטכני ) (2)

על אף האמור בסעיף זה לעיל, במקרה של סתירה בין המסמכים השונים, בכל מקרה תגבר ההוראה  (ג)
 לפי שיקול דעתה.  מועצההמיטיבה עם ה

 

 הצעת המשתתף ואופן הגשתה .8

 כללי (א)

לקבוע במסמכי המכרז וכל סטייה מהוראות אלה עלולה על המציע להגיש את הצעתו בהתאם  (1)
. ובכלל זה לא יוסיף המציע ולא יבצע מועצהלשיקול דעתה הבלעדי של ה -להביא לפסילת ההצעה

 כל שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או הסתייגויות מכל סוג כלשהו במסמכי המכרז.

התקיימות איזו מהערכות המציע ו/או מודגש בזאת במפורש, כי הצעת המציע תהא סופית, וכי אי   (2)
אי התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או תכניותיו, לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של 

 הצעתו ו/או לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז.

ובהתאם   מועצהבכל מקרה, ביצוע העבודות בפועל יעשה בכפוף לקבלת צו התחלת עבודה בכתב מה (3)
(. התמורה תשולם אך ורק בהתאם לביצוע ב'מסמך   להיקפים הקבועים בו, הכל כמפורט בהסכם )

להקטנת   מועצהכאמור, בכפוף לזכויות הולאחר אישור המועצה ו/או מנהל הפרוייקט, בפועל, 
 היקפי הביצוע וכל זכות אחרת השמורה לה במסמכי המכרז.

 רכישת חוברת ומסמכי המכרז (ב)

 מועצה"( אותה ניתן לרכוש במשרדי הוברת המכרזז מצויים בחוברת המכרז )להלן: "חפרטי המכר (1)
ה -, בימים אהסך הנקוב בטבלה בריישת מסמך זה. תמורת ברנר גבעת  בקיבוץ , במחלקת גביה
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אתר האינטרנט בשעות העבודה הרגילות. ניתן לעיין בחוברת המכרז, ללא תשלום, לפני רכישתה, ב
 08-9399953בתיאום מראש בטלפון   מועצהה של 

, הם ניתנים למציע לשם הכנת הצעתו  מועצהכל המסמכים שבחוברת המכרז הינם רכושה של ה (2)
 והגשתה בלבד;  המציע אינו רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

, מספרי הטלפון הפקסימיליה בעת נטילת חוברת המכרז ימסור הרוכש את פרטי המציע, כתובתו (3)
 והדואר האלקטרוני שבמשרדיו ושמו של איש הקשר שיטפל מטעם המציע במכרז זה. 

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

 אופן הגשת ההצעה (ג)

 עד למועד האחרון להגשת ההצעות. המציע יגיש הצעתו  (א)

מכרז פומבי אחת אטומה, על גביה ירשם: "כל מסמכי ההצעה למעטפה המציע יכניס את  (ב)
  ".12/2019מס'  

יש למסור את המעטפה במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר( ולהניחה בתיבת המכרזים  (ג)
אינה אחראית להצעות אשר ימסרו לגורם אחר ולא יימסרו   מועצה. המועצהבמשרדי ה

באופן האמור לעיל. הבאתן של ההצעות ומסירתן באופן המפורט לעיל הינן באחריות 
 המציעים בלבד.

הגשת הצעה על ידי מציע במכרז כמוה כאישור והצהרה שכל תנאי המכרז ומסמכי המכרז  (ד)
רים, היכולות המקצועיות, הכל כמפורט ידועים ונהירים לו, כי יש לו את הידע, הכישו

 במסמכי המכרז.

 

 כל מחירי המכרז אינם כוללים מע"מ והוא יתווסף להם כחוק – הצעת המחיר (ד)

  -הצעת המחיר תהיה כדלקמן (1)

כתב כמויות לביצוע   –  שני כתבי כמויותלמסמכי המכרז מצורפים    –תשומת לב המציעים   (א)

 עבודות הקמת המתקנים וכתב כמויות לביצוע עבודות התחזוקה.

  – בכל הנוגע לעבודות ההקמה/כתב כמויות הקמה  יחולו ההוראות הבאות (ב)

 המחירים בכתב הכמויות לא כוללים מע"מ (1)

 הסעיפים בכתב הכמויות.  כלעל המציע למלא את  (2)

שב ככלול כחלק מסיכום המחירים סעיף בכתב הכמויות שלא מולא, מחירו ייח (3)

 "( ויחייב את המציע.0בכתב הכמויות )כמחיר "

על המציע לנקוב במסגרת הצעתו במחירי יחידה זהים ביחס לסעיפים זהים. מציע  (4)

פי -רשאי המזמין לחשב את התמורה על -שיציע מחירים שונים לסעיפים זהים 

 מחיר היחידה הנמוך מביניהם ביחס לכל אחד מהסעיפים.

 – קה / כתב כמויות תחזוקה יחולו ההוראות הבאותובכל הנוגע לעבודות התחז (ג)

 המחירים בכתב הכמויות לא כוללים מע"מ.  (1)

באחוזים ביחס למחירים הנקובים בכתב  שיעור ההנחהעל המציע לנקוב את  (2)

 הכמויות. 

 שיעור ההנחה יחול על כל רכיבי כתב הכמויות.  (3)

 אין לנקוב במחיר העולה על כתב הכמויות הצעה כזו תפסל ולא תובא לדיון.  (4)

 המשמעות היא מחירי כתב הכמויות.  0ככל שיירשם שיעור הנחה  (5)



 

 

15 

 אין לנקוב בהנחה שלילית.  (6)

במקרה של סתירה בין שיעור ההנחה לסכום ההצעה לאחר ההנחה כפי שירשם  (7)

 לעיל, יחושב סכום ההצעה ע"פ שיעור ההנחה. 

  – את המחירים הבאים –ריכוז  –וסף לאמור לעיל, יש למלא בטופס ההצעה בנ (ד)

מחירים  – סה"כ מחיר עבודות הקמה/ סה"כ כתב הכמויות )לעבודות ההקמה( (1)

 מחיר בתוספת מע"מ. את ה –לשקלול 

וכן מחיר לאחר  אחוז ההנחה בהתייחס למחירון תחזוקה / כתב כמויות תחזוקה (2)

 . הנחה בתוספת מע"מ

רשאית לתקנן. הודעה על  מועצהנתגלו בטופס ההצעה טעויות סופר או טעויות חשבוניות, תהא ה (2)
 תיקון הטעות תימסר למציע.

תהיה רשאית לממשם או לא  מועצהמובהר, כי הצעת המחיר כוללת סעיפים אופציונליים שה (3)
טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפיה ו/או כלפי  לממשם לשיקול דעתה ולזוכה לא תהיינה כל

 בקשר לכך.  מועצהה

המחירים המוצעים ע"י המציעים יגלמו את כל העבודות, החומרים, ההוצאות והעלויות הכרוכים  (4)
במכלול העבודות ובמילוי מלוא התחייבויות הזוכה עפ"י תנאי המכרז ובכלל זה אספקה הובלה 

, לרבות תכנון וביצוע וכן כל עלות או הוצאה מועצהפי הזמנות הוהתקנה של המתקנים, הכל על 
 הכרוכה בהם, מס ישיר או עקיף, כל היטלים ממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה אך למעט מע"מ. 

 מועד הגשה (ה)

את ההצעה, כשהיא ממולאת במלואה, חתומה על ידי המציע בשולי כל עמוד ו/או מסמך, הכוללת  (1)
ומסמכים נוספים כנדרש במכרז, יש להגיש במסירה ידנית בלבד במעטפת את כל מסמכי המכרז 

המכרז, בשני עותקים זהים, ולהכניסה לתיבת המכרזים במשרדי מזכירות המועצה, לא יאוחר 
 מהמועד והשעה כמפורט בטבלת מועדים בריישת המכרז )לא תתקבלנה הצעות דואר(.

צוע השירותים נשוא המכרז, לרבות עלויות כח מחירי ההצעה יכללו את כל העלויות הכרוכות בבי (2)
האדם, אספקת כל החומרים, הציוד, האביזרים והכלים הדרושים לביצוע השירותים תיקון נזקים 

 אשר נגרמו על ידי המציע ו/או מי מטעמו במהלך ביצוע השירותים וכיו"ב.

שירותים נשוא המחירים שיוצעו על ידי המציע יהיו תקפים ומעודכנים לכל תקופת ביצוע ה (3)
 ההסכם, למען  הסר ספק לא יתווספו התייקרויות מכל סוג שהוא.

על כל דף ממסמכי המכרז, לרבות הנספחים המצורפים למסמכי המכרז, וכן לחתום על המציע  (4)
לחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי 

 ואת כתובתו.המכרז, ולציין בכתב ברור את שמו 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - את הצעת המציע, המלאה והחתומה, יש להגיש ב (5)
תיבת המכרזים במשרדי מזכירות המועצה, מעטפה סגורה ל, ולהכניסה לשני עותקים זהים

התאמה -זאת לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות. במקרה של אי -במסירה ידנית בלבד 
, בהתאם בין שני עותקי ההצעה, תהא המועצה רשאית לבחור את העותק הנראה לה והמיטיב עמה

  לשיקול דעתה הבלעדי ולמציע לא תהא כל טענה בעניין זה.

לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו/או שהתקבלו לאחר  (6)
 המועד שנקבע.

בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת  (7)
 עה אין לציין את שמו של המציע או כל סימן זיהוי אחר שלו.מזכירות המועצה. על מעטפת ההצ

 תוקף ההצעה (ו)

מהמועד האחרון להגשת ההצעות  יום 120כל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף לתקופה של  (1)
 במכרז. 
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המועצה תהיה רשאית  - ועד לשני מציעים כשירים לשלב הפיילוטבהתייחס למציעים שיבחרו  (2)
 יום נוספים.  120 -לדרוש את הארכת תוקף ההצעה ל

, יוארכו תוקף ההצעה ותוקף ערבות המכרז לתקופה נוספת, כפי הנדרש ע"י מועצהלפי דרישת ה (3)
. הוראות סעיף זה יחולו גם על ההצעה וערבות המכרז שיוארכו כאמור. אי הארכת ההצעה מועצהה

, שקולה לחזרה מההצעה ותוביל לפקיעתה  מועצהל אף דרישת הו/או ערבות המכרז, כנדרש, ע
לחילוט   מועצה, לרבות בשל זכותה של ה מועצהולמציע לא תהא כל טענה או תביעה כלפי ה

 הערבות שבידה. 

בדין ו/או עפ"י מסמכי  מועצהאין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים ל
 המכרז. 

של ההצעה, לא יהא המציע רשאי לחזור בו מההצעה או מכל פרט שבה בכל במשך תקופת תוקפה 
צורה שהיא, ובכלל זה לא יהיה רשאי להימנע מלקיים כל דרישה או תנאי אשר הוא מחויב בהם 

 עפ"י המכרז.

 

 הצהרת עדכון במצב המציע .9

ד בתנאי הסף היה וחל שינוי לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, המשפיע על יכולתו של המציע לעמו .10
 בכתב השינוי האמור.  מועצהכולם או מקצתם, לרבות במצבו הכלכלי של המציע עליו לעדכן את ה

תהא רשאי לדרוש מהמציעים הצהרות עדכון נוספות, בכל אחד משלבי הליך המכרז, והמציעים   מועצהה .11
 .מועצהימציאו הצהרה כאמור בתוך המועד הנקוב בדרישת ה

תבחן את המידע המוגש במסגרת הצהרות העדכון, ומבלי לגרוע משיקול דעתה וסמכויותיה לפי   מועצהה .12
המכרז, לפסול מציע או להתנות תנאים להמשך השתתפותו כל דין, תהיה רשאית, בכל שלב של הליך 

 בגין כך. מועצהבהליך המכרז או לזכייתו בהליך המכרז ולמציע לא תהיה כל טענה כנגד ה

 

 בדיקת מסמכי המכרז לפני הגשת ההצעה/ הצהרת המשתתף .13

וכן כל  לפני הגשת הצעתו, על המציע לבדוק את כל מסמכי המכרז, לרבות המפרטים והתנאים האחרים (א)
נתון משפטי, ביצועי, תפעולי עסקי ו/או כל נתון רלוונטי אחר למכלול התחייבויות המציע על פי המכרז, 
ויראו את הצעתו כמביאה בחשבון את כל הנתונים, התנאים והדרישות הנוגעים למכרז עפ"י מסמכי 

וכל מידע רלבנטי המכרז ו/או כל דין. המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות 
 הקשור למכרז, לרבות הוראות הדין הרלוונטיות.

בהגשת הצעתו, מסכים המציע לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או  (ב)
  אי התאמה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על המציע לבדוק בעצמו, על אחריותו וחשבונו, את כדאיות  (ג)
מכרז זה, את אפשרותו לבצעה וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל ההתקשרות על פי  

ו/או מי   מועצהבהחלטותיו בקשר עם המכרז. המציע יהיה מנוע מלעורר כל טענה בעניין זה כלפי ה
 מטעמה בכל מועד שהוא לאחר מכן.

תראה במציע במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל והוא   מועצהה (ד)
קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לפעול  עפ"י תנאי ההסכם המצורף,  

 אם וככל שהצעתו תבחר כהצעה הזוכה במכרז. 

ו הנתונים ו/או הפרטים שנמסרו על ידי הגשת הצעה במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/א (ה)
ו/או מי מטעמה למציע במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו וכי לחברה ו/או מי מטעמה לא   מועצהה

 תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים או פרטים ו/או מצגים כאמור.

ריות והמציע לא יהיה רשאי לתבוע )לרבות נושאי משרה בה וכן כל מי מטעמה( לא תישא באח  מועצהה (ו)
בגין נזקים, הפסדים, עלויות, חבויות הוצאות או הוצאות העשויות   מועצהו/או לעלות כל טענה נגד ה

לנבוע או להיגרם )בין אם על רקע חוזי, נזיקי או אחר( מאימוץ, שימוש או יישום של מידע שהועבר או 
 ו/או כל מי מטעמה.   צהמועהועמד לרשות המציע, ככל שהועבר, על ידי ה
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 מפגש מציעים / סיור קבלנים .14

 .חובההשתתפות במפגש המציעים היא  (א)

 . ך זהבמועד ובמיקום הנקוב בטבלה בעמוד הראשון למסממפגש המציעים ייערך  (ב)

במהלך מפגש המציעים. מציע שלא ירשם, יחשב כמציע שלא הגיע    מועצהעל המציע להירשם אצל נציג ה (ג)
 למפגש המציעים. יש להקפיד ולהירשם בשמו המדויק והמלא של המציע.

תשלח אל המציעים אשר נכחו במפגש המציעים סיכום של המפגש. סיכום מפגש המציעים יהווה   מועצהה (ד)
 חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה.

 ה לערוך מפגש מציעים נוסף, לפי שיקול דעתה הבלעדי.שומרת על זכות  מועצהה (ה)

בת הבהרות זו הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע שנציג מטעמו לא יהשתתפות ביש (ו)
  -הצעתו לא תובא לדיון –נכח בישיבה 

 

 המצאת מסמכים  .15

ידרש לכך על ידי יימים מיום ש  7משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על טפסי ההסכם תוך   (א)
 המועצה, רשאית המועצה למסור את העבודה למציע אחר.

נדרש המציע הזוכה לחתום על יתר טפסי ההסכם ולא חתם על ההסכם במועד בו נדרש לחתום עליו  (ב)
כמפורט בדרישה ו/או לא צרף את אישור הביטוח ו/או את הערבות לביצוע, אזי מבלי לפגוע בשאר זכויות 

במקרה זה, המועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית להצעה שהגיש ולמסור את המועצה 
 העבודות לביצועו של כל צד ג'.

 האישור יחול על שני החוזים ויהיה בתוקף בכל מהלך שני החוזים   B . אישור קיום ביטוחים נוסח נספח   (ג)

 הבהרות ושינויים .16

בכתב, בדוא"ל :     מועצהנות ללקבלת הבהרות ובכל שאלה בקשר עם המכרז ניתן לפ (א)
 david@brener.org.il  :ו/או ליועצת המועצה בדוא"ל vardit@boostforward.biz  עד לא יאוחר

 מסמך זה. בראשית מהמועד הקבוע בטבלה 

 )יועצת( 054-4633635)מועצה(  ו/או   08-9399953על המציע לוודא קבלה בטלפון מספר  (ב)

על הפונה לציין בפנייתו את מספר ושם המכרז, ואת פרטיו של הפונה לצורך קבלת תשובה. המציעים  (ג)
 או באמצעות דוא"ל, בפורמט שלהלן:  WORDמתבקשים להגיש שאלות באמצעות תוכנת 

הסעיף במכרז / בחוזה ]אם  השאלהמספר סידורי של 
השאלה מתייחסת לנספח, יש 

 לציין את שם הנספח[

 השאלה

     

. התשובות ישלחו בכתב מועצהתשובות לשאלות ההבהרה יינתנו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ה (ד)
מחייב. . רק להבהרות שתינתנה בכתב, במסמך, כאמור, יהיה תוקף משתתפי המכרזובאופן אחיד לכל 

 איחור בקבלת הבהרות או אי קבלתן לא יזכו את המציע בהארכת המועד להגשת ההצעה.

רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ו/או תיקונים במסמכי  מועצהה (ה)
עתם המכרז, בין מיוזמתה ובין בתשובה לשאלות המציעים. השינויים והתיקונים כאמור יובאו בכתב לידי

פקסימיליה עפ"י התכתובת והפרטים שנמסרו ע"י רוכשי המכרז דוא"ל/ של כלל רוכשי מסמכי המכרז ב
 ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

 

mailto:david@brener.org.il
mailto:vardit@boostforward.biz
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 מועצהשמירת זכויות ה .17

, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש מועצהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות ל (א)
 במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

תהיה זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם  מועצהה (ב)
 לתנאי ההסכם. 

 

 תהליך בדיקת ההצעות  .18

להלן, ותעניק ניקוד להצעות על פי אמות מידה של , כמפורט במספר שלביםתבחן את ההצעות   מועצהה (א)
 .כמפורט להלן איכות ומחיר

בכפוף לכל זכות הנתונה לה בדין ו/או במסמכי המכרז, ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר  (ב)
 )בהתחשב באמות המידה של איכות ומחיר(, תדורג במקום הראשון.

לה איזה מן האישורים ו/או המסמכים המתחייבים תהא רשאית לפסול הצעה שלא צורפו   מועצהה (ג)
תהיה רשאית,  לשיקול דעתה הבלעדי וקודם מימוש הזכות   מועצהמתנאים אלה לעיל. למרות זאת, ה
 האמורה, לנהוג עפ"י הקבוע להלן. 

תהיה רשאית   מועצהאינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. ה מועצהה
להביא בכלל שיקוליה בבחירת ההצעה המיטבית, לצורך הזכייה במכרז, את כל המרכיבים והנתונים 
העולים ממסמכי המכרז ו/או מהצעתו ו/או המסמכים והנספחים שנדרשו וצורפו על ידי המציע להצעתו 

ביוזמתה ובכלל זה: אמינות המציע, כישוריו, ניסיונו המקצועי,  מועצהשעלו מבדיקות שערכה הומאלה 
מומחיותו, המלצות אודות המציע ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עמו, הן של 

 . מועצהאחרים והן של ה

 עם המציע יינתן משקל מכריע. מועצהלניסיון קודם של ה

תהיה רשאית, לשיקול דעתה, להחליט שלא לדון ו/או לא לקבל   מועצהן האמור לעיל, המבלי לגרוע מ (ד)
ו/או לבחור בהצעה של מציע כלשהו, אם לה היה, בין היתר, אך לא רק, ניסיון רע עמו ו/או עם קבלני 
משנה מטעמו בכל הקשור להתקשרות קודמת ובין היתר, בקשר עם כושרו של המציע, עמידתו בלוחות 

ם, בטיב השירותים,  בדרכי התנהלותו, באמינותו, במיומנותו ואופן עמידה בהתחייבויות. במקרים זמני
אלה, ככל שהצעת המציע הינה הצעה אשר ללא חוות הדעת השלילית היה בה כדי להיבחר כהצעה הזוכה 

על פה וזאת תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. זכות הטיעון יכול ותמומש בכתב או ב  –
 .מועצהבכפוף לשיקול דעתה של ה

אחרים ו/או מסמכים  תהיה רשאית להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעתו וכן להשלים פרטים    מועצהה (ה)
. מבלי לגרוע מן , לרבות לצורך בחינת עמידת המציע בדרישות הסף הדרושים לה לצורך קבלת החלטה

פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מן המציעים שומרת לעצמה את הזכות, ל   מועצההאמור לעיל ה
לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ו/או 
יכולתו ו/או כשירותו של המציע ו/או חברי הצוות מטעמו וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו של המציע 

 בתנאי סף שפורטו לעיל. 

תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה שתהיה בלתי סבירה בשל   מועצהע מן האמור לעיל, המבלי לגרו (ו)
מחירה או תנאיה, לוחות הזמנים המוצעים בה או שאין בה התייחסות מפורטת כנדרש בתנאי המכרז 
ונספחיו או שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה שלא במבנה הדרוש וזאת, אם לדעתה 

 ההצעה כאמור מונע את הערכת ההצעה כראוי. אופן הגשת 

תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל בדיקה שתמצא לנכון בקשר להצעה ו/או   מועצהה (ז)
לדרוש מכל מציע כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרו לספק את הריהוט המשרדי, נשוא המכרז, חוסנו 

יונו המקצועי המוכח, לרבות היקפו וטיבו של הניסיון, הכלכלי, איתנותו הפיננסית, מצבו המשפטי, ניס
 ועמידתו באיזה מתנאי הסף בפרט ומתנאי המכרז בכלל. 

רשאית לדרוש מן המציע להמציא לעיונה כל מסמך שיתבקש על ידה לצורך   מועצהבמסגרת זו תהא ה
ותיו, כמפורט בהצעתו, עניינים אלו, לזמן אותו להתייצב בפניה, לפנות לממליצים של המציע ו/או ללקוח

וכן להיעזר בשירותים של מומחים בכל אחד מהתחומים הנ"ל לבדיקת כל פרט או לגיבוש כל הערכה 
 שיידרשו. 
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תהא לדרוש מאת המציע תחשיב מפורט ביחס למחירי הצעתו על    מועצהמבלי לגרוע מכלליות האמור, ה
מנת לבחון את אפשרות המציע לבצע את העבודות במחירים המוצעים על ידו. המציע מתחייב להיענות 

, בהתאם לסעיף זה, ולתת לה את מלוא המידע להנחת דעתה. כל מידע, הסבר או פרטים מועצהלדרישות ה
מרו ככל האפשר בסוד, בכפוף להוראות כל דין. אם יסרב מציע למסור ייש  מועצהשהובאו לידיעת ה

 להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.  מועצההסבר או ניתוח כלשהו כאמור, רשאית ה

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות 
לנהוג באחת מן הדרכים הבאות: לפסול   מועצה"( רשאית הההסתייגויותא )להלן: "לגביהם בכל דרך שהי

את הצעת המציע למכרז; לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; לראות בהסתייגויות 
כאילו מהוות פגם טכני בלבד; לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי 

 ת מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה.לשנות א

 . מועצהההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ה

ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתיאום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזה  (ח)
ם, קשרים בין ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המצעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין  המציעי

חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוב' ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי 
סבירה בין אם ביחס לחלקים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/או כי ההצעה לוקה בסבסוד 

הפסדית או שאין לה בסיס צולב או שיש בה משום חוסר תום לב ו/או הצעה שמניתוח שלה עולה כי היא 
 כלכלי ברור ומוצק שניתן להסבירו ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.

 

 שיקולי ועדת המכרזים בבחירת ההצעה הזוכה ואופן בחירת ההצעה הזוכה .19

תמנה צוות מקצועי מטעמה לבדיקת ההצעות, לרבות יועצים  המועצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  (א)
 "(. צוות הבדיקהומומחים חיצוניים, אשר ייתן המלצותיו לוועדת המכרזים )להלן: "

במסגרת תהליך הבדיקה, יהא צוות הבדיקה רשאי לבקש ולקבל כל מידע והבהרות ביחס למציע אשר  (ב)
צעות אחרות ו/או כל מידע אחר אשר יש בו, לדעת עשוי להיות רלוונטי לבחירת ההצעה או השוואתה לה

צוות הבדיקה, כדי לסייע לו להתרשם באופן ישיר מהמציע ומהצעתו לרבות האמצעים שברשותו 
 להגשמתה.  

 אמות מידה של איכות ומחיר, כמפורט להלן:ההצעות יבחנו ע"פ  (ג)

מציע שלא יקבל ניקוד איכות מינימלי זה לא יעבור  - 34 -ניקוד איכות מינימלי  – (%50איכות ) (1)
 .לשלב שקלול מחיר/ איכות
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 רכיב איכות למדידה מס'
תיעוד/מסמכים 

שישמשו לבחינת 
 העמידה

 ניקוד פירוט

1 

כמות גופי תאורת רחוב 
אשר הותקנו   LEDמסוג  

בארץ, במהלך התקופה 
ועד  1.1.16החל מיום 

המועד האחרון להגשת 
 ההצעות למכרז

 נקודות 8ציון מירבי 

רשימת המתקנים + 
המלצות שיצורפו 

 להצעה

במסמך א' +   3נספח )
 (נספח ד' במסמך ב'

 -ל 1,500בין 
 2 מותקן 3,000

עד  3,001 -מ
5,000 4 

 5,001מעל 
 8 מותקן

2 

שונים להם  לקוחותמספר 
גופי  1,000הותקנו לפחות 

, במהלך LEDתאורת רחוב  
 1.1.16התקופה החל מיום 

ועד המועד האחרון להגשת 
 ההצעות למכרז

 נקודות 5ציון מירבי 

המלצות שיצורפו 
 להצעה

במסמך א' +   3נספח ) 
 ((נספח ד' במסמך ב'

 1 לקוחות 2

 3 לקוחות 3

 5 ויותרלקוחות  5

3 

כמות עמודי וקווי חשמל 
ותאורה אשר הותקנו 
בארץ, במהלך התקופה 

ועד  1.1.16החל מיום 
המועד האחרון להגשת 

 ההצעות למכרז

 נקודות 8ציון מירבי 

רשימת המתקנים + 
המלצות שיצורפו 

 להצעה

במסמך א' +   3נספח ))
 ((נספח ד' במסמך ב'

   300 -ל 100בין 
 2 מותקן

 500עד  301 -מ
 4 מותקן

 8 מותקן 501מעל 

4 

 מרכזיות מאורמספר 
ששודרגו/הוחלפו ופועלות 

 שישהבמשך  לפחות 
חודשים ברציפות,  במהלך 

 1.1.16התקופה החל מיום 
ועד המועד האחרון להגשת 

 ההצעות למכרז

 נקודות 6ציון מירבי 

רשימת המתקנים + 
המלצות שיצורפו 

 להצעה

במסמך א' +   3נספח ) 
 ((נספח ד' במסמך ב'

100-50 
 2 מרכזיות

101-200 
 4 מרכזיות

מרכזיות  201
 6 ויותר

5 

מערכות הבקרה מספר 
שהותקנו בארץ,  במהלך 

 1.1.16התקופה החל מיום 
ועד המועד האחרון להגשת 

 ההצעות למכרז

 נקודות 2ציון מירבי 

רשימת המתקנים + 
המלצות שיצורפו 

 להצעה

במסמך א' +   3נספח 
 (נספח ד' במסמך ב'

רכזות עד  25מ 
30  1 

 2 רכזות  31מעל 

 4רשויות עד    2מ   6
 4 רשויות 
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עבודות התחזוקה, בהיקף 
גופי  1,500של לפחות 

תאורה, בכל אחת 
מהרשויות, בשלוש השנים 

  האחרונות

 נקודות 6ציון מירבי 

רשימת הרשויות שבהן 
מבוצע תחזוקה 

 במסגרת טוטאל ריסק

במסמך א' +   3ספח נ 
 (נספח ד' במסמך ב'

 6 רשויות  5מעל 

7  

 שביעות רצון לקוחות 

 

 נקודות 15ציון מירבי 

 –לקוחות של המציע  2תערך בחינה מול 
בהתאם לרשימת ממליצים/ המלצות ו/או 

 כל גורם לו סיפק המציע שירות. . 

נותנה  –לפנות לקוח ההחלטה לאיזה גוף/ 
 לשקול דעת המועצה. 

יתבקש  )מבין השניים שיבחרו(  לקוחכל 
משירותי המציע  להתייחס לשביעות הרצון

בהיבטים של מקצועיות ושירות ולדרג את 
)חוסר שביעות  0 -שביעות הרצון כאמור מ

 נקודות )שבעי רצון(.  7.5 -רצון( עד

 נקודות. 7.5 –סה"כ ניקוד לכל ממליץ 

ניקוד של שני הממליצים ישוקלל לניקוד 
 נקודות.  15עד  –אחד 

מובהר בזאת כי ככל שהמציע סיפק שירות 
תלקח בחשבון  שביעות רצון  –למועצה 

וכן  לטוב ולרע. –המועצה משירותיו 
 שביעות רצון של גוף נוסף. 

15  

 כמפורט להלן.   – (%50מחיר ) (2)

כמובא לעיל, ישוקלל עם תוצאות הפיילוט  1+2בסעיפים  ניקוד משוקלל של איכות/ מחיר כמפורט (ד)
  – מטה:

 ניקוד כללי. 50% –משקל איכות + מחיר  (א)

 ניקוד כללי.  50% –משקל פיילוט  (ב)

 תקבע כזוכה.  –פיילוט ה ובכלל זהביותר בכל שלבי המכרז,  גבוהההצעה בעלת הניקוד המשוקלל ה (ה)

 ים כמפורט להלן.צוות הבדיקה ייבחן ויעריך את ההצעות של המשתתפים בארבעה שלב (ו)

 בחינת עמידה בתנאי סף  –שלב מקדמי  (ז)

 ראשון תבדק עמידת המציעים בדרישות הסף. בשלב  (1)

 " ולא תנוקד.  Go-No Goבדיקת תנאי הסף תתבצע על בסיס " (2)

 רק ההצעות שעמדו בתנאי הסף תעבורנה לשלב הבא. (3)

השלמת מסמכים שנדרשו אין באמור כדי לגרוע מסמכות ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה לאפשר  (4)
 לצורך הוכחת עמידת המציע בדרישות הסף, למעט ערבות.

 מהציון המשוקלל( מינימום 50%)ציון איכות  -שלב בדיקת האיכות והניסיון המקצועי -השלב הראשון (ח)
 נקודות )כמפורט בטבלה לעיל(. 34          

 ל(:מהציון המשוקל %50ציון המחיר ) -שלב בדיקת המחיר -השלב השני  (ט)
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 מהציון המשוקלל ותחושב כדלקמן: 50%הצעת המחיר תהווה  (1)

 ועדת המכרזים תדרג את ההצעות על פי מחירן.  (א)

יתר  הנקודות. 50הצעת המחיר הנמוכה ביותר תדורג במקום הראשון ותקבל את מלוא  (ב)
 ההצעות יזכו בציון יחסי.

  – לצורך שקלול המחיר ינתן משקל (ג)
ילקח בחשבון רק רכיבים לגביהם  – נקודות 40משקל של  –סה"כ עלות ההקמה  (1)

  נרשם "לשקלול". 

 נקודות.  10משקל של  –עלות תחזוקה  (2)

  –השוואת ההצעות הכספיות תעשה באופן הבא  (ד)

 40ההצעה הזולה ביותר העומדת בדרישות הסף תקבל ניקוד של  –עלות ההקמה  (1)

  –נקודות, ההצעות האחרות ידורגו בהתאמה להצעה זו ע"פ הנוסחא 

 )משקל(  X 40= ההצעה הזולה ניקוד המציע 

 ההצעה הנבדקת 

)לאחר ההנחה המוצעת( ההצעה הזולה ביותר  – חישוב ניקוד מחירי תחזוקה  (2)

נקודות, ההצעות האחרות ידורגו  10העומדת בדרישות הסף תקבל ניקוד של 

 .בהתאם לנוסחא לעיל זובהתאמה להצעה 

 ניקוד ההצעה כספית של שני הרכיבים לעיל יסוכם לניקוד מחיר אחד.  (3)

  –שקלול ניקוד איכות/ מחיר  (י)

  –ההצעות הכשרות ישוקללו ע"פ ניקוד האיכות/ מחיר שתקבל כל הצעה באופן הבא  (1)

 A –ניקוד מחיר  (א)

 B –ניקוד איכות  (ב)

  A+Bאיכות + מחיר =  -סה"כ ניקוד  (ג)

וישוקלל עם תוצאות  –ניקוד כולל של ההצעה הזוכה  מסה"כ 50%יהווה סה"כ ניקוד זה  (ד)

 הפיילוט כמפורט להלן. 

 ביצוע פיילוט –השלב השלישי  (יא)

יובאו לדיון בפני ועדת המכרזים תוצאות המכרז עד לשלב ב' )כולל( וועדת המכרזים   -  בתום שלב ב' (1)

. ליתר המציעים, תמסר הודעה הצעות שיעברו לשלב הפיילוט 2 -ל תקבע בהתאם לתוצאות לעי

 בדבר תוצאות ההליך ויוחזרו להן ערבויות ההצעה.  

ע"י ועדת המכרזים בשלבים הקודמים, יקבעו  ההצעות בעלות הניקוד הטוב ביותר ( 2שתי ) (2)

כהצעות שיעברו לשלב הפיילוט. בהתייחס ליתר ההצעות, תמסר למציעים אלו הודעה בדבר אי 

 זכייתם/ העדר מעבר לשלב פיילוט ותושב להם ערבות ההצעה. 

ההצעות כאמור, יבחנו בפיילוט בהתאם למפורט להלן, כאשר בסיומו של הפיילוט יקבע הזוכה.  2 (3)

וניקוד זה ישוקלל עם הניקוד שקיבלה  ההצעה הזוכה כולל שלבשקלול  50% ניקוד הפיילוט הינו 

  ההצעות הטובות ביותר בשלבים הקודמים.  2 -כל אחת מ

תהיה  – הצעות קיבלו ניקוד זהה שהינו הטוב ביותר בשלבים הקודמים 2 -במידה ויותר מ (4)

כי לשלב הפיילוט יעברו יותר  ע"פ שיקול דעתה הבלעדי רשאית ועדת המכרזים לקבוע 
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לקבוע כי מבין ההצעות בעלות הניקוד הזהה הטוב ביותר תנתן עדיפות  או משתי הצעות 

להצעה בעלת ניקוד האיכות הטוב מבין ההצעות כאמור. במקרה של שוויון בניקוד 

במקרה וגם יהיה האיכות, תנתן עדיפות להצעה בעלת המחיר הטוב מבין ההצעות כאמור.    

תהיה ועדת המכרזים רשאית להורות על ביצוע התמחרות נוספות  –שוויון במחיר  קיים

 הצעות בעלות הניקוד הטוב ביותר.   2בין ההצעות הזהות עד לקבלת 

 פיילוטביצוע ה (יב)

 כללי (1)

שקיבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר ישתתפו המציעים שני בכפוף לאמור לעיל,  (א)

 ד, כמפורט להלן. בפיילוט במקטע דרך/רחובות מוגדר אח

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

בפיילוט מאושרים כעומדים בדרישות המועצה ו/או מועמדים להתקנה במסגרת ההסכם 

 נשוא המכרז, והכל כפוף לשיקול דעתה והחלטתה של המועצה על עמידה בדרישות.

 הפיילוטהדרישות בביצוע  (2)

 למועצה: רק לספקבמסגרת הפיילוט יידרשו המציעים הרלוונטיים 

"( מחליפי ג"ת מסוג נל"ג בהספק של "תוגדגמי גופי תאורה )להלן: " - דגמי פנסים 3 (א)
150W. 

דגמי הפנסים שיוצעו יהיה דגם של גוף המתאים מבחינה פוטומטרית להתקנה   3-כל אחד מ (ב)
 (.י"חחן: "על גבי עמודי רשת חברת החשמל )להל

 

עבודת פירוק הפנסים הקיימים וההתקנה של הפנסים שסופקו ע"י המציע במסגרת הפיילוט 

, לרבות כל ציוד הקצה, אביזרים, אמצעי מדידה על ידי ובאחריות המועצה ועל חשבונהתבוצע 

 ועוד.

 הדגמים שהוצעו ע"י המציע.  3-פנסים מכל אחד מ 4המועצה תתקין 

 נתוני אתר הפיילוט  (3)

פרטים בנוגע לאתר הפיילוט ימסרו למשתתפי הפיילוט ויכללו מרחק בין העמודים, רוחב כביש, 
 רוחב מדרכה וכיו"ב.  

בין כל מקבץ פנסים בו יותקנו פנסים במסגרת הפיילוט, למקבץ הבא אחריו, יושאר עמוד תאורה,  (4)
 והוא ישמש כביקורת. LEDתבוצע בו החלפה של ג"ת נל"ג לתאורת  שלא

כל הפנסים שיותקנו יכללו את יחידת התקשורת שהוצעה על ידי המציע במכרז כשהיא מחוברת  (5)
 ומוכנה להפעלה.

 אמצעי הביקורת לשמירה על השוויון בין מציעים בביצוע הפילוט (6)
קדימות ובכלל זה מדידות זרם לשם השוואה ואימות הנתונים תבצע המועצה מדידות מ (א)

 ועוצמת הארה בכל אחד מהעמודים ומקטעי ההארה בהם תתבצע התקנת הפנסים. 

תתקין המועצה מונה קריאה יתכן וכמו כן, לצורך מדידה מדויקת במהלך הפיילוט  (ב)

יובהר, כי בחירת דגם המונה, אספקת המונים והתקנתם באחריות ועל חשבון דיגיטלי. 

 . המועצה
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  צוע הפיילוטמועד בי (7)
לאחר  ימי עבודה 14-מהפנסים כמפורט יסופקו על ידי משתתפי הפיילוט עד לא יאוחר  (א)

 הודעת המועצה.

 הפרמטרים לבדיקה ולמתן ציון בפיילוט (8)

חוות דעת מקצועית לרמת ההתייעלות האנרגטית, לפי הפרמטרים והמשקולות באחוזים, 
 כדלקמן:

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

 .60% -בדיקות פוטומטריה ורמות הארה  (ב)

התאמה ויזואלית של הגופים המוצעים התרשמות כללית של ועדה מקצועית מויזואליות /   (ג)
 . 10% -ע"י המציע לשפת הרחוב 

 

 ציון סופי ומשוקלל של ההצעה –השלב הרביעי  (יג)

הציון הסופי המשוקלל של ההצעה יקבלו ניקוד סופי, שהינו    –ב הפיילוט  לשהשתתפו בש  ההצעות  2 (1)
 יהווה את סכום ציוני האיכות, המחיר והפיילוט. 

, על פי הדין ו/או הוראות המכרז, ההצעה בעלת הציון הסופי המשוקלל מועצהבכפוף לכל זכויות ה (2)
 הגבוה ביותר תיחשב לזוכה.

 :נוסחת החישוב לציון הסופי והמשוקלל (3)

 מסך ניקוד משוקלל.  50%יהווה  –סה"כ ניקוד איכות + מחיר ע"פ שלבים קודמים 

 מסך ניקוד משוקלל. 50%יהווה  –ניקוד פיילוט 

 חתימה על נוסח ההסכם והשבת ערבות מכרז .20

 "(.הודעת הזכיהלזוכה בכתב בהודעת זכיה שתישלח )להלן: " מועצהתודיע על כך ה ה עם קביעת הזוכ (א)

קוב בהודעה כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא נעד המועד שיהיה  (ב)
וכן יחתום על ההסכם אישור קיום ביטוחים בהתאם למסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית לביצוע ו

 (. + ג מסמך בהמצורף למכרז )

כמפורט לעיל, ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים,  לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו (ג)
לבטל את זכייתו של הזוכה  מועצהאשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית ה

ידו במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי -במכרז, ולחלט את הערבות, אשר הוגשה על
ד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן תהינה לגרוע מכל זכות ו/או סע

להתקשר במושא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצאנה לנכון, והכל  מועצהרשאי ה
 פי כל דין. -פי המכרז ו/או על-מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית כל אחת מהן על

באשר לאי זכייתם ותוחזר להם ערבות  שלב הפיילוט בכתב ליתר המשתתפים בתשלח הודעה  מועצהה (ד)
 המכרז.

ולקיומם של התקציבים המתאימים.   מועצהידי ה-ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על (ה)
בכל  מועצהבעצם הגשת הצעתם מוותרים בזאת המציעים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה

 חלט שלא לבצע את העבודות נשוא המכרז, מכל סיבה שהיא.  מקרה בו יו

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

 כאמור.חלטה עם קבלת ה -למשתתף שהצעתו נפסלה על הסף  (1)
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קבלת החלטה בדבר תוצאות עם    –  לשלב הפיילוט  למשתתף שהצעתו לא נפסלה, אך הוא לא נבחר   (2)
 המשתתפים בשלב הפיילוט.  2ב' )מחיר + איכות( וקביעת שלב 

  –תפי הפיילוט למשת (3)
כנדרש  ואישור קיום ביטוחיםעם חתימת ההסכמים, והמצאת ערבויות ביצוע   -לזוכה  (א)

 במסמכי המכרז.

 עם קבלת החלטה בדבר זוכה.  – משתתף הנוסף בפיילוט ל (ב)

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

 

 התחייבויות והצהרותיו של הזוכה .21

כתנאי מוקדם להשתכללות ההתקשרות, על המציע הזוכה להמציא למזמין את כל המסמכים הנדרשים  (א)
מיום קבלת ההסכמים לחתימות, מלבד ערבות הביצוע לעבודות  ימי עבודה 15עפ"י ההסכמים תוך 

על העברת   מועצהמיום הודעת ה  ימי עבודה,  14תוך    ועצהמהתחזוקה, שאותה יהיה על המציע להמציא ל
 המתקנים לתחזוקת המציע. 

(, וימציא לה את כל המסמכים מסמכים ב', געל ההסכמים בנוסח המצ"ב ) מועצההזוכה יחתום עם ה (ב)
הנדרשים על פי ההסכמים בהתאם להוראותיהם, לרבות אישורים חתומים ותקפים מאת חברת ביטוח 

דבר קיומם של ביטוחים הנדרשים עפ"י הנוסחים המצורפים להסכמים וערבויות ביצוע, בישראל על 
כמפורט בגוף ההסכמים. ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכמים, בכפוף להפחתות שנעשו בה, אם 

 וככל שנעשו, בעקבות משא ומתן עם הזוכה.

ם חתומים, כנדרש, על כל נספחיהם, היה והזוכה לא ימלא את כל התחייבויותיו ולא ימציא את ההסכמי (ג)
רשאית לבטל את זכייתו במכרז   מועצהעפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, במועד המצוין לעיל, תהא ה

ולחלט את ערבות המכרז שהוגשה על ידו, כולה, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש. כן תהא רשאית 
והכל מבלי לגרוע מכל סעד או  יםחרהאכל אחד ממשתתפי הפיילוט להתקשר בהסכמים עם  מועצהה

 על פי המכרז ו/או מכוח כל דין.  מועצהתרופה אחרים להם זכאית ה
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 על פי דין, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעת הקבלן הזוכה. (א)

 חלקיםמציע אשר סבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים, עסקיים או מקצועיים )להלן: " (ב)
יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים "(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, סודיים

 הסודיים ויסמנם באופן ברור )במרקר צהוב(.

מציע שלא סימן חלקים אלו בהצעתו יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים,  (ג)
מידע בהצעה הינו בגדר סוד מסחרי של המציע לא אם וככל שהצעתו תזכה. אמירה כללית לפיה כל ה

 תיחשב.

סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים. יודגש, כי שיקול הדעת  (ד)
בדבר היקף זכות העיון של המציעים הוא של ועדת המכרזים בלבד. אם תחליט ועדת המכרזים לאפשר 

שהזוכה הגדירם כסודיים, היא תיתן התראה לזוכה ותאפשר לו  עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה
להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן סביר. אם תחליט ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, היא תודיע על 

 כך לזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

יו והמחיר שהוצע על ידו מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע, ניסיונו, לקוחות (ה)
 לא יהוו סוד מסחרי או עסקי.

רשאית להמציא   מועצהבמקרה של ערעור על הליכי המכרז, על ידי מי ממגישי ההצעות במכרז זה, תהא ה (ו)
מסמכים של המציעים האחרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, והמציעים האחרים מאשרים זאת מראש. 

 סכמתו לאמור בסעיף זה.מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך ה
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תהיה רשאית לבטל את זכייתו. אין  מועצהמציע שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז. ה (א)
על פי כל דין ועל פי מסמכי המכרז, לרבות הזכות לחלט את ערבות   מועצהבסעיף זה כדי לגרוע מזכויות ה

לקיום ההצעה למכרז. המציעים לא יהיו זכאים לכל פיצוי, שיפוי או תשלום כלשהו בגין השתתפותם 
 במכרז או עקב כך.

רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם אך  מועצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובפרט מהאמור לעיל, תהא ה (ב)
 לא רק בכל אחד מהמקרים הבאים: 

הוכחות, להנחת דעתה, כי הזוכה או אדם אחר מטעמו נתן  או הציע שוחד  מועצהכשיש בידי ה (1)
ו/או מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז /או בקשר להסכם נשוא מכרז 

 זה או ביצועו.

הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה, או שהזוכה לא גילה התברר לחברה כי  (2)
 , היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.מועצהלחברה עובדה מהותית אשר, לדעת ה

היה בו/הם כדי להשפיע   מועצההוטל/ו עיקול/ים על נכסי הזוכה, כולם או חלקם, אשר לדעת ה (3)
דות במסגרת המכרז, והעיקול/ים האמור/ים לא הוסר/ו על יכולתו של הזוכה לבצע את העבו

 ממועד הטלתו/ם. ימים 30לחלוטין תוך 

מונה לנכסי הזוכה, כולם או חלקם, נאמן או מנהל מיוחד או כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק  (4)
ממועד קביעתו, לחלופין הוגשה בקשה לפירוק יום   30זמני או קבוע והמינוי כאמור, לא בוטל תוך 

 ו/או הקפאת הליכים כנגד המציע הזוכה.

 .מועצהאו יותר מהשליטה בזוכה ללא הסכמה מראש ובכתב של ה  25%כי הועברה    מועצההתברר ל (5)

אם נפתחה חקירה פלילית. או ננקטו הליכים פליליים כנגד המציע הזוכה ו/או כנגד מי מבעלי  (6)
 מניותיו ו/או מנהליו ו/או מי מעובדיו הבכירים.

לטת ועדת המכרזים התקבלה על בסיס מידע שגוי ו/או החלטת ועדת המכרזים התברר כי הח (7)
 בוטלה בהליך משפטי. 

להגיש את הערבות לקיום ההצעה ו/או   מועצהבוטלה הזכייה במכרז בנסיבות המפורטות לעיל, רשאית ה (ג)
את ערבות הביצוע של הזוכה לגביה וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה, ואותו זוכה שזכייתו 

 בוטלה יפצה את התאגיד על כל הפסד ישיר או עקיף שיגרם לו בגין כך.

רשאית, לפי שיקול דעתה  מועצהיובהר, כי היה ותבוטל הזכייה ו/או החוזה עם המציע הזוכה, תהא ה (ד)
הבלעדי, לפנות למציע הבא לאחריו )כשיר שני או שלישי( ו/או לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך 

 אחרת שהיא על פי דין בקשר לביצוע העבודות נשוא המכרז.
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מכל סיבה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על חוזה ו/או לא לבצעו  מועצהה (א)
 שהיא בהתאם לשיקול דעתה המוחלט.

אם תחליט המזמינה כאמור לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצע את העבודה, לא  (ב)
 כוחה בגין כך.-ו/או באי מועצהתהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או כל טענה בגין ה

או לבטל חלקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל  רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו מועצהה (ג)
סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או 

 כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה. 

לבטל  -אך לא חייבת  –יה רשאיתתה מועצהבנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי ה (ד)
 את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה: 
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ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן המקצועי שנערך  (1)
כמחיר הוגן וסביר לאספקת השירותים, וזאת בהסתמך על המחיר  מועצהו/או מהמחיר שנראה ל

ספקת השירותים נשוא מכרז זה ו/או המסגרת התקציבית לשלם עבור א מועצהאותו נוהגת ה
 שאושרה לקבלת השירותים.

, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת מועצההתברר ל (2)
ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים/ דרישות 

 על נתונים שגויים, או בלתי שלמים. מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון ליצור  (3)
 הסדר כובל.
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אינה נושאת  בכל אחריות להוצאה או נזקים שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או  מועצהה (א)
 בקשר למכרז זה, ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.

מובהר במפורש, כי בכל מקרה לא יהיה המציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר עם  (ב)
 .מועצהידי ה השתתפותו במכרז זה, לרבות במקרה של ביטול המכרז על
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בקשר או  מועצהבקבלת מסמכי המכרז המציע מתחייב לשמור על סודיות כל מידע שיימסר לו על ידי ה (א)
 לצורך מתן השירותים, למעט מידע שהוא נחלת הכלל או מידע המחויב בגילוי לפי חוק.

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

והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה. אין  מועצהכל מסמכי המכרז הינם רכוש ה (ג)
 ה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. המציע רשאי להעתיק מסמכים אל
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לצורך קבלת הודעות בכל   ( את כתובתו17  נספחנספח ההצעה המקצועית )כל מציע במכרז יציין במסגרת   (א)
הקשור במכרז ואת שמו, מספר הטלפון והפקסימיליה וכתובת דואר האלקטרוני של נציג מטעמו המוסמך 

 ין מכרז זה. לחייב את המציע על פי דין לעני

עם הנציג שיצוין כאמור ינוהלו המגעים של התאגיד בקשר למכרז זה והוא יהיה מוסמך לייצג את המציע  (ב)
 ולהתחייב בשמו. על נציג זה להיות תושב ישראל, וכתובתו בישראל.

הודעות למציעים יכול שתשלחנה בדואר, בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה לפי הכתובות והמס' שסיפקו  (ג)
שעות ממועד  72יעים בהצעתם. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך המצ

שעות  24המשלוח. הודעה שנשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 
ממועד המשלוח ובלבד שהתקבל אישור אלקטרוני על שליחת הפקסימיליה או לא התקבלה הודעה 

קבלת הודעה אשר נשלחה -הדואר האלקטרוני לא נשלח. לא תתקבל כל טענה בנוגע לאיאלקטרונית כי 
לכתובת ו/או למספר הפקס ו/או לתיבת הדואר האלקטרוני של מי מהמציעים אם זו  מועצהעל ידי ה

 נשלחה בהתאם לפרטים שסופקו על ידו.

 

 הוראות נוספות  .28

רשאית  מועצהבלעדיות במתן השירותים, והבחירתם של המציעים כזוכים במכרז לא תקנה להם  (א)
 להתקשר עם ספקים/קבלנים נוספים לשם ביצוע שירותים מהסוגים נשוא המכרז. 
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, אשר מפורסם לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש מועצהמכרז זה הוא קנינו הרוחני של ה (ב)
 שאינו לצורך הכנת הצעת המציע. 

לא תעשה שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי   מועצהל המציע. ההצעת המציע והמידע שבה הם רכושו ש (ג)
 המכרז.

 

 בברכה,

 דורון שידלוב

 ראש המועצה 

  ברנר מועצה אזורית
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 1נספח 

 כתב ערבות מכרז

 מכרזהצעה בכתב ערבות 

 לכבוד 

 ברנר מועצה אזורית

 רחוב __________

 ברנר

 ערבות בנקאיתהנדון: 

"( אנו ערבים בזה המבקשים_________________ מספר זיהוי _________________ )להלן: "על פי בקשת 
לביצוע   ₪12/2009 וזאת בקשר עם השתתפות המבקשים במכרז מס'  30,000כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 

 להבטחת מילוי כל התחייבויות המבקשים ע"פ תנאי המכרז.אספקת והתקנת תאורת לד עבודות 

מדרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו,  ימים 7נו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך א
מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת 

הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים  המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

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

ועד בכלל. דרישה   28/2/2020ליום ותישאר בתוקפה עד  ויה ולא ניתנת לביטולערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תל
שתגיע אלינו אחרי מועד הפקיעה האמור לא תענה. במידה ויוארך תוקף ההצעות למכרז, יוארך תוקף הערבות 

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

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

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 בכבוד רב,

___________ 

 )חתימת מורשי החתימה מטעם
 הבנק + חותמת הבנק(

 _________________ 

 תאריך
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 2נספח 

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

 

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

 כ__________________ ב ___________________הנני משמש  .1

 תפקיד                                       שם המציע                        

 הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע. .2
 

ביותר  נכון למועד הגשת ההצעות, המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות ואם הורשעו .3
 במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. -רות, משתי עבי

 –ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2לענין סעיף זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו"עבירה" כמשמעותם בסעיף 
1976. 

 ייםלחוק עסקאות גופים ציבור 1ב2הצהרה לפי סעיף  -ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות .4
 :  -יש לסמן את הסעיף הרלבנטי למציע  מבין הסעיפים  להלן ב) 

 

  להלן: חוק שוויון זכויות( לא חלות   1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף(
 על המציע;

  עובדים  100לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; ככל שהמציע מעסיק  9הוראות סעיף
לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת 

אם   -קשר ליישומן; וכןלשם קבלת הנחיות ב  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך    9יישום חובותיו לפי סעיף  
התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות 

בחוק עסקאות גופים ציבוריים ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור  1ב2פסקת משנה )ב( לסעיף 
לחוק  9הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף הוא מצהיר כי פנה, כנדרש ממנו, ואם קיבל  –באותה פסקת משנה 

שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן; כן המציע מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מתצהיר זה שמסר לפי 
ימים ממועד ההתקשרות   30פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 צעה הזוכה במכרז. על פי מכרז זה, ככל שהצעתו תיבחר כה
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 

__________________ 

 חתימת המצהיר

__________________ 

 חתימת המצהיר       

 אישור

הנני מאשר בזה כי ביום _______ הופיע בפני, ____________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' 
____________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 
את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה זו וחתם/מה עליה 

  בפני.

____________ 

 וחותמת עו"ד חתימה                                
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  3נספח 

 אישור על ניסיון המשתתף

 תצהיר 

אני הח"מ _________________________, בעל/ת ת.ז. _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת 
 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ______________________________ ח.פ./ח.צ/ת.ז.  .1
 "(.המכרז" -" והמציע)להלן: " 12/2019_____________, המציע במכרז פומבי 

באשר לניסיון המציע, נכונים ומדויקים. כן  המצ"בהריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים שמילאתי בטבלה להלן  .2
 המלצה ואישור על ביצוע העבודות בפרויקטים המצוינים בטבלה להלן.  מכתבי מצ"ב

תחזוקת מאור רחובות ברשויות ביצע הריני מצהיר/ה בזה כי המציע ששמו ______________________,  .3
 :תקופה של שנתיים בכל רשות(  –רשויות מקומיות  2לפחות  -השנים האחרונות  5)במהלך  הבאות

 בשנים _________________________________________________ .א

 בשנים __________________________________________________ .ב

 בשנים _______________________________________________ .ג

 בשנים ___________________________________________________ .ד

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

__________________ 

 חתימת המצהיר       

 אישור

הנני מאשר בזה כי ביום _______ הופיע בפני, ____________, במשרדי שברחוב ___________, מר/גב' 
____________,  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. שמספרה  ____________  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

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

   _________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד                                       
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 טבלה מרכזת ניסיון המציע לעבודות האספקה וההתקנה 

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

 

       

שם 
הפרויקט, 

תיאור, 
 מיקום

גוף עבורו 
בוצעו 

 השירותים 

מועד ביצוע 
)התחלה 
והשלמה 

מיום  החל
161.1.) 

מס' גופי 
תאורה 

בטכנולוגיית 
LED 

שסופקו 
והותקנו ע"י 

 המציע
)לפחות 

 במצטבר1500
 2עבור לפחות  

רשויות 
 (מקומיות 

מס' עמודי 
תאורה  

שסופקו 
והותקנו 

 ע"י המציע
 100)לפחות 
 במצטבר

עבור לפחות 
רשויות  2

 (מקומיות 

מס' 
מרכזיות 
תאורה  

שסופקו 
והותקנו 

 ע"י המציע
 50)לפחות 
 במצטבר

עבור לפחות 
שתי רשויות 

 (מקומיות 

מס' רכזות 
שסופקו 
 והותקנו 
בתאורת 
רחובות 
ושטחים 
ציבוריים 
פתוחים 

 25)לפחות 
 במצטבר

עבור לפחות 
רשויות  2

 (מקומיות 

שם איש 
קשר + 

 –טלפון 
בגוף עבורו 

בוצעו 
 השירותים 
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 ניסיון המציע לעבודות האספקה וההתקנה( אישור ומכתב המלצה )נלווה לטבלה מרכזת  

 ברנר מועצה אזורית לכבוד:

 אישור לקוח של המציע בדבר ניסיון והמלצה הנדון:

הריני לאשר כי ______________________________ )נא להשלים את פרטי המציע( ביצע, עבורי פרויקט, 
 במקום המתאים ולהשלים(:  Vכמפורט להלן )נא לסמן 

 הפרויקט:__________________________________________________________.סוג 

 שם הלקוח:___________________________________________________________.

 הריני לאשר כי הפרויקט כלל: .1

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

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

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

 הריני לאשר  כי: .2 

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

 קיימות תקלות במתקן, כדלקמן: __________________________________. 

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

 מעמידה בלוחות זמנים:  

 גבוהה 

 בינונית 

 נמוכה  

 מאיכות השירות:  

 גבוהה 

 בינונית 

 נמוכה  

 מאופן ביצוע העבודות: 

 גבוהה 

 בינונית 

 נמוכה  

 הערות כלליות: __________________________________________________. .4

 : 1.1.2016החל מיום הריני לאשר כי הפרויקט בוצע על ידי המציע  .5

 כן 

 לא 
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 על החתום

____________  ____________  __________              _____________ 

 חתימה     תאריך       תפקיד אצל הלקוח   שם מלא
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 4נספח 

 אישור בדבר העסקת עובדים

 

 תצהיר לחתימת המציע בעניין עבודות האספקה והתחזוקה 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים אני הח"מ ____________ ת.ז.  
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ______________________________ ח.פ./ח.צ/ת.ז.  (1
 "(.המכרז" -ו" המציע)להלן: " 12/2019 _____________, המציע במכרז פומבי

  12/2019, צוות עובדים המיועד לביצוע כלל העבודות נשוא מכרז )כשכירים/ נותני שירותים( הריני מעסיק  (2
 כדלקמן:

 : מהנדס בעל רישיון חשמלאי הרשום בפנקס המהנדסים בישראל .א
 ות.ז:__________________________________________________שם 

 ( ________________________________________מצ"בתעודות הסמכה )
 שנות ניסיון במתן שירותי התייעלות אנרגטית _________________________

 : מהנדס מתכנן תאורה בעל רישיון חשמלאי, הרשום בפנקס המהנדסים בישראל .ב
 .ז:__________________________________________________שם ות

 ( ________________________________________מצ"בתעודות הסמכה )
עמודי תאורה ברצף  100לפחות פרויקטים שונים, לכל הפחות, בו עבד העובד בתכנון רשת מאור של  ניש
 אסמכתאות(: מצ"ב)
1________________________________)_______________________ 
2_______________________________________________________) 
3_______________________________________________________) 

חודשים בעבודה   12עובדים, לכל הפחות,  בעלי אישורים תקפים לעבודה בגובה, בעלי ניסיון של לפחות  ני  ש .ג
 :LEDרת רחובות ושצ"פים בטכנולוגיית של התקנה או החזקת תאו

 : עובד ראשון .1

 שם ות.ז:_____________________________________________

 ( ___________________________________מצ"בתעודות הסמכה )

 (____________________________מצ"באישור תקף לעבודה בגובה )

 (___________________________מצ"במסמכים המעידים על ניסיון )

 שנות ניסיון אצל המציע___________________________________

 :עובד שני .2

 שם ות.ז:_____________________________________________

 ( ___________________________________מצ"בתעודות הסמכה )

 _______(_____________________מצ"באישור תקף לעבודה בגובה )

 (___________________________מצ"במסמכים המעידים על ניסיון )

 שנות ניסיון אצל המציע___________________________________

חשמלאים בעלי רישיונות בתוקף מטעם  משרד העבודה והרווחה עפ"י החוק ותקנות החשמל, כאשר  3 .ד
 לפחות אחד מהם בעל רישיון מסוג "חשמלאי ראשי":

 : עובד ראשון .1
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 שם ות.ז:_____________________________________________

 ( ___________________________________מצ"בתעודות הסמכה )

 (__________________________מצ"ברישיון מסוג "חשמלאי ראשי" )

 המציע___________________________________שנות ניסיון אצל 

 עובד שני: .2

 שם ות.ז:_____________________________________________

 תעודות הסמכה )מצ"ב( ___________________________________

 (__________________________מצ"ברישיון מסוג "חשמלאי ראשי" )

 ____________________שנות ניסיון אצל המציע_______________

 עובד שלישי: .3

 שם ות.ז:_____________________________________________

 תעודות הסמכה )מצ"ב( ___________________________________

 (__________________________מצ"ברישיון מסוג "חשמלאי ראשי" )

 __שנות ניסיון אצל המציע_________________________________

 

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

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. (4

 _______________                                                                          ______________
 חתימת המצהיר                                                                                       תאריך   

 אישור עו"ד

יע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו הריני לאשר, כי ביום ________, הופ
______________________ המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 
_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי 

 עשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא י

___________________     ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך     
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 5נספח 

 אישור בדבר איתנות פיננסית 

 לכבוד

 ברנר מועצה אזורית

  ______רח' 

 ברנר

    ג.א.נ.,

 המציעחוות דעת רואה חשבון של הנדון: 

לבקשתכם וכרואי החשבון של _____________  )שם המציע( המציע במכרז פומבי מס' _________ )להלן: 
 "(, הנני לדווח ולאשר כי:המציע"

 המציע אינו לקוח מוגבל באמצעים ברשימת החשבונות המוגבלים של בנק ישראל. .1
 כים/הסדר נושים.לא תלויה ועומדת לגבי המציע בקשה לכינוס נכסים/פירוק/הקפאת הלי .2
הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע    2015-2017לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנים   .3

 של לשכת רו"ח  בישראל. 58להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי", כהגדרתו בתקן ביקורת מספר 
-ו  2017,  2016בשנים  למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע ממתן שירותים של אספקה והתקנת מתקני תאורה   .4

 .בכל אחת מהשנים ₪ )לא כולל מע"מ( מיליון 8של לפחות  2018
 

  _____________      ____________________________ 

 חתימת רואי החשבון        תאריך        
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 6נספח 

 תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות 

 תצהיר 

 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים אני הח"מ ____________ ת.ז.  
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ______________________________ ח.פ./ח.צ/ת.ז.  .1
 "(.המכרז" -" והמציע)להלן: "  12/2019_, המציע במכרז פומבי ____________

המציע ו/או מי ממנהליו ומורשי החתימה שלו, לא הורשעו בפלילים למיטב הידוע לי, הנני מצהיר בזאת כי  .2
לפני המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה, בעבירה שהיא פשע ו/או בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה 
באלימות או בעבירת מרמה או בעבירה של מתן שוחד או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע, למעט 

)בהתאמה( לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,  20 – 19הרשעות שהתיישנו או נמחקו בהתאם לסעיפים 
 .1981-תשמ"א

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

 _______________                                                                          ______________
 חתימת המצהיר                                                                                       תאריך   

 

 אישור עו"ד

_________, שכתובתו הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' _______
______________________ המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. שמספרה 
_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי 

 הירו דלעיל וחתם עליו בפני.יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצ

 

___________________     ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד       תאריך     
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 תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תצהיר לעניין שמירה על דיני העבודה 

 

אני הח"מ____ נושא\ת ת"ז מס ______ מורשה\ית חתימה מטעם _____ מס  
"(.לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה המציעזיהוי/ח.פ._________)להלן-"

 צפוי\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\ה ומתחייב\ת בזאת ובכתב כדלקמן-    

               
 בעלי השליטה בו ומנהליו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של עובדי ציעהמ .1

 המזמין לפי דיני העבודה כהגדרתם להלן, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על המזמין,
ככל שחלים הסכמים או צווים כאמור. 

