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בישובי המועצה האזורית    LED מסוג רחוב תאורת גופי של והתקנה פירוק, אספקהתכנון, 
 )רחובות, מגרשי ספורט ושצ"פ( חבל מודיעין

     
 המכרז מסמכי וברתחל תוכן עניינים

 :המכרז מסמכי את מהווים, בזה המצורפים, דלהלן המסמכים .1.1
 

 - למשתתפים כלליות והוראות המכרז תנאי  -א'  מסמך

  המציע על מידע דף -  1 'א מסמך

  זרים ועובדים מינימום שכר יןיבענ הרשעות היעדר תצהיר נוסח  - 2 'א מסמך

 המציע ניסיון בדבר תצהיר - 3א'  מסמך

  המציע מטעם חתימה מורשי על אישור - 4 'א סמךמ

  מועצה לחבר או/ו הרשות לעובד קירבה היעדר על הצהרה - 5' א מסמך

 )מתקין( שירות נותן תצהיר - 6' א מסמך

 הצהרת מציע לתנאי סף הצהרתיים  - 7' א מסמך

  ח"רו אישור  8מסמך א' 

  יםקי התאורה מצב לשדרוג התאורה גופי פירוט - 1ב מסמך

  סקר קיים. – 2מסמך ב'

  טכני מפרט - ג מסמך

  התקשרות הסכם - ד מסמך

  דוגמת צו התחלת עבודות לישוב.   - 1ד' נספח

 אישור מהנדס בטיחות. – 2נספח ד'

 נספח בטיחות. – 3נספח ד'

 בחירום לעבודה התחייבות כתב - 4נספח ד'

 נספח תמורה – 5נספח ד' 

 ערבות הצעה  – במכרז להשתתפות ערבות נוסח -ה  מסמך

  ביצוע להבטחת בנקאית ערבות נוסח  - 1ה  מסמך

  ביטוחים נספח - ו מסמך

  תביעות העדר הצהרת נוסח - ז מסמך

  המשתתף הצעת -  ח מסמך
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 הוראות למשתתפים

 חבל מודיעין  המועצה האזורית 
 73100מרכז שהם, ד.נ רמלה 

 9722816-30; פקס: 9722888-03טל:             
 34/2019מס'   פומבימכרז 

 עבודות  הודעה ותנאי מכרז פומבי לביצוע  

 LED רחובמסוג תאורת גופי של והתקנה פירוק, תכנון, אספקה

)ברחובות, מגרשי ספורט  שובי המועצה האזורית חבל מודיעין יבי         
 ושצ"פ(  

 

 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 

מועצה  במשרדי ה – חובה סיור קבלנים
 שהם  10רח' מודיעים  –)חדר ישיבות( 

 10:00 ה' 28/11/2019

 12:00 ב' 9/12/2019 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

עד השעה  ד' 26/12/2019 מועד אחרון להגשת הצעות
15:00 

 17:00 ד' 26/12/2019 פתיחת מעטפות

 הסף. הצעתו תיפסל על   בסיור, מציע שלא ישתתף חובהסיור קבלנים הינו  

 .מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים 

 
 הודעה על פרסום מכרז

 
תכנון, אספקה, פירוק והתקנה של גופי ל הצעות בזאת מזמינה ("המועצה" :להלן)אזורית חבל מודיעין המועצה ה

ל אחד והתקנת בקרת שליטה, בכ המועצהישובי ב תאורה עמודי על התקנתם אספקתםו LEDמסוג תאורת רחוב 
 הרחוב תאורת רכיבי לכללאחריות  שירותי מתןוכן  מעמודי התאורה שתותקן בהם תאורת רחוב, כאמור במכרז

 שנה ממועד תום ההתקנה.  –כל תקופת הבדק  לאורךמועצה ה ברחבי
 

 .מכרזב המפורטים הסף תנאי בכל העומד מציע במכרז להשתתף רשאי
 

 :המכרז רכישת
 

המועצה  בבניין - הנמצאים המועצה במשרדי )יוחזרו שלא₪ ) 2,000 של בסכום שלרכו ניתן המכרז מסמכי את
 במזכירות מנכ"ל המועצה.  8:30-14:00בין השעות  'ה-'א :בימיםשהם  10רח' מודיעים 
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 של במקרה לרבות מקרה בשום למשתתף יושב  לא המכרז מסמכי בגין התשלום כי בזאת מובהר •
 תנאי להגשת ההצעה.. רכישת המכרז הינה זהמכר ביטול

 
 
 
 

 :המכרז במסמכי עיון
 

בכתובת  ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה ו/או באתר האינטרנט של המועצה
region.muni.il-https://www.modiin/  אין להגיש הצעה יש להתעדכן בשינויים/הבהרות בנוגע למכרז, באתר .

 על גבי מסמכי המכרז מאתר האינטרנט
 :ההצעות הגשת

 
 בתיבת 15:00 בשעה 26/12/2019 ליום עד ידנית במסירה למסור יש המכרז לתנאי בהתאם ההצעות את

 -יירשם עליה סגורה במעטפה אזורית חבל מודיעין במועצה ה (בדואר לשלוח לא) המועצה בבניין המכרזים
 יכללו ולא יפסלו לעיל הנקובים והשעה המועד לאחר שימסרו מסמכים בלבד. 34/ 2019' מס פומבי מכרז"

פתיחת מעטפות המציעים תערך בהשתתפות המציעים  .המכרזים ועדת ידי על שידונו המכרז מסמכי במניין
 17:00שיחפצו בכך בשעה 

 
 חובה() קבלנים סיור

 
  .המועצה ממשרדי יצאשו 10:00 עהבש 28/11/2019 ביום יערך חובה שהינו קבלנים סיור

 
 
 
 
 

__________________________________ 
 תיבות בראשי המציע חתימת + המציע חותמת                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.modiin-region.muni.il/
https://www.modiin-region.muni.il/
https://www.modiin-region.muni.il/
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 34/ 2019' מס מכרז                                                                         
 LED מסוג רחוב תאורת גופי של והתקנה פירוק, תכנון, אספקה

 בישובי המועצה האזורית חבל מודיעין )רחובות, מגרשי ספורט ושצ"פ(         
 

 
 

 :הבהרותו  שאלות
 
 

 12:00 בשעה 9/12/2019 ליום עד  בכתב להעביר ניתן  המכרז מסמכי על הבהרה בקשות או/ו טכניות שאלות

"ל בדוא, תוך ציון שם ומספר המכרז, ,  עו"ד עינב אבוחצירהבמועצהמכרזים המנהלת מחלקת  לידי

 region.muni.il-einava@modiinבלבד . 

ו/או  03-9728979ניות או אחרות. מס' הטל' לווידוא קבלת הודעת דוא"ל בלבד, הינו פניות טלפו נהקבלתתלא 

 שאלות .במועד ליעדם הגיעו שאלותיהם כי לוודא הפונים באחריות. ו/או באמצעות דוא"ל חוזר 03-9722805

 .יענו לא לעיל המועד לאחר שימסרו

 

 :כללי

 

  בלשון השימוש כי ,בזאת מובהר .שהיא הצעה כל וא ביותר הטובה ההצעה את לקבל מתחייבת מועצהה אין

  .המכרזים דיני פ"ע הצעה לכדי המשתתף י"ע שיוגשו המכרז מסמכי את להכשיר בא אינו הפרסום בגוף"הצעה" 

 

 מכל היקפו את להקטין או/ו החוזה על לחתום לא או/ו המכרז  את לבטל הזכות את לעצמה שומרת המועצה

 .הביצוע ובמהלך לפני התקציבית יכולתה פי ועל והסופי המלא דעתה לשיקול בהתאם ,שהיא סיבה

 

 .כאחד המינים 2 -ל מתייחסים אך  ,נקבה או/ו זכר בלשון נוחות יכלצר מנוסחים המכרז מסמכי

 
 
 
 

 ,רב בכבוד                                                                                                                                          
 

 שמעון סוסן                                                                                                                 
 ראש המועצה                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:einava@modiin-region.muni.il
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 34/ 2019' מס מכרז
 LED מסוג רחוב תאורת גופי של והתקנה פירוק, תכנון, אספקה

 בישובי המועצה האזורית חבל מודיעין )רחובות, מגרשי ספורט ושצ"פ(         
 

                                   
 תנאי המכרז

 המסמכים ותוכן המכרז מהות .1
 

 עבודות לביצוע הצעות לקבל בזאת מבקשת( המועצה"" -)להלןאזורית חבל מודיעין המועצה ה 1.1
 LED מסוגמבוססת על גופי תאורה )ג"ת(  רחוב תאורת מערכת של והתקנה פירוק, אספקהתכנון, 

 הם ביצוען ותנאי ביצוען אופן, אורןית אשר ("העבודות" -להלן) בתחום המועצה ומערכת בקרה 
 .הזוכה המציע עם שייחתם החוזה מן נפרד בלתי חלק יהיו המכרז מסמכי. זה מכרז מסמכי נשוא

 23ישובי המועצה, רחובות, מגרשי ספורט ושצ"פים. בתחום שיפוט המועצה יהעבודות יתבצעו ב 1.2
ישובים. העבודות יתבצעו בהתאם למסגרת תקציבית קיימת. צו התחלת עבודות יוצא לכל ישוב 

ועצה תהיה רשאית להפחית/ להגדיל את היקף ביצוע העבודות בשים לב למסגרת בנפרד. המ
 תקציבית.  

כי רכיבי התאורה החדשים אותם מבקשת  ,מבלי לגרוע מהמפורט ביתר מסמכי המכרז מובהר 1.3
החלפת רכיבי התאורה במתקנים הקיימים בגופי תאורה  את המועצה לרכוש ולהתקין כוללים

 .בנפרד בקרה ושליטה על כל גוף תאורהמערכת התקנת   ובכלל זהחדשים,  בטכנולוגיית לד

 להגיש הצעות להחלפת כל גופי המועצה בזאת נה  מזמי, פעולות להתייעלות אנרגטיתהבמסגרת  1.4
רוב היישובים הם יישובים לגופי תאורה מבוססי טכנולוגית לד.  הקיימים היום ת הרחובות תאור

 , בין השאר :העבודה תכלולמיושנים. וותיקים, עם מערכת תאורה ותשתיות 

 . קיימיםהגופים הפירוק  1.4.1

 אשר יוגדרו כמסוכנים ע"י המועצה.פרוק  עמודים  1.4.2

תכנון מפורט של התאורה ותשתיות חשמל לתאורה החדשות,  בהתאם לתכנון העקרוני  1.4.3
 שיסופק  ע"י יועצי המועצה.

מערכת והחשמל, גופי תאורה )ג"ת( לד , המרכזיות, תשתיות   של ההתקנו אספקה 1.4.4
 הבקרה ועמודי התאורה המחליפים את עמודי התאורה המסוכנים.

שנה  –במהלך תקופת הבדק שסופקה ע"י הזוכה התאורה  מערכתשל כל ריות אח 1.4.5
  . ממועד תום ביצוע ההתקנה 

 אחדובהתקשרות חוזית עם קבלן ראשי  הזוכה  העבודה תבוצע באחריות המלאה והבלעדית של 1.5
 ל ספקים וקבלני משנה אשר יאושרו מראש ע"י המועצה.שלפי הצורך יפעי

הזוכה  בחירתע"פ הסכם המצורף למסמכי המכרז. תהיה הזוכה המועצה לבין  בין ההתקשרות 1.6
משוקלל  ציון בין המציעים שיעמדו בתנאי הסף של מכרז זה ויצליחו בניסוי פיילוט, לפי  תיעשה

 . מסמכי המכרז להלןב כפי  שמפורטמחיר של איכות ו



8 

G96517-V001 

רשימת  במסמך ב'גופי תאורה. ראה  5,000ישובים , בכל יישובי המועצה ישנם כ  23במועצה  1.7
 הקיימים ביישובי המועצה. מרכזיות עמודי תאורה/גופי תאורה

ועד גוף  "פעבור שצ 2, ועד משני או  עבור רחוב ראשי 2עד של גופי תאורה ) דגמים 2עד ניתן להציע  1.8
ד שיוגשו כל המסמכים , כנדרש במכרז עבור כל הדגמים המוצעים. ( ובלבאחד עבור מגרשי ספורט

ההחלטה  להתקנה מכל דגם  תהיה של המועצה  לפי שיקול דעתה הבלעדי ולזוכה לא תהיה זכות 
 לערער על כך. 

 הכל לפי הייעוד.   -יענו על כל הדרישות כפי שיפורט להלןגופי התאורה כל  1.9

אם בקשר לעבודות פיתוח ובין אם בקשר לעבודות אחזקה  בין -הזוכה יידרש לבצע את העבודות  1.10
יהיה בכפוף לכל החוקים והתקנות הנוגעים לתאורת רחובות, לרבות חוק החשמל ותקנותיו וכן 

 .08של המפרט הכללי למתקני חשמל , פרק  08לפרק 

 כה.מיום חתימת החוזה בין המועצה לזו חודשים 6 תוך יוחלפוכל גופי התאורה נשוא מכרז זה  1.11
המועצה תהיה רשאית לקבוע ביצוע עבודות באופן מדורג/ שלבי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי 

 והמוחלט. 