 
 ימשיכו לשמור על זכויות עובדי המזמין המופרטות  מתחייבים כי בעלי השליטה בו ומנהליוציעהמ .2

 לעיל במהלך כל תקופת ההתקשרות נשוא מכרז זה. 1בסעיף 

 
 בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה, ציעהמ .3

בשל הפרת דיני העבודה כהגדרתם להלן, ולא נקנסו בשנה שקדמה להגשת ההצעה במכרז זה ע"י 
, ביותר משני קנסות בשל 1985 לחוק העבירות המינהליות , התשמ"ו-5מפקח שמונה לפי סעיף 

 ולחילופין 1987הפרת דיני העבודה. וכן לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר המינימום התשמ"ז-
 שנים לפחות ממועד 3חלפה שנה ממועד ההרשעה או אם הורשעו פעמיים או יותר- כי חלפו 

ההרשעה האחרון. 

 
 בעלי השליטה בו ומנהליו לא הורשע בעבירה של העסקת עובדים זרים בשלוש השנים ציעהמ .4

שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה.                                                                                 

 
ימשיכו לקיים את כל ומתחייבים כי מקיימים מצהירים כי הם  בעלי השליטה בו ומנהליו המציע, .5

הוראות הדין בעניין עובדים זרים. 

 

 נחשבים לקנסות שונים.       –ידוע לי כי מספר קנסות בגין אותה עבירה- אך במועדים שונים 

                                                                                              

 לעניין תצהיר זה-

 

"-החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-דיני העבודה"
 , אשר שר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם.                                                                                                               1969

 

הנני מצהיר\ה כי שמי הוא_____ כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי 
 תוכן הצהרתי אמת.

 

 _______שם המצהיר +חתימה ___________                 תאריך

 אימות חתימה
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  8נספח 

 

 תצהיר לעניין שמירה על הוראות חוק ההגבלים העסקיים 

 

 תצהיר 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים אני הח"מ ____________ ת.ז.  
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ______________________________ ח.פ./ח.צ/ת.ז.  .1
 "(.המכרז" -ו" המציע)להלן: " 12/2019_____________, המציע במכרז פומבי 

אני מצהיר כי המציע, נושאי משרה בו, מנהליו, עובדיו, המחזיקים בו או אדם אחר מטעמו )להלן בתצהיר זה:  .2
 :"( לא פעלו באופן הבא המציע או מי מטעמו"

  , ככל שההצהרה המפורטת בסעיף נכונה במלואה[: -ב V]בסעיפים הבאים יש לסמן  

בים בתיאום ההצעות המוגשות במכרז, או בתיאום מרכיב כלשהו המציע או מי מטעמו לא היו מעור  .א
הגשה של הצעות במכרז, או בכל הסדר, הסכמה או הבנה, -בהצעות כאלה, או בתיאום הנוגע להגשה או אי

 פה, עם מציע אחר או מי מטעמו בנוגע להצעות במכרז.-בכתב או בעל

ע נקבעו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא המחירים ו/או הכמויות ו/או כל מרכיב אחר בהצעת המצי  .ב
 התייעצות, הסדר או חילופי דברים כלשהם בין המציע או מי מטעמו לבין מציע אחר או מי מטעמו.

פה, לידיעת מציע -המחירים ו/או הכמויות ו/או כל מרכיב אחר בהצעת המציע לא הובאו, בכתב או בעל  .ג
 אחר או מי מטעמו.

פה, עם מציע אחר במכרז, בכוח או בפועל )להלן: -המציע או מי מטעמו לא באו בדברים, בכתב או בעל  .ד
 הגשה של הצעה במכרז.  -או לאי"מציע אחר"(, בנוגע להצעתם או להצעתו במכרז, או בנוגע להגשה 

המציע או מי מטעמו לא השפיעו על הצעה של מציע אחר במכרז, ובכלל זה לא גרמו למציע אחר שלא להגיש    .ה
 הצעה במכרז זה.

המציע או מי מטעמו לא ניסו לגרום לאחד מן הדברים המפורטים לעיל, ומציע אחר או מי מטעמו לא ניסו    .ו
 הדברים המפורטים בסעיפים כאמור. לגרום למציע לבצע אחד מן 

 

 אינו נכון במלואו, אנא פרט מדוע:  2באם האמור באחד מסעיפיו הקטנים של סעיף 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________ 

3.   המציע לא מתכוון להשתמש לשם ביצוע העבודה נשוא המכרז במציע אחר כקבלן משנה, או לשמש לשם כך
 כקבלן משנה של מציע אחר. 

4.   לא התקשרו עם מציע אחר בחוזה, הסדר או הבנה כלשהי בנוגע לקבלנות משנה, כאמור,   המציע או מי מטעמו
 פה, עם מציע אחר, בנוגע לאפשרות של קבלנות משנה כאמור. -ולא החליפו דברים, בכתב או בעל

 אינו נכון במלואו, אנא פרט מדוע: 4או  3ככל שהאמור בסעיפים 

______________________________________________________________________________
__________________________________________ 
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המציע או מי מטעמו לא נמצאים במועד חתימת תצהיר זה תחת חקירה של רשות ההגבלים העסקיים, לרבות  .5
 בחשד לתיאומי מכרזים.  

 , אנא פרט מדוע:Vאם לא ניתן לסמן 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________ 

כנגד המציע או מי מטעמו לא הוגש בחמש השנים האחרונות כתב אישום בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, 
 לרבות בעבירות של תיאומי מכרזים.

 , אנא פרט מדוע:Vאם לא ניתן לסמן 

______________________________________________________________________________
__________________________________________ 

המציע או מי מטעמו לא הורשעו בחמש השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות בעבירות 
 של תיאומי מכרזים.

 , אנא פרט מדוע:Vאם לא ניתן לסמן 

______________________________________________________________________________
__________________________________________ 

מסתמכת על תצהיר זה במסגרת החלטתה בדבר הזוכה במכרז וכי הצהרה או מצג לא   מועצהידוע לי ולמציע, כי ה .6
נזק כבד ויחייבו את המציע ואותי באופן אישי,  מועצהאו לא מלאים במסגרת תצהיר זה עלולים לגרום ל נכונים

 בגין הנזקים שייגרמו לה עקב כך. מועצהביחד או לחוד, בפיצוי ל

 

 אמת.  -זהו שמי, זו חתימתי וכל האמור בתצהיר זה  .7

 

____________ _______________ ____________ ____________ 

 חתימה וחותמת מספר ת"ז שם ותפקיד במציע תאריך

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ______, מ"ר _________, מרח'___________, מאשר בזאת כי ביום _______ הופיע בפני 
_________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז/המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא 

 ונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.יהא צפוי לע

___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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  9נספח 

 תצהיר המציע לעניין החזקת מנופים הידרואלים

 תצהיר 

 )יש להשלים ו/או למחוק את המיותר ולצרף אסמכתאות מתאימות(

 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים אני הח"מ ____________ ת.ז.  
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ______________________________ ח.פ./ח.צ/ת.ז.  (1
 "( / קבלן המשנה מטעם המציע.המכרז"  -" והמציע)להלן: "  12/2019_, המציע במכרז פומבי  ____________

"(, ףהמנומ' לפחות )להלן: " 15דרואולים בעלי סל מותאם לגובה עד ף המנו 1ת לפחו בבעלותי ו/או ברשותי  (2
 לשם אחזקת מתקני התאורה ולתיקון כל סוגי הפנסים בכל הגבהים הנדרשים.

 .הסכם שימוש עם בעל המנוף  /הינה מתוקף בעלות / הסכם/ים ליסיניג ף במנוהחזקתי  (3

 מצ"ב:

 רישיונות בעלות למנופים. (4

 בתוקף עד יום ___________.  ףלמנו שימוש/הסכם/ים ליסינג (5

 אמת.  -זהו שמי, זו חתימתי וכל האמור בתצהיר זה  (6

 

____________ _______________ ____________ ____________ 

 חתימה וחותמת מספר ת"ז שם ותפקיד במציע תאריך

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ______, מ"ר _________, מרח'___________, מאשר בזאת כי ביום _______ הופיע בפני 
_________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז/המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.יהא 

___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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  10נספח 

 ד מאויש ומחסן חלפים קתצהיר המציע לעניין הקמת מו

 תצהיר 

 )יש להשלים ו/או למחוק את המיותר ולצרף אסמכתאות מתאימות(

 

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים אני הח"מ ____________ ת.ז.  
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ______________________________ ח.פ./ח.צ/ת.ז.  .1
 "( המכרז" -" והמציע)להלן: " 12/2019_, המציע במכרז פומבי ____________

 )נא לסמן את המתאים(  .2

 בכתובת ___________________________. למציע משרד מאויש לטיפול בתקלות ומחסן חלפים

 אמת.  -זהו שמי, זו חתימתי וכל האמור בתצהיר זה  .3

 

____________ _______________ ____________ ____________ 

 חתימה וחותמת מספר ת"ז שם ותפקיד במציע תאריך

 

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ______, מ"ר _________, מרח'___________, מאשר בזאת כי ביום _______ הופיע בפני 
ת האמת וכי הוא _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז/המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר א

 יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה 

 לכבוד 
 המועצה(  -מועצה אזורית ברנר  )להלן

 
 ג.א. נ., 

 12/2019( במסגרת הצעתי במכרז  המציע  -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1
 שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.  

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

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

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים 
המועצה,   בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם

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

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

חבר   -״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, ״חבר מועצה״ 
 רובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.מועצה או ק

 לפקודת המועצות )נוסח חדש( הקובע כי: 59סעיף  .2.3

זוגו, סוכנו או שותפו,  כל -" לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן  
שיש לעובד    חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה למענה או בשמה, פרט לעניין

בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות 
 מהשירותים שהמועצה מספקת״.

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי :  .3

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

אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  .3.2
 ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

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

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

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

( לצו המועצות המקומיות 3ב׳) 89אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6
מחבריה ובאישור שר הפנים, רשאית להתיר התקשרות   2/3ליאת המועצה ברוב של  )מועצות אזוריות(, לפיהן מ

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

 תאריך:_______________ חתימת מורשי חתימה של המציע:_____________________

 תימה חתמו בפניי אני מאשר כי מורשי הח
 אישור עו"ד : _________________
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 12נספח 

 תנאים כלליים מיוחדים 

 

 תיאור העבודה  00.01

פועלת לביצוע פרויקט התייעלות אנרגטית במערכת מאור הרחובות והשצ"פים  ברנר מועצה אזורית .א
 .ותחזוקת כלל מתקני המאור לעיל בשיטת טוטאל ריסק

העבודות נשוא מכרז/חוזה זה כוללות, אך לא מוגבלות, בכפוף לאמור להלן וביתר מסמכי מכרז/חוזה  .ב
 זה: 

 פירוק גופי התאורה הקיימים ופינויים. .1

 תכנון הפוטומטריה להתאמת תאורה לתקן.  .2

 אספקת והתקנת גופי תאורת לד  .3

 שיפוץ המרכזיות הקיימות והתאמתן לתקן.  .4

מתקנים קיימים   –  תחזוקת כלל המערכות ומתקני התאורה בטכנולוגית לד במסגרת טוטאל ריסק .5
 .)לא לד( ו/או מתקנים שיוקמו

  –שלבים  לושהעבודות התחזוקה מתחלקות לש           .6

בכל ישובי  יספק המציע הזוכה – במהלך תקופת ההקמה של המתקנים –בשלב ראשון  (א)
המועצה תחזוקה שוטפת של מתקנים קיימים וזאת עד לתום תקופת ההקמה של 
המתקנים בכל יישובי המועצה. למען הסר ספק, התחזוקה תסופק הן למתקנים קיימים 
והן למתקנים שיותקנו/ יוקמו ע"י הקבלן הזוכה. בכל תיקון הדורש החלפת גו"ת, יחליף 

 זכה במכרז ואושר להתקנההקבלן את גו"ת נל"ג לגו"ת לד ש

חודשים ממועד השלמת ביצוע   12תקופה של    –  תחזוקה במהלך תקופת הבדק  בשלב שני (ב)
תקופת הבדק( במהלכה יספק הזוכה שירותי תחזוקה שוטפת לכל   -עבודות ההקמה )להלן

חודשים שתחילתה  12מתקני תאורת הרחוב בתחום שיפוט המועצה וזאת לתקופה של 
 בתום תקופת ההקמה. 

הספק הזוכה לתחזק את בתום תקופת הבדק, ימשיך    –תחזוקה שוטפת    –בשלב השלישי   (ג)
תקופות נוספות בנות  4חודשים + עד  12כל מתקני התאורה בישובי המועצה תקופה של 

   חודשים כל אחת. 12עד 
 "(. עבודות התחזוקה)לעיל ולהלן: "

 

למען הסר ספק, מובהר כי פירוט העבודות המובא לעיל ולהלן, אינו ממצה ואינו בא להחליף ו/או לגרוע  .ג
 ות המלא בתוכניות, בכתב הכמויות ובמפרט המיוחד המצורפים כחלק ממסמכי החוזה. מתיאור העבוד

כל העבודות שתוארו לעיל ולמשך כל תקופת הביצוע יבוצעו באופן שוטף ורציף בהתאם להסדרי  .ד
 . מועצההתנועה, שיאושרו מול המשטרה ו/או ה

מחירי יחידה, הספקי עבודה ולוחות זמנים, הקבלן חייב להיערך לכך בהתאם ובדגש על תמחור נכון של  
' וביצוע עבודות לילה בהתאם לתנאי double handling, תשומות, טיפול חוזר,    מועצהשינוע אל ומחוץ ל

 הרישיון.
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 תקופת הביצוע 00.02

ביצוע פרויקט התייעלות אנרגטית   -   עבודות האספקה וההתקנה של המתקנים ושל מערכת השליטה והבקרה
עבודות , וככל שיידרש גם טיוב תשתיותאור רחובות, ובכלל זה מהכולל אספקה, התקנה והפעלה של מתקני 

האספקה וההתקנה של המתקנים תעשנה בשלבים, בכל ישוב בנפרד ו/או בו זמנית בכל הישובים, ע"פ שיקול 
ממועד הוצאת צו התחלת  חודשים 6בי המועצה לא תעלה על דעת המועצה. סה"כ תקופת העבודות בכל ישו

 העבודה הראשון. 

  - עבודות התחזוקה

יספק המציע הזוכה בכל ישובי  – במהלך תקופת ההקמה של המתקנים –בשלב ראשון  
המועצה תחזוקה שוטפת של מתקנים קיימים וזאת עד לתום תקופת ההקמה של 

ספק, התחזוקה תסופק הן למתקנים קיימים  המתקנים בכל יישובי המועצה. למען הסר
והן למתקנים שיותקנו/ יוקמו ע"י הקבלן הזוכה. בכל תיקון הדורש החלפת גו"ת, יחליף 

 הקבלן את גו"ת נל"ג לגו"ת לד שזכה במכרז ואושר להתקנה

חודשים ממועד השלמת ביצוע   12תקופה של    –  תחזוקה במהלך תקופת הבדק  בשלב שני 
תקופת הבדק( במהלכה יספק הזוכה שירותי תחזוקה שוטפת לכל   -הלןעבודות ההקמה )ל

חודשים שתחילתה  12מתקני תאורת הרחוב בתחום שיפוט המועצה וזאת לתקופה של 
 בתום תקופת ההקמה. 

בתום תקופת הבדק, ימשיך הספק לתחזק את כל  –תחזוקה שוטפת  –בשלב השלישי  
תקופות נוספות בנות עד  4חודשים + עד  12מתקני התאורה בישובי המועצה תקופה של 

   חודשים כל אחת. 12

 

 

 הוראות כלליות 00.03

יש לראות את המפרט הכללי דנא, המפרטים המיוחדים, התקנים הישראליים, )הן הרשמיים והן שאינם  .א
רשמיים(, התקנים המקצועיים האחרים, התכניות, החוקים והתקנות )במהדורתם האחרונה והעדכנית 
ביותר( כמשלימים זה את זה. אין זה מן ההכרח שכל העבודות המתוארות באחד המסמכים האלה 

 אנה את ביטוין גם ביתר המסמכים. תמצ

סמך טענה שלא ידע את האמור בכל המסמכים הנ"ל וכן לא -לא תאושרנה כל תביעות של הקבלן על .ב
 מילוי של האמור בהם.-ידו מפאת אי-תינתן לו הארכת זמן כלשהי עקב איחור שנגרם על

מוסמכות אחרות )כולל:   ו/או רשויות  מועצהעל הקבלן לבצע את העבודה בהתאם לכל הוראת דין של ה .ג
משטרת ישראל, קרן קיימת לישראל, בזק, רמ"י, החברה לאומית לדרכים, חברת החשמל, משרד 
הבריאות, משרד התחבורה, קק"ל, חברות הטל"כ, נתיבי איילון, חברת נת"ע, משטרה, וכד' וכל רשות 

ת והאישורים לביצוע מוסמכת  רלוונטית אחרת(. הקבלן ימציא למפקח לפי הצורך את כל הרישיונו
 העבודה מטעם הרשויות כנ"ל.

לא ישולם עבור עבודות נוספות כלשהן שתעשינה ללא אישור מוקדם ובכתב מאת המפקח מטעם  .ד
כל בקשה ו/או טענה ו/או דרישה   מועצה"(, ולקבלן לא תעמוד בעניין זה כנגד ההמפקח)להלן: "  מועצהה

 ו/או תביעה כספית או אחרת. 

במחיר העבודה, ולא יימדד בנפרד ולא  ככלולביצוע האמור לעיל, ייחשב יובהר, כי למען הסר ספק,  .ה
( ובין אם לאו, והקבלן לא יהיה זכאי לכל 16  נספח)  ישולם בנפרד, בין אם יוחד לכך סע' בכתב הכמויות

 תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

. כל צוות צוותי עובדים  3בכל זמן נתון לכל הפחות    מועצהיודגש, כי בכל זמן נתון, על הקבלן להעסיק ב .ו
עבודה בגובה  יכלול: לפחות מנוף עם סל ו/או במת הרמה, טכנאי אחד בעל רישיון חשמלאי ואישור

 ונהג/מפעיל בעל רישיון ואישורים כחוק. 
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 התאמת התוכניות, המפרטים וכתב הכמויות 00.04

על הקבלן לבדוק מיד את המפרטים ותכולת העבודה ושאר מסמכי הביצוע את כל המידות, הנתונים  .א
ים והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או אי בהירות בין מסמכ

ו/או של הוראה מהוראות ההסכם יביא הקבלן את הדבר להכרעת המפקח והחלטתו תחייב את הקבלן 
 אף אם היא המחמירה יותר.

ערעורים על האמור במפרטים יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו ביומן העבודה. החלטת  .ב
נה שלא הרגיש בסטיות ובאי המפקח בנדון תהיה סופית. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טע

 ההתאמות.

הופעת תנאים שונים במסמכי החוזה השונים אינה פוסלת אף אחד מהתנאים, שכן המסמכים באים  .ג
להשלים זה את זה. שאלת העדיפויות בין המסמכים מתעוררת רק כאשר התנאים נמצאים בסתירה. 

 קביעת המפקח בעניין העדיפות תהיה סופית ותחייב את הקבלן.

, יחולו על הקבלן כל ההוצאות ו/או מועצהלא הביא הקבלן את דבר הטעות/הסתירה למפקח מטעם ה .ד
מילוי הוראה זו, טעות או סתירה זאת ולא ישמשו עילה כלשהי לעיכוב העבודה, -הנזקים שיגרמו עקב אי

 אפילו מתייחסות הן לכתב הכמויות.

 

 עבודה, ציוד וחומרים 00.05

בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת כל הציוד והחומרים אשר   .א
הביצוע. הציוד והחומר אשר לא יאושר ע"י המפקח, יסולק מן המקום על ידי הקבלן ויוחלף בציוד אחר 

 .מועצהמסוג אשר יאושר על ידי המפקח מטעם ה

לדרישות התקנים והוראות  כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי ונכון, בכפיפות .ב
 ההתקנה וההפעלה לשביעות רצונו של המפקח.

, כולל תוספות, השלמות 1954-מבלי לגרוע מהאמור לעיל העבודה תבוצע על פי חוק החשמל, תשי"ד .ג
 ותקנות בנושא החשמל בעדכונם האחרון ובהתאם לדרישות חברת חשמל. 

בזק, )מכון התקנים ושרותי כבאות לגבי  כמו כן תבוצע העבודה בהתאם לדרישות משרד התקשורת,
או בא  מועצהמערכת גילוי וכיבוי אש( וכו'. וכן תעמוד העבודה בדרישות מנהל מחלקת המאור של ה

 המקצועיים )תקשורת, מצלמות( ו/או באי כוחם. מועצהכוחו, ובתיאום עם גורמי ה

תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסמכת,   .ד
תקנות וכו'. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להמציא לו אישור בכתב על התאמת עבודות לדרישות, 

 תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, אם יידרש.

ל מאת לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן לקב שבוע ימיםעם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר  .ה
המפקח אישור על מקור החומרים, אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש דגימות מאותם 

 החומרים , לצרכי בדיקה ככל שיתבקש.

החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיהן יקבעו את מידת התאמתם לשימוש  .ו
ה המאושרת תגרום להפסקת העבודה בביצוע העבודות נשוא מכרז. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימ
 ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן.

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת  .ז
הבדיקות תבוצענה על ידי הקבלן במעבדה מוסמכת שתיקבע על ידי המפקח ותוצאות הבדיקות המפקח.  

 תחייבנה את שני הצדדים.הנ"ל 

במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם   ככלוללמען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל, ייחשב    .ח
ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל  (16 נספח) בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  בכתב הכמויות

 תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

 



 

 

48 

 מערכות, שירותים, מתקנים, וחלקי מבנים  תת קרקעיים 00.06

מוסבת בזאת תשומת לב הקבלן כי באתר העבודה יהיו קיימות מערכות, שירותים, מתקנים, וחלקי  .א
ובכלל זה קווי מים, ביוב, תשתיות ת"ק של חח"י, בזק ותאורה, יסודות מבנים  עיליים ותת קרקעיים, 

 מבנים וכו'.

במידת הצורך הקבלן יקבל נתונים לגבי המתקנים התת קרקעיים ככל שאלו מצויים בידי המזמינה.  .ב
אולם אין המזמינה אחראית לנכונותם ודיוקם של נתונים אלה, גם אם מצוינים בתכניות תיאום הנדסי 

 נבדקו/אושרו על ידי רשות מוסמכת./שהוגשו

 על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן. .ג

בכל מקרה של חפירה ובכלל זה חפירות גישוש, תבוצע העבודה בתיאום ובנוכחות המפקח ו/או נציג  .ד
ודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו , בנוסף, עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבמועצהמאושר מטעם ה

באישור מוקדם ובפיקוח צמוד של מהנדס הרשת בחב' בזק ו/או הטל"כ. כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו 
 על הקבלן.

אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת מתקני חשמל. העבודות תבוצענה באישור מוקדם,  .ה
 יחולו על הקבלן. תיאום/פיקוח חברת חשמל וכל התשלומים בגין הנ"ל

עבודות בקרבת קווי ניקוז, ביוב, מים ותאורה יבוצעו באישור מוקדם ובפיקוח צמוד מטעם הרשות  .ו
המקומית ו/או חברת מקורות ו/או איגוד ערים דן לביוב לפי העניין. כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על 

 הקבלן.

ע עבודות בקרבת המערכות הנ"ל, הם קבלת האישורים וביצוע התיאומים הנדרשים לפני ובזמן ביצו .ז
 באחריותו של הקבלן אלא אם כן הוגדר אחרת מראש ובכתב.

מובא בזאת לידיעת הקבלן כי במסגרת העבודה יותקנו פנסים ו/או עמודים בקרבת עמודי ורשת מתח  .ח
גבוה ונמוך של חברת החשמל.  העבודה בקרבת עמודים אלו והרשת תעשה במשנה זהירות ובתאום 

 .  פקח וחברת החשמלעם המ

 .המזמינה לא תכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי סעיף זה

בכל מקרה שיפגעו מערכות, שירותים, מתקנים, ומבנים עיליים ותת קרקעיים  כלשהם עקב מעשיו ו/או  .ט
הרשויות מחדליו של הקבלן, הוא יתקן זאת באופן מיידי בכפיפות להוראות המפקח לשביעות רצון כל 

הנוגעות בדבר, ויישא בכל האחריות מכל סוג שהוא הנובעת מהפגיעה הנ"ל. אחריותו של הקבלן כאמור 
 לעיל היא בלעדית.

ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא למען הסר  .י
( ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי 16 נספחישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  בכתב הכמויות )

 לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

 

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים 00.07

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודות המבוצעות במשך כל תקופת  .א
ל להיגרם ע"י שיטפונות, רוח, שמש וכו'. ובמיוחד ינקוט הביצוע ועד למסירתן למפקח, מנזק העלו

הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים להגנת מתקני החשמל 
 מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר.

יים הקבלן יגן על כל המערכות הקיימות בתוך אתר העבודה ויתחזק אותם כולל כל האמצעים הטכנ .ב
 הנדרשים לשם בצוע ההגנה כנ"ל. 

כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן,  .ג
 יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

בנפרד ולא  למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד .ד
( ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי 16 נספחישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  בכתב הכמויות )

 לעיל.  לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור
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 סדרי עדיפויות 00.08

העבודות, הקטעים המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי  .א
בהם יבוצעו וכו', או לדרוש ביצוע העבודה בשלבים, הכל לפי קביעת המפקח. כמו כן רשאי המפקח 

 לקבוע סדרי קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו.

על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות של הפסקות זמניות בעבודה גם לפרקי זמן של מספר שבועות בין  .ב
דיפויות המזמינה, מצב ביצוע עבודות אחרות, הוראות הרשויות שלבי הביצוע השונים, עפ"י ע

 המוסמכות, ו/או כל סיבה אחרת לפי קביעת המפקח.

למען הסר ספק, יובהר, כי ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא  .ג
( ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי 16 נספחישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף בכתב הכמויות )

 לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

 

 קבלני משנה 00.09

על מסירתה עבודה את רשימת קבלני המשנה  מועצהעל הקבלן להגיש לאישור המפקח עם הודעת ה .א
 שבדעתו להעסיק, לרבות רשימת היצרנים והספקים השונים. 

כולל בגלל אי תשלום הקבלן לקבלן המשנה ו/או ליצרן ו/או לספק, יגרם עיכוב אם מכל סיבה שהיא,  .ב
בביצוע על ידי אחד מקבלני המשנה, ו/או היצרנים ו/או הספקים, בסמכות המזמינה, באופן מוחלט 

יום להוראות המזמינה, להביא לאתר   14ובלעדי לאחר מתן התראה בכתב ולאחר שהקבלן לא ציית תוך  
 או יצרן ו/או ספק אחר להשלמת העבודה.קבלן משנה, ו/

הסכום שישולם לקבלן המשנה, ו/או ליצרן, ו/או לספק שהובא על ידי המזמינה לצורך השלמת העבודה  .ג
 ינוכה מהשכר המגיע לקבלן, או יגבה ממנו בכל דרך אחרת לרבות חילוט הערבות. 15%בתוספת 

 

 קבלן מצלמות  00.10

דעתה הבלעדי, עבודות להתקנת מצלמות על עמודי התאורה בתחום יתכן והמזמינה תפעיל עפ"י שיקול  .א
 הפרויקט ככל שיתעורר צורך, באמצעות קבלן אחר, שיתמנה על ידה.

הקבלן יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עבודתו של קבלן המצלמות, כאמור, ויתאם את ביצוע  .ב
 יפגע בעבודות קבלן המצלמות. העבודות השונות, כאמור לעיל, לפי הוראות המפקח. הקבלן לא

בכל מקרה שתיווצר מחלוקת בין הקבלן לקבלן המצלמות, בכל שאלה הקשורה בבצוע הפרויקט, מסכים  .ג
 בזה הקבלן לקבל את הכרעת המפקח. 

ו/או הרשויות המוסמכות במתחמי העבודה השונים  ברנר מועצה אזוריתעבודת קבלנים אחרים מטעם  .ד
ורך והנחיות המפקח, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תוספת או תשולב בעבודת הקבלן לפי הצ

 פיצוי בגין שילוב עבודתו עם הקבלנים האחרים.
מוסכם בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין העבודות של קבלן המצלמות מכל סיבה  .ה

ע הפרויקט תהווה הפרה שהיא. כל דרישה של הקבלן מקבלן המצלמות לתשלום או תמורה בגין ביצו
 יסודית של החוזה בין הקבלן למזמינה.

 

 דמי בדיקות 00.11

מבלי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי החוזה, הקבלן יבצע את כלל הבדיקות הנדרשות בהתאם להנחיות  .א
 המפקח.  

 המעבדה הבודקת תפעל לפי הוראות המפקח. .ב

במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול  .ג
( ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי 16 נספחישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  בכתב הכמויות )

 לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 
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 תאום עם גורמים ורשויות 00.12

 כללי .א

לפני תחילת העבודה ובמיוחד לפני ביצוע עבודות ליד מערכות התשתית, בין שהם מסומנים בתכניות 
ובין שאינם מסומנים, על הקבלן לתאם ולהזמין על חשבונו השגחה של הגורמים המוזכרים בהמשך 

 תוך נקיטת האמצעים והנוהליים הדרושים. 

יות  לא ישמשו כעילה לתביעה כל שהיא מצד עיכובים בעבודה בשל אי קבלת אישורי הגורמים והרשו
 הקבלן, אולם עשויות לזכותו בהתאמת לוחות זמנים. 

 ברנר מועצה אזוריתהועדה להיתר חפירה של        .ב

 על הקבלן לקבל רישיון לעבודה לאחר תאום ומילוי דרישות המחלקה לתאום הנדסי.  

 חברת  חשמל        .ג

לעבודה קיימים קווי חשמל של מתח גבוה ומתח נמוך. הקבלן     ידוע לקבלן שבחלק מהשטחים המיועדים
יזמין פיקוח לפני העבודה ליד עמודי חשמל וקווי חשמל עיליים ו/או תת קרקעיים במידה ומתבצעת 

 עבודות חפירה.

העבודה באזור עמודי חשמל וקווי החשמל תבוצע רק בהתאם להנחיות חברת החשמל, כאשר האזור בו 
 השגחה מוגדר להלן:דרושה 

 קרקעי.-בהתקרבות לסביבת כבל תת .1

 חפירה בסמוך לעמוד/מתקן חברת החשמל. .2

 עבודה בסמוך לכבלי חשמל עיליים. .3

בזמן ביצוע העבודות על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים ולהימנע ככל האפשר 
וש כנ"ל עלול לסכן את יציבות משימוש בעגורנים וכלים מכניים אחרים בקרבת קווי חשמל. שימ

 העמודים ואף את חיי העובדים.

לקבלן לא תהיינה כל תביעות עקב כניסת "חברת החשמל" לעבוד באתר והוא מתחייב לתת לה את כל 
 הסיוע האפשרי.

כן, לא תהיה לו כל תביעה במידה ויתבקש להפסיק את עבודתו באזור המתקנים, העמודים או קווי -כמו
 מנת לאפשר את עבודת "חברת החשמל".-עלהחשמל 

 . "ילא תאושר כל תוספת בעקבות עיכוב משך ביצוע בגין תאום מול חח

 

 חברת "בזק" וחברות תקשורת אחרות .ד

על הקבלן לקבל סימון מדויק מנציג חברת "בזק" או כל חברת תקשורת אחרת  )כדוגמת "הוט" 
ככל שישנו ולסמן את הקווים על גבי תכניות  "סלקום" "פרטנר" וכד'( באזור לפני תחילת העבודה

 ולשמור על סימון הכבלים. 

הקבלן יזמין פיקוח בתיאום עם מהנדס הרשת. העבודות באזור עמודי טלפון, שוחות טלפון וקווי טלפון 
 תתבצענה רק בנוכחות מפקח של חברת "בזק" או חברות התקשורת השונות.

מ' מעמוד טלפון קיים  1של צנרת או כבל קיים או ברדיוס מ' מכל צד  1לא תבוצע כל עבודה בתחום 
 ללא אישור בכתב מחברת "בזק". 

 קרקעיים וגם לגבי מילוי או חפירת אדמה. -הכול נכון לגבי קוים תת

על הקבלן לקחת בחשבון כי לפני תחילת עבודות התשתית השונות )כבישים, עבודות עפר, מים, ביוב 
 ק לאחר  קבלת אישור חברת "בזק".וכו'( בתחום קווי התקשורת ר
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 טלוויזיה בכבלים .ה

 כנ"ל ובתאום עם נציגי חב' הכבלים המפעילה באזור.

 

 הסדרי תנועה זמניים לבצוע 00.13

על הקבלן לבצע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע העבודה. הסדרי התנועה יבוצעו ע"י חב'  .א
 אבטחה מוסמכת ע"י גוף ציבורי העוסק בעבודות דומות.

הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל אתר על  .ב
העבודה וסביבתו לרבות ביצוע דרכים עוקפות, ציוד תמרור ואזהרה כמפורט ולפי דרישת 

 הרשויות המוסמכות.

 ברנר מועצה אזוריתהקבלן יכין תכנית הסדרי תנועה זמניים ויאשר אותה באגף התנועה של  .ג
 ומשטרת ישראל ויעבוד בהתאם לאמור בתכנית זו.  

שלבי הביצוע ושיטת הביצוע ייקבעו לקראת תחילת העבודה ובמהלך העבודה בתיאום עם  .ד
המזמינה והמשטרה. בכל מקרה של אי התאמה בין הנדרש בתוכניות לבין ההנחיות 

 שתתקבלנה מאוחר יותר, יש לפנות למפקח ולקבל את הנחיותיו.

ו ידרשו שינויים בתוכנית הסדרי התנועה הזמניים על ידי הקבלן או המזמינה, בכל מקרה ב .ה
 לאחר אישורם, יבוצעו התיקונים ע"י הקבלן, ועל חשבונו, לרבות טיפול בקבלת האישורים. 

שינוי בהסדרי התנועה  ושינויים בגין השלבים לא יהוו עילה לתביעה כול שהיא מצד הקבלן 
 ופת הביצוע.ובכלל זה תביעה להארכת תק

מובא בזאת לידיעת הקבלן כי העבודה תבוצע גם בשיתוף התושבים, הסוחרים ומנהלי  .ו
פרויקטים המשיקים והסמוכים לפרויקט נשוא חוזה זה, דבר שעלול לגרום לשינויים בסדרי 

 העדיפות ושלבי הביצוע, גם לאחר שאושרו במסגרת רישיון עבודה   

, או רישיונות  וכד' לא יהוו  מועצהשורי משטרה, או עיכובים בעבודה בשל איחור קבלת אי .ז
 עילה לתביעה על בטלה ועיכובים בביצוע, כמו כן לא יוטלו קנסות על הקבלן בשל כך.

כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת  .ח
 הפרעות.

אביזרי הבטיחות השונים כנדרש על פי תכנית הקבלן יספק את כל אביזרי השילוט והתמרור ו .ט
ביום ובלילה,   -הסדרי התנועה ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות  

 יציבם בשטח ויתחזקם לכל אורך תקופת הביצוע .

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי תנועה זמניים, וכן על הנחיות הבטיחות שיקבל  .י
כות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י רישיון העבודה, וזאת בין אם מהרשויות המוסמ

 נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות או שנמסרו לו באמצעות המפקח.

כל סוגי הציוד ואביזרי התנועה אשר יורשו לשימוש יהיו על פי החוברת העדכנית המאושרת  .יא
חות להצבה בדרך, עפ"י העדכון על ידי הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטי

 האחרון של הועדה.

מיוחדת חלה על הקבלן באשר להבטחת תקינותו ושלמותו של הציוד והאביזרים אחריות  .יב
להכוונת התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש במפרט 

זמני פגום( יחויב הקבלן   ובהנחיות המפקח )כדוגמת מבזק שאינו פועל כנדרש, מעקה בטיחות
  (.ג נספחמסמך ב', בתשלום פיצויים מוסכמים, לפי רשימות הפיצויים המוסכמים )

אם לדעת המפקח, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות רצונו,  .יג
רשאי המפקח למסור את הפעלתם לקבלן אחר. החלטתו של המפקח תהייה סופית, ללא כל 

ערעור של הקבלן. במקרה כזה תוטל על הקבלן עלות הפעלת הסדרי התנועה בפועל זכות 
 דמי ניהול. 12%בתוספת 
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נושא הסדרי התנועה בזמן ביצוע כפוף לתאום עם משטרת ישראל. העבודה תתבצע לפי  .יד
 ברשיון המשטרתי, כולל עבודות לילה במידת הצורך. -ההגבלות והדרישות שיוצגו 

מידי יום, במהלך הביצוע, את התאמת תכניות הסדרי תנועה זמניים לקיים על הקבלן לבדוק   .טו
בשטח ולוודא כי כל הסימון, התמרור, הגדרות וכיו"ב תואם לתכנית ומופיע במקומו, במקרה 

 של היעלמות אחד מהנ"ל, יהיה על הקבלן להשלימו על חשבונו.

לן מאחריותו הבלעדית ביצוע ההסדרים הנ"ל המאושרים ע"י המשטרה אינו פוטר את הקב .טז
 לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב עבודתו.

ההסדרים יהיו כולם לקנייה )רכישה ולא השכרה( לרבות נצנצים, תמרורים וכיוצ"ב. על  .יז
הקבלן להיערך להצבת ההסדר הראשון בכללותו מיד עם קבלת צו התחלת עבודה. הקבלן 

 דה.יסלק את הסדרי התנועה הזמניים מיד בסיום העבו

 מעקה בטיחות יוצב עם גדר רשת. .יח

למען הסר ספק יובהר כי עבור כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ובכלל  .יט
זה, עגלות חץ, מפקחים, מכוונים, שרותי גרירה ושוטרים תיאומים, טיפול בקבלת רישיונות 

ים והסדרי תנועה בצמתים וביצוע שינויים בתוכניות, שינויים בהסדרי התנועה, מעבר בין שלב
כלולים בהצעת הקבלן, לא ישולם בנפרד והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה 

 שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

ככל שירצה הקבלן להציע הסדרים חדשים, התכנון יהיה על חשבונו ועליו להוכיח כי ההסדר  .כ
 ו/או ישפר את התהליך. החדש יקצר את משך הפרויקט באופן ניכר ומשמעותי

 עוד מובהר כי לא תשולם לקבלן תוספת בגין הסדרים חדשים שהוצעו על ידו. .כא

מתחייבת לקבל ו/או לאשר את ההסדר החלופי המוצע ע"י הקבלן  מועצהמובהר כי אין ה .כב
במידה והוא פוגע ו/או מפריע או עשוי להיות להפריע לתחבורה פרטית וציבורית, תושבים, 

 אתרי בניה פעילים בקרבת האתר וכדומה. עוברי אורח, 

 

 אמצעי זהירות גידור ושילוט  00.14

באתר העבודה ובסמיכות אליו מתנהלת תנועת כלי רכב מכל הסוגים )וללא הגבלה( והולכי  .א
 רגל.

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור על שלומם של כלי הרכב  .ב
למנוע הפרעה כלשהי לתנועת הולכי הרגל ו/או לתנועה והולכי הרגל לרבות המבקרים באתר, ו

 המוטורית המתנהלת באתר העבודה ובסמיכות אליו .

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעניין הבטיחות בחוזה וביתר מסמכי המכרז על הקבלן לשמור  .ג
 על בטיחות כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי כלשהו, שלא יפגעו עקב עבודתו.

י גם לבטיחות עובדיו ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות הקבלן אחרא .ד
 עבודה לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, הובלת חומרים וכו'.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו  .ה
 ות חוק אחרות.בעת ביצוע העבודה כנדרש בתקנות הממשלתיות ובהורא

 בעבודות נקודתיות/יומיות רשאי המפקח לדרוש בכתב הקמת גדר פי.וי.סי. כדלקמן:  .ו
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תוואי הגידור ישתנה מעת לעת, בהתאם לשלבי הביצוע של העבודה ולפי הסדרי התנועה שבכל  .ז
 אחד מהשלבים.

מסביב  ברנר מועצה אזוריתאיסכורית מאושרת ע"י  גדר פח  הקבלן יבצע בנוסף, על חשבונו, .ח
 לשטח ההתארגנות. מיקום ומתווה שטח ההתארגנות יוגדר ויתואם מראש עם המפקח.

על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות, לשמור על ניקיונם ושלמותם לכל אורך תקופת  .ט
 ו עקב ביצוע העבודה ו/או מכול סיבה אחרת.הביצוע ובכלל זה פגמים שנוצר

 כל השלטים יהיו כתובים בעברית, אנגלית וערבית וכל שפה אחרת לפי שיקולו של המפקח.  .י

הקבלן יקיים באתר העבודה/התארגנות, שמירה , סיורים,  אבטחה, בטיחות ובטחון ביום  .יא
 ובלילה,  אשר תספיק ותתאים לתנאי האתר והסביבה.

להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאי בטיחות וגהות לא המזמינה רשאית  .יב
תקינים, או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח. הקבלן משחרר את 
המזמינה ואת המפקח מכל אחריות עבור נזקים שיגרמו למבנה ו/או לעובדים ו/או לאדם 

 כלשהו.

המעקות והגידור ישתנה מעת לעת, בהתאם  במקרים בהם תידרש עבודה בשלבים, תוואי .יג
לשלבי הבצוע השונים ולפי הסדרי התנועה שבכל אחד מהשלבים. על הקבלן לבצע על חשבונו 

 גם גידור זמני, מעברים, סגירות, הגנות וכל הנדרש, להבטחת מעבר בטוח להולכי הרגל.

בגמר העבודה   על הקבלן לפרק ולפנות את כל הגדרות ואמצעי הזהירות וההגנה כנ"ל .יד
 ובהתאם להוראות המפקח.

נקיטה בכל אמצעי הזהירות כנ"ל אף אם אושרו ע"י המפקח ו/או הרשויות המוסמכות אינה  .טו
 פוטרת את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב עבודתו.

 א יימדד בנפרדלמען הסר ספק, יובהר, כי ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, ל .טז
( ובין אם לאו והקבלן 16 נספחולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  בכתב הכמויות )

 לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

 

 בטיחות 00.15

לעובדים מובהר ומוסכם כי הקבלן הינו האחראי הבלעדי לכל נושא הבטיחות באתר וסביבתו הן   .א
והן לצד ג' כלשהו כמוגדר בחוזה, ו/או על פי כל דין, והוא פוטר בזאת מאחריות בעניין זה את 

 , וכל מי מטעמה לרבות המפקח באתר. מועצהה

הקבלן יקפיד על שילוט, גידור ו/או כל אמצעי בטיחות הנדרשים להבטחת שלום הציבור  .ב
 והעובדים  באתר. 

ימה העבודה, לא יושאר בור או מכשול אחר לא מכוסה. מיד בשום מצב או שלב גם אם לא הסתי .ג
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עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את 
 ערמות העפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה. 

י תקניים ועמידים בכל פירוק ציוד/אביזר/מתקן חשמלי ינקוט הקבלן בכל אמצעי בידוד חשמל .ד
לתנאי המקום ומזג האוויר, לרבות שליפת כבלי חשמל מיותרים וניתוק ההזנה לציוד שפורק, כך 

 שלא יתאפשר שום מצב של חשיפה או סיכון למגע מקרי עם ציוד/מוליך הנושאים מתח חי.

 הקבלן יאשר אצל המפקח את אופן ההגנה נגד התחשמלות והבידוד החשמלי שנקט בהם. .ה

ו/או את  מועצהקרה של תביעה בגין נושא זה ישפה הקבלן מיד עם דרישה ראשונה את הבכל מ .ו
 הניהול והפיקוח בפרויקט, בגין כל הוצאה שתיגרם להם בעניין זה.

 

 שיתוף תושבים 00.16

יתכן ותדרוש המזמינה מהקבלן לתאם את פעולותיו ולשתף את התושבים, הסוחרים ומנהלי  .א
יקט נשוא מכרז זה ולעדכן אותם בשלבי העבודה על ידי פרויקטים המשיקים והסמוכים לפרו

העבודות פרסום פליירים )מנשרים(, מודעות וחלוקת הודעות לתושבים טרם תחילת 
 והתראות לשינויים שוטפים במהלך העבודה.

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד  .ב
( ובין אם לאו והקבלן לא 16 נספח,  בין אם יוחד לכך סע' בכתב הכמויות )ולא ישולם בנפרד

 יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

 

 ניקיון האתר 00.17

על הקבלן לשמור על ניקיון וסדר אסתטי של אתר העבודה ואזורי ההתארגנות וסביבתם  .א
תסולק בקביעות ועל בסיס יומי אל מחוץ לאתר העבודה במשך כל תקופת הביצוע: הפסולת 

  ואזור ההתארגנות  אל אתר שפך מאושרים ע"י הרשות.

באתר ההתארגנות, ככל שאין שירותים מובנים יותקנו שירותים כימיים לשימוש עובדי  .ב
 הקבלן.

 תאי השירותים יתוחזקו וינוקו ע"י הקבלן ועל חשבונו. .ג

האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד   למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע .ד
( ובין אם לאו והקבלן לא 16  נספחולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף בכתב הכמויות )

 יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

 

 מדידות וסימון 00.18

בדיקות , יבצע הקבלן  מועצהישת המפקח ו/או הבכל שלב לפני, אחרי ובמהלך ההתקנות ולדר .א
שונות ככל שיידרש ובכלל זה בדיקות עוצמת וכסוי הארה, כיוון זוויות פנסים, יישור עמודי 
תאורה וכו'. לכל בדיקה כאמור יוציא הקבלן דו"ח בדיקה מתוארך ומסודר כפי שיורה לו 

 המפקח. הדו"ח ייבחן ויאושר על ידי המפקח וייכלל בתיק מתקן הפרויקט. 

ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד   למען הסר ספק יובהר כי   .ב
( ובין אם לאו והקבלן לא 16  נספחולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף בכתב הכמויות )

 יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 
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 מהנדס/הנדסאי בצוע מנהל עבודה  00.19

מהנדס/הנדסאי חשמל קבוע מטעמו אשר ינהל, יתאם ויבקר את בצוע כל הקבלן ימנה  .א
 "(.מהנדס/הנדסאי הביצועהעבודות  בכל שלבי הביצוע )להלן "

מהנדס/הנדסאי הביצוע ידווח תקופתית למפקח על התקדמות הביצוע. כן ידווח מהנדס/הנדסאי 
 ת לעיכובים והחריגות.הביצוע למפקח על עיכובים וחריגה מלוח הזמנים, אם תהיה, והסיבו

עם סיום ביצוע כל עבודה, יוציא מהנדס/הנדסאי הביצוע מסמך המאשר בחתימתו את התאמת 
 ביצוע העבודה לנדרש במסמכי החוזה.

 מהנדס/הנדסאי הביצוע יהיה נוכח במסירה וימסור את העבודה לידי המפקח.

יון של חמש שנים לפחות מהנדס הביצוע יהיה מהנדס חשמל רישוי או הנדסאי חשמל, בעל ניס
 בביצוע של עבודות חשמל ותאורת רחובות.

 הקבלן יעסיק באתר העבודה בקביעות ובמשך כל תקופת הביצוע מנהל עבודה כדלקמן: .ב

רשום במשרד העבודה והרווחה כמנהל עבודה מוסמך, בעל תעודת הסמכה, לביצוע  (1
 עבודות בענף הבניה.

 תפקידו כמנהל עבודה.הכשרתו כמנהל עבודה ובמסגרת  (2
בעל ניסיון  בביצוע עבודות דרכים ופתוח חשמל ותאורת כבישים ודרכים של חמש שנים  (3

 לפחות.

למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד  .ג
קבלן לא יהיה ( ובין אם לאו וה16  נספחולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך בכתב הכמויות )

 זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

 

 תכניות ומסמכים  00.20

על הקבלן להחזיק במקום העבודה את כל המסמכים, הרישיונות, התכניות והמפרטים מוכנים תמיד לשימוש 
החברה ובאי כוחה המפקחים, כל המסמכים צריכים להיות נקיים וניתנים לקריאה.  במידה ומסמכים אלו 

 יזוהמו, על הקבלן להחליפם. 

 

 תנאי העבודה באתר 00.21

 ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן במיוחד לנושאים הבאים:בנוסף לאמור ביתר מסמכי 

 קבלת השטח ע"י הקבלן .א

עם קבלת כל עבודה, הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים לבצוע העבודה 
ברורים לו, לרבות דרכי גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצוע והתאמת תנאי העבודה לתנאי 

 טח.הש

תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי בשטח קיימות בדרך כלל מערכות תשתית שונות. לא תוכרנה כל 
 וודאות של תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודה.-תביעות הנובעות מתנאי השטח או מאי

 עבודה באתר פעיל .ב

מסחריים, אזורי  , אזוריםביישובי המועצה  רחובות –האתר  בו  תבוצענה  העבודות הינו פעיל, דהיינו 
 מגורים, חניונים וכו', אשר ימשיכו ויפעלו במשך כל תקופת הבצוע.

 הקבלן  יידרש, במידת הצורך, לבצע את כל סוגי העבודות נשוא חוזה זה, גם בשלבים ובקטעים מוגבלים.

 הקבלן עשוי להידרש לעבוד במשמרות, בלילות ובעבודה רצופה ללא הפסק. 
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 פני הכבישים, רצפות ומשטחים קיימיםתנועה ועבודה על   .ג

כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/פינוי פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה אחרת שהיא, על פני 
 משטחים סלולים קיימים תבוצענה אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פניאומטיים.

יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו לשביעות  כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים
 רצונו המלאה של המפקח 

 עבודה מתחת לקוי מתח גבוה/עליון .ד

על הקבלן לקבל אישור חב' החשמל לתנאי העבודה מתחת לקווים ובעיקר למרווחי הבטיחות בין הציוד 
 שהוא מפעיל לבצוע עבודות מתחת ובאזור  קווי המתח העליון. 

 כולל תמיכת עמודי חשמל והגנה וחפירה עמוקה.  ם שיוכתבו ע"י חב' החשמל,העבודה תבוצע עפ"י התנאי

יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם  ספק  הסרלמען  .ה
( ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה 16  נספחבנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף בכתב הכמויות )

 נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

 

 התארגנות באתר העבודות 00.22

מיום הוצאת צו התחלת העבודה ע"י המזמינה, ימציא הקבלן למפקח תכנית  יוםחמישה עשר תוך  .א
התארגנות מפורטת. התכנית תכלול: סימון הגידור, מקומות האחסון, משרדי אתר, דרכים זמניות,  

 נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו, גידור שטחי פעילות וגידור בטיחות לכבישים .

והטרחה הכרוכים בהשגת כל האישורים הדרושים ורישיון העבודה הדרוש, הם מודגש בזה כי היוזמה,  .ב
 מחובתו הבלעדית של הקבלן.

תכנית ההתארגנות הנ"ל תיבדק ע"י המפקח ו/או רשויות אחרות ומשטרת ישראל, ורק לאחר אישורה  .ג
 יוכל הקבלן להתארגן בהתאם לה, ולבצע את העבודה בכפיפות להנחיות הרשויות הנ"ל.

 גנות באתר העבודות לא תחרוג מגבולות תכנית הסדרי תנועה זמניים על שלביה.ההתאר .ד

 

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם  .ה
( ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל 16 נספחבנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  בכתב הכמויות )

 תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

 

 אספקת מים וחשמל 00.23

אספקת המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה, תבוצע ע"י הקבלן ועל אחריותו, לרבות ההתחברות  .א
 למקורות ההספקה בכל מרחק שהוא וההוצאות בגין השימוש. 

ך מראש, מבחינת סידורים מתאימים להספקת מים וחשמל במקרה של תקלות על הקבלן להיער .ב
 בהספקה, כגון מיכלי מים וגנראטור לאספקת זרם עצמי. 

על הקבלן יהיה לתאם את מיקום הנקודות ופרטי ההתחברות אל הקווים הציבוריים עם חברת החשמל  .ג
, ולקבל את אישורם בכתב, תוך או ממשלתי אחר תימועצ, וכל גוף ברנר מועצה אזוריתלישראל ועם 

 תיאום עם המפקח.

כל ההוצאות הכרוכות בהתחברות למקורות המים והחשמל וכל ההוצאות הכרוכות באספקת המים  .ד
  והחשמל ובתשלום עבור הצריכה השוטפת, יחולו על הקבלן, ולא ישולם לו על כך בנפרד.
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 לוח זמנים ממוחשב 00.24

מתאריך מתן צו התחלת העבודה, יכין הקבלן על בסיס לוח הזמנים הכללי כנ"ל וימסור  יום 20תוך  .א
  3 -ב MS.PROJECTלאישור המפקח לוח הזמנים מפורט לביצוע העבודה בשיטת גאנט ,בתוכנת 

 עותקים. 

את הערותיו. במידה והחומר לא יהיה מושלם לשביעות רצונו רשאי   עירהמפקח יבדוק את לוח הזמנים וי .ב
 המפקח לפסול את לוח הזמנים כולו או ו/או את חלקו ולדרוש הכנה חדשה ו/או מתוקנת של לוח הזמנים. 

הקבלן יעדכן ויתקן את כל הדרוש תיקון ויעביר את לוח הזמנים מחדש לאישור המפקח עד לשלב בו  .ג
 קח.המפקח יאשר את החומר על כל פרטיו. הקבלן יהיה חייב לתקן את הלו"ז עפ"י הנחיות המפ

 לוח זמנים זה וסדר הפעילות הסופי יהיה לוח זמנים מוסכם על פיו תבוצע העבודה. .ד

 הקבלן מתחייב לפעול על פי לוח הזמנים המוסכם, ולהקפיד הקפדה יתירה שלא לחרוג ממנו. .ה

במידה ותהיינה סטיות מלוח הזמנים המאושר מכל סיבה שהיא יהא הקבלן חייב לעדכן את לוח הזמנים  .ו
 החומר מחדש.ולהגיש את 

כל חודש יהיה  הקבלן חייב לעדכן את לוח הזמנים ולהכניס לתוך לוח הזמנים המוסכם את מצב העבודה  .ז
 בשטח. 

עדכון זה מהווה תנאי להגשת חשבון חלקי. לא יתקבל חשבון חלקי אלא כאשר לו"ז מעודכן ודו"ח  .ח
 סטטוס ביצוע וכמויות מפולח ומפורט מצורף אליו.

ל, כדי להתיר לקבלן לפגר ו/או לחרוג מלוח הזמנים המוסכם, ועמידת הקבלן בלוח אין בכל האמור לעי .ט
 הזמנים היא תנאי עיקרי בחוזה זה, שהפרתו מצד הקבלן תהווה הפרה יסודית של החוזה.

 ידי הקבלן תכלול את הפירוט הבא:-האינפורמציה אשר תוכנס לתוך לוח הזמנים שייערך על .י

רשימה של כל הפעילויות הנדרשות בשלבי התכנון הארגון והביצוע, אישור דוגמאות  (1
לפריטים וציוד, ביצוע חיבורים, עבודות גמר שונות הרצת מערכות ובדיקת ציוד וכו', וכן כל 
הקשרים ביניהם. הרשימה תכלול פעולות שעל הקבלן לבצע ופעולות של גופים חיצוניים, כמו 

וניות ואחרות וכל הקשרים ביניהם. כל הפעילויות הללו מועצהויות מתכנני המזמינה, רש
 יתורגמו לתרשים גאנט.

כל פעולה תקבל את מיקומה הנכון במערכת הכללית ותקבל את משך ביצועה בכל שלב.  (2
 הפעילויות תופרדנה לחלקים לפי הנחיות הפיקוח.

י הזמן שפורטו להשלמת לוח זמנים יוכן בתחום הזמן המיועד להשלמה כלל העבודה, ובתחומ (3
 חלקים שונים מכלל העבודה.

 בכל רגע נתון במהלך הביצוע, יחזיק הקבלן במשרד עותק נייר של לוח הזמנים מעודכן .יא

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל ייחשב ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם  .יב
( ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה 16  ספחנבנפרד, בין אם יוחד לכך סעיף בכתב הכמויות )

 נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

 הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן 00.25

בנושאים מסוימים נדרש הקבלן לבצע תכנון מפורט ע"י מתכננים מוסמכים של עבודות או פריטים שונים  .א
 העשויים להידרש לביצוע העבודה. 

 מבלי לפגוע בכלליות האמור, מדובר, בין השאר, בעבודות כגון: .ב

 תכנון ההתארגנות. -

  תכנון פוטומטריה -

 תכנון להיתרי חפירה       -
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 הסדרי תנעה זמניים .תכנון       -

 תכנון שלבי הבצוע של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטים. -

בחינה ומתן הצעה מקצועית לצמצום מספר מרכזיות המאור באמצעות האחדת מרכזיות ושידרוגן  -
 ככל שנדרש.

 פריטים נוספים, כנדרש לשם ביצוע הפרוייקט. -

אלה לפי התוכניות שהוכנו במסגרת התכנון הקבלני ואושרו עבודות התכנון בנושאים הנ"ל וביצוע של כל  .ג
 לביצוע ע"י המפקח הם באחריותו הבלעדית של הקבלן.

התכנון הקבלני הנ"ל יעשה על ידי מהנדסים מומחים )בתחומי התכנון הנ"ל( מטעם הקבלן. המהנדסים  .ד
מפרטים ותוכניות לביצוע,   יהיו רשומים ובעלי רשיון ככל שנדרש כחוק בישראל. עבודתם תלווה בחישובים,

ידי המהנדסים הנ"ל וכן תכלול עבודתם גם את ליווי הביצוע ופיקוח על כל הנ"ל. והכל -כולם חתומים על
 בתיאום, כפיפות ואישור המפקח. 

הקבלן יגיש למפקח, את מסמכי התכנון הנ"ל )חישובים תכניות ביצוע ומפרטים משלימים( להתייחסות.  .ה
 ני עותקים. התכנון הנ"ל יוגש בש

את הערותיו ויחזיר  לקבלן את המסמכים. הקבלן יתקן את  מועצההמפקח יבדוק את התכנון הקבלני, י .ו
התכנון הקבלני בהתאם להערות המפקח, ויוסיף את כל הפרוט החסר כפי שיידרש ע"י הנ"ל לאישור חוזר, 

ביצוע עפ"י התכנון המאושר וזאת עד שהתכנון הקבלני יאושר ע"י המפקח. רק אז יוכל הקבלן להתחיל ב
 הנ"ל.

כפופים מודגש בזאת, כי בכל מקום בו נאמר במסמכי מכרז/חוזה זה כי פרטים ו/או חישובים ו/או תוכניות   .ז
לאישור המפקח ו/או המזמינה, הכוונה היא כי אישורים אלה הם ברמת העיקרון בלבד, ואין בהם כדי 

הקבלן, ולא יהיה בהם כדי לבוא במקום, או כדי  להתפרש כאישור לנכונות התכנון של המומחה מטעם
לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן והמהנדס מטעמו, הן לתכנון והן לביצוע של הנושאים לעיל, 

 כולל אחזקתם משך כל תקופת הביצוע.
שולם למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא י .ח

( ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה 16 נספחבנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  בכתב הכמויות )
 נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

 

 שווה ערך 00.26

להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן הנתון בתכנון  בכל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות .א
-יהיה על הקבלן להגיש למפקח את כל המסמכים המתאימים כפי שיידרשו על  -המקורי הנכלל בהסכם  

 ידו לאישור המפקח.

 המפקח רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו. .ב

לשינוי, לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות הזמנים ו/או תביעות אישור או אי אישור לבקשת הקבלן  .ג
 עתידיות.

אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל ההוצאות של בדיקת  .ד
 ההצעות ואישורן ע"י צוות המתכננים והמפקח מטעם המזמינה. 

 

 פינוי פסולת ועודפי עפר 00.27

דות על הקבלן לפנות את כל הפסולת לאתר פסולת מאושר, תנאי לאישור חשבונות הינו הצגת חשבוניות המעי .א
 על פינוי פסולת. 

 וקנסות: אכיפה .ב

במקרה של חריגה מהנהלים וההוראות, כגון שפיכת פסולת באתר בלתי מאושר, יוטלו על הקבלן קנסות בסך 
 ש"ח בגין כל מקרה של הפרת הנהלים וההוראות. 14,000 -של 

וצאות והנזקים שיגרמו הקנס ינוכה מיידית על ידי חיוב חשבונו של הקבלן. בנוסף לקנס, ישא הקבלן בכל הה
 בגין הפרת ההוראות הנ"ל וכן הוראות כל דין בדבר שפיכת פסולת.
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ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, לרבות תשלום אגרות שפיכה , ייחשב  ככלול במחיר העבודה,  הסרלמען  .ג
( ובין אם לאו והקבלן 16 נספחלא יימדד בנפרד ולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף בכתב הכמויות )
 לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

כל החפירות, ההריסות והפרוקים השונים שבתחום האתר כוללים במחירם את פינוי וסילוק הפסולת  .ד
 והחומרים העודפים בהתאם לנוהל זה.

       

 עבודות לילה , ברצף ועבודות בשעות חריגות 00.28

 י.תמועצשעות העבודה הינם בהתאם לרישיון המשטרתי וה .א
על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה עשויה להיות מבוצעת מעבר לשעות הפעילות בשעות בלתי שגרתיות  .ב

ובתנאים מיוחדים, לרבות בשעות הערב והלילה. במקרים אלה, יאלץ הקבלן להתארגן בהתאם ולבצע את 
שימוש באמצעים )תאורת חירום( להארת האתר לצורך העבודה העבודה כנדרש לעיל לרבות אספקה ו

 בחשיכה.
הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה מיוחדת בגין עבודות לילה , עבודות ברצף ועבודות בשעות חריגות בין אם  .ג

היא נדרשה ע"י המפקח ו/או משטרת ישראל, ובין אם הוא החליט בעצמו לבצע עבודה כלשהי בשעות 
, כדי לעמוד בדרישות לוח הזמנים, או מפני שלא ניתן מועצהם עם המפקח ו/או ההלילה באישור ובתיאו

 לבצעה בשעות היום עקב מגבלות התנועה, האתר ואחרות.
 הקבלן מתחייב לעבוד במשך כל שעות העבודה המאושרות. .ד

 

 סידור השטח בגמר העבודה 00.29

המפקח ולפני קבלתה על ידי המפקח, עם גמר עבודה או כל קטע ממנה ועל בסיס יומיומי לפי הוראות  .א
יפנה הקבלן ערמות, שיירים וכל פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקה מאתר ובסמוך לו. הקבלן יהיה 
אחראי לכל העבודה ולכל הציוד שבאתר עד למסירתו למפקח. הקבלן ימסור את האתר למפקח במצב 

העבודה בשטח ובאישורה על ידי  נקי ומסודר. החשבון הסופי יימסר לבדיקה רק לאחר עריכת קבלת
 המפקח והמתכנן.

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא ישולם  .ב
( ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי לכל 16 נספחבנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  בכתב הכמויות )

 ביצוע האמור לעיל.  תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין

 

 דוגמאות 00.30

ממועד צו התחלת העבודה, דוגמאות של כל החומרים האביזרים והמוצרים,   יום  14הקבלן יספק בתוך   .א
 בטרם יזמין אותם, או בטרם יחל בייצורם או בביצוע המלאכות במפעל או באתר.

מובא בזאת לידיעת הקבלן כי מטרת הכנת והצגת הדוגמות הינה, בין השאר, לאפשר למזמין לבחור את  .ב
בלת ההחלטות, ובבחירת המוצרים, שינויי וכו' לא יהוו עילה המוצרים המועדפים עליו. עיכובים בק

 לתביעה כל שהיה מצד הקבלן ובכלל זה תביעה להארכת תקופת הביצוע.