 . CLASS 2 חשמלי הלם מפני הגנה כל גופי התאורה יהיו בעלי דרגת 1.12

להבטחת זרמי התנעה נמוכים  והגנה מפני מתח יתר מתמשך  תלהתקין יחידות ייעודיו הזוכה ל ע 1.13
היחידות תתבצע בתוך גוף התאורה  או במגש הציוד בבסיס עמוד התאורה )ניתוק אפס(. התקנת 

של  על חשבונו)ההגנות הנדרשות יכול שיהיו בתוך יחידה אחת משולבת(. היחידות יסופקו ויותקנו 
הזוכה במסגרת הצעתו במכרז זה. המציע , במסגרת הצעתו, יגיש את מפרט היחידות ודרך 

 לאישור המועצה.   ISO17025לפיעבדה מוסמכת התקנתם, לרבות תעודות בדיקה ממ

כל מציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על הצעתו ועל  1.14
המכרז, קרא  ביצוע העבודות. הגשת הצעת מחיר על ידי המציע מאשרת כי קיבל לידיו את מסמכי

בהם. מבלי  התחייבויות האמורותוהבין אותם, וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ה
נשוא המכרז לפני  המיועדים לביצוע העבודותביישובים לגרוע מהאמור לעיל, על המציע לסייר 

 .הגשת הצעתו

בקשר עם הרחובות הינו על בסיס  המועצהלמען הסר ספק יובהר כי כל המידע המסופק על ידי  1.15
כאמור, ולאסוף את כל המידע בדיקה מדגמית בלבד, וכי על המציע חלה חובה לבצע סיור 

 .הרלוונטי לצורך הגשת הצעתו במכרז

 
 הארכה ואף מתאימה הודעה למתן בכפוף, ההצעות להגשת שנקבע לתאריך עד, רשאית מועצהה 1.16

 בכל הפחתות או/ו הוספות או/ו שינויים לערוך, ההצעות להגשת האחרון המועד של הצורך במידת
 אלו להוראות תוספות יהוו, כאמור הפחתות או/ו ספותהו או/ו שינויים. המכרז ממסמכי מסמך

 מחויבים יהיו אשר, המכרז מסמכי של הרוכשים לכל ויימסרו לה לנספחים או/ו להצעה או/ו
 .קבלתם את בכתב לאשר

 
 והגשתה הצעתו הכנת לשם בהשאלה למציע ניתנים הם, המועצה של רכושה הם המכרז מסמכי כל 1.17

 ובין הצעה יגיש אם בין, ההצעות להגשת שנקבע האחרון למועד עד לחברה להחזירם ועליו בלבד
 .אחרת מטרה לכל בהם להשתמש או להעתיקם רשאי המציע אין, לאו אם

 
 הגדרות .2

 
 .אזורית חבל מודיעין מועצה  - "מועצה"ה 2.1

 
תאורה ותשתיות חשמל לתאורה מרכזיות  , עמודי תאורה,גופי תאורה– ""המתקנים הקיימים 2.2

 .המועצה תחוםבקיימים ה
 

העומדים במפרט  -המאפשרים חסכון באנרגיה  LED רכיבי תאורה - "רכיבי התאורה החדשים" 2.3
 למכרז.  מסמך ג'הטכני המצורף כ

 
ברכיבי  ו/או חלקם בהתאם להנחיות המועצה  החלפת המתקנים הקיימים - "יקט"הפרו 2.4

  . כל תקופת הבדק כנקוב בהסכםותחזוקתם לאורך , אחריות התאורה החדשים 



9 

G96517-V001 

 
 

המוצעת )לפני בחירת  רכיבי המערכת במסגרתה ייבחנו ימים  3תקופה בת  -"תקופת הפיילוט" 2.5
  למכרז. מסמך ג'טיבם וכל זאת בהתאם לסטנדרטים שנקבעו , איכותם, הזוכה(

 
 . ("13201"תקן להלן: )הנחיות לתכנון מאור בדרכים  - "13201"תקן  2.6

 
שתחילתה ממועד קבלת תעודת השלמה בדבר סיום  חודשים 12של  פהתקו -"תקופת האחריות "  2.7

אחריות אחריות שירות ו מועצההתקנת רכיבי התאורה החדשים. במהלך תקופה זו יעניק הזוכה ל
ללא תמורה של רכיבי התאורה  היפעל לתיקון ו/או החלפ -כמפורט במסמכי המכרז ובכלל זה 

 .בעלות העבודות  כלולהת זה למען הסר ספק, התמורה בגין שירו (כולם או חלקם) החדשים
  

 ביטוחים .3
 

על  המציע שהצעתו זכתה יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת ההסכם, פוליסת ביטוח כמפורט  3.1
בחוזה. הביטוחים יערכו על ידי המציע הזוכה במכרז באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת 

 מוניטין ועותק מהם ימסר למועצה כתנאי לחתימת החוזה. 

חתימה על החוזה ימציא הקבלן למועצה את אישור המבטח בהתאם לנספח אישור בשעה ה 3.2
 הביטוח, וללא הסתייגויות.

ימים מיום שידרש  7משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי ההסכם תוך  3.3
 לכך על ידי המועצה, רשאית המועצה למסור את העבודה למציע אחר.

יתר טפסי ההסכם ולא חתם על ההסכם במועד בו נדרש לחתום  נדרש המציע הזוכה לחתום על 3.4
עליו כמפורט בדרישה ו/או לא צרף את אישור הביטוח ו/או את הערבות לביצוע, אזי מבלי לפגוע 
בשאר זכויות המועצה במקרה זה, המועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית להצעה 

 '.שהגיש ולמסור את העבודות לביצועו של כל צד ג

מובהר בזאת כי למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור  3.5
עריכת ביטוחים בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של המועצה. מובהר, כי למועצה 
שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה 

ויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה כנדרש, יהווה מחויב לנוסח המד
הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום לביטול הזכייה ולחילוט  ערבות 

 ההצעה. 
 

 דרישות סף  - במכרז להשתתפות מקדמיים תנאים .4

 דרישות כל את מקיים, ההצעות תלהגש שנקבע האחרון במועד אשר, מציע ורק אך הצעה להגיש רשאי
 :הבאות המצטברות הסף

 חובה.  בכנס מציעים נציג מטעם המציע השתתף  4.1

 להוכחת האמור תצורף קבלה. -המציע או מי מטעמו שילם את דמי ההשתתפות במכרז  4.2

  . 7בסעיף כמפורט להלן  -המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית   4.3

 )לפי העניין( עומדים בכל דרישות המפרטי המציע על ידהמוצעים )כולל מערכת השו"ב( המתקנים  4.4
דגמי  2לפחות למפרט(. כמו כן מובהר בזאת כי יש להציע   5עד  1הטכני )בהתאם לנספחים 

 2לרחובות  2 –. ניתן להציע עד שני דגמי פנסים )אחד עבור שצ"פ ואחד עבור רחובות פנסים
 למגרשי ספורט( . 1לשצ"פ ועד 

למלא את הנספחים הנ"ל ולצרף את המסמכים והמפרטים הכלולים בנספחים להוכחת האמור יש 
 הנ"ל , כאמור לצורך הוכחת העמידה בדרישות הנספחים הטכניים השונים. 

  יבואן היצרן או ה יסופקו ע"י אשר במכרז והוצגו ואושרו ג"ת אשר את מתחייב להתקין המציע  4.5
  –העומד בדרישות הבאות מזוהה 
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-ISO 9001:2015מערכת איכות מאושרת לתקן  יבעלהנם  )הספק בארץ( היבואןוהיצרן  4.5.1
אישור ממכון יש לצרף להצעה  – , בתחום כדוגמת "מערכות תאורה ותחום החשמל"

  .ע"י גוף הסמכה בינלאומי מוכר מוסמך

  -יש לצרף להצעה  4.5.2

כתב הצהרה מאת יצרן גופי התאורה בארץ או בחו"ל כי הוא הבעלים של  4.5.2.1
ן של גופי התאורה וכי אין כל מניעה או הגבלה על הצעת המציע זכויות הקניי

למזמין. במקרים בהם זכויות הקניין בגופי התאורה  שייכות לצד שלישי, יפורט 
הדבר בהצהרה, בתוספת הסבר מקור זכותו של המציע להציע למזמין את גופי 

עת צד התאורה. כמו כן, יתחייב המציע כי ישפה את המזמין בכל מקרה של תבי
 שלישי הקשורה בגופי התאורה המוצעים על ידו.

כתב הצהרה מאת  יצרן גופי התאורה בארץ או בחו"ל שכל רכיבי גופי התאורה  4.5.2.2
 המוצעים הינם ביצור שוטף וכי אין כל כוונה להפסקה מתוכננת של ייצורם. 

 :כתב הסמכה מאת היצרן אל הספק בארץ 4.5.2.3
שנים לפחות ממועד  4קופה של הספק בארץ הינו בעל זיכיון מאת היצרן בת •

 פרסום המכרז.

 המסמיך את הספק בארץ לאספקת גופי התאורה בישראל, •
התחייבות למתן שרות, אחריות, חלפים ותמיכה טכנית לספק בארץ לכל  •

 משך תקופת הפרוייקט.

לתאורת רחובות  LEDבאספקת גופי תאורה מבוססי מוכח יבואן ניסיון  או/וליצרן  4.5.3
)יש  בארה"באירופה ו/או בו/או ישראל , אשר הותקנו בבמכרז זהמהדגמים המוצעים 

יחידות   20,000של מצטברת לוודא שהציוד מיועד לתדר ומתח הרשת בארץ( , בכמות 
רשימה  חתומה  יש להגישלהוכחת האמור  –. 2016-2019לפחות במהלך השנים  

  כמפורט להלן:

 ,ת(יחידו 500)בהתקנה מעל  אתרים שבהם בוצעה ההתקנה 4.5.3.1

 כמות, הספק, תאריך ההתקנה, ,   LEDמטכנולוגיית גופי תאורה של ם מידג 4.5.3.2

 .או היבואן היצרןאצל  איש קשר פרטי 4.5.3.3

עמידה פקוח על  המעיד על ENECאו  של תו תקן ישראלי התאורה נושא סימון רשמי  גופי /גוף 4.6
 . יש להציג היתר לסימון בר תוקף.בדרישות הבטיחות

 270 -ו 160 בענףהקבלנים  רשם אצל כדין הרשום קבלן הינו, מטעמו התאורה מתקין או, המציע 4.7
רשומים(,  קבלנים )סיווג בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים תקנות רישום לפי, לפחות 2-א בסיווג

במידה והמציע נעזר בקבלן משנה  .יש להציג העתק של תעודת רישום כנדרש – 1988 -ח"תשמ
 צורף למסמכי המכרז. מטעמו, יש למלא גם הצהרה בנוסח המ

 

 

 -)הדרישות להלן מצטברות( כמפורט להלן ניסיון מוכחהמציע בעל  4.8
 

, אשר הותקנו לתאורת רחובותגופי תאורה  ה והתקנתבאספקניסיון מוכח למציע עצמו  4.8.1
 . יש להגיש9201-6201לפחות במהלך השנים   יחידות  5,000 בכמות של , ישראלב

  רשימה  חתומה כמפורט להלן:
 בוצעה ההתקנה, שבהן יות מקומיות רשו .א
 כמות, הספק, דגם גופי התאורה, תאריך ההתקנה, שם יצרן גוף התאורה, בכל רשות  .ב
 איש קשר. פרטיבכל רשות  .ג

כתב הסמכה  מאת יצרן ו/או ספק בארץ של  גופי התאורה, לאספקה, התקנה  .ד
 ושרות גופי התאורה המוצעים
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ניסיון , ( בהצעה )שאת פרטיו ימסור המציע למציע עצמו, או לקבלן משנה שלו בפרויקט 4.8.2
לגופי תאורת המוצעת  בקרה ושליטה מרחוקה הפעלת  מערכת  של בישראל מוכח 

רשימה  חתומה כמפורט להלן: יש להגישרשות / גוף אחד לפחות. עבור לפחות  רחובות
  

 כולל אנשי קשר.  אתרים שבהם בוצעה ההתקנה, .א
 דגם מערכת הבקרה ושיטת תקשורת,  .ב

 , יחידות הקצה כמות .ג
 , כמות מרכזיות עם בקרה .ד

 איש קשר פרטי .ה

כתב הסמכה  מאת יצרן ו/או ספק בארץ של  מערכת הבקרה לאספקה, התקנה   .ו
 .שרות של המערכת המוצעתו

 :להלן המפורטת הפיננסית האיתנות בעל המציע הינו 4.9

 2018,  2017, 2016בשנים )לא כולל מע"מ( ליון ₪ ימ 20 לפחות של מחזור ה"כס 4.9.1
 יש לצרף אישור רו"ח של המציע.  - (במצטבר/)ביחד

יש לצרף אישור רו"ח של המציע ו/או אישור מוסד  -₪  2,000,000 לפחות של עצמי הון 4.9.2
 בנקאי בנוגע להון העצמי.

כי  המעיד 1976-ו"תשל ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תוקף בר אישור בעל הינו 4.9.3
יש לצרף אישור  –כחוק  המס לרשויות ומדווח ורשומות חשבונות ספרי מנהל המציע
 .כנדרש

 להלן.  7כנדרש בסעיף  בנקאית ערבות להצעתו צירף 4.9.4

יש לצרף  -בתחום החשמל ועבודות חשמל  ISO 159001:20תקן ישראלי  המציע בעל תעודת  4.10
בעל הקבלן , המעיד כי ארגונו של וכד' אישור ממכון מוסמך, כדוגמת מכון התקנים הישראלי

 כנדרש לעיל.איכות מאושרת  מערכת

 , שניהם בעלירשיון חשמלאי ראשיבעל מטעמו  חשמלמטעמו ומתכנן  מתכנן תאורה יציג המציע  4.11
התאורה  מתכנן) גופי תאורה לתאורת דרכים.  2000שנים בתכנון של לפחות  3ניסיון של לפחות 

 נימתכנ מפרט(.הדרישות  גופי התאורה ובלבד שיענה עליבואן מועסק ע"י יצרן או יכול להיות גם 
 םהנ, צעה במכרזבה ואשר יוצג)שיכולים להיות אותו איש( מטעם המציע והחשמל התאורה 

 . נשוא מכרז זה הפרויקטבמסגרת  ואשר יועסק ניםהמתכנ

ן. )ככל שהמתכנן לא קו"ח ופירוט ניסיו נים להוכחת האמור יש לצרף להצעה רישיון של המתכנ
יש יש לצרף את אישורו כי הוא זמין לשמש כמתכנן עבור המציע( מועסק כשכיר אצל המציע, 

רשויות/עיריות או כל לפחות, לקוחות  3 עבורלצרף אישורים על עבודות תכנון תאורת רחובות 
(, לרבות חישובים פוטומטריים אשר ביצע )באופן ישיר או בצורה עקיפה חברה ממשלתית אחרת

  חתומה כמפורט להלן: רשימה  יש להגיש בעצמו.המוצע המתכנן 
 שם הפרויקט אותו תכנן מתכנן התאורה,  .א

 מועד ביצוע העבודות,  .ב

 כמות  גופי תאורת רחוב שהותקנה,   .ג

 שם הלקוח,  .ד

 שם איש קשר ומספר טלפון או כתובת מייל.  .ה

  –המציע צירף להצעתו במכרז  4.12

רה, המציע או מי מטעמו ביקר ביישובי המועצה  ובדק הן את מתקן התאוהצהרה כי  4.12.1
בנוסח המצורף  – ולא יהיו לו הסתייגויות בהמשך – עוצמות ההארה ואיכותהתשתיות, 
 למסמכי המכרז.  7כנספח א'

זה, לרבות המפרט הטכני  ולבצע מכרז  הצהרה כי המציע מתחייב לעמוד בכל דרישות  4.12.2
והאחזקה של תשתיות החשמל וגופי התאורה בהתאם  את התכנון, ההספקה, ההתקנה 

  למסמכי המכרז.  7כנספח א'בנוסח המצורף  – לנדרש

 1-5ים בנספחהמציע ימלא  את כל הנדרש  ב"טבלת ריכוז דרישות ונתונים טכניים"  4.12.3
  במפרט הטכני. 



12 

G96517-V001 

 להצעתו לצרף המציע שעל נוספים מסמכים .5

 המסמכים המפורטים להלן: כלעל המציע לצרף להצעתו את 

 דלעיל.  4המציע בתנאים הכלולים בסעיף  מסמכים/אישורים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או 5.1

 -כל מסמכי המכרז חתומים ומאושרים ע"י המציע. נדרש אישור רו"ח/ עו"ד למסמך כלשהו  5.2
 יאומת ויאושר המסמך כנדרש.  

כל תעודה, רישיון או היתר רלוונטיים לשם מתן השירותים על פי המכרז, בין אם מגורמים  5.3
 ממשלתיים ובין מכל גורם אחר.

 ה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.תעוד 5.4

 .1976-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו-אישור תקף על 5.5

 על ניכוי מס במקור או פטור מכך. אישור 5.6

 .1976-תצהיר חתום בדבר עמידת המציע בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 5.7

  עידה על רכישת המכרז. יש לצרף העתק קבלה המ 5.8

 במידה והמציע הינו תאגיד: 5.9

 .ביחס למציע רשם החברותוכן תדפיס מעודכן מאת תעודת התאגדות  5.9.1

 אישור עו"ד או רו"ח:  5.9.2

 ;במסגרת סמכויות התאגיד נשוא המכרז הינהכי ההתקשרות   5.9.2.1

 ;שמות המנהלים של התאגיד  5.9.2.2

 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד.  5.9.2.3

 הינו שותפות:במידה והמציע  5.10

 ;תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד 5.10.1

 ;השותפות הסכמים של 5.10.2

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. 5.10.3

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של  -מציע הינו עסק בשליטת אישה במידה וה 5.11
 מחזיקה בשליטת העסק. 

  -זה לעניין סעיף        

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

 אישור; 

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

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן  -(       אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה 1)
 זוג של אח, הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;
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 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; -(        אם שליש מהדירקטורים אינם נשים 2)

שר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין נושאת משרה בעסק א –"מחזיקה בשליטה" 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-או 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;

 ינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו חברה הרשומה בישראל שמניותיה א –"עסק" 

 תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה! -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור 
המועצה שומרת על זכותה לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות ביחס לבחינת 

 עמידת המציע בתנאי הסף. 
 

 התמורה .6
 

הרווח,  ,ההוצאות ,, החומרים, הציוד, האספקהותבודמחירי ההצעה של הקבלן יכללו את כל הע 6.1
 היטלים וכו', פרט למע"מ, אלא אם צוין אחרת במסמכי המכרז.המיסים, ה

המתייחס לגופי תאורה ומערכת  – )א(למסמכי המכרז מצורפים שני כתבי כמויות. כתב כמויות  6.2
ת נוספות/ עבודות , המתייחס לעבודו)ב(נדרשת וכתב כמויות  שו"ב(  -ליטה ובקרה )להלןש

 תשתית וכיו"ב. 

   -הבקרהאספקה והתקנה של גופי התאורה ומערכת  -)א( בהתייחס לכתב כמויות  6.3

 . על המציע למלא את כל הסעיפים בכתב הכמויות 6.3.1

יחשב ככלול כחלק מסיכום המחירים בכתב יסעיף בכתב הכמויות שלא מולא, מחירו  6.3.2
 יחייב את המציע."( ו0)כמחיר "הכמויות 

ען הסר ספק, מחירי ההצעה כוללים גם את רכיב השירות/ אחריות במהלך תקופת למ  6.3.3
  הבדק. 

על המציע לנקוב במסגרת הצעתו במחירי יחידה זהים ביחס לסעיפים זהים. מציע  6.3.4
פי מחיר -רשאי המזמין לחשב את התמורה על -שיציע מחירים שונים לסעיפים זהים 

 עיפים.היחידה הנמוך מביניהם ביחס לכל אחד מהס

הינו לשקלול. ויבחן במסגרת  - )א( כתב כמויות סה"כ המחיר של מובהר בזאת כי  6.3.5
 . להלן 9.16, כמפורט בסעיף בחינת ההצעות 

 

  - לעבודות נוספות/ תשתית , מובהר בזאת)ב( בהתייחס לכתב הכמויות  6.4

 כתב הכמויות מתייחס למחיר ליחידה. 6.4.1

  על המציעים לנקוב במחיר מוצע בש"ח ליחידה. 6.4.2

 אינו לשקלול. –כתב הכמויות )ב(  6.4.3

מובהר בזאת כי כתב הכמויות )ב'( רלבנטי לביצוע עבודות תשתית/ עבודות נוספות.  6.4.4
ככל שיוחלט ע"י המועצה כי הקבלן יבצע את העבודות הנוספות, הכלולות בכתב 
הכמויות )נספח ב'( תוצא לקבלן הזמנת עבודה מתאימה. התשלום בגין עבודות נוספות 

או בהתאם  20%בהתאם למחירי הצעת הקבלן או ע"פ מחירון דקל בהנחה של יעשה 
להצעת מחיר נמוכה יותר שתאושר מראש. מסגרת תקציבית לביצוע עבודות נוספות 
נקבעה בהסכם המכרז. מודגש כי המועצה לא מתחייבת לביצוע עבודות הנוספות/ 

 עבודות התשתית באמצעות הקבלן.
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לפרט הנדרש  שווה ערךו יתאפשר במפורש למציע להציע פרט שהוא ב -כל מקום במסמכי המכרז  6.5
ידי המזמין, רשאי המציע להציע חלופה שהיא זהה או עולה על הפרט הנדרש )הן מבחינה -על

פי החלטת המזמין(. למען הסר ספק, לא תאושר כל תוספת -על -תפקודית והן מבחינת מחיר 
 טוב יותר מהפרט הנדרש.כספית בגין שימוש בפרט שווה ערך יקר יותר/

 ידי המציע יהיו תקפים עד לסיום העבודות.-המחירים שיוצעו על 6.6

 ככל שהקבלן יכלול בהצעתו הכספית הנחה כלשהי עליו לציין את שיעור ההנחה באחוזים בלבד. 6.7

 את כל וכוללים, העבודות ביצוע בגין וסופי מלא תשלוםה מהווהתמורה כאמור  כי, בזאת מובהר 6.8
 פי תנאי על העבודות בביצוע הכרוכות, שהוא וסוג מין מכל, כלליות ובין מיוחדות ןבי, ההוצאות

, ציוד, כוח אדם לרבות, החוזה נשוא המציע התחייבויות לכל מלא כיסוי ומהווים בשלמות המכרז
, והיתרים רישוי ,בהן הכרוך וכל התכנון עבודות, ביטוחים, עבודה כלי, הובלות, חומרים, רכב כלי

 עם תיאום לרבות ,העבודות מבין כלשהי עבודה ביצוע התחלת לצורך המתחייבות תההתאמו
 מין מכל נוספים סכומים תמורה כאמור ל יתווספו לא כי, מובהר כן(. שיהיו ככל) אחרים קבלנים

 .למדד הצמדה הפרשי לרבות ,שהוא וסוג

 ,למורכבותה, עבודהה מבוצעת בו למקום קשר בלאהתמורה כאמור הינה קבועה,  כי ,מובהר עוד 6.9
 לצורך נדרש פיקוח של לקיומו, לביצועה הנתון הזמן ומשך בביצועה הדחיפות למידת, לאופיה

 .ב"וכיו מבוצעת היא בו /נדרשה בו ולמועד פיקוח היעדר /עבודה ביצוע
 

  המכרז ערבות .7
 

ורף בנוסח דוגמת המצ ₪ 100,000 של בסך לטובת המועצה בנקאית ערבות להצעתו יצרף המציע 7.1
. ("להצעה הערבות" להלן) 28/2/2020 יום עדלפחות  בתוקף תעמוד הערבות ה'. מךמס -כנספח 
 תנאי פי על התחייבויותיו כל ולמימוש המציע י"ע החוזה לחתימת בטחון תשמשלהצעה  הערבות
 בכל יעמוד לא או/ו מהצעתו בו יחזור המציע אם המועצה ידי על לאלתר תחולט והיא, המכרז
 עם החוזה חתימת לאחר, הצעתו תתקבל לא אם, למציע תוחזרלהצעה  הערבות. צעתוה סעיפי

 .הזוכה המציע
 

 ח אחר ובלבד שסכומה ותוקפה יעמדו בדרישות לעיל. סהמועצה תקבל גם ערבות בנו 7.2
 

 . הסף על ההצעה לפסילת תביא, הערבות המצאת אי כי מובהר 7.3
 

 יהיה המציע כזה ובמקרה, המכרז ערבות ףתוק את להאריך מהמציע לדרוש זכאית תהיה מועצהה 7.4
 .כנדרש הערבות תוקף את להאריך חייב

 
 יעמוד לא שהמשתתף אימת כל ממנו חלק כל או הערבות סכום את לחלט רשאית תהאהמועצה  7.5

 לו שתינתן לאחר וזאת, מאלה אחד בו התקיים אם או המכרז תנאי פי על בהתחייבויותיו
 :טענותיו את להשמיע הזדמנות

 
 .כפיים ניקיון בחוסר או בתכסיסנות, בעורמה המכרז במהלך נהג אהו 7.5.1

 
 .מדויק בלתי מהותי מידע או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר הוא 7.5.2

 
 ההצעות להגשת האחרון המועד חלוף לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא 7.5.3

 .במכרז
 

 תנאי ןשה במכרז הקבועות ההוראות לפי פעל לא הוא במכרז כזוכה שנבחר אחרי 7.5.4
 .עמו המועצה של ההתקשרות ליצירת מוקדם

 
 י"ע שייקבע במועד זה למכרז המצורף בנוסח החוזה על הזוכה המציע יחתום לא אם 7.5.5

 וזאת, לטובתה שהפקיד הערבות סכום את לחלט רשאית המועצה תהאהמועצה, 
 לתבוע הזכות לרבות אחרת זכות בכל לפגוע מבלי וזאת, מראש ומוערך מוסכם כפיצוי

 .הערבות סכום על העולה לה שייגרם נזק כל לתבוע או/ו ידו על ההסכם קיום את



15 

G96517-V001 

 
 על יחתום שהמציע מיום עבודה ימי 14 תוך הערבות תשוחרר, תתקבל המציע של הצעתו אם 7.6

משווי עבודות  5%שיעור ב התחייבויותיו מילוי להבטחת ערבות ימציאוהמציע  ההתקשרות הסכם
 .("ביצוע ערבות": להלן) ₪.  150,000 -ולא פחות מ כתב כמויות א'

 
 מספר  הגשת של בדרך, הערבות את לפצל או/ו לחלק ניתן לא כי בזאת מובהר, ספק הסר למען 7.7

 .הנדרשת הערבות בגובה יהיה ,שתוגשנה הערבויות של המצטבר סכומן אם גם, ערבויות
 

  –שלבי ביצוע/ מסגרת תקציבית  .8

 תהיה והמועצה קיימת תקציבית למסגרת יותאם ויקטהפר של בפועל הביצוע, ספק הסר למען 8.1
ביצוע  לרבות, הכמויות כתב מתוך סעיפים או/ו פרקים חלקי או/ו שלמים פרקים להקטין רשאית

 או פרק כל או/ו ב"שו מתקני הקמת עבודות כל של ביצוע איאו \הפרויקט רק בחלק מהיישובים  ו
 היחידה במחירי מעלה כלפי שינוי וללא  זוכהה מצד דרישה או/ו טענה כל ללא  מהעבודות רכיב
 . המועצה של הבלעדי דעתה שיקול לפי והכל

 . חלקן או/ו עבודות יבוצעו לא, חלקי תקציב של במקרה או/ו תקציב בהעדר 8.2

 היקף את להקטין עת בכל להחליט רשאית תהיה המועצה כי, ספק הסר למען בזאת מובהר עוד 8.3
 תפעוליים צרכים, תקציב היבטי עקב לרבות, והמוחלט עדיהבל דעתה שיקול פ"ע הכל העבודות

 . המועצה של אחר שיקול כל או/ו

באופן מדורג /שלבי בישובי המועצה השונים,  -המועצה תהיה רשאית לבצע את העבודות בשלבים  8.4
של עבודות במספר ישובים והמועצה תהיה רשאית להחליט גם על ביצוע  זמני -בו לרבות ביצוע 

 עבודות בשים לב למגבלות תקציב. חלקי של ה

המועצה תהא רשאית, בכל שלב, להקטין ו/או להגדיל את היקף העבודות ובכלל זה מספר גופי  8.5
התאורה, מרכזיות, עמודי וקווי תאורה, או כאמור, להחליט על ביצוע הפרויקט בשלבים, והכל 

חלטתה בעניין זה. עפ"י שיקול דעתה המלא והמוחלט של המועצה ומבלי שתצטרך לנמק את 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 עת  ו/או פיצוי כלשהוא בגין כל שינוי שייערך כאמור.
משיקולי 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 

. הקבלן הזוכה ידרש להשלים את ביצוע צו התחלת עבודות יוצא בהתייחס לכל ישוב בנפרד 8.6
העבודות באותו ישוב לא יאוחר מהמועד לביצוע העבודות שנקבע בצו התחלת עבודות לאותו ישוב 

 וצא צו התחלת עבודות. בגינו ה

לא  -סה"כ מועד להשלמת העבודות בהתייחס לכל ישובי המועצה / ישובים בהם יתבצעו העבודות  8.7
 חודשים ממועד מתן צו התחלת העבודות לישוב הראשון.  6יעלה על 

ככל שהמועצה לא תהיה שבעת רצון מקצב ביצוע העבודה ו/או מביצוע מובהר ומודגש בזאת כי  8.8
 –רמת חסכון שתושג /גופי תאורה שיסופקו  הקבלן הזוכה, לרבות מאיכות העבודות ע"י

המועצה תהיה רשאית להחליט על סיום ההתקשרות עם הקבלן הזוכה ולא להמשיך את ביצוע 
  הפרוייקט עמו.

 המערכת  רכיבי אספקת לצורך הנדרש לתקציב בנוסף – נוספות לעבודותלביצוע  תקציבית מסגרת 8.9
 כתבלפי  ) נוספות עבודות לבצע רשאית תהיה המועצה(, לשקלול הכמויות כתב) התאורה וגופי

של עד  תקציבית במסגרת הקבלן באמצעות( ההנחה 20% בהפחתת דקל מחירון פ"ע או )ב( כמויות
 בו  ואין בלבד המועצה לצרכי הינו זה בסעיף האמור, ספק הסר . למעןלא כולל מע"מ מליון ₪ 10

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

 
 תהליך בדיקת ההצעות  .9

המועצה  תבחן את ההצעות במספר שלבים, כמפורט להלן, ותעניק ניקוד להצעות על פי אמות  .9.1
 .כמפורט להלן מידה של איכות ומחיר
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ת הציון המשוקלל בכפוף לכל זכות הנתונה לה בדין ו/או במסמכי המכרז, ההצעה שתקבל א .9.2
 הגבוה ביותר )בהתחשב באמות המידה של איכות ומחיר(, תדורג במקום הראשון.

המועצה  תהא רשאית לפסול הצעה שלא צורפו לה איזה מן האישורים ו/או המסמכים  .9.3
המתחייבים מתנאים אלה לעיל. למרות זאת, המועצה  תהיה רשאית,  לשיקול דעתה הבלעדי 

 ורה, לנהוג עפ"י הקבוע להלן. וקודם מימוש הזכות האמ

המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. המועצה  תהיה  .9.4
ה במכרז, את כל ירשאית להביא בכלל שיקוליה בבחירת ההצעה המיטבית, לצורך הזכי

ו המרכיבים והנתונים העולים ממסמכי המכרז ו/או מהצעתו ו/או המסמכים והנספחים שנדרש
 : וצורפו על ידי המציע להצעתו ומאלה שעלו מבדיקות שערכה המועצה ביוזמתה ובכלל זה

אמינות המציע, כישוריו, ניסיונו המקצועי, מומחיותו, המלצות אודות המציע ומידת שביעות 
לניסיון קודם של הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עמו, הן של אחרים והן של המועצה. 

 ציע יינתן משקל מכריע.המועצה עם המ

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המועצה  תהיה רשאית, לשיקול דעתה, להחליט שלא לדון ו/או לא  .9.5
ניסיון רע עמו ו/או  ,אך לא רק ,בין היתר ,היה הלקבל ו/או לבחור בהצעה של מציע כלשהו, אם ל

כושרו של המציע, עם קבלני משנה מטעמו בכל הקשור להתקשרות קודמת ובין היתר, בקשר עם 
עמידתו בלוחות זמנים, בטיב השירותים,  בדרכי התנהלותו, באמינותו, במיומנותו ואופן עמידה 
בהתחייבויות. במקרים אלה, ככל שהצעת המציע הינה הצעה אשר ללא חוות הדעת השלילית היה 

זכות  תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. –בה כדי להיבחר כהצעה הזוכה 
 הטיעון יכול ותמומש בכתב או בעל פה וזאת בכפוף לשיקול דעתה של המועצה.