למוצרים שאינם מוצרי מדף יידרש הקבלן להכין גם אבי טיפוס על פי תכניות יצור אשר יוכנו על ידו  .ג
 מראש.

עבודות שעליו לבצע. הקבלן יבצע את כל השינויים כן יכין הקבלן, על חשבונו, דוגמאות בשטח מכל ה .ד
והתיקונים הנדרשים בדוגמאות ובכלל זה בצוע דוגמאות נוספות  עד לקבלת אישורו הסופי של המפקח 

 לדוגמאות.

בצוע הדוגמאות, עבודה ואבי טיפוס יעשה ע"י אותם מבצעים איתם מתכוון הקבלן לבצע את העבודה  .ה
 כולה.

המבצעים מכל סיבה שהיא ובכלל זה בגלל סיבות שאינן תלויות בו , יידרש  במידה והקבלן יחליף את . ו
הקבלן להגיש דוגמאות ואבי טיפוס חדשים לאישור המפקח. הקבלן יגיש למפקח רשימה שמית של 

 המבצעים לפני בצוע הדוגמות.
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בייצור הפריטים מכל בחינה שהיא לאלה שישמשו  טיפוס יבוצעו מחומרים ובתהליכי ייצור זהים-אבי .ז
הייצור,  ביצוע כל שינוי או תיקון בתהליך על רשאי להורות מאותו סוג, ויעבירו לאישור המפקח. המפקח

 כנדרש לפי שיקול דעתו להתאמת הפריט לתכניות הייצור ולהוראות החוזה.

 "ישלא תאושר ע המוצרים המוגמרים, יהיו מושלמים  מכל הבחינות ומותקנים במקום שיורה. דוגמה .ח
את כל השינויים הנדרשים  המפקח )פסיקת המפקח הינה סופית( תיפסל ועל הקבלן יהיה לבצע

 עד לסיום העבודה.  שתאושרנה תשמרנה באתר העבודה לצורך השוואה, להתאמתה לדרישות. דוגמאות

בסוף העבודה בתנאי שתהיינה  יהיה רשאי להשתמש בדוגמאות לצורך התקנתם בפרויקט הקבלן
 נמרץ לדוגמאות המאושרות.  הקבלן יתאימו בדיוק פריטים שיבוצעו ע"יתקינות. ה

ידי המפקח ואך  ייצר את הפריטים בייצור סדרתי אך ורק לפי תכניות הייצור המאושרות על הקבלן .ט
הסדרתי  הטיפוס שאושרו על ידי המפקח. הייצור-לייצור אבי הייצור ששימשו ורק מחומרים ובתהליך

לפי הוראות המפקח, אלא אם  להוראות החוזה, יהיה במקביל ובקצב אחיד של כל הפריטים, בהתאם
 הורה המפקח לקבלן אחרת. 

בגין אספקה והכנת דוגמאות כנ"ל לרבות תכניות היצור ואבי הטיפוס לא ישולם לקבלן בנפרד ועלותם  .י
ק (, למעט דוגמאות שניתן לשלבן כחל16 נספחכלולה במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות )

 מהעבודה כנ"ל. 

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא  .יא
( ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי 16 נספחישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף בכתב הכמויות )

 לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

 

 עבודה ביומית 00.31

ביצוע עבודה ביומית הן של עובדים והן של כלים טעון אישור מוקדם ובכתב של המפקח. מספר השעות  .א
 שעבדו טעון אישור המפקח בכתב באותו יום בו בוצעו. 

 שעות עבודה שלא אושרו באותו יום לא תשולמנה.  .ב
 ערך ביצוע עבודה ביומית יקבע לפי המחיר שהוצע ע"י הקבלן בכתב הכמויות.  .ג
בהעדר סעיף מתאים בכתב הכמויות, יקבע המחיר לפי מאגר מחירים לענף הבניה שבהוצאת דקל התקף  .ד

   אחוזים להחלטת המועצה. 30או מחירון משכ"ל בהנחה של  אחוזים 25 ביום ביצוע העבודה בהנחה של
מחירים אלו כוללים בתוכם גם רווח והוצאות כלליות. הקבלן לא יהא זכאי לתוספת המובאות במאגר  .ה

 ובכלל זה תוספת קבלן ראשי. 

 

 תשלום בגין עבודות נוספות 00.32

 עבודות נוספות תבוצענה רק לאחר קבלת דרישה בכתב מהמפקח. .א
 ודות הנוספות ייקבעו עפ"י המפורט להלן לפי הסדר כדלקמן:מחירי העב .ב

.  אחוז 25בהנחה של מאגר מחירים לענף הבניה הידוע ביום ביצוע העבודה, -בהתבסס על מחירון דקל .1
מחירים אלו כוללים בתוכם גם רווח והוצאות כלליות. הקבלן לא יהא זכאי לתוספת המובאות במאגר 

 ובכלל זה תוספת קבלן ראשי. 

במחירון דקל, הם ייבדקו במידה ופרטים ו/או עבודות שאינן מפורטות בכתב הכמויות, לא מופיעים  .2
 .30במחירון משכ"ל בניכוי  % 

 "( .פרורטהכתב הכמויות )"בהתבסס על סעיפים דומים ב .3

 (. 12%עפ"י ניתוח מחיר לעבודה חריגה )עלות +רווח קבלן בשיעור  .4

 בכל מקרה, תבוצע העבודה לפי הוראות המפקח, ו/או כמתואר בתוכניות ובמפרט. .ג
על הקבלן יהיה לבצע כל עבודה נוספת, אשר הצדדים לא הגיעו לכלל הסכם בדבר מחירה או צורת תמחירה,  .ד

 בגדר עבודה נוספת לדעת המפקח, לפי הוראות בכתב מהמפקח. או שאיננה
לא יתקבלו טענות ותביעות מצד הקבלן לגבי עיכוב העבודה עקב משא ומתן ביחס לעבודות נוספות או  .ה

 לשינויים, וכל ההוצאות הכרוכות במשא ומתן שכזה, יחולו עליו.
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 "(AS  MADEתכניות לאחר הביצוע )" 00.33

 על הקבלן להכין על גבי תכנית במדיה ממוחשבת תכנית "לאחר ביצוע"  .א
"”As Made   ברנר מועצה אזוריתובפורמט הנדרש ע"י  1:250ברשת קאורדינטות ארצית בקנ"מ. 

 תכניות אלו יוגשו לאחר השלמת הביצוע ויסופקו לפני קבלת העבודה ע"י המזמינה. .ב

 ממוחשבת הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח.הגשת תכניות אלו לרבות במדיה  .ג

התכניות יראו גם אך לא רק את מיקום המרכזיות, המיקום המדויק )קואורדינטות( של כל פנס בנפרד,  .ד
סוג הפנסים, מספרם )בהתאם לסימון על גבי העמוד( הספקם, תחומי רשתות השליטה בפנסים ומספר 

מקדות ומבט ויזואלי בכל פנס בנפרד על כלל הנתונים יחידת התקשורת המותקנת בכל פנס ויאפשרו הת
 הטכניים שלו, והכל לשביעות רצון המפקח.

 תכניות אלו תהיינה חתומות ומאושרות על ידי מודד מסמך. .ה

כל העבודות בסעיף זה: המדידה, הכנת התכניות והאורגינלים וכו', ולרבות הכנת התכניות הממוחשבות  . ו
 על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורן בנפרד.במערכת אוטוקד העדכנית, יהיו 

 .DWGהשרטוט הממוחשב יערך בפורמט  .ז

המקובל ברשות. כן יוגשו תכניות, קטלוגים וחומר טכני מלא על כל  GISהתכניות יוגשו עפ"י מפרט  .ח
 הציוד האלקטרו מכני שסיפק, כולל הוראות תפעול והחזקה.

ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא   למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב .ט
( ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי 16 נספחישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף  בכתב הכמויות )

 לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

 

 עבודות בשטחים ו/או נפחים קטנים ו/או אורכים קצרים 00.34

ין עבודות בשטחים ו/או נפחים קטנים ו/או אורכים קצרים ו/או בגין עבודות בידיים לא תשולם כל תוספת בג
 ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא הנובע מביצוע העבודה.

    

 קבלת העבודות  00.35

 ומסירתה יבוצע הליך של קבלת העבודות ע"י המפקח באתר:  הלקראת השלמת העבוד 

הקבלה תעשה אך ורק כאשר כל העבודות יהיו מושלמות וכל העבודה תימסר בשלימות ולאחר ביצוע  .א
 ASמושלם של כל שלבי העבודה, לרבות תיקונים במידה וידרשו ולאחר הכנת תכניות "לאחר ביצוע" )

MADE אסמכתא לגמר ביצוע של העבודה. (. חתימת מנהל הפרויקט תהווה 

 חתימת המפקח לא תהווה אסמכתא למסירת העבודה לרשויות או אסמכתא למילוי תנאי ההסכם.  .ב

מובא בזאת לידיעת הקבלן, שבעת ביצוע העבודה יכול ויהיה באתר פיקוח עליון של חב' החשמל, חב'  .ג
יהם מחייבות את הקבלן, אלא . אולם, בשום מקרה אין הוראותמועצהבזק, טל"כ, פרטנר וסלקום ו

 באם ניתנו באמצעות המפקח עפ"י הנהלים המקובלים. 

 רק הוראות המפקח מטעם המזמינה מחייבות את הקבלן.  .ד

 קיבלו את העבודות לחזקתה.  מועצה"השלמת העבודות" תאושר בתנאי שה .ה

תר ולתחזק את העבודות לחזקתם בתום תקופת החוזה ימשיך הקבלן לנהל את הא  מועצהלא קיבלו ה . ו
 ו/או התאגיד יקבלו את העבודות לחזקתם. מועצהאת העבודות, עד אשר ה
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 קבלת העבודה בשלבים .ז

מבלי לגרוע מכלליות האמור בחוזה  המזמינה רשאית לדרוש מהקבלן מסירת חלקי עבודה  .1
 גמורים  )מסירה בשלבים(, כל זאת ללא כל תביעה מצד הקבלן.

ידי המפקח, לא יהיה בכוחו לגרוע  מאחריותו המלאה אישור שלבי הביצוע, אם ניתן על  .2
 והבלעדית של הקבלן לשלב שאושר, או לעבודה במצבה המושלם, או לכל חלק ממנה.

למען הסר ספק יובהר כי  ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד  .3
( ובין אם לאו והקבלן לא יהיה 16 נספחולא ישולם בנפרד,  בין אם יוחד לכך בכתב הכמויות )

 זכאי לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

 

 ישיבות תיאום 00.36

בנוכחות מנהל העבודה  מועצהפעם בשבוע תתקיים ישיבת תיאום במשרדי המפקח או במשרדי ה .א
 ומהנדס הביצוע מטעם הקבלן  והמפקח. 

 פרוטוקול הישיבה יהווה הוראות עשה לקבלן. .ב

 לכל ישיבה שבועית יגיש הקבלן טבלת לו"ז מעודכנת בהתאם להתקדמות הפרויקטים .ג

למען הסר ספק יובהר כי ביצוע האמור לעיל, ייחשב  ככלול במחיר העבודה, לא יימדד בנפרד ולא  .ד
( ובין אם לאו והקבלן לא יהיה זכאי 16 נספחלם בנפרד,  בין אם יוחד לכך סעיף בכתב הכמויות )ישו

 לכל תמורה נוספת מכל סיבה שהיא בגין ביצוע האמור לעיל. 

 

 אישורי המפקח 00.37

 אין בסמכות האישור ע"י המפקח בכדי להטיל עליו או על המזמינה אחריות.

 

 תכולת העבודה 00.38

הנ"ל יחשב ככלול בעבודה ולא יימדד בנפרד )בין שצוין הדבר בסעף גופו ובין שלא צוין(,  00כל האמור בפרק 
עבודות הכנה, עזר והשלמות אף למעט המקרים שלגביהם צוין במפורש כי ימדדו בנפרד.  כן כוללת העבודה 

 מהם לפי קביעת המפקח. אם לא פורטו במסמכי החוזה אך משתמעים
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 31נספח 

 מפרט טכני לעבודות האספקה וההתקנה 

 

 מפרט טכני לעבודות האספקה וההתקנה

 כללי .1

סוגים ו/או יצרנים שונים, שנמצאו   ארבעהשל עד  מבצעת התקנות של גופי תאורת לד    ברנר  מועצה אזורית (א)
 כעומדים בכל הקריטריונים הנדרשים במכרז.

פנסים , שבמסגרת מכרז זה נדרש להחליפם לפנסי רחוב  אשכולותגם אך לא רק מותקנים  מועצהב (ב)
 ולשאוף לצמצם את מס' הפנסים הקיים על כל עמוד למינימום אפשרי.  

כחלק מהעבודות יתכן כי ידרשו התקנת  – חשמלאספקת והתקנת מערכת שליטה ובקרה ותשתיות  (ג)
מערכת לניהול ישיר של מערכת התאורה במועצה ללא תלות ביחידת התקשורת, סוג, יצרן וכיו"ב, והכל 

 ."(עבודת אספקה והתקנה של מערכת שו"בכמפורט במסמכי המכרז )לעיל ולהלן: "

טעונות תקציב נוסף,  הבלעדי והמוחלט של המועצה ונתונות לשיקול דעתה  עבודות אלו  מובהר בזאת כי   
ו/או ככל שהמועצה תחליט שלא לבצע עבודות נפרד וככל שלא יתקבל מימון / תקציב לביצוע העבודות 

לא יתבצעו העבודות. בהגשת ההצעות במכרז המציעים מצהירים כי לא יעלו כל טענה ו/או דרישה   –אלו  
 לרבות מחמת העדר תקציב. בהתאם לשק"ד המועצה בצעו, כנגד המועצה ככל שעבודות אלו לא ית

הזוכה ידרש תמסר הודעה מתאימה לספק הזוכה והספק  – מובהר בזאת כי ככל שיתבצעו עבודות אלו
לספק מערכת ניהול בקרה מסוג טונדו סמארט של חברת טונדו שתכלול את כל הרכיבים הכלולים בנספח 

 למסמכי המכרז.  19

 ות עם חברת טונדו לאספקת המערכת. הזוכה יתקשר ישיר

       חתום ע"י המציע ומאושר ע"י חברת טונדו. 19כמו כן, על המציעים לצרף להצעה גם את נספח 

העבודות יתבצעו בהתאם ללו"ז הקבוע   - בכפוף לקיום תקציב והחלטת המועצה על ביצוע עבודות אלו
 לעבודות האספקה וההתקנה של המתקנים. 

 

 

מתייחס לביצוע האספקה וההתקנה של המתקנים, כדלקמן: תאורת רחובות, מדרכות, שבילים  המפרט דנא .2
וגינות נוי, תאורת מגרשי ומתקני ספורט, תאורת רחבות ציבוריות, תאורת הצפה ותאורה דקורטיבית וכיוצ"ב 

 וכן להתקנת מערכת השליטה ובקרה. 

ההוראות והתוספות שבו, בהתאם לתקנים  כל העבודה תבוצע ע"י הקבלן בהתאמה לחוק החשמל על כל .3
, והוראות: חברת החשמל, 08הישראליים השונים והמעודכנים, בהתאם למפרט הכללי למתקני חשמל שסימולו  

 והמפקח.  ברנר  מועצה אזוריתבזק חברת הטל"כ, משטרת ישראל, משרדי הממשלה, אגפי ומחלקות 

, הוראות המפרט ברנר מועצה אזוריתסדר העדיפות: חוק, תקן, הוראות חוזה זה על נספחיו השונים, הוראות  .4
 הכללי, דרישות חברת החשמל, וחברת בזק.

כל עבודות החשמל, התאורה לרבות חפירות, יציקות והנחת צינורות וכבלים, יבוצעו ע"י קבלן חשמל מורשה  .5
לעבודות   160(, ובעל רישיון חשמל בתוקף ובעל סיווג מקצועי הנדסהמחלקת  )  ברנר מועצה אזוריתומאושר ע"י  

 חשמל.

"(, שיסופקו על ידי קבלן החשמל יהיו בהתאם לדרישות המפרט דנא וכתב הציוד"  –כל הציוד והאביזרים )להלן  
 (. 16 נספחהכמויות )

מיובאת, שלא קיים עבורו תקן ישראלי, יהיה שא תו תקן בעוד שכל מוצר מתוצרת יכל מוצר מתוצרת ישראל י .6
 תקן מארץ היצור. בעל אישור מכון התקנים ונושא תו
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 מפרט טכני לגופי תאורה מבוססי לד .7

 סוגי גופי תאורה. 3כל מציע יציע עד  (א)

 גופי התאורה יהיו של יצרן/ספק אחד או מספר יצרנים ובלבד שיתקיימו כל התנאים הבאים: (ב)

 התאורה עומדים במלוא דרישות המכרז והמפרט דנא.כל סוגי גופי  (1)

 כל סוגי גופי התאורה קיימים בייצור שוטף ויסופקו בכל ההספקים הנדרשים. (2)

, לדוגמה: מחיר זהה ואחידלכל סוגי גופי התאורה שיוצעו במכרז עבור כל אחד מההספקים יהיה  (3)
מחירם יהיה זהה  –שונים  מדגמים ו/או יצרנים W 60סוגי פנסים לד בהספק  3אם הציע המציע 

 ₪ ללא מע"מ. Xויעמוד על 

בעלי תפוקת   LEDגופי התאורה הנדרשים במסגרת מפרט זה הנם גופי תאורה ייעודיים לנורות מסוג  (ג)
אור, הספק חשמלי ופיזור אור אשר יענו על דרישת תכנון תאורה עבור כביש ו/או שטח נתון, בהתאם 

 בשטח המחמיר מביניהם. לדרישות המזמין ותקן ישראלי והקיים

 שנים מלאות )עשר שנים(!  10 -לגופי התאורה תינתן אחריות יצרן ל (ד)

 גופי התאורה יכללו בתוכם את המערכת האופטית, ציוד ההפעלה )דרייבר( ומגיני מתח יתר. (ה)

 משרדית כמפורט להלן:  -של הוועדה הבין  08גופי התאורה יתאימו בעיקרם לדרישות המפרטים הטכניים   (ו)

 DIODE EMITTINGי התאורה יהיו ייעודיים למערכות תאורת לד )דיודה פולטת אור גופ (1)
LIGHT – LED לא תתאפשר התקנת נורת לד במקום נורת הפריקה הרגילה בגוף תאורה קיים .)

 )רטרופיט(. 

גוף התאורה יהיה בעל מבנה מתכתי, להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום המופק ממקורות האור  (2)
 לה, ללא מערכת אוורור חשמלית.וממערכת ההפע

חלק  20ובנוסף לדרישות של ת"י  1חלק  20גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות חשמלית ת"י  (3)
 -עד  -C° 10במידה ונדרש(. בדיקות ההתאמה לתקן יבוצעו בטמפרטורת סביבה של  2.5)או  2.3

C°35  לפחות. במידה ותעודת הבדיקה של מת"י מתבססת על תעודת בדיקתCB-  יש לצרף גם
תכלול, בין היתר, את הפרמטרים שיפורטו  20אותה במלואה. תעודת הבדיקה להתאמה לת"י 

 להלן.

לפחות לתאי הציוד החשמלי ותא הציוד האופטי. כנ"ל גם   IP65גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה   (4)
 לפחות.  IP65( יהיו בעלי דרגת הגנה Driverהמערכת האופטית ומערכת ההפעלה האלקטרונית )

 דרגת הגנה מפני הלם חשמלי תהיה לפי אחת מהחלופות הבאות כאמור בתקנות החשמל: (ז)

 .  CLASS IIציוד סוג  (1)

 ציוד עם בידוד מוגבר.  (2)

, ובלבד שימולאו הוראות יצרן גוף התאורה, ביחס לאמצעי ההגנה החשמלית, I  Classציוד סוג  (3)
 צרן גוף התאורה.ותנאי האחריות של י EMC -התנגדות הארקה לעמידה ב

 .  kV-10kA/10גוף התאורה יעמוד בפני מתחי יתר של (ח)

לפחות בעומס מלא או בכל מצבי העמעום האפשריים,  0.92מקדם ההספק של גוף התאורה יהיה  (ט)
 בהתחברות ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת.   

 (. 10%±נלי )עוצמת האור המופקת מגוף התאורה תהיה יציבה בכל תחום מתח הרשת הנומי (י)

 גוף תאורה )כמכלול( יתאים לכל הדרישות לתאימות האלקטרומגנטית כמפורט להלן: (יא)
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 /EN-55015)תאימות אלקטרומגנטית(  או  2.1חלק  961ת"י  (1)

 .IEC-61000-3-2)הפרעות מוליכות, זרמי הרמוניות( או  12.3חלק  961ת"י  (2)

 .IEC-61000-3-3)הפרעות מוליכות, שינויים רגעיים( או   12.5חלק  961ת"י  (3)

 .IEC-61547)תאימות וחסינות אלקטרו מגנטית לציוד תאורה( או   61547ת"י   (4)

 לפחות. IK-08גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני  (יב)

רכות ההפעלה/דרייברים(, כפי שאושר גוף התאורה יסופק עם רכיבים )נורות לד, ספקי הכוח, בקרים,  מע (יג)
 לגוף התאורה הנתון.  20ע"י מכון התקנים הישראלי ותועד בתעודת הבדיקה לת"י 

כל הרכיבים האלקטרוניים )דרייברים, מגיני נחשולי מתח וכו'( יתאימו לסוג הלד ולֵהספקה ויסופקו  (יד)
 כמכלול אינטגרלי, בגוף התאורה )הגוף עם הציוד(. 

ידי יצרן גוף התאורה כמכלול -פטיות יהיו חלק אינטגרלי של גוף התאורה ויסופקו עלכל המערכות האו (טו)
 אחד עם הגוף. מפזרי אור )עדשות ו/או רפלקטורים( יהיו בעלי התכונות הבאות:

 ותנאים סביבתיים.  UVעשויים זכוכית או חומרים תרמופלסטיים, העמידים בפני השפעות קרינת   (1)

קיימא  -ים מתאימים ומקוריים של יצרן גופי התאורה, בצורה בתיחוזקו אל גוף התאורה באמצע (2)
 שתאפשר החלפת רכיבים נוחה.

( תהיה עם בידוד חשמלי, בין מעגל הכניסה לבין מעגל המוצא, Driverמערכת ההפעלה האלקטרונית ) (טז)
(. מקדם ההספק של 10%±ותאפשר תאורה קבועה ויציבה, ללא תלות בשינויים במתח הרשת הנומינלי )

לפחות, בעומס מלא או בכל מצבי העמעום האפשריים. משך חיי מערכת ההפעלה  0.92המערכת יהיה 
שעות לפחות, בהתקנה בתוך גוף התאורה בהעמסה מלאה ובטמפרטורת סביבה של גוף  50,000תהיה 

 לפחות. C  °45התאורה של 

שליטה על גוף התאורה   , המאפשר  IEC62386, בהתאם לתקן    DALIגוף התאורה יכלול  ממשק תקשורת   (יז)
 ממערכת בקרה לרבות בצוע הדלקה/כיבוי/עמעום בהתאם לדרישות לקוח. 

או שווה תכונות, איכות וערך, המאושר ע"י   CREEמתוצרת    LEDגוף התאורה יכלול מקורות אור מסוג   (יח)
 המזמין.

 לפחות. 70מקדם מסירת הצבע יהיה  (יט)

, עם  ערך  מרבי )פיק( של הקרינה בתחום הכחול של 3000Kטמפרטורת הצבע של הנורות תהיה  (כ)
 מהעוצמה המרבית )פיק(  הנפלטת. 55%, של עד nm 420-500הספקטרום, 

 .0(RISK GROUP), קבוצת סיכון IEC 62471גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות פוטוביולוגית ת"י/ (כא)

עות לפחות, בטמפרטורת סביבה ש 50,000אורך חיי נורת הלד כאשר היא מותקנת בגוף התאורה, יהיה  (כב)
מסך הנורות  20%וכשל של עד  80%לפחות. מותרת ירידת שטף האור עד  C°45של גוף התאורה של 

(L80/F20 :בזרם העבודה המתוכנן ובהתאם לתקנים הרלוונטיים להלן ,) 

 .IESTM21, IESLM79, IESLM82תקנים אמריקאיים:  (1)

 .IEC62717, IEC62722תקנים בי"ל:  (2)

 (.binning -ת הלד יהיו בעלות גוון זהה )נדרשת התחייבות היצרן לתהליך הכל נורו (כג)

תקע -מ', כולל  מחבר לחיבור מהיר )שקע  0.5הגופים יסופקו עם כבל משותף לזינה ולתקשורת באורך של   (כד)
 ממ'. 13לפחות וחיזוק מכני לכבלים בקוטר עד  IP66ונעילה( יעודי, בעל דרגת 

 קטלוג של היצרן, הכולל את הנתונים הבאים: לכל דגם של גוף תאורה יצורף (כה)

שם היצרן, מק"ט היצרן, שם דגם, תיאור, נתונים טכניים, חומרי בנייה, דרגות הגנה, מבנה מפורט  (1)
 של גוף התאורה.
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לדים: שם יצרן, מק"ט יצרן, סוג הלד, הספק הלד, אורך חיים נומינלי, שטף אור התחלתי,  (2)
 ם מסירת צבע.ספקטרום, יעילות אורית, גוון, מקד

דו"ח פוטומטרי )יעילות אורית, עקומת פילוג, עוצמת אור( ונתונים פוטומטריים על גבי מדיה  (3)
 .LDTאו  IESדיגיטלית בפורמט 

ידי יצרן גוף התאורה ויצרן הנורות, מק"ט יצרנים -שם יצרני הרכיבים החשמליים המאושרים על (4)
 צילות וכו',טמפרטורות הפעלה, מקדם הספק, נ  –ונתונים טכניים 

 .CLASS Iהוראות התקנה, לרבות ערך התנגדות הארקה במקרה של שימוש בגוף  (5)

 הוראות תחזוקה , לרבות תדירות  ניקוי גוף התאורה. (6)

 שנים בהתייחס, בין היתר, גם לתנאי ההתקנה ולשיטת התחזוקה. 10 -המציע יחתום על כתב אחריות ל (כו)

גוף התאורה יתאים לכל דרישות המפרט, המציע ימלא את  הנדרש ב"טבלת ריכוז דרישות ונתונים  (כז)
 טכניים" המצ"ב, לרבות הגשת המסמכים בהתאם. 

 

 כבלים לגופי תאורה .8

 הקבלים יהיו בעלי מעטפת פלסטית, ויותקנו בצורה יציבה.  (א)

", מתאימים DUCATIאו "" COMAR, מתוצרת " V240 / 15%±קבלים יתאימו למתח נומינלי של  (ב)
 לפחות.  0.92לקבלת כופל הספק 

 

 ברגים .9

 )אלא אם נרשם אחרת במפורש(, וימשחו במשחת גרפיט לפני הידוקם. 316כל הברגים יהיו מנירוסטה  (א)

 

 יסודות בטון לעמודי תאורה .10

וסוג הבורות ליסודות העמודים יבוצעו ע"י חפירה או קידוח כלונסאות במידות המתאימות לגובה  (א)
 העמודים.

פ התכניות, זיון יסודות הבטון, תבוצענה עבודות ברזלנות ע"י ברזלן מקצועי. חישוב במידה ויידרש, ע" (ב)
סופי של הברזל וחוזק הבסיס יעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו באמצעות מהנדס מוסמך ויאושר על ידי 

לא יקטן מהנדרש בכתב "(. בכל מקרה גודל בסיס הבטון המפקח)להלן: " מועצההמפקח מטעם ה
 ( ו/או במפרט דנא.  16 נספחהכמויות )

 זיון יסודות הבטון כלול ביסוד ולא יימדד בנפרד.

 , מלוות בריטוט )ויברציה(.30-מובא, ב היציקות תהיינה מבטון (ג)

לפני היציקה, על הקבלן לבדוק התאמת המרווחים בין מרכזי בורגי היסוד למרכזי החורים של בסיס  (ד)
 העמוד אשר ימוקם על היסוד. 

 בורגי היסוד ירותכו ביניהם ויהיו בקוטר, באורך ובמרווחים, ע"פ המידות שיצוינו להלן. (ה)

 . קצה בורג היסוד הבולט מיציקת הבטון של בסיס העמוד יצופה באבץ חם (ו)

 אומים ודסקיות מגלוונים.  2לכל בורג יסוד יהיו  (ז)

 קצות הברגים יימשחו בגריז גרפיט ויעטפו היטב עם יוטה טבולה בזפת חמה.  (ח)
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במידה ויידרש ע"י המפקח, מתחייב הקבלן לספק אישורים של מעבדה מאושרת, מכון התקנים, טכניון 
 . 1חלק  1225ישראלי  או דומה, לתכונות החוזק של הברגים והתאמתם לדרישות תקן

דיפיוזי, ינוקו משומנים ויוסרו מהם -ברגי יסוד ואומים, דסקיות יהיו מגולוונים ויעברו הליך צביעה תרמו
 שכבות חלודה.

במידה ולא צוין אחרת בתכניות,  מידות מינימליות ליסודות בטון, בורגי היסוד ומשטחי בסיס העמודים  (ט)
 יהיו כדלהלן:

 

אורך 
 עמוד

עובי 
 דופן 

גודל 
 דלת

פלטת בסיס   בורגי יסוד )מ"מ( יסוד בטון 
 )מ"מ(

 עובי * מידה מרחק קוטר ס"מ ס"מ מ"מ מ'

 300*300*  8 240 3/4" 70*60*60 45 3.25 5עד 

 400*  400*  10 300  1" 80*80*80 50 4 7עד 

 500*  500*  12 400 1/81" 100*100*100 50 4 9עד 

 500*  500*  12 400 1/41" 100*100*120 50 5 10עד 

 500*  500*  15 400 1/41" 120*120*150 50 5 12עד 

 600*  600*  15 500 1/21" 160*160*200 50 6.4 15עד 

 

 

 עמודי תאורה מפלדה .11

עמודי התאורה ייוצרו במפעל בעל תו השגחה של מכון התקנים הישראלי, והעומד בדרישות התקן  (א)
 .   ISO 9001-2000הבינלאומי

 .63ולמפרט אספקה מס'  1חלק  812העמודים, על חלקיהם יתאימו לדרישות ת"י  (ב)

העמוד ייוצר עם חיזוקים מרותכים בין העמוד לבין משטח הבסיס, ועם שרוול חיזוק תחתון מפלדה  (ג)
 ס"מ.  30באורך 

היה ניתן לגשת אליו מהמדרכה ו/או פתח מגשי הציוד של עמודי התאורה יפנה לצד צפון או מזרח, כך שי (ד)
 האי אך לא מהצד ולא מהכביש.

פתח העמוד יחוזק מבפנים באמצעות ריתוך מלא ונמשך של פס פלדה לאורך כל פיאות הפתח. מכסה  (ה)
 60הפתח יחובר ללולאה שתרותך לעמוד, באמצעות חוט פלדה מגולוון שזור, מצופה פלסטיק, באורך של 

זק לעמוד ע"י בורג אלן מנירוסטה כלוא עם התקן שימנע נפילת הבורג עם ס"מ לפחות. מכסה הפתח יחו
 פתיחתו. גודל הפתח יתואם, לפני ייצורו, לגודל מגשי האביזרים אשר יוכנסו אליו.

בפתח העמוד יותקנו התקנים אשר יבטיחו חיזוק איתן של מגשי האביזרים, כמו כן יותקן בורג פליז  (ו)
דסקיות פליז רגילות, אחת קפיצית מפליז ושני אומי פליז. על ההתקן   4  או התקן מרותך לעמוד עם  3/16"

 או הבורג יותקן פס הארקות מנחושת מצופה בדיל, כפי שיפורט להלן.

 כל הריתוכים בעמודים ובזרועות יבוצעו לפני גילוונם והם ישויפו ויוחלקו כראוי. (ז)
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ס"מ( ופני העמוד  30ם העמוד )עד לגובה לפני הצבת העמוד, בורגי היסוד, פלטת הבסיס מכל צדדיה, פני (ח)
 ס"מ(, ינוקו היטב וימשחו ב"אאורוקוט" תוצרת "טמבור". 25החיצוניים )עד גובה 

החלל בין בסיס הבטון לבין הבסיס המתכתי של העמוד, ימולא  בבטון גראוטינג מיוחד למטרה ז , תוצרת  (ט)
 סיקה, טורו או ש"ע.

 זרועות של הפנסים אליו.העמוד יצויד בהתקנים והכנות לחיזוק ה (י)

 לפני העמסת העמוד במפעל היצור, הוא ייעטף עם יריעת פלסטיק לשם הגנתו בהובלה. (יא)

ס"מ משפת הכביש או מקצה אבן  47בכל מקום אשר בו ניתן הדבר, יוצבו עמודי התאורה במרחק של  (יב)
 המפקח.השפה, אלא אם ניתנה הנחיה אחרת בהוראת המפקח. בכל מקרה המיקום חייב אישור של 

ס"מ, גובה המספור מעל  7*5כל עמוד ימוספר באמצעות שבלונות בצבע עמיד. גודל הספרות והאותיות:  (יג)
שורות עם הפרדה ביניהם. שורה עליונה לסימון מרכזית  3-2מ'. מספור העמוד יהיה בעל  1.7פני השטח: 

 .המפקחר ימסרו ע"י תאורה, שורה תחתונה מספר העמוד, במרכזת המאור ומס' המעגל. הנחיות למספו

 

 זרועות  .12

הזרועות תותאמנה לסוג העמוד ולסוג הפנס ויהיו להן מתאמים אשר יבטיחו אטימה מוחלטת בין הזרוע  (א)
לעמוד ובין הזרוע לפנס. על הקבלן להציג שרטוט של הזרוע עם העמוד והפנס כולל צורת החיזוקים 

 וההתאמות ביניהם לאישור המפקח.

 יבוצע באמצעות מכונות כיפוף באופן שלא ייוצרו עיוותים בקוטר הזרועות.כיפוף הזרועות  (ב)

 הטיפול בזרועות בכל הקשור לגילוון וצביעה יהיה זהה לטיפול בעמודי התאורה, כמפורט לעיל. (ג)

 

 גילוון .13

מיקרון. לאחר  80העמודים והזרועות ינוקו בהתזת חול ויגולוונו בגלוון חם בטבילה בעובי מינימאלי של  (א)
הגילוון ישויפו, יוחלקו היטב ויוסרו כל עודפי האבץ, יוסרו השומנים והלכלוך, באמצעות מסיר שומנים 

או בהתזת כדוריות  דוגמת "טטרהכלור". שטח הפנים יחוספס באמצעות ניר לטש עדין או בהברשת חול
 ידפז או ש"ע. -פלדה, ויישטף במים נקיים. הגילוון ייעשה במפעל גילוון פקר

עמודי תאורה ו/או זרועות המיועדים להתקנה בהתאם לתכניות ו/או הנחיות המפקח, יעברו גם תהליך  (ב)
קרון לפחות מי 120של הגנה נוספת מפני קורוזיה במפעל "מטלוניקה", הכולל: גלוון אבץ בהתזה בעובי 

תוצרת  817)מעל לשכבת הגלוון בטבילה ולאחר חספוס עדין בחול( וזיפות פנים העמוד/זרוע בזפת מסוג 
 מ"מ, על גבי שכבת צבע תוצרת טמבור מתאים לגלוון.    2"אסקר" או ש"ת, בעובי 

 

 צביעת עמודים וזרועות .14

תכת בשיטה אלקטרוסטטית אם לא נרשם אחרת בתכניות, יצבעו העמודים, הזרועות וכל חלקי המ (א)
 בתנור, עם אבקת פוליאסטר, במפעל "אפוקול" או ש"ע.

במקרה של טיפול בעמודי התאורה והזרועות במפעל מטלוניקה )כאמור לעיל(, צביעת העמודים תבוצע  (ב)
 (:מועצהבמפעל, כדלקמן )יש לקבל אישור בכתב לכל שלב ושלב של הצביעה ממח' מאור ב

 מיקרון. 40 -60אוריטן בעובי על בסיס פולי -צבע יסוד  (1)

 שעה לפחות. 1להמתין   (2)

 מיקרון כ"א.  40שכבות צבע על בסיס פוליאוריטן בעובי   2   -צבע גמר  (3)

 גוון העמודים והזרועות יקבע על ידי המפקח, ולא תחול כל תוספת מחיר בגין גוון או סוג צבע כלשהו. (ג)
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 :מגש חיבורים בעמוד (1)

מ"מ לפחות, או מפח  5העמוד יהיה מפלסטיק קשיח  ובעובי מגש החיבורים בתוך פתח  (א)
מ"מ לכל רוחב תשתית הציוד. עם גגון המסתיר כל חלק מהציוד מפני  1.5מגולוון בעובי 

נזילת מי עיבוי עליו. בקצהו העליון של המגש יותקן תפס/מתלה שיתלה על פס פלדה אופקי 
קן קדח דרכו יחוזק המגש לפס פלדה שירותך לעמוד )לפני גילוונו(, ובחלקו התחתון יות

 אופקי נוסף, כנ"ל, באמצעות בורג מגולוון.

לפחות  10א' וזרם קצר  10קוטבי לזרם -המגש יכלול: תשתית מניר "פרשפן", מא"זים דו (ב)
", עם שילוט לפאזות ולפנסים, ועם כיסוי פלסטי DINעבור כל פנס, מורכבים על פס "

” או ש"ע, בגודל המתאים לחתך כבלי BS-SOGEXIמהדקים תוצרת “  4מתאים ומקורי;  
כבלי הזנה הנכנסים לעמוד, עם  3" ומותאמים לקליטת DINההזנה, מותקנים על פס "

שילוט סנדביץ' לפי הנחיות המפקח; בורג הארקה, מהדקי יציאה מסוג תקע שקע עבור 
יך; חיווט מוליכי הכבלים היוצאים לכל אחד מהפנסים עם סימון זיהוי לפנס ותפקיד המול

 מושלם בין כל חלקי הציוד עם שילוט מושלם.

 כבלים .15

להתאמתו לתקן  547חייב באישור מאת מכון התקנים הישראלי מס'  N2XYכל כבל חשמל מסוג  (א)
הישראלי. הקבלן ימציא למפקח אישור כאמור, לפני התקנת הכבלים במקומם. כבל שלא יעמוד בדרישות 

 תר.יסולק מהשטח / יפורק לאל –האמורות 

 אופני מדידה ומחירים .16

 מחיר הפנסים כולל:  (א)
 אספקת והתקנת גוף תאורה מסוג לד . (1)
 פירוק וסילוק גופי תאורה קיימים. (2)
 .ניתוק גופי תאורה שאינם שייכים לרשת התאורה וכן חיבורי חשמל שאינם שייכים לרשת החשמל (3)
התאורה לקיר ו/או לעמוד ו/או מתאם ו/או מחבר בין גוף התאורה לזרוע וכן גם את חיזוק גוף  (4)

 לזרוע .
 כל בורגי החיזוק הדרושים. (5)
 כיוון לילי של כל המערכת לאחר השלמתה במספר פעמים ככל שיידרש ע"י המפקח.  (6)
  ±45°מתאם לחיבור אנכי ביחס לפני הקרקע, לצורך התאמה יאפשרו כוונון הפנס בטווח של (7)

 לזרועות קיימות המותקנות בזוויות שונות. 
 לפחות.  IP65תאורה יהיה מיציקת אלומיניום בעל דרגת אטימות גוף ה (8)
 מתאים לקיים או בהתאם להנחיות המפקח. RALמגולוון וצבוע בתנור בגוון  (9)

 מחיר הזרועות כולל:  (ב)

 הספקה והתקנה. (1)

 בהתאם לקיים או בהתאם לדרישות המפקח. RALמגולוון וצבוע בתנור בגוון   (2)

לעמוד ולפנס, כיפופים, התקנים, סידורי התקנה וכל האטמים את כל המתאמים בין הזרוע  (3)
 והברגים )מנירוסטה( הדרושים כדי לחזק הזרוע לעמוד.

 :מחיר העמוד כולל (ג)

 הספקה והתקנה. (1)

 בהתאם לקיים או בהתאם לדרישות המפקח. RALמגולוון וצבוע בתנור בגוון   (2)

הם עם החיווט והכבלים בינם לבין חפירה, ביסוס, ביטון, כבלים, מגש ציוד והציוד המורכב עלי  (3)
הפנסים, התקנה בעמודים או בגופי התאורה במקום המיועד להם עם כל חיבורי הכניסה, היציאה, 

 וההארקה.

כל החומרים, העבודה, התיאומים, סימונים ,פתח ודלתית, מספור, התקנים וסידורי קליטת  (4)
 רוחות ע"י מהנדס מורשה.זרועות, פס הארקות, פילוס וכל הבדיקות ואישורי עמידות ב
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 מחיר כלל העבודות כולל ביצוע חפירות בהתאם לצורך ופינוי העפר/פסולת לאתר פינוי מאושר. 

המחירים בסעיפי תיאור היחידה מחירי היחידה לא ישתנו במידה והעבודה תעשה בחלקים גדולים או  (ד)
קן אחד או יותר, במתקן קטנים, במקום אחד או בכמה מקומות, בזמן אחד או במועדים שונים, במת

 חדש או ישן וכו'. 

הכמויות בסעיפי תיאור היחידה הן ליחידה אחת והתשלומים הם עבור כמות שבוצעה למעשה באישור  (ה)
 המפקח. 

המחירים כוללים גם אספקה, התקנה וגם את כל עבודות הלוואי, חומרי העזר והכלים הדרושים לבצוע  (ו)
דקים, חבקים, מצמדים לצינורות, ברגים, שרוולים, ברגים, העבודה ולא מצוינים במפורש, כגון: מה

אומים ודסקיות, אטום, ניקוי, בדיקת חשמלאי, העמסה, הובלה ופריקת ציוד, לרבות מנופים או משאיות 
שידרשו לשם כך, שמירה ואחריות על ציוד עד להתקנתו ומסירתו במצב פועל כן יתר החומרים, העבודות 

שנזכרים במפורש ובין שאינם נזכרים במפורש ואולם דרושים להשלמת העבודה והטיפולים הדרושים בין  
 עפ"י החוזה. 

 במקרה של החלפת גופי תאורה, הסעיפים כוללים, בנוסף, פירוק גופים הקיימים ופינויים. (ז)

ככל שיידרש על ידי המועצה, באחריות הקבלן התקשרות עם אתר גריטה מאושר על ידי המשרד להגנת  (ח)
 הסביבה לפינוי גו"ת והציוד המוחלף  וקבלת אישור גריטה כנדרש.

 כל גופי התאורה שיפורקו )למעט גופי לד( יהיו רכושו של הקבלן.  (ט)

 .מועצהשארו רכוש היוי מועצהגופי הלד שיפורקו יועברו למחסן ה (י)
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 14נספח 

 מפרט טכני לעבודות התחזוקה 

 

 

 כללי  .1

 הסכם 'טוטאל ריסק'אספקת שירותי תחזוקה ותפעול לכלל המתקנים במסגרת  - למתקניםשירותי תחזוקה  (א)
  -לתקופת הפעלה קבועה מראש וכמפורט להלן 

  –עבודות התחזוקה מתחלקות לשלושה שלבים           

יספק המציע הזוכה בכל ישובי המועצה  – במהלך תקופת ההקמה של המתקנים –בשלב ראשון  (1)
ל מתקנים קיימים וזאת עד לתום תקופת ההקמה של המתקנים בכל יישובי תחזוקה שוטפת ש

המועצה. למען הסר ספק, התחזוקה תסופק הן למתקנים קיימים והן למתקנים שיותקנו/ יוקמו 
ע"י הקבלן הזוכה. בכל תיקון הדורש החלפת גו"ת, יחליף הקבלן את גו"ת נל"ג לגו"ת לד שזכה 

 במכרז ואושר להתקנה

חודשים ממועד השלמת ביצוע עבודות  12תקופה של   – תחזוקה במהלך תקופת הבדק בשלב שני (2)
תקופת הבדק( במהלכה יספק הזוכה שירותי תחזוקה שוטפת לכל מתקני תאורת  -ההקמה )להלן

 חודשים שתחילתה בתום תקופת ההקמה.  12הרחוב בתחום שיפוט המועצה וזאת לתקופה של 

בתום תקופת הבדק, ימשיך הספק הזוכה לתחזק את כל  –תחזוקה שוטפת  –בשלב השלישי  (3)
 12תקופות נוספות בנות עד  4חודשים + עד  12מתקני התאורה בישובי המועצה תקופה של 

   חודשים כל אחת.

 עבודות התחזוקה(.   -)להלן

עבודות התחזוקה ע"י הקבלן יכללו בשלב ההקמה את כל מתקני תאורת הרחוב הקיימים )לרבות מרכזיות(  (ב)
למיניהם,  LEDולאחר שלב ההקמה את: כל מתקני תאורת הרחובות המבוססת על פנסים בטכנולוגיית 

לות המועצה ו/או שיותקנו בתקופת ההחזקה, שהינם על עמודים בבע LEDהקיימים ו/או אשר שודרגו לגו"ת 
ועל עמודי חברת חשמל והנמצאים בתחום השיפוט של המועצה, לרבות עמודי התאורה, כל התשתית התת 

 קרקעית ו/או העילית, המזינים את המתקנים, כולל כל המרכזיות למאור, המזינות את המתקנים. 

עלות חברת חשמל עבודות התחזוקה לא יכללו עמודי חשמל ורשת מאור על עמודי חברת חשמל, שהינם בב (ג)
 ומתוחזקים על ידי חברת חשמל.

כל תקלה, ויחליף כל ציוד שנפגע מכל על חשבונו  , לפיה, יתקן הקבלן  TOTAL RISKבשיטת  התחזוקה תהיה   (ד)
סיבה שהיא, ולא ישולם לקבלן כל תוספות כספיות מעבר להצעתו לביצוע האחזקה במכרז, וזאת בכפוף לתנאים 

 צבים, יוצאים מהכלל כמפורט במפרט זה ובכפוף לאישור המועצה. וההסתייגויות למקרים ו/או מ

אחזקת מתקני התאורה נועדה להבטיח פעולה תקינה ורצופה של מתקני התאורה במשך כל שעות החשיכה בכל  (ה)
 השנה כאשר נדרשת הפעלת התאורה.ימות 

של מתקני התאורה, בין אחזקת מתקני התאורה כוללת ביצוע כל הפעולות והעבודות הדרושות לפעולה תקינה  (ו)
 ( או לא.מסמך ג'אם הפעילויות הללו מוגדרות במפורש במסמכי המכרז וההסכם )

לתשומת לב הקבלן, על עמודי התאורה יותקנו אף ציודים עבור בקרה ו/או אבטחה כגון מצלמות וכו', הדורשים  (ז)
ן לוודא אספקת חשמל אספקת חשמל קבועה לפעילותם התקינה בכל שעות היממה. לפיכך, באחריות הקבל

 לעמודי התאורה. 24/7קבועה 
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 שיטת טוטאל ריסק .2

משמעותה שהקבלן יקח בחשבון כל סיכון אפשרי לפגיעה או תקלה במתקן התאורה  TOTAL RISKשיטת  (א)
 "(.  המתקןובמערכות הכלולות בו )להלן: "

כל חלק במתקן ולהחליף כל פריט אשר יתקלקל או יפגע מסיבה כלשהי כגון: שימוש על חשבונו  על הקבלן לתקן   (ב)
ג, ביודעין, או שלא ביודעין, גניבות וכל סיבה שהיא, גם רגיל, בלאי או התיישנות, חבלות ופגיעות בזדון או בשוג

אם לא הוזכרה לעיל, וזאת בכפוף כאמור לתנאים וההסתייגויות למקרים ו/או מצבים יוצאים מהכלל כמפורט 
 במפרט זה.

: מרכזיות תאורה, עמודים, זרועות, ההחלפה ו/או התיקון מתייחסים לכל האביזרים ולכל הציוד, כולל (ג)
בטחה וחיבורים על עמודי חברת חשמל, מגשים, פנסים, ציוד הפעלה והדלקה לסוגיו, לרבות קופסאות א

דרייברים ומגיני מתח יתר לסוגיהם, וכל התשתיות התת קרקעיות והעיליות גלויות או סמויות, כולל בסיסים, 
ואלקטרודות  יסודות בטון, שוחות מעבר לסוגיהם, מכסים לשוחות, כבלים, צנרת, מוליכי הארקה, שוחות

הארקה, ולרבות כל העבודות והחומרים, כלי עבודה, רכבים, מנופים, מחפרונים לסוגיהם, כוח אדם, שכירת 
שוטרים ו/או פקחים, הסדרי תנועה וכו', הנדרשים לצורך אחזקת התשתיות הנ"ל, כולל חפירות, חציבות, ניסור 

כות לרבות אבני שפה, גדרות, מעקות בטיחות, וכל ותיקון כביש אספלט או בטון, פתיחת וסגירת ריצופים במדר
הציוד והחומרים הנדרשים להחזרת השטח לקדמותו, כולל פינוי פסולת לאתר פסולת מאושר והובלת ציוד 

 מפורק למחסני המועצה לפי הנחיית המנהל.

 

 תחילת תקופת האחזקה .3

ות התחזוקה, כך שהוא יקבל כאמור, הקבלן הזוכה יבצע הן את עבודות האספקה וההתקנה והן את עבוד (א)
 ידו.-לאחזקתו את המתקנים שהותקנו על

הינו החל ממסירת מתקן (,  מסמך ג'מועד תחילת עבודות התחזוקה ע"י הקבלן במסגרת הסכם התחזוקה ) (ב)
המאור השלם, הכולל את כל מרכזיות המאור, גו"ת, עמודי התאורה וכלל הציוד, האביזרים והרכיבים נשואי 

 ל ידו, בכפוף לתיאום ואישור מול המועצה והמפקח. הפרוייקט שסופקו ו/או הותקנו ו/או הוקמו ע

במהלך תקופת ההקמה, יחולו הוראות הסכם התחזוקה/מפרט התחזוקה על עבודות התחזוקה ויחייבו את  (ג)
 הקבלן בהתייחס למתקנים קיימים . 

 

 ת התחזוקה"מקרים מיוחדים" שלא יטופלו ע"י הקבלן במסגרת עבודו .4

הקבלן ב"מקרים מיוחדים", הקבלן יבצע רק טיפול ראשוני והמשך הטיפול יהיה ע"י קבלן חיצוני אחר )להלן: " (א)
 "(, מטעם המועצה עפ"י החלטתה.החיצוני

וזאת  (TOTAL LOSSנזק מוחלט" )העבודות והציודים אשר יטופלו ע"י הקבלן החיצוני, הם במקרים של " (ב)
"(, עקב תאונות כלי רכב/רעידת המנהלשל המנהל מטעם המועצה )להלן: " על פי חוות דעתו הבלעדית

אדמה/כוח עליון, או זדון לציוד, כמפורט: פנס, עמוד, זרוע או מרכזיה כקומפלט, או גניבה, שאז במקרים 
מיוחדים אלה רשאי המנהל להחליט שהקבלן לא יחליף את הציוד בחדש, אלא רק יבצע תיקון זמני וסילוק 

"(, ואת המשך הטיפול המפקחהמפגע הבטיחותי בהתאם להנחיות המפקח מטעם המועצה )להלן: " ובידוד
 בהחלפת הציוד שנפגע בחדש, יבצע הקבלן החיצוני.

רק המנהל באמצעות המפקח ו/או נציג מחלקת הנדסה במועצה, יחליטו על "מקרים מיוחדים" של "נזק  (ג)
 (. 16נספח תב הכמויות )מוחלט". כל עבודה אחרת נחשבת ככלולה במסגרת כ

מובהר בזאת כי התשלום החודשי הינו גלובלי והקבלן אחראי לביצוע כל תחזוקת תאורת הרחוב, זולת במקרים  (ד)
חריגים שהוגדרו במפורט בנספח זה. ככל שלא הוגדר מקרה כלשהו בנספח זה, יראו את אותו שירות ככלול 

 . במחיר התחזוקה השוטפת

 התחזוקה למערכת המאור ייכללו בהסכם זה וביניהם גם עבודות שידרוג ואחרות שיכללו:כל עבודות  (ה)

עמוד תאורה ו/או זרועות ו/או מרכזיית תאורה ו/או פנס שנפגעו מתאונת דרכים או מכוח עליון או בזדון או  (1)
 מבלאי או מגניבה ולא ניתן לשקמם, אלא יש להחליפם כמכלול שלם בחדשים.
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והתשתית להלן אינן תקינות, מכל סיבה שהיא, ונדרש להחליפן כמכלול שלם בחדשות: שוחות מעבר, במידה  (2)
מכסים לשוחות, קטעי כבלי הזנה שלמים בקרקע ו/או בצינור בין עמודי תאורה, צנרת רציפה בין עמודים, 

 מוליך הארקה רציף בין עמודים.

מאת פנסים שלא יוחלפו במסגרת הפרוייקט ככל החלפת פנס שאינו במסגרת אחריות המציע, קומפלט כדוג (3)
 שיהיו.

 החלפת עמוד תאורה ו/או זרוע, קומפלט. (4)

 החלפת מרכזיה, קומפלט. (5)

מ' למקרה,  20ממ"ר ומעלה ובאורך מעל  6החלפה ו/או הוספת כבלי הזנה לרבות מוליכי הארקה בחתך  (6)
 זנת עמודי תאורה, קומפלט.בקטעים שלמים רציפים בין עמודים בקרקע ו/או מותקנים ככבל עילי לה

: עפ"י החלטת המנהל בכל מקרה של צורך בהחלפת כבל ו/או מוליך הארקה בין עמודים, תת קרקעי הבהרה
מ'  20או עילי, ושיבוצע ע"י קבלן האחזקה עפ"י החלטת המנהל, ישולם לקבלן רק בעבור אורך הקטע שמעל 

 הראשונים לכל מקרה ומקרה.

 י תאורה ו/או מרכזיה למאור, קומפלט.ביצוע יסודות בטון לעמוד (7)

 ביצוע שוחות מעבר ו/או השלמת מכסים לשוחות מעבר, קומפלט. (8)

כל העבודות הנ"ל וכל הכרוך בביצועם לרבות חפירות, פתיחת ריצוף ו/או אספלט וסגירת ריצוף ו/או אספלט  (9)
אשוני, והסדרת והחזרת המצב לקדמתו, למעט עבודות שקבלן האחזקה אמור לבצע במסגרת הטיפול הר

 המתקן זמנית כמפורט במפרט דנא, יבוצעו ע"י הקבלן החיצוני.

 מקרים שיטופלו ע"י הקבלן הזוכה במכרז ב"טיפול ראשוני": (ו)

איתור ותיקון מקומי של קצרים ו/או בידוד בכבלים ו/או מוליכים לרבות ביצוע מופות אפוקסיות לכבלים  (1)
מ'  20אספקת קטעי כבלים ו/או מוליכי הארקה עד אורך של  ו/או חיבורי מוליכי הארקה, בכל שיטה, כולל

 לכל מקרה. 

עבודות אלה הינן באחריותו הבלעדית של הקבלן במסגרת עבודות האחזקה ויבוצעו על ידו והן נכללות במחיר  (2)
עלות עבודות האחזקה ולא ישולם בגינם בנפרד, גם אם יידרש הקבלן להביא מעבדה ניידת לאיתור תקלות 

ו/או גילוי תוואי כבלים, לבצע פירוקים, חפירות מקומיות, השלמת קטעי צנרת, כבלים, מוליכים וכו',   בכבלים
 והחזרת המצב והשטח לקדמותו. 

במקרים כאלה לפי חוות דעתו הבלעדית של המנהל, רשאי המנהל לחייב את הקבלן לבצע במסגרת האחזקה  (3)
זמנית, ושאר העבודה וההחלפה לציוד חדש תבוצע רק את הטיפול הראשוני להסרת המפגע והסדרת המתקן 

 כאמור ע"י הקבלן החיצוני מטעם המועצה.

 סייגים ל"מקרים המיוחדים" (ז)

במידה וניתן לתקן ו/או להשמיש את הציוד, לרבות ע"י החלפת חלקים פגומים ו/או השלמת חלקים פגומים  (1)
ה לרבות החלקים והאביזרים הנדרשים ו/או חסרים, אוריגינלים או תחליפיים מאושרים ע"י המנהל, העבוד

 ( והינה כלולה במחירי היחידה של כתב הכמויות. מסמך ג'תעשה ע"י הקבלן ובמסגרת חוזה האחזקה )

" דהיינו אינו בר Total Lossמובהר בזאת שההחלטה לגבי קביעה אם הציוד כמפורט לעיל הינו במצב של" (2)
 המנהל בלבד, וכל החלטה שלו תחייב את הקבלן.תיקון ונדרש להחליפו כקומפלט הינו ע"י 

 טיפול ראשוני והסדרת המתקן זמנית (ח)

על הקבלן לקחת בחשבון שכחלק מעבודות האחזקה ובמסגרת הטיפול הראשוני והסדרת המתקן זמנית,  (1)
מבחינה בטיחותית ותפקודית, אשר מודגש כי הינן באחריותו, נכללים בן היתר, גידור ושילוט אזור המפגע, 

ירוק והפינוי של הציוד הפגוע אם למחסני המועצה ואם לאתר פסולת לפי הנחיית המפקח ולרבות כל הפ
העבודות והחומרים הדרושים להחזרת השטח לקדמותו כולל אספקה וביצוע תשתיות, ריצופים, אספלטים, 

נפגעו, ושמירת בטונים וכו', בידוד חשמלי של המתקן, חיבור וגישור זמני של ההזנות לשאר המתקנים שלא 
רציפות העבודה ובטיחות ההפעלה של מתקן התאורה באופן זמני, זאת עד לשלב קבלת הנחייה מהמנהל כי 
המשך העבודה יבוצע ע"י הקבלן החיצוני מטעם המועצה, כל זאת כלול במחירי האחזקה ולא ישולם על כך 

 בנפרד.  
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ר להצעתו הכספית, ובמסגרת העבודות הוא עבור עבודות התחזוקה לא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף מעב (2)
נדרש לבצע את כל עבודות האחזקה, השיפוץ והשיקום, ככל שידרשו ולספק ולהתקין את כל הציודים 
והאביזרים למיניהם ולסוגיהם ככל שיידרשו על פי המפרט ועל פי המצוי בשטח ועבור כל זאת לא ישולם לו 

 (.  16נספח מעבר למופיע בסעיפי כתב הכמויות )

 

 תחילת תקופת האחזקה –טיפול האחזקה הראשון  .5

)ההתחלתי( בכל פגם, נזק  הראשוןעם תחילת תקופת האחזקה, הקבלן מתחייב לתקן במסגרת טיפול האחזקה   (א)
גם אם הליקויים  -או תקלה במתקני התאורה הקיימים ולהביא את המתקנים למצב תקין וברמה נאותה 

 והתקלות אירעו לפני כניסתו של הקבלן לתפקיד.

שבועות מתאריך קבלת צו התחלת   12על הקבלן לבצע את טיפול האחזקה הראשוני באופן מיידי ולסיימו בתוך   (ב)
 ו מתאריך מסירת האתר לאחזקתו., אעבודה

 הטיפול שיבוצע ע"י הקבלן יהיה בהתאם לדרישות ותנאי האחזקה של המפרט דנא. (ג)

 מובהר, כי טיפול האחזקה הראשון כלול במחיר הכולל של אחזקת מתקני התאורה. (ד)

 

 היקף העבודה .6

. כמו כן LED בתחום השיפוט של המועצה קיימים מתקני תאורת רחובות, שבחלקם הפנסים בטכנולוגית (א)
בתום  LEDבתקופת התחזוקה בכוונת המועצה להעביר מתקני תאורת רחובות נוספים, שיבוצעו בטכנולוגית 

 ביצועם לאחזקת הקבלן.

 :נכון לזמן הוצאת מכרז זה הואלפי הערכת המועצה היקף מתקני תאורת הרחובות הקיימים  (ב)

 70Wפנסים מסוג נל"ג בהספק של  382 -כ (1)
 150Wפנסים מסוג נל"ג בהספק של  1,447 -כ (2)

 250Wפנסים מסוג נל"ג בהספק של  61 -כ (3)

 1000Wפנסי הצפה בהספק של  2 -כ (4)

גו"ת במועצה הם ברובם בעלי צביון כפרי ו/או תליה עילית ויש להציע חלופות המתאימות למיתווה הקיים ו/או 

 סטנדרטי להתקנה.כאלו שאינם מצריכים החלפת הזרוע ולכל היותר נדרש מתאם 

מודגש כי מספרים אלה הינם הערכה בלבד, ולכמויות המשוערות הנ"ל יתווספו מתקני תאורה חדשים, לאחר  (ג)
 (.מסמך ב'גמר ביצועם, במסגרת קיום חוזה האספקה וההתקנה )

כאמור כל המידע המספרי הנ"ל הוא מתוך הערכת המועצה כאינפורמציה כללית וללא התחייבות. על הקבלן  (ד)
 דוק בעצמו את הכמויות ואת המציאות בשטח לפני הגשת הצעתו.לב

מכל מקום מודגש לקבלן כי המועצה תיקבע את היקף העבודה וכי המועצה לא תהיה חייבת להזמין ביצוע  (ה)
 עבודה מהקבלן הזוכה.

 

 אופן ביצוע העבודות  .7

 כללי (א)

וחלקי ציוד ואביזרים וכו'( יוחזר ע"י כל ציוד שיפורק במסגרת חוזה זה )כבלים, פנסים, עמודים, זרועות  (1)
הקבלן למחסני המועצה או למקום אחר לפי דרישת המזמין. כל העלויות הכרוכות בכך כלולות במחיר הכולל 

 של האחזקה.
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  זמינות (ב)

הקבלן מתחייב לשמור על קשר עם המנהל, עם המפקח ועם המוקד המועצתי ולהיות זמין  לביצוע כל עבודה  (1)
שעות ביממה לרבות בשבתות, בחגים, מועדים ובעתות חירום. לצורך כך עליו להיות  24שתידרשנה במשך 

מצויד באמצעי קשר קבועים וניידים כגון: טלפון, טלפון נייד, ביפר, פקס, דואר אלקטרוני וכל אמצעי קשר 
 אחר שיוחלט עליו ע"י המנהל.

ל ו/או כל גורם אחר הרלוונטי לצורך הקבלן מתחייב לשמור על קשר רציף עם נציגי המועצה, עם חברת חשמ (2)
 ביצוע עבודות התחזוקה, בכל הקשור למתקני החשמל והתאורה המועצתיים.

 בטיחות בביצוע העבודות (ג)

הקבלן ינקוט זהירות מירבית בעבודתו בקרבת תשתיות תת קרקעיות ועיליות הקיימות בקרבת מתקני תאורת  (1)
 הרחובות שבאחזקתו.

אמצעי הבטיחות והזהירות על מנת למנוע פגיעה בעובדים, בכלי רכב הנוסעים בכביש על הקבלן לנקוט בכל  (2)
 (.15נספח ובעוברי אורח ו/או ברכוש, ולפעול בהתאם לנספח הבטיחות )

 

 תנאים מיוחדים .8

ביצוע העבודה על כל חלקיה יעשה על ידי חשמלאי בעל רישיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל       מהסוג הנדון,  (א)
 והתקנות מכוחו. 1954-לחוק החשמל תשי"ד בהתאם

אחזקת מתקני התאורה נועדה להבטיח תקינות של המתקנים לצורך פעולה תקינה ורצופה במשך כל ימות השנה  (ב)
ובכל שעות היממה. אחזקת המתקנים כוללת ביצוע כל הפעולות הנדרשות לפעילות תקינה של המתקנים בין 

 מכי חוזה זה או לאו.אם הפעולות הללו מוגדרות במפורש במס

 על הקבלן להחזיק ברשותו וברשות עובדיו מכשירי טלפון ניידים וזמינים. (ג)

הקבלן יקצה איש צוות קבוע ויוודא זמינותו המלאה כנדרש במסמכי המכרז. איש צוות זה ירכז את כל  (ד)
לשביעות רצון הקריאות ו/או הזמנות לביצוע עבודות תיקונים ולתאום ביצוע העבודות והתיקונים הנדרשים 

 המזמין לאורך כל תקופת החוזה.