ו/או מסמכים המועצה תהיה רשאית להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעתו וכן להשלים פרטים  .9.6
. , לרבות לצורך בחינת עמידת המציע בדרישות הסף אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה

יל המועצה  שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מבלי לגרוע מן האמור לע
מכל אחד מן המציעים 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 

 ע בתנאי סף שפורטו לעיל. וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו של המצי

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המועצה  תהיה רשאית שלא להתחשב בהצעה שתהיה בלתי סבירה  .9.7
בשל מחירה או תנאיה, לוחות הזמנים המוצעים בה או שאין בה התייחסות מפורטת כנדרש 

נה בתנאי המכרז ונספחיו או שלא צורפו אליה כל האישורים הנדרשים או שהוגשה שלא במב
 הדרוש וזאת, אם לדעתה אופן הגשת ההצעה כאמור מונע את הערכת ההצעה כראוי. 

המועצה  תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל בדיקה שתמצא לנכון בקשר להצעה  .9.8
ו/או לדרוש מכל מציע כל הוכחה שתראה לנכון, בדבר כושרו לספק את הריהוט המשרדי, נשוא 

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

 

במסגרת זו תהא המועצה  רשאית לדרוש מן המציע להמציא לעיונה כל מסמך שיתבקש על ידה  .9.9
לפנות לממליצים של המציע ו/או ללקוחותיו, לצורך עניינים אלו, לזמן אותו להתייצב בפניה, 

כמפורט בהצעתו, וכן להיעזר בשירותים של מומחים בכל אחד מהתחומים הנ"ל לבדיקת כל פרט 
 או לגיבוש כל הערכה שיידרשו. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, המועצה  תהא לדרוש מאת המציע תחשיב מפורט ביחס למחירי  .9.10
המציע לבצע את העבודות במחירים המוצעים על ידו. המציע  הצעתו על מנת לבחון את אפשרות
ולתת לה את מלוא המידע להנחת דעתה.  ,בהתאם לסעיף זה ,מתחייב להיענות לדרישות המועצה

כל מידע, הסבר או פרטים שהובאו לידיעת המועצה  יישמרו ככל האפשר בסוד, בכפוף להוראות 
כלשהו כאמור, רשאית המועצה להסיק מסקנות  כל דין. אם יסרב מציע למסור הסבר או ניתוח

 לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל  .9.11
הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא )להלן: "ההסתייגויות"( רשאית המועצה לנהוג באחת מן 

הצעת המציע למכרז; לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל הדרכים הבאות: לפסול את 
ולהתעלם מהן; לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד; לדרוש מהמציע לתקן את 

 ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה.
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 תה הבלעדי של המועצה. ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דע .9.12

אום עם מציעים אחרים אם יוכח לכאורה יועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בת .9.13
קשר כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המצעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין  
המציעים, קשרים בין 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 צולב או שיש בה משום חוסר תום לב ו/או הצעה 
שמניתוח שלה עולה כי היא הפסדית או שאין לה בסיס כלכלי ברור ומוצק שניתן להסבירו ו/או 

 א אחר כל דרישות המכרז.אם הזוכה לא ימל
 

 שיקולי ועדת המכרזים בבחירת ההצעה הזוכה ואופן בחירת ההצעה הזוכה

תמנה צוות מקצועי מטעמה לבדיקת ההצעות, לרבות יועצים  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה .9.14
 "(. צוות הבדיקה" - ומומחים חיצוניים, אשר ייתן המלצותיו לוועדת המכרזים )להלן

ך הבדיקה, יהא צוות הבדיקה רשאי לבקש ולקבל כל מידע והבהרות ביחס למציע במסגרת תהלי .9.15
אשר עשוי להיות רלוונטי לבחירת ההצעה או השוואתה להצעות אחרות ו/או כל מידע אחר אשר 
יש בו, לדעת צוות הבדיקה, כדי לסייע לו להתרשם באופן ישיר מהמציע ומהצעתו לרבות 

 האמצעים שברשותו להגשמתה.  

 אמות מידה של איכות ומחיר, כמפורט להלן:צעות יבחנו ע"פ הה .9.16

 להלן.  9.18בסעיף ע"פ קריטריונים של איכות כמפורט  - 40% איכות .9.16.1

 להלן.  9.19בסעיף ע"פ המפורט  - 60% –מחיר  .9.16.2

לעיל, ישוקלל עם תוצאות הפיילוט  1+2ניקוד משוקלל של איכות/ מחיר כמפורט בסעיפים  .9.16.3
  . מטה  9.20בסעיף כמובא 

 ניקוד כללי. 70% –יהווה  משקל איכות + מחיר 

תקבע  –ניקוד כללי. ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר 30% יהווה  –משקל פיילוט 
 כזוכה. 

 .צוות הבדיקה ייבחן ויעריך את ההצעות של המשתתפים בארבעה שלבים כמפורט להלן .9.16.4

 

 

 בחינת עמידה בתנאי סף  – מקדמישלב  .9.17

 .ועמידת המציעים בדרישות הסף ההצעה המקצועיתן תבחבשלב זה  .9.17.1

 " ולא תנוקד.  Go-No Goבדיקת תנאי הסף תתבצע על בסיס " .9.17.2

 .רק ההצעות שעמדו בתנאי הסף תעבורנה לשלב הבא .9.17.3

אין באמור כדי לגרוע מסמכות ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה לאפשר השלמת מסמכים  .9.17.4
 ף, למעט ערבות.שנדרשו לצורך הוכחת עמידת המציע בדרישות הס

 מהציון המשוקלל %04ציון איכות ) -המקצועי ןוהניסיושלב בדיקת האיכות  -השלב הראשון .9.18
 - (לפני פיילוט

 הפוטנציאלית, המעשית והכוללת  לפי האיכות ציוני ייקבעומצא כעומד בכל תנאי הסף, נמציע של
 :הבאה הטבלה
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 מרבי ציון ציון ערכים תחום איכות לציון פרמטר

  פי עלבשעות  צפוי   חיים אורך: ת"ג -1

TM21 לפי תעודת היצרן  

50,000- 60,000   

60,000- 70,000   

  70,000מעל 

5 

8 

10 

 10 

, הפיק הכחול ב   האור ספקטרום -ג"ת  -2

 קלוין  3000

50-55% 

45-50% 

40-45% 

1 

3 

5 

5 

 CRI 70-73 –ג"ת  -3

74-76 

 77מעל 

1 

3 

5 

5 

 – lum/w -ורההתא גוף יעילות -ת"ג -4

)בהתחשב  ע"ש או  LM79 ל בהתאם

 במספר הלדים לג"ת(

110-120 

121-130 

 131מעל 

2 

3 

5 

5 

 לומן 350עד  ת"בג לד לכל האור שטף -ג"ת -5

 לומן 351-400

 לומן 401-450

5 

3 

1 

5 

 5נספח ראה  -איכות החישוב  -6

  למפרט טכני. 

הפרמטרים ינוקדו ע"פ התוצאות  4

ן המיטבי יקבל מירב המתקבלות. הנתו

 נקודות 0 -הנקודות, הנתון המזערי

w/m  בחישוב פוטומטרי 

TI 

 אחידות )אורכית(

 אחידות )רוחבית(

 4עד 

  2עד 

 2 עד 

 2עד 

10 

ציון האיכות הפוטנציאלית = סה"כ 

 הנ"ל פרמטריםהציונים ב

  40 

 

 

 

 

 

 

 לל(:מהציון המשוק 60% ציון המחיר ) -שלב בדיקת המחיר - השלב השני .9.19

ההצעה הזולה ביותר תקבל  :כדלקמןמהציון המשוקלל ותחושב   60%הצעת המחיר תהווה  .9.19.1
נקודות, יתר ההצעות הכשרות יקבלו ניקוד יחסי להצעה הזולה ביותר  60קוד המירבי יאת הנ

  –ע"פ הנוסחא 

                                                       מחיר הצעה הזולה    X( 60ניקוד ההצעה = משקל )
 מחיר הצעה נבדקת                                                  

סה"כ המחיר של כתב הכמויות  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הצעת המחיר הינה 
 . הנ"ל  6.3)א( המוגדר בסעיף 
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  –שקלול ניקוד איכות/ מחיר  .9.19.2

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

 A –ניקוד מחיר 

 B –ניקוד איכות 

  – A+Bסה"כ ניקוד איכות + מחיר = 

וישוקלל עם תוצאות  –מסה"כ ניקוד כולל של ההצעה הזוכה  70%סה"כ ניקוד זה יהווה 
 הפיילוט כמפורט להלן. 

 ביצוע פיילוט –השלב השלישי  .9.20

זים תוצאות המכרז עד לשלב ב' )כולל( וועדת יובאו לדיון בפני ועדת המכר - בתום שלב ב' .9.20.1
. ליתר המציעים, הצעות שיעברו לשלב הפיילוט 3 -המכרזים תקבע בהתאם לתוצאות לעיל 

 תמסר הודעה בדבר תוצאות ההליך ויוחזרו להן ערבויות ההצעה.  

ההצעות בעלות הניקוד הטוב ביותר בשלבים הקודמים, יקבעו ע"י ועדת   (3שלוש )  .9.20.2
כהצעות שיעברו לשלב הפיילוט. בהתייחס ליתר ההצעות, תמסר למציעים אלו  המכרזים

 הודעה בדבר אי זכייתם/ העדר מעבר לשלב פיילוט ותושב להם ערבות ההצעה. 

כאמור, יבחנו בפיילוט בהתאם למפורט להלן, כאשר בסיומו של הפיילוט יקבע  ההצעות 3 .9.20.3
וניקוד זה ישוקלל עם  ההצעה הזוכהשל כולל בשקלול   30% הזוכה. ניקוד הפיילוט הינו 

  ההצעות הטובות ביותר בשלבים הקודמים.  3 -הניקוד שקיבלה כל אחת מ

 "ת.  ג 4קטעי דרך שונים, כ"א  3יבוצע בהתאם לדרישות המועצה ויכלול לפחות  הפיילוט .9.20.4

 שהציעם החדשים כפי התאורה רכיבי של מידית להתקנה ערוך להיות במכרז המציע על .9.20.5
 התאורה רכיבי את להעביר ערוך עליו להיות כן כמו. הפיילוט תקופת למשך במכרז ובהצעת

 זו בהוראה אין מובהר כי ספק הסר )למען במהלך הפיילוט פעמיים עד העמודים בין החדשים
 במהלך העמודים בין החדשים התאורה רכיבי את העברת לדרוש המועצה את לחייב כדי

 עמודי חברת החשמל. הפיילוט לא יחול על  .הפיילוט(

 ולא הפיילוט במסגרת ידו על המוצעים התאורה רכיבי את ולהתקין לסיים נדרש המציע .9.20.6
 הפיילוט בפיילוט. במהלך השתתפותו על המועצה הודעת קבלת מיוםימים  14 -מ יאוחר

 עמודי על גופי התאורה את מחדש ולהתקין לפרק מהמציע לדרוש המועצה רשאית תהא
 .קומות שונים בתחום המועצהשונים ובמ תאורה

 כמפורט במסמך ד' הגופים של בפועל החיסכון אחוז את בפיילוט ותתקף תבחן המועצה .9.20.7
 .לחוזה

 ימים. 3תקופת הפיילוט הינה של  .9.20.8

 מול האור עוצמת כגון: בדיקת משותפים, נושאים במקביל ייבדקו הפיילוט בדיקת במעמד .9.20.9
ת נוספות, בדיקות אלה כאמור תהנה אחידות האור )תיתכנה בדיקו קיימת רחוב תאורת

 .אחידות לכל המתמודדים בשלב הפיילוט(

או /ו הפיילוט תקופת את להאריך או/ו לקצר רשאית המועצה כי מובהר ספק הסר למען .9.20.10
 בשים וזאת במהלכו, ידם על המוצעים התאורה רכיבי את לכייל למשתתף בפיילוט לאפשר

דעתה  לשיקול בהתאם והכל הפיילוט סגרתבמ שיתקבלו הראשוניות המדידה לתוצאות לב
 .הבלעדי

 בכל אחד משלבי הפיילוט, תעביר המועצה את הרכיבים שהותקנו לבדיקה מעבדה.  .9.20.11
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במידה ויימצא כי הרכיבים שהותקנו אינם עומדים בתנאים הנקובים במפרט הטכני, רשאית  .9.20.12
תמודד בפיילוט המועצה לפנות למציע שהצעתו דורגה במקום הגבוה ביותר, זולת המציע שה

 והציוד שהציע לא עמד בדרישות המכרז.

 הכרוכות העלויות במלוא יישאו בפיילוט להשתתף יוזמנו אשר למען הסר ספק המציעים .9.20.13
 מהוצאות הוצאה בשום תישא לא והמועצה הפיילוט במסגרת רכיבי התאורה בהתקנת
 .המציעים

  -טרים להלןמניקוד היבטי פיילוט יעשה ע"פ הפר .9.20.14

 
כות המעשית שייקבע בניסוי האי ציון

הפרמטרים ינוקדו ע"פ  4 פיילוט

התוצאות המתקבלות. הנתון המיטבי 

 0 -יקבל מירב הנקודות, הנתון המזערי

 נקודות

 נראות

 

איכות התאורה )אחידות, סנוור(                   

 עוצמות הארה ממוצעות

 צריכת אנרגיה

  15 עד

 5עד 

 5עד 

 5עד 

סה"כ עד   

30 

 ציון סופי ומשוקלל של ההצעה –רביעי השלב ה .9.21

הציון הסופי המשוקלל של יקבלו ניקוד סופי, שהינו  – ההצעות שהשתתפו בשלב הפיילוט 3 .9.21.1
 . (המחיר והפיילוט סכום ציוני האיכות, )ההצעה 

על פי הדין ו/או הוראות המכרז, ההצעה בעלת הציון הסופי  ,בכפוף לכל זכויות המועצה .9.21.2
 תיחשב לזוכה. המשוקלל הגבוה ביותר

 נוסחת החישוב לציון הסופי והמשוקלל: .9.21.3

 מסך ניקוד משוקלל.  70%יהווה  –סה"כ ניקוד איכות + מחיר ע"פ שלבים קודמים 

 מסך ניקוד משוקלל.  30%יהווה  –ניקוד פיילוט 

עמו תהיה רשאית לחתום על הסכם בכל מקרה  כשיר שנימובהר בזאת כי המועצה תקבע גם  .9.21.4
 עם הקבלן הזוכה מכל סיבה שהיא.   בו יבוטל ההסכם 

                   
 המועצה החלטות .10

 בקבלת כל וכן מועצהה ידי על מאושר תקציב של בקיומו מותנים והיקפה הזוכה עם ההתקשרות .10.1
 לממן אחרים שאמורים גופים מאת או הממשלה משרדי מאת ההשתתפותו התקציביים האישורים

 . העבודות ביצוע במימון להשתתף או

 

 האישורים כל יתקבלו לא או/ו העבודות לביצוע מאושר תקציב מועצהל יהיה לא בו במקרה .10.2
 או/ו כלל הזוכה י"ע העבודות יבוצעו לא, לעיל כמפורט העבודות לביצוע ההרשאות או/ו התקציביים

 או/ו למציעים תהיה ולא תקציבית הרשאה ןבגינ נתקבלה לא אשר העבודות של חלקן יבוצע לא
 .כך עקב תביעה או/ו טענה לכ לזוכה

 לא, שהיא סיבה מכל, ממנו חלק או/ו ביצועו נדחה או היקפו הוגדל או היקפו הוקטן או המכרז בוטל .10.3
, כאמור נזק לו יגרם אם אף פיצוי כל בגין תביעה זכות או/ו תביעה כל לזוכה או/ו למציע תהא

. לו שתשולם בתמורה שינוי כל יערךי ולא וסוג מין מכל לפיצוי זכאי יהיה לא הזוכה או/ו והמציע
 המחיר בהחזר הזוכה או/ו המציע את לזכותמועצה ה תשקול ,המכרז של מוחלט ביטול בנסיבות
 .המכרז מסמכי רכישת עבור מועצהל ידו על ששולם

 
 במכרז הזוכה וחובת התאורה גופי החלפת הליך .11
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 קלנדריים ימים 14 -מ יאוחר לא אתוז כדלקמן לפעול עליו יהא ("הזוכה" :להלן) במכרז המציע זכה .11.1

 :זכייתו על מועצהה הודעת קבלת מיום
 

 להחזירוו ,נוספים עותקים בשלושה ,מטעמו החתימה מורשי ידי על ('ו מסמך) ההסכם על לחתום   .א
 .מועצהל כדין חתום

 
 -כולל מע"מ )ולא פחות מ 'של כתב כמויות אמשווי העבודות  5%שיעור ב ביצוע ערבות להמציא   .ב

 זו ערבות. ("הביצוע ערבות": להלן) המכרז למסמכי 1'ה כמסמך המצורף בנוסח₪(  150,000
  חודשים והיא תוארך בהתאם לדרישות המועצה.  24 -ל בתוקף תהא

 אורך לכל בתוקף שיהיה המכרז למסמכי המצורף בנוסח ביטוחים קיום על אישור מועצהל להמציא .11.2
 . ההתקשרות תקופת

 נותני או/ו הפועלים או/ו העובדים כל כי המעיד ,מוסמך בטיחות יועץ מטעם ראישו מועצהל להעביר .11.3
 ועל בגובה עבודה על בדגש ,מטעמו מוסמך בטיחות יועץ אצל בטיחות תדריך עברו מטעמו השירות

 .רגל והולכי רכבים תנועת באזורי עבודה

 ,מוסמך גוף או וריתסטטוט רשות מכל הנדרש אחר אישור כל או/ו משטרה אישורי למועצה להעביר .11.4
 אישור בקבלת צורך שיהיה ככל ,החשמל חברת אישור לרבות העבודות בביצוע להתחיל מנת על

 חברת  ,המשטרה :כגון ,חיצוניים גורמים עם תיאום לצורך הנדרשות ההוצאות כל כי מובהר כאמור
 .המציע על יחולו אחר גורם וכל בזק ,חשמל

 הזמנים לוח. העבודות בביצוע ושלב שלב כל להשלמת פורטמ זמנים לוח המועצה לאישור להמציא .11.5
 .המציע הצעת עם שהוגש הכללי הזמנים בלוח נכללו אשר הפעולות את יפרט המפורט

 תכנון למועצה להציג הזוכה על ,חתימת הסכם עם הזוכה מיוםעסקים  ימי 15 -מ יאוחר לא .11.6
 המועצהש וככל המועצה ידי על יבחןי התכנון. החדשים התאורה גופי להתקנת מפורט פוטומטרי

 .התאורה החדשים רכיבי להתקנת עבודה התחלת צו לזוכה יוצא התכנון את תאשר
 

  החדשים התאורה רכיבי התקנתמועדי  .12

ישובי המועצה ע"פ צווי התחלת ב החדשים התאורה רכיבי בהתקנת להתחיל יידרש במכרז הזוכה .12.1
. הראשון העבודה תחילת צו הוצאת מיוםדשים חו 6 בתוך התקנתם את ולסיים עבודה שיוצאו לו. 

 לארכה מסודרת בקשה למנהל להגיש עליו יהא ,ההתקנה תקופת משך להארכת הזוכה שיידרש ככל
 .המכרז במסמכי הקבוע המועד את להאריך רשאי ויהיה הבקשה נסיבות את יבחן והמנהל

 כל התקנת לסיום ועד אמורכ עבודה תחילת צו מתן ממועד החל ברצף תבוצע התאורה רכיבי התקנת .12.2
 ידי על שתאושר עבודה לתוכנית בהתאם וזאת ,במכרז המפורטים במועדים ,החדשים התאורה רכיבי

 . המכרז להוראות ובכפוף מועצהה

כחלק מהתקנת הרכיבים, יידרש המציע לערוך מספור חדש של כל עמודי התאורה במועצה )בין אם  .12.3
(, בין אם מדובר בעמודי תאורה השייכים לחברת החשמלמדובר בעמודי תאורה השייכים למועצה ו

  וזאת בהתאם להנחיות המנהל מטעם המועצה.

 .מועצהל בכתב הודעה במכרז הזוכה ימסור ,ההתקנות סיום עם .12.4

 כתוצאהמועצה ל יגרמוי אשר הפסד או/ו נזק בכל יישא ,לעיל המפורטים במועדים הזוכה עמד לא .12.5
 .במועדים הזוכה עמד לו ,מושג להיות היה כולשי החיסכון בגין הפסד לרבותו מכך

 לכיסוי חלקה או כולה  הביצוע ערבות את לחלט הזכות שמורה מועצהל כי מובהר ,ספק הסר למען .12.6
 אין וכי המכרז  פי על בהתחייבויותיו הזוכה עמידת מאי הנובעים פיצוי או/ו נזק או/ו הוצאה כל

 במקרה ,לה שיגיע או/ו המגיע אחר סעד כל לתבוע צהמועה מזכויות לגרוע כדי הביצוע ערבות בחילוט
 שתבחר וככל ,חלקה או כולה הערבות חילוט של במקרה. בהתחייבויותיו הזוכה יעמוד לא בו
 ערבויות לבקשתה מועצהל להמציא במכרז הזוכה מתחייב ,ההסכם את ולקיים להמשיך מועצהה

 .המכרז במסמכי המפורטים בסכומים משלימות או חדשות
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 ההצעות גשתה .13

 שני מצולם ועותק מקור אחד וכרוכים, עותק זהים עותקים בשני למועצה תוגשנה המכרז חוברות .13.1
 כל וזאת בצירוף ,ועמוד עמוד בכל תיבות בראשי ,המציע מטעם החתימה מורשי ידי-על חתומים

 המתאים המציע במקום הצעת שמולאה ולאחר המכרז תנאי פי-על הנדרשים והאישורים המסמכים
 .לכך

 מורשי החתימה ידי-למכרז על המצורף החוזה על כדין לחתום המציע נדרש ההצעה הגשת בשלב .13.2
 בחרישי ככל ,מועצהה ההתקשרות עם לצורך תשמש זו חתימה. החברה חותמת ובצירוף מטעמו
 .במכרז כזוכה המציע

 ,דניתי במסירה להגיש יש המציע ידי-על חתומים, (העתקים בשני) וההצעה המכרז מסמכי את .13.3
 אין. מועצהה שבבניין המכרזים בתיבת "34/ 2019 מס' פומבי מכרז" ציון הנושאת סגורה במעטפה

 .הדואר באמצעות הצעות להגיש
 

 כמפורט בטבלה בעמוד הראשון למסמכי הכרז.  הינו ההצעות להגשת האחרון המועד .13.4
 

 . כל החומר  יוגש הן במדיה מגנטית/דיגיטלית  )דיסק און קי(, הן בנייר  .13.5

כל התעודות יתייחסו למוצר הרלוונטי. אין להגיש תעודות בדיקה לגופי תאורה בעלי רכיבים שונים  .13.6
מאלה שיותקנו בפועל. המועצה שומרת לעצמה זכות לפסול כל הגשה עם מסמכים שאינם רלוונטיים 

 להגשה.

לוונטי התעודות יוגשו עלפי סדר הופעתם בטבלת ריכוז המסמכים וימוספרו  בהתאם לסעיף הר .13.7
 (.XXXX)נספח 

 מדיה דיגיטלית:  .13.8

 תיקיות: 3הקבצים יסודרו ב 

 מסמכים מנהליים, הצהרות .13.8.1

 מסמכים טכניים, תעודות בדיקה .13.8.2

 חישובי תאורה. .13.8.3

(  ושם ההצהרה/תקן XXXבשם כל קובץ  יופיע מספר שורה בטבלת ריכוז המסמכים )פרק  .13.8.4
 בדיקה וכו. השמות יהיו באנגלית )לא בעברית בלבד(.

 מסמכי להגשת המועד פקיעת לאחר מועצהל שנמסרה מכרז מעטפת כי במפורש בזאת מובהר .13.9
 בירור לצורך זולת אותה לפתוח מבלי המעטפה למוסר ותוחזר המכרזים לתיבת תוכנס לא המכרז

 .המוסר של ומענו שמו

 או/ו כולם ,במכרז הנקובים המועדים את להאריך או/ו לדחות הזכות את לעצמה שומרת מועצהה .13.10
 .הצעות להגשת האחרון המועד את לרבות ,תםמקצ

או  ממנה חלק רק לממש או כלל לממשה לא או .בשלמותה ההצעה את לממש רשאית תהא מועצהה .13.11
 כלשהם פיצוי או זכות לו להקנות ומבלי הזוכה מהקבלן אישור כל ללא זאת וכל  בשלבים לממשה

 .מועצה של התקציביות מגבלותל בהתאם יצא עבודה התחלת צו. הבלעדי דעתה שיקול לפי והכל

 .המציע על תחולנה למכרז ההצעה בהגשת הכרוכות שהוא וסוג מין מכל  ההוצאות כל .13.12

אי הגשת הצעת מחיר ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס  .13.13
אחרת, עלול ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך -אליהם, בין על

 לגרום לפסילת ההצעה.
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 אלא במקום מיוחד שצוין לכך, ככל שצוין. ,בהצעת הקבלן אין לכלול מס ערך מוסף .13.14

 .המציעעל תחולנה  -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .13.15

 אחת יפר או/ו ממנה חלק מכל או בו מהצעתו הזוכה, יחזור במכרז, לרבות שמשתתף במקרה .13.16
 במילוי יעמוד לא או למלא או יסרב/ו החוזים תנאי או/ו המכרז תנאי פי לע מהתחייבויותיו

 דעתה שיקול פי זה לפעול על כגון במקרה זכאית המועצה  להצעה, תהא בהתאם התחייבויותיו
 לנכון. כן כלשהו, ככל שתמצא 'ג צד כל במכרז, או אחר משתתף כל עם התקשרות המוחלט, לרבות

 פי מוסכמים מראש, על לטובתה, כפיצויים כולה המכרז ערבות תא לחלט רשאית המועצה  תהא
 ייחשב לקניינה המכרז ערבות וסכום המועצה  של הבלעדי דעתה שיקול פי על שייקבע זקיפה סדר

מכל  טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא המכרז המועצה ולמשתתפי של והמוחלט הגמור
 לפגוע, בזכות או לגרוע לעיל, כדי באמור כך. אין בגין מטעמה מי או/ו המועצה  כנגד שהוא וסוג מין

 דין. כל פי על או/ו זה מכרז פי על המועצה  של מזכויותיה

בהצעה הזוכה, בכפוף  מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון .13.17
ם / נתונים המהווים המסמכי לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם

מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים  סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם
מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא  מבלי לגרוע אחרים.

המכרזים  בסמכות ועדת מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינהיהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. 
. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך ובכפוף להוראות הדין והפסיקה

שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש 
 העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. תעל זכו

מועצה, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות כל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של ה .13.18
 בהם שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.  

                        
 
 

                                  
                                                             ________________________________________  

חתימת המציע בראשי תיבות + תמת המציעוח                                                                         
                                                                           

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 '1נספח א
 34/ 2019' מס מכרז

 LED מסוג רחוב תתאור גופי של והתקנה פירוק, תכנון, אספקה
 שובי המועצה האזורית חבל מודיעין )רחובות, מגרשי ספורט ושצ"פ(יבי         

  
 מציעהדף מידע על   -מסמך א'        

  
  

 1.  :  המציעשם     

 2.  ח.פ:.     
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 3.  כתובת:      

 4.  טלפון קווי :     

 5.  פקס:     

 6.   מייל:     

 7.  שם איש הקשר:*      

טלפון איש      
 הקשר: 

 .8 

    
תחומי עיסוק  של  

 המשתתף: 
.9 

    
מס' שנות וותק של  

בתום   המציע
העבודות נשוא 

 המכרז: 

.10 

שמות אנשי המפתח   שם  תפקיד  שנות ותק 
  אצל 

המשתתף 
 ותפקידם: 

.11 

      

      

      

      

 
 שב כאילו נמסר כדין למציע כל מידע שימסרו לאיש הקשר יח* 
 
 
 
 

       חתימת המציע    ____________        תאריך          ______________ 
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 2נספח א'                                                                                                                                  
                                                                               

 
 
 

 34/ 2019' מס מכרז
 LED מסוג רחוב תאורת גופי של והתקנה פירוק, תכנון, אספקה

 בישובי המועצה האזורית חבל מודיעין )רחובות, מגרשי ספורט ושצ"פ(         
 

 1976 -גופים ציבוריים, תשל"ו  תצהיר לפי חוק עסקאות
 
 

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

  

_________________________ אצל המציע  -אני משמש כ .1
 34/2019(,  שהגיש הצעה למכרז פומבי מס' המציע - _____ )להלן____________________

, המכרז( -אשר פרסמה המועצה האזורית חבל מודיעין, לביצוע העבודות נשוא המכרז )להלן 
 ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז . .2

 בתצהיר זה: .3

 גם בעל   –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם  - זיקה" "בעל
 השליטה בו או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל המציע, או תאגיד   
 הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו לאלו של המציע, או מי מאחראי  
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 .1981-קאות )רישוי( התשמ"אכהגדרתה בחוק הבנ      -    "שליטה"

הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  המציע  וכל בעל זיקה למציע  .4
 במשבצת המתאימה [: Xיש לסמן ]

 

  באוקטובר  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג
ו/או לפי  1991-יסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א, לפי חוק עובדים זרים )א2002

 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 

  לפי חוק 2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,
י חוק שכר ו/או לפ 1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד  1987-מינימום, התשמ"ז
 ההרשעה האחרונה;

 

יש הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ] .5
 [: במשבצת המתאימה Xלסמן 

 

 באוקטובר  31 -תי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר מש
ו/או לפי  1991-, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א2002

 ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז
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  לפי חוק  ,2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג
ו/או לפי חוק שכר  1991-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד  1987-מינימום, התשמ"ז
 ההרשעה האחרונה;

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  .6

       לא חלות על המציע. 1998 -לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון זכויות 9הוראות סעיף 

       חלות על המציע והוא    1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף 
   אותן. מקיים    

חלות על  1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9)במקרה שהוראות סעיף  .7
 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  המציע

      עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

     עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .8

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
 -זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום ינתבח החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  1998

   המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
, הוא פנה 1998  -ת לאנשים עם מוגבלות, תשנ"חזכויו לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  בחינת

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו  פעל ליישומןכאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 
 ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו(.