, לפחות ובימי שישי וערבי  17:00 -ל 08:00בימים א' עד ה' בין השעות איש צוות זה יהיה זמין למתן מענה   (ה)
 .8-13חג בין השעות 

קווי לאיש הצוות מטעם הקבלן יהיו בכל עת לפחות שני מספרי טלפון קבועים ובהם קו סלולארי אחד וטלפון  (ו)
אחד  כמו גם קו פקס שישמש בין היתר לקבלת דיווח על תקלות גם  מחוץ לשעות העבודה המקובלות לרבות 
שבתות וחגים. מספרי טלפון אלו יופנו בכל עת לכונן מטעם הקבלן לטובת דיווח על תקלות חירום גם מעבר 

עלויות כוננים ו/או קווי טלפון  לשעות העבודה המקובלות ובכלל זה שבתות וחגים. עלות איש הצוות כמו גם
ו/או כל שתהיה אם תהיה לטובת ריכוז, ניהול, טיפול ותפעול דיווח התקלות  חלה על הקבלן ונכללת  במחירי 

 כתב הכמויות.

שעות   24על הקבלן לבצע עבודתו גם בשעות לא שגרתיות )שעות הלילה( ולבצע עבודות אחזקה ותיקונים במשך  (ז)
 כולל שבתות, חגים, מועדים ערבי שבת וחג ועתות חירום. ביממה ובכל ימות השנה

לצורך ניהול ביצוע העבודה מטעם הקבלן והקשר הקבוע עם המפקח מטעם המועצה, הקבלן ימנה ויחזיק מנהל  (ח)
עבודה קבוע באתר לכל תקופת החוזה. פרטי מנהל העבודה ימסור הקבלן למנהל ולמפקח. במקרה של היעדרות 

חופשה, מילואים, מחלה וכו'(, ימסור הקבלן למפקח ולמנהל שם של מנהל עבודה מחליף  מנהל העבודה )כגון:
 העונה על דרישות המכרז.

 

 כוננות .9

הקבלן יעביר למנהל ולמוקד המועצה בכל תחילת חודש את רשימת הכוננים שלו עם מועדי הכוננות שלהם כולל  (א)
ועד  17:00 -לשעות העבודה הרגילות בימי חול החל ממועדי הכוננות הם מחוץ מספרי טלפון )קווי ונייד( וכו'. 
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ביום המחרת שאחרי השבת   08:00. בערב שבת או חג ועד לשעה  13:00  -למחרת, בערבי שבת וחג החל מ  08:00
 או החג.

רשימת הכוננים תוגש ע"י הקבלן למועצה )למנהל ולמוקד המועצה( בכל חודש בראשון לאותו חודשו תעודכן  (ב)
 ורך, הרשימה תכלול שמות הכוננים, מס' הטלפון הניידים והקבועים שלהם וכתובתם.במהלכו במידת הצ

הכוננים יהיו עובדים קבועים של הקבלן, מקצועיים ובעלי רישיונות חשמל כנדרש )מינימום סיווג מקצועי לעובד  (ג)
במתקני התאורה העלולה " ( ובעלי ידע וניסיון בתחום הנדרש לתת מענה לכל תקלה  חשמלאי מוסמךכונן יהיה "

לקרות במהלך הכוננות שלהם, לפיכך הקבלן מתחייב להעסיק ולשלוח לתיקון התקלות חשמלאים מצוידים 
בכל הכלים והציוד הנדרש לעבודה לרבות מנוף וחלפים וחומרי עזר, בעלי רישיון, מיומנות וניסיון מוכח בתחום 

 שבו הם אמורים לתת מענה ובזמן הנדרש.

מדו לרשות המזמין לשרות ואחזקת מתקני התאורה בכל שעות היממה ויקבלו הודעות ממוקד הכוננים יע (ד)
 המועצה או מהמפקח או מהמנהל, ומכל גורם מוסמך אחר מטעם המזמין. 

הקבלן יענה ויגיע לקריאות לפי דרישת המוקד או הגורמים המוסמכים גם אם הקריאות יתבררו חלקם או כולם  (ה)
 כקריאות שווא.

יתן להשיג את הכונן האחראי, תהיה רשאית המועצה לבצע את התיקון בעצמה או ע"י מי שנראה לה, אם לא נ (ו)
 כל ההוצאות הישירות והעקיפות יחולו במקרה זה על הקבלן.

במידה והמועצה לא תהיה מרוצה משירות הכוננים מכל סיבה שהיא יהיה הקבלן חייב להחליפם מיד וללא  (ז)
 עוררין.

בלן לקבל את רשימת התקלות מהמוקד המועצה ו/או מהגורמים המוסמכים כרשום מודגש כי באחריות הק (ח)
לעיל, לטפל בתקלות ולסגור את התקלות מול הגורמים הנ"ל ולרבות במידת הצורך ברור מול הדייר/התושב 
שפתח את התקלה במוקד המועצה, ולרבות טיפול מול חברת חשמל לתקלות הקשורות בהם, נוכחות באתר 

ל סיוע לחברת החשמל בכוח אדם מקצועי, ציוד וכן מנוף במידה ונדרש, עד סגירת התקלות ודיווח התקלה כול
 של הקבלן לגורמים המוסמכים ולמוקד המועצה.  

 : המועד הקובע להתחלה בכוננויות והתשלום בהתאם לכך הינו כמפורט:הערה (ט)

יינו כוללים מרכזיה למאור וכל : מתקני תאורה שיועברו לאחזקת הקבלן יהיו מתקנים שלמים דההבהרה  (1)
לא יועברו לאחזקת הקבלן חלקי מתקני  LEDמתקני התאורה המחוברים אליה עם פנסים בטכנולוגיית .

 תאורה אלא רק מתקנים הכוללים את המרכזיה למאור וכל המתקנים המחוברים אליה קומפלט.

( ולא ישולם 16נספח אחזקת מוקד וכוננים וכו' כנדרש לעיל, כלולים במחירי האחזקה עפ"י כתב הכמויות ) (י)
 בגינן בנפרד.

 

 חובת התיקון .10

התקלות במתקני התאורה אשר נגרמו משימוש רגיל או כתוצאה מבלאי של המערכת, הקבלן חייב לתקן את כל   (א)
 או מחבלה )ונדליזם( בשוגג או במזיד.

כתוצאה מתאונה כולל פגעי טבע וכוח עליון אשר נזקם אינו "נזק  כן חייב הקבלן לתקן כל תקלה אשר נגרמה (ב)
גום כולו כמכלול, זאת בהתאם למפורט מוחלט" שלא ניתן לתיקון והמחייב לדעת המנהל החלפת הציוד הפ

 במפרט דנא ובהסכם.

 

 זימון הקבלן לביצוע עבודה .11

זימון הקבלן לביצוע עבודה יעשה באמצעות המנהל ו/או מערכת הבקרה המועצה  ו/או המוקד המועצה  ו/או  (א)
ת כל גורם מוסמך אחר ובכל שיטה: בטלפון או בפקס או בדוא"ל או באמצעות התראה אוטומטית ממערכ

 הבקרה המועצה. 

 ככלל ניתן להבחין בארבעה אופנים כמפורט:     (ב)
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 על פי דיווח על תקלות. (1)

 על פי "קריאה דחופה" בכל עת שיידרש. (2)

 על פי תוכנית עבודה קבועה מראש (3)

 על פי זימון לעבודות אחזקה שאינן דחופות. (4)

 

 עבודה עפ"י דיווח על תקלות .12

במועצה ככל שתהיה ו/או המנהל רשימת תקלות ו/או ליקויים הקבלן יקבל מהמועצה ו/או מערכת הבקרה  (א)
במתקני תאורת הרחובות שיהיה עליו לבדוק ולבצע את התיקונים כנדרש וכמפורט במפרט המיוחד עפ"י 

 התחייבותו.

בגמר התיקונים ידווח הקבלן למנהל על כל התקלות והתיקונים שבוצעו ויסגור את התקלות במוקד המועצה  (ב)
   לאחר טיפולו.

 במסגרת הדיווח החודשי למנהל יוצגו התקלות הנ"ל בדיווחים וכן יוצג הטיפול והתיקון שנעשה בהתאם.  (ג)

 . בימי העבודה א' , ג' או ה', המוגדרים "ימי מנוף"העבודה תבוצע  (ד)

: תקלה שהיא בטיחותית תסווג ע"י הקבלן כתקלה בסיווג "קריאה דחופה" ותטופל על ידו במסלול זה, הערה
 דהיינו, הגעה מיידית לאתר ותיקון התקלה. 

 הקבלן ידווח מיידית למנהל על התקלה הבטיחותית ואופן הטיפול בה. (ה)

 

 עבודה במסגרת "קריאה דחופה"  .13

בטיחותיות המהוות "סכנה" ו/או הגורמות לנזקים גדולים במידה ולא במקרה של תקלות  -"קריאה דחופה"  (א)
 יטופלו מיידית.

מודגש בזה שקריאה לביצוע עבודה במסגרת "קריאה דחופה" הינה לפי קביעתו הבלעדית של המזמין באמצעות  (ב)
 המנהל או המוקד המועצה או מערכת הבקרה המועצה או כל מי שהוסמך לפעול מטעמם.

ל עת לרבות לילות, ערבי שבת וחג, שבת, חג, מועדים ועיתות חירום  מחייבת הגעה מיידית קריאה דחופה בכ (ג)
זמן ההגעה עד לתיקון. במקרה כזה יהיה הקבלן חייב לצאת עם צוותו מיד עם קבלת ההודעה למקום התקלה. 

 החל ממסירת ההודעה, ולהמשיך לעבוד ברציפות עד לתיקון התקלה.  שעות )שעה ומחצה( 1.5

 הקבלן להגיע לאתר עם צוות חשמלאים ועם כלי עבודה, חלקי חילוף, חומרים ומנוף. על (ד)

חשמלאים מורשים עם רישיון חשמלאי מוסמך לפחות, ומנופאי מורשה )אפשר שאחד  2צוות עם מנוף כולל  (ה)
 משני החשמלאים יהיה גם מנופאי מורשה(.

 צוע התיקון ואחריו ויצרף הצילומים לדו"ח.צוות הקבלן יתעד את המפגע בעזרת מצלמה דיגיטלית, לפני בי (ו)

במקרה של "קריאה דחופה" ביום עבודה רגיל בו הקבלן ו/או צוותו עובדים ברחבי המועצה אזי במקרה :  הערה
 )במקום שעה ומחצה(. חצי שעהזה עם קבלת הקריאה הדחופה זמן ההגעה המחייב את הקבלן הינו 

"קריאות דחופות" לא ישולם לקבלן תוספת כלשהי כל הקריאות לסוגיהן כלולים לצורך ביצוע עבודות במסגרת   (ז)
 (.16 נספחבמחירי האחזקה עפ"י כתב הכמויות )
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 תכנית עבודה קבועה מראש .14

חשמלאים עם רכב עבודה קל  2חשמלאים עם מנוף וצוות של  2במסגרת החוזה על הקבלן להקצות צוות של  (א)
 בועים בשבוע לצורך עבודות התחזוקה, השוטפת, המונעת וכו'.ימי עבודה ק 3 -ומנהל העבודה ל

שעות עבודת  9) 17:00 -ל 08:00ה', בכל שבוע בין השעות   -יוגדרו "ימי מנוף" ויהיו א', ג' וימי עבודה אלה 
 כולל הפסקה כדין(. 

חד משני חשמלאים מורשים, עם רישיון חשמלאי מוסמך לפחות ומנופאי מורשה )אפשר שא 2המנוף הכולל 
 החשמלאים יהיה גם מנופאי מורשה(.

. כולל כל הציוד הנדרש, כלי עבודה, חלקי חילוף וחומרים אישור בר תוקף לעבודה בגובהלשני החשמלאים יהיה   (ב)
חשמלאים מורשים עם רישיון חשמלאי  2לביצוע כל עבודת אחזקה שתידרש. כמו כן רכב עבודה קל הכולל 

נדרש, כלי עבודה חלקי חילוף וחומרים לביצוע כל עבודת אחזקה שתידרש. וכן מוסמך לפחות, כולל כל הציוד ה
מנהל עבודה מטעם הקבלן בעל רישיון חשמלאי ראשי לפחות. אפשר שאחד החשמלאים בצוות העבודה של רכב 

 עבודה קל יהיה גם מנהל העבודה ובתנאי שהוא עומד בדרישות המפרט לתפקיד מנהל עבודה.       

מימי המנוף האלה ההתייצבות של הקבלן וצוותו עם המנוף ורכב עבודה קל וצוותו ומנהל העבודה בכל אחד  (ג)
 מטעמו, תהיה במשרדי מחלקת מאור במועצה, אלא אם נאמר להם מראש אחרת.

על פי שיקול דעתו הבלעדית של המנהל, יתכן ויידרש הקבלן לא להגיע עם צוותו ליום עבודה באחד מהימים  (ד)
, ובמקום זאת יידרש הקבלן להגיע עם צוותו ליום עבודה אחר בשבוע לפי החלטת המנהל, או הקבועים הנ"ל

לחילופין רשאי המנהל להחליט לא להעביר את יום המנוף שנדחה ליום אחר מוגדר, אלא לצבור את אותו היום 
 כ"יום מנוף שמור" לשימוש עתידי כפי שיפורט בהמשך. 

שחל ביום שישי או בערב חג, אזי שעות העבודה יהיו החל ום עבודת מנוף, במידה ויופעל הקבלן ע"י המנהל לי (ה)
 שעות עבודה(.  6) 14:00 -ויסתיים ב 08:00 -מ

הודעה טלפונית של יום אחד לפני היום הקבוע לעבודה לקבלן או לנציגו לגבי דחייתו ליום אחר או ביטולו  (ו)
 ל.                    וצבירתו כיום שמור, תחשב כהודעה שהתקבלה בזמן לגבי הנ"

בהתאם לנדרש ולפי החלטת המנהל תימסר לקבלן רשימת תקלות ו/או עבודות אחזקה, שיטופלו בהתאם  (ז)
למפרט ולמטלות האחזקה שעל הקבלן לבצע במסגרת המכרז כגון: איתור ותיקון תקלות במתקני התאורה 

ם בעמודים, בפנסים, במרכזיות, לרבות לרבות פנסים שאינם דולקים, אביזרים מקולקלים, טיפולים תקופתיי
 אחזקה שוטפת, אחזקה מונעת ובדיקות תקופתיות וכו'.

 

 עבודות אחזקה שאינן דחופות .15

עבודות אחזקת מתקני תאורת הרחובות שאינן דחופות כוללות את כל מטלות האחזקה המונעת והטיפולים  (א)
 הנדרשים במסגרת עבודות אחזקה מונעת ואחזקה שוטפת.

 וע סיורים, בדיקות שגרתיות ו/או מתוכננות עפ"י תכנית עבודה, בהתאם לטיפולים הנדרשים.לרבות ביצ (ב)

טיפול בפנסים, מרכזיות, עמודים ותשתיות, לרבות בדיקות מהנדס חשמל בודק למתקני תאורת הרחובות עפ"י  (ג)
 תכנית עבודה שנתית.  

ון תכניות מצב קיים, תחזוקת סימון תיעוד ותחזוקת בסיס הנתונים של מתקני תאורת הרחובות לרבות עדכ (ד)
 העמודים והמרכזיות.

לצורך ניהול האחזקה התקין ואפשרות מעקב אחרי הביצוע על הקבלן לרכז את המטלות הנ"ל בחלוקה של  (ה)
לוחות זמנים ולשבצם בתוכניות העבודה החודשיות לצוותי האחזקה שלו ועבודות שאינן דורשות מנוף יטופלו 

 רכב קל. ע"י צוות החשמלאים עם
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 הודעה על גמר טיפול .16

הודעה על התקלות שנמסרו לקבלן ממוקד המועצה או מגורם מוסמך אחר, יטופלו וידווחו ע"י הקבלן למפקח  (א)
 ולמנהל וכן בנוסף גם למוקד המועצה במידה והתקלה הופנתה ע"י המוקד.

בכתב על מהות התקלה ו/או הנזק, בכל מקרה של טיפול בתקלה עם סיום וגמר התיקונים יגיש הקבלן דיווח  (ב)
ואופן הטיפול שלו, קריא תיקון התקלה, הדיווח יהיה על גבי טפסים מיוחדים מתאימים )דוגמת  המצ"ב למפרט 

 זה(.

 

 מנהל העבודה .17

 הקבלן ימנה מטעמו מנהל עבודה מנוסה בתחום אחזקה וביצוע מתקני תאורת רחובות. (א)

העבודות נשוא הסכם זה וכן יעמוד בקשר מתמיד עם המנהל, המפקח, המועצה, מנהל העבודה יפקח על ביצוע  (ב)
 מהנדס תורן, משטרת ישראל, חח"י וכל גורם רלבנטי אחר ככל שיידרש.

 מנהל העבודה יהיה חייב להיות מצויד בטלפון נייד קבוע לשעות העבודה הרגילות ולאחריהן.    (ג)

 י ראשי לפחות.מנהל העבודה יהיה בעל רישיון בתוקף של חשמלא (ד)

 

 אישור ציוד וטיב חומרים .18

החומרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומטיב מעולה, וישאו תו תקן מכון התקנים הישראלי או במידה ולא  (א)
 קיים ת"י אזי יעמדו בתקנים בינלאומיים מוכרים.

 כמו כן יותקן ציוד העונה לדרישות מחלקת המאור של המועצה. (ב)

 "י הקבלן במקום ציוד פגום שיוחלף יהיו מתוצרת ודגם זהים לאלו שיוחלפו. חומרים וציוד שיסופקו ע (ג)

המועצה שומרת את הזכות לבצע בדיקות אקראיות ולפסול כל ציוד שאינו מאושר או לא מתאים. הנזק שיגרם  (ד)
 וכן ההוצאות בגין כך יהיו על חשבון הקבלן.

דיקת התאמה של מלאי חלקי חילוף ושל ציוד כמו כן רשאים המפקח ו/או המנהל לבקר במחסני הקבלן לשם ב (ה)
 הנדרש לביצוע אחזקה שוטפת.

במקרה של החלפת פריט המוטבע עליו סמל המועצה או שילוט המועצה או כיתוב, יש להטביע על הפריט החדש  (ו)
 או הציוד המוחלף את סמל המועצה או שילוט המועצה או הכיתוב כפי שהיה בזה המוחלף.

פקח דוגמאות מכל סוג חומר, אביזר, ציוד או חלקי ציוד אותם הוא עומד להתקין לפני על הקבלן יהיה לספק למ (ז)
, מגש האביזרים, מהדקים, מבטיחים וחיווט LEDהתקנתם. במיוחד: פנסים, דרייברים ומגיני מתח יתר לפנסי  

 רק לאחר קבלת אישור המפקח יוכל הקבלן לגשת לעבודת ההתקנה.

 ו יוחלפו ע"י הקבלן על חשבונו.אביזרים ו/או חומרים שלא אושר (ח)

אישור המפקח לא יגרע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב הציוד, החומרים והעבודה  (ט)
 כולה.

המפקח רשאי לדרוש אישורים ו/או בדיקות החומרים ע"י מוסד מוסמך שיבוצעו על חשבון הקבלן ובטיפולו,   (י)
 או ציוד כבלתי מתאים ועל הקבלן יהיה להחליפו מיד ועל חשבונו.  כמו כן רשאי המפקח לפסול כל חומר, אביזר
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 עמידה בתקנים .19

כל החומרים, האביזרים וחלקי הציוד יהיו חדשים ויתאימו לתקן הישראלי לגבי כל חלק ואביזר שלגביו קיים  (א)
 תקן ישראלי ובהתאם לפרוט התקן הרלוונטי כפי שמופיע במפרט. 

 בהעדר תקן ישראלי יהיו החלקים והאביזרים מתאימים לתקן בינלאומי מוכר. (ב)

 . 532ת"י ,  858קשיח תעמוד בת"י  P.V.C -צנרת מ (ג)

 .499, ת"י  1531(, תעמוד בת"י H.D.P.Eצנרת מפוליאתילן קשיח ) (ד)

 .4519, ות"י 728צנרת שרשורית )צנרת גמישה( תעמוד בת"י  (ה)

 .1516, כבלים תת קרקעיים יעמדו בת"י 473כבלים רב גידיים יעמדו בת"י  (ו)

 . 145תיבות החיבורים מפלסטיק יעמדו בת"י  (ז)

 . 33מפסקי מאור יעמדו בת"י  (ח)

 .32בתי תקע יעמדו בת"י  (ט)

 .60898, ת"י  745מא"זים יעמדו בת"י  (י)

 . 832מפסקי מגן הפועלים בזרם דלף יעמדו בת"י  (יא)

 .60898כושר מיתוג למפסקים אוטומטיים יהיה לפי ת"י  (יב)

 .1220מערכות וציוד לגילוי אש יעמדו בת"י  (יג)

, חוליות הבטון הטרומיות   לתאים יעמדו בת"י 489תאי הבקרה יעמדו בתקנים הבאים: המכסים יעמדו בת"י  (יד)
658. 

 .1742, אלקטרודות הארקה יעמדו בת"י 367מהדקי הארקה יעמדו בת"י  (טו)

 .812עמודים וזרועות יתאימו לעמידה במהירות רוח בהתאם למקום התקנתם ויעמדו בת"י  (טז)

 .1419בת"י לוחות חשמל יעמדו  (יז)

 .IES-LM-79 , IES-LM-80 , IES-TM-21 גם בתקנים  20יעמדו בנוסף לת"י  LEDגופי תאורה  (יח)

 . IEC-62386,  63147יעמדו בתקנים ת"י  LEDהדרייברים לגופי תאורה  (יט)

 

 מלאי ציוד במחסן הקבלן .20

ממסרים וכו' הדרושים לביצוע על הקבלן להחזיק במחסניו מלאי אביזרי חשמל, מבטיחים, מגענים, שעונים,  (א)
 האחזקה השוטפת.

המלאי יכלול: מאז"ים עבור פנסים במגש אביזרים, מהדקים, אביזרי חשמל למרכזיות תאורה וציוד עזר  (ב)
)מאושרים ע"י המועצה(. מגשי אביזרים מחווטים בהתאם לקיים במועצה, )מגשים לפנס אחד על עמוד ולשני 

מדגמים   LEDבלן במחסניו מלאי חלקי חילוף ואביזרים שונים לפנסים מסוג  פנסים על עמוד(. כמו כן יחזיק הק
עמודי תאורה  3שישודרגו במסגרת מכרז זה וכן    LEDשונים בהתאם לאלה המצויים בתחומי המועצה, ולפנסי 

"דמה" על כל האביזרים למתן טיפול ראשוני לאחזקה וכן ציוד וחומרי עזר וכל ציוד נוסף שיקבע המפקח על 
 ת לאפשר טיפול מהיר, אחזקה שוטפת ועמידה בלוחות הזמנים.מנ

כל ציוד שיסופק יעמוד בתקנים ישראלים רלוונטיים או במידה ולא קיים ת"י אזי בתקן בינלאומי מוכר, כמו  (ג)
כן המועצה רואה לנכון לפסול כל ציוד שאינו ציוד מתאים ומאושר ע"י המנהל, ההוצאות הכרוכות בהחלפה 

 חולו על הקבלן.          לציוד מתאים י
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 אספקת מכשור וציוד שינוע .21

כל אמצעי השינוע יסופקו ע"י הקבלן, לרבות טרקטור לחפירות, רכב עם סל הרמה לטיפול בפנסים, מנוף לפירוק  (א)
 או העמדת עמודים, רכבים להובלת עובדים וכל אמצעי השינוע הדרושים למיניהם.

העבודה יסופק ע"י הקבלן )כולל גם הזמנת מעבדה לאיתור כבלים   כל מכשור המדידה והבדיקות הדרוש לביצוע (ב)
 ו/או תקלות בכבלים תת קרקעיים במקרה הצורך על חשבון הקבלן(.

 הקבלן יחזיק ברשותו מצלמה דיגיטלית לתיעוד תקלות ומפגעים בעלי השלכה בטיחותית.  (ג)

 האחזקה השוטפת.עלות אספקת אמצעי השינוע והמכשור כלול במחיר הכולל של  (ד)

 

 מניעת הפרעות ותיאומים .22

 על הקבלן לתאם מראש את ביצוע כל העבודות עם מחלקת המאור של המועצה. (א)

עבודות האחזקה המפורטות במפרט זה תבוצענה במתקנים קיימים אשר ימשיכו לפעול תוך כדי ביצוע תיקון   (ב)
 ו/או טיפול. 

 כמו כן עבודות האחזקה מתייחסות גם למתקנים חדשים אשר יתווספו למתקנים הקיימים. (ג)

 הקבלן יתחשב בכך וידאג לתיאומים הנדרשים ויבטיח באופן מלא את:  (ד)

 ם ועוברי אורח.ביטחון העובדי (1)

אספקת חשמל סדירה, אמינה ובטוחה באופן קבוע או זמני לכל מתקני התאורה לרבות חלקי מתקני תאורה  (2)
 שהם המשך של מתקן תאורה שאמור להיות מפורק.

 תיאום מראש עם נציגי המועצה לגבי זמני הביצוע ומשך הביצוע. (3)

רות ו/או חברות ו/או מחלקות שונות במועצה, תיאום עם חברת החשמל ו/או קבלנים אחרים ו/או רשויות אח (ה)
 שבקרבת השירותים שלהם אמור הקבלן לבצע את עבודתו.

בעבודה העלולה להפריע לתנועה הסדירה או לבטיחות העובדים או הולכי רגל או כלי רכב וכדו', על הקבלן  (ו)
רבות שימוש בהסדרי להצטייד באישור ממשטרת ישראל לביצוע העבודה ולתאם עמם מועדי ביצוע העבודה, ל

 תנועה ושילוט ומיגון זמני בזמן העבודה.

כל מפגע או ליקוי בעל משמעות בטיחותית יתועד, בנוסף לתיעוד בכתב, גם בעזרת צילום במצלמה דיגיטלית  (ז)
 ויצורף לדו"ח שישלח גם בדוא"ל. בצילום יופיע תאריך ושעת הצילום.             

 דת הצורך לפי החלטת המנהל. עבודה גם בשעות בלתי שגרתיות במי (ח)

לא תשולם לקבלן שום תוספת כספית שהיא בגין עבודה בשעות בלתי שגרתיות או בעבור התאומים הנ"ל כל 
התשלום המגיע לקבלן בגין זאת יהיה כלול במחירי האחזקה והעבודות, עפ"י הסעיפים הרלוונטיים שבכתב 

 (.16נספח הכמויות )

 

 ביקורת ותיאום עם חברת חשמל .23

 תיאום (א)

בעבודות החשמל לאחזקה מכל סוג שהוא על פי החוזה, כלול גם התאום עם חברת חשמל, עבודה זו תעשה  (1)
 בתחילת העבודה )לפני ביצוע עבודות החשמל( ובמהלך העבודות ככל שיידרש ולא ישולם עבורה בנפרד.  
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מודגש כי לגבי תקלות מכל סוג שהוא במתקני תאורה המותקנים על רשת חברת חשמל שהועברו לידיעת  (2)
הקבלן ו/או כונן הקבלן, יצא הקבלן ויבדוק את הבעיה ואם הדבר כרוך בהפעלת חברת החשמל לטיפול בתקלה 

יע בכל הנדרש במתקן או ברשת חברת חשמל, יפעיל הקבלן את אנשי חברת חשמל וימתין להם באתר ויסי
לרבות עם צוות חשמלאים ועם מנוף שיספק הקבלן לסיוע לאנשי חברת חשמל, אם יידרש )כך שלא יהיה עיכוב 
בטיפול בתקלה(, וזאת עד לתיקון וסגירת התקלה ודיווח של הקבלן על סגירת התקלה זאת באחריות הקבלן 

 במסגרת החוזה. 

 על כל עבודה או תקלה כנ"ל.הקבלן יעדכן המפקח או נציג המועצה בזמן אמת  (3)

 ביקורת (ב)

לפי הוראת המנהל במידה ויידרש ביקורת של בודק חברת חשמל, יזמן הקבלן את בודק חברת החשמל )להלן:  (1)
ככל שיידרש, שכר הבודק   חח"י"( ויתאם עמו את הביקורת וכל הנדרש לשם כך כולל מתן עזרה לבודק  חח"י"

קבלן לספק למנהל את העתק דו"ח הביקורת של בודק חברת ישולם ע"י הקבלן. בכל מקרה על ה חח"ישל 
 חשמל.

במקרים של הזמנת חיבור חשמל ע"י המועצה, אזי תשלום ביקורת חברת חשמל שהינה כלולה בהזמנת  (2)
 החיבור תהיה על חשבון המועצה.

 

 ע"י הקבלן  –בדיקת מתקני חשמל  .24

דיקה ומדידה מתאים שיהיה  בבעלותו, לצורך האחזקה יידרש הקבלן לבצע בדיקות חשמליות עם מכשור ב (א)
 הבדיקות יעשו בתאום עם המפקח.

 תבוצע בדיקה נפרדת עבור כל מרכזיה וכל המתקן החשמלי המחובר אליה.   (ב)

( של המתקן לכל פאזה אחרי מפסק  COSהבדיקה תכלול : מדידות של הזרמים , המתחים ומקדם ההספק ) (ג)
 לכל  פאזה.   COS-ח וראשי, וכן עבור כל מעגל  ירשם הזרם , המת

 הקבלן יעביר עותק מדוחות הבדיקה למנהל, מיד ובסמוך לביצועם. (ד)

 . 0.92על הקבלן לוודא איזון הפאזות במרכזיות למאור ומקדם הספק מעל  (ה)

כל התיקונים הנדרשים על פי דו"חות הבדיקה לרבות איזון פאזות ושיפור מקדם ההספק יבוצעו   ע"י הקבלן  (ו)
 האחזקה והינם כלולים במחירי האחזקה. כחלק ממטלות חוזה

 בדיקות כאמור לעיל יבוצעו לפחות פעם בשנה ובכל עת שידרש לפי החלטת המנהל.  (ז)

 עלות הבדיקות כלולה במחירי האחזקה ולא ישולם בגינן בנפרד.  (ח)

 על הקבלן לקחת כל זאת בחשבון בזמן מתן הצעתו.   (ט)

 

 בדיקת בודק מוסמך למתקני חשמל .25

ובתאום עם המנהל יבצע קבלן האחזקה בדיקה כללית לכל המרכזיות למאור ומתקני החשמל אחת לשנה  (א)
המחוברים אליהם באמצעות מהנדס חשמל בודק מוסמך למתקני חשמל לצורך בדיקה מקיפה של מתקני 
החשמל והתאורה בהתאם לחוק החשמל. הבדיקה תכלול את כל הנדרש על מנת לאשר את תקינות המתקנים 

 החשמל וכן פרוט נוסף של מדידות כמפורט בסעיף הנ"ל והנחיות המנהל. עפ"י חוק

המהנדס הבודק יוגש ע"י הקבלן לאישור מראש של המנהל. במידה ולא יאשר המנהל את המהנדס הבודק יידרש  (ב)
 הקבלן להציג מהנדס בודק אחר לאישורו של המנהל ולקבלן לא תהיה שום זכות לערער על קביעת המנהל.

במידה ויתגלו תקלות במתקני החשמל והתאורה שבתחום אחריותו של קבלן האחזקה, יידרש הקבלן לתקנן על  (ג)
 פי הנחיות הבודק ו/או המנהל ובהתאם ללוחות זמנים שיקבע ע"י המנהל.    
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עלות הבדיקות של המהנדס הבודק לרבות בדיקות חוזרות במידה ויידרש כלולים במחירי האחזקה ולא ישולם  (ד)
 נם בנפרד.  בגי

 

 מדידה בתוכניות .26

על הקבלן לבקר את כל התוכניות והמידות או מדידות ופרטים אחרים הנתונים בתוכניות במידה ונמסרו לו  (א)
מהמזמין, ובכל מקרה שתמצא טעות או סטייה בתוכניות עליו להודיע על כך למנהל ולקבל הנחיות לביצוע 

 בהתאם.

 

 עוד עדכני של המתקניםסקר והכנת תכניות מצב קיים ותיביצוע  .27

(, כולל בסיס נתונים של מיפוי תאורת הרחובות שבוצע במועצה, כלומר תיעוד מצב מסמך ג'חוזה האחזקה ) (א)
קיים של מתקני התאורה. התיעוד אינו מובטח שהוא מלא ו/או מדויק. בסיס הנתונים יכול שיהיה אפשרות 

ו רישום בכל דרך שהיא שהמועצה תמצא לנכון לספק המועצה ו/או תכניות ו/או טבלאות ו/א GISגישה לנתוני 
 לקבלן האחזקה.

בתיעוד יופיעו מיקומי המרכזיות למאור ונתוניהם )מס' מרכזיה, גודל חיבור, מס' מונה חח"י,      מס' חוזה(,  (ב)
)גובה העמוד, מס' פנסי תאורה על העמוד ודגמי הפנסים, מס' העמוד הכולל  מיקום עמודי התאורה ונתוניהם

 יוכו למרכזיה ולמעגל(.ש

במסגרת חוזה האחזקה על הקבלן הזוכה יהיה ללמוד את בסיס התיעוד של מתקני התאורה במועצה ולהכין  (ג)
ו/או להשלים תכניות ממוחשבת בתוכנת אוטוקאד של מצב קיים שבהן יופיעו מיקום המרכזיות למאור, מיקום 

 ם פנסי תאורה פרטיים של המועצה.עמודי התאורה, ומיקום עמודי חברת חשמל שעליהם מורכבי

התכניות והתיעוד של המצב הקיים וכן עדכונו בכל תקופת החוזה יוכנו בהתאם להנחיות והוראות המפקח ובכל  (ד)
 וכו'. EXCELשיטה שיקבע: ממוחשבות בתוכנת אוטוקאד, טבלאות  

דה ולא קיימות תכניות כמו כן יכין הקבלן תרשים חד קווי של סכמות לוחות מרכזיות למאור הקיימות במי (ה)
 "לפי ביצוע" ללוחות החשמל.

 מחתימתו על החוזה בשלבים לפי הנחית המפקח. יום 90: התוכניות והתרשימים יוכנו ע"י הקבלן תוך הערה (ו)

התוכניות יכילו את כל האינפורמציה הדרושה לאחזקה וניהול האחזקה של תאורת הרחובות                בהתאם  (ז)
 המפקח, לרבות:להוראות 

 מיקומו ומספרו של עמוד חח"י עם שנאי המזין כל מרכזיה. (1)

 מיקום מרכזיות למאור כולל גודל חיבור צרכן ומס' מונה או מס' צרכן. (2)

תרשים חד קווי של מעגלי התאורה מכל מרכזיה עם מיקום עמודי התאורה ועמודי חח"י עליהם מורכבים  (3)
 פנסי תאורה במועצה

 המרכזיות ועמודי התאורה הפרטיים בצבע , ורישום מספרי עמודי חח"י, בשיטת    שיקבע המפקח.מספור  (4)

 סוגי הפנסים והספקם. (5)

 אינפורמציה נוספת שיקבע המפקח על מנת לתעד את המתקנים ולאפשר תחזוקה יעילה. (6)
וזאת לאחר שיאושרו סטים פלוטים  וכן את קובץ המחשב של תכניות התאורה מצב קיים   3הקבלן יספק למזמין 

התוכניות שהכין ע"י המפקח. ככל שתהיה מערכת בקרה, פרטי גישה והרשאות משתמש למערכת ניהול ובקרת 
 התאורה

הקבלן יעדכן את תכניות התאורה מצב קיים לכל אורך תקופת האחזקה על פי השינויים ו/או    התוספות של  (ח)
 אזורית ברנר. מתקני תאורת רחובות שיהיו בשטח השיפוט של מועצה 

סטים מעודכנים של תכניות התאורה מצב     קיים וכן את  3בסיום חוזה האחזקה על הקבלן למסור למפקח  (ט)
 קובץ המחשב המעודכן.
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הקבלן יידרש לתחזק את הסימון של כל עמוד תאורה בצבע בלתי מחיק בהתאם למספור     העמודים בתוכניות  (י)
 כין ועל פי הנחיות המפקח.תאורה מצב קיים שהוא קיבל ו/או שהוא מ

הקבלן יסמן את עמודי התאורה הנוספים שיתווספו למתקני התאורה הקיימים בכל תקופת      האחזקה בהתאם  (יא)
 לעדכון תכניות התאורה מצב קיים.

 הקבלן יידרש לתחזק את הסימון לכל אורך תקופת האחזקה וזאת באופן שוטף וללא צורך  בהודעה  של המזמין.  (יב)

 ת התיעוד הדיווח והסימון כנדרש לעיל כלולות במחיר סעיף האחזקה החודשית.כל העבודו (יג)

 

 דיווח ותיעוד .28

במסגרת האחזקה על הקבלן לדווח בכתב על כל פעולות האחזקה כולל סיורים, ביקורות, בדיקות, טיפולים,  (א)
 תיקונים מכל סוג שהוא, כולל קריאות יזומות ע"י גורם מוסמך כל שהוא.

 דיווח (ב)

 גבי טפסים סטנדרטים חלקם מצורפים למפרט זה וחלקם יכין הקבלן ויאשרם ע"י המנהל.הדיווח יעשה על  (1)

במידה ולא קיים טופס דיווח סטנדרטי מתאים עבור פעולות ואמצעים מיוחדים שננקטו ע"י הקבלן, ידווח   (2)
המנהל(. הטפסים  הקבלן על כך בכתב בצורה מקובלת )טפסים חסרים יוכנו ע"י הקבלן ויוגשו לאישור

 המצ"ב למפרט זה. ב'טפסים סטנדרטיים לדיווח' הסטנדרטיים מופיעים 

, מועד ותאריך התיקונים והפעולות שננקטו, ליד כל בטפסים אלה יציין הקבלן את תאריך הטיפול והממצאים (3)
 בדיקה יציין הקבלן במקום המיועד לכך את הממצאים והטיפולים המתאימים.

לאחר גמר הביצוע של הפעולות שננקטו, ובכל  ימים 3ממולאים ומפורטים יוגשו עד  העתקי טופסי הדיווח (4)
מקרה הטפסים יהיו חתומים ע"י החשמלאי המבצע בפועל מטעם הקבלן ליד כל פעולה ופעולה שבוצעה על 

 ידו וחתימה סופית וחותמת על הדו"ח ע"י הקבלן.

 תיעוד במצלמה דיגיטלית (ג)

בטיחותית יתועד בנוסף לתיעוד בכתב גם בעזרת צילום במצלמה  דיגיטלית  כל מפגע או ליקוי בעל משמעות (1)
 ויצורף לדו"ח שישלח גם בדוא"ל, בצילום יופיע תאריך ושעת הצילום.

 ספר טיפולים ואחזקה (ד)

בנוסף לדיווח על גבי טפסים סטנדרטים לפי סוגי הטיפולים והביקורות יחזיק וינהל הקבלן על חשבונו "ספר  (1)
ה".  בספר זה יצוינו כל הפרטים על ביצוע עבודות אחזקה מונעת ושוטפת, תיקוני ליקויים, טיפולים ואחזק

 מפגעים, שינויים במתקן התאורה וכו'.

הדיווח בספר הטיפולים יהיה על פי מועד הביצוע ובסדר כרונולוגי וישמש למעשה דיווח שוטף כללי לכלל  (2)
 הפעולות שננקטו ע"י הקבלן במתקני התאורה.

ם עבודתו ימסור הקבלן את ספר הטיפולים והאחזקה למנהל. מובהר בזאת שספר הטיפולים והאחזקה סיועם   (3)
 הוא רכושה של המועצה ובסמכותה לדרוש מהקבלן למסור לה לעיון או להחזיק בספר הטיפולים לצמיתות.

צע כחלק התשלום בגין ספר הטיפולים וניהול הרישומים בספר יהיה כלול במחיר העבודה שעל הקבלן לב (4)
 ממטלות האחזקה.  

 יומן עבודה (ה)

הקבלן ינהל יומן עבודה בשני העתקים ו/או באמצעות המוקד המועצה וכן על גבי טפסים כנהוג במועצה )ר'  (1)
 המצ"ב למפרט זה(.  'טפסים סטנדרטיים לדיווח' 

הביקורים, התיקונים י הקבלן תירשם על ידו ביומן. כמו כן ירשמו ביומן כל התקלות, כל עבודה שתבוצע ע" (2)
 והפעולות שנעשו לצורך האחזקה.



 

 

85 

ביומן העבודה ו/או באמצעות דוחות המוקד המועצה ירשמו מידי יום )בכל יום בו תבוצע  פעילות תחזוקה  (3)
 כלשהי(. העבודות המבוצעות באתרים השונים, ירשמו הוראות מיוחדות  לקבלן וכן הערות לגבי טיב הביצוע. 

ד כל אירוע מיוחד באתר, כל הוראת שינוי הניתנת לקבלן וכל הוראה  לפרק או לתקן ביומן העבודה יש לתע (4)
 עבודה שבוצעה שלא בהתאם לדרישות.

הקבלן ימציא למנהל בסיום כל יום בו בוצעה עבודת תחזוקה כלשהי )למחרת כל יום עבודה(, העתק היומן  (5)
 כשהוא חתום על ידו.

 תי במהלך ביצוע העבודה. הרישום ביומן העבודה ישקף את המצב העובד (6)

 היומן יחתם מדי יום ביומו )בכל יום שתבוצע פעילות תחזוקה כלשהי( ע"י המפקח והקבלן. (7)

רישומים ביומן, פרט לאלה שהמפקח הסתייג מהם, ולכן אינם מחייבים את המועצה,    ישמשו כראייה בין  (8)
דרישת תשלום על פי החוזה או אישור הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה  ל

 לקבלת העבודה.

 דו"ח חודשי על מצב ותחזוקת מתקני התאורה (ו)

בכל חודש בתחילת החודש ימציא הקבלן למנהל דו"ח ממוחשב ממערכת הבקרה על החודש הקודם, לגבי  (1)
 המצב ותחזוקת מתקני התאורה.  

לקו ומשך הזמן שלא דלקו הפנסים, עד הדו"ח יהיה מפורט לגבי כל התקלות שהיו לרבות הפנסים שלא ד (2)
 לתיקון שבוצע, וזאת גם בהשוואה לעמידה ברמת השירות של המועצה בנושא התאורה.  

 דיווח ותיעוד ממחושב (ז)

המנהל רשאי להורות לקבלן לנהל יומן עבודה ו/או ספר טיפולים ואחזקה ו/או לדווח בטפסים סטנדרטיים  (1)
הטפסים ימולאו ע"י הקבלן בצורה ממוחשבת, יחתמו על ידיו, יסרקו וישלחו בצורה ממחושבת. במקרה זה 

 בדוא"ל ו/או במסירה ידנית למנהל.

 עדכון הדיווח והתיעוד (ח)

הקבלן מופקד על שמירת מסמכי הדיווח והתיעוד כמפורט לעיל ומאחריותו לעדכן באופן שוטף את המסמכים  (1)
 כנגד כל שינוי שיחול.

 או דיווח שגוי  פיצוי מוסכם על אי דיווח (ט)

אם הקבלן לא דיווח כנדרש וכמפורט לעיל, או יומן העבודה וספר הטיפולים והאחזקה למתקני התאורה אינם  (1)
העבודה החודשי, עד  אחוז משכר 50להפחית רשאי המפקח  -מעודכנים וכוללים את הטיפולים שבוצעו 

 להשלמת הדיווחים.

חוסר דיווח או פיגור בהגשת דו"ח או דיווח שגוי. הפיצוי המוסכם כמו כן יוטל על הקבלן פיצוי מוסכם על כל  (2)
 (.ג' ספחיהיה כמפורט ברשימת הפיצויים המוסכמים )נ

 

 מסירת מסמכים .29

מובהר בזאת שעל הקבלן לספק על חשבונו ולמסור למנהל ו/או למפקח את כל המסמכים   הנדרשים: יומן  (א)
ל סוג, תעודות אחריות, פרוספקטים, הצהרות, טפסי עבודה, ספר טיפולים ואחזקה, דיווחים בטפסים מכ

ביקורת חברת חשמל, תעודות בדיקה של מהנדס חשמל בודק, וכל   מסמך אחר הרלוונטי לביצוע העבודה על פי 
 חוות דעת המנהל.

 

 הכרת האתרים .30

ובות התייחסות הקבלן למכרז/חוזה זה בזמן מתן הצעת המחירים תהיה למצב הקיים במתקני    תאורת הרח (א)
 בתחום המועצה האזורית ברנר.
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( ובמפרט דנא ויבקר מסמך ג'". הקבלן יעיין בחוזה )AS ISמתקני התאורה על כל מרכיביהם יימסרו לקבלן " (ב)
באתרי העבודה על מנת להעריך את מהותה על כל חלקיה והיקפה, עליו להכיר את תנאי המקום באתרים 

 כשולים והמטרדים העלולים להשפיע על מהלך העבודה.השונים ועליו לקחת בחשבון את כל התנאים, המ

 יש לקחת בחשבון שאפשר וחלק מהפנסים לא דולקים, ושישנם אביזרים ו/או ציודים לא    תקינים. (ג)

על הקבלן להתחשב בהצעתו גם בתקלות ונזקים אשר אפשר ויקרו במתקן מזמן מתן ההצעה ועד למסירתו  (ד)
 (. 16נספח ת במחירי הסעיפים בכתב הכמויות )בפועל לאחזקה. כל העלויות יהיו כלולו

על מנת למנוע תביעות כספיות נוספות מצד הקבלן, הנובעות מאי הכרת המצב הטכני של מתקני התאורה, נדרש  (ה)
הקבלן לבקר בכל אתרי התאורה שבמסגרת מכרז/חוזה זה )לפני הגשת הצעתו( וללמוד ולהכיר את כל המערכות 

 הקיימות.

בזה שסייר בכל אתרי מתקני התאורה, הכיר מקרוב את מצבם הטכני ומוסכם בזה שלא תתקבל הקבלן מצהיר   (ו)
כל תביעה שהיא מאת הקבלן הנובעת מתנאי המקום או ממצב לקוי של מתקני התאורה או מאי הכרת המצב 

 הקיים.

 

 ישיבות תאום ודיווח .31

או כל תקופה אחרת כפי שיקבע המנהל, תערך עם הקבלן במשרדי המנהל ישיבת תאום בה  אחת לשבועיים (א)
ידווח הקבלן על מצב המתקנים במועצה ועל פעולותיו במסגרת האחזקה וכן תעלה כל בעיה, אם קיימת, בנוגע 

 לביצוע העבודות הנדרשות.

 

 תכנית עבודה חודשית    .32

בחודשו בתחילת כל חודש, תכנית עבודה חודשית לעבודות אחזקה  הקבלן יכין ויעביר לידי המנהל מידי חודש (א)
שוטפת ומונעת על פי מטלות החוזה כנדרש במפרט, וזאת לכל אחד מימי עבודת המנוף השבועיים, המתוכננים 

 לחודש הקרוב. 

המנהל יוסיף לתוכנית העבודה הנ"ל את המטלות הנוספות כפי שהצטברו במחלקת המאור בנוגע לעבודות  (ב)
 זקה הנדרשות )תקלות שדווחו, פנסים לא דולקים וכדו'(. אח

כל המטלות על פי תכנית העבודה המעודכנת יבוצעו על ידי צוותי החשמלאים של הקבלן באופן עצמאי  (ג)
 ובאחריות הקבלן, אם כי אפשר שהמנהל או המפקח מטעמו יצטרפו לצוות הקבלן על פי החלטת המנהל.

נהל טופס דיווח על העבודות שבוצעו בשבוע החולף בהתאם לתוכנית העבודה בתחילת כל שבוע יעביר הקבלן למ (ד)
 החודשית המעודכנת והכוללת את המטלות הנוספות לפי החלטת המנהל.

 

 ימי מנוף שמורים .33

במידה ומסיבה כלשהי לא יופעל הקבלן עם ציוותו באחד או יותר מימי העבודה השבועיים הקבועים, יצברו  (א)
 וש המזמין, כימי מנוף שמורים, אותם יפעיל המנהל בזמנים שיקבע על פי צרכי המועצה.וישמרו ימים אלה לשימ

ימי מנוף שבועיים, היוצאים בחגים או באירועים מיוחדים, לפי החלטת המנהל, יצברו גם הם כימי מנוף שמורים  (ב)
הל יונחה הקבלן לטובת המועצה לשימוש עתידי, לגבי ימי מנוף הנופלים בערבי חגים אזי על פי החלטת המנ
( 14:00  -ל  08:00באם להגיע עם צוותו לעבודה )אם תתקיים עבודה בערבי חג או ימי שישי היא תהיה בין השעות  

 שעות עבודה.   9או שיום זה ישמר וייצבר לזכות המועצה לשימוש עתידי, כיום מנוף של 

הקבועים כגון: ביום ב' ו/או יום ד'  השלמת ימי מנוף שמורים יכול שיהיו ביום מנוף נוסף שלא בימי העבודה (ג)
ו/או יום ו' ו/או לחילופין לתגבר את צוות החשמלאים והמנוף בימי העבודה הקבועים בצוות חשמלאים ומנוף 

 נוסף כך שבפועל יעבדו באותם ימים שני צוותי חשמלאים עם שני מנופים. 

 אופן השלמת ימי המנוף בפועל יקבע ע"י המנהל. (ד)
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כמפורט לעיל, יוכלו להישמר ולהיות מופעלים רק בתוך תקופת החוזה, וכן בתקופת הארכת ימי מנוף שמורים  (ה)
 החוזה במידה ויוארך.

 

 תגבור העבודה בימי עבודה נוספים ו/או תגבור צוותי העבודה .34

הקבלן יתגבר את צוותי האחזקה מטעמו, העובדים בשגרה בימים הקבועים, ו/או ככל שיידרש, בצוותים נוספים  (א)
בהתאם לצורך ו/או עפ"י דרישת המנהל או המפקח מטעמו.  התגבור יכול שיהיה ע"י צוות חשמלאים עם מנוף 

ם הימים הקבועים דהיינו בימים ב' נוסף ו/או צוות חשמלאים עם רכב קל נוסף ו/או עבודה בימים נוספים שאינ
 , ד' , ו'. 

במידה ויתגבר הקבלן את הצוותים עפ"י קביעתו או קביעת המנהל יעשה זאת הקבלן על מנת לעמוד במטלות  (ב)
 האחזקה ולא ישולם לו שום תוספת כספית שהיא בגין תגבור צוותי העבודה כמפורט לעיל.  

 

 אחזקה מונעת .35

 אמינות המתקנים  (א)

במסגרת אחזקה מונעת היא למנוע תקלות מכל סוג שהוא במשך הפעילות השוטפת של מתקני   מטרת הטיפול (1)
התאורה, או לחילופין לאתר תקלות קיימות, או מתפתחות, ולהתריע עליהן בפני המפקח לצורך הוצאת דו"ח 

 תקלות לטיפול הקבלן.

 ביקורת וטיפול רבעוני (ב)

תיערך ביקורת של המתקנים באתרים השונים. הביקורת לפחות פעם אחת בכל רבעון )אחת לשלושה חודשים(   (1)
תיערך ע"י נציגי הקבלן ובהשתתפות המפקח או המנהל. בביקורת יבצע הקבלן באמצעות נציגיו את הטיפולים 

 והבדיקות הבאות:

 בדיקה לשלמות מתקני התאורה על כל אביזריהם, לרבות עמודים, זרועות, פנסים ותשתיות תת קרקעיות. (א)

 יון המערכות והסרת מודעות ומדבקות.בדיקת ניק (ב)

 בדיקת שילוט האביזרים במרכזיות למאור. (ג)

 בדיקת אביזרי החשמל במרכזיות למאור לרבות כיוון השעונים במידת הצורך. (ד)

 בדיקת תפעול מתקני התאורה. (ה)

 ביקורת תיקי המתקן במרכזיה למאור. (ו)

 וביומני הקבלן.רישום ותיעוד בספר טיפולים ואחזקה לתאורת הרחובות  (ז)

על הקבלן להמציא למפקח דו"ח רבעוני בו יצוין תאריך ומשך הבדיקה, פירוט הממצאים והתקלות במידה  (ח)
 וישנם והצעתו לפתרון התקלות.

מטרת הדו"ח לאפשר למנהל להוציא לקבלן דו"ח תקלות לטיפולו במסגרת תוכנית 
ליקויים שהגיעו /העבודה השבועית, אשר יתבסס על דו"ח הקבלן ובתוספת התקלות

 לידיעת מחלקת המאור.

 דיווח (ג)

הקבלן יכין בגמר העבודות דיווח מפורט על גבי טפסים מיוחדים, הדיווח יהיה בטפסים שונים לפי סוג  (1)
 הביקורת והטיפול כגון ביקורת וטיפול שבועי, ביקורת וטיפול רבעוני, או כל טיפול אחר.

 מסר למנהל.יובות וביומני הקבלן והעתק ממנו יהדיווח ישמר בספר טיפולים ואחזקה לתאורת הרח (2)
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 אחזקה שוטפת ותיקון תקלות .36

 במסגרת האחזקה השוטפת על הקבלן לטפל ולתחזק את כל מתקני תאורת הרחובות ומערכות המפורטות להלן: (א)

 מרכזיות למאור.     (1)

 עמודי תאורה וזרועות לפנסים .   (2)

 ."יפנסי תאורה לרבות אלו המותקנים על עמודי חח   (3)

 כבלים ותשתיות תת קרקעיים.   (4)

 איתור ותיקון תקלות במערכות חשמל.    (5)

 עריכת סיורים וביקורות.    (6)

 שוחות מעבר מבטון, מכסים, תשתיות צנרת.   (7)

 תיקון תקלות בטיחותיות במערכת החשמל.   (8)

 הגינון והמנהל. גיזום עצים, שיחים ועשבים בתאום עם מחלקת   (9)

 

 טיפול במרכזיות למאור .37

 ביצוע טיפול מונע לפחות פעם בשנה הכולל: (א)

 ניקוי חיצוני ופנימי ע"י שואב אבק של כל המרכזיות, מלכלוך, אבק, פסולת, חרקים וכו'. (1)

 חיזוק מהדקים וברגים.  (2)

 החלפת ציוד ואביזרים פגומים מכל סיבה שהיא לרבות אספקת אביזרים וציוד חדשים.  (3)

 תיקוני פחחות, צירים, תיקוני צבע ושילוט חיצוני ופנימי.  (4)

 שימון מנעולים פעמיים בשנה.  (5)

ביצוע כיוון זמני הדלקה, פעולת הכיוון תבוצע פעמיים בשנה בכל המרכזיות במועדים שייקבעו ע"י המזמין   (6)
 ם יש שעונים אסטרונומיים לא נדרש(.)א

 החלפת שעוני זמן ותא פוטואלקטרי פגומים, לרבות אספקה והתקנה.  (7)

 תיקון מחזיק למנעול וידית נעילה.  (8)

 איטומי צנרת לכבלים ואיטום הדלתות והארונות עצמם.  (9)

 הסרת מדבקות ומודעות מארון המרכזיה והדלתות. (10)

 ובגומחות בטון.טיפול בדלתות המרכזית ומנעולים  (11)

בדיקת מהנדס חשמל בודק לתקינות המרכזיה למאור וכל המתקן החשמלי המחובר אליה עפ"י חוק החשמל  (12)
 לרבות בדיקות, מדידות והוצאת דו"ח ליקויים ודו"ח תיקון הליקויים:

 בדיקת תקינות לפי חוק החשמל. (א)

שיטת ההגנה והערכים התקינים בדיקת התנגדות מערכת הארקה כלפי המסה הכללית של האדמה, תוך ציון   (ב)
 הנדרשים ותוצאות המדידה בפועל.
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, בהתאם לגודל המבטיח הראשי במרכזיה וכן LTבדיקת התנגדות מקסימלית של לולאת התקלה לאדמה  (ג)
 בכל מעגל תאורה בהתאם למבטיח של המעגל.

 יש לציין הערך התקין הנדרש ותוצאות המדידה בפועל. (ד)

 עגל.לכל מרכזיה ולכל מ COSבדיקת  (ה)

 בדיקת איזון עומסים לכל מרכזיה ולכל מעגל. (ו)

 : בדיקות ו/או מדידות נוספות ככל שידרש עפ"י החלטת המנהל.הערה (ז)

 על הקבלן להדביק על כל מרכזיה בחלק הפנימי של הדלת, מדבקה עליה רשום: (ב)

 תאריך טיפול מונע. (1)

 שם המבצע.   (2)

יגיש הקבלן למנהל טבלת לוחות זמנים )לו"ז( שבועות מקבלת צו תחילת עבודה,  4עם תחילת העבודה, בתוך  (ג)
לטיפול מונע  כנדרש לעיל בכל המרכזיות, בטבלה תהיה רשימת המרכזיות על פי מיקומם ולו"ז לביצוע הטיפול. 

 הטבלה תהיה חלק מתוכנית העבודה שתוגש עם הסקר  הראשוני.

 ת עפ"י דו"ח מהנדס חשמל בודק:טיפול בתקלות והסרת הליקויים מהמרכזיות למאור ומתקני תאורת הרחובו (ד)

תוצאות הבדיקות יועברו למנהל עם הערות מהנדס החשמל הבודק למתקנים הדורשים תיקון ו/או שיפור  (1)
 המתקנים.

עפ"י החלטת המנהל בלבד, רשאי המנהל להפעיל מהנדס חשמל בודק חיצוני מטעמו לבדיקת מתקני תאורה  (2)
ובהתאם להורות לקבלן האחזקה לבצע תיקונים בהתאם לדו"ח מהנדס החשמל הבודק החיצוני, עד לקבלת 

 דו"ח לתקינות המתקנים ע"י מהנדס החשמל הבודק. 

ו ישופרו במסגרת עבודות קבלן האחזקה ואיזה מתקנים יתוקנו ו/או המנהל יחליט איזה מתקנים יתוקנו ו/א (3)
 ישופרו במסגרת הקבלן החיצוני של המועצה. 

ככלל עבודות שידרשו שינויים במתקן הקיים כגון: החלפת מוליכי הארקה הטמונים בקרקע ו/או תוספת  (4)
אלקטרודות הארקה אופקיות ו/או אנכיות ו/או שינוי במתקן החשמלי כגון החלפת מרכזיה למאור קומפלט 

 וכו' יבוצעו ע"י הקבלן החיצוני של המועצה. 

ל המועצה, יושלמו ויבדקו עפ"י קביעת המנהל ע"י מהנדס חשמל בודק עבודות שיבוצעו ע"י הקבלן החיצוני ש (5)
 חיצוני שיפעיל המנהל.

עבודות תיקון ושיפור מתקני תאורת הרחובות במסגרת עבודות קבלן האחזקה יבוצעו על פי הנחיות מהנדס  (6)
 חשמל בודק מוסמך שביצע את הבדיקות ובאישור המנהל.

חשמל הבודק דוחות בדיקה עדכניים בהם יפרט את הסרת הליקויים בסיום תיקון הליקויים ימציא מהנדס ה (7)
 ויאשר את מתקני תאורת הרחובות עפ"י חוק החשמל כל זאת על חשבון קבלן האחזקה.

 טיפול בתקלות במרכזיות למאור (ה)

ולהגיש כל עזרה הדרושה בכל מקרה של תקלה באספקת מתח הדורשת  חח"יעל הקבלן להתקשר ולתאם עם  (1)
 וזאת ללא כל תוספת תשלום למחיר האחזקה. יחח"התערבות 

 הטיפול כולל איתור ותיקון כל תקלה לרבות: (2)

 קצר ו/או נתק. (א)

 החלפת כל אביזר או ציוד חשמלי פגום מסיבה כל שהיא, לרבות אספקת הציוד והתקנתו. (ב)

 , פנלים וכו'. CIהחלפת כל סוג של כיסויים, קופסאות  (ג)

 עה או תקלה הגורמת למיפגע בטיחותי.ביצוע טיפול מיידי במרכזיה הנובע מפגי (ד)
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החלפה ו/או תיקון כל חלק מכני שהוא לרבות הדלתות, צירים, מנעולים או מבנה הארון החיצוני או המבנה  (ה)
 הפנימי.

 תיקון , החלפת או הוספת שילוט. (ו)

 טיפול בבסיס הבטון של המרכזייה לרבות תיקוני בטון. (ז)

 יפול בה על ידי הקבלן מול הגורמים הרלבנטיים כנדרש.כל תקלה במערכת חח"י תדווח למנהל במקביל לט (ח)

 

 טיפול בעמודי תאורה .38

 בתחום האתרים לאחזקה קיימים עמודי פלדה מסוגים שונים ובגבהים שונים. (א)

הטיפול כולל כל תקלה או פגם בעמוד או זרוע או מכסה תא אביזרים, לרבות החלפת כבלי הזנה ממגש לפנס או  (ב)
אבטחה, החלפת מהדקים או מבטיחים, השלמת אומים ודסקיות לבורגי יסוד או לזרועות, לשקע, החלפת מגשי  

אספקה והתקנת כיסויים חסרים )מכל סיבה שהיא( לתא אביזרים בעמוד מכל סוג וגודל, השלמת כבל הארקה 
 בין מכסה לעמוד, וחידוש מספור העמודים.

 הקבלן יטפל ויתחזק את כל העמודים כמפורט להלן: (ג)

לרבות טיפול נגד חלודה, גילוון קר, חידוש זיפות  –ויזואלית של העמודים לאיתור התפתחות חלודה  בדיקה (1)
 וכיסוי בורגי יסוד, גירוז בורג מכסה העמוד כולל דיסקה פנימית למניעת בריחת הבורג מהמכסה.

בדיקת מכסים לתאי אביזרים בעמודים, לרבות השלמת מכסים חסרים ו/או תיקון מכסה או החלפתו לפי  (2)
דרישת המזמין. אספקת המכסה כלולה במחיר הכולל של האחזקה במידה ויידרש, על הקבלן להתקין בכל 

ממ"ר בין  10בחתך  P.V.Cמכסה של עמוד תאורה שיוחלף או יתוחזק, כבל הארקה מנחושת גמישה, מבודד 
 המכסה לגוף העמוד.

 חידוש זיפות בתחתית העמוד בפרט באזור גינון ובאזורים בהם פלטת העמוד גלויה. (3)

 ביצוע תיקוני צבע קלים בעמודים וזרועות צבועים. (4)

 ביצוע פילוס עמוד תאורה והשלמת ברגים אומים דיסקיות וכו' בהתאם לדרישה והנחיית המפקח. (5)

 למפקח טבלת לו"ז לטיפול בכל העמודים.עם תחילת העבודה יגיש קבלן  (6)

 

 טיפול בפנסים    .39

במועצה קיימים פנסים מדגמים ומסוגים שונים המותקנים על עמודי תאורה לסוגיהם, לרבות על עמודי חברת  (א)
 (. מסמך ב'שיותקנו במתקני תאורה חדשים במסגרת קיום חוזה האספקה וההתקנה )  LEDחשמל, לרבות פנסי  

 ת הקבלן.    לאחזק כולם נמסרים (ב)

 בפנסים הקיימים או בפנסים שיותקנו ע"י אחרים טיפול התחזוקה יהיה כדלקמן: (ג)

 LEDהטיפול כולל החלפת מודולי   - מסוגים שונים ובהספקים שונים LEDבפנסים ישנם מודולים עם נורות  (1)
מכל סוג  LEDפנסי למיניהן )מכל סוג , גוון, צבע אור והספק ללא יוצא מן הכלל( לא תקינים וציוד הדלקה ל

והספק: דרייברים, מגיני מתח יתר, יחידות תקשורת ובקרה מכל סוג, המותקנים בפנסים ו/או בעמודי 
התאורה, לרבות כיסויים, אטמים וחלקים מכנים אחרים, ברגים, מהדקים , חיווט וכו', הכל כלול במחיר 

 הכולל של האחזקה השוטפת.