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה  .9
 ימים ממועד ההתקשרות. 30וחה והשירותים החברתיים, בתוך הרו

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .10

_________ 
 חתימה         

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 
האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

 הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
 
 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 3נספח א' 

 34/ 2019' מס מכרז
 LED מסוג רחוב תאורת גופי של והתקנה פירוק, תכנון, אספקה

 בישובי המועצה האזורית חבל מודיעין )רחובות, מגרשי ספורט ושצ"פ(         
 תצהיר בדבר ניסיון המציע

 
 תאריך: 

 לכבוד המועצה אזורית חבל מודיעין 
 שלום רב 

   
 )להלן: "המציע"( מצהיר בזה כדלקמן: אני הח"מ _______________________________ 

  

  – LED תאורת רחובות לרבות  התקנת  פירוט ניסיון המציע בביצוע עבודות . א
 
 

יחידות   5,000 , בכמות של  ישראל, אשר הותקנו בלתאורת רחובותגופי תאורה  ה והתקנתניסיון מוכח באספק
 . 9201-6201לפחות במהלך השנים  

אתרים שבהם 
 בוצעה ההתקנה

 

כמות, הספק, 
דגם גופי 

התאורה, 
 התאורה 

 

תאריך 
 ההתקנה,

והספק  דגם שם יצרן גוף
מקורות האור 

(LED)  שסופקו
בהתקנה זו, 

כולל שם יצרן 
 , LED -ה
 

פרטי איש קשר 
)אצל מזמין 

העבודה ( שם + 
 טלפון  

      
      
      
      
      
      
      
 

 ,הפעלת  מערכת  הבקרה ושליטה מרחוק המוצעת לגופי תאורת רחובות של בישראל ניסיון מוכח 
 

 מדובר בניסיון של הציע או של קבלן המשנה מטעמו. יש לפרט אם
ככל שמדובר בקבלן משנה, יש לפרט את שם קבלן המשנה, כולל איש קשר ומספר טלפון ולציין בטבלה להלן 

  -  -את ניסון קבלן המשנה 
 

 הניסיון הינו של: ______________________________________________________________
 הנסיון : להלן פרטי 

 
אתרים שבהם 

 בוצעה ההתקנה,
 

דגם מערכת 
הבקרה ושיטת 

 תקשורת, 
 

יחידות  כמות
 , הקצה

 

כמות מרכזיות 
 , עם בקרה

 

כתב הסמכה  
מאת יצרן ו/או 
ספק בארץ של  
מערכת הבקרה 

לאספקה, 
התקנה ושרות 

של המערכת 
 .המוצעת

 איש קשר פרטי
 

פרטי איש קשר 
)אצל מזמין 
העבודה ( שם + 

 ון טלפ
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  –פרטי מנהל פרוייקט מוצע על ידנו  . ב
 

 שם ___________________________
 _____________________ -תפקיד במציע 

 _______________ -ותק עבודה אצל המציע 
 השכלה _________________________

 
  –נסיון מקצועי 

 
פרטי איש קשר )אצל מזמין  הפרוייקט  מועד ביצוע שם מזמין

המלצה +  העבודה ( שם + טלפון
 בכתב 

   
   
   
 
 

  – ה פרטי מתכנן תאור . ג
 

 ____________________________ -שם מתכנן 
 

  –ניסיון בעבודות תכנון תאורת רחוב 
 

שם הפרויקט אותו 
תכנן מתכנן 

 התאורה, 

 

מועד ביצוע 
 העבודות, 

 

רת כמות  גופי תאו
 רחוב שהותקנה

 שם הלקוח 

 

שם איש קשר 
ומספר בלקוח 

טלפון או 
 כתובת מייל. 

 

     

     

     

     
 

  ומתכנן תאורה )יכולים להיות אותו אדם(– פרטי מתכנן חשמל .ד
 

 ____________________________ -שם מתכנן 
 מספר רשיון _____________________________

 _______________________ -סוג רשיון חשמלאי 
 

  –ניסיון בעבודות תכנון תאורת רחוב 
 

שם הפרויקט אותו 
תכנן מתכנן 

 התאורה, 

 

מועד ביצוע 
 העבודות, 

 

כמות  גופי תאורת 
 רחוב שהותקנה

 שם הלקוח 

 

שם איש קשר 
ומספר בלקוח 

טלפון או 
 כתובת מייל. 
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*, שיבצע את הפרויקט נשוא משנה(  ןבר בקבלו)במידה ומד עמנופרטי מתקין גופי התאורה מט .ה
  המכרז:

  
 שם:__________.

 ח.פ./ ת.ז_________________. 
 כתובת:_____________ טלפון:___________.

 ___________________________ -סיווג קבלני 
 למכרז(6כמסמך א  )*במידה והמתקין איננו המציע עצמו, יש לצרף בנוסף את התצהיר המצורף 

  
 פירוט הניסיון של המתקין לעיל, בהתקנת גופי תאורה בארץ 

שם איש בגוף בו 
בוצעה העבודה 
 קשר + טלפון  

שנת 
ביצוע 
 העבודה  

 כמות גופי 
 התאורה  

תיאור העבודה  
וסוג גופי 
 התאורה 

פרטי הגוף בו 
בוצעה העבודה 

שם הרשות   /
 המקומית   

          

          

          

          

          

  
 יש לצרף אישורים מהרשויות המקומיות ו/או מהגופים בהם בוצעה עבודה כאמור לעיל . 

  

 
  

  
                                                       

                                                                     
  ____________________     ______________ 
 חתימה                                                    תאריך                     

  
  

   אישור
  

 אני הח"מ ___________ עו"ד מאשר/ת בזאת כי ביום ________ הופיעו בפני ה"ה: 
חברת ______________ לאחר ____________ נושא ת.ז. ___________  המורשים לחתום מטעם 

שהזהרת אותם כי עליהם להצהיר את האמת וכי אם לא יעשו כן יהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק 
 חתמו בפני על תצהיר זה. 

 
        ____________ 

עורך דין                                                            
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 4נספח א'
 34/ 2019' מס מכרז

 LED מסוג רחוב תאורת גופי של והתקנה פירוק, אספקה, תכנון
 (פ"ושצ ספורט מגרשי, רחובות) מודיעין חבל האזורית המועצה בישובי         

 
 

 אישור מורשה חתימה של המציע                                                       
 יצורף בידי מציע שהוא תאגיד / שותפות רשומה

 
 לכבוד 

 חבל מודיעין המועצה האזורית 
  

 ג.א.נ, 
  אישור מורשי חתימההנדון: 

 
 34/2019' מסבמכרז פומבי  "המציע "(  -הנני עו"ד / רו"ח  של __________________   ח.פ. ___________    )להלן 

, רחובות) מודיעין חבל האזורית המועצה בישובי LED מסוג רחוב תאורת גופי של והתקנה פירוק, אספקה, תכנון
 "המכרז"(  הנני מאשר בזה בכתב כדלקמן:  -)להלן  (פ"ושצ ספורט מגרשי

  

 מורשה החתימה של המציע במכרז הינם אלה: .1
  

 ___________ גב' / מר  _________________ ת.ז. _________
  

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________ 
  

החתימה על גבי הצעת המציע למכרז והמסמכים המצורפים להצעת המציע למכרז הינה חתימתו המחייבת 
 של המציע שנחתמה באמצעות מורשה החתימה שלו כאמור לעיל. 

  

לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו במסמכי המכרז: להלן דוגמה/אות של החתימה המחייבת של המציע .2
   

 ___________________________ 
___________________________ 

  

 התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה למכרז לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות שלו. .3
  

  
                                               _________                    ____________________ 

 תאריך                                                        שם עוה"ד/רו"ח מס' רשיון חתימה וחותמת      
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 5נספח א'                                                                                               
 

 34/ 2019' מס מכרז
 LED מסוג רחוב תאורת גופי של והתקנה פירוק, אספקה, תכנון

 ( פ"ושצ ספורט מגרשי, רחובות) מודיעין חבל האזורית המועצה בישובי
 

 העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה  עלהצהרה 

 לכבוד 
 המועצה(  -ודיעין  )להלן חבל ממועצה אזורית 

 
 ., א. נג.

  34/2019( במסגרת הצעתי במכרז המציע -הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן .1
 שפורסם ע"י המועצה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.  

 ביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:המועצה ההנני מצהיר בזאת כי  .2

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

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

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

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

חבר   -לעניין זה, ״חבר מועצה״  .״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית
 יטה בו.לאו קרובו בעלי ש מועצה או קרובו או תאגיד שהוא

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

  ,שותפו, סוכנו או זוגו-א על ידי בןולעצמו בבעקיפין,  ולאבמישרין  לעובד מועצה, לאלא יהיה  "  
למענה או בשמה, פרט לעניין  שיש שנעשה עם המועצה או עסק חוזה  כל חלק או טובת הנאה בכל

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

  בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי : .3

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

אחוזים בהונו או  עשרהסוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על אין חבר מועצה, קרובו,  .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

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

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

מקומיות ה צו המועצות( ל3׳)ב 89אמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף באין  .6
רשאית להתיר  ,מחבריה ובאישור שר הפנים 2/3המועצה ברוב של  מליאת, לפיהן )מועצות אזוריות(

, ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו מקומיות )מועצות אזוריות(ה צו המועצות)א( ל 'א 89התקשרות לפי סעיף 
 ברשומות.

 

 ____________________המציע:_מורשי חתימה של חתימת  ______________תאריך:_

 אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי 
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 עו"ד : _________________ אישור
 6נספח א' 

 34/ 2019' מס מכרז
 LED מסוג רחוב תאורת גופי של והתקנה פירוק, אספקה, תכנון

 (פ"ושצ ספורט מגרשי, רחובות) מודיעין חבל האזורית המועצה בישובי         
 למתקין מטעם המציע –תצהיר נותן שירות  עובד 

  
 ין חבל מודיעלכבוד: המועצה האזורית 

   תצהיר
  
  

נותן תצהיר זה כחלק מהצעה של  _______ח.פ. _____________ כתובת   ____________ אני הח"מ
 תאורת גופי של והתקנה פירוק, אספקה, תכנון 34/2019ס' ________________ למכרז פומבי מ המציע

ומצהיר בזאת  (פ"ושצ ספורט מגרשי, רחובות) מודיעין חבל האזורית המועצה בישובי  LED מסוג רחוב
 כדלקמן: 

  
  

הנני בעל ניסיון בביצוע עבודות התקנת גופי תאורת רחוב בארץ בהיקף של לפחות ______ גופי  .1
 ואילך .  תאורה מתוכם _______  גופי תאורה לפחות עבור רשויות מקומיות משנת _____

המציע תבחר כזוכה  האמור ובמידה והצעת  __________הנני בקשר עיסקי עם המציע במכרז  .2
 העבודה תבוצע על ידנו בכפוף לכל דרישות מכרז זה . 

תקנות  לפי, 270 -ו 160בענף  3-א בסיווגהקבלנים  רשם אצל כדין הרשום אני קבלן רשום קבלן .3
 .1988 -ח"תשמ רשומים(,  קבלנים )סיווג בנאיות הנדסה לעבודות קבלנים רישום

 . זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת .4
  

             

            
 ________________                                      

           
  חתימת המצהיר                                 

  
  
 אישור                                                                                 

  
____ עו"ד  מ.ר.__________  מרחוב _________ מאשר/ת כי ביום _____ אני הח"מ __________

_________/ המוכר לי אישית וחתם על תצהיר  שזיהה עצמו על ידי ח.פ או ת.ז _____________הופיע בפני 
אישר  0זה לאחר שהזהרתי אותו כי אליו להצהיר את האמת שאם לא כן יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק

 ת הצהרתו וחתם עליה בפני. את נכונו
  

             
                                       _________  
 חתימת עו"ד            
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  7פח א'נס
 

 34/ 2019' מס מכרז
 LED מסוג רחוב תאורת גופי של והתקנה פירוק, אספקה, תכנון

 (פ"ושצ ספורט מגרשי, רחובות) מודיעין חבל האזורית המועצה בישובי         
 הצהרת מציע  

 
 

אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה 
  וי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:צפ

  

_________________________ אצל המציע _________________________  -אני משמש כ .1
אשר פרסמה המועצה האזורית חבל  34/2019(,  שהגיש הצעה למכרז פומבי מס' המציע - )להלן

, ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו המכרז( -)להלן  מודיעין, לביצוע העבודות נשוא המכרז
 ובעבורו.

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז . .2

עוצמות ההארה המציע או מי מטעמו ביקר ביישובי המועצה  ובדק הן את מתקן התאורה, תשתיות ,   .3
 .ולא יהיו לו הסתייגויות בהמשך – ואיכותה

זה, לרבות המפרט הטכני  ולבצע את התכנון, ההספקה, מכרז  יב לעמוד בכל דרישות המציע מתחי .4
 . והאחזקה של תשתיות החשמל וגופי התאורה בהתאם לנדרש ההתקנה 

המצורפת במסגרת המפרט ב"טבלת ריכוז דרישות ונתונים טכניים" מילא את כל הנדרש המציע  .5
 הטכני.

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

_________ 
 חתימה         

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 
ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 היר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצ
 
 

_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

G96517-V001 

 
 
 
 

  8נספח א'
 

 34/ 2019' מס מכרז
 LED מסוג רחוב תאורת גופי של והתקנה פירוק, אספקה, תכנון

 (פ"ושצ ספורט מגרשי, רחובות) מודיעין חבל האזורית המועצה בישובי         
 נוסח זה או דוגמתוניתן לצרף אישור ב

 
 לכבוד

 מועצה אזורית חבל מודיעין 
   

 
 חוות דעת רואה חשבון של המציעהנדון: 

)להלן:  34/2019מס' המציע במכרז פומבי )שם המציע(  ______ __לבקשתכם וכרואי החשבון של _____
 :"(, הנני לדווח ולאשר כיהמציע"

 המוגבלים של בנק ישראל.המציע אינו לקוח מוגבל באמצעים ברשימת החשבונות  .1
 לא תלויה ועומדת לגבי המציע בקשה לכינוס נכסים/פירוק/הקפאת הליכים/הסדר נושים. .2
הערה המעלה ספק בדבר   2016-2018לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנים  .3

"ח  של לשכת רו 58יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי", כהגדרתו בתקן ביקורת מספר 
 בישראל.