פנסים מכול סוג והספק ללא יוצא מן הכלל ובכל כמות נדרשת בקרות ב  LEDעל הקבלן לספק ולהחליף מודולי   (2)
 :אחד או יותר מהמצבים הבאים

 אינו דולק בגלל שנפגם או שהפסיק לתפקד. LED -מודול נורות ה (א)
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 אינם דולקים במודול או בפנס כולו. LED -מכמות נורות ה 10%לפחות  (ב)

 משטף האור התחלתי )לפי נתוני היצרן(.         %80  -שטף האור של הפנס ירד ל (ג)

הקיימים, לרבות דגם  LEDשיוחלפו ע"י הקבלן יהיו בעלי נתונים טכניים זהים לנתוני מודולי  LEDמודולי  (ד)
יו חליפי אחר המתאים לפנס ומתוצרת יצרן הפנס ובתנאי שנתונ LEDזהה מאותו יצרן הפנס לרבות מודול 

 הלא תקין שבפנס וזאת באישור המנהל.  LEDהטכניים, הפוטומטרים, ותפוקת האור שלו לא פחותים מהמודול  

בכל עת שיבוצע תיקון כל שהוא בפנס תבוצע גם בדיקה של שלמות הפנס ואטימותו ויוחלפו לפי הצורך חלקים  (ה)
 של הפנס והכיסוי. כגון אטמים, כיסויים, ברגים וכו', ויבוצע ניקוי יסודי חיצוני ופנימי

פעם בשנתיים ובתאום עם המנהל, יש לבצע ניקוי יזום של הפנסים, הניקוי יהיה חיצוני ופנימי, לרבות בדיקה  (ו)
ובאם נדרש, החלפת, ברגים, אטמים, מכסים פגומים או מכסים דהויים הפוגעים בתפוקת האור, לרבות מודולי 

LED    .וציוד הדלקה פגומים 

פעם בשנתיים ובאופן יזום וזאת ללא קשר לאחזקה המבוצעת במועדים אחרים, לפי  כל זאת יבוצע כאמור (ז)
 או ציוד בפנסים.   LEDתקלות או בזמן החלפת מודולי 

כיסויים פגומים או דהויים הפוגעים בתפוקת האור יוחלפו בחדשים, בכל עת שימצאו במסגרת עבודות  (ח)
 האחזקה. 

לעדית לגבי הצורך בהחלפתם בחדשים הינה של המנהל ולקבלן לא לגבי כיסויים שלמים אך דהויים הקביעה הב (ט)
 תהיה שום זכות לערער על קביעת המנהל.

נכלל כל הרשום לעיל לגבי טיפול בפנסים   ובנוסף החלפת קופסאות אבטחה,  חח"יבטיפול בפנסים על עמודי  (י)
חיבור מחדש של פנס לרשת לניתוק ו חח"יהחלפת מבטיחים, מהדקים, כבל הזנה לפנסים,   לרבות תאום עם 

עבור עלייה לרשת וניתוק וחיבור יהיה ע"י הקבלן ועל חשבונו )כלול  חח"י, כאשר התאום והתשלום לחח"י
 במסגרת החוזה(.

פנסים שיסופקו ע"י הקבלן במסגרת עבודות האספקה וההתקנה יוחלפו בשלמותם ולא יבצעו בהם תיקונים  (יא)
 וללא תמורה נוספת. שנים 10 -האחריות ללן, קרי  כלול במסגרת וזאת במסגרת האחריות עליה התחייב הקב

 

 רצף של לפחות שלושה פנסים לא דולקים .40

 על הקבלן לאתר את התקלה ולתקנה באותו יום עבודה בו התגלתה התקלה. (א)

במידה ויידרש עפ"י מהות התקלה, יבצע הקבלן גישור זמני לאפשר הפעלת התאורה כך שלא ייוותר מצב בו  (ב)
 רצף של שלושה פנסים או יותר שאינם דולקים.יתקיים 

 הגישור הזמני יבוצע רק כדי לאפשר תאורה עד לאיתור/תיקון התקלה באופן סופי ובאישור המפקח. (ג)

 

 מערכת חשמל וכבלים תת קרקעיים   .41

במסגרת אחזקה שוטפת על הקבלן לאתר כל תקלה, קצר, נתק או פגיעה בכבלים או מוליכי הארקה הנובעים  (א)
 סיבה שהיא, לרבות כבלים ומוליכי הארקה בקרקע בין עמודי תאורה .מכל 

לצורך איתור התקלה על הקבלן לספק את כל אמצעי הבדיקה הדרושים, כולל הבאת מעבדה לאיתור תקלות  (ב)
 בכבלים ו/או תוואי כבלים תת קרקעיים על חשבונו.

העבודות הנדרשות לתיקון הכבלים כלולים אספקת מופות, מחברים למוליכי הארקה, מחברים לצנרת וכל  (ג)
 במחיר הכולל של האחזקה.

החלטה לגבי החלפת כבלים לא תקינים או ביצוע מופה לכבלים או מחברים לחיבורי מוליכי הארקה, תהיה ע"י  (ד)
 המנהל או המפקח בלבד.

 N2XY-XLPEכבלים תת קרקעיים לתחזוקה או להתקנות חדשות יהיו מסוג . (ה)
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הצורך כבל הזנה זמני בין עמודי תאורה או בין מרכזיה לעמוד תאורה עד לתיקון הסופי,  הקבלן יתקין במידת (ו)
 הכול כלול במחירי האחזקה.

 

 כבלים בין פנס או בית תקע למגש אבטחה .42

 על הקבלן לאתר קצר, נתק או פגיעה בכבל או בבידודו. (א)

 כבל לא תקין יסופק ויותקן ע"י הקבלן במסגרת האחזקה השוטפת.  (ב)

 2ממ"ר כאשר  1.5מוליכים בחתך  5עם  N2XYממ"ר, או  2.5מוליכים בחתך  3עם  N2XYיה מסוג הכבל יה (ג)
 .DALIגידים בצבע ייעודי )בד"כ שחור ולבן( עבור בקרה/תקשורת 

לחילופין הכבל יהיה כדוגמת הקיים ותקני לרבות כבלי תקשורת ייעודיים בנפרד מכבל ההזנה לפנסים, 
 ייברים שבפנסים.המחוברים לתקשורת/בקרה בדר

 טיפול בתקלות וציוד במגש אבטחה לרבות החלפת המגש המזווד כמכלול.  (ד)

או החלפת חלקים פגומים לרבות מבטיחים, מהדקים, פס הארקות, יחידות בקרה, מגן זרם התנעה ומתחי יתר  (ה)
 וכו'.

 

 אביזרי חשמל בעמוד ובפנסי תאורה .43

חסר בפנס ובתא אביזרים, לרבות דרייבר, מגן מתח יתר, מא"ז על הקבלן לספק ולהחליף כל אביזר לא תקין או   (א)
ק"א(, מגן זרם התנעה ומתחי יתר, ציוד ייעודי לבקרה ותקשורת, מהדקים, ברגים וכל ציוד אחר   10)לזרם קצר  

 לא תקין או חסר.

 סוג ודגם אביזרים וציוד להחלפה יתואם ויאושר ע"י המפקח. (ב)

 ל של האחזקה.אספקת כל החומרים כלולה במחיר הכול (ג)

 בדיקת תקינות שקע לתאורת חג בעמוד ותיקון/החלפת שקע פגום. (ד)

 

 תיקון תקלות במערכת חשמל .44

על הקבלן לתקן כל תקלה במערכת החשמל, לרבות אספקת כל החומרים ואמצעי שינוע, לצורך תיקון התקלה  (א)
 לפי לו"ז המפורט בחוזה זה ללא תלות בסיבת התקלה.

את הנדרש במקרה של נזק למתקני התאורה או תקלה המהווים סכנה בטיחותית   הקבלן מתחייב לבצע מיידית (ב)
 כולל הסרת המפגע המהווה מטרד או סיכון לנהגים או לגורם כלשהו.

 הקבלן יצא לאתר באופן מיידי וללא שהיות להסרת המפגע ולטיפול במתקנים. (ג)

 וחגים. הקבלן עלול להיקרא לפעולות תיקון כאלו בכל שעות היממה כולל שבתות (ד)

 לאחר הסרת המפגע, יש לטפל במתקן התאורה ולהביאו למצב פעולה תקין, מיידית.  (ה)

מוסכם בזאת כי משך ביצוע עבודה ו/או תיקון תקלה יקבע בלעדית ע"י המפקח או המנהל וזמן זה  יחייב את  (ו)
לדרוש  הקבלן ללא זכות ערעור מצידו, כמו כן במידה וקצב העבודה לא יספק את המפקח, רשאי המפקח

מהקבלן להגדיל את צוות העובדים ו/או להאריך את משך שעות העבודה על מנת לסיים את העבודה במועד, 
הקבלן יהיה חייב לשתף פעולה ולא יקבל כל תוספת עבור עבודה, תאום, רווח קבלני וכו' עבור תוספת ו/או 

 תגבור בעובדים נוספים.

 המזמין, ובסיומן יהיו המתקנים גמורים ופועלים כנדרש. העבודות תבוצענה בצורה מושלמת לשביעות רצון (ז)
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בתום העבודה יבדקו המתקנים ע"י המפקח ורק אישור בכתב ללא הסתייגות יעיד כי המתקנים מושלמים  (ח)
 ובוצעו לשביעות רצון המזמין.

 

 תיקון שוחות מבטון  .45

בשוחה ומסביבה וכן תיקון  על הקבלן לתקן שוחות בטון לכבלי החשמל. תיקוני השוחה כוללים תיקוני בטון (א)
 מכסים שבורים ו/או פגומים.

כמו כן יבצע הקבלן ניקוי שוחות מעבר ו/או שוחות לאלקטרודות, הוספת חצץ בתחתית השוחות במידה וחסר,  (ב)
הוספה ו/או השלמת שילוט בשוחות, צביעה ו/או תיקון צביעה של מכסה שוחות מעבר לאלקטרודות הארקה 

 י צהוב חצי ירוק. אנכיות, הגוון יהיה חצ

 כל העבודות הנ"ל כלולים במחיר הכולל של האחזקה. (ג)

 

 גיזום עצים, שיחים ועשבים .46

במסגרת חוזה האחזקה יבצע הקבלן ניקוי עשבים ו/או גיזום ענפי עצים המסתירים דרכי  גישה ומפריעים  (א)
לפתיחת דלתות מרכזיות תאורה.  כמו כן יבצע הקבלן גיזום של ענפי עצים הקרובים לפנסי התאורה 

 והמסתירים חלק מהאור בעזרת המנוף.  

 יצוע יהיה ע"י מחלקת הגינון.לחילופין באישור המפקח יתאם הקבלן וידאג שהב (ב)

 כל המפורט לעיל כלול במחיר הכולל של האחזקה. (ג)

גיזום וניקוי יבוצע בתאום עם המפקח ועם מחלקת הגינון של המועצה ובהתאם להנחיות המפקח.  שטח הניקוי  (ד)
 יקבע ע"י המפקח.

 

 תקלות בטיחותיות במערכות חשמל .47

לות על הקבלן לפעול מיידית למניעת הסכנה לרבות הגעה במקרה של נזק או תקלה היכולה לגרום סכנת התחשמ (א)
מיידית למקום ונקיטת אמצעי טיפול ראשוניים במקרה שאין אפשרות לתיקון מושלם כגון: בידוד כבלים, 
ניתוק זרם החשמל מחלקים ואביזרים פגועים, או גלויים, ביצוע גידור ושילוט אזהרה בנוסף לאמצעים אחרים 

 .ונוספים במידה ונדרש

תקלות במערכת החשמל בעלות היבט בטיחותי אשר נגרמו מתאונות, חבלות כוח עליון וכד' והעלולות לגרום  (ב)
 לפגיעה באנשים יתוקנו ע"י הקבלן באופן מיידי. 

מקבלת ההודעה ולטפל בהסרת המכשול והסכנה באופן שעות )שעה ומחצה(  1.5 על הקבלן להגיע לאתר עד (ג)
 מיידי.

 תי כולל :הטיפול באירוע הבטיחו (ד)

 הפסקת החשמל. (1)

טיפול בכבלים חשופים, כולל התקנת הגנה מכל סוג שהוא בהתאם לנדרש על יסוד הבטון והגנה ובידוד כבלים,  (2)
לרבות גידור המקום למניעת גישה ע"י עוברי אורח, על הקבלן להתקין במקרה זה שלטי אזהרה "סכנה 

 חשמל".

 ה והובלתו למקום שיורה המפקח.פינוי עמוד שנפל ו/או נפגע מהכביש או מהמדרכ (3)

 טיפול בפנסים שנפלו ו/או נפגעו. (4)
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ביצוע גישורים במערכת החשמל לצורך הפעלת התאורה באופן זמני, לרבות התקנת עמודון תאורה "דמה"  (5)
מ' )הכולל פתח שירות, פס הארקות, מגש אביזרים וחיבורים   1.5  -)מצ"ב תוכניות פרטים( זמני שהינו בגובה כ

 וישמש לחיבור הכבלים להמשך הזנה זמנית של מתקן התאורה(.

 הפעלת התאורה מחדש. (6)

 על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים בהתאם לאירוע, כדי למנוע פגיעה באנשים ורכוש. (7)

 כל הקשור בטיפול באירוע לצורך הסרת המפגע הבטיחותי כמפורט לעיל כלול במחיר אחזקה שוטפת. (ה)

 

 בזמן אחזקה חיסכון בחשמל .48

על הקבלן לנתק מעגלי תאורה שאינם זקוקים לטיפול בזמן טיפול נקודתי בעת האחזקה על מנת למנוע בזבוז  (א)
 בחשמל.

עבור כל מקרה בו ימצא כי הקבלן הדליק מעגלים מיותרים המועצה רשאית להטיל על הקבלן פיצוי מוסכם בגין  (ב)
 כל מעגל תאורה שהופעל שלא לצורך כמפורט להלן.

 

 פירוקים .49

 פירוק עמוד ו/או זרוע ו/או פנס אשר נפגעו או יועדו להחלפה יכלול: (א)

 מניעת נזק או סכנת התחשמלות לעובדים ו/או עוברי אורח ו/או לרכוש. (1)

סילוק הציוד המפורק למחסן המועצה ו/או הקבלן לפי הוראות המפקח או נציג המועצה ומסירתם תמורת  (2)
 קבלה.

והארקה( בהתאם לחוק החשמל לשאר העמודים באתר המחוברים למעגל הבטחת רציפות חשמלית )ההזנה  (3)
 בצורה זמנית או קבועה, לרבות התקנה וחיבור זמני של עמוד תאורה "דמה".

 גידור ו/או שילוט במידה ונידרש. (4)

 כל העבודות והחומרים הכרוכים בעבודות המפורטות לעיל כלולים במחירי האחזקה ולא ישולם בגינם בנפרד. (5)

 

 זמנים לביצוע לוחות .50

 שעות, במסגרת תכנית עבודה קבועה מראש בימי המנוף א', ג', ה'.  72החלפה  עד  -  תקלה בפנס בודד )לקוי( (א)

שעות, במסגרת תכנית עבודה קבועה מראש בימי המנוף א',  72ביצוע  עד  – כיוון זמני כיבוי והדלקת התאורה (ב)
 ג', ה'. 

יטופלו במסגרת לוחות הזמנים של "קריאה דחופה". במידה והקבלן ו/או צוותו עובדים  - תקלות בטיחותיות
ן של עד ברחבי המועצה ביום עבודה רגיל עליו להגיע לאתר תוך מחצית השעה אחרת עליו להגיע תוך פרק זמ

 שעות מהמועד שנודע לו על התקלה ולעבוד ברציפות עד להסרת המכשול והסכנה.  1.5

": כבל קרוע, ניצוצות בכבל חשמל, עמוד תאורה המהווה סכנה )עמוד שנפגע, תקלות בטיחותיותלעניין זה, "
דולקים ברצף, חוסר  פנסים לא 3נטוי על צידו וכו'(, פתח בעמוד תאורה גלוי )חוסר במכסה(, מרכזיה פתוחה, 

 במכסה שוחת מעבר. 

 תקלות נוספות שיוגדרו ע"י המנהל כתקלות בטיחותיות. (1)

עמידה בלוחות הזמנים הנ"ל, תחייב את הקבלן בתשלום פיצוי מוסכם, כמפורט ברשימת הפיצויים -אי (ג)
 ג'(. נספחהמוסכמים )
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 פיצוים מוסכמים  .51

וההסכם )מסמך ג'(, כולל בדרישות לוחות הזמנים הנ"ל, יוטל במידה והקבלן לא יעמוד בדרישות המפרט דנא  (א)
 ג'(. נספחעליו פיצוי מוסכם, כמפורט ברשימת הפיצויים המוסכמים )

עבור עיכוב או פיגור בביצוע העבודות המועצה רשאית לקזז את סכום הפיצויים מכל סכום שיגיע לקבלן, בכל  (ב)
 בכל דרך אחרת ולקבלן לא תהיה כל השגה בעניין זה.  זמן שהוא, וכן תהא רשאית המועצה לגבותו מהקבלן

 גביית הפיצוי המוסכם לא תשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם. (ג)

 

 אופני מדידה ותשלום .52

 כללי (א)

על הקבלן לבקר באתרי העבודה, להעריך את מצב כל המתקנים הקיימים וכל העבודות הכרוכות באחזקה  (1)
 .כמפורט לעיל ולהגיש הצעתו בהתאם

 המחירים המצוינים בכתב הכמויות הם המחירים שנרשמו ע"י המזמין לעבודות הנקובות.  

על הקבלן לשים לב שהמחיר הסופי )ללא מע"מ( הוא המחיר בשקלים הנקוב בכתב הכמויות בהנחה באחוזים 
 )%( כפי שציין המציע )אחוזים שלמים בלבד(.    

לעיל, וכן המטלות הנדרשות בזמן הכונניות  9בגין התקופה שהקבלן פטור מביצוע כוננויות, כאמור בסעיף  (2)
על פי כתב הכמויות ולאחר ההנחה החוזית בהתאם להצעתו הנחה נוספת של יקוזז מהתשלום המגיע לקבלן 

 , כמפורט במפרט.  30%

אם מתקן מסוים הנמצא באחזקה בפרק זמן קצר מחודש ימים, סכום התשלום עבורו יופחת בהתאם ליחס  (3)
 בין זמן האחזקה בפועל לזמן של חודש שלם. 

התנאים המפורטים בחוזה זה ובמפרט זה על כל נספחיו לרבות עמידה הסעיפים בכתב הכמויות כוללים את כל   (4)
 בלוחות זמנים ולרבות החוזה הסטנדרטי של המזמין במידה ויצורף לחוזה זה.

המחירים המוצגים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים  (5)
 על כל פרטיהם.

אי התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי המחיר הנקוב ע"י  אי הבנת תנאי כל שהוא או (6)
 הקבלן בכתב הכמויות.

מחירי היחידה יחשבו ככוללים את כל ערך הציודים, חלקי החילוף, החומרים והפחת שלהם, וכל העבודה  (7)
 הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי המפרט והתוכניות במידה וסופקו.

וש בכלי עבודה והובלתם אל מקום העבודה, העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים אל המחירים כוללים שימ (8)
מקום העבודה וממנו, אחסנת כלים, חומרים, מכונות ושמירתם וכן שמירה וביטוח בתהליך הביצוע, המיסים 

ות הסוציאליים, הוצאות ביטוח עובדים, הוצאות ביטוח צד ג', הוצאות כלליות של הקבלן הישירות והעקיפ
 ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות או המאוחרות או המקריות וכן רווח הקבלן.

 אופני המדידה והתשלום יהיו בהתאם לרשום במפרטים הבאים: (9)

 המפרט דנא. (א)

 , שבמפרט הכללי למתקני חשמל בהוצאת משרד הביטחון )בהוצאתו האחרונה(.      08פרק  (ב)

 ות ראשונה. במידה ותהיה סתירה, האמור במפרט דנא יהיה בעדיפ (10)

 בכל חילוקי דעות או פרשנות לגבי דרישות המפרט יהיה הבורר והפוסק האחרון המנהל מטעם המועצה. (11)
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במחיר העבודה כלול אספקת כל אמצעי השינוע לרבות רכבים, מנוף הרמה, טרקטור, מכשור מדידה, מעבדה  (12)
 לגילוי תקלות בכבלים ו/או תוואי כבלים תת קרקעיים.

זקה הינה לאחזקת כל מתקני התאורה לסוגיהם שבתחום השיפוט של מועצה אזורית המדידה לסעיפי אח (13)
 ברנר שנמסרו לאחזקת הקבלן, ללא יוצא מן הכלל.

המחיר שיציע הקבלן בכתב הכמויות הינו לביצוע אחזקה למשך כל התקופה המצוינת במפרט דנא ובכפוף  (14)
 לתנאים המצוינים במפרט דנא.

ודש בחודשו( בהתאם לכמויות שתוחזקו בפועל ואושרו ע"י המנהל. התשלום התשלום לקבלן יהיה חודשי )ח (15)
 יבוצע רק לאחר אישור המנהל על ביצוע עבודת התחזוקה בהתאם למפרט וללוחות הזמנים כנדרש.

באם הקבלן לא יעמוד בתנאי החוזה מבחינת רמת ביצוע העבודה ו/או לוח זמנים לביצוע העבודות השונות או  (16)
 זמין להזמין שירותים מקבלן אחר.חלקן, רשאי המ

שיהווה פיצוי  15%הסכום שישולם לקבלן אחר יופחת מהתשלומים המגיעים לקבלן האחזקה ובתוספת 
 מוסכם בגין הוצאות המועצה ויחייבו את חשבון הקבלן.

 המזמין רשאי להגדיל או להקטין את מספר הפנסים ו/או המרכזיות בהם מבוצעת התחזוקה. (17)

החודשי לקבלן בפועל עבור התחזוקה יהיה על פי המספר המעודכן של הפנסים ו/או המרכזיות, התשלום  (18)
 שנמסרו לאחזקתו ותוחזקו בפועל על ידו באותה עת.

מחירי האחזקה כוללים גם את ביצוע כל התיאומים עם הגורמים ו/או רשויות כגון: משטרה, חברת חשמל,  (19)
 ל"כ וכד' ומחלקות המועצה השונות. חברות התקשורת לסוגיהן, בזק, מקורות, ט

מחירי האחזקה המשולמים עפ"י הסעיפים השונים בכתב הכמויות כוללים את התשלום המלא והכולל עבור  (20)
כל עבודות האחזקה למיניהן עפ"י דרישות המפרט ללא תלות באם צויינו במפורש בסעיפי כתב הכמויות, כל 

פרט כלולה במחירי הסעיפים השונים שבכתב הכמויות עבודה הנדרשת במסגרת האחזקה עפ"י דרישות המ
 ולא ישולם כל תשלום נוסף מעבר לתשלומים עפ"י הסעיפים השונים שבכתב הכמויות.

כולל גם את אחזקת הזרועות, קופסאות האבטחה והציוד, מהדקים, כבלי הזנה   חח"יאחזקת פנסים על עמודי   (21)
לרבות תשלומים  חח"יקינות פעולת הפנסים על עמודי וכל הכרוך בת חח"ילפנסים והתאומים והאישורים מ

 בגין ניתוקים ו/או חיבורים ו/או פירוקים של הפנסים המתוחזקים גם אם לא צויינו במפורש.  חח"יל

 . חח"יאחזקת מרכזיות תאורה כולל את כל המרכזיות ללא תלות במיקומן, לרבות מרכזיות על עמודי  (22)

ים לכל סוג, דגם, גוון אור, פוטומטריה והספק הנדרש הקבלן יחליף בפנסים מתייחס LEDבהחלפת מודולי  (23)
תחליפי אחר המתאים   LEDהנדרש בהתאם לקיים שנפגם ומתוצרת יצרן הפנס לרבות מודול    LEDאת מודול  

לפנס ומתוצרת יצרן הפנס ובתנאי שנתוניו הטכניים והפוטומטרים ותפוקת האור שלו לא פחותים מהמודול 
LED בפנס וזאת באישור המנהל. לא תהיה כל התחשבנות כספית נוספת לגבי תוצרת הציוד הלא תקין ש

 שהוחלף אם אורגינלי או תחליפי מאושר.

לרבות דרייברים, מגיני מתח יתר, יחידות תקשורת  LEDבהחלפת ציודי הדלקה מכל סוג, דגם והספק לפנסי  (24)
או בעמודים ו/או במרכזיות יחליף הקבלן את /ובקרה, אביזרים, ציוד וחלקים מכל סוג, המותקנים בפנסים ו

החלק הלא תקין באביזר או ציוד אורגינלי או דגם חליפי אחר שנתוניו הטכניים מתאימים לפנס וזאת באישור 
 המנהל. לא תהיה כל התחשבנות כספית נוספת לגבי תוצרת הציוד שהוחלף אם אורגינלי או תחליפי מאושר.

הכמויות כוללים: אספקה, טעינה, הובלה, פריקה, התקנה  )ההתקנה כוללת העמדת כל מחירי הפריטים בכתב   (25)
המוצר במקום שנקבע, חיבורו המכני והחשמלי( והפעלתו כנדרש במפרט המיוחד, אלא אם כן יש הפרדה 

 מפורשת בכתב הכמויות לגבי פריטים מסוימים לגבי אספקה, הובלה והתקנה.

אספקה והצבת השילוט התמרור, עגלות חץ ויתר אמצעי הבטיחות  כל ההוצאות לביצוע הסדרי התנועה, (26)
 הנדרשים, הם באחריות הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו, כלולים במחיר האחזקה ולא ישולם עבורם בנפרד. 

בעבודות החשמל כלול גם התאום עם חברת חשמל, עבודה זו תעשה בתחילת החוזה )לפני ביצוע עבודות  (27)
 העבודות ככל שיידרש ולא ישולם עבורה בנפרד. החשמל בחוזה( ובמהלך

לרבות תשלום לחברת חשמל בגין ניתוק וחיבור פנסים לרשת החשמל, למשטרה, לחברות התקשורת: בזק,  (28)
הוט, סלקום, פרטנר וכו', לשרותי נפט, למקורות, או כל גורם אחר בעל                       תשתית זאת עבור 
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מוד וכו' במידה ויידרש, כל הנ"ל כלולים במחיר הכולל של האחזקה ולא ישולם אישורים, תאומים, פיקוח צ
 עליהם בנפרד.     

מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב הקבלן ככל שיידרש לבצע ולהשלים עבודות גם  בשעות בלתי מקובלות  (29)
ע בטיחותי אף וחריגות לרבות בערבים/בלילות ובמקרים חריגים על מנת להסיר סכנת התחשמלות או מפג

 בשבתות וחגים וזאת ללא כל תמורה נוספת מעבר לרשום בסעיפי כתב הכמויות.

 

 סיכום מחירי העבודה במסגרת חוזה האחזקה כוללים : .53

 ביצוע אחזקה שוטפת כנדרש במפרט דנא. (א)

 ביצוע אחזקה מונעת כנדרש במפרט דנא. (ב)

 תיקון נזקים כנדרש במפרט דנא. (ג)

, החומרים והמערכות הדרושים לביצוע אחזקה שוטפת,  אחזקה מונעת אספקה, הובלה והתקנת כל הציוד (ד)
 ותיקון נזקים.

 כלי עבודה, מכשור לבדיקות מתקני חשמל, שרותי מעבדה, מכונות, מכוניות, מנופים וכו'. (ה)

 אלחוט וטלפון. -ציוד תקשורת  (ו)

לאתר פסולת מאושר לרבות הובלת כל החומרים, הציודים ו/או האביזרים המפורקים למחסני המועצה ו/או  (ז)
 תשלום האגרות הנדרשות במקרה זה.

 אחסנת החומרים, הכלים, הציוד ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו. (ח)

 החזקת מלאי חלפים וציוד לצורך האחזקה. (ט)

 ביצוע הסדרי התנועה, שילוט, תמרור, גידור  ואמצעי אבטחה כנדרש ועפ"י דין. (י)

 וכו', מכס ומס קניה ומיסים שונים. המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח (יא)

 סיורים וביקורות בהתאם לנדרש במפרט דנא. (יב)

 דיווחים ודוחות ומילוי טפסים ויומני עבודה כנדרש במפרט דנא. (יג)

 החזקת משרד ומחסן עם מלאי חלפים כנדרש במפרט דנא. (יד)

 החזקת מוקד עם כוננים כנדרש במפרט דנא. (טו)

 הן העקיפות( ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקריות.הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן הישירות ו (טז)

 רווחי הקבלן. (יז)

 מטלות ודרישות והנחיות ועבודות נוספות ככל המפורט והנדרש במפרט דנא.        (יח)
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********************************************************** 

 

 12/2019מכרז מספר 

 

 טפסים סטנדרטיים לדיווח

 

 מתקני תאורת רחובות ושצ"פיםלאחזקת 

 טפסים אלו יותאמו לכל פורמט שיידרש על ידי המועצה ובכלל זה פורמט מקוון

 

 

 

********************************************************* 
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 הטפסים הסטנדרטיים כוללים:

 

 

 דו"ח סיור יום במתקני תאורת רחובות.  -ביקורת שבועית   -  01טופס     

   

 דו"ח סיור לילה במתקני תאורת רחובות. -ביקורת שבועית   -  02טופס     

 

 חודשים( במתקני תאורת  3-דו"ח ביקורת וטיפול רבעוני )אחת ל -ביקורת רבעונית   -  03טופס     
 ת.רחובו                     

 

 תוכנית עבודה לטיפול בתקלות במתקני תאורת רחובות.  -  04טופס     

 

 דו"ח סיום טיפול בתקלות על פי תוכנית עבודה במתקני תאורת רחובות.  -    05טופס     

 

 דיווח על תקלה "בקריאה דחופה" במתקני תאורת רחובות.  -  06טופס     

 

 קריאה דחופה" במתקני תאורת רחובות. דו"ח סיום טיפול בתקלה "ב - 07טופס     
 

 יומן עבודה.  -   8טופס     

 

 

 וכן טפסים נוספים שיידרש להכין הקבלן או/ו יוכנו וימסרו לקבלן ע"י המפקח.    
 
 שעל הקבלן יהיה למלא במחשב ולהעביר בדוא"ל  EXCELלרבות טפסים ממוחשבים כקובצי     
 
 למפקח עפ"י הנחיותיו.    

 

 : הקבלן יוסיף לטפסים תיעוד במצלמה דיגיטלית בכל מקום שזה רלוונטי ויכול לסייע  הערה    
 

 להבהרה והמחשה של התקלה ושל התיקון.               
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 במתקני תאורת רחובותדו"ח סיור יום  -ביקורת שבועית  - 01טופס 

 בשטח השיפוט של מועצה אזורית ברנר

 שם הקבלן  ______________________   תאריך  __________________     

 

 שם נציג המועצה בביקורת  ___________________     שם נציג הקבלן  ____________________

 

 שם המתקן ומיקומו 

 

 הערות פירוט הליקויים הממצאים

1  

 

   * תקין  /  לא תקין

2  

 

   * תקין  /  לא תקין

3  

 

   * תקין  /  לא תקין

4  

 

   * תקין  /  לא תקין

5  

 

   * תקין  /  לא תקין

6  

 

   * תקין  /  לא תקין

7  

 

   * תקין  /  לא תקין

8  

 

   * תקין  /  לא תקין

9  

 

   * תקין  /  לא תקין

   לא תקין  * תקין  /  10
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 * מחק את המיותר

 

 הערה:

 

 במקרה של איתור תקלות במתקני תאורת הרחובות במסגרת סיור יום על הקבלן לדווח באותו היום

 

 על התקלות לנציג המועצה.

 

 במידה והתקלות דורשות תיקון מיידי כדוגמת תקלה שבמסגרת "קריאה דחופה"  יודיע הקבלן מיידית 

 

 לנציג המועצה עם גילוי התקלה ויקבל את אישורו לביצוע התיקון. 

 

 חתימה וחותמת הקבלן  _____________________          חתימת נציג הקבלן   _______________
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 דו"ח סיור לילה במתקני תאורת רחובות -ביקורת שבועית  - 02טופס 

 בשטח השיפוט של מועצה אזורית ברנר

 שם הקבלן  ______________________   תאריך  __________________      

   

 שם נציג המועצה בביקורת  ___________________     שם נציג הקבלן  _____________________

 ם המתקן ומיקומוש 

 

 הערות פירוט הליקויים הממצאים

1  

 

   * תקין  /  לא תקין

2  

 

   * תקין  /  לא תקין

3  

 

   * תקין  /  לא תקין

4  

 

   * תקין  /  לא תקין

5  

 

   * תקין  /  לא תקין

6  

 

   * תקין  /  לא תקין

7  

 

   * תקין  /  לא תקין

8  

 

   * תקין  /  לא תקין

9  

 

   * תקין  /  לא תקין

10  

 

   * תקין  /  לא תקין
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 * מחק את המיותר

 

 הערה:

 במקרה של איתור תקלות במתקני תאורת רחובות במסגרת סיור לילה על הקבלן לדווח למחרת היום

 על התקלות לנציג המועצה.

 במידה והתקלות דורשות תיקון מיידי כדוגמת תקלה שבמסגרת "קריאה דחופה" יודיע הקבלן מיידית 

 לנציג המועצה עם גילוי התקלה ויקבל את אישורו לביצוע התיקון.

 

 חתימה וחותמת הקבלן  _____________________          חתימת נציג הקבלן   _______________
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 חודשים( במתקני תאורת רחובות 3-דו"ח ביקורת וטיפול רבעוני )אחת ל - 03טופס 

 בשטח השיפוט של מועצה אזורית ברנר

 

  

     

   מיקום מתקן תאורת הרחובות ________________________________  מרכזיה למאור מס' _____ 

 שם הקבלן  _____________________      תאריך  __________________      

   

 שם נציג המועצה בביקורת  ___________________     שם נציג הקבלן  ____________________

 

 

  

 תאור הפעולה

 

 

 טופל

 

 הערות

בדיקת שלמות מתקני תאורת הרחובות  על  .1
 כל  האביזרים, לרבות תשתיות תת קרקעיות

 

 

 

 

  

 בדיקת ניקיון המתקנים .2

 

 

 

 

  

3. 

 

 בדיקת  תקינות פנסי התאורה
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 בדיקת תקינות עמודי התאורה והזרועות .4

 

 

 

 

 

  

 

 ראה במפרט המיוחד  -* פירוט הטיפול 

 

 חתימה וחותמת הקבלן  _____________________          חתימת נציג הקבלן   _______________
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 תוכנית עבודה לטיפול בתקלות במתקני תאורת רחובות - 04טופס 

 בשטח השיפוט של מועצה אזורית ברנר

 שעה  __________________                   תאריך  __________________     

   

 שם נציג המועצה  ____________________________________     חתימה  _________________

 

 ביד/בפקס  )מחק את המיותר( *נמסר לנציג הקבלן _____________________________    

 

 עצה לביצוע התיקונים:     תאריך ________________   שעה _____________מועד מועדף ע"י המו

 מס'

 התקלה

פירוט התקלות )לציין אם ידוע שם רחוב מס' עמוד תאורה/מרכזיה למאור  
 ומהות התקלה(

 

 הערות

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  

 

 

8  
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9  

 

 

10  

 

 

 

  

 

 הערות:

 

 (  הטופס יצולם בשלושה העתקים )עותק אחד ימסר לקבלן ביד או בפקס , עותק שני יועבר למפקח 1
 

 ועותק שלישי יועבר למחלקת מאור למעקב ופיקוח(.      

 

 (  המועצה תקבע זמן מועדף  לביצוע התיקונים, במידה ולא נקבע זמן מוגדר ע"י המועצה אזי 2

 

 שעות להגיע לאתר ולהתחיל בביצוע התיקונים , הקבלן  48תוך המועד המחייב את הקבלן הוא     

 

 יעבוד ברציפות עד לסיום תיקון התקלות.    

 

 דו"ח סיום טיפול בתקלות על פי תוכנית עבודה, וזאת בכל  05(  הטופס יצורף על ידי הקבלן לטופס 3

 

 חשבון חודשי.     
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 פי תוכנית עבודה במתקני תאורת רחובותדו"ח סיום טיפול בתקלות על  - 05טופס 

 בשטח השיפוט של מועצה אזורית ברנר

 מיקום מתקן תאורת הרחובות  ________________________________  מרכזיה למאור מס'______

   

 מקור הדיווח על התקלה  ___________________ תאריך הדיווח __________  שעת הדיווח _____  

 

 בביקורת  ___________________     שם נציג הקבלן  _____________________ שם נציג המועצה

 מס'

 התקלה

 פירוט התקלות בדיווח

 

שעת  התיקון שבוצע
הגעה 

 למיתקן

שעת 
סיום 

 התיקון

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

6  

 

   

7  

 

   

8  

 

   

9  
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10  

 

   

 

 * על כל דיווח של תקלה או תקלות בו זמנית לגבי מתקני תאורת הרחובות, ימולא טופס נפרד. 

 

 הערה :

 

 תוכנית עבודה לטיפול בתקלות במתקני תאורת רחובות בכל חשבון חודשי. 04הטופס יצורף על ידי הקבלן לטופס 

 

 ן   _______________ חתימה וחותמת הקבלן  ________________________     חתימת נציג הקבל

 שם נציג המועצה המאשר  ______________________     חתימת נציג המועצה  _______________
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 דיווח על תקלה בסיווג "קריאה דחופה" - 06טופס 

 במתקני תאורת רחובות

 בשטח השיפוט של מועצה אזורית ברנר

  

 שעה  __________________                   תאריך  __________________     

   

 שם נציג המועצה  ____________________________________     חתימה  _________________

 

 ביד/בפקס/בטלפון  )מחק את המיותר( *נמסר לנציג הקבלן _____________________________    

 

 מס'

 התקלה

ירוט התקלה )לציין אם ידוע שם רחוב מס' עמוד תאורה/מרכזיה פ
 למאור  ומהות התקלה(

 

 הערות

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות:

 

 (  לכל תקלה בסיווג " קריאה דחופה" ימולא טופס דיווח נפרד.1
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 (  הטופס יצולם בשלושה העתקים )עותק אחד ימסר לקבלן ביד או בפקס , עותק שני יועבר למפקח 2
 

 ועותק שלישי יועבר למחלקת מאור למעקב ופיקוח(.      

 

 בכל מקרה אם נמסרו התקלות טלפונית לקבלן ימולא במקביל טופס כנדרש וישלח לקבלן גם בפקס.    

 

 צאת לאתר לביצוע התיקונים הוא מיידי עם קבלת הדיווח על התקלה, (  המועד המחייב את הקבלן ל3

 

 הקבלן יעבוד ברציפות עד גמר העבודה וסיום תיקון התקלה.     
 

 הגעה לאתר והתחלה בטיפול בתקלה תוך שעה וחצי מרגע קבלת ההודעה.     

 

 בסיווג "קריאה דחופה"  וזאת בכל חשבון חודשי. דו"ח סיום טיפול בתקלה    07( הטופס יצורף על ידי הקבלן לטופס  4
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 סיום טיפול בתקלה בסיווג "קריאה דחופה" - 07טופס 

 במתקני תאורת רחובות

 בשטח השיפוט של מועצה אזורית ברנר

  

 מיקום מתקן תאורת הרחובות  ________________________________ מרכזיה למאור מס'______

   

 הקבלן _______________________________שם 

 

 שם נציג המועצה בביקורת  ___________________    שם נציג הקבלן  _____________________

 

 מס'

 התקלה

 פירוט התקלה

 

שעת  התיקון שבוצע
הגעה 

 למיתקן

שעת 
סיום 

 התיקון

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 * על כל דיווח של תקלה בסיווג "קריאה דחופה" במתקני תאורת הרחובות, ימולא טופס נפרד. 

 

 

 : הערה

 

 דיווח על תקלה בסיווג "קריאה דחופה" במתקני תאורת  06הטופס יצורף על ידי הקבלן לטופס 
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 רחובות וזאת בכל חשבון חודשי.

 

 חתימה וחותמת הקבלן  ________________________     חתימת נציג הקבלן   _______________

 

 יג המועצה  _______________שם נציג המועצה המאשר  ______________________     חתימת נצ
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 דוגמת יומן עבודה לאחזקה - 08טופס 

 

 יומן עבודה לאחזקת מתקני תאורה -מועצה אזורית ברנר 

 דף מס'  ........................................                                                       שם הפרויקט ..................................................................                                                  

 תאריך  ........................................                     ....................                                                                                                         חוזה/הסכם מספר..........  

 ג אויר ..................................... ....................                                                                                                       מזשם הקבלן  ...................................................  

 

  

        תיאור מהלך העבודה                                                                                                                                                

  
..................................................................................... .....................................

                         ........... 

  
 ..........................................................................................................................

                         ........... 

  
................... .......................................................................................................

                         ........... 

  
.................................................................................................................. ........

                         ........... 

  
 ..........................................................................................................................

 ........... 

   

                                                 עבודות וציוד באתר                                                                                                            

    
 ..........................................................................................................................

                         ........... 

    
........................................ ..................................................................................

                         ........... 

    
 ..........................................................................................................................

...........                         

    
 ..........................................................................................................................

                         ........... 

    
................................................................ ..........................................................

                        ........... 
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......................................................................... .................................................

                         ........... 
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 ........... 

  
................................ ..........................................................................................
                         ........... 

 

    
 ..........................................................................................................................

                         ........... 

    
......................................................................................... .................................

                        ........... 

    
 ..........................................................................................................................

                         ........... 

 

   

      הערות הקבלן                                                                                                                                                          

  
...................................................................................................... ....................

                         ........... 

  
 ..........................................................................................................................

 ........... 
  

............................................................. .............................................................
   ........... 

  
 ..........................................................................................................................

   ........... 
  

 ......................................... .................................................................................
  ........... 

  
 ..........................................................................................................................

 ........... 
  

 

      הערות המפקח                                                                                                                                                              

    
 ..........................................................................................................................

                         .......... 

    
.......................................................................................... ................................

                        .......... 
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                        .......... 

    
........................ ..................................................................................................

                        .......... 

    
....................................................................................................................... ...

                         .......... 
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 ........................................... המפקח..

 . חתימת המפקח..........................                                                                                               חתימת הקבלן...........................................                                                                        
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 א 15נספח 

 הוראות בטיחות 

יושלם במסגרת חתימת   – הקבלן יעסיק מהנדס בטיחות  –הצהרה של מהנדס בטיחות 
 הסכם

 

 _____________________________שם הקבלן:    12/2019שם ומס' המכרז: 

שם מהנדס הבטיחות: _________________________________  מספר רישיון: 
 _________________ 

 

 הריני מצהיר בזאת, כדלקמן:

הנני בקיא בכל הוראות הדין הנוגעות לענייני בטיחות בעבודות מסוג העבודות הנדרשות במסגרת  .7
 , בעבודות בניה והנדסה אזרחית. המכרז כאמור בעבודה, ובין השאר

למדתי היטב את דרישות העבודות נשוא המכרז כאמור, ביקרתי ובחנתי את אתר העבודות ואני ער  .8
 לכל הסיכונים הפוטנציאלים הטמונים באתר, הן לאנשים והן לרכוש. 

אני מתחייב להנחות ולוודא כי כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים להבטחת שלומם  .9
ותם, הן של העובדים, הן של עוברי אורח והן של כל גורם אחר שישהה באתר וכן להבטחת ובטיח

 -שלמותו של רכוש המועצה באתר, בכל עת במהלך ביצוע העבודות עד למסירתם המלאה למזמין 
 להנחת דעתו.  

ות הנני מתחייב, כי העובדים וכן כל העוסקים מטעם הקבלן בביצוע העבודות, יעברו הדרכות בטיח .10
מתאימות, יהיו ערים להנחיות הבטיחות הרלבנטיים החלים בקשר עם ביצוע העבודות וכן יהיו 

 מצויידים בכישורים ובציוד הדרוש לשם הבטחת הבטיחות באתר העבודה.

 על כך באתי על החתום:

 

 שם: ____________________ חתימה: ___________________

 

 

 

 

 

 

 'ב  15נספח מספר  
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 בטיחות קבלן ראשי )"מבצע הבניה"( 

 ביצוע עבודות תאורת לד 

דרישות נספח זה מקבלן ראשי "מבצע הבנייה" הוא חלק בלתי נפרד מן ההסכם והפרתו כדין הפרת  .1
 ההסכם עצמו.

 

 מינוי קבלן ראשי "מבצע הבניה": .2

יבצע, יספק ויהיה במסגרת העבודה ישמש הקבלן כ"קבלן ראשי" של הפרוייקט ובתפקידו זה  .2.1
 להיבטי הבטיחות השונים בפרוייקט. אחראי

 -לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח 6הקבלן הוא "מבצע הבנייה" עפ"י סעיף  .2.2
 , עד השלמה סופית של הפרוייקט. 1988

צע הבניה" של כל הפרוייקט והוא ישא בכל החובות המוטלות בהתאם יראו את הקבלן "כמב .2.3
 בתקנות הנ"ל.

 אחריות מנהל העבודה: .2.4

שמבוצעת באתר   ויהיה נוכח כל זמןסידורי הבטיחות באתר    ישגיח,יפקח ויוודאמנהל העבודה   •
 .עבודה

 מנהל העבודה ידריך העובדים לבטיחות ויתעד זאת בפנקס ההדרכה. •

באתר ו/או מעבר לשעות הרשומות בחוק שעות עבודה ומנוחה באם תבוצע עבודת לילה  •
 (.3.2יתמנה מנהל עבודה נוסף למשמרת שניה )המנוי עפ"י סעיף 

 

 חובות מבצע הבניה במסגרת נספח הצעה זה: .3

 4מינוי ממונה על הבטיחות בחברה והגדרת היקף פעילותו באתר )מינימום ביקורת שבועית בת  .3.1
 נה והיקף פעילותו יתועד ויועבר למפקח מטעם המזמין.שע'(. אישור כשירות של הממו

מנוי מנהל עבודה: "מבצע הבניה" ימנה מנהל עבודה מוסמך אשר ישלח הודעת מנוי אל אגף  .3.2
 (,העתק מטופס זה יועבר למפקח מטעם המזמין. 155הפיקוח במשרד התמ"ת )טופס 

 חובת ניהול הבטיחות. .3.3

 

 ניהול בטיחות ותוכנית בטיחות .4

 מבצע הבניה לקיים "תוכנית בטיחות" כתובה הכוללת את המרכיבים הבאים:על  .4.1

 הגדרת סמכויות ואחריות לבטיחות של ממלאי תפקידים שונים באתר ובחברה.  .4.1.1
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פירוט שיטות לאיתור גורמי סיכון, הערכת סיכונים, ובקרת סיכונים הכוללות, לכל  .4.1.2
סיכונים )באמצעות סקירה מראש הפחות, פירוט של שיטות או נהלים לאיתור והערכת 

 של סביבת העבודה ופעילויות מסוכנות(, ושגרת סיורי בטיחות לאיתור מפגעים.

פירוט של גורמי סיכון מיוחדים באתר, ונהלים ו/או הוראות עבודה ו/או הוראות  .4.1.3
 בטיחות לגבי ביצוע עבודות שיש בהם סיכון לבריאות או חיי אדם

ובדים על סיכונים בעבודה ומדריכים אותם לעבודה פירוט האופן בו מיידעים את הע .4.1.4
כולל נושאי שיתוף עובדים בניהול הבטיחות והגיהות, סוגי הדרכות, מועדי  –בטוחה 

ההדרכות ומבצעי ההדרכה, ואופן יידוע העובדים לגבי שמות של ממלאי תפקידים 
 בנושאי הבטיחות באתר.

 ומועדי הבדיקות לביצוע / שבוצעו.פירוט של ציוד הדורש בדיקות תקופתיות / תסקיר,  .4.1.5

 רשימות עובדים לבדיקות רפואיות, ורשימות של בדיקות סביבתיות לביצוע . .4.1.6

דרישות כשירות ופירוט הסמכות של בעלי תפקידים לגביהם נדרשות הסמכות, כגון:  .4.1.7
 חשמלאים, בוני פיגומים, מנהלי עבודה מוסמכים. 

במקרה של אירוע בטיחותי, תאונה, פירוט שיטות דיווח, חקירה ופעולות מתקנות  .4.1.8
 וכמעט תאונה.

כולל למי    –פירוט האופן והכלים למדידת מצב הבטיחות באתר, ומועדי ביצוע מדידות  .4.1.9
 מדווחים.

פירוט נוהל או אופן הפיקוח על עבודת קבלני משנה, שנועד להבטיח כי אף הם עובדים  .4.1.10
 פי מדיניות ותוכנית הבטיחות של מבצע הבניה.-על

 ותוכניות היערכות ותגובה למצבי חירום. נהלים .4.1.11

 פירוט האופן בו מנהל העבודה מוודא שהפעילות באתר היא בהתאם לתוכנית הבטיחות. .4.1.12

 

במידה וביצוע העבודה דורש בצוע משימת עבודה ספציפית מורכבת, שיש בה סיכונים מיוחדים  .4.2
שאין להם ביטוי או מענה בתוכנית הבטיחות הכללית, יש לקיים תוכנית בטיחות נפרדת לאותה 

 משימה, טרם ביצועה. 

 תוכנית הבטיחות תועבר לאישור המפקח מטעם המזמין. .4.3

ה בדרישות כל דין, ובדרישות תקנים מחייבים, כולל חובת מבצע למבצע הבניה מחוייבות לעמיד .4.4
 הבנייה לעקוב אחר שינויים בדרישות רלוונטיות. 

כל המסמכים הקשורים למערך ניהול הבטיחות יישמרו, יתועדו, ויהיה זמינים לבעלי   עניין על  .4.5
 פי הצורך באתר! 

נית באמצעים עליהם יחליט בידי מפקח מטעם המזמין הסמכות לבדוק מעת לעת מימוש התוכ .4.6
לפי העניין. חובת הקבלן הינה לשתף פעולה עם מפקח מטעם המזמין ולהציג בפניו כל מסמך 

 שיידרש לצורך כך או לחילופין לאפשר לו לבדוק את המציאות באתר לפי ראות עיניו.

 דרישות ניהול הבטיחות ממבצע הבנייה: .4.7
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 הערה:

 . מינימאלייםהמפורטים להלן הינם  הביצועים הנדרשים בנושא ניהול הבטיחות

הערכת הסיכונים לפני כל משימת עבודה תקבע ספציפית את מעטפת הבטיחות והמניעה 
הנדרשים והמחייבים. הביצועים אינם באים במקום דרישות החוק בכל מקרה שבו יש סתירה 

 לחוק החוק קובע.

    

 גהות: .4.7.1

 תכולת תיק זה תקבע עפ"י מספר העובדים. – עזרה  ראשונה •

 יש להסמיך ממונה ארגז עזרה ראשונה. 25באם מספר העובדים יעלה על 

 יסופקו לאתר מי שתיה בעלי איכות טובה. – מי שתיה •

 יותקנו שרותים זמניים באתר. -שרותים •

 . יותקן מקום אכילה לעובדים מוגן מפגעי מזג האויר לנוחות העובדים  -מקום אכילה •

 

 ציוד מגן אישי וציוד בטיחות: .4.7.2

מבצע הבניה יעמיד לרשות עובדיו,הקבלנים מטעמו ו/או קבלנים אחרים  .4.7.2.1
המועסקים באתר לרבות הקבלנים הממונים, את כל פרטי ציוד המגן האישי 

 הנדרשים על פי הערכת הסיכונים למשימת העבודה:

 כובע מגן, נעלי בטיחות ומשקפי מגן. -ציוד מגן בסיסי  .4.7.2.1.1

כפפות על פי סוג העבודה )מניעת חיכוך, כוויות, חומרים כימיים,  .4.7.2.1.2
 התחשמלות(.

 הגנת עיניים. .4.7.2.1.3

 הגנת שמיעה. .4.7.2.1.4

 הגנת פנים. .4.7.2.1.5

 הגנת ידיים ורגליים. .4.7.2.1.6

 הגנה מפני נפילה מגובה. .4.7.2.1.7

 באחריות מבצע הבניה, לספק לעובדיו את פרטי הציוד לניהול הבטיחות: .4.7.2.2

והפרדתו  אמצעי ניתוב וחסימה תקניים ובכללם גידור האתר .4.7.2.2.1
 מסביבתו תוך התקנת שערי מעבר.
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 אמצעי תימרור ושילוט תקניים. .4.7.2.2.2

 מטפי כבוי אש. .4.7.2.2.3

 אמצעי גידור וחסימה. .4.7.2.2.4

מבצע הבניה יחזיק ציוד עזרה ראשונה רפואית וציוד כבוי אש תקין ותקני,  .4.7.2.3
 עפ"י דרישות פקודת הבטיחות בעבודה.

 הדרכה לעובדים ומנהלים: .4.7.3

 נדרש לביצוע הדרכות לכלל העובדים.מבצע הבניה יתכנן ויקצה את הזמן ה .4.7.3.1

 ההדרכות תועברנה בשפה העברית. .4.7.3.2

 באם יהיה צורך יעמיד מבצע הבניה על חשבונו מתורגמן לשפות זרות: .4.7.3.3

 הדרכה בסיסית. .4.7.3.3.1

הדרכה לעבודות ספציפיות )כמו עבודות חשמל, עבודות חפירה,  .4.7.3.3.2
 בטיחות בעבודה בסביבת סיכוני עב' בגובה וכיו"ב(.

 מנהלים ובעלי תפקידים.הדרכת  .4.7.3.3.3

בנוסף להדרכה, יבצע מבצע הבניה הדרכות משלימות בעצמו, הדרכות  .4.7.3.4
 שבועיות של מנהלי העבודה.

 כשירות ציוד: .4.7.4

 הדרישות בסעיף זה מתבססות על:

 פקודות הבטיחות בעבודה ותקנותיה. •

 חוק החשמל. •

 תקני מכון התקנים הישראלי. •

 תכנית הבטיחות של מבצע הבנייה.        •

 

 מבצע הבניה יוודא כי פרטי הציוד שבהם ייעשה שימוש הינם תקינים ותקניים. .4.7.4.1

 ימסרו תסקירי בדיקה תקופתית של בודק מוסמך למפקח מטעם המזמין. .4.7.4.2

כלים חשמליים מטלטלים לרבות כבל מאריך ייבדקו כל רבעון ע"י חשמלאי  .4.7.4.3
 מוסמך.

 מכני, כולל מלגזה,יצוייד בהתרעה קולית לנסיעה לאחור.כל כלי רכב  .4.7.4.4
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 תאונה,"כמעט ונפגע", טיפול, דיווח, ניתוח, לימוד ויישום לקחים: .4.7.5

 :תאונה .4.7.5.1

 כל אירוע בו נפגע אדם  .4.7.5.1.1

ו/או כל אירוע בו נגרם נזק למערכת/מבנה/ציוד )פירוט הדרישות  .4.7.5.1.2
 בפנקס הכללי(.

 יש לדווח לגורמים הבאים:

 מיידית למנהלים האחראיים.יש לדווח  •

 יש לדווח למפקח מטעם המזמין. •

 יש לדווח לאגף הפיקוח במשרד התמ"ת. •

 יש לדווח מיידית לממונה הבטיחות מטעם הקבלן. •

 ":כמעט ונפגע" .4.7.5.2

תקרית בה לא נפגע אדם או רכוש, אולם היה פוטנציאל לפציעה או  .4.7.5.2.1
 לנזק )פירוט הדרישות בפנקס הכללי(.

 ים:יש לדווח לגורמים הבא

 יש לדווח למנהלים האחראיים בשטח ובמשרדים. •

 למפקח מטעם המזמין לדווחיש  •

 :מערכת הפקת לקחים .4.7.5.3

ממונה הבטיחות וצוות ניהול האתר מטעם "מבצע הבניה" יבצעו  .4.7.5.3.1
ניתוח אירוע, יאתרו את הגורמים והפערים ויישמו את הלקחים 

 למניעת הישנות אירועים נוספים.

 מעקב אחר יישום הלקחים.ממונה הבטיחות יבצע  .4.7.5.3.2

 כללי: .4.7.6

לגרוע מאחריות מבצע הבניה לנושאים נוספים / תקנות אחרות שאינן   4אין באמור סעיף  
מוזכר בזאת כי אחריות מבצע הבניה היא לביצוע ויישום כל תקנות   –כלולות בסעיף זה  

 הבטיחות בעבודה המופיעות בדרישות כל דין.

 קבלני משנה וקבלנים ממונים: .5

 קבלני משנה באתר יחשבו כעובדי "מבצע הבניה" בלבד ותחת אחריותו הבלעדית. .5.1
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 למזמין לא תהיה כל נגיעה לקבלנים אלו בנושאי הבטיחות השונים. .5.2

לעניין הבטיחות גם קבלני משנה ממונים אשר מונו ע"י המזמין יהיו תחת אחריות "מבצע הבניה"  .5.3
 .5.1עפ"י סעיף 

 

 יןמערכת דיווח למפקח מטעם המזמ .6

חובת מבצע הבניה ועובדיו לשתף פעולה ככל שיידרש באספקת תיעוד וכל מסמך שיידרש בנושא  .6.1
 ניהול הבטיחות למפקח מטעם המזמין.

במידה שהמפקח יראה לנכון לערוך סיור באתר ולעמוד על מצב הבטיחות באתר יקצה לכך מבצע  .6.2
 הבניה את המשאבים והסיוע הנדרש.

 הערה שיקבל ממפקח מטעם המזמין באחת הדרכים הבאות:על מבצע הבניה להגיב על כל  .6.3

 אישור על ביצוע כנדרש. .6.3.1

 הסתייגות כתובה ומנומקת. .6.3.2

בסמכות, מפקח מטעם המזמין, עפ"י שיקול דעתו, לעצור את העבודה באתר, במידה שקיימת  .6.4
 סכנה לפגיעה בחיי אדם.

ביר דיווחים למפקח מבצע הבניה באמצעות ממונה הבטיחות ו/או צוות ניהול האתר מטעמו יע .6.5
 מטעם המזמין עפ"י הפירוט להלן:

תוכנית בטיחות של האתר הכוללת היבטי שלום ציבור ופתרונות  –טרם פתיחת האתר  .6.5.1
 הגנה.

ממצאי סקרי מפגעים שנערכו  ע"י ממונה הבטיחות של מבצע הבניה  –דו"ח חודשי  .6.5.2
 ותיעוד סטטוס ו/או אופן תיקון הליקוי.

 פעילות הדרכה שבוצעה באתר והתאמה לתוכנית הבטיחות. –דו"ח חודשי  .6.5.3

תסקירי בטיחות של הציוד הדורש בדיקות תקופתיות באתר ואופן הטיפול בליקויים אם  .6.5.4
 התגלו.

ניתוח אירועים במקרה של תאונה או "כמעט ונפגע", המסקנות וסטטוס היישום שלהם  .6.5.5
 בשטח.

 המזמין.סטטוס יישום הערותיו של מפקח מטעם  -דו"ח חודשי  .6.5.6
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  16נספח 

 כתב כמויות
 כתב כמויות לעבודות האספקה וההתקנה  .א

 כתב כמויות למילוי בכל הנוגע לעבודות ההקמה/כתב כמויות הקמה 

  –ההוראות הבאות  יחולו 

 על המציע למלא את כל הסעיפים בכתב הכמויות.  (1)

סעיף בכתב הכמויות שלא מולא, מחירו ייחשב ככלול כחלק מסיכום  (2)

 "( ויחייב את המציע.0המחירים בכתב הכמויות )כמחיר "

על המציע לנקוב במסגרת הצעתו במחירי יחידה זהים ביחס לסעיפים  (3)

רשאי המזמין לחשב  -זהים. מציע שיציע מחירים שונים לסעיפים זהים 

פי מחיר היחידה הנמוך מביניהם ביחס לכל אחד -את התמורה על

 מהסעיפים.

 מרכזיות 65 -במועצה כ

  -כתב כמויות לשקלול 
 

כמות  רכיב לתימחור מס"ד
במכרז 

עפ"י 
 סקר

מחיר 
מוצע 

ליחידה 
בש"ח 

לא כולל 
 מע"מ 

סה"כ 
 –מחיר 

מחיר 
כפול 

 –כמות 
לא כולל 

 מע"מ 

בהספק בתפוקה אורית המקבילה  LED גוף תאורה  .1
 נל"ג לפחות W 70-ל

 

  

382   

בהספק בתפוקה אורית המקבילה  LED גוף תאורה  .2
 נל"ג לפחות W 150-ל
 

1,447   

בהספק בתפוקה אורית המקבילה  LED גוף תאורה  .3
 נל"ג לפחות W 250-ל
 

61   

מטאל הלייד  W 1000-המקבילה ל  LED גוף תאורה  .4
 לפחות

2   

 אספקת והתקנת יחידת תקשורת 'טונדו' בגו"ת   .5
LED   קיים מותקן. היחידה תסופק פעילה

 ומתקשרת קומפלט

1,892   

מחיר  קומפלט לכל  –תוכנת שליטה ובקרה 'טונדו'   .6
יחידת סנסור פעיל נכללת במחיר גו"ת וכוללת 

שנים מלאת  10 -ניהול, תחזוקה, אחריות ושירות ל

1   
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חודשים( בהתאמה לתקופת האחריות לגו"ת  120)
 שיהיה  מתקשר ומנוהל כולל אנליטיקה 

  סה"כ כתב כמויות ללא מע"מ 

  מע"מ 

  סה"כ כתב כמויות כולל מע"מ 

 

 יש למלא מחירים –כתב כמויות לא לשקלול 

 

מחיר ליחידה   מס"ד
 לא כולל מע"מ 

מחיר ליחידה 
 כולל מע"מ 

אספקת והתקנת מונה אנרגיה כולל משנה זרם   .1
 ומתאם תקשורת, כולל חיווט 

  

   מטר. 4עד –עמוד תאורה  -אספקה והתקנה   .2

 4עמוד תאורה בגובה של מעל  -אספקה והתקנה   .3
  8מטרים ועד 

  

 8עמוד תאורה גובה של מעל  -אספקה והתקנה   .4
 מטרים,  10מטרים ועד עד  

  

 10עמוד תאורה גובה של מעל  -אספקה והתקנה   .5
 מטרים

  

הגבהת עמודי  -שיפור/תיקון עמוד תאורה קיים   .6
תאורה קיימים ותיקון עמודים על כלל רכיביהם 

 ללא צביעה

  

חלקיה שיפור/שיפוץ מרכזיית תאורה על כלל   .7
 קומפלט –ורכיביה כולל אישור מהנדס בודק 

  

   מטר  2ובאורך של עד   זרוע בזויות שונות  .8

לגופי תאורה לד קיימים עם   NEMAהוספת   .9
 הכנה 

  

עם   RFהוספת יחידת שליטה ובקרה 'טונדו'   .10
אנטנה פנימית )עדיפות ראשונה( או חיצונית 
)באישור המפקח ( לפנסי לד קיימים ללא הכנה ל 

NEMA 

  

 

 

אחוזים ומחירון  25כל רכיב שאיננו נכלל בכתב הכמויות יתומחר על בסיס מחירון דקל בהנחה של 
במידה  –לשקלול אחוזים להחלטת המועצה. בכל הנוגע לכתב כמויות לא  30משכ"ל בהנחה של 

 –אחוז  30אחוז /מחרון משכ"ל בהנחה של  25והצעת המציע תהיה גבוהה ממחירון דקל בהנחה של 
 , ע"פ הנמוך.30%או מחירון משכ"ל בהנחה של  25%העבודות יתבצעו ע"פ מחירון דקל  בהנחה של 

כיבים יש לפנות לחברת טונדו לקבלת הצעת מחיר לר – בהתייחס למערכת שליטה ובקרה*** 
תשומת לב המציעים להבהרות לפיהן מערכת ניהול ובקרה שתסופק תהיה מערכת הרלבנטיים. 
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טונדו סמארט של חברת טונדו והספק הזוכה ידרש להתקשר ישירות עם החברה כאמור לאספקת 
 המערכת. 

 המחיר הינו ע"פ יחידה, גם במקרה של הגדלה/ הקטנה כמויות.

 התשלום ע"פ ביצוע בפועל. 

 

 כמויות לעבודות התחזוקה כתב .ב

 יש למלא את שיעור ההנחה המוצעת ומחיר לאחר ההנחה.

 שיעור ההנחה יחול על כל רכיבי כתב הכמויות.

 התשלום ע"פ ביצוע בפועל. 

 מס"ד

 מחיר  יחידה תאור

סה"כ  כמות 
מחיר 
כפול 

 –כמות 
לא כולל 

 מע"מ 

 
1 

תחזוקה בתקופת  –מחיר לחודש 
עבודת אחזקה ביצוע  -ההקמה 

"  TOTAL RISKחודשית בשיטת "
קומפלט לכלל מתקני התאורה 
במועצה ובכלל זה גופי תאורה, יחידות 
בקרה, מרכזיות תאורה, רכזות 
תקשורת, עמודי תאורה וכל ציוד 
תאורה ו/או כזה הקשור למערכת 
התאורה כולל תשתיות חשמל 

 ותקשורת בכל ישובי המועצה. 
 