 2017, 2016בשנים למציע מחזור הכנסות שנתי ממתן שירותים של אספקה והתקנת מתקני תאורה  .4
 במצטבר/ יחד.  – ₪ )לא כולל מע"מ( מיליון ____________________של לפחות  2018-ו

 למציע הון עצמי של לפחות _______________________.  .5
 

_________  ____     
 ____________________________ 

       תאריך        
 חתימת רואי החשבון 
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 '1מסמך ב
 34/ 2019' מס מכרז

 LED מסוג רחוב תאורת גופי של והתקנה פירוק, אספקה, תכנון
 (פ"ושצ ספורט מגרשי, רחובות) מודיעין חבל האזורית המועצה בישובי         

 
 

 חבל מודיעין -  מצב התאורה הקיים   
 

 

)תאורת רחובות ומגרשי ספורט ותאורה חיצונית  ריכוז סוגים וכמויות של גופי תאורה קיימים
 של בניינים(

     

     

 כמות פנסים הספק סוג פנס טכנולוגיה 

 100W 469עד  סומבררו נלג 

 150W 645עד  סומבררו נלג 

 250W 49עד  סומבררו נלג 

 100W 304עד  סטורן נלג 

 150W 554עד  סטורן נלג 

 250W 210עד  סטורן נלג 

 100W 14עד  אמריקן נלג 

 150W 1069עד  אמריקן נלג 

 250W 143עד  אמריקן נלג 

 100W 89עד  לד לד 

 150W 22עד  לד לד 

 250W 20עד  לד לד 

 250W 2-מ לד לד 

 80W 4 אינדוקציה אינדוקציה 

 200W 56 אינדוקציה אינדוקציה 

 100W 135ד ע פעמון נלג 

 150W 86עד  פעמון נלג 

 250W 12עד  פעמון נלג 

 1000W 33 פעמון מ.ה 

 100W 12 הצפה מ.ה 

 150W 21 הצפה מ.ה 

 250W 44 הצפה מ.ה 

 250W 59-מ הצפה מ.ה 

 250W 87-מ הצפה מ.ה 
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 250W 30-מ איגלוו מ.ה 

 150W 55 גנרל נלג 

 250W 192 גנרל נלג 

 100W 4 עששית נלג 

 PL-26W 30 עששית נלג 

 100W 18 חצי עיגול נלג 

 100W 23 ונוס לד נלג 

 150W 4 פרוזקטור מ.ה 

 1000W 26 פרוזקטור מ.ה 

 400W 3 פרוזקטור מ.ה 

 100W 60 עגול נלג 

 250W 12 אפולו נלג 

 150W 18 אפולו נלג 

 250W 9 אריאן נלג 

 CEM 150W 9 נלג 

 135W 27 פלורוסנט פלורוסנט 

 COBRA 100W 4 נלג 

 100W 83 לומדה נלג 

 250W 4 לומדה נלג 

 150W 77 בטחון נלג 

 250W 5 פרוטון מ.ה 

 400W 6 פרוטון מ.ה 

 32 קונוס קונוס נלג 

 100W 9 כדור נלג 

 150W 2 כדור נלג 

 100W 2 משולש נלג 

 150W 92 דקורטיבי נלג 

 150W 8 פטריה נלג 

 100W 18 קוונטיקה נלג 

 150W 2 קוונטיקה נלג 

 G/E 250W 4 נלג 

 400W 6 יופיטר מ.ה 
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 5010   סה"כ   
 
 

 ריכוז מרכזיות -חבל מודיעין 

   

   

 כמות מרכזיות יישוב 

 4 בית נחמיה 

 6 בארות יצחק 

 1 בית עריף 

 2 בני עטרות 

 2 גבעת כח 

 2 גמזו 

 2 חדיד 

 3 טירת יהודה 

 2 כפר דניאל 

 1 כפר טרומן 

 3 כפר רות 

 1 כרם בן שמן 

 3 לפיד 

 2 מבוא מודיעין 

 3 מושב אחיסמך 

 3 מושב בן שמן 

 3 משוב ברקת 

 3 מושב גינתון 

 1 מזור 

 1 נופך 

 3 נחלים 

 1 רינתיה 

 6 שילת 

 58 סה"כ 
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 '2מסמך ב
 34/ 2019' מס מכרז

 LED מסוג רחוב תאורת גופי של קנהוהת פירוק, אספקה, תכנון
 (פ"ושצ ספורט מגרשי, רחובות) מודיעין חבל האזורית המועצה בישובי         

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 מתקנים קיימים  -סקר  
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  מסמך ג' 

 
 34/ 2019' מס מכרז

 LED מסוג רחוב רתתאו גופי של והתקנה פירוק, אספקה, תכנון
 (פ"ושצ ספורט מגרשי, רחובות) מודיעין חבל האזורית המועצה בישובי         

 
 

 
 
 

 מפרט טכני 

  מסוג רחוב  תאורת גופי של  והתקנה פירוק,  אספקה, תכנון

LED רחובות) מודיעין חבל  האזורית המועצה  בישובי ,

 ( פ "ושצ ספורט  מגרשי
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 ( LEDלגופי תאורה מבוססי לד )  תנאי סף\מפרט טכני - 1 פרק

בעלי תפוקת אור, LED  גופי התאורה הנדרשים במסגרת מפרט זה הנם גופי תאורה ייעודיים .1
ו/או שטח נתון, בהתאם כביש הספק חשמלי ופיזור אור אשר יענו  על דרישת תכנון תאורה עבור 

   .לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלןגופי התאורה יתאימו  .לדרישות המועצה

 .retrofit))לא תתאפשר התקנת נורת לד במקום  נורת הפריקה הרגילה בגוף תאורה קיים .2

 .COBלא ניתן להציע גופי תאורה מבוססי מערכות לד בטכנולוגית  .3

, מגיני  נחשולי מתח גופי התאורה יכללו בתוכם את המערכת האופטית, ציוד ההפעלה )דרייבר( .4
(SPD)  ,ומגבילי זרם הנעה  )מגיני מתח יתר ומגבילי זרם הנעה  יכול שיותקנו  מתח יתר  ניימג

 במגש האביזרים בבסיס עמוד התאורה(. 

גוף התאורה יסופק עם רכיבים )נורות לד, ספקי הכוח, בקרים,  מערכות הפעלה/דרייברים(  כפי  .5
 לגוף התאורה הנתון.  20"י שאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ותועד בתעודת הבדיקה לת

שבויים ברגים  4או באמצעות  סוגרים קפיצייםפתיחה ונעילה גוף התאורה תתאפשר באמצעות  .6
בעת הפתיחה לא   קשור או מחובר למבנה גוף התאורה. שאריילכל היותר. החלק לפתיחה 

 מגוף התאורה.ו/או  ברגים  יישארו בידי החשמלאי המטפל חלקים 

 יהיו זהים גם כן. ,בגופים זהים, שיותקנו הרכיבים  -נתון  ביישוב  העתידית לנוחות התחזוקה  .7

כל הרכיבים האלקטרוניים )דרייברים, מגיני נחשולי מתח וכו'( יתאימו לסוג הלד ולֵהספקה  .8
 .ויסופקו כמכלול אינטגרלי, בגוף התאורה )הגוף עם הציוד(

בה ותוכח ע"י תעודות בדיקה ההוכחה להתאמה  לדרישות התקנים כמפורט במכרז זה תגו .9
ממעבדות מוסמכות בהתאם.  התעודות יהיו עדכניות, מבוססות מבנה ורכיבים כפי שמוצע ע"י 

 המציע. בנוסף, יש להציג מסמכים המעידים על היקף ההסמכה הרלוונטי של המעבדה.

גוף התאורה יהיה בעל מבנה מתכתי, להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום המופק ממקורות  .10
 האור וממערכת ההפעלה, ללא מערכת אוורור חשמלית.

)בהתאם לתנאי ההתקנה בשטח(   או על ראש עמוד גוף התאורה יאפשר התקנתו על זרוע  .11
 מעלות , כולל מנגנון נעילה. 15±מעלות , ובסך הכל   5ויאפשר כיוונון  במדרג של עד 

א כלים מיוחדים )כלים ניתן יהיה לפרק רכיבים בגוף התאורה ולהחליף אותם באחרים לל .12
 סטנדרטיים(. 

במידה  2.5)או  2.3חלק   20  על פי תקן ישראליהתאורה יתאים לדרישות בטיחות חשמלית  גוף .13
 יש להציג תעודת בדיקה. ונדרש(

לפחות. במידה  C° 35 -עד  -C °10בדיקות ההתאמה לתקן יבוצעו בטמפרטורת סביבה של  .14
יש  יש לצרף גם אותה במלואה. -CBודת בדיקת ותעודת הבדיקה של מת"י מתבססת על תע

תכלול, בין היתר, את הפרמטרים ש 20להתאמה לת"י מלאה וחיובית תעודת בדיקה  להגיש 
 הבאים:

 לפחות לתאי הציוד החשמלי ותא הציוד האופטי.  IP65 גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה .א

 ,CLASS 2)סוג ) תהיה חשמלי הלם מפני הגנה דרגת .ב
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 , 10kA/10kVשל  ייתר מתח בפני הגנה התקן יכלול רהגוף התאו .ג

 , 20מפזר אור )סוכך( יהיה זכוכית. מפזר האור יתאים לדרישות ת"י  .ד

  -ו/או מגביל זרם הנעה  ךמתמשמתח יתר להגנה בפני  יםרכיברכיב/במידה וג"ת יכלול  .ג
מה לת"י בנוסף לת.ב להתא 20בת.ב לת"י  ויפורט או הרכיבין או הרכיבים  הרכיב ם דג

61347-2.1. 

תעודת בדיקה  יש להגיש . IEC62031 מודול הלד של גוף התאורה המוצע יתאים לדרישות תקן  .15
 מלאה וחיובית

בכל מצבי העמעום  כמו גם ,לפחות בעומס מלא 0.92מקדם ההספק של גוף התאורה יהיה  .16
ש להגיש י בהתחברות ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת. 50-100%בין  האפשריים

 מפרט הדרייבר המוכיח עמידות בדרישה זו.

יש (. 10%±עוצמת האור המופקת מגוף התאורה תהיה יציבה בכל תחום מתח הרשת הנומינלי ) .17
 להגיש הצהרת יצרן.

 יש להגיש  גוף תאורה )כמכלול( יתאים לכל הדרישות לתאימות האלקטרומגנטית כמפורט להלן .18
 :מלאה וחיוביתתעודת בדיקה 

 ,EN-55015)תאימות אלקטרומגנטית(  או  15 חלק  961ת"י  .ב

 ,IEC-61000-3-2)הפרעות מוליכות, זרמי הרמוניות(   או   61000-3-2ת"י  .ג

 , IEC-61000-3-3)הפרעות מוליכות, שינויים רגעיים( או     61000-3-3ת"י  .ד

 .IEC-61547)תאימות וחסינות אלקטרו מגנטית לציוד תאורה(  או    61547 ת"י .ה

, יש IEC 62262עלפי    לפחות, IK-08התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני גוף  .19
 להציג תעודת בדיקה.

מלאה תעודת בדיקה  יש להגיש . IEC 60068-2-6גוף תאורה יעמוד בתנאי זעזועים בהתאם לתקן  .20
 .וחיובית

 בדיקה . להציג תעודת. ת ולפח Lum/W 110   יהיה בעל נצילות אורית של  גוף התאורה  .21

 לומן לכל היותר. 500מקור האור בודד )כל נורית לד בג"ת( יהיה בעלת שטף האור של  .22

ידי יצרן גוף התאורה -כל המערכות האופטיות יהיו חלק אינטגרלי של גוף התאורה ויסופקו על .23
 כמכלול אחד עם הגוף. מפזרי אור )עדשות ו/או רפלקטורים( יהיו בעלי התכונות הבאות:

. יש להציג UVהעמידים בפני השפעות קרינת  םתרמו פלסטייכית או חומרים עשויים זכו .א
 הצהרת יצרן או פרוט בקטלוג יצרן,

יחוזקו אל גוף התאורה באמצעים מתאימים ומקוריים של יצרן גופי התאורה, בצורה בת  .ב
 קיימא שתאפשר החלפת רכיבים נוחה,

  לתקניםיש להגיש תעודת התאמה  -  םותנאים סביבתייעמיד  בפני קורוזיה יהיה  גוף התאורה  .24
  ISO4628-2, ISO4628-3 לתקן וISO9227  (1000    .)שעות לפחות 

תהיה עם בידוד חשמלי בין מעגל הכניסה לבין מעגל ( Driverמערכת ההפעלה האלקטרונית ) .25
תאפשר תאורה קבועה ויציבה, ללא תלות בשינויים במתח הרשת הנומינלי ו)מתח צף(, המוצא 
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לפחות בעומס מלא או בכל מצבי העמעום  0.92(. מקדם ההספק של המערכת יהיה 10%±)
שעות לפחות, בהתקנה בתוך גוף  50,000הדרייבר יהיה משך חיי .  50-100%בין  האפשריים

יש להציג מפרט יצרן המעיד על , C°35התאורה בהעמסה מלאה ובטמפרטורת סביבה של 
  התאמה לדרישות כמפורט בסעיף זה.

   לפחות, 70מקדם מסירת הצבע יהיה   .26

, עם  ערך  מרבי )פיק( 3200K  עד    2700Kטמפרטורת הצבע הנפלט מגוף התאורה תהיה בין    .27
מהעוצמה המרבית )פיק(   55%, של עד  ɳm 420-500  של הקרינה בתחום הכחול של הספקטרום
יש להגיש תעודת   .המועצההחלטה של בהתאם ל -הנפלטת. בחירה סופית לטמפרטורת צבע  

 .עבור טמפרטורת הצבע המוצעת, בדיקה

 RG  0, קבוצת סיכוןIEC 62471ביולוגית  ת"י/-גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות פוטו .28
תעודת בדיקה תכלול זיהוי חד משמעי של גוף התאורה מטר לכל היותר.   4בגובה התקנה של 

הנדרשת, ככל שיוגבל ע"י המעבדה.   יש להגיש תעודת  ורכיביו ומרחק לגבול רמת הסיכון
למרחק בו ,  עם הפרוט IEC 62778  קןתה להתאמה לבדיקתעודת . ניתן להגיש מלאה בדיקה

 מטר לכל היותר  4. התוצאה  הנדרשת תהיה RG0  מתקבלת תוצאה ל 

בטמפרטורת  שעות לפחות, 60,000אורך חיי נורת הלד כאשר היא מותקנת בגוף התאורה, יהיה  .29
וכשל של עד  80%,  מותרת ירידת שטף האור עד ובזרם העבודה המתוכנן 35°C  סביבה של

  :םהרלוונטייבזרם העבודה המתוכנן ובהתאם לתקנים ו(,  L80/F20מסך הנורות ) 20%

יש  ;IEC62717, IEC62722תקנים בי"ל: או  ;IESTM21,  IESLM82: אמריקאיםתקנים 
 .לאהמ להציג תעודות בדיקה

יהיו בעלות גוון זהה )נדרשת התחייבות היצרן  המותקנות בגוף התאורה המוצע כל נורות הלד  .30
 .גוף התאורה יש להגיש הצהרת יצרן (,binning -לתהליך ה

המותקנים מחוץ לגוף התאורה לזינה ותקשורת , ככל שקיימים, יהיו בעלי דרגת  כל המחברים .31
IP68  ,לפחות 

, המאפשר שליטה על גוף  IEC62386, בהתאם לתקן  DALIתקשורת  גוף התאורה יכלול  ממשק .32
בהתאם לדרישות  חיווי תקלות,/התאורה ממערכת בקרה לרבות ביצוע הדלקה/כיבוי/עמעום

 לקוח.