 

מחיר 
  -לחודש 

רכת כלל מע
המאור 

הציבורי 
 במועצה

5,000  ₪
לחודש לא 

 כולל מע"מ  

 
חודשי  6

תקופת 
 ההקמה 

 
30,000  ₪ 

 
 

  –בתקופת הבדק  –מחיר לחודש 
ביצוע עבודת אחזקה חודשית בשיטת 

"TOTAL RISK קומפלט לכלל  "
מתקני התאורה במועצה ובכלל זה גופי 
תאורה, יחידות בקרה, מרכזיות 
תאורה, רכזות תקשורת, עמודי 
תאורה וכל ציוד תאורה ו/או כזה 
הקשור למערכת התאורה כולל 
תשתיות חשמל ותקשורת בכל ישובי 

 המועצה. 
 

מחיר 
לחודש 

בתקופת 
 הבדק 

כלל מערכת 
המאור 

הציבורי 
 במועצה

2,500  ₪ ₪
לחודש לא 

 כולל מע"מ 

 
 

12 
 חודשים 

 
30,000 ₪ 

 



131 

 

 

 

 

תחזוקה לאחר תום  –מחיר לחודש  
ביצוע עבודת אחזקה  -תקופת הבדק  

"  TOTAL RISKחודשית בשיטת "
קומפלט לכלל מתקני התאורה 
במועצה ובכלל זה גופי תאורה, יחידות 
בקרה, מרכזיות תאורה, רכזות 
תקשורת, עמודי תאורה וכל ציוד 
תאורה ו/או כזה הקשור למערכת 
התאורה כולל תשתיות חשמל 

 ותקשורת בכל ישובי המועצה. 
 

מחיר 
לחודש 

לאחר תום 
תקופת 
 הבדק  

כלל מערכת 
המאור 

הציבורי 
 במועצה

5,000  ₪
לחודש לא 

 כולל מע"מ  

 
 
 

48 
 חודשים 

 
240,000 

 ₪ 

 
 לא כולל מע"מ  –סה"כ כתב כמויות תחזוקה 

 
₪ לא כולל  300,000

 מע"מ 

 
 %_____________ הנחה    -שיעור הנחה מוצעת  

 
  סה"כ מחיר לאחר הנחה מוצעת 

 סה"כ מחיר לאחר הנחה + מע"מ 
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 17נספח 

 הצעה מקצועית 
 יש למלא את הטופס באופן קריא ולהגישו כחלק מההצעה למכרז

 לכבוד

 מועצה אזורית ברנר 

 )להלן: "המכרז"( 12/2019טופס הצעה מקצועית בעניין מכרז פומבי מס' הנדון: 

 פרטי המציע .1

 _______________________________________________שם המציע:  .א

 מספר מזהה )ח.פ.(: __________________________________________ .ב

 כתובת: __________________________________________________ .ג

 מספר טלפון: ______________________________________________ .ד

 _____________________________________________ מספר פקס: .ה

 כתובת דוא"ל: _____________________________________________ .ו

 פרטי איש הקשר מטעם המציע .2

 שם איש הקשר: ____________________________________________ .א

 __________________________________________________תפקיד:  .ב

 מספר טלפון: ______________________________________________ .ג

 _____________________________________________ מספר פקס: .ד

 כתובת דוא"ל: _____________________________________________ .ה

  לדרישות מקצועיות ולמפרטים הטכנייםהערות לאופן השלמת טבלת ההתאמות  .3

יש להשלים את הדרישות המצוינות בטבלה ולצרף את המסמכים המצוינים בטבלה. בהיעדר  .א
התייחסות מלאה לאחד או יותר מסעיפי הדרישה המפורטים בטבלה להלן, יפרש המזמין שאין 

 .והצעתו תפסל על הסףלמציע את היכולת לממש את הנדרש 

וככזה מהווה תנאי סף. אם   14-11נספחים  ווה חלק מדרישות המפרטים ו/או  כל סעיף בטבלה מה .ב
אין ביכולת המציע לענות תשובה מפורטת ו/או אין ביכולת המציע לעמוד בדרישה מסוג זה, 

 .הצעתו תפסל על הסף

סעיפי הדרישות המפורטים בטבלה להלן ולגבות את התשובות ע"י המסמכים  כלחובה לענות על  .ג
 הנדרשים, שיצורפו על ידי המציע לטבלה זו. 

המסמכים ימוספרו כמפורט בטבלה, יש לסמן את מספר המסמך ליד הפסקה המתאימה במסמך  .ד
 שמצרף המציע, ניתן להפנות למספר סעיפים באותו המסמך.

ן הינו תמציתי ונועד לסייע בבדיקת עמידת ההצעות בדרישות תיאור הדרישות בטבלה להל .ה
. על המציע להתייחס לדרישות בהרחבה במסמכי המכרז. אין המכרז, לשם נוחות הבדיקה בלבד

השלמת הטבלה  פוטרת את המציע מחובת התייחסות ליתר סעיפי הדרישות במכרז ובמפרטים 
 .   14-11נספחים ו/או 
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למען הסר ספק, האמור בטבלה זו מהווה דרישות   –  מקצועיות ולמפרטים הטכניים  טבלת ההתאמות לדרישות
 סף טכניות במכרז 

 מסמך

 מספר

הדרישה והמסמך 
 הנדרש )ככל שנדרש(

 תשובת  המציע

במקום    Vנא לסמן 
 :המתאים

 

אסמכתאות 
 מצורפות

בדבר   Vנא לסמן 
צירוף המסמך 
הנדרש ולמלא את 
מספר המסמך 

המצורף 
ולסמן  כאסמכתא

במרקר את הסעיף 
הרלבנטי בגוף 

 האסמכתא

 מענה מפורט 

)נדרש רק בסעיפים 
בהם אין דרישה 

בעמודת  Vלסימון 
 "תשובת המציע"( 

במידת הצורך, ניתן 
לצרף דף עם פירוט 
ולציין את שם המסמך 

 בטבלה   

 כללי

תעודת הסמכה לתקן    1
ISO-9001:2008 

בתחום תאורה 
 מציע -וחשמל

 עומד   לא
 עומד

 _____ 

תעודת הסמכה לתקן    2
ISO-9001:2008 

בתחום תאורה 
 יצרן -וחשמל

 עומד   לא
 עומד

 ______ 

 עבודות אספקה והתקנה של המתקנים

כתב הסמכה מאת    3
היצרן למתן שירות 

 אחריות

 עומד   לא
 עומד

 _____ 

הצהרת היצרן שכל    4
רכיבי גופי התאורה 

 ביצור שוטף

 עומד   לא
 עומד

 ______ 

המציע הוא בעל זיכיון    5
 3-בבארץ, לפחות 

האחרונות,  השנים
לאספקת גופי תאורה, 
של יצרן הגופים 
המוצעים על ידו. דוג' 
לאסמכתא להוכחת 
דרישה זו: הסכם של 
המציע עם היצרן/ 
היבואן הרשמי/ זכיין  
)ניתן להשחיר סעיפי 

 התמחור(.

 עומד   לא
 עומד

 _____ 
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 מסמך

 מספר

הדרישה והמסמך 
 הנדרש )ככל שנדרש(

 תשובת  המציע

במקום    Vנא לסמן 
 :המתאים

 

אסמכתאות 
 מצורפות

בדבר   Vנא לסמן 
צירוף המסמך 
הנדרש ולמלא את 
מספר המסמך 

המצורף 
ולסמן  כאסמכתא

במרקר את הסעיף 
הרלבנטי בגוף 

 האסמכתא

 מענה מפורט 

)נדרש רק בסעיפים 
בהם אין דרישה 

בעמודת  Vלסימון 
 "תשובת המציע"( 

במידת הצורך, ניתן 
לצרף דף עם פירוט 
ולציין את שם המסמך 

 בטבלה   

ניסיון מוכח של יצרן    6
גופי התאורה בכמות 

 3-יח' ב   1,500של 
האחרונות. דוג'  שנים

לאסמכתא להוכחת 
דרישה זו: הסכם של 
היצרן )ניתן להשחיר 

 סעיפי התמחור(. 

 עומד   לא
 עומד

 ______ 

מפרט טכני של גוף    7
 התאורה )מיצרן(

 לא עומד עומד   

   _____ _____ שם יצרן גוף התאורה   8

   _____ _____ דגם גוף התאורה   9

   _____ _____ שם יצרן הלד   10

   _____ _____ יצרן הדרייברשם    11

מגוון הספקים     12
חשמליים  )כולל 

 הפסדים(

 לא עומד עומד   

שטף האור הנפלט    13
 מגוף התאורה )לומן( 

 לא עומד עומד   

תעודת התאמה ל ת"י    14
)החלק הרלוונטי(   20
: 

 לא עומד עומד    

התאמה  • 
לטמפ' 
 55ºCסביבה 
 לפחות

 לא עומד עומד   

-דרגת הגנה • 
IP66 לפחות 

 לא עומד עומד   

דרגת הגנה  • 
מפני הלם 

 לא עומד עומד   
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המצורף 
ולסמן  כאסמכתא

במרקר את הסעיף 
הרלבנטי בגוף 

 האסמכתא

 מענה מפורט 
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בעמודת  Vלסימון 
 "תשובת המציע"( 

במידת הצורך, ניתן 
לצרף דף עם פירוט 
ולציין את שם המסמך 

 בטבלה   

 –חשמלי 
בידוד כפול 

 או הארקה

התקן הגנה  • 
מנחשולי 

מתח בסיווג 
של 

10KV/10K
A  פירוט(

בתעודת 
התאמה 

 (20לת"י 

 לא עומד עומד   

)בהתאם   CBת.ב.    15
 למפרט(

 לא עומד עומד   

מקדם הספק )הצהרת    16
 יצרן(

 עומדלא  עומד   

 2.1חלק    961ת.ב. ת"י     17
)תאימות 

אלקטרומגנטית(  או 
EN-55015 

   לא עומד עומד

חלק  961ת.ב. ת"י    18
)הפרעות  12.3

מוליכות, זרמי 
-IECהרמוניות(   או 

61000-3-2 

   לא עומד עומד

חלק  961ת.ב. ת"י    19
)הפרעות  12.5

מוליכות, שינויים 
-IECרגעיים( או  

61000-3-3 

 עומד   לא
 עומד

  

  61547 ת.ב. תקן ת"י   20
 IEC-61547או 

)תאימות וחסינות 

 עומד   לא
 עומד
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 מצורפות

בדבר   Vנא לסמן 
צירוף המסמך 
הנדרש ולמלא את 
מספר המסמך 

המצורף 
ולסמן  כאסמכתא

במרקר את הסעיף 
הרלבנטי בגוף 

 האסמכתא

 מענה מפורט 
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לצרף דף עם פירוט 
ולציין את שם המסמך 

 בטבלה   

אלקטרו מגנטית 
 לציוד תאורה(

תעודת בדיקה    21
להתאמה לתקן 

IEC62262 (IK-08) 

 עומד   לא
 עומד

  

 IEC-62031ת.ב. תקן    22
)דרישות בטיחות 

 (LED -מנורת ה

 עומד   לא
 עומד

  

   לא עומד עומד טמפרטורת צבע     23

ערך  –ספקטרום    24
של  55%מרבי  עד 

 הפיק

 לא עומד עומד   

25   CRI   לא עומד עומד   

הצהרת יצרן ג"ת    26
IEC62707 

BINNING 

 עומד   לא
 עומד

  

תעודת בדיקה    27
להתאמה לתקן 

IEC62262  דרגת(
הגנה מפני הולם 

-IKמכאני וזעזועים 
08)

  

 עומד   לא
 עומד

  

תעודת בדיקה    28
לבטיחות 

פוטוביולוגית  
, IEC 62471ת"י/

אישור לקבוצת סיכון 
0- RG0. 

 עומד   לא
 עומד
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 מסמך
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הדרישה והמסמך 
 הנדרש )ככל שנדרש(
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לצרף דף עם פירוט 
ולציין את שם המסמך 

 בטבלה   

תעודת בדיקה לאורך    29
חיים ושרידות  של 
הלד, בהתאם 

האמריקאים לתקנים 
או הבינ"ל 
 הרלוונטיים כדלקמן:

תקנים  •
 ,אמריקאיים:

IESTM21 
IESLM79, 
IESLM82או , 

תקנים בינ"ל:  •
IEC62717, 
IEC62722 

 עומד   לא
 עומד

  

   לא עומד עומד  מחבר לחיבור מהיר   30

דו"ח פוטומטרי מלא    31
ועקום פיזור אור 
ממעבדה מוסמכות  

ISO17025 

 עומד   לא
 עומד

  

קובץ דיגיטלי    32
או  IESבפורמט 

LUMDAT   
עבור כל   LM79לפי

 פוטומטריה מוצעת

 לא עומד עומד   

לעשר כתב אחריות    33
 שנים(  10)  שנים

 מיצרן גוף התאורה

 עומד   לא
 עומד

  

הוראות התקנה    34
 התאורהמיצרן גוף 

 עומד   לא
 עומד
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 מסמך

 מספר

הדרישה והמסמך 
 הנדרש )ככל שנדרש(

 תשובת  המציע

במקום    Vנא לסמן 
 :המתאים

 

אסמכתאות 
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במידת הצורך, ניתן 
לצרף דף עם פירוט 
ולציין את שם המסמך 

 בטבלה   

הוראות תחזוקה    35
 מיצרן גוף התאורה

 עומד   לא
 עומד

  

ממשק    36
  DALIתקשורת

בהתאם לדרישות 
   IEC62386תקן 

 לא עומד עומד   

כתב אחריות היצרן    37
מלא ומפורט לגופי 

)עשר(  10-התאורה ל
 חודשים( 120שנים )

כתב האחריות יכלול 
שיבוב מלא לטובת 

 המועצה

 לא עומד עומד   

כתב אחריות היצרן    38
מלא ומפורט ליחידות 
השליטה, הבקרה 

)עשר(  10-לוהרכזות 
 חודשים( 120שנים )

כתב האחריות יכלול 
שיבוב מלא לטובת 

 המועצה

 לא עומד עומד   

 טונדו - 19נספח מספר  –ת והתקנה של מערכת השליטה ובקרה ק*** עבודות אספ

מימשק הניהול כולו    39
 בשפה העברית

 לא עומד עומד   

התוכנה מאפשרת    40
התממשקות עתידית 
עם מערכת שליטה 
ובקרה מועצתית 

 אחודה

 לא עומד עומד   

התוכנה מספקת    41
פתרון מובנה 

המאפשר 

 לא עומד עומד   
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 מסמך

 מספר

הדרישה והמסמך 
 הנדרש )ככל שנדרש(

 תשובת  המציע
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במידת הצורך, ניתן 
לצרף דף עם פירוט 
ולציין את שם המסמך 

 בטבלה   

למשתמשים לבצע 
בעצמם אינטגרציה 
של כלל המערכות 
התפעוליות למערכת 

אחודה שו"ב 
למשתמש על פי 

 הרשאות

התוכנה מחברת את    42
היחידות התפעוליות 
על בסיס תשתית 
תקשורת ותעבורת 
מידע כפי שייקבע על 
ידי האינטגרטור 

 המוביל:

 לא עומד עומד   

 –• ניהול תאורה  
עמעום, כיבוי והדלקת 
אורות ברמת הפנס 

 הבודד

 לא עומד עומד   

מחברת מערך התוכנה    43
תאורה ותתפעל אותו 
על בסיס תהליכים 
מוגדרים לתזמון כיבוי 
והדלקת אורות 
בהתאם לשעות היום 

 ועונות השנה:

 לא עומד עומד   

ניטור  –• ניהול חשמל  
למניעת "נפילת" רשת 
על ידי זיהוי צריכה 

-חיישני מתח-חריגה 
 חשמל

 לא עומד עומד   

 

שיתבצעו עבודות אלו, הספק הזוכה ידרש לספק מערכת ניהול בקרה מסוג טונדו ***  מובהר בזאת כי ככל 
יתקשר ישירות  למסמכי המכרז. הזוכה 19סמארט של חברת טונדו שתכלול את כל הרכיבים הכלולים בנספח 
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כל רכיבי מערכת שו"ב, לרבות מערכת נו"ב כמפורט. הצעת המחיר תכלול עם חברת טונדו  לאספקת המערכת. 
      חתום ע"י המציע ומאושר ע"י חברת טונדו. 19כן, על המציעים לצרף להצעה גם את נספח  כמו
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 הצהרת המציע  .4

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ ____________ ת.ז.   .1
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ____________________________ ח.פ./ח.צ/ת.ז.  הנני .2
 "(.המכרז" -" והמציע)להלן: " 12/2019_____________, המציע במכרז פומבי 

הריני מצהיר בזאת כי כל הפרטים ב"טבלת ההתאמות לדרישות מקצועיות ולמפרטים הטכניים"  .3
 לעיל, נכונים ומדויקים. 

הריני מצהיר בזאת כי בחנתי לעומק והבנתי את כל מסמכי המכרז שבנדון, ובכלל זה: ההודעה  .4
ס הצעת המציע וכתב לעיתונות, ההוראות למשתתפים, נוסח ההסכם, המפרטים הטכניים טופ

הכמויות, ולאחר שנודעו לי, כל הפרטים הנוגעים לעבודות נשוא המכרז, הבנתי את כל התנאים 
והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה, בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת 

ראות מחיר הצעת המציע. המציע מציע בזאת לספק את כל העבודות נשוא המכרז, על פי ההו
והתנאים הקבועים בכלל מסמכי המכרז ובמחירים המפורטים בהצעת המחיר המוגשת במעטפה 

 נפרדת.

הצעת המציע מוגשת על סמך בדיקת המציע את מסמכי המכרז ואהיה מנוע מלהציג כל תביעות ו/או  .5
ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ומסמכיו או כל חלק מהם ואני  -דרישות שתתבססנה על אי

מוותר מראש על טענות כאלה; מוצהר ומוסכם בזאת כי הנני ו/או המציע מקבל/ים את כל 
 ההתחייבויות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז ללא כל הסתייגות.

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .6

המציע עומד בכל תנאי המכרז וכי היה ויזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם כי כי  .א
 רז, תהיה רשאית המועצהיה  לבטל את ההתקשרות.אינו עומד בתנאי המכ

למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז ובכלל זה כל ההתחייבויות המפורטות  .ב
 בהם. 

העבודות נשוא המכרז יסופקו בהתאם למסמכי מכרז זה וכי התמורה תשולם על בסיס  .ג
תיו ואני ו/או (, על צרופומסמכים ב' וג'ההצעה הכספית ובהתאם להוראות ההסכם  )

 המציע מוותר/ים על כל טענה בקשר לכך. 

אני ו/או המציע מצהיר/ים ומאשר/ים יהיו בידי/נו במהלך כל תקופת ביצוע העבודות נשוא  .ד
 הנדרשים בדין לשם כך על ידי/נו. המכרז כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים

וללא כל קנוניה, קשירת קשר או אני ו/או המציע מצהיר/ים כי הצעה זאת מוגשת בתום לב   .ה
 חבירה בחוזה עם כל מציע אחר לאותו מכרז.

אם הצעה זאת תתקבל, אני ו/או המציע מתחייב/ים בזאת לחתום על ההסכם בתוך המועד  .ו
הקבוע לכך בהוראות למשתתפים ולמסור בידיכם כל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז. 

 ל זכייתי/נו ולחלט את הערבות שמסרתי/נו.היה ולא נעשה כן, תהיה המועצה  רשאית לבט

ידוע לי ו/או למציע כי הכמויות המפורטות בטופס הצעת המחיר אינן אלא אומדן בלבד שאינו  .7
מחייב. הכמויות לצורכי התחשבנות תהיינה בהתאם לכמויות שתבוצענה בפועל בהתאם להזמנות 

 בכתב שתומצאנה לספק מעת לעת. 

ידוע לי ו/או למציע כי הערבות המצורפת להצעתי/נו זו משמשת להבטחת עמידתי/נו אחר הצעתי/נו  .8
ו/או המצאת ההסכם חתום על ידי/נו בצירוף כל המסמכים הנדרשים, במועד הנדרש וכי אם לא 
אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו על פי ההוראות 
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עה זו, תהיה המועצה  רשאית,  מבלי להזדקק להסכמתי/נו או למתן הודעה למשתתפים והצ
מוקדמת ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לה על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, לחלט את 
סכומה, כמו כן, כי סכום הערבות נקבע כפיצוי מוסכם בכל אחד מהמקרים המנויים בהוראות 

על כל טענה ו/או דרישה כנגד המועצה  במקרה בו תממש את זכותה   למשתתפים, והנני/ו מוותר/ים
 כאמור.

אני ו/או המציע מצהיר/ים כי כל האמור בהצעתי/נו על נספחיה הינו אמת וכי הנני/ו עומד/ים  .9
 בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז באשר למציע ההצעה למכרז.

מהמועד   יום  120תקפה לתקופה של  הא  הצעה זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ות .10
האחרון להגשת ההצעות למכרז.  לפי דרישת המועצה, אני ו/או המציע נאריך את תוקף ההצעה 
ותוקף ערבות המכרז לתקופה נוספת, כפי הנדרש. ידוע לי/נו ומוסכם עלי/נו כי אי הארכת ערבות 

בין היתר, זכות לחילוט הערבות המכרז כנדרש תהווה הפרת התחייבותי/נו,  הפרה שתקים לחברה,  
 שבידה, זאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים לה בדין ו/או עפ"י מסמכי המכרז.

אם לא אמלא/נמלא אחר הצעתי/נו או לא אקיים/נקיים איזה מהתחייבויותיי/נו עפ"י ההוראות  .11
ן הודעה מוקדמת למשתתפים והצעה זו המועצה תהיה רשאית, מבלי להזדקק להסכמתי/נו או למת

ומבלי לגרוע מכל סעד אחר הנתון לה עפ"י מסמכי המכרז ו/או עפ"י כל דין, לחלט את הערבות 
הבנקאית המצורפת להצעה זו, כפיצויים קבועים ומוערכים מראש לנזקים והפסדים העלולים 

 להיגרם לה עקב כך. 

אלא אם נקבע מפורשות למונחים בטופס זה תינתן המשמעות הנתונה להם בהוראות למשתתפים,  .12
 אחרת.

להצעה זו כל המסמכים והאישורים הנדרשים בתנאי המכרז, לרבות ערבות בנקאית בסכום,  מצ"ב .13
 בתנאים ולתקופה כמפורט בהזמנה להגיש הצעות ותנאי המכרז.

 אמת.  -זהו שמי, זו חתימתי וכל האמור בתצהיר זה  .14

____________ _______________ ____________ ____________ 

 חתימה וחותמת מספר ת"ז שם ותפקיד במציע תאריך

 אישור

אני הח"מ, עו"ד ______, מ"ר _________, מרח'___________, מאשר בזאת כי ביום _______ הופיע 
בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז/המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את 

יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל האמת וכי הוא 
 וחתם עליו.

___________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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  18נספח 

 הצעת מחיר 
 לכבוד

 מועצה אזורית ברנר

 12/2019מכרז פומבי מס'  -הצעת מחיר 

, בחנתי/נו לעומק והבנתי/נו את כל מסמכי המכרז שבנדוןמצהיר/ים בזאת כי אני ו/או המציע   .1

הבנתי/נו את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המציעים במכרז זה, בדקתי/נו ושקלתי/נו כל דבר 

הנני/ו מציע/ים בזאת לספק את כל העבודות נושא המכרז, העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי/נו. 

עים בכלל מסמכי המכרז, במחירים המפורטים להלן בהצעת מחיר הכל על פי ההוראות והתנאים הקבו

 .זו

 (.מסמך א'ידוע לי/נו כי על הצעת מחיר דנא יחולו ההוראות למשתתפים ) .2

 ( ובכל מקרה, איןג'-מסמכים ב' ומנגנון ההצמדה של התמורה, במידה וקיים, נקבע בהסכמים ) .3

ם למדד כלשהו או שתיווסף עליהם ריבית בהצעתי/נו למכרז כל התניה או ציון כי המחירים צמודי

 כלשהי. 

בדקתי/נו ומצאתי/נו, כי התמורה הנקובה בהצעתי/נו מניחה את דעתי/נו ומהווה תמורה מלאה, שלמה  .4

והוגנת לכל התחייבויותיי/נו נשוא מכרז זה. כמו כן  אני/ו  מאשר/ים כי התמורה הנקובה בהצעתי/נו 

את כל ההוצאות מכל מין וסוג, הכרוכות באספקת העבודות הינה סופית, לא תשתנה, והיא כוללת 

נשוא המכרז, בהתאם לדרישות מסמכי המכרז וכל המסמכים המצורפים להצעתי/נו זו ולביצוע 

התחייבויותינו לפיהן אני/ו מצהיר/ים כי הצעתנו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו 

 ה על ידי הגופים המוסמכים במציע.עפ"י מסמכי היסוד שלנו וכי הגשתה אושר

  -להלן ריכוז הצעת המחיר  .5

 

  רכיב לתימחור

סה"כ עבודות האספקה וההתקנה 

סה"כ מחירי כתב הכמויות כולל  –

 מע"מ )כתב כמויות לשקלול( 

 

סה"כ עבודות התחזוקה לאחר 

 הנחת מציע כולל מע"מ 

 

יקבע המחיר ע"פ המפורט ( 16כתבי כמויות )נספח )במקרה של סתירה בין הרשום בטבלה לעיל לבין 

  . 16 נספח –כתבי הכמויות ב

____________ _______________ ____________ ____________ 

 מספר ת"ז שם ותפקיד במציע תאריך

 

 חתימה וחותמת
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  19ספח נ

 –ומערכת ניהול התאורה נדרשת להלן מפרט יחידת הבקרה 

 על המציעים יהיה לרכוש את התוכנה ישירות מול חברת טונדו סמארט.

  –על הציעים לפנות לאיש הקשר בטונדו  –לצורך קבלת הצעת מחיר מחברת טנדו 

מפרט טכני לפתרון בקרת iot.com-tali@tondo _2833266-050הגב' טלי קלינמן  –להלן הפרטים 

 תאורה

 מועצה אזורית ברנר 12/2019מכרז  –מפרט מערכת בקרת תאורה של חברת טונדו סמארט בע"מ 

 ON/OFויהיו בעלי יכולות הפעלה של  RF MESHסלולרית או  , יופעלו בתקשורת  SC200הבקרים מסוג 

 ודימור. 

  פתרון התאורה של טונדו

Tondo  מייצרת פתרון תאורה חכם מבוססIOT .אשר יספק למועצה את מכלול השליטה בתאורת החוץ ,

כמו כן הוא בעל יכולת אופציונלית לשליטה במגוון סנסורים המתממשקים לבקר התאורה באמצעות 

 ייחודית.טכנולוגיה 

הפתרון של טונדו הוא פתרון מקצה לקצה הכוללת: בקר תאורה,  מערכת אחורית מבוססת ענן  •
לאיסוף וניהול הדאטה וכן ממשקי משתמש ידידותיים בדמות מערכת דשבורד עבור בעלי העניין 

 ואפליקציית טכנאים המשמשת להתקנה פשוטה ולצרכי תחזוקה בהמשך. 

בפתיחות וגמישות מירביים, פשטות התקנה ותפעול ופתרון מקיף המערכת של טונדו מאופיינת  •
 הכולל את כל רכיבי המערכת ומעבר לכך. 

   Tondoמפרט טכני 

 תומכת באחת משתי חלופות התקשורת: SC200יחידת טונדו  •

  LTE :eGPRS, NB-IoT, CAT-M1תקשורת סלולרית בתקני  •
o  התקשורת למערכת הניהול הארכיטקטורה:  כאשר נעשה שימוש בתקשורת סלולרית

מתבצע באמצעות סים רוחב פס צר הנמצא בכל בקר ומשדר באופן ישיר לענן. אין צורך 
 .Gatewayב

  RF .MESHתקשורת  •
o  הארכיטקטורה:  כאשר נעשה שימוש בתקשורת זו, כל קבוצה של בקרים משדרת אל

 סים.רכזת המשדרת אל הענן ומשם למערכת הניהול. כל רכזת מחוברת באמצעות 
 

 

 

 SC200מאפייני הבקר  

 בקר התאורה מאפשר הדלקה, כיבוי ועמעום של גוף התאורה. •

mailto:050-2833266_tali@tondo-iot.com
mailto:050-2833266_tali@tondo-iot.com
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 .0-10V,1-10V DALI ,On/Offבקר התאורה תומך במגוון פרוטוקולי התאורה הרלוונטיים:  •

-NEMA 7-PIN / 5בקר התאורה יכול להתחבר לגוף התאורה בחיבור פשוט להתקנה על בסיס  •
PIN  על בסיס פרוטוקול(ANSI C136.41 ובחיבור )NEMA 3-PIN  על בסיס פרוטוקול(ANSI 

C136.10 .)כיבוי והדלקה בלבד ללא יכולת עמעום , 

ותוכנית הפעלה פנימית במקרה  לבקר התאורה ישנו מנגנון המשך פעולה תקינה ע"פ שעון פנימי •
של הפסקת תקשורת. בכך בקרי התאורה הינם אוטונומיים ואינם תלויים ברשת התקשורת 

 הכללית במקרה של נפילת תקשורת לזמן מוגבל.

או רשת  Gatewayקיימת יכולת לתקשר ישירות עם בקר התאורה ללא תלות ברשת הכללית ) •
. עובדה PCB-עם אנטנות משולבות על גבי ה Bluetoothהסלולר( דרך רכיב תקשורת מקומי כגון: 

זו מאפשרת התקנה קלה של בקר התאורה וכן יכולת לטכנאי לתקשר ישירות עם בקר התאורה 
 וגוף התאורה בשטח ללא תלות ברשת התקשורת הכללית.

 .HTTPSו  MQTTSלבקר התאורה ישנה תקשורת דו כיוונית על בסיס פרוטוקולים מאובטחים  •

 יחידות. 2 -נתק( -תאורה הינו בעל יציאה דיגיטלית )קצרבקר ה •

 לבקר התאורה ישנה אפשרות לכניסה אנלוגית עבור גלאי אור או אחר. •

 (.250Wלבקר התאורה ישנה אפשרות להוספת יחידת מיתוג מתח הפעלה של דרייבר ) •

. כל בקר תאורה Cryptocell CC310מסוג  HSMבקר התאורה כולל רכיב אבטחה אינטגרטיבי  •
 מכיל מפתח הצפנה ייחודי. 

 . 5%+/-בכל בקר תאורה מותקן מונה אנרגיה מקומי ברמת דיוק של  •

הן  דרך פרוטוקול מקומי והן  –בקר התאורה יכול לשמש כנקודת חיבור חיצוני לסנסורים  •
 .Bluetoothבאמצעות 

 מובנה.  GPSהסלולרי הינו בעל   SC200בקר התאורה  •

 פרמטרים טכניים נוספים של בקר התאורה

 ± 10%,  50וולט הרץ  220 –מתח הפעלה  •

 240V –ואט ב  1צריכת חשמל: פחות מ  •

 C to 70° C 20°-מותאם לעבודה בטמפרטורה  •

 ש"ע 50,000 -אורך החיים  •

 ללא עיבוי 99%לחות יחסית: עד  •

( ANSI C136.41וקול )על בסיס פרוט NEMA 7-PIN / 5-PINעל פי פרוטוקול   IP66מארז  •
, כיבוי והדלקה בלבד ללא יכולת ANSI C136.10)על בסיס פרוטוקול  NEMA 3-PINובחיבור 
 עמעום(. 

 . 10Aעומס זרם מירבי עד  •

 על פי הצורך. –בעל יכולת עמעום בדרייברים בעלי יכולת לוגרתמית או ליניארית  •



146 

 

 

 

 

 הרלוונטיים. EMCלתקני של מת"י, כולל התאמה  61347-2-11בקר התאורה עומד בתקן  •

 

 מערכת ניהול מבוססת ענן

מערכת הניהול מרכזית המאפשרת בקרה אינטראקטיבית על כל יחידות התאורה. מערכת הניהול הינה 

ימים בשנה. מערכת הניהול המרכזית הינה  365המאוחסנת על גבי ענן ומאפשרת גישה  WEBמבוססת 

המערכת המרכזת את כל נתוני גופי התאורה בפרוייקט. מערכת זו מתממשקת למערכת ניהול תאורה 

ייעודי למשתמש הקצה וכן לאפליקציית טכנאים לניהול מערך גופי התאורה. כמו כן, למערכת יכולת 

 למערכות שו"ב אחרות. Open APIך חיבור להתממשק דר

 להלן מפרט טכני למערכת הניהול המרכזית ולממשקי המשתמש:

מערכת הניהול המרכזית תאפשר לנהל את מערך התאורה ברשות ללא הגבלה של מספר בקרי  •
 התאורה.

 מערכת ניהול התאורה תציג את גופי התאורה על מפה אינטראקטיבית.   •

 מערכת ניהול התאורה מאפשרת עמעום, כיבוי והדלקת אורות ברמת הפנס הבודד. •

המערכת מאפשרת לבצע תזמונים שונים )כיבוי, הדלקה, עמעום( על בסיס לוחות זמנים  •
 שייקבעו על ידי משתמש הקצה.

קבוצות ואזורים על הגדרת המשתמש. לכל קבוצה ניתן לקבוע המערכת מאפשרת קביעה של  •
  תוכניות עמעום שונות שיוגדרו מראש, ויהיו ניתנות לשינוי.

 המערכת כוללת אפשרות להפעלת התאורה תתבצע במשטר על בסיס שעון אסטרונומי. •

 FOTA – Firmware Overלמערכת הניהול המרכזית ישנה אפשרות לבצע עדכוני תוכנה ) •
The Air.) 

 המאפשר התממשקות למערכות אחרות. Open APIמערכת הניהול המרכזית הינה בעלת  •

 .Big data NoSQLהמערכת בעלת יכולת לאחסן את המידע מהגופים באמצעות מסד נתונים  •

 ,Physical, Networkהמערכת הינה מערכת מאובטחת ע"פ ארכיטקטורה רב שכבתית ) •
Host, Data Application.) 

 המערכת כוללת מערכת הרשאות למשתמשים שונים במערכת. •

 שליטה על מספר לא מוגבל של גופי תאורה ומרכזיות. •

למערכת ישנה אפשרות להפקת דוחות לפי בקשת הלקוח לרבות: דוחות צריכת חשמל ודוח  •
 תקלות.

ם למערכת ישנה יכולת לייצר תרחישים וטריגרים בחיבור למערכות חיצוניות אחרות וסנסורי •
 אחרים.
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 למערכת ישנה יכולת לשלוח התראות בזמן אמת. •

 מערכת ניהול התאורה תומכת באנגלית ובעברית. •

 אפליקציית טכנאים לצרכי התקנה ותחזוקה

אפליקציית טכנאים המשמשת לבדיקת גוף התאורה בשטח לחיבור בתקשורת מקומית. גם  •
(. כלי תמיכה FOTAאפליקציית הטכנאים תהיה בעלת יכולות עדכון תוכנה מרחוק )

 אינטראקטיבי לטכנאי.

 .יכולת עקיבות מלאה •

: התקנה, חיבור תקשורתי, רישיון שימוש שנים 10יחידה מוכנה להפעלה למשך ל הינוחיר המ 
 במערכת הניהול, רכזת במידה ונדרש.

 המחירים אינם כוללים מע"מ •
 תנאי תשלום

 במועד ההזמנה. 30% •

 .45תשלום שוטף + השאר במועד האספקה בתנאי  •
 
 
 
 
 
 
 

 ___________________________________________.  -אישור חברת טונדו 

 שם ומשפחה, חתימה וחותמת      
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 מסמך ב'

 אספקה וההתקנה  חוזה

 

לאספקה והתקנה של תאורת רחובות ושצ"פים לד וטיוב תשתיות חשמל ותאורה וביצוע עבודות  חוזה
 תחזוקה שוטפת של מתקנים קיימים בתקופת ההקמה

 12/2019מכרז מספר 

 נערך ונחתם במועצה אזורית ברנר ,

      בשנת       לחודש       ביום 

 בין:

  מועצה אזורית ברנר

 "(המועצה ", "המזמין)להלן: "

 קבוץ גבעת ברנר מ

 ;מצד אחד

 בין:ל

 _______________________ , ח.פ 

 "(הקבלן)להלן: "

 ________________________ מרח'

 טל'__________________________

 פקס'_________________________

 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמה כדין:

 ה"ה ___________, ת.ז. __________

 ה"ה___________, ת.ז. __________

 ;מצד שני

והמזמין מעוניין להתקשר עם הקבלן בהסכם לביצוע הכולל, בין היתר,  עבודות פירוק גופי  -הואיל:
, אספקת ציוד LEDתאורה קיימים, אספקה, התקנה ותפעול של גופי תאורה בטכנולוגית 

ואביזרים לרבות לצורך טיוב תשתיות חשמל ועמודי חשמל, העתקת קווי חשמל, מערכות שו"ב 
פרויקט להתייעלות אנרגטית בתאורת מועצה אזורית ברנר ושטחים שורת במסגרת "ותק

" וכן לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת של מתקנים ציבוריים פתוחים במועצה אזורית ברנר
קיימים במהלך תקופת ההקמה , הכל כפי שיידרש לו וכפי שיוזמן על ידו מעת לעת לשיקול 
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"(, והכל המתקניםלתקציב שיעמוד לרשות המזמין )להלן: "דעתו הבלעדי, ובין היתר, בהתאם  
עבודות האספקה על פי תנאי הסכם זה לרבות המסמכים והמפרטים המצורפים לו )להלן: "

 "(;הפרויקט"( )"העבודות", "וההתקנה

"( והצעת הקבלן המכרזלביצוע העבודות )להלן: "  12/2019פרסמה מכרז פומבי מס'  והמועצה    -הואיל:
 "(;הצעת הקבלןנקבעה כהצעה הזוכה בו )להלן:  "

, מבלי שתוקנינה לו זכויות נוספות והקבלן הביע את רצונו להתקשר עם המזמין בהסכם זה -הואיל:
 כלשהן;

והקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו ידע, מומחיות, ציוד, אמצעים, יכולת וניסיון בביצוע  -הואיל:
 התחייבויותיו נשוא המכרז;

והואיל והקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא קבלן רשום ורשאי  עפ"י הוראות הדין לבצע את  -הואיל:
 העבודות נושא הסכם זה, והוא מתחייב כי רישיון זה יהיה בתקפו בכל תקופת ביצוע העבודות;

והקבלן הינו קבלן עצמאי שביכולתו לבצע התחייבויותיו במועדים הנקובים בהסכם זה ולמשך  -הואיל:
 ופת ההסכם, כהגדרתה במכרז ובהסכם זה, הכל כמפורט בהסכם זה;כל תק

והמזמין, על סמך הצעת הקבלן והצהרותיו, מסכים להתקשר עם הקבלן בהסכם זה והכל  -הואיל:
בכפוף להתחייבויות הקבלן למלא את כל ההוראות, התניות והתנאים המפורטים בהצעתו 

 ם זה;במסמכי המכרז על נספחיהם השונים והוראות הסכ

וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים, הכל כמפורט בתנאי הסכם זה לעיל  -הואיל:
 ולהלן;

 -:אי לכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים, כדלקמן

 הוראות כלליות .ג

 מבוא .1

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כדלקמן: (א)

   12/2019מכרז מס' -" המכרז" (1)

כל מסמכי המכרז, על צורפותיו, ולרבות חוזה זה וחוזה האחזקה  -" מסמכי המכרז" (2)
 (.מסמך ג')

 כל התנאים שפורטו במסמכי המכרז. -" תנאי המכרז" (3)

 מנהל מחלקת רכששל המועצה  או מי שהוסמך על ידו לשמש מנהל לצורך  -"  המנהל" (4)
 חוזה זה.

 ידי המנהל לפקח על ביצוע העבודה או חלק ממנה. אדם שהתמנה על -" המפקח" (5)

 " שזכו במכרז.החברה" או "הקבלן" או "הקבלן הזוכה" -"המציע" (6)

עובד הקבלן שמונה על ידו כמנהל עבודה והינו בעל ידע  -" מנהל עבודה מטעם הקבלן" (7)
 " לפחות. חשמלאי ראשיוניסיון כנדרש לפי המכרז ובעל רישיון לפי חוק החשמל מסוג "
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 למכרז.  כנספחיםהמפרטים שצורפו  –" המפרטים" (8)

, כולל: מערכת שליטה ובקרה, LEDמתקני תאורה בטכנולוגית    -"  מתקן ו/או מתקנים" (9)
אותם יספק ויתקין הקבלן במסגרת המכרז, ואשר על פיהם הוכרז הקבלן כזוכה במכרז, 

כלים, כלי עבודה וכלי לרבות החומרים, חומרי העזר, הציוד, האביזרים, המוצרים, ה
הובלה, האביזרים, המתקנים, המכונות, המכשירים, חלקים של העבודות, מושלמים או 
מושלמים בחלקם, וכל ציוד אחר מכל סוג, טיב וכמות, הדרושים לשם ביצוע העבודות 

 וכל חלק מהן.

שטחה המוניציפאלי של מועצה אזורית ברנר הכולל רחובות, שצ"פים  –" אתר/ים" (10)
 י ספורט פארקים שבילים וכו'.מגרש

 תקופת ביצוע העבודות. –" תקופת ההקמה" (11)

מועד סיום כלל העבודות )כולל התקנת  –" מועד המסירה המלאה של כלל הפרויקט" (12)
תוכנת השו"ב(, על כל מתקניו ואתריו, ומסירתם לידי המועצה . ממועד זה מתחילה אף 

 (. מסמך ג'תקופת האחזקה, לפי הסכם התחזוקה )

היום בו הושלמו סופית כל הפעולות ע"י הקבלן, לאחר  -" מועד תחילת ההתקשרות" (13)
ידו כל המסמכים הנדרשים וההסכם דנא והסכם -הכרזתו כזוכה, קרי הומצאו על

 ( נחתמו ע"י הצדדים.מסמך ג'התחזוקה )

 ממועד תחילת ההתקשרות. ימים 60 -" תקופת ההתארגנות" (14)

מתחיל הקבלן לבצע את עבודות התחזוקה, בהתאם התקופה בה    –"  תקופת התחזוקה" (15)
 (. מסמך ג'להוראות  הסכם התחזוקה )

 מערכת בקרה / שו"ב  -מימון התמורה ע"י משרדי ממשלה   (ב)

שו"ב  מקורה יהיה במימון משרד הכלכלה ו/או   –מובהר כי ביצוע עבודות מערכת בקרה   (1)
)להלן:  משרדנהלי אותו משרד האנרגיה ו/או כל משרד ממשלתי ו/או גוף אחר, על פי 

"(. על כן, המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז, ימציא למועצה את כל נהלי המשרד"
האישורים הנדרשים על פי נהלי המשרד ובהגישו הצעה למכרז זה  הוא מקבל על עצמו 
את כל הוראות נהלי המשרד ומצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי המועצה  

  בקשר לכך.

לא יתבצעו עבודות   –ככל שלא יתקבל מימון עבור ביצוע עבודות מערכת הבקרה / שו"ב   (2)
 אלו.

מובהר בזאת כי עבודות אלו נתונות לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה  (3)
וטעונות תקציב נוסף, נפרד וככל שלא יתקבל מימון / תקציב לביצוע העבודות ו/או ככל 

חתימת הסכם זה לא יתבצעו העבודות. ב –דות אלו שהמועצה תחליט שלא לבצע עבו
כל טענה ו/או דרישה כנגד המועצה ככל שעבודות אלו לא  הכי לא יעלהקבלן מצהיר 

 יתבצעו, בהתאם לשק"ד המועצה לרבות מחמת העדר תקציב. 

לקבלן לא תהיינה כל טענות או דרישות או תביעות כלשהן כנגד המועצה ככל שלא  (4)
 יתקבל המימון החיצוני ו/או חלקו מכל סיבה שהיא. 

הינו בגדר  -במסמכי המכרז, ובמפרט הטכני מובהר בזאת, כי היקף העבודות, כמצוין  (5)
אומדן וכי המועצה תהיה רשאית להפחית ו/או להגדיל מהיקף העבודות נשוא המכרז 

למען הסר ספק, הביצוע   ללא שינוי כלפי מעלה במחירי היחידות או העבודות.  -  50%עד  
ן למסגרת תקציבית קיימת והמועצה תהיה רשאית להקטי יותאםבפועל של הפרויקט  
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פרקים שלמים ו/או חלקי פרקים ו/או סעיפים מתוך כתב הכמויות, לרבות אי ביצוע 
של כל עבודות הקמת מתקני שו"ב ו/או כל פרק או רכיב מהעבודות  ללא כל טענה ו/או 
דרישה מצד הקבלן וללא שינוי כלפי מעלה במחירי היחידה והכל לפי שיקול דעתה 

 הבלעדי של המועצה. 
 בהעדר תקציב ו/או במקרה של תקציב חלקי, לא יבוצעו עבודות ו/או חלקן. 

 
עוד מובהר בזאת למען הסר ספק, כי המועצה תהיה רשאית להחליט בכל עת )טרם 
מתן צו התחלת עבודות( להקטין את היקף העבודות הכל ע"פ שיקול דעתה הבלעדי 

או כל שיקול אחר של והמוחלט, לרבות עקב היבטי תקציב, צרכים תפעוליים ו/
 המועצה. 

 כללי (ג)

המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות וההתחייבויות האמורות בו וכן כל נספחי המכרז,  (1)
 בין אם צורפו להסכם זה ובין אם לא צורפו, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

להסרת ספק, מוסכם, כי הוראות הסכם זה הינן משלימות ובנוסף לכל האמור במסמכי  (2)
 המכרז, לרבות נספחיו.

כל הכותרות, ראשי הפרקים, כותרות הסעיפים בהסכם זה מכתבו לשם הנוחיות בלבד  (3)
 ולא ישמשו לפרשנות מונחיו והוראותיו של הסכם זה. 

 נספחים (ד)

 ערבות ביצוע - נספח א' (1)

 אישור קיום ביטוחים – נספח ב' (2)

 רשימת פיצויים מוסכמים – נספח ג' (3)

צה ומתקנים קיימים לגביהם תבוצענה עבודות תחזוקה רשימת ישובי מוע –נספח ד'  (4)
 במהלך תקופת ההקמה. 

 

 מהות ההתקשרות .2

 -ו 14-11 נספחיםגופי התאורה שאושרו להתקנה על ידי המועצה , מכוח ובהתאם למפרטים ) (א)
(, יסופקו ויותקנו על ידי הקבלן על עמודי התאורה המשויכים למרכזיות ובכל עמודי 19

 שויכים אליהם.התאורה והפנסים המ

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לביצוע, על חשבונו, של תכנון וביצוע אופטימלי של העבודות,  (ב)
 ובכלל זה אספקת ציוד ואביזרים גופי תאורה, רישוי, הקמה, התקנה, חיבור לרשת. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, ככל שאיזה מהעבודות תהא טעונה קבלת אישורים ו/או ביצוע  (ג)
על פי הוראות הדין ו/או דרישות הגורמים המוסמכים, יהא הקבלן אחראי בלעדית תשלומים, 

 להגשתם ו/או תשלומם, לפי העניין. 

הבעלות במתקנים תהא של המועצה  ממועד התקנתם, ולזוכה אין כל זכויות בהם )למעט  (ד)
)כהגדרתן להלן(,   תקופת הבדק ותקופת אחריות היצרןהזכות והחובה לתפעל ולתחזק במסגרת  
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( ובהתאם מסמך ג', מכוח ההתקשרות בחוזה )תקופת התחזוקהלפי הסכם זה ומשך כל 
 לדרישות הסכם זה . 

י"( תשלום, יהא תשלום זה חח"קנה דרשה חברת חשמל לישראל )להלן: "במידה ובהת (ה)
 באחריות הזוכה, לרבות תיאום ההתקנה מול חח"(. 

גופי   המועצה  תהא רשאית, בכל שלב, להקטין ו/או להגדיל את היקף העבודות ובכלל זה מספר (ו)
ט בשלבים, והכל התאורה, מרכזיות, עמודי וקווי תאורה, או כאמור, להחליט על ביצוע הפרויק

 עפ"י שיקול דעתה המלא והמוחלט של המועצה  ומבלי שתצטרך לנמק את החלטתה בעניין זה. 

למציע ו/או לזוכה לא תהא כל תביעה ו/או טענה בעניין זה ולא תהא זכות לבקש ולדרוש תשלום 
 ו/או פיצוי כלשהוא בגין כל שינוי שייערך כאמור.

בכל עת להחליט על ביצוע חלקי של העבודות הכל  למען הסר ספק, המועצה תהיה רשאית
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, משיקולי תקציב, שיקולים תפעוליים ו/או כל שיקול 

 ללא שינוי במחיר ליחידה.  –אחר של המועצה 

ית להחליט בכל עת )טרם מתן צו אה תהיה רשצעוד מובהר בזאת למען הסר ספק, כי המוע
עבודות( להקטין את היקף העבודות הכל ע"פ שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לרבות התחלת 

 עקב היבטי תקציב, צרכים תפעוליים ו/או כל שיקול אחר של המועצה.

 1954 -, הוראות כל דין לרבות חוק החשמל, התשי"ד חח"יהמתקנים יעמדו במלוא דרישות  (ז)
( וכל 1996, חוק משק החשמל התשנ"ו )וכל תקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיעודכנו מעת לעת

 -תקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיעודכנו מעת לעת וכן הנחיות הרשות לשירותים ציבוריים 
 חשמל וכל רשות ו/או גורם מוסמך לרבות הרשות המקומית. 

הרי שעליהם  (,19 -ו 14-11נספחים ככל שקיימת לגבי איזה מהמתקנים דרישות במפרטים )
 לעמוד גם בהן.

הקבלן יבצע עבור המזמין כל עבודה ו/או פעולה ו/או מחויבות אחרת הנדרשת לשם עמידה  (ח)
בתנאי המפרטים כאמור במסמכי המכרז ועל בסיס המפורט בהצעת התמורה של הקבלן מכוח 
חוזה זה על נספחיו ו/או בהתאם לעדכונים שוטפים ושינויים ככל שיהיו במהלך ביצוע 

 העבודות.

ישתמש הקבלן לצורך העבודות יישאו תו תקן מחייב ותקף ו/או סימן כל החומרים שבהם  (ט)
 השגחה מחייב ותקף.

 היעדר בלעדיות  (י)

אין בהתקשרות זו מלחייב את המועצה  במלוא רכיבי העבודות וביצוע העבודות יתבצע  (1)
 בהתאם לצורכי המועצה  ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

חס לתחום מומחיותו ורשאית המועצה  לקבלן לא מוקנית מכוח הסכם זה כל בלעדיות בי (2)
להתקשר, במקביל להתקשרות דנא עם הקבלן, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, קבלנים 

 נוספים בתחום זה, במהלך תקופת ההסכם ובכלל. 

מובהר בזאת כי באם תצמחנה זכויות כלשהן, לרבות אשרות לסחר בהפחתות פליטה של גזי  (יא)
(, זכויות לתעריפים מועדפים, סובסידיות, Certified Emission Reductions - CERsחממה )

הטבות מס ומענקים בקשר למתקנים, זכויות אלה יהיו של המזמין בלבד ולקבלן לא תהיה כל 
 זכות ביחס לכך. 
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יכול וחלק מהתמורה מקורה יהיה במימון משרד הכלכלה ו/או משרד האנרגיה ו/או כל משרד  (יב)
"(. על כן, במידת הצורך, נהלי המשרדתו משרד )להלן: "ממשלתי ו/או גוף אחר, על פי נהלי או

 יידרש הקבלן להמציא למועצה  את כל האישורים הנדרשים על פי נהלי המשרד. 

בנוסף לתקציב הנדרש לצורך אספקת רכיבי המערכת וגופי   –מסגרת תקציבית לעבודות נוספות   (יג)
התאורה )כתב הכמויות לשקלול(, המועצה תהיה רשאית לבצע עבודות נוספות )כתב כמויות 
לא לשקלול או ע"פ מחירון דקל בהפחתת ההנחה הנקובה בהסכם המכרז( באמצעות הקבלן 

  –במסגרת תקציבית 

מליון ₪ לא כולל מע"מ לכל  3מסגרת שלא תעלה על  –ך תקופת ההקמה במהל (1)

 תקופת ההקמה.  

 מליון ₪ לא כולל מע"מ לשנה.   0.5מסגרת שלא תעלה על  –במהלך תקופת התחזוקה  (2)

למען הסר ספק, האמור בסעיף זה הינו לצרכי המועצה בלבד ואין בו כדי לחייב את  (3)

 ן ו/או להתחייב להיקף עבודות כלשהו. המועצה לבצע עבודות אלו באמצעות הקבל

 

 תקופת ההתקשרות .3

מיום _______ ועד לתום תקופת הקמת המתקנים בכל ישובי תקופת הסכם זה הינה החל  (א)
 המועצה. 

 6עבודות האספקה וההתקנה )לרבות של מערכת השו"ב( הכלולות בעבודות יושלמו תוך  (ב)
ובהתאם למועד הנקוב בצו התחלת   מהיום האחרון של תקופת ההתארגנות  חודשים קלנדריים

העבודה )כהגדרתו להלן(. עבודות האספקה וההתקנה של המתקנים תעשנה בשלבים, בכל ישוב 
בנפרד ו/או בו זמנית בכל הישובים, ע"פ שיקול דעת המועצה. סה"כ תקופת העבודות בכל ישובי 

 חודשים ממועד הוצאת צו התחלת העבודה הראשון.  6המועצה לא תעלה על 

למזמין תהא האפשרות עפ"י שיקול דעתו הבלעדי וללא חובת נימוק לקצר את תקופת  (ג)
. במקרה כזה ימסור הקבלן למזמין את המתקנים, יום מראש  90ההתקשרות בהודעה בכתב של  

 שהושלם בהם הביצוע, כשהם פועלים היטב ותקינים.

מין, ותקוצר ההתקשרות ככל שלא יעמוד הקבלן בהתחייבויותיו במכרז זה, לשביעות רצון המז (ד)
 עימו כמפורט לעיל, הקבלן לא זכאי ליתרת תשלום התמורה היחסי מעצם קיום ההסכם.

יספק  –במהלך תקופת ההקמה של המתקנים  -עבודות תחזוקה במהלך תקופת ההקמה   (ה)
הקבלן בכל ישובי המועצה תחזוקה שוטפת של מתקנים קיימים וזאת עד לתום תקופת ההקמה 

כל ישובי המועצה. למען הסר ספק, התחזוקה תסופק הן למתקנים קיימים והן של המתקנים ב
 למתקנים שיותקנו/ יוקמו ע"י הקבלן .

בתום עבודות ההקמה, יספק הקבלן תחזוקה שוטפת  – עבודות תחזוקה במהלך תקופת הבדק (ו)
חודשים בהתייחס לכל המתקנים והמערכות שסופקו על  12לתקופת בדק של  –לכל המתקנים 

 ידו.  

  –עבודות תחזוקה בתקופת ההקמה ובמהלך  תקופת הבדק   .4
 הקבלן יבצע תחזוקה של מתקנים קיימים במהלך תקופת ההקמה ובמהלך תקופת הבדק.   (א)

ודות התחזוקה יבוצעו בכל ישובי המועצה, בהתייחס למתקנים קיימים, כמפורט בנספח ד' עב (ב)

 בהתייחס לכל מתקן חדש שיוקם ע"י הקבלן במהלך תקופת ההקמה. להסכם זה וכן 
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הסכם  והוראות  14עבודות התחזוקה יבוצעו בהתאם למפרט הטכני לעבודות תחזוקה, נספח  (ג)

דות התחזוקה. למען הסר ספק, הוראות בהסכם התחזוקה, התחזוקה, נספח ג', שיחול על עבו

נספח ג', המתייחסות לתמורה, לא יחולו על עבודות התחזוקה במהלך תקופת ההקמה ולעניין 

 תשלום התמורה יחולו רק ההוראות הקבועות בהסכם זה.  

יהיה מחיר חודשי קבוע לחודש ע"פ  במהלך תקופת ההקמההתשלום עבור עבודות התחזוקה  (ד)

 צעת הקבלן, קרי סך של _______________ ₪ לחודש  לא כולל מע"מ.ה

לאחר השלמת ההקמה  –עבודות תחזוקה שוטפת לאחר תום הקמת המתקנים בכל הישובים   (ה)

יחתם עם הקבלן הסכם תחזוקה, נספח ג', שיכלול גם תקופת תחזוקה  –בכל ישובי המועצה 

גם אם לא נחתם הסכם נספח ג' מחוייב   חודשים במהלך תקופת הבדק. למען הסר ספק,  12של  

הקבלן במתן שירות במהלך תקופת הבדק וזאת מבלי לגרוע מאחריות ע"פ כתבי אחריות יצרן/ 

 יבואן.   

 

 

 התמורה .5

(, בהתאם להצעתו של הקבלן במכרז וההנחה 16נספח  התמורה תחושב על בסיס כתב הכמויות ) (א)
הגלומה בה ובהתאם לביצוע בפועל ובתוספת מע"מ. האמור בסעיף זה לא יחול על עבודות 

 תחזוקת המתקנים במהלך תקופת ההקמה. 

בתום כל אחד מחודשי תקופת ההקמה, יגיש הזוכה למועצה חשבון עבור עבודות ההקמה  (ב)
ת, ברמת פירוט ובצירוף מסמכים, בהתאם ולפי דרישת שבוצעו על ידו בחודש החולף, בתבני

 "(.החשבון החודשיהמועצה  )להלן: "

בכפוף לבדיקת החשבון החודשי על ידי המפקח ואישורו על ידי המועצה , תשלם המועצה   (ג)
 לקבלן על בסיס האמור בסעיף )א( לעיל.

 ומאושרת של כלהחשבון החודשי יוגש למועצה  לבחינה ואישור רק לאחר מסירה מלאה  (ד)
אתר/מרכזיה בנפרד, כשמערכת התאורה הושלמה כולה ופועלת במלואה באופן תקין ובכלל זה 

 מרכזיות התאורה, הרכזות ויחידות התקשורת ומערכת השו"ב )השליטה והבקרה(.

בכפוף לבדיקת החשבונות החודשיים על ידי המפקח ואישורם על ידי המועצה , תשלם המועצה   (ה)
 העברה בנקאית, כדלקמן: לזוכה באמצעות

יום מתום ביצוע המסירה של  60מהחשבונות החודשיים ישולמו בתוך שוטף + עד  90% (1)
 האתר/מרכזיה ואישור המפקח על החשבון. 

בתום תקופת ההקמה וממועד המסירה המלאה של כלל הפרויקט, על כל מתקניו  (2)
קוזז מכל אחד שת 10%ואתריו, תשולם יתרת התמורה של החשבונות החודשיים בסך 

מתום ביצוע המסירה ואישור  יום 60שוטף + מהחשבונות החודשיים וזאת בתוך 
 המפקח על החשבון. 
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 הצהרות הצדדים .ד

 הצהרות הקבלן .6

 הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, כדלקמן: (א)

לצורך  -פי דין -על -ידי מורשי החתימה מטעמו הנדרשים לשם כך -הסכם זה נחתם על (1)
 הפיכתו להסכם מחייב. 

פיו וכי אין כל מניעה -דו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בהסכם זה ולחוב עלבי (2)
-חוקית, חוזית או אחרת המונעת את התקשרותו בהסכם וקיום מלוא התחייבויותיו על

 פיו.

הוא מאשרר את כלל ההצהרות והמסמכים שנתן במסגרת הצעתו למכרז וכי אלו  (3)
 מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

הוא בעל מוניטין ניסיון אמצעים מומחיות ידע ויכולת בתחום ביצוע העבודות, ולרבות  (4)
 בתחום ניהול אתרים/מתקנים כאמור. 

יש לו הידע הניסיון והאמצעים המקצועיים והפיננסים, הקמה, ניהול, תפעול, תחזוקה  (5)
 ופיקוח על המתקן, על כל הכרוך והמשתמע מכך.

לו לקבל על עצמו ולעמוד בהתחייבויות שהוא נוטל על יש לו היכולת והידע המאפשרים  (6)
 עצמו בהסכם זה.

הוא בדק את האתרים וסביבותיהם וכן את מיקומי העמודים המיועדים לביצוע  (7)
העבודות וסביבותיהם, את טיב הקרקע, את דרכי הגישה ואת התשתיות בשטח המיועד 

לממצאים והאפשרויות  לביצוע העבודות, ובסמוך לו, וכן קיבל את כל הידיעות ביחס
 העלולים להשפיע על קיום התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

 הוא מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים שתקבע המועצה .  (8)

ידוע לו ומוסכם על ידו שהתמורה המשולמת לו עפ"י הסכם זה כוללת את כל ההוצאות  (9)
ילת הנלוות לביצוע העבודות של כל האתרים בהם תבוצענה העבודות, מיום תח

 ההתקשרות בין הצדדים ועד ליום סיומה או פקיעתה מכל סיבה שהיא. 

הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים כדין ומתחייב להמציא למזמין אישורים להוכחת  (10)
האמור בפסקה זו, ככל שיידרש במשך כל תקופת ההתקשרות כאמור בהוראות הסכם 

 זה.

כי הוא מנהל פנקסי חשבונות הינו בעל אישור מפקיד שומה ו/או רואה חשבון המעיד  (11)
 פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.-ורשימות שעליו לנהל על

, כולל בעניין שכר 1976 -הוא עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו (12)
מינימום  ובתנאים בדבר העסקת עובדים זרים כחוק לפי עסקאות גופים ציבוריים, 

 צורפת להצעתו למכרז.בהתאם להצהרתו המ 1976-תשל"ו

במשך כל תקופת ההתקשרות האמורה בהסכם זה הוא ינהג בהתאם לפקודת הבטיחות  (13)
והתקנות מכוחה, כפי שיעודכנו מעת לעת. כמו כן,  1970-בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל

דרישות הבטיחות הנוגעים לביצוע העבודות, לאחר שבדקם היטב נהירים לו היטב 
באמצעות יועץ בטיחות. ידוע לקבלן והוא מסכים כי יעמוד בכל דרישות הביטחון של 
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( ובכל דרישות ב'15א' + 15נספח המזמין לרבות אלה המפורטות בנספח הבטיחות )
 הגורם המוסמך אצל המזמין בתחום הבטיחות.

וד, המתקנים, החומרים ויתר אמצעי העזר הדרושים לצורך ביצוע ידוע לו כי כל הצי (14)
  יסופקו על ידו ועל חשבונו בלבד. העבודה

את כלל מסמכי המכרז, את אזור האתר וסביבתו,  הוא ביקר באתר, חקר ולמד היטב (15)
את דרכי הגישה, את מיקום המתקנים והעבודות, את כמות המתקנים, עלות גופי 

ה באתר וכי בהצעתו לקח בחשבון את כלל המרכיבים הנדרשים התאורה את תנאי העבוד
ידו למכרז והתמורה המוסכמת בהסכם -לצורך ביצוע העבודות וכי ההצעה שהוצעה על

 זה מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לביצוע כלל התחייבויותיו בהסכם ובמכרז.

כל מניעה או מגבלה הוא קיבל את כל המידע הקשור בביצוע העבודות ואין מבחינתו  (16)
חוקית ו/או פיסית ו/או כלכלית ו/או אחרת לבצע את העבודות, במועדים וכנדרש 

  בהסכם.

הוא לא יהיה זכאי לתבוע את המזמין בשל אי הכרה ו/או אי הבנה של המסמכים,  (17)
התנאים ו/או פרטים אחרים כלשהם, שיכול היה לברר בטרם הגשת הצעתו למכרז, ו/או 

 למזמין לקבלת הבהרות ו/או פרטים. דרך של פניה -על

הוא יישא בכל הוצאות המימון, ההקמה, ההפעלה והתפעול של כל המתקנים, לרבות  (18)
עלויות בגין כוח אדם וכל הוצאות ישירות ועקיפות בקשר עם ביצוע העבודות, בגין 

 תשלום כל אגרות וכל תשלום אחר בקשר עם העבודות.

כנדרש במסמכי תקפות ת ביטוח ובפוליס במשך כל תקופת ההסכם, יחזיק המציע (19)
 המכרז . 

הוא ישפה את המזמין, מיד עם דרישה ראשונה, על כל נזק מכל סוג שהוא שיגרם לו ו/או  (20)
לצדדים שלישיים שיתבעו ממנו שיפוי מלא ו/או פיצוי מלא בגין נזק כאמור, עקב עבודות 

ו/או עקב הקמת    נשוא הוראות הסכם זה ומסמכי המכרז למשך כל תקופת ההתקשרות
 המתקנים ו/או תפעול המתקנים ובהתאם להוראות כל דין.  

ידוע לו שעבודות תבוצענה באתרים שונים ברחבי המועצה  ברנר וכנדרש לקבל אישור  (21)
לפני ביצע העבודות, וכי קיימת חשיבות עליונה להקפיד על כל היבטי הבטיחות   בכל בוקר

אות ואישורי עבודה בגובה, לרבות עריכת מלוא הנוגעים לביצוע העבודות ובכלל זה הור
התיאומים אל מול המפקח מטעם המזמין, ו/או גורמים אחרים הנמצאים בשטח, ו/או 
האחראים עליו, עפ"י כל דין טרם תחילת ביצוע עבודות האספקה וההתקנה, במהלכן 

 של עבודות אלו ובמשך כל תקופת ההתקשרות עפ"י הוראות הסכם זה. 

וזאת בנוסף  צוותי מתקינים כולל מנוף 2לפחות ון, עליו להעסיק במועצה  בכל זמן נת (22)
 וככל שיידרש לצוותים טכניים נוספים שיועסקו על ידו.

הקבלן יקצה איש צוות קבוע ויוודא זמינותו המלאה כנדרש במסמכי המכרז.  איש צוות  (23)
ביצוע העבודות זה ירכז את כל הקריאות ו/או הזמנות לביצוע עבודות תיקונים ולתאום  

והתיקונים הנדרשים לשביעות רצון המזמין לאורך כל תקופת החוזה. איש צוות זה יהיה 
, לפחות ובימי שישי וערבי   17:00 -ל  08:00זמין למתן מענה  בימים א' עד ה' בין השעות  

. בנוסף, ימונה כונן כנדרש במפרט הטכני שיהיה זמין לקריאות גם 8-13חג בין השעות 
 ות הפעילות בסעיף זה, הכל כמפורט במפרט הטכני. לאחר שע

 כל הצוותים יעמדו במלוא תנאי המכרז והדרישות המקצועיות. (24)
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ידוע לו שהמזמין יבצע מעקב, בדיקה ופיקוח מקצועי בשיטות ובתדירות, ע"פ שיקול  (25)
דעתו, ביחס לכל שלבי עבודת הקבלן, לרבות התכנון, רכש, התקנה, חיבור ובדיקות 

מתקן וכי הקבלן יידרש לשתף פעולה על הנציגים המקצועיים, לרבות יועצים קבלה של ה
 של המזמין.  

עם גמר ביצוע כל עבודה ועבודה בהתאם להסכם זה, וכתנאי לביצוע התשלומים, עליו  (26)
( על גבי מדיה מגנטית פרטנית לפי תחומים )תשורת, AS-MADEלמסור למזמין תכנית )

כל פרט נוסף שידרוש המזמין, בהתאם לפורמט תשתית, תאורה, שו"ב( וכללית ו
 הקבצים והמדיה כפי שיידרש על ידי המועצה .

ידוע לו על אפשרות לקיומם של גורמים ו/או קבלנים אחרים, שייתכן והם מתקינים  (27)
מתקנים הדומים או זהים למתקנים שיותקנו על ידו בקשר עם ההסכם,  וכן כי ידוע לו 

קשר עם כל אדם ו/או גוף בהתקשרות זהה או דומה שהמזמין יהא רשאי וזכאי להת
להתקשרות נשוא הסכם זה, או לאספקת שירותים זהים או דומים לשירותים שיספק 
הקבלן בקשר עם ההסכם דנא, בכל מועד שהוא, לרבות במהלך קיומו של ההסכם, ולגבי 

שיקול   כל שטח שהוא, לרבות לגבי המתחמים בהם ניתן השירות נשוא ההסכם, והכל לפי
 דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין.

רק בהסתמך על נכונות הצהרותיו היסודיות דלעיל של הקבלן הסכים המזמין להתקשר  (28)
 עימו בהסכם.

 הצהרת המזמין .7

 המזמין מצהיר ומתחייב כי: (א)

אין כל מניעה, על פי כל דין ו/או על פי הסכם ו/או על פי התחייבות כלשהי אחרת, מכל  (1)
 מין וסוג שהוא, מלהתקשר עם הקבלן בהסכם זה. 

הוא בעל מלוא הזכויות ו/או הרשאות בכל לוחות החשמל ומרכזיות מאור ושטחים  (2)
ויות שימוש החיבור לרשת החשמל ובמוני הצריכה ובעל זכציבוריים פתוחים, בנקודות 

 בעמודי החשמל, שבבעלות חח"י,  והתאורה במועצה  ברנר.

מובהר, כי חלקם של עמודי החשמל בבעלות ובאחריות חח"י ועל כן באחריות הקבלן 
 חח"י.מסמך ובלתאם את ביצעו העבודות מול חח"י, כאמור בהסכם זה 

 . המזמין יהיה אחראי לחיבור נקודות החיבור ומוני הצריכה לרשת החשמל (3)

המזמין יסמיך נציג מטעמו לפעול אל מול הקבלן בכל הנוגע לקידום והוצאתו לפועל  (4)
 "(. נציג המזמיןומימושו של הסכם זה ויודיע לו על כך )לעיל ולהלן: "

מובהר בזאת כי ככל שנדרשת חתימת המזמין ביחס למסמך הכולל התחייבות כספית  (5)
י חתימה במזמין המוסמכים לחייב כלשהי של המזמין, המסמך ייחתם אך ורק ע"י מורש

 את המזמין. 

 הוראות בקשר לביצוע העבודות .ה

 תחילת העבודות  .8

בתחילת או במהלך תקופת ההתארגנות,  תוציא המועצה  צו התחלת עבודה לביצוע עבודות  (א)
 האספקה וההתקנה. 
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צו התחלת עבודה שאינו חתום, לא יחייב את המזמין והקבלן לא יהא זכאי לתמורה ו/או פיצוי  (ב)
 ו/או תשלום מכל סוג שהוא בגין ביצוע העבודות המוזמנות בו או בקשר אליהן.

העבודה יצורף פירוט של העבודות המבוקשות. כאמור לעיל, ולמען הסר ספק,  לצו התחלת (ג)
המחירים אשר יפורטו בכתב הכמויות אשר יצורף לצו יהיו אלה שבכתב הכמויות שצורף 

(, בהתאם להצעתו של הקבלן במכרז וההנחה הגלומה בה )ובהתאם 16נספח למסמכי המכרז )
 לביצוע בפועל ובתוספת מע"מ.

ע את העבודות בהתאם ללוחות הזמנים שיקבעו על ידי המזמין בצו התחלת העבודה הקבלן יבצ (ד)
 והוראות הסכם זה יחולו על ביצוע אותן עבודות.

למען הסר כל ספק, אין המזמין מתחייב לגבי היקפן הסופי של העבודות ואין לקבלן ולא תהיה  (ה)
 יקף כתב הכמויות.לו כל עילה לתביעה אם לא תוזמנה ו/או תבוצענה עבודות במלוא ה

הקבלן יספק ויתקין, במסגרת הסכם זה, על חשבונו ואחריותו, באתרים את אותם המתקנים  (ו)
 שיוזמנו ממנו על ידי המזמין. 

 עבודות שאינן מתומחרות בכתב הכמויות (ז)

עבודות נוספות או עבודות ע"פ כתב הכמויות שלא לשקלול תבוצענה רק לאחר קבלת  (1)
 דרישה בכתב מהמפקח.

 מחירי העבודות הנוספות ייקבעו עפ"י המפורט להלן לפי הסדר כדלקמן: (2)

מאגר מחירים לענף הבניה הידוע ביום ביצוע העבודה, -בהתבסס על מחירון דקל (א)
.  מחירים אלו כוללים בתוכם גם רווח והוצאות כלליות. אחוז 15בהנחה של 

 ן ראשי. הקבלן לא יהא זכאי לתוספת המובאות במאגר ובכלל זה תוספת קבל

במידה ופרטים ו/או עבודות שאינן מפורטות בכתב הכמויות, לא מופיעים  (ב)
 .%25 במחירון דקל, הם ייבדקו במחירון משכ"ל בניכוי  

 בהתבסס על סעיפים דומים בכתב הכמויות )"פרורטה"( . (ג)

 (. 12%עפ"י ניתוח מחיר לעבודה חריגה )עלות +רווח קבלן בשיעור  (ד)

רת כתב הכמויות שלא לשקלול גבוהים ממחירי במידה ומחירי הקבלן במסג (ה)
התשלום לקבלן לא יעלה על  –מחירון משכ"ל/ דקל בהפחתת ההנחה לעיל 

המחירים לעיל והתשלום יהיה ע"פ המחירונים לעיל בהפחתת ההנחות הקבועות 
לעיל. בכל מקרה, תבוצע העבודה לפי הוראות המפקח, ו/או כמתואר בתוכניות 

 ובמפרט.

יה לבצע כל עבודה נוספת, אשר הצדדים לא הגיעו לכלל הסכם בדבר מחירה על הקבלן יה (3)
או צורת תמחירה, או שאיננה בגדר עבודה נוספת לדעת המפקח, לפי הוראות בכתב 

 מהמפקח.

לא יתקבלו טענות ותביעות מצד הקבלן לגבי עיכוב העבודה עקב משא ומתן ביחס  (4)
 ההוצאות הכרוכות במשא ומתן שכזה, יחולו עליו.לעבודות נוספות או לשינויים, וכל 

 

 הקמת המתקנים, הפעלתם, השימוש בהם .9
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 כללי (א)

+  14-11נספחים    המתקנים יעמדו בדרישות המפרטים המצורפים למסמכי המכרז ) (1)
19  .) 

הקבלן יבצע את העבודות, בתיאום עם המזמין, וזאת באופן מקצועי וראוי ובכפוף  (2)
 להוראות כל דין. 

מתחייב לבצע על חשבונו את כל הפעולות הנדרשות להקמתם והפעלתם של הקבלן  (3)
 (, 19+  14-11נספחים  המתקנים, ביחס לכל האתרים בהתאם למפרטים הטכניים )

לרבות בדיקות חוזרות של המתקנים אם וככל שיהיה בהן צורך וכן כל הנחיה לביצוע 
 המזמין לפרויקט. עבודות כפי שיוגדרו ויאושרו על ידי המזמין ו/או יועץ 

כן הקבלן מתחייב לנתק ג"ת, שאינם שייכים לרשת החשמל, וחיבורי חשמל שאינם 
 שייכים לרשת החשמל, בתאום ואישור המפקח.

הקבלן יהיה אחראי לשמירה ולשימוש הולם ותקין הן בכל המתקנים, שיסופקו על ידו  (4)
, שיסופקו על ידי הקבלן LEDלמזמין, וכן על כל המתקנים ובהם גופי תאורה )פנסים( לד  

למזמין, על כל חלקיהם ומכלוליהם, הנמצאים באחריותו עד למסירתם וכל עוד לא בוצע 
 המזמין.שימוש בלתי סביר בהם על ידי 

ותקנותיו, ועדכונם מעת  1954 -המתקנים יחוברו ע"פ דרישות חוק החשמל, התשי"ד  (5)
וכל הגורמים המוסמכים,  חח"ילעת, וכן ע"פ החלטות רשות החשמל, הנחיות ודרישות 

 כפי שיעודכנו מעת לעת.  

הקבלן ינקוט על חשבונו, במשך כל תקופת ההקמה ועד למסירה מאושרת, בכל  (6)
 חח"י למנוע פגיעה ו/או האטה ו/או שיבוש באספקת החשמל השוטפת של    האמצעים כדי

 במתחם.

הקבלן מתחייב למלא אחר כל החוקים, התקנות וחוקי העזר החלים וגם/או אלה שיחולו  (7)
במשך תקופת ההתקשרות על ביצוע העבודות על המתחם ועל השימוש בו. יפר הקבלן 

בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו  חובה שהוטלה עליו כאמור יפצה הוא את המזמין
 למזמין עקב ההפרה. 

 לוח זמנים (ב)

 הקבלן מתחייב כי יפעל בהתאם ללוח הזמנים המפורט להלן: (1)

מיום קבלת צו התחלת העבודה,  ימי עבודה 15עד  - הגשת תכניות ואישורים (א)
ביחס לכל תכולת העבודות נשוא צו התחלת העבודה, ובכלל זה תכנית לחיבור 
רכזות המאור הכוללות מרווח פוטנציאלי להגדלתה עתידית של מספר היחידות 

 לפחות.  10%המקושרות לרכזת של 

ת ( ולדרישו19+    14-11נספחים  השלמת התקנת גופי תאורה בהתאם למפרטים ) (ב)
 הסכם זה, עד סיום תקופת ההקמה. 

 אישורים בטרם תחילת ביצוע העבודות (ג)

בטרם תחילת ביצוע העבודות להקמת המתקנים, יהיה על הקבלן לקבל את כל  (1)
הרישיונות ו/או האישורים הסטטוטוריים ו/או ההיתרים הנדרשים על פי דין לצורך 

המופקדות על מתן  הפעלת המתקנים ולנקוט בכל האמצעים כפי שתורינה הרשויות
 אישורים אלו, ו/או כפי שיורה המזמין ו/או נציגיו.
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הקבלן יהיה אחראי להכנת כל התכניות הנדרשות לצורך תכנון, הקמת והפעלת המתקן, 
 ולהגשתן לרשויות המוסמכות ולהצגת.

טרם קיבל את אישור המזמין והיועץ  חח"ילמרות האמור לעיל, לא יפנה הקבלן ל
יאושרו מראש על ידי המזמין והיועץ  חח"יופן הפניה ותוכנה להמקצועי לכך. א

 המקצועי.

טרם החל הקבלן בהליכים כלשהם להקמת המתקנים וטרם ביצוע עבודות ההקמה,  (2)
הקבלן יציג בפני המזמין תכנית הקמה מפורטת של המתקנים באתר, בהתאם למפרטים 

 (, הוראות הדין, דרישות חח"י ורשות החשמל. 19 + 14-11 נספחיםהטכניים )

 בטיחות (ד)

במהלך כל ביצוע עבודות ההקמה הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי לשמור  (1)
על תנאי בטיחות נאותים של העובדים ו/או צדדים שלישיים הקשורים לעבודות, וזאת 

ה והרווחה, נספח בהתאם להוראות כל דין, לרבות תקנים ו/או הנחיות של משרד העבוד
( והנחיות בטיחות הרלבנטיות לכך ו/או לפי דרישת ב'15א' + 15נספחים הבטיחות )

 המזמין.

המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים לא  (2)
נאותים, או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המזמין ובמקרה כזה לא 

טענה ו/או תביעה כלפי המזמין והוא לא יהא זכאי לתשלום של פיצוי תהא לקבלן כל 
 כלשהוא.

הקבלן מתחייב לספק ולהתקין על חשבונו, גידור, מעקות בטיחות, גדרות זמניות,  (3)
תמרורי אזהרה עגלות חץ ושאר אמצעי זהירות לשם בטחון התושבים וכן להציבם בכל 

מין, והכל בהתאם להוראות כל דין מקום שיהיה בכך צורך, או שיידרש לכך ע"י המז
 (. ב'15א'+ 15נספחים והמפרטים )

 בקרת איכות (ה)

בקרת האיכות ובכלל זאת פיקוח על העבודה, טיבה, אופן ביצוע וכיו"ב, תבוצע ע"י  (1)
הקבלן, באחריותו ועל חשבונו, לכל אורך ביצוע העבודות לרבות הקמה והפעלת המתקן, 

 מטעמו ו/או מי מטעמם.   לרבות באמצעות קבלני המשנה ו/או מי

מובהר בזאת כי לקבלן תהא אחריות מוחלטת על בקרת האיכות באופן שוטף, בהתאם  (2)
להוראות כל דין ודרישות הרשויות המוסמכות, ודרישות מפקח העבודה בפועל מטעם 

 המזמין. המזמין  לא יידרש לכל פעולה ו/או תשלום בגין כך.

 מאית.מערכת בקרת האיכות של הקבלן תהיה עצ (3)

 

 מתחם העבודות .10

ידוע לקבלן כי האתרים והרחובות בהם יתבצעו העבודות להחלפת גופי תאורה ו/או עבודה על  (א)
עמודי החשמל והתאורה יהיו בתחום השיפוט של מועצה אזורית ברנר ושלבי הביצוע ייקבעו 

 לאחר שלב התכנון ע"י המזמין, לפי שקול דעתו הבלעדי.

גופי התאורה שיפורקו )למעט גופי תאורת הלד שפורקו, אותם יהיה על הקבלן למסור למחלקת  (ב)
מאור של המועצה  לאחסון( יהיו רכושו של הקבלן. במידה ויחליט הקבלן לפרקם לרכיבים ו/או 
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למוסרם לגריטה, ימציא למזמין אישור גריטה חתום ותיקני. עלות הגריטה תהיה על חשבון 
 הקבלן.

 לא מתחייב לספק לקבלן שטח אחסנה ו/או שטח התארגנות.  המזמין (ג)

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, בכל מקרה שמיטלטלין כלשהם של הקבלן  (ד)
ימצאו באתר/ים , יהיה המזמין ו/או נציגיו זכאים לסלקם מהאתר/ים על חשבון הקבלן ולא 

ה כספית ו/או אחרת ו/או כל טענה תהיה להם כל אחריות לשלמותם, ולקבלן לא תהא כל תביע
 ו/או דרישה בקשר לכך כנגד המזמין. 

במקרה כאמור, המזמין יהיה רשאי אף להטיל על הקבלן פיצוי מוסכם, כאמור ברשימת 
 (.נספח גהפיצויים המסוכמים )

 

 

 

 ביצוע עבודות האספקה וההתקנה .11

ת יכלול: לפחות מנוף עם סל צוותי מתקינים. כל צוו 3הקבלן יעסיק בכל זמן נתון לכל הפחות  (א)
ו/או במת הרמה, טכנאי אחד בעל רישיון חשמלאי ואישור עבודה בגובה ונהג/מפעיל בעל רישיון 

 ואישורים כחוק. 

, ככל שיידרש, לעמידה בדרישות המועצה  המשטרה ועבודות לילההקבלן יבצע התקנות  (ב)
ידרוש ולא יקבל תשלום נוסף   והמפקח ולמניעת הפרעה לסדר היום. בגין עבודות אלו הקבלן לא

מעבר להצעתו המאושרת במכרז. המזמין והמפקח לא יידרשו מהקבלן ביצוע עבודות לילה, 
אלא אם כן הדבר נדרש ומתחייב, ובכל אופן הדבר, הדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של 

 המזמין. 

ות לשם הקמת הקבלן או מי מטעמו יהיה רשאי לבצע במתחם העבודות את כל העבודות הנדרש (ג)
 והתקנת המתקן, וכל עבודה אחרת מכל סוג שהוא אשר על פי דין ניתן לבצע במתחם.

הקבלן יישא באחריות לכל הנושאים הכרוכים בביצוע העבודות, לרבות קבלת כלל האישורים  (ד)
 . וזאת על חשבונוהנדרשים מאת חברת החשמל לישראל לביצוע העבודות 

 הביטוחים אשר ידרשו ממנו, הכל על אחריותו ועל חשבונו בלבד.הקבלן יקפיד וידאג לקיים את   (ה)

יעדכן הקבלן את המזמין לגבי מיקום ביצוע העבודות לקבלת אישור הדלקה  בתחילת כל יום (ו)
 וכיבוי של המרכזיות. 

 מובהר ומוסכם בזאת כי בביצוע העבודות יעסיק הקבלן רק עובדים, המאושרים ע"י המזמין.   (ז)

ות ככל יכולתו, כי בכל עת תישמרנה פנויות דרכי הגישה לאתר, באופן המזמין מתחייב לעש (ח)
אשר יאפשר את הקמת המתקן באתר, את חיבורו לרשת החשמל ואת הפעלתו השוטפת והכל 
לאורך כל תקופת ההתקשרות וזאת בכפוף לכך שהקבלן תיאם זאת מראש מול נציג מאושר 

 של המזמין וקיבל את אישורו להיכנס לאתר. 

ביצוע העבודה )הכוללת גם אך לא רק, הבאת הרכיבים למתחם, הקמה, הרצה, הפעלה בעת  (ט)
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים להבטחת חיי אדם ורכוש באתר  -ופירוק( 
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וסביבתו, ויקיים בקפדנות את כל החוקים הבטיחותיים, הבריאותיים והסביבתיים 
 (. ב'15' + א15 נספחהרלבנטיים, לרבות נספח הבטיחות )

כל עבודה אשר לצורך ביצועה, נדרש רישיון או הסמכה עפ"י דין, תבוצע רק על ידי מי שבידו  (י)
 הרישיון או ההסמכה כאמור.

הקבלן מתחייב לספק ולהתקין על חשבונו, גידור, מעקות בטיחות, גדרות זמניות, תמרורי  (יא)
להציבם בכל מקום שיהיה בכך צורך, אזהרה ושאר אמצעי זהירות לשם בטחון התושבים וכן 

 (. ב'15א' +  15נספחים  או שיידרש לכך ע"י המזמין, והכל בהתאם להוראות כל דין והמפרטים )

 

 טיב ביצועי המתקן .12

 האחריות לגופי התאורה, לממירים ולכל רכיב אחר הקשור לג"ת, הינה באחריות הקבלן. (א)

מין מתחייב, כי החל ממועד חתימת הקבלן יהיה אחראי על טיב ההתקנה על פי הנדרש המז (ב)
הסכם זה ועד לתום תקופת ההתקשרות הוא ו/או מי מטעמו לא יבצעו כל פעולה שיש בה כדי 
לפגוע במתקן או בתפקודו, ובכלל זה לעשות ככל יכולתו לשמר את המתקן, בכפוף להוראות 

 כל דין. 

רה בכל מרכזיה לאחר גמר ביצוע התקנות גופי התאורה ותפעול מערכת החשמל והתאו (ג)
בשלמותה, טרם מסירת המתקן למזמין ותחילת תקופת התחזוקה, המוסדרת בחוזה נפרד 

 (, על הקבלן להעביר ביקורת בודק לכל אחד מהמתקנים ולהציגה בפני המזמין . מסמך ג')

אישור מסירה והפעלה סופית מלאה ומאושרת של המתקן באישור ולשיקול דעת המזמין  (ד)
 המועצה  בלבד.  והיועץ המקצועי של

 

 היתרים אישורים ופעולות נוספות  .13

הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל הפעולות הנדרשות לצורך הקמתו והפעלתו של  (א)
המתקנים לרבות הכנה ואישור תכניות הסדרי תנועה בזמן ביצוע, הוצאת רישיונות עבודה, 

 השגת כל ההיתרים ו/או האישורים הרגולטוריים הנדרשים, בכפוף להוראות כל דין. 

בלן מחויב להישמע להוראות והנחיות נציג המזמין ו/או למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הק (ב)
 מי מטעמו. 

 

 השימוש במונה החשמל .14

מונה החשמל, של   -ומוסכם בזאת כי במהלך כל תקופת ההתקשרות, בכל עת ובכל שלב  מובהר   (א)
 כל אחת מהמרכזיות במועצה , יוותר על שם המזמין.

 

 מסירת המתקנים .15
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יית מאור ובכלל זה, גם אך לא רק: פנסים, יחידות עם השלמת כלל המתקנים המשויכים למרכז (א)
תקשורת, רכזות, זרועות, עמודי תאורה, מגשים, כבלים אביזרים וכל ציוד אחר הנדרש לטובת 
התקנת והפעלת כלל הרכיבים לעיל והפעלה מלאה ותקינה של המרכזייה על כלל הציוד 

ר המפקח, יוחזרו המרכזייה והאביזרים באופן מלא ותקין, ולאחר אישור בודק חשמל ואישו
והמתקנים לאחריות המועצה  ולהפעלתה המלאה על ידי הקבלן, במסגרת תקופת הבדק 

(, לפי הסכם זה, ותקופת התחזוקה לפי 20-21ותקופת אחריות היצרן )כהגדרתן להלן בסעיפים  
 למכרז(.   מסמך ג'הסכם התחזוקה )

אלקטרוני ובפורמט דיגיטאלי כפי בקובץ  AS MADEהקבלן ימסור למזמין קובץ תכניות  (ב)
 מועצה וני.  GIS שיוגדר על ידי המועצה , לטובת, בין היתר, מיפוי

 

 

 

  פינוי האתר ומסירת המתקנים .16

הקבלן מתחייב, כי עם השלמת כל העבודות הנדרשות בפועל, ימסור למועצה  את המתקנים על  (א)
כלל רכיביהם ובתקינות מלאה, כשכל גופי התאורה, הציוד, האביזרים, המרכזיות ועמודי 

 התאורה פועלים באופן מלא ותקין. 

וד, אריזות ו/או כן מתחייב הקבלן לוודא, כי האתר/ים נקיים ומפונים מכל אביזר, חפץ, צי (ב)
 אחר. 

 

 הציוד ואספקתו .17

על הקבלן להשתמש לצורך ביצוע העבודות בציוד חדש מטיב מעולה ומתאים לביצוע העבודות,  (א)
 נקי מכל שיעבוד ו/או עיקול. 

 נציג המזמין יהיה זכאי לבדוק את הציוד במקום העסק של הקבלן או באתר העבודות. 

מכשירים, מכונות, עובדים וחומרים הדרושים בדרך הקבלן מתחייב לתת לנציג המזמין עזרה, 
כלל לשם בדיקה, מדידה ובחינה של איכות ו/או הציוד שמשתמשים בהם. ולצורך בדיקת 

 איכות העבודות.

הקבלן ימציא, אם יידרש לעשות כן, הוכחות מניחות את הדעת לגבי סוג ואיכות החומרים  (ב)
 ידי נציגי המזמין.-ביותר כפי שנדרש עלוהתאמתם לתקנים המתאימים ולנוהג ההנדסי הטוב 

 חשבון הקבלן.-העלויות של כל הבדיקות הנדרשות יהיו על (ג)

הקבלן מתחייב להוביל על חשבונו לכל מקום ומכל מקום שיהיה דרוש בעוד מועד ובכמויות   (ד)
 מספיקות את כל הציוד שיהיה דרוש מדי פעם בפעם לביצוע העבודות.
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 ערבות ביצוע  .18

קיום מלוא התחייבויות הקבלן, עפ"י הסכם זה, ימסור הקבלן  לידי המזמין להבטחת ביצוע  (א)
משווי עבודות ההקמה כולל   10%במעמד חתימת הסכם זה ערבות בנקאית אוטונומית בשיעור  

מדרישת המזמין שתוקפה   ימים  10"(, צמודת מדד הניתנת למימוש תוך  הערבותמע"מ )להלן: "
  .עד לתום תקופת ההתקשרות 

 

 פיצוים מוסכמים .19

(, כולל בדרישות נספחיםבמידה והקבלן לא יעמוד בדרישות ההסכם דנא ו/או המפרטים ) (א)
 ג(. נספחלוחות הזמנים, יוטל עליו פיצוי מוסכם, כמפורט ברשימת הפיצויים המוסכמים )

ועצה  רשאית לקזז את סכום הפיצויים מכל סכום עבור עיכוב או פיגור בביצוע העבודות המ (ב)
שיגיע לקבלן, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית המועצה  לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת ולקבלן 

 לא תהיה כל השגה בעניין זה. 

 גביית הפיצוי המוסכם לא תשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו עפ"י ההסכם. (ג)

 הוראות אחריות, נזיקין וביטוח .ו

 אחריות הקבלן במסגרת תקופת אחריות היצרן .20

למתקנים שהתקין )גופי התאורה, הפנסים, יחידת התקשורת  אחריות יצרןהקבלן יספק  (א)
 120שנים ) 10 -מוהבקרה, מערכת השו"ב(, על כל רכיביהם וחלקיהם  לתקופה שלא תיפחת 

 ."(תקופת אחריות היצרן)לעיל ולהלן: " חודשים(

 הקבלן אחראי לתקינות ורציפות פעולתם של הפנסים בכל תקופת אחריות היצרן. (ב)

אחריות היצרן, וככל שגוף תאורה יתקלקל/יפסיק לפעול/יפעל חלקית,  במשך כל תקופת (ג)
 תקין תחתיו, ללא תמורה נוספת. זההמתחייב הקבלן לספק ולהתקין גוף תאורה 

מדיווח על  יום, 4-מגוף התאורה החליפי יסופק, ובתקופת התחזוקה גם יותקן, לא יאוחר  (ד)
 תקלה וזאת כאמור ללא תמורה נוספת.

 

 במסגרת תקופת הבדק אחריות הקבלן .21

למתקנים שהתקין )גופי התאורה, הפנסים, מרכזיות(, על כל  אחריות בדקהקבלן יספק  (א)
ממועד מסירת המתקן למועצה    חודשים( 12משנה )רכיביהם וחלקיהם לתקופה שלא תיפחת 

 ."(תקופת הבדק)לעיל ולהלן: "

 

 נזיקין  .22

ין באחריות מלאה ובלעדית לכל במהלך תקופת הקמת המתקן יהא הקבלן אחראי כלפי המזמ (א)
נזק ו/או אובדן לגוף ו/או לרכוש שייגרם מכל סיבה שהיא ובכל נסיבות שהן לקבלן ו/או למי 



165 

 

 

 

 

מטעמו לרבות לקבלני המשנה מטעמו, למתקן ולעבודות נשוא הסכם זה ו/או לצד ג' כלשהוא 
 כאמור. במהלך ועקב או כתוצאה מהקמת המתקן והמזמין יהא פטור מכל אחריות לנזק 

במהלך תקופת אחזקת המתקן ותפעולו יהא הקבלן אחראי לכל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או   (ב)
לרכוש שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהוא לרבות למתקן כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של 

 הקבלן  ו/או מי מטעמו לרבות קבלני המשנה.  

 ביטוח  .23

ו/או הישובים בתחום המועצה ו/או   ברנר( תקרא: מועצה אזורית  ביטוחהמועצה בסעיף זה ) .10.1

 תאגידים עירוניים ו/או מי שמקבל שירותים מוניציפאליים ו/או גופים קשורים.

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה -מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן  על .10.2

הסכם זה ולרבות בנספח פי כל דין. הקבלן  מתחייב לעשות ביטוח כמפורט ב-אחראי על

ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  )להלן:  ב'אישור קיום ביטוחים המצ"ב להסכם זה כנספח 

"אישור קיום ביטוחים"(. עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן  בלבד. 

מוסכם בזאת כי הסדרת הביטוח הנדרש באישור היא חלק מהסכם זה ואי החתמת חברת 

 ו שינויים באישור לא יגרעו מהתחייבותו של הקבלן  לקיום הביטוח הנדרש.הביטוח א

הביטוחים כאמור יהיו בתוקף החל מיום חתימת ההסכם עד לתום התחייבויות הקבלן על  .10.3

פי המכרז ועד לתום החבות החוקית על פי דין . מודגש ומובהר בזאת כי ביטוח אחריות 

 עוד קיימת לקבלן חבות על פי דין .מקצועית ואחריות המוצר יהיו בתוקף כל 

כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הקבלן  לפני  .10.4

(  ב'ההתקשרות בין הצדדים על מנת שהמבטח יוכל לחתום על אישור קיום ביטוחים ) נספח  

קיום  ללא ביצוע בו שינוי כלשהו. העתק מפוליסות הביטוח יימסר למועצה יחד עם אישור

 ביטוחים ובמועד שנקבע לכך.

מוסכם בזאת כי אם יקבע על ידי רשות מוסמכת נוסח אישור קיום ביטוחים שונה מכפי  .10.5

אישור קיום ביטוחים הרשום בהסכם זה, יחול אישור קיום ביטוחים שיקבע כאמור. 

באישור שיקבע ירשמו הביטוחים, ההרחבות לביטוח והסכומים כפי שרשומים באישור 

ביטוחים בהסכם זה וכל מה שלא ירשם באישור קיום ביטוחים ירשם בפוליסות של קיום 

 הקבלן  . 

הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור קיום ביטוחים , הנם  .10.6

מיזעריים ואין בהם משום אישור של המועצה  או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד 

לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על  לביטוח. על הקבלן  יהיה

 מנת למנוע הפסד לו, למועצה ולצד שלישי.

ימי עבודה לפני החתימה על הסכם זה וכתנאי לחתימת המועצה על הסכם זה, ימציא  14 .10.7

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון -הקבלן  למועצה את אישור קיום ביטוחים כשהוא חתום על

ואת העתקי הפוליסות הרלוונטיים  ראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בושל מדינת יש

 . להסכם זה
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ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים , ימציא הקבלן   14 .10.8

ואת העתקי למועצה שוב את אישור קיום ביטוחים כשהוא מתוארך לתקופת ביטוח נוספת 

 כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת. הפוליסות הרלוונטיים להסכם זה 

 הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.  .10.9

כאמור לעיל, אין משום ופוליסות ביטוח מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים  .10.10

ח מתן פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטו

ופוליסות התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור קיום ביטוחים 

לידי המועצה כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על המועצה אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו 

 של הביטוח.

ואת מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום ביטוחים   .10.11

 אך לא תהיה חייבת לעשות כך .הפוליסות 

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה  תהיה רשאית לבקש מהקבלן  לשנות או לתקן את  .10.12

להתחייבויות על פי ההסכם.  ןעל מנת להתאימואת הפוליסות אישור קיום ביטוחים 

ולא וליסות והפהבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים 

 תחול עקב כך על המועצה אחריות כל שהיא.  

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת  .10.13

או אי הסדרת ביטוח כנדרש , יישא הקבלן  על פי דין בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב 

 כאמור . 

בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת  הקבלן  לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים .10.14

 לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

הקבלן  לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק , אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת  .10.15

 ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה  או ההשתתפות העצמית .

טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה  ו/או הבאים הקבלן  מצהיר כי לא תהיה לו כל   .10.16

מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוח הנ"ל וביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר 

בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי 

 אדם שביצע נזק בזדון.

המצורף להסכם   ב'וחים בן אם הוא מוגש כפי נספח להלן תוכן מחייב לאישור קיום ביט .10.17

 ובין אם הוא מוגש בנוסח אחר שיקבע על ידי מי שהוסמך לכך .

אישור הביטוח יכלול את הפוליסות : ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. ביטוח אחריות  .10.18

 מעבידים . ביטוח אחריות מקצועי . ביטוח אחריות המוצר.

עצה כמבוטח נוסף. סעיף לפיו תשלום הפרמיות כל הפוליסות תכלולנה : את המו .10.19

וההשתתפויות העצמיות יחולו על הקבלן   . סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף 

כלפי המועצה,  הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הקבלן  . סעיף לפיו 

ח של הקבלן  הינו ראשוני המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המועצה והביטו

וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי המועצה . סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא 
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תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי 

יום מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של הקבלן  בתום לב לא  60המועצה לכל הפחות 

 ת המועצה לקבלת שיפוי על פי הפוליסה.תפגע בזכויו

ביטוח צד שלישי יכלול הרחבת שיפוי לטובת המועצה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי  .10.20

 הקבלן  והפוליסה תכלול סעיף "אחריות צולבת" .

 ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את המועצה באם תחשב כמעביד של עובדי הקבלן. .10.21

ב לשפות עת המועצה באם תתבע בגין טעות מקצועית או ביטוח אחריות מקצועית יורח .10.22

 מעשה או מחדל של הקבלן .

גבולות האחריות באישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח: ביטוח אחריות  .10.23

₪ . אחריות מקצועית   ₪20,000,000 . ביטוח אחריות מעבידים    1,000,000  –כלפי צד שלישי  

 ₪ . 5,000,000וצר ₪. ביטוח אחריות המ 1,000,000

 אחריות לתקופת השירות    .24

 הקבלן מתחייב לעמוד בדרישות הבאות: (א)

פי חוק למס -לנכות ולהעביר כחוק משכר עובדי הקבלן את התשלומים הנדרשים על (1)
הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בהסכם, מתחייב 
הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות 

לפי החוקים הנ''ל, ובעיקר אך מבלי ממלכתי, וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו 
לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים המועסקים על ידי הקבלן )במפורש 
לרבות אלה שיועסקו על ידו באופן מקרי או זמני(, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת 
 עבודתם במתן השירותים הניתנים על ידה זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

 

 הוראות כלליות נוספות .ז

 מיסים ותשלומים .25

כל המיסים והתשלומים בגין ניהול עסקיו של הקבלן, לרבות מס עסק ואגרות רישיונות לעסק    (א)
 ולניהולו, יחולו על הקבלן בלבד וישולמו על ידו.

מס ערך מוסף נכלל בתשלומים שישולמו לקבלן וישולם ביחד עם התשלום בגינו הוא חל, כנגד  (ב)
 כדין. חשבונית מס

אין הקבלן רשאי לגרום לכל הוצאה, תשלום או חיוב בשם המזמין או עבורו ואינו רשאי לגרום  (ג)
לכל הוצאה תשלום או חיוב, בקשר לביצוע העבודות, אלא אם קיבל לכך מראש ובכתב את 

 הסכמתם של נציגי המזמין.

אה, תשלום או חיוב חשבונו לכל הוצ-מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהיה הקבלן אחראי לבדו ועל (ד)
 שנעשו ללא אישור כאמור. 

הקבלן יהיה רשאי לשתף גורמים אחרים בתפעול המתקן בכפוף לאישור בכתב מראש של  (ה)
 המזמין ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו כלפי המזמין על פי הסכם זה.
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 פיקוח כפיפות וביקורת .26

 הזכות למזמין ו/או לנציגי המזמין ו/או מי מטעמם: (א)

לבדוק, לבקר ולפקח את ביצוע התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה ועפ"י הוראות  (1)
 כל דין. הקבלן מתחייב לסייע ככל שיידרש לשם ביצוע האמור לעיל.

להיכנס למתחם בכל עת ולבצע תיקונים. מבלי לגרוע מן האמור, אין בביצוע התיקונים  (2)
ולא תשמע כל טענה בעניין מפיו של ע"י המזמין כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לבצעם  

 הקבלן.

הקבלן יהיה כפוף לעניין העבודות וביצוע ההסכם לנציגי המזמין ויפעל על פי הוראותיהם  (ב)
והנחיותיהם. בכלל זאת, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, יהיה הקבלן חייב לתקן כל פגם וליקוי 

דגש כי אין בפיקוח ובביקורת כדי לגרוע ולבצע כל שינוי כנדרש ע"י נציגי המזמין לפי העניין. ומו
 מהתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין בקשר עם ביצוע העבודות.

הקבלן ידווח למזמין באופן שוטף בדבר התקדמות העבודות ו/או בעיות הכרוכות בה. כמו כן  (ג)
ש על ידם ויסייע להם יספק הקבלן תשובות והסברים לנציגי המזמין בנוגע לעבודות, כפי שיידר

 בביצוע הביקורת והפיקוח על העבודה ועל ביצוע הפרויקט נשוא הסכם זה. 

 הוראות בטחון, סודיות ואבטחת מידע .27

הקבלן מצהיר בזאת שידוע לו כי מידע שיימסר לו על ידי המזמין ו/או שיגיע לידיו במהלך  (א)
 ביצוע השירותים הוא סודי ואין לפרסמו.   

הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל  ידיעה   (ב)
וע, לפניה  או  אחריה,  והוא  מצהיר  שתגיע  בקשר  עם  ביצוע  הסכם זה,  תוך  תקופת  הביצ

כי  ידוע  לו  שאי  מילוי התחייבויותיו  על פי  סעיף קטן זה מהווה עבירה לפי פרק ז' סימן ה' 
 .  1977 –)סודות רשמיים( של חוק העונשין התשל"ז 

הקבלן מתחייב לגרום לכך שהסודיות כאמור תישמר גם על ידי עובדיו וכל  המועסקים על ידו   (ג)
 ידי הקבלן או באמצעותו. -כל מי שהמידע כאמור יובא לידיעתו עלו

 הקבלן מתחייב לקיים את כל הדרישות של קצין הביטחון של המזמין. (ד)

מובהר ומודגש בזאת, כי כל העובדים של הקבלן אשר יועסקו בביצוע הפרויקט עבור המזמין,  (ה)
יסת גורמים בלתי מאושרים ע"י יהיו ללא עבר פלילי ויאושרו, כנדרש ע"י המזמין. לא תותר כנ

 כל אחד מבעלי התפקיד לעיל בנפקד לבצע את העבודות בתחום השפוט של המזמין. 

 

 מעביד -העסקת עובדים/אי קיום יחסי עובד  .28

הקבלן מצהיר, מתחייב ומסכים בזאת כי בינו ו/או בין נציגיו לבין המזמין לא יתקיימו כל יחסי  (א)
 את עובדיו על התחייבות מתאימה כאמור.  עובד ומעביד והוא מתחייב להחתים

כמו כן, מתחייב הקבלן לפצות ו/או לשפות את המזמין בגין כל סכום שיחויב בו עקב תביעה 
שייתבע בקשר ליחסי עובד ומעביד, לרבות כל הוצאה שהמזמין יוציא לשם התגוננות. המזמין 
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יידע את הקבלן על כל תביעה עם היוודע לו על הגשתה ויאפשר לקבלן להתגונן מפני התביעה 
 כאמור.  

ן מצהיר שכל העובדים שיועסקו על ידו או על ידי מי מטעמו בקשר עם הסכם זה, הם הקבל (ב)
עובדיו שלו בלבד והוא ועובדיו אינם בכל מקרה עובדי הקבלן, והוא לבדו יישא בכל האחריות 
הנובעת מהיותו מעבידם, על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולרבות חוק הביטוח הלאומי )נוסח 

ם והתקנות שמכוחו. הקבלן מתחייב כי כל העובדים שיועסקו על ידו בימים משולב( והצווי
ובשעות, שבהם לא מותרת עבודה, יקבלו לשם כך את כל האישורים הנדרשים לכך לפי הוראות 

 כל דין.

הקבל מתחייב לשלם לעובדיו שכר שאינו פחות משכר המינימום במשק כפי שהוא מתעדכן  (ג)
 , ועל פי כל דין.1987מום, התשמ"ז מעת לעת בהתאם לחוק שכר מיני

כמו כן מתחייב הקבלן לשלם ולהעניק לעובדים את מלוא זכויותיהם עפ"י כל דין ולרבות עפ"י  (ד)
 ההסכמים הקיבוצים וצווי ההרחבה החלים על העובדים.

 

 הפרות וסעדים .29

 יפר הקבלן את ההסכם או תנאי מתנאיו, יהיה המזמין רשאי, מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת (א)
לפי הסכם זה ומזכויותיו לפי דין, לחלט את סכום הערבות, כולה או חלקה לפי שיקול דעתו 
הבלעדי ומבלי שלקבלן תהיינה טענות כלשהן כלפי המזמין בקשר לכך. סכום הערבות שחולט 

 יהיה לקניינו הגמור של המזמין.

ין להביא את מוסכם בזאת כי הפרת ההוראות שלהלן תחשב הפרה יסודית אשר תאפשר למזמ  (ב)
 ההסכם לביטול מיידי:

ידי המזמין בכתב, -הקבלן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו בהסכם ולאחר שהוזהר על (1)
ימים ממועד קבלת ההודעה בדבר ההפרה ו/או בפרק הזמן  7ולא תיקן את ההפרה תוך 

 שנקבע  בהתראה. 

 פקע הביטוח של הקבלן או שהביטוח אינו עונה על דרישות ההסכם. (2)

 בלן הפך בלתי כשיר לפעולה משפטית. הק (3)

הקבלן פשט את הרגל, או הוצא נגדו צו כינוס נכסים, או צו פירוק, או הוגשה ביחס אליו  (4)
 .ימים 30בקשה כאמור, אשר לא הוסרה תוך 

 הקבלן הודיע שאין הוא יכול/רוצה לבצע את השירותים או חלקם. (5)

 הדין.הקבלן מבצע את השירותים בניגוד להוראות  (6)

 אין בביטול/בהפסקת ההסכם כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו בהסכם, לפי העניין.  (ג)

הובא הסכם זה לידי סיום בטרם הסתיימה תקופת ההסכם עקב הפרתו ע"י הקבלן, ימנע  (ד)
 הקבלן מגרימת נזק פיזי, לרבות פירוק המתקנים. ככל שייגרם נזק כאמור יישא בו הקבלן. 

בא הסכם זה לסיומו עקב הפרתו ע"י הקבלן, יהיה רשאי המזמין להמשיך לחילופין במקרה והו (ה)
בעבודה בעצמו או למסור את המשך העבודה לגורם אחר, כאשר כל ההפסדים וההוצאות 
הנוספות הכרוכות בדבר יחולו על הקבלן, והמזמין יהא רשאי לנכות כספים אלו מהכספים 

 המגיעים לקבלן בגין הסכם זה.  



170 

 

 

 

 

 יל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לזכות המזמין עפ"י כל דין.אין באמור לע (ו)

 

 השתק -מניעות  -ויתור  .30

מוסכם על הצדדים, כי בכל מקרה של סכסוך בין המועצה  לבין הקבלן, לקבלן לא תהיה כל  (א)
זכות עכבון שהיא במתקן, בגופי התאורה, בחלפים ובעבודות נשוא הסכם זה והוא לא יהיה 

 ת את הפעלה מכל סוג שהוא בתקופה ההפעלה והתחזוקה.רשאי להשבי

מובהר בזאת, כי אם תצמחנה זכויות כלשהן מהמתקן והפעלה, ובכלל זה אישור לסחר, זכויות  (ב)
לתעריפים מועדפים, סובסידיות, הטבות מס ומענקים בקשר למתקן. זכויות אלו יהיו של 

 המזמין בלבד, ולקבלן לא תהיה כל זכות ויחס לכך.

 

 לת חוק החוזיםתחו .31

 .1970 -על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, התשל"א  (א)

 

 קיזוז ועיכבון .32

בכל מקרה שיגיע למועצה  מאת הקבלן לפי חוזה זה סכום כלשהו, תהיה המועצה  רשאית לקזז  (א)
 ולנכות ממנו כל סכום המגיע למועצה , מאת הקבלן לפי חוזה זה. 

 זכות עכבון בכל מקרה שהוא. לקבלן לא תהיה (ב)

 

 שונות  .33

לצורך ביצועו של הסכם זה ביעילות וברמה גבוהה מתחייב הקבלן לעמוד בקשר מתמיד עם  (א)
המועצה  ולמלא אחר הוראות נציג המועצה  וייעשה כל מאמץ למלא את בקשותיו בנוגע 

 העניין.לעבודות נשוא הסכם זה, עד כמה שהדבר ניתן באופן סביר ובנסיבות 

  הקבלן לא ישעבד ו/או ימחה את הזכויות ו/או החובות עפ"י הסכם זה לצד ג' כלשהו.  (ב)

כל שינוי או תוספת להסכם זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני צדדים, שאם לא כן לא יהא  (ג)
 להם תוקף.

ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא ייחשב הוויתור כוויתור  (ד)
 על הפרה שלאחר מכן, של הוראה או הוראה אחרת הדומה לה או שונה ממנה בטיבה. 

 כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא יהיו ברי תוקף, אלא אם נעשו ונחתמו בכתב. (ה)

סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין ודבר הנובע מחוזה זה, במישרין ו/או בעקיפין, תהא לבתי  (ו)
 ז מרכז  ולהם בלבד.המשפט המוסמכים במחו



171 

 

 

 

 

כתובותיהם של צדדים הן כקבוע בהסכם זה, או כל כתובת אחרת עליה יודיע צד למשנהו  (ז)
בהודעה בכתב. כל הודעה שנשלחה על ידי צד אחד למשנהו יראו אותה כאילו הגיעה ליעדה 

 שעות מעת שיגורה. 72בתוך 

אילו הגיעה ליעדה בעת הודעה שנמסרה ביד או שוגרה באמצעות פקס, או מייל יראו אותה כ (ח)
 שיגורה, אם נתקבל אישור המקבל לכך.

 

 

 -:ולראיה באו הצדדים על החתום

   

 הקבלן  המועצה

 

 אישור עו"ד 

אני הח"מ מאשר כי הסכם זה נחתם 
בפניי ע"י _______________ שהינו 
הקבלן/ מורשה חתימה מטעם הקבלן 
וחתימתו בצרוף חתומת התאגיד 
)במקרה שהקבלן הינו תאגיד( מחייבת 

 את הקבלן לכל דבר ועניין. 

 תאריך: ______

 חתימת עו"ד ____________ 
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 נספח א'

 כתב ערבות ביצוע

 ערבות ביצוע

 12/2019מכרז מספר 

 לכבוד:

 מועצה אזורית ברנר

 רח' 

 ברנר

 א.נ.,

 הנדון: כתב ערבות מס' .............................. 

"( בקשר המבקשפי בקשת _________________ ת.ז/ח.פ ______________ )להלן: "-על .1
חוב לד ותשתיות חשמל לאספקה והתקנה של תאורת ר______________ לביניכם להסכם בין 

פי ההסכם, הננו ערבים בזאת כלפיכם -התחייבויות המבקש כלפי המועצה  על ותאורה, ולהבטחת
הפרשי  ₪ )______ שקלים  חדשים בלבד(, בתוספת_______ לשלם לכם כל סכום עד לסך של 

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על
"( בין המדד הידוע ביום __________________ לבין המדד הידוע במועד חילוט המדד)להלן: "

"( ובלבד שסכום הערבות במועד החילוט לא יפחת מהסכום הנקוב סכום הערבותהערבות )להלן: "
 לעיל.

מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, )עשרה( ימים    10סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך   .2
וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו 

 חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3

פיה צריכה להימסר לנו לא -תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום ________________ וכל דרישה על .4
 ידינו.-יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

 בכבוד רב,

 

 ................................................. בנק 

 סניף ............................................... 
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 'בנספח 
 אישור קיום ביטוחים

 
 

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות על המציע לצרף את האישור כאמור חתום על ידו וחתימתו תהווה אישור 

 הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחים הנדרשים.כי בדק עם מבטחיו וכי אין להם 

 

כל שאלה בנוגע לדרישות הביטוח במכרז ובאישור קיום ביטוחים יש לשאול במסגרת הליך שאלות 

ההבהרה בלבד, ואין לבצע כל שינויים על גבי הנספח של אישור ביטוחים ואין לצרף נספח בנוסח שונה 

 מזה שצורף למכרז.

 
 

 

 תאריך___________    
 

 לכבוד

מועצה אזורית ברנר ו/או הישובים בתחום המועצה ו/או תאגידים עירוניים ו/או מי שמקבל שירותים 

 מוניציפאליים ו/או גופים קשורים 

 ) להלן לשם הקיצור: "המועצה"( 

 

 הנדון: אישור על קיום ביטוחים של   __________________

 מספר חברה ________________   )להלן "הקבלן"(  

לאספקה, התקנה ותחזוקת תאורת רחובות לד )כולל בקרה ושו"ב( , טיוב תשתיות חשמל בקשר עם חוזה 
 , ביצוע תחזוקה שוטפת של תאורת רחוב בתחום שיפוט המועצה 

 )להלן "החוזה"( 

 

מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן , חברה לביטוח בע"מאנו הח"מ, _________________

 את הביטוחים להלן:

 

. הפוליסה מבטחת את חבות הקבלן על פי דין כלפי העובדים המועסקים   פוליסה לביטוח אחריות מעבידים

על ידו  . הפוליסה מורחבת לכלול את המועצה  בשם המבוטח באם תתבע על ידי מי מעובדי הקבלן. גבולות 

 ליסה הם ________________לתובע ולתקופת הביטוח.האחריות בפו
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. הפוליסה מבטחת את חבות הקבלן והבאים מטעמו על פי דין כלפי   פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי

₪  למקרה ובמצטבר במשך תקופת הביטוח. ההשתתפות עצמית   1,000,000 צד שלישי בגבולות אחריות של  

יטוח זה לא כפוף לכל הגבלה ו/או סייג בגין תביעות שיבוב של המוסד לביטוח ₪. ב  20,000אינה עולה על סך  

 לאומי .

שם המבוטח מורחב לכלול את המועצה בגין כל מעשה או מחדל של הקבלן ובכפוף לסעיף אחריות צולבת  

ם לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי ביטוח זה. למען הסר ספק מוסכ

 בזה כי רכוש המועצה יחשב לצד שלישי. הפוליסה מבטחת תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.

 

  פוליסה לביטוח אחריות המוצר

 5,000,000 הפוליסה מבטחת את  חבות המבוטח בגין פגיעה בגוף או רכוש על פי דין  בגבולות אחריות של 

 ₪  למקרה ולתקופת הביטוח. 

תקופת גילוי של שנים עשר חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח כאמור ע"י תקופת הביטוח תוארך ל

 המבטח או המבוטח ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבותו של המבוטח .

הפוליסה היא על בסיס יום הגשת התביעה ורשום בה תאריך רטרואקטיבי מיום ______________ולכל 

 הפחות מיום תחילת תוקפו של החוזה. 

 ₪ .  100,000ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך 

 

  פוליסה לביטוח אחריות מקצועית

הפוליסה מבטחת את  חבותו של המבוטח על פי דין בגין אחריותו המקצועית בגבולות אחריות של  

 ₪  למקרה ובמצטבר במשך תקופת הביטוח . 1,000,000

הפוליסה היא על בסיס יום הגשת התביעה ורשום בה תאריך רטרואקטיבי מיום ______________ולכל 

 הפחות מיום תחילת תוקפו של החוזה. 

הביטוח מורחב לכלול בשם המבוטח את המועצה באם תתבע בעקבות מעשי או מחדלי הקבלן וקבלני 

 המשנה.

ד מיחידי המבוטח כאילו הוצאה הפוליסה על שמו בפוליסה רשום סעיף אחריות צולבת לפיו יראו כל אח

 בלבד. הפוליסה אינה מכסה תביעות הקבלן כנגד המועצה.

 אם הפוליסה תבוטל או לא תחודש תחול תקופת גילוי של שישה חודשים .

 ₪ . 100,000ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך 
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 כדלהלן: הפוליסות לעיל תהינה כפופות להוראות ולתנאים

 או נוסח אחר זהה לו בכיסוי הביטוחי.  2016הנו ביט  ) למעט אחריות מקצועית (   נוסח הפוליסות   .א

כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא  .ב

טוח פי הפוליסות הנ"ל הוא "בי-יופעל כלפי המועצה וכלפי מבטחיה, ולגבי המועצה, הביטוח על

ראשוני", המזכה אותה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי 

המועצה, מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המועצה להשתתף בנטל החיוב כאמור בחוק 

. ולמען הסר קבלן אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי 1981-חוזה הביטוח, התשמ"א

 .המועצה וכלפי מבטחיהם 

הודעה כתובה  מסרהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תי .ג

 יום מראש. 60על כך בדואר רשום לידי המועצה לפחות 

 השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות יחולו על הקבלן בלבד. .ד

 זדוןאנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המועצה והבאים מטעמם ולמעט כלפי מי שגרם לנזק ב .ה

 .לקבלן ו/או לקבלני המשנה

 מעשה או מחדל בתום לב של הקבלן לא יפגע בזכויות המועצה על פי הפוליסות. .ו

 

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור 

 לעיל.

 

 בכבוד רב,

  _____________            ___     _______________________________ 

 תפקיד החותם          חתימת וחותמת המבטח                  תאריך           שם החותם 

 

 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 צד שלישי   

 אחריות מעבידים   

 אחריות המוצר   

 אחריות מקצועית    

 

 פרטי סוכן הביטוח:

 שם _____________;  כתובת ________________;  טלפון ____________
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 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:

 

 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 צד שלישי   

 אחריות מעביד   

 אחריות המוצר   

 אחריות מקצועית    

 

 בכבוד רב,

 

  _____________            ___     _______________________________ 

 תפקיד החותם          חתימת וחותמת המבטח                  תאריך           שם החותם 
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 נספח ג'

 רשימת פיצויים מוסכמים

 המועצה  בפיצוי מוסכם, באופן המפורט להלן:בקרות איזה מן האירועים הבאים יפצה הקבלן את  .1
 , לכל מקרה.₪ 1,000עבור עבודה ללא הסדרי בטיחות כנדרש, יוטל על הקבלן פיצוי מוסכם של  .א
עבור עיכוב ו/או דחייה בלו"ז תחילת העבודות ו/או ההקמה, יוטל על הקבלן פיצוי מוסכם של  .ב

 , לכל יום.₪ 3,000
, לכל ₪ 6,000יום עבודה, יוטל על הקבלן פיצוי מוסכם של צוותים ל 3-עבור הפעלה של פחות מ .ג

 יום.
 1,000פינוי מיטלטלין כלשהם של הקבלן מהאתר/ים, יוטל על הקבלן פיצוי מוסכם של -עבור אי .ד

 , לכל מקרה.₪

  .ה

i. 150 -היעדר מענה טלפוני של איש קשר מטעם הקבלן במשך חצי שעה עד שעתיים 
₪ 

ii. 300 -היעדר מענה טלפוני של אישר קשר מטעם הקבלן במשך למעלה משעתיים  ₪ 

iii.  שעות במענה לקריאה )הגעה לאתר העבודות במועד שתואם בין  3איחור של עד
 ש"ח.  200 -הצדדים( 

iv.   יוכפל הפיצוי המוסכם(   13  -שעות בהשלמת התיקון )החל מהשעה ה  3-12איחור של
-  

 ש"ח. 1,000

v. ררת על ידי המפקד בכתב של ועד מקומי / אגודה בישוב לו תלונה מאומתת/מבו
 ש"ח.   2,000 -ניתן שירות ע"י הקבלן ביחס לשירות הקבלן 

vi.  ש"ח למקרה.   2,000 -אי מתן שירות ע"פ דרישת המועצה/יישוב 

מובהר, כי הפיצויים שלהלן הינם בנוסף לכל סעד ו/או זכות הנתונים לתאגיד לפי מסמכי המכרז ו/או  .2
 כל דין, ואינם באים לגרוע מאיזה מזכויותיו של התאגיד. לפי

המזמין יהיה רשאי לנכות את הפיצויים מוסכמים מהתשלומים החודשיים או אחרים המגיעים לקבלן,  .3
 במידה ויגיעו.  
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 –נספח ד' 

 רשימת ישובים ומתקנים קיימים לגביהם תבוצע תחזוקה שוטפת במהלך תקופת ההקמה

  16גו"ת בהספקים שונים בהתאם לכתב הכמויות נספח  1,892 -מרכזיות תאורה ו 65 -כ

 ביישובים:

 גבעת ברנר .1
 גבתון .2
 בניה .3
 בית אלעזרי .4
 קבוצת שילר .5
 קדרון .6
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  –מסמך ג' 

 

 ביצוע עבודות תחזוקה תאורת רחוב  חוזה

 

 חוזה

 שנערך ונחתם במועצה האזורית ברנר

 _________ לחודש _____________ שנת ___________ביום 

 

 -ב  י  ן      -

 

 
 המועצה האזורית ברנר

 קבוץ גבעת ברנר 
 ("המזמין" ו/או"המועצה" )להלן: 

 מצד אחד          

  -לבין-

 
   _______________  __________________ 
 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________   
 מרח' ______________  _____________מרחוב    
 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום   מ________________   
 ולהתחייב בשמה כדין  "(הקבלן)להלן: "   

 ה"ה __________ ת.ז. _________
 ה"ה __________ ת.ז. _________

 "(הקבלן)להלן: "       
 

 מצד שני                
 

והמזמין חפץ בביצוע עבודות אחזקה ותחזוקה שוטפת של תאורת רחובות, מרכזיות,  מגרשי ספורט  הואיל:
 (;העבודות  -ומגרשים ציבוריים ביישובי המועצה, כמפורט בהסכם זה וביתר מסמכי המכרז )להלן  

 (. המכרז -לביצוע העבודות )להלן  2019/12והמזמין פרסם מכרז פומבי מס'  והואיל:

 והצעת הקבלן זכתה במכרז וברצון הקבלן לבצע את העבודות עבור המזמין; והואיל:

 והמזמין, על סמך הצעת והצהרות הקבלן במכרז, מסכים למסור לקבלן את ביצוע העבודות; והואיל:
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 והצדדים מבקשים להסדיר את יחסיהם המשפטיים במסגרת הסכם זה. והואיל:

 :כדלקמן לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים,

 

 המבוא, כותרות ונספחים .1

 המבוא להסכם, על כל האמור בו, הינו חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

 הסכם זה אינו גורע מהוראות המכרז, אלא מוסיף עליהן. .1.2

 כותרות ההסכם הינן לצורכי התמצאות בלבד ולא לצורך פרשנות ההסכם. .1.3

הנספחים להסכם זה כוללים את כלל מסמכי המכרז, בין אם צורפו ובין אם לאו, והם  .1.4
 מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 

 הגדרות .2
  
 בהסכם זה יהיו למונחים שלהלן המשמעות שבצידם: 

 כהגדרתו במבוא להסכם זה, לרבות כל נספחיו; - המכרז .2.1

 )בין אם מצורפים ובין אם לאו(;הסכם/מסמך זה, הכולל את כלל נספחי המכרז  - ההסכם .2.2

 מועצה אזורית ברנר.  - המועצה .2.3

יישובים בתחום שיפוט המועצה ע"פ רשימה שתועבר לקבלן, כולל מגרשי ספורט   -הישובים   .2.4
בתוך היישובים , מגרשים ציבוריים, מרכזיות וכן אתרים שנכללו ברשימת הישובים ו/או 

  יתעדכנו מעת לעת.

 ידי המועצה;-מנהל מחלקת רכש במועצה או מי שימונה על - המפקח .2.5

כל עבודות התחזוקה שנכללו במסמכי המכרז, לביצוע תחזוקה לתשתיות  – העבודות .2.6
, כולל טוטאל ריסקהחשמל/ מתקני התאורה והמרכזיות ביישובי המועצה וזאת בשיטת 

 מתקנים שהוקמו ע"י הקבלן ו/או קיימים. 

ות, משרדי ממשלה, משרד החינוך וכן כל גורם רלבנטי אחר, רשויות מקומי - רשויות .2.7
 הרלבנטי לביצוע העבודות.

חומרים, חלפים, מוצרים, כלים, אביזרים, מתקנים, מבנים וכיו"ב הדרושים לביצוע   -ציוד   .2.8
 העבודות או חלקן. הציוד ישא תו תקן או סימן השגחה מחייב ותקף;

  התאמות-סתירות / אי .3

 הינן הוראות משלימות זו לזו.  הוראות מסמכי המכרז .3.1

בטרם תחילת ביצוע העבודות, יבדוק הקבלן אם ישנה התאמה בין הנספחים השונים של  .3.2
המכרז, בינם לבין עצמם או ביחס לתנאים הקיימים באתרי העבודות/בשטח, וככל שקיימת 

  כך מיד ובכתב למזמין. -סתירה או אי התאמה, יודיע על

אמה, דו משמעות או רב משמעות שיתגלו )ככל שיתגלו(, סדר בכל מקרה של סתירה, אי הת .3.3
העדיפויות בין המסמכים השונים יהיה כמפורט להלן )אלא אם צוין במכרז אחרת(, כאשר 

הנכללות במסמך שבא   סותרות  הוראות מסמך המופיע ברשימה שלהלן תגברנה על הוראות
 אחריו ברשימה, כדלקמן:  
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 הוראות המזמין ו/או המפקח;  .3.3.1

 הסכם המכרז;  .3.3.2

 יתר נספחי המכרז. .3.3.3

התאמה בין הנספחים או בין הוראות מקבילות הנכללות באותו -מחלוקת, סתירה או אי .3.4
לפי שיקול דעתו הבלעדי, והחלטתו תהא סופית ומחייבת.  -ידי המפקח -יוכרעו על -נספח 

  

א גילה סתירה או אי התאמה שהיה לא קיים הקבלן הוראה כלשהי מהוראות ההסכם או ל .3.5
עליו לגלות ושכתוצאה ממנה בוצעו העבודות )כולן או חלקן( שלא כנדרש, יהיה על הקבלן 

 לשאת בהוצאות תיקון טעות זו.

 הצהרות הקבלן .4
 

 הקבלן מצהיר בזאת, כדלקמן: 
 

העבודות וכי אין כי נהירים לו כל תנאי ההסכם, כי הוא קיבל את כל המידע הקשור בביצוע   3.1
 לו כל מניעה טכנית, מקצועית, משפטית או כלכלית לביצוע העבודות, באופן מעולה.

 כי הוא בעל מיומנות, ניסיון וידע מוכחים לביצוע העבודות. 3.2

כי הוא בעל כל האישורים הדרושים לביצוע העבודות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל כי   3.3
וג הנדרש לביצוע העבודות נשוא הסכם זה וכי אלה הינו רשום אצל רשם הקבלנים בסיו

 ישארו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם. 

 כי הוא בעל אמצעים נאותים ומספיקים מבחינת כח אדם מיומן, ציוד תקין, חומרים ומימון  3.4
מנת לבצע את העבודות בלוח הזמנים שנקבע לכך בהסכם וכי הצהרתו זו מבוססת על -על

 פי ההסכם.-ים לביצוע התחייבויותיו עלבדיקת כל התנאים הקשור

כי ניתנה לו האפשרות לבקר באתרי העבודה הפוטנציאליים והוא בחן את כל התנאים,  3.5
יסוד -הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מביצוען, והוא שוכנע על

גנת לכל בדיקתו, כי התמורה נשוא ההסכם מניחה את דעתו ומהווה תמורת נאותה והו
התחייבויותיו. הקבלן לא יוכל להעלות תביעה כספית כלשהי שמקורה באי ידיעתו של תנאי 

 או נתון כלשהם הקשורים בביצוע העבודות או הנובעים מביצוען.

כי נהירים לו היטב כללי ותקני הבטיחות הנוגעים לביצוע העבודות, לרבות בהתחשב  .4.1
 הרלבנטיים.במיקומם ומהותם של מבני הציבור והחינוך 

- - -  

-כי הוא בעל אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו .4.2
1976. 

כי במידה והקבלן הינו תאגיד או כל גוף משפטי שאינו אדם, הוא מתחייב להמציא למזמין,  .4.3
מנהליו להנחת דעתו, אישורים תקפים כדין בדבר כשרותו, רישומו, קיומו, זהות 

 וסמכויותיהם.

כי הוא עומד בכל ההצהרות שנתן במסגרת המכרז, לרבות בנושא תשלום שכר מינימום  .4.4
 .1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  -והעסקת עובדים זרים 
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 כי ידווח למזמין על כל שינוי שחל בנכונות הצהרות אלו, מיד עם היוודע לו על כך. .4.5

 הקבלןהתחייבויות כלליות של  .5

 הקבלן מתחייב בזאת, כדלקמן:

למלא אחר התחייבויותיו בהסכם ולבצע באופן מושלם את כל העבודות, בהתאם להוראות  .5.1
 המכרז, המפקח, הרשויות והדין.

 לספק למזמין שירות מקצועי, תומך ומלווה, במהלך תקופת ההסכם ותקופות האחריות. .5.2

יון מוכח, מיומן ובעל כישורים להעסיק לצורך ביצוע העבודות צוות עובדים בעל נס .5.3
 מקצועיים הולמים, ועובדים שהם חשמלאים מוסמכים ומורשים.

כי כל הכלים, האביזרים, הציוד והחומרים שישמשו את הקבלן לביצוע העבודות הינם  .5.4
 באיכות ובטיב מעולים, הכל במספר וברמה הדרושים לצורך מילוי כל התחייבויותיו.

 יפריע שלא לצורך, לנוחות הציבור או לפעילות השוטפת. לבצע את העבודות באופן שלא .5.5

לנהל רישום מפורט, בהתאם להוראות המפקח, ביחס למהלך ביצוע העבודות, סוג וכמות  .5.6
החומרים בהם הקבלן עשה שימוש לצורך ביצוע העבודות וכיו"ב. רישום זה יועבר לידי 

 המפקח, לפי דרישתו או בהתאם לקבוע בהסכם. 

י מטעמו יהיה זמין בכל עת לביצוע העבודות בהתאם לצורך. ידוע לקבלן כי כי הוא ו/או מ .5.7
ועל הקבלן להיות זמין  -יתכנו קריאות לביצוע העבודות בשעות הלילה ו/או שבתות וחגים 

 לביצוע העבודות בכל עת. 

כי ככל שהקבלן יידרש לבצע עבודות הדורשות רישיון לעבודה בגובה ו/או רישיון  .5.7.1
לא יבוצעו עבודות אלו ע"י הקבלן, אלא  -קבלני אחר מרישיון הקבלן שלו 

באמצעות קבלן משנה מטעמו )העומד בדרישות כאמור(, אשר יאושר מראש ע"י 
 המועצה. 

יון חשמלאי אחר מהנדרש לעיל כי ככל שהקבלן יידרש לבצע עבודות הדורשות ריש .5.7.2
לא יבוצעו עבודות אלו ע"י הקבלן, אלא באמצעות קבלן משנה מטעמו )העומד  -

 בדרישות כאמור(, אשר יאושר מראש ע"י המועצה

דרישה לזמינות, קרי אחזקה שוטפת, הקבלן ייתן למועצה מייל, פלאפון, כונן, בזמינות  .5.8
שעות,  48ריאות,  דרישה לזמינות עד שעות ביממה, מהמועצה/מוקד המועצה לק 24של 

 . שעות הגעה 4קצר/תקלה עד 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן יידרש לתת מענה לקריאות מוקד הדורשים תיקון 
ליקויים/ מפגעים במערכת התאורה במועצה במועדים הקבועים בהסכם ובמפרט הטכני 

תכנית עבודה ביישובי המועצה  וזאת בנוסף לתחזוקה מונעת / תיקוני ליקויים במסגרת
לצורך תחזוקה מונעת ומניעת קריאות מוקד. על הקבלן להעמיד כח אדם בהיקף מספק 
לביצוע העבודות, לרבות לצורך ביצוע סיורים יזומים ביישובי המועצה ו/או לצורך תיקון 

 כל ליקוי קיים.    

 המפקח וסמכויותיו .6

 עבודות.המפקח אחראי מטעם המזמין לפקח על ביצוע ה .6.1

 לצורך בדיקתו. -הקבלן מתחייב להעמיד לרשות המפקח את כל המידע, המסמכים והציוד   .6.2
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הנחיות מקצועיות של המפקח לקבלן, או למי מטעמו, מחייבות אותו, אולם הן לא תהוונה  .6.3
 עילה לדרישה לתשלום נוסף כלשהו לקבלן.

לפי שיקול דעתו המקצועי,  -המפקח רשאי לקבוע את סדר העדיפויות בביצוע העבודות  .6.4
 והקבלן מתחייב לפעול בהתאם לכך.  

 הקבלן ידווח בכתב למפקח על כל פגם בביצוע העבודות, מיד עם היוודע לו עליו.  .6.5

 וד.המפקח הינו הפוסק הבלעדי ביחס לאיכותם של חומרים ומקורם וכן ביחס לעבודות ולצי .6.6

ידי הקבלן בהתאם לתנאי המכרז ו/או -למפקח סמכות להורות על ביצוע עבודות שונות על .6.7
על תיקון עבודות שנעשו וכן על כל פעולה הנחוצה לביצוע העבודות בהתאם למכרז, לרבות 
החלפת או סילוק ציוד מאתר העבודות, ביצוע מחדש של עבודות שלא בוצעו כראוי וכן 

ל/י תפקיד, שלדעת המפקח, אינם כשירים/ראויים לבצע את החלפת עובד/ים ו/או בע
 העבודות.

סמכות להורות על ביצוע עבודות הכרוכות בתשלום נוסף, לרבות   איןכן, למפקח  -פי-על-אף .6.8
עבודות נוספות/חדשות שאינן מוסדרות בהסכם, אלא בכפוף לקבלת אישור בכתב לכך 

ודה נוספת/חדשה שהקבלן ביצע ללא . לא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף בגין עבמהמועצה
 .   קבלת אישור בכתב זה

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח, אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את  .6.9
ההסכם, ואין בהוראות המפקח כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לביצוע 

 התחייבויותיו.

המזמין להעסיק אנשים אחרים ולשלם  לא קיים הקבלן הוראה של המפקח, יהיה רשאי .6.10
וזאת מבלי לגרוע  -להם בעד ביצוע אותה הוראה וכל ההוצאות בגין כך תחולנה על הקבלן 

 פי הוראות ההסכם והדין.-מכל סעד העומד למזמין על

 אופן ביצוע העבודות  .7

המכרז, מבלי ג' למסמכי -העבודות תבוצענה כאמור בהסכם זה, ובאופן המפורט במסמכים ב' ו
 לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת, כדלקמן:

הקבלן יבצע תחזוקה של כל מתקני החשמל לתאורת חוץ ומרכזיות תאורה בישובי המועצה,  .7.1
 אשר ייקבעו ע"י המועצה מעת לעת.

השירותים כוללים תיקון, החלפה, תחזוקה מונעת וביצוע של כל יתר העבודות והשירותים  .7.2
תאורת החוץ ומרכזיות תאורה  –, של כל מתקני החשמל 14רט, נספח המפורטים במפ

 בישובים.

הקבלן יספק את כל כח האדם, הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע העבודות כאמור, לרבות  .7.3
במקרה, אשר בו תבוצענה עבודות שונות ובמספר ישובים בו זמנית ו/או יידרשו מספר צוותי 

 עבודה. 

ף כל יום עבודה במייל ו/ או טלפונית למפקח על התקלות שטופלו הקבלן מחוייב לדווח בסו .7.4
ועל עבודות יזומות שבוצעו באותו היום. כל העובדים אשר יעסקו בביצוע העבודות בהתאם 
להסכם זה יהיו בעלי נסיון בביצוע העבודות ובעלי כל הרישיונות הנדרשים עפ"י כל דין, ככל 

 נדרשים. 
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דש, על מצב רשת החשמל בתחום המועצה ותקינותה וכן על  הקבלן ידווח למפקח, אחת לחו .7.5
ביצוע פעולות השיפור /  -פעולות שלדעת הקבלן יש לבצע ע"מ לשפר את מצב המערכת

 .8עבודות נוספות יבוצע רק באישור המפקח ולאחר קבלת הזמנת עבודה כמפורט בסעיף 

וספות / יזומות יבוצעו למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המועצה לא מתחייבת כי עבודות נ
ע"י הקבלן ותהיה רשאית לבצע את העבודות באמצעות גורם אחר ו/או לספק לקבלן 

 חומרים / ציוד לביצוע העבודות הנוספות.  

בתחום המועצה כגון: עמוד  הקבלן יתקן כל תקלה ברשת המאור ו/או תקלה חשמלית .7.6
שנפל/ נפגע, מרכזייה לא תקינה, כבלים חשופים וכל תקלת חשמל אחרת למעט החלפת 

שעות ממועד ההודעה על  4ובכל מקרה לא יאוחר מתום מנורות נקודתית באופן מיידי 
 . דחיית תיקון התקלה תאושר בהתאם לשיקול דעת המפקח בלבד.התקלה

הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה,  -ן המפקח והמועצה ביצוע העבודה לשביעות רצו .7.7
לשביעות רצונם המוחלט של המועצה והמפקח, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם, בין 

 שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה. 

"( וירשום בו את פרטי העבודות שביצע, כל היומןהקבלן ינהל יומן מעקב )להלן: " .7.7.1
במהלך העבודה או בתנאיה וכן את הפרטים אשר המפקח ידרוש ממנו פרט חריג 

לרשום ביומן זה וזאת באופן שוטף בכל זמן ביצוע העבודות, הכל בהתאם להוראות 
 המפקח.

מסירת היומנים למועצה, כשהם חתומים על ידי המפקח, תהווה תנאי לאישור  .7.7.2
 חשבונות כלשהם שיוגשו על ידי הקבלן.  

  - מות נוספות / עבודות נוספותביצוע עבודות יזו .8
 

מעת לעת ולשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המועצה, תהיה המועצה רשאית לדרוש מאת  .8.1
הקבלן ביצוע עבודות יזומות נוספות כעבודות התקנת/ הקמת תשתית תאורת רחובות 

 "(. העבודות הנוספות)להלן: "

פות, יבצע הקבלן את העבודות החליטה המועצה למסור לביצוע הקבלן עבודות יזומות נוס .8.2
הנוספות באופן מקצועי, ע"פ הוראות המועצה וישלים את ביצוע העבודות הנוספות לא 

 יאוחר מהמועד שייקבע לכך בדרישת המועצה. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי עבודות אחזקה ותחזוקה שוטפת של תאורת הרחובות  .8.3
 מהוות עבודות נוספות. אינן הקיימת 

 עבודות נוספות תבוצענה רק לאחר קבלת דרישה בכתב מהמפקח. .8.4

 מחירי העבודות הנוספות ייקבעו עפ"י המפורט להלן לפי הסדר כדלקמן: .8.5

מאגר מחירים לענף הבניה הידוע ביום ביצוע -בהתבסס על מחירון דקל .8.5.1.1
.  מחירים אלו כוללים בתוכם גם רווח אחוז 25בהנחה של העבודה, 

והוצאות כלליות. הקבלן לא יהא זכאי לתוספת המובאות במאגר ובכלל 
 זה תוספת קבלן ראשי. 

במידה ופרטים ו/או עבודות שאינן מפורטות בכתב הכמויות, לא מופיעים  .8.5.1.2
 .%30 במחירון דקל, הם ייבדקו במחירון משכ"ל בניכוי  

 כתב הכמויות )"פרורטה"( .בהתבסס על סעיפים דומים ב .8.5.1.3
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 (. 12%עפ"י ניתוח מחיר לעבודה חריגה )עלות +רווח קבלן בשיעור  .8.5.1.4

 בכל מקרה, תבוצע העבודה לפי הוראות המפקח, ו/או כמתואר בתוכניות ובמפרט. .8.5.2

על הקבלן יהיה לבצע כל עבודה נוספת, אשר הצדדים לא הגיעו לכלל הסכם בדבר  .8.5.3
בגדר עבודה נוספת לדעת המפקח, לפי  מחירה או צורת תמחירה, או שאיננה

 הוראות בכתב מהמפקח.

לא יתקבלו טענות ותביעות מצד הקבלן לגבי עיכוב העבודה עקב משא ומתן ביחס  .8.5.4
לעבודות נוספות או לשינויים, וכל ההוצאות הכרוכות במשא ומתן שכזה, יחולו 

 עליו.

אספקת רכיבי בנוסף לתקציב הנדרש לצורך  –מסגרת תקציבית לעבודות נוספות  .8.5.5
המערכת וגופי התאורה )כתב הכמויות לשקלול(, המועצה תהיה רשאית לבצע 
עבודות נוספות )כתב כמויות לא לשקלול או ע"פ מחירון דקל בהפחתת ההנחה 

  –הנקובה בהסכם המכרז( באמצעות הקבלן במסגרת תקציבית 

מליון ₪ לא כולל   3מסגרת שלא תעלה על    –במהלך תקופת ההקמה   .8.5.5.1

 לכל תקופת ההקמה.  מע"מ

מליון ₪ לא  0.5מסגרת שלא תעלה על  –במהלך תקופת התחזוקה  .8.5.5.2

 כולל מע"מ לשנה.   

למען הסר ספק, האמור בסעיף זה הינו לצרכי המועצה בלבד ואין בו  .8.5.5.3

כדי לחייב את המועצה לבצע עבודות אלו באמצעות הקבלן ו/או 

 להתחייב להיקף עבודות כלשהו. 

 אם, שידרשו עבודות נוספות במסגרת ת תקציבית מסגרככל שתדרש הגדלת  .8.5.6
 יבוצע במסגרת החוק ודרישות המכרז. ,יידרשו

יודגש כי המזמין אינו מתחייב בהכרח לבצע במסגרת מכרז זה עבודות נוספות בהיקף זה 
וכן אינו מתחייב להזמינן רק מהזוכה והוא יהיה רשאי לבצען באמצעות קבלנים אחרים 

 הכל בהתאם לעניין ולשיקול דעתו הבלעדי.  -ו/או באמצעות פרסום מכרזים אחרים 

 תמורה ותשלומים .9

חודשית קבועה בתמורה לקיום התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, יהיה הקבלן זכאי לתמורה  .9.1
בהתאם להצעת הקבלן במכרז , כאשר בשנת ההתקשרות הראשונה )תקופת הבדק של 
עבודות ההקמה/אספקה( ישולם סך של ____________ לחודש לא כולל מע"מ והחל 

______________ ₪ לחודש לא  משנת התחזוקה השניה, ככל שתאורך, ישולם סך של
 כולל מע"מ 

מובהר כי התמורה הינה תמורה פאושלית, סופית וכוללת עבור קיום מלוא התחייבויותיו  .9.2
של הקבלן ולא תשתנה מכל סיבה שהיא, לרבות לא עקב מדידה של כמויות שנדרשו בביצוע 

מחירי התשומות ו/או העבודה ו/או שינוי בשכר עובדים ו/או שינויים במיסוי ו/או שינויים ב
שינויים בשיעורי המדד ו/או צורך בשירותי מנוף וכיו"ב ו/או כל שינוי אחר, זולת ככל 

 שייאמר במפורש בהסכם זה. 
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במקרה של ביצוע עבודות נוספות על ידי הקבלן, יהיה זכאי הקבלן לתשלום כמפורט בסעיף  .9.3
יום מיום  45ם יבוצע תוך לעיל, בכפוף להזמנת עבודה ספציפית ואישור המפקח. התשלו 8

 אישור חשבון בגין ביצוע העבודות הנוספות. 

לתמורה כאמור יתווסף מע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום וכנגד  .9.4
 המצאת חשבונית מס כדין. 

מוסכם כי התמורה הנקובה לעיל כוללת את כל המחירים, העלויות, ההוצאות, הרווחים,  .9.5
החובה, עלויות השינוע, הגעה למקום ביצוע העבודות )כולל "קריאת  כח האדם, תשלומי

אחרת  במפורששווא"( וכל עלות אחרת הנדרשת לצורך ביצוע התיקונים, אלא אם נקבע 
 בהסכם.

לכל חודש קלנדארי, חשבון מפורט ובו רשימה של כל היישובים  1 -הקבלן יגיש למועצה, ב .9.6
ירוט של העבודות שבוצעו, מיקומם, פירוט בהם ביצע עבודות בחודש הקודם, כולל פ

החלפים שתוקנו או הוחלפו, כל פרט נוסף שיידרש ע"י המפקח וכן תיאור של העבודות 
 שבוצעו בחודש הקודם.

המועצה תשלם לקבלן את התמורה, כנגד חשבוני/ות מס שיוציא הקבלן למועצה, תוך עד  .9.7
 הגורמים המוסמכים לכך במועצה.ידי -ידי המפקח ועל-ימים מיום אישור החשבון על  45

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התמורה כוללת את מלוא התשלום לקבלן ביחס לכלל  .9.8
 והתחייבויותיו ע"פ הסכם זה, מכל מן וסוג שונים, ובין השאר, כדלקמן: ביצוע העבודות

 ביצוע תיקונים, החלפת מתקנים וכיו"ב.  .9.8.1

זאת מוצרים מכניים, עבודות לוואי,  כל עבודה, ציוד, חומרים לרבות פחת, ובכלל .9.8.2
 חומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודות.

 תאום אל מול כל הגורמים, כולל קבלנים אחרים, חברת חשמל, בזק וכיו"ב. .9.8.3

 הענות לקריאה של המזמין בכל שעה ובכל יום כולל סופי שבוע וחגים .9.8.4

גידור  אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח, לרבות .9.8.5
 אתר העבודות.

אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, דרכים זמניות וכל ציוד אחר לרבות  .9.8.6
 הוצאות הרכבתם, הובלתם, החזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בסיום העבודות.

הובלת כל החומרים שסופקו ע"י הקבלן או ע"י המועצה, המוצרים והציוד לאתר  .9.8.7
 העמסה, פריקה, והסעת עובדים.העבודה, החזרתם, ובכלל זאת 

אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, וכן שמירה על חלקי עבודות שהסתיימו ,  .9.8.8
 אחזקתם והגנה עליהם עד למסירה.

מדידה, וסימון לרבות פירוק וחידושו של הסימון וכל מכשירי המדידה הנדרשים  .9.8.9
 לשם כך.

 .כל ההוצאות, מכל מן וסוג שהוא , הנדרשות לביצוע כל העבודות .9.8.10

 ניקוי האתר, סילוק פסולת ועודפים ממנו. .9.8.11

 דמי ביטוח השונים, לרבות תשלומים לעובדים. .9.8.12
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 הוצאות להצבת שלטים. .9.8.13

 הוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף. .9.8.14

 הוצאות הכרוכות במסירה של העבודה למועצה. .9.8.15

 כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו, ע"פ הסכם זה.  .9.8.16

 רווחי הקבלן. .9.8.17

כל יתר ההוצאות מיוחדות ו/או האחרות, בין שנכללו לעיל ובין אם לאו, בין ישירות  .9.8.18
 ובין עקיפות לביצוע העבודות.

ה וריבית למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לתמורה לא תתווסף כל תוספת בגין הפרשי הצמד .9.9
 עד למועד התשלום בפועל.  

למרות האמור לעיל, מוסכם בזאת כי ככל שהמועצה מימשה את האופציה להארכת תקופת 
חודשים הראשונים( תשלם המועצה הפרשי הצמדה  12 -ההסכם לתקופה נוספת )מעבר ל

בתקופת האופציה לפי מדד המחירים לצרכן. מדד הבסיס הינו מדד חתימת ההסכם. תשלום 
 התייקרויות כאמור החל מהשנה השניה בלבד. 

 איסור העברת ההסכם והעסקת קבלני משנה .10

הקבלן אינו רשאי להסב או להעביר את זכויותיו וחובותיו בהתאם להסכם, כולן או מקצתן,  .10.1
 ידי המזמין.-לאחר/ים, אלא אם אושר הדבר בכתב ובמפורש על

ן, ללא אישור מראש ובכתב של המזמין, כל שינוי בזהות בעלי המניות של הקבל -לענין זה 
 ייחשב להעברת זכויות אסורה.

פי ההסכם, כולן או מקצתן, אלא -הקבלן אינו רשאי לשעבד ו/או למשכן את זכויותיו על .10.2
 בכפוף לאישור מראש ובכתב של המזמין ובתנאים שיקבע לכך.

שר מראש הקבלן אינו רשאי להעסיק קבלני משנה לביצוע העבודות, אלא אם הדבר או .10.3
ידי המזמין. ברם, אישור המזמין לקבלן המשנה לא יתפרש לעולם כאישור -ובכתב על

למקצועיותו, מומחיותו והתאמתו של קבלן המשנה, והאחריות לכל התחייבויות הקבלן 
 תחול על הקבלן.

המזמין רשאי לחזור בו מהאישור הנ"ל להעסקת קבלן המשנה, בכל עת ומכל סיבה. במקרה  .10.4
 הקבלן את עבודת קבלן המשנה.  כזה יפסיק

 הקבלן יתאם את ביצוע העבודות בין קבלני המשנה העובדים מטעמו. .10.5

המזמין אינו נושא בכל אחריות לתיאום בין עבודות קבלני המשנה הפועלים מטעמו של 
 הקבלן ו/או לעיכובים/לפיגורים בגין כך.

 משנה מטעמו ובתיאום עבודתם.הקבלן ישא לבדו בכל העלויות הכרוכות בהעסקת קבלני  .10.6

 הקבלן הינו קבלן עצמאי .11

 הקבלן מצהיר כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא מבצע את העבודות.  .11.1

לקבלן אין סמכות להעסיק עובדים או להזמין שרותים בשם, מטעם או עבור המזמין. דבר  .11.2
שמו, האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך את הקבלן לקבל על עצמו, מטעם המזמין או ב

 איזו שהיא חבות או התחייבות.
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 מעביד-העסקת עובדים והעדר יחסי עובד .12

ידו בביצוע העבודות הם עובדיו בלבד, וכי הוא -הקבלן מצהיר שכל העובדים שיועסקו על .12.1
 פי כל דין.-פי ההסכם ו/או על-לבדו ישא בכל האחריות הנובעת מהיותו מעבידם על

ודה המחייבים, ובין השאר, לפעול בהתאם הקבלן מתחייב למלא בקפידה אחר חוקי העב .12.2
בכלל ובפרט בהתאם לסעיפי החוק המפורטים  1953-להוראות חוק עבודת נוער, התשי"ג

 א'.33או  33, 25, 24, 22, 21, 20, 14, 13, 12, 11, 7, 6, 5, 4א, 2, 2, 1להלן: 

 כל התשלומים לעובדי הקבלן וכל התשלומים החלים על מעביד וכל יתר ההוצאות, .12.3
ידו -יחולו על הקבלן וישולמו על  -הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות הקבלן  

 במלואם ובמועדם והמזמין אינו אחראי לכך. 

כמו כן מתחייב הקבלן, כי לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, לא יועסקו עובדים זרים  .12.4
ר, למעט מומחי חוץ )לרבות מסתננים או מבקשי מקלט( שהעסקתם מותנית בקבלת הית

(, וזאת בין במישרים 2/2011וחוזר מנכ"ל משרד הפנים  7.12.9)כהגדרתם בהוראות תכ"ם 
   ובין בעקיפין, בין אם על ידו ובין באמצעות כל גורם אחר עמו יתקשר הקבלן.

המפקח רשאי לדרוש מדי פעם מהקבלן להפסיק את עבודת עובדי הקבלן, אם לדעת  .12.5
מים לביצוע העבודות. דרש זאת המפקח, חייב הקבלן להפסיק המפקח, הם אינם מתאי

לאלתר את עבודתם ולהחליפם בעובדים אחרים מתאימים. המפקח יהיה רשאי לדרוש 
מהקבלן להוסיף, מדי פעם, עובדים, אם לדעתו, הדבר דרוש לעמידה בלוח הזמנים לביצוע 

 העבודות.

המזמין )או מי מטעמו( יחסי עובד  הקבלן מצהיר, כי אין בהסכם, כדי ליצור בינו לבין .12.6
ידו הקבלן יהיו עובדי הקבלן בלבד -ומעביד או יחסי שותפות, וכי כל העובדים שיועסקו על

 ואין בינם לבין המזמין ו/או מי מטעמו יחסי עובד ומעביד. 

הקבלן מצהיר, כי אין למזמין או למי מטעמו כל חבות או אחריות ביחס לעובד ו/או לקבלני  .12.7
 עמו ואף לא למי מטעמם. משנה מט

הקבלן מצהיר, כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כ"א, כי הוא אינו קבלן כ"א כהגדרתו  .12.8
 ידי קבלני כ"א אינו חל עליו. -בחוק, וכי חוק העסקת עובדים על

הקבלן מתחייב לשפות את המזמין בגין כל תובענה שתוגש כנגד המזמין או מי מטעמו,  .12.9
עובד ומעביד בין הקבלן למזמין או שעילתה בחוק העסקת עובדים  שעילתה בקיום יחסי

 באמצעות קבלני כ"א או בגין עילה חוזית בשל התקשרות בין צד ג' לבין הקבלן.

האמור בפרק זה יחול, בין אם תופנה תובענה כלפי המועצה ובין אם כלפי מי מטעמה, בין  .12.10
 יורשו, עזבונו או צד ג'.ידי עובד שלו, -ידי הקבלן ובין אם על-אם על

הקבלן מצהיר כי ברור ומוסכם עליו, כי ההתקשרות עמו )והתמורה המוסכמת במסגרתה(  .12.11
  מתבססת, בין השאר, על נכונות הצהרותיו והתחייבויותיו אלה. 

 בטיחות .13

במהלך ביצוע העבודות ינקוט הקבלן בכל אמצעי הדרוש בכדי לשמור על תנאי בטיחות  .13.1
בהתאם להוראות כל דין, לרבות תקנים  וזאת -נאותים של העובדים ושל צדדים שלישיים 

והנחיות של משרד העבודה והרווחה והנחיות הבטיחות הרלבנטיות לכך ו/או לפי דרישת 
 חשבונו יועץ בטיחות.-המפקח. לצורך כך, יעסיק הקבלן על
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לקבלן ידוע כי חלק מהעבודות יתבצע בבתי ספר ו/או בגני ילדים ו/או בקרבת  .13.2
תחייב לשמור משנה זהירות במקומות אלו, תוך הרחקת עוברי ילדים/תלמידים, וכי הוא מ

 אורח מאזורי העבודות ותוך הימנעות, עד כמה שניתן, מהפרעה לפעילות השוטפת במקום. 

המזמין רשאי להפסיק את עבודת הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים לא  .13.3
כדי לשחרר את הקבלן נאותים/לא מתאימים לדרישות הרשויות והמפקח, אולם אין בכך 

 מאחריותו המלאה והבלעדית ביחס לבטיחות אתר העבודות. 

 הציוד ואספקתו .14

חשבונו מכל מקום ולכל מקום שיידרש ובכמויות מספיקות את -הקבלן מתחייב להוביל על .14.1
 כל הציוד הדרוש לביצוע העבודות, מלבד אם הוסכם בכתב אחרת.

רזרבות של ציוד במידה שיאפשרו לו  הקבלן מתחייב כי בכל עת יהיו באתר העבודות .14.2
 להתגבר על כל מחסור זמני או עונתי ועל כל ליקוי או פגם בציוד.

הקבלן ישא במלוא העלויות הכרוכות באספקת המים והחשמל הדרושים לצורך ביצוע  .14.3
 העבודות.

 הקבלן ישא בכל תשלומי החובה החלים/שיחולו על הציוד וכל חלק ממנו. .14.4

ך ביצוע העבודות בציוד בעל טיב מעולה ומתאים למפרט הטכני על הקבלן להשתמש לצור .14.5
ולהוראות המפקח. המפקח יהיה זכאי לבדוק את הציוד במקום הייצור של הקבלן או באתר 
העבודות. הקבלן מתחייב לסייע למפקח עזרה, מכשירים, מכונות, עובדים וחומרים 

ות החומרים והציוד הדרושים לשם בדיקה, מדידה ובחינה של איכות, משקל או כמ
 שמשתמשים בהם.

 הקבלן יספק על חשבונו מידגמים של חומרים לדרישת המפקח, לפני הכנסתם לעבודות.  .14.6
הקבלן ימציא, אם יידרש לעשות כן, הוכחות מניחות את הדעת לגבי סוג ואיכות הציוד 

 והתאמתו לתקנים המחייבים ולנוהג ההנדסי.

 חשבון הקבלן.-עלויות כל הבדיקות כאמור תהיינה על
 

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות  .14.7
 ללא הסכמתו של המפקח מראש. -מכוסה או מוסתר 

המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן על פתיחה של כל מקום אשר כוסה או הוסתר בו חלק 
ו/או באופן שלא מניח את דעתו כלשהו מהעבודות ללא קבלת הסכמתו של המפקח כאמור 

 של המפקח.

הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק 
האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור 

 לפני כיסויו או הסתרתו.

 ידי הקבלן הינה הפרה יסודית.-להאמור בסעיף זה הינו מעיקרי החוזה והפרתו ע

 בעלות בחומרים ובציוד .15

כל הציוד שהקבלן יספק ייחשבו עם הגעתם לאתר העבודות כנתונים לבעלותו של המזמין,  .15.1
והקבלן לא יסיר דבר מכל אלה ללא הסכמתו בכתב של המפקח. יראו את המזמין כמי 

למקרים בהם תהיה  שהרשה לקבלן להשתמש בכל הציוד לביצוע העבודות והשלמתן, פרט
למזמין הזכות לסלק את ידי הקבלן מאתר העבודות, או למקרה שהקבלן נטש את העבודות.
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ברם, אין באמור לעיל כדי להטיל על המזמין חובות כלשהן ביחס לשמירה או שימוש 

 בחומרים כאמור והאחריות בגין כך תהיה של הקבלן בלבד. 

ו מראש ובכתב של המפקח, אולם המפקח רשאי לא יוסר מאתר העבודות ציוד, ללא הסכמת .15.2
להתיר או להורות לקבלן בכל עת במהלך ביצוע העבודות או עם גמירתן, לסלק מאתר 

 העבודות ציוד שלא נעשה בו שימוש והקבלן ימלא אחר הוראות המפקח כאמור לאלתר.

בלן, ידי הקבלן לק-תחזור הבעלות בדברים שסופקו על -עם סילוק הציוד שהמפקח הורה 
חשבונו לאותם מחסנים שמהם -ידי הקבלן על-ידי המזמין יוחזרו על-והדברים שסופקו על

נלקחו או למקום אחר בתחום מתקני המזמין אשר בהם מתבצעות העבודות כפי שיורה 
 המפקח.

ידי הקבלן, יהיה המזמין רשאי לסלקם, -לא יסלק הקבלן את הדברים שסופקו בשעתו על .15.3
לפי שיקול דעתו, כשהוא זכאי לנכות מפדיון מכירתם )אם היה כזה( לטפל בהם או למוכרם,  

 את כל ההוצאות שנגרמו בקשר לכך.

הוראות סעיף זה לא תתפרשנה כמשנות או גורעות מחובות הקבלן, בכל הנוגע לתשלומי  .15.4
 חובה שיש לשלמם, או ביטוח, או רישוי, החל על העבודות, על ציוד ההקמה ועל המבנים.

 ש המועצהשמירה על רכו .16

 הקבלן יהיה אחראי על רכוש המזמין או מי מטעמו המצוי באתר העבודות. .16.1

 הקבלן יישא בכל העלויות במקרה של אובדן או גניבה או השחתה של רכוש המוצעה. .16.2

 אחריות לנזיקין .17

המזמין לעניין סעיפי האחריות השיפוי והבטוח בחוזה זה משמעותם : המועצה האזורית ברנר 
תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או הוועדים המקומיים ו/או 

שבתחומם מתבצעת העבודה ו/או האגש"חים שבתחומם מתבצעת העבודה ו/או נבחריהם ו/או 
 מנהליהם ו/או עובדיהם

מם הקבלן אחראי לכל נזק שייגרם למזמין, או למי מטעמו, לגופים נלווים, או לכל גוף מטע .17.1
ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן, הנובעים, 

-ידי הקבלן או על-במישרין או בעקיפין, מביצוע העבודות או בקשר אליהן, בין אם נגרם על
 ידי מי מטעמו. 

 הקבלן יישא בכל העלויות הכרוכות בתיקון הנזקים ובהשבת המצב לקדמותו.  .17.2

 -זמין בגין כל נזק שייגרם לו כאמור, מיד עם דרישתו של המזמין לכך הקבלן ישפה את המ .17.3
 פי ההסכם והדין.-וזאת מבלי לגרוע מזכויות המזמין על

הוגשה תובענה בקשר להסכם כנגד המזמין והקבלן, ביחד או לחוד, הרי שהקבלן לא יהיה  .17.4
 ללא אישור מראש ובכתב של המזמין. -רשאי להסדיר או להתפשר 

ות המשפטיות בגין ייצוג המועצה או הקבלן בענין זה יוטלו על הקבלן והקבלן כלל ההוצא .17.5
כן, הקבלן מתחייב לשאת -מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם יועמ"ש המזמין בענין זה. כמו

 בכל תשלום שייפסק כנגד המועצה בגין תובענה כאמור.

 ביטוח .18

הישובים בתחום המועצה ו/או ו/או    ברנר( תקרא: מועצה אזורית  ביטוחהמועצה בסעיף זה ) .18.1
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 תאגידים עירוניים ו/או מי שמקבל שירותים מוניציפאליים ו/או גופים קשורים.

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה -מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן  על .18.2

פי כל דין. הקבלן  מתחייב לעשות ביטוח כמפורט בהסכם זה ולרבות בנספח -אחראי על

ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו  )להלן:  ב'ביטוחים המצ"ב להסכם זה כנספח  אישור קיום

"אישור קיום ביטוחים"(. עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על הקבלן  בלבד. 

מוסכם בזאת כי הסדרת הביטוח הנדרש באישור היא חלק מהסכם זה ואי החתמת חברת 

 יבותו של הקבלן  לקיום הביטוח הנדרש.הביטוח או שינויים באישור לא יגרעו מהתחי

הביטוחים כאמור יהיו בתוקף החל מיום חתימת ההסכם עד לתום התחייבויות הקבלן על  .18.3

פי המכרז ועד לתום החבות החוקית על פי דין . מודגש ומובהר בזאת כי ביטוח אחריות 

 מקצועית ואחריות המוצר יהיו בתוקף כל עוד קיימת לקבלן חבות על פי דין .

כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הקבלן  לפני  .18.4

(  ב'ההתקשרות בין הצדדים על מנת שהמבטח יוכל לחתום על אישור קיום ביטוחים ) נספח  

ללא ביצוע בו שינוי כלשהו. העתק מפוליסות הביטוח יימסר למועצה יחד עם אישור קיום 

 ביטוחים ובמועד שנקבע לכך.

מוסכם בזאת כי אם יקבע על ידי רשות מוסמכת נוסח אישור קיום ביטוחים שונה מכפי  .18.5

אישור קיום ביטוחים הרשום בהסכם זה, יחול אישור קיום ביטוחים שיקבע כאמור. 

באישור שיקבע ירשמו הביטוחים, ההרחבות לביטוח והסכומים כפי שרשומים באישור 

באישור קיום ביטוחים ירשם בפוליסות של  קיום ביטוחים בהסכם זה וכל מה שלא ירשם

 הקבלן  . 

הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור קיום ביטוחים , הנם  .18.6

מיזעריים ואין בהם משום אישור של המועצה  או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד 

ל האפשר וכפי הסיכון על לביטוח. על הקבלן  יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככ

 מנת למנוע הפסד לו, למועצה ולצד שלישי.

ימי עבודה לפני החתימה על הסכם זה וכתנאי לחתימת המועצה על הסכם זה, ימציא  14 .18.7

ידי חברת ביטוח בעלת רישיון -הקבלן  למועצה את אישור קיום ביטוחים כשהוא חתום על

ו ואת העתקי הפוליסות הרלוונטיים של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים ב

 להסכם זה. 

ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים , ימציא הקבלן   14 .18.8

למועצה שוב את אישור קיום ביטוחים כשהוא מתוארך לתקופת ביטוח נוספת ואת העתקי 

 . הפוליסות הרלוונטיים להסכם זה כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת

 הפרה של סעיף זה ) סעיף ביטוח (, תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.  .18.9

מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ופוליסות ביטוח כאמור לעיל, אין משום  .18.10

מתן פטור כלשהו לקבלן מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח 

בין אם לאו, והמצאת אישור קיום ביטוחים ופוליסות התחייבה לשפות על נזקים כאמור ו
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לידי המועצה כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על המועצה אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו 

 של הביטוח.

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה תהיה רשאית לבדוק את אישור קיום ביטוחים ואת  .18.11

 הפוליסות אך לא תהיה חייבת לעשות כך .

הר ומוסכם בין הצדדים כי המועצה  תהיה רשאית לבקש מהקבלן  לשנות או לתקן את מוצ .18.12

אישור קיום ביטוחים ואת הפוליסות על מנת להתאימן להתחייבויות על פי ההסכם. 

הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים והפוליסות ולא 

 היא.  תחול עקב כך על המועצה אחריות כל ש

מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת  .18.13

או אי הסדרת ביטוח כנדרש , יישא הקבלן  על פי דין בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב 

 כאמור . 

הקבלן  לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת  .18.14

 שתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.לגבול הה

הקבלן  לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק , אבדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת  .18.15

 ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה  או ההשתתפות העצמית .

הבאים   הקבלן  מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המועצה  ו/או .18.16

מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוח הנ"ל וביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר 

בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי 

 אדם שביצע נזק בזדון.

  המצורף להסכם ב'להלן תוכן מחייב לאישור קיום ביטוחים בן אם הוא מוגש כפי נספח  .18.17

 ובין אם הוא מוגש בנוסח אחר שיקבע על ידי מי שהוסמך לכך .

אישור הביטוח יכלול את הפוליסות : ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. ביטוח אחריות  .18.18

 מעבידים . ביטוח אחריות מקצועי . ביטוח אחריות המוצר.

כל הפוליסות תכלולנה : את המועצה כמבוטח נוסף. סעיף לפיו תשלום הפרמיות  .18.19

שתתפויות העצמיות יחולו על הקבלן   . סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף והה

כלפי המועצה,  הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הקבלן  . סעיף לפיו 

המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המועצה והביטוח של הקבלן  הינו ראשוני 

ך על ידי המועצה . סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא וקודם לכל ביטוח שנער

תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי 

יום מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של הקבלן  בתום לב לא  60המועצה לכל הפחות 

 תפגע בזכויות המועצה לקבלת שיפוי על פי הפוליסה.

שלישי יכלול הרחבת שיפוי לטובת המועצה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי  ביטוח צד .18.20

 הקבלן  והפוליסה תכלול סעיף "אחריות צולבת" .

 ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את המועצה באם תחשב כמעביד של עובדי הקבלן. .18.21
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או  ביטוח אחריות מקצועית יורחב לשפות עת המועצה באם תתבע בגין טעות מקצועית .18.22

 מעשה או מחדל של הקבלן .

גבולות האחריות באישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח: ביטוח אחריות  .18.23

₪ . אחריות מקצועית   ₪20,000,000 . ביטוח אחריות מעבידים    1,000,000  –כלפי צד שלישי  

 ₪ . ₪5,000,000. ביטוח אחריות המוצר  1,000,000

 תיהם של אנשים פגיעה בנוחות הציבור וזכויו .19

הקבלן מתחייב כי תוך כדי ביצוע העבודות לא יפגע שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא יפריע  .19.1
שלא לצורך בזכות השימוש, המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או 
בזכות השימוש וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו, והוא ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי 

 האמור לעיל.  להבטיח את

בכלל זה, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות תוך פגיעה מינימאלית באספקת החשמל  .19.2
לתאורת הרחובות בישובי המועצה וכל הפרעה כאמור, תתואם מראש עם המפקח, תקבל 

 את אישורו ותבוצע בהתאם להנחיותיו. 

מוסכם כי אם יהיה צורך להפסיק זרם החשמל לתאורת הרחובות, במהלך ביצוע העבודות,  .19.3
 יבוצעו עבודות אלו בשעות  היום, בהן אין תאורת הרחובות אינה פועלת ממילא. 

היה ונגרמה הפרעה כלשהי, בין לצורך ובין שלא לצורך, הקבלן בלבד יישא בהוצאות תיקון  .19.4
  ההפרעה, לרבות תשלום פיצויים.

 העסקה ופיקוח על עובדים מהשטחים המוחזקים / עובדים זרים .20

בכל מקרה שבו בין עובדי הקבלן נכללים עובדים זרים תושבי השטחים המוחזקים שאינם  .20.1
 "(, יחולו ההוראות המפורטות להלן:עובדי השטחיםאזרחי ישראל )להלן: "

העבודות יהיו בעלי הקבלן מתחייב כי עובדי השטחים שיועסקו על ידו בביצוע  .20.1.1
היתר ו/או אישור לשהייה ועבודה בישראל בהתאם להוראות כל דין ודרישות 

 הרשויות המוסמכות.

הקבלן מתחייב להעביר לקצין הביטחון של המזמין את רשימת עובדי השטחים  .20.1.2
 שיועסקו בביצוע העבודות.

את הקבלן יודיע למזמין האם במסגרת עובדיו נכללים עובדי השטחים ואם כן  .20.1.3
 זהותם, מספרם ותקופת עבודתם.

הקבלן לא יעסיק עובדים זרים אלא אם קיים היתר / רשיון בר תוקף לעבודתם ולשהותם  .20.2
 .1976 -בישראל, ובכפוף לעמידתו בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

למען הסר כל ספק מובהר ומוסכם כי אסורה העסקת עובדים זרים ע"י הקבלן, אלא אם  .20.3
תחילת   לפנימים לגביהם כל האישורים הנדרשים לכך על פי דין והקבלן הציגם למועצה  קיי

 עבודתם.

הוראות סעיף זה הינן מעיקרי החוזה והפרת כל אחת מהן תהווה הפרה יסודית של חוזה  .20.4
 זה.

 מניעת הפרעות לתנועה  .21
 

הקבלן אחראי כי תוך כדי ביצוע העבודה, לרבות הקמת כל מבנה ארעי, וביצוע כל עבודה ארעית,  
לא תהיינה הדרכים המובילות לאתר העבודה נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה 
הרגילה בדרכים האמורות, ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרישיון הדרוש 
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מוסמכת ויינקטו, על חשבונו והוצאותיו, כל האמצעים, לרבות בחירתן של הדרכים, לכך מהרשות ה
של כלי הרכב ושל זמני ההובלה, כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים 

 האמורות ויימנע ככל האפשר נזק לדרכים. 

 תיקון נזקים למובילים  .22
 

לדרך, למדרכה, לשביל, לרשת המים, לביוב, הקבלן אחראי כי כל נזק או קלקול שייגרם לכביש,  
לתעלות, לחשמל, לטלפון, לצינורות להעברת גז או למובילים אחרים וכיו"ב תוך כדי ביצוע העבודה, 
בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה, יתוקן 

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

 הגנה על עצים וצמחיה  .23
 

הקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה אחרת באתרי העבודה אלא אם נדרש הדבר לצרכי  
העבודה, התקבל אישור מהקק"ל והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן. הוצאות העתקת 

וכל צמחיה אחרת ושתילתם במקום אחר, במידה והמועצה תחליט על העתקתם, יחולו על  העצים
 הקבלן. 

 
 תקופת ההסכם .24

חודשים, החל ממועד תום תקופת ההקמה בכל הישובים,  12הסכם זה יהיה בתוקף למשך  .24.1
 .תקופת ההסכם(  -קרי החל מיום ____________ ועד ליום ________________ )להלן  

פי שיקול -תקופת ההסכם תהיה למזמין האופציה להאריך את תקופת ההסכם על  בתום
חודשים כל אחת, בכפוף להודעה  12דעתו הבלעדי, בעד ארבע תקופות נוספות בנות עד 

יום לפני תום תקופת ההסכם. הוראות הסכם זה תחולנה על  30בכתב של המזמין תוך 
 התקופות הנוספות, בשינויים המחויבים.

וניתנה הודעה כאמור, הקבלן יהיה מחויב להמשיך ולבצע את העבודות בהתאם  במידה .24.2
 להסכם.

למרות האמור לעיל, תעמוד הזכות למועצה להביא הסכם זה לידי סיום, בכל עת ומכל סיבה    .24.3
  30שהיא, מבלי שיהיה על המועצה לנמק את החלטתה, במתן הודעה מראש ובכתב לקבלן של 

 ימים. 

 ותהפרות וסיום ההתקשר .25

בכל מקרה בו, לדעת המפקח, הקבלן לא ביצע את המוטל עליו לפי ההסכם והקבלן לא תיקן  .25.1
את הדבר תוך פרק הזמן שנקבע בהודעת המפקח לקבלן, יקבע המפקח את ערך העבודה 
שלא בוצעה, וקביעתו תהווה פיצוי מוסכם מראש בין הצדדים בגין אי ביצוע העבודה ו/או 

 הפעולה האמורה.

בו הקבלן לא יבצע את העבודות בתוך פרק הזמן האמור בהסכם, רשאי המזמין בכל מקרה   .25.2
להזמין בעל מקצוע אחר לשם ביצוע העבודות במקום הקבלן, ובמקרה כאמור, תעמוד 
הזכות למועצה לחייב את הקבלן בהפרש עלות ביצוע העבודות, בין המחירים אותם היה על 

ידי המועצה בפועל, וזאת מבלי -שולם עלהמועצה לשלם לפי הסכם זה לבין הסכום אשר 
 פי כל דין.-פי ההסכם ו/או על-לגרוע מיתר הסעדים העומדים למזמין על
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המזמין רשאי לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן, או  .25.3
ם לגבותם בכל דרך חוקית אחרת, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין. ניכוי הפיצויי

  פי ההסכם.-המוסכמים כאמור לא ישחררו את הקבלן ממלוא התחייבויותיו על
פי ההסכם ו/או -אין בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד ו/או זכות אחרים העומדים למזמין על

 פי דין.-על

פי הוראות כל דין, מוסכם, כי בגין -פי ההסכם ו/או על-מבלי לפגוע מיתר זכויות המזמין על .25.4
מפורטות להלן, תעמוד למזמין הזכות לחייב את הקבלן בתשלום פיצוי ביצוע ההפרות ה

 כספי מוסכם ומוערך מראש, כדלקמן:

 150 -היעדר מענה טלפוני של איש קשר מטעם הקבלן במשך חצי שעה עד שעתיים .25.4.1
₪ 

 ₪  300 -היעדר מענה טלפוני של אישר קשר מטעם הקבלן במשך למעלה משעתיים .25.4.2

לקריאה )הגעה לאתר העבודות במועד שתואם בין שעות במענה  3איחור של עד  .25.4.3
 ש"ח.  200 -הצדדים( 

יוכפל הפיצוי המוסכם(   13  -שעות בהשלמת התיקון )החל מהשעה ה  3-12איחור של   .25.4.4
-  

 ש"ח. 1,000

תלונה בכתב של ועד מקומי / אגודה בישוב לו ניתן שירות ע"י הקבלן ביחס לשירות  .25.4.5
 ש"ח.   2,000 -הקבלן 

 ש"ח למקרה.   2,000 -"פ דרישה אי מתן שירות ע .25.4.6

אין באמור לעיל כדי לגרוע מסעדים שנקבעו בדין ביחס להפרות ו/או ביטולים ו/או איחורים 
 של הקבלן. 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם, האירועים הבאים ייחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה ויזכו  .25.5
 פי דין:-ועלפי ההסכם -את המזמין בכל הזכויות המוקנות לו על

 להסכם.  20 -ו 18,  17, 12, 7, 5הפרת אחת ההוראות בסעיפים  .25.5.1

הוטל עיקול זמני או קבוע או נפתחו הליכי הוצאה לפועל לגבי הקבלן או נכסיו,  .25.5.2
 יום ממועד ביצועם. 30כולם או חלקם, ואלה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין בתוך  

מרצון, או הוגשה נגדו בקשה לפירוק שלא נתקבלה החלטה של הקבלן בדבר פירוק   .25.5.3
יום, או ניתן צו פירוק כנגד הקבלן או הגיע הקבלן לפשרה או הסדר  30בוטלה תוך 

 עם נושיו.

הוכח, להנחת דעתה של המועצה, כי הקבלן מסתלק מביצוע ההסכם או מפסיק  .25.5.4
 ביצועו ו/או שהוא מתרשל בביצוע העבודות.

תו, לאחר או שהוא מעסיק קבלן משנה הקבלן מסר את ההסכם, כולו או מקצ .25.5.5
 בביצוע ההסכם, ללא הסכמת המועצה מראש ובכתב.

 ימים מיום מתן ההתראה בנושא.  7בוצעה הפרה שלא תוקנה במשך  .25.5.6

הפר הקבלן הסכם זה הפרה יסודית, הרי שמבלי לגרוע מיתן הוראות ההסכם, יהא המזמין  .25.6
פי הוראות חוק החוזים )תרופות בשל -רשאי, מבלי לגרוע מכל סעד או זכות העומדים לו על

או כל דין אחר, לבטל את ההתקשרות עם הקבלן ו/או לתבוע  1970-הפרת חוזה(, תשל"א
פיצויים בשל הפרת חוזה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית ו/או כל בטוחה אחרת של הקבלן 

חיוב המצויה בידי המועצה וכן להשלים את ביצוע העבודות באמצעות קבלן אחר, תוך 
 תקורה והוצאות. 10%הקבלן בהוצאות החלפת הקבלן בשיעור של 
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הופסקה/בוטלה ההתקשרות, שלא מחמת הפרה של הקבלן, ישלם המזמין לקבלן את חלקו  .25.7
 ידי הקבלן. -על בפועלהיחסי מהתמורה, בהתחשב בטיב, באיכות ובהיקף העבודות שבוצעו 

 ערבות ביצוע  .26

, להבטחת ביצוע כלל העבודות במהלך תקופת לשם הבטחת מילוי התחייבויות הקבלן .26.1
ההסכם, ימסור הקבלן למזמין ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, ערוכה לטובת 

ידי המזמין, כשהיא צמודה למדד -להסכם, אשר יאושר מראש על Bנספח המזמין, בנוסח 
להגשת המחירים לצרכן, כשהמדד הבסיסי לענין זה יהיה המדד הידוע במועד האחרון 

ערבות  -)להלן  מסך התקציב הפרויקט המאושר 10%ההצעות למכרז ושתהיה בסכום של 
 (.הביצוע

 מסירת ערבות הביצוע הינה תנאי הכרחי לחתימת/תקפות ההסכם. .26.2

חודשים, והיא תוארך  3תוקף ערבות הביצוע הינו למשך כל תקופת ההסכם, בתוספת של  .26.3
הסכם לעניין זה כוללת את תקופות האחריות מעת לעת לפי דרישת המזמין, כאשר תקופת ה

  בגין ביצוע העבודות ו/או התקנת הציוד המוזמן )כהגדרתו בהסכם(. 

בכל מקרה שהמזמין יעשה שימוש בערבות הביצוע, או שיפוג תוקפה של הערבות, מתחייב  .26.4
ימים מיום השימוש בערבות הבנקאית, ערבות  7 -הקבלן להמציא למזמין תוך לא יאוחר מ

 קאית חדשה הזהה במהותה ובשיעורה לערבות בנקאית בה נעשה שימוש או שפג תוקפה.בנ

 סמכויות המזמין  .27

 פי דין. -דבר האמור בהסכם אינו גורע מסמכויות ו/או זכויות שלטוניות וציבוריות של המזמין על

 קיזוז .28

פי -המזמין רשאי לקזז כל חוב או תשלום, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לו מהקבלן על .28.1
 פי כל דין.-ההסכם ועל

אמור בכל דרך אחרת הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב ה .28.2
ואינן פוגעות או גורעות מכל סעד או אמצעי העומד לרשות המזמין כלפי הקבלן מכוח הסכם 

 או מכח דין. 

 השתק -מניעות  -ויתור  .29

כל הנחה, שינוי, ביטול, תוספת, ויתור או אורכה של הוראה בהסכם, לא יהיה להם תוקף,  .29.1
 ידי הצדדים.-לאלא אם נעשו מראש, בכתב, במפורש ונחתמו כדין ע

פה -הצדדים להסכם לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מצג, הסכמות או התחייבות בכתב ובעל .29.2
 וכו' שאינם נכללים במפורש בהסכם.

הסכמה כלשהי מצד המזמין/המפקח לסטות מתנאי ההסכם במקרה מסוים, לא תהווה  .29.3
לא השתמש תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר, והוא הדין בכל מקרה בו 

 המזמין/המפקח בזכויות המסורות למזמין בהסכם.

 המועצה כמפעל חיוני  .30

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים" 
והקבלן מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות 

  -הבאים  אחד או יותר מהחוקים
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הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות  .30.1
 .1973-מיוחדות( תשל"ד

-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .30.2
1951. 

ש(, א לפקודת המשטרה )נוסח חד90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .30.3
 .1971-תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .30.4

ו/או הוראת  1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז
כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים לצורך ביצוע העבודות נשוא 

 חוזה זה.

 מס ערך מוסף .31

פיו, אינם כוללים בתוכם -כל המחירים הנקובים בהסכם וכן כל תשלום לו זכאי הקבלן על .31.1
 מס ערך מוסף, אלא אם נכתב במפורש אחרת. 

 בחשבונות שיגיש הקבלן למזמין יצויין בנפרד סכום המע"מ החל על החשבון. .31.2

ידי המזמין -ן שיאושר עלהמזמין ישלם לקבלן את מס ערך המוסף החל על סכום החשבו .31.3
וכפי שישולם בפועל והמזמין רשאי לשלם את המע"מ במועד הקבוע להעברתו לשלטונות 

 מע"מ.

 הקבלן ימציא למזמין חשבונית מס על הסכום האמור. .31.4

 ידי הקבלן כדין לשלטונות המס.-סכומי מע"מ שישולמו כאמור, יועברו על .31.5

 שונות .32

 , תחולנה על ההסכם.1970-סכם(, התשל"אהוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת ה .32.1

הצדדים מצהירים כי כתובותיהם לצרכי ההסכם הינן כמצוין בכותרת וכי כל הודעה  .32.2
ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תחשב כהודעה -שתישלח על

ה שעות מעת מסירת  24שעות ממועד המשלוח או בתוך    48שהגיעה לידיעת הצד השני כעבור  
 ידי שליח.-על

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

  ___________________  _________________________ 
 הקבלן                המזמין                

 )באמצעות מורשי החתימה מטעמו(
 

 אישור עו"ד במקרה שהקבלן תאגיד

אני הח"מ עו"ד ____________________, מאשר/ת כי הסכם זה נחתם בפניי ע"י ה"ה 
_________________, ת.ז. ________________, ה"ה ________________, ת.ז. 
_______________________ שהינם מורשי החתימה של הקבלן 

תם בתוספת חותמת ( וחתימהקבלן -___________________________________________)להלן
 הקבלן מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין. 

 תאריך _________________

 חתימת + חותמת עו"ד _____________________
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  Aנספח

 הסכם תחזוקה -כתב ערבות ביצוע

 ערבות ביצוע
 לכבוד:

 מועצה אזורית ברנר
 רח' 
 ברנר

 א.נ.,

 .............................. הנדון: כתב ערבות מס' 

"( בקשר המבקשפי בקשת _________________ ת.ז/ח.פ ______________ )להלן: "-על .1
התחייבויות המבקש  לתחוזקת תאורת רחוב , ולהבטחת______________ לביניכם להסכם בין 

_______ פי ההסכם, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של  -כלפי המועצה  על
₪ )______ שקלים  חדשים בלבד(, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי 

ום "( בין המדד הידוע ביהמדדידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "-שמתפרסם על
"( ובלבד סכום הערבות__________________ לבין המדד הידוע במועד חילוט הערבות )להלן: "

 שסכום הערבות במועד החילוט לא יפחת מהסכום הנקוב לעיל.

מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, )עשרה( ימים    10סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך   .2
עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל 

 חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3

פיה צריכה להימסר לנו לא -תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום ________________ וכל דרישה על .4
 ידינו.-תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם הוארכה על  יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

 בכבוד רב,

 

 בנק ................................................. 

 סניף ............................................... 

 

 

 

 



199 

 

 

 

 

 
 Bנספח 

 ביטוחיםאישור קיום 
 

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות על המציע לצרף את האישור כאמור חתום על ידו וחתימתו תהווה אישור 

 כי בדק עם מבטחיו וכי אין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחים הנדרשים.

 

ליך שאלות כל שאלה בנוגע לדרישות הביטוח במכרז ובאישור קיום ביטוחים יש לשאול במסגרת ה

ההבהרה בלבד, ואין לבצע כל שינויים על גבי הנספח של אישור ביטוחים ואין לצרף נספח בנוסח שונה 

 מזה שצורף למכרז.

 
 

 תאריך___________    
 

 לכבוד

מועצה אזורית ברנר ו/או הישובים בתחום המועצה ו/או תאגידים עירוניים ו/או מי שמקבל שירותים 

 מוניציפאליים ו/או גופים קשורים 

 ) להלן לשם הקיצור: "המועצה"( 

 

 הנדון: אישור על קיום ביטוחים של   __________________

 מספר חברה ________________   )להלן "הקבלן"(  

לאספקה, התקנה ותחזוקת תאורת רחובות לד )כולל בקרה ושו"ב( , טיוב תשתיות חשמל ם חוזה בקשר ע
 , ביצוע תחזוקה שוטפת של תאורת רחוב בתחום שיפוט המועצה 

 )להלן "החוזה"( 

 

, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן חברה לביטוח בע"מאנו הח"מ, _________________

 ן:את הביטוחים להל

 

. הפוליסה מבטחת את חבות הקבלן על פי דין כלפי העובדים המועסקים   פוליסה לביטוח אחריות מעבידים

על ידו  . הפוליסה מורחבת לכלול את המועצה  בשם המבוטח באם תתבע על ידי מי מעובדי הקבלן. גבולות 

 האחריות בפוליסה הם ________________לתובע ולתקופת הביטוח.
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. הפוליסה מבטחת את חבות הקבלן והבאים מטעמו על פי דין כלפי   פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי

₪  למקרה ובמצטבר במשך תקופת הביטוח. ההשתתפות עצמית   1,000,000 צד שלישי בגבולות אחריות של  

שיבוב של המוסד לביטוח   ₪. ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה ו/או סייג בגין תביעות  20,000אינה עולה על סך  

 לאומי .

שם המבוטח מורחב לכלול את המועצה בגין כל מעשה או מחדל של הקבלן ובכפוף לסעיף אחריות צולבת  

לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי ביטוח זה. למען הסר ספק מוסכם 

 טחת תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.בזה כי רכוש המועצה יחשב לצד שלישי. הפוליסה מב

 

  פוליסה לביטוח אחריות המוצר

 4,000,000 הפוליסה מבטחת את  חבות המבוטח בגין פגיעה בגוף או רכוש על פי דין  בגבולות אחריות של 

 ₪  למקרה ולתקופת הביטוח. 

אי חידוש הביטוח כאמור ע"י תקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של שנים עשר חודשים לאחר ביטול או  

 המבטח או המבוטח ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבותו של המבוטח .

הפוליסה היא על בסיס יום הגשת התביעה ורשום בה תאריך רטרואקטיבי מיום ______________ולכל 

 הפחות מיום תחילת תוקפו של החוזה. 

 ₪ .  100,000ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך 

 

  פוליסה לביטוח אחריות מקצועית

הפוליסה מבטחת את  חבותו של המבוטח על פי דין בגין אחריותו המקצועית בגבולות אחריות של  

 ₪  למקרה ובמצטבר במשך תקופת הביטוח . 1,000,000

לכל הפוליסה היא על בסיס יום הגשת התביעה ורשום בה תאריך רטרואקטיבי מיום ______________ו

 הפחות מיום תחילת תוקפו של החוזה. 

הביטוח מורחב לכלול בשם המבוטח את המועצה באם תתבע בעקבות מעשי או מחדלי הקבלן וקבלני 

 המשנה.

בפוליסה רשום סעיף אחריות צולבת לפיו יראו כל אחד מיחידי המבוטח כאילו הוצאה הפוליסה על שמו 

 גד המועצה.בלבד. הפוליסה אינה מכסה תביעות הקבלן כנ

 אם הפוליסה תבוטל או לא תחודש תחול תקופת גילוי של שישה חודשים .

 ₪ . 100,000ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך 
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 הפוליסות לעיל תהינה כפופות להוראות ולתנאים כדלהלן:

 בכיסוי הביטוחי.או נוסח אחר זהה לו    2016נוסח הפוליסות ) למעט אחריות מקצועית (  הנו ביט   .א

כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא  .ב

פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח -יופעל כלפי המועצה וכלפי מבטחיה, ולגבי המועצה, הביטוח על

ראשוני", המזכה אותה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי 

מועצה, מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המועצה להשתתף בנטל החיוב כאמור בחוק ה

. ולמען הסר קבלן אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי 1981-חוזה הביטוח, התשמ"א

 המועצה וכלפי מבטחיהם .

הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה  .ג

 יום מראש. 60ל כך בדואר רשום לידי המועצה לפחות ע

 השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות יחולו על הקבלן בלבד. .ד

אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המועצה והבאים מטעמם ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון  .ה

 לקבלן ו/או לקבלני המשנה.

 צה על פי הפוליסות.מעשה או מחדל בתום לב של הקבלן לא יפגע בזכויות המוע .ו

 

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור 

 לעיל.

 

 בכבוד רב,

______  _____________            _     _______________________________ 

 תפקיד החותם          חתימת וחותמת המבטח                  שם החותם      תאריך        

 

 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 צד שלישי   

 אחריות מעבידים   

 אחריות המוצר   

 אחריות מקצועית    

 

 פרטי סוכן הביטוח:

 ____________שם _____________;  כתובת ________________;  טלפון 

 אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:
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 רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך פוליסה מס'

 צד שלישי   

 אחריות מעביד   

 אחריות המוצר   

 אחריות מקצועית    

 

 בכבוד רב,

 

___________________     _____________         _   __________________ 

 תפקיד החותם          חתימת וחותמת המבטח                  תאריך           שם החותם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