דו"ח פוטומטרי )יעילות אורית, עקומת פילוג, לכל דגם גוף תאורה )לכל סוג פיזור אור(  יסופק  .33
, ייבדק לפי LDTאו  IESעל גבי מדיה דיגיטלית בפורמט עוצמת אור( ונתונים פוטומטריים 

 .מלאה יש להציג תעודות בדיקה.  EN 13032-4או תקן אירופאי  IESLM79תקן 

 את הנתונים הבאים: ים, הכוללונתונים נוספים יצורף קטלוג של היצרן לכל דגם של גוף תאורה .34

מרי בנייה, דרגות הגנה, שם היצרן, מק"ט היצרן, שם דגם, תיאור, נתונים טכניים, חו .א
 והספק צריכה חשמלי, אורהמבנה מפורט של גוף התאורה, שטף 

 גוון, מקדם מסירת צבע, לדים: שם יצרן, סוג הלד,  .ב

 , מקדם הספק,העבודהטמפרטורות  .ג

 הוראות התקנה, .ד

 הוראות תחזוקה. .ה
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ין היתר, גם חס , ביבהתילפחות  שנים   5 ל  הגופיםויבואן  יצרן של המציע יספק כתב אחריות  .35
  לתנאי ההתקנה ולשיטת התחזוקה

 . 5כמפורט בהמשך בנספח  יםפוטומטרים טיפוסי  יםעל המציע לצרף חישוב .36

השוואתיות לפני ביצוע ההתקנה לצורך בדיקת   על חשבונו בדיקות פוטומטריותהזוכה יבצע   .37
וכה יבצע . לאחר ההתקנה הז 13201מצב קיים ובצוע חישובי תאורה להתאמה לתקן ישראלי 

הבדיקה הפוטומטרית בשטח  .13201בדיקות פוטומטריות לבדיקת התאמה לתכנון ולת"י 
  . או מעבדה מאושרת ע"י המועצה, בעזרת ציוד מכויל בר תוקף מעבדה מוסמכתתתבצע ע"י 

כל הממצאים בכל שלב יועברו למועצה לצורכי אישור להמשך ביצוע. הממצאים יוגשו בפורמט 
 (.HARDCOPYבהעתק מודפס ) –( DWGוקבצי   AGI ת אקסל, קבצי חישוב דיגיטלי )טבלאו

 תהמועצה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע בדיקות פוטומטריו .38
מלאות ו/או חלקיות ככל שתמצא לנכון לצורך אימות הנתונים בשטח ובדיקת הנתונים 

 שהעביר הקבלן הזוכה. 

רישות המפרט, המציע ימלא את  הנדרש  ב"טבלת ריכוז דרישות גוף התאורה יתאים לכל ד .39
 ונתונים טכניים" המצ"ב, לרבות הגשת המסמכים בהתאם.

 לפנסי לד  הגנה  ות /יחידת –מפרט טכני .  40

ותספק  LEDההגנה תאפשר הפעלה תקינה ואמינה של גוף תאורת ה  דות/יחידת .א
הגבלת זרם ההנעה והגנה מפני הגנה כפולה לגופי תאורת הלד, הכוללת: ריסון ו

עליות מתח מתמשכות, כדוגמת בעת ניתוק מוליך ה"אפס" של מתקן התאורה 
 ותתאים להתקנה בתוך גוף התאורה או במגש הציוד בבסיס עמוד התאורה. 

בעת זיהוי עלייה במתח הזינה של גוף התאורה , תנתק היחידה את גוף התאורה  .ב
בכניסת  440VACזו, ישרור מתח של עד   מרשת החשמל. בעת ביצוע פעולת הגנה

הזינה של היחידה והיחידה לא תינזק ותאפשר את חיבורה למתח זה ללא הגבלת 
זמן. בעת חזרת מתח הרשת לערך הנומינלי תחבר היחידה את גוף התאורה לרשת 

 החשמל באופן אוטומטי תוך כדי ביצוע הגבלה של זרם ההנעה כמפורט להלן.

 דרישות טכניות:  .ג

 , 440VAC 50Hz – 190ח עבודה: מת −

 ,W1,000עומס מירבי: עד  −

 ,300VACמתח מוצא מירבי:  −

 <,15msמהירות תגובה לניתוק במתח יתר:  −

 אמפר, 15ריסון והגבלת זרם ההנעה לערך של עד  −

 ,350msהגבלת זמן התנעה: >  −

 200msמהירות תגובה בהנעה חוזרת: >,  −

 הגנה טרמית אינטגראלית עם חזרה אוטומטית, −

 (,20°C - 75°C-התאמה לעבודה בטמפרטורת סביבה:  ) −

 ממ"ר, 1.5-2.5מחבר חשמלי אינטגראלי מתאים למוליכים בעלי חתך   −
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 התאמה להתקנה בתוך גוף התאורה או במגש האביזרים בבסיס עמוד התאורה, −

 מעגל אלקטרוני יצוק בחומר פולימרי כבה מאליו, −

 מבנה: קופסה מחומר תרמופלסטי כבה מאליו. −

 גנה חשמלית: בידוד כפול,ה −

 .2.1חלק  61347היחידה תתאים לכל דרישות תקן ישראלי  −

 

 ולזרועותיהם תאורה   לעמודי  סףתנאי \מפרט טכני   - 2פרק 

בתכנון עמודי תאורה, שיאושר ע"י בעל ניסיון  קונסטרוקטוריעסיק, או יתקשר חוזית אחרי זכייתו עם   הזוכה  2.1  
.   האזרחי\רשום בפנקס המהנדסים בתחום הבנייןהינו  מומטע הקונסטרוקטורדה  כי תעו הזוכה יגיש  המועצה.

בישראל. יש לצרף אישורים על   התאורעמודי  100של שנים בתכנון  5של  , לפחות, יהיה בעל ניסיון הקונסטרוקטור
יש להגיש   חובות.מתוכם אחד לפחות בתחום עמודי תאורת רלקוחות לפחות,  3עבור  התאורעמודי עבודות תכנון 

  רשימה  חתומה כמפורט להלן: 

 )לציין אם מדובר בעמודי תאורת רחובות( הקונסטרוקטורשם הפרויקט אותו תכנן  א.

 מועד ביצוע העבודות,   ב.

 שהותקנה,   התאור עמודיכמות   ג. 

 שם הלקוח,   ד.

 שם איש קשר ומספר טלפון או כתובת מייל. ה.

ורשימת  רשימת עמודי תאורה מסוכנים אשר לדעתו דורשים החלפה ש לאישור המועצהויגי הקונסטרוקטור יערוך  2.2
סוגי   3-מפרטים ותוכניות ל,, עם אומדן תקציבי עמודי תאורה שיש להוסיף לקיימים ע"פ תכנון התאורה של הזוכה 

ככל האפשר לסוגי עמודי  חניון ציבורי(  דומים \גינה ציבורית\פארק\עמודי תאורה ) לרחוב ראשי, לרחוב משני ולשביל
 תאורה הקיימים.

הזוכה יפעיל  קבלן או להוספה, מפרטיהם ותוכניותיהם , \.לאחר אישור המועצה של רשימת העמודים להחלפה ו2 3.
 המועצה.  לפי אישוראת עמודי התאורה  או יוסיף\ו ( שיחליףשיכול להיות הזוכה עצמו או קבלן משנה בניין מתאים )

,  בעל ניסיוןו 160ובענף  270או הוספה של עמודי תאורה חייב להיות רשום בפנקס הקבלנים בענף \פה וקבלן הבניין להחל
 התאורעמודי  פרוק והתקנתבישראל. יש לצרף אישורים על עבודות  התאורעמודי  500של  הקמהשנים ב 5של  לפחות, 

ש להגיש רשימה  חתומה כמפורט להלן: י מתוכם אחד לפחות בתחום עמודי תאורת רחובות.לקוחות לפחות,  3עבור 
  

 )לציין אם מדובר בעמודי תאורת רחובות(שם הפרויקט  א.

 מועד ביצוע העבודות,   ב.

 שהותקנה,   התאור עמודיכמות   ג. 

 שם הלקוח,   ד.

 שם איש קשר ומספר טלפון או כתובת מייל. ה.

 מפרט טכני לעמודי תאורה וזרועותיהם 2.4 

 יסודות. העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכנים ומנופים מתאימים. העמודים  יוצבו על א.
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העמודים יוצבו בצורה אנכית מכל הצדדים )ציר העמודים( בעזרת מערכות האומים והדסקיות, כל האומים  ב. 
והדסקיות מצופים קדמיום נגד חלודה באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטת היסוד, ייעשה זאת 

 לן ללא תשלום נוסף. הקב

ס"מ, לפני הצבת  30–על הקבלן לצבוע באריקוט, את תחתית העמוד גם מתחת לפלטה ובחלקו הפנימי כ  ג. 
 העמודים. 

בורגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים על ידי משחה המונעת חלודה וכן האומים  ד.
ר, יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז על כל בורג הבולט עם האומים. במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יות

לאחר יישור העמוד ומתיחה סופית של האומים, יעטפו הברגים והאומים ביוטה רוויה בזפת. לאחר מכן תשפך 
זפת חמה על הברגים, האומים ועל כל פלטת היסוד ועל החלק התחתון של העמוד עד קצה השרוול, ויוצק בטון 

 פלטה. מסביב ל

העמודים והזרועות ייוצרו במפעל מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי ובביקורתו. העמודים יקבלו מס' בדיקה  ה.
 שיופיע על גבי תווית העמוד עם נתוני הבדיקה.

 צורת העמודים והזרועות תהיה לפי דרישות העירייה.  ו.

 . 812ת"י   מטר לשנייה לפי  47העמוד יתאים לעמידה במהירות רוח של  ז.

בהוצאתו האחרונה, תוך  812העמודים והזרועות יתוכננו על ידי היצרן על פי העומסים המקובלים לפי ת"י  ח.
 התחשבות בזרימות על קריטיות וחתך מינימאלי )באזור הפתח(. 

שקל של מ"ר כל אחד )בשטח מלבני שווה ערך(. במ 0.22גופי תאורה בשטח  3העמודים יתוכננו ויבדקו לעומס של  ט.
 ק"ג כל אחד במצב חלוקה לא סימטרי. 20.7

הקבלן יספק תוכניות מפורטות של העמוד, הזרועות היסוד, וחישובים סטטיים מפורטים. רק לאחר אישור בכתב  י.
מהמהנדס על המסמכים הנ"ל, רשאי הקבלן או מי מטעמו לייצר את העמודים והזרועות בתאום מלא עם 

 הממונה.

, אך עובי הגלוון יהיה 918אומים והדסקיות יגולונו בשיטת הטבילה באבץ חם על פי עקרונות ת"י כל הברגים, ה י.א.
 מיקרון.  56לפחות 

יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים )על פי תקנים ישראליים או אמריקאיים( להבטחת  י.ב.
 לא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בכוח המתוכנן.אפשרות ההברגה לאחר הגלוון כגון, על ידי העמקת התבריג וכו', ל

במקרים מסוימים ועל פי תאום מראש אפשר לגלוון את הברגים, האומים, והדסקיות בשיטת האלקטרוליזה. אך  י.ג. 
 מיקרון. -56עובי הגלוון לא יהיה פחות מ

ות המסופקים לדרישות על הקבלן להביא על חשבונו תעודת מכון התקנים הישראלי להתאמת העמודים והזרוע י.ד.
 התקן והמפרט, בהתאם לדרישות העירייה. 

יובהר כי אי עמידה בתנאי המפרט יאפשרו לעירייה לבטל את ההזמנה או לבצעה באמצעות ספק אחר, בהתאם  ט.ו.
לשיקול דעתה הבלעדי. יודגש כי ככל  שידרשו שינויים בתוכנית הביצוע )כולל הגדלת עובי, שינויים בפרטים 

 ( הם יבוצעו על ידי הקבלן ללא תשלום נוסף, וזאת כדי לעמוד בתנאי המכרז.וכיו"ב

על הקבלן להקפיד בזמן הטענת העמודים ו/או הזרועות, הובלתם ו/או פריקתם, להימנע מחבלות, מכות  ט.ז..
רות ושריטות. הרמת העמודים ו/או הזרועות תתבצע תמיד על ידי ציוד מתאים, כדוגמת מנוף, תוך שימוש בחגו

 רכות ולא בשרשראות או כבלי פלדה. 

 אין לגרור או לזרוק את העמודים על הקרקע.  יז

 לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו בזמן ההובלה.  י.ח. 

כל פגיעה בציפוי כתוצאה מפעולת ההובלה, הטעינה ו/או הפריקה, תתוקן על חשבון הקבלן לפי הוראות הממונה,   י.ט.
 תוצאה מהנזקים המתוארים לעיל. הרשאי גם לפסול את העמודים כ

באחסון ממושך של העמודים יש להקפיד על משטח ישר, ובכך למנוע היווצרות גליות בעמודים, העמודים יונחו   כ.
אחד ליד השני ועל גבי קרשים. את העמודים יש לאחסן במקום מוגן מפגיעות ובצורה יציבה שתמנע מפולת 

 וסיכון אנשים הנמצאים בסביבה.
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מ"מ לפי המפרט המיוחד לעמודי פלדה וזרועותיהם,  4מודים יהיו בנויים מפח פלדה בעובי דופן מינימאלי של הע כ.א.
 לפי תוכניות לעמודים ולפי כל הנספחים במהדורתם האחרונה.

עמודים  שימוקמו בשולי הכביש יכללו מחברים שבירים בקטעים בהם אינם מוגנים על ידי מעקה בטיחות או  כ.ב.
 מרחק העמוד מהמדרכה יהיה בהתאם להנחיות משרד התחבורה והרשות המזמינה. מדרכה. 

צלעות, שיתחברו לעמוד לשם חיזוק. הצלעות יהיו מפח   4פלטת היסוד תרותך, בנוסף, לתחתית העמוד גם על ידי   כ.ג. 
 מ"מ לפחות.  10פלדה בעובי של  

סוד וברגי היסוד בטבילה באבץ חם. הציפוי יהיה אחיד הגנה מפני חלודה תבוצע על ידי ציפוי העמודים, פלטת הי כ.ד.
 . 918מיקרון ובהתאם לת"י  80פנים וחוץ, בעובי של 

מ"מ לפחות אשר ייסגר באמצעות בורגי אלן שקועים, מוגנים בפני  4לעמודים יהיה תא ציוד עם מכסה מפלדה כ.ה.   
 חלודה. הברגים יטבלו  בגריז סמיך בחלקם הפנימי. 

עמוד תעשה באמצעות פס )נחושת( הארקה המותקן על בורג הארקה המחובר בתא ציוד של העמוד.  הארקת ה כ.ו.
ממ"ר שיחובר לפס הארקה המגיע מבסיס העמוד  10לבורג יחוברו: מוליך הארקה המגיע עם כבל הזנה, מוליך 

יהיו אף הם  ממ"ר למנורה על העמוד, הזרועות והברגים לעמודים 2.5)ראה בסעיף העמוד(, מוליך הארקה 
 מצופים אבץ חם בטבילה והעמודים ימוספרו עם צבע ושבלונה בהתאם למספרם בתוכניות.

השטח   העמודים והזרועות יצבעו לפי הפירוט הבא:הכנת השטח: חספוס פני הגלוון על ידי שטיפת חול וניקוי פני  כ.ז.
 מאבק ולכלוך.

שעות לפחות בין  16מיקרון יבוש  40-50צביעה בצבע יסוד "אפוגל" בעובי  -שכבה ראשונה  .1
 השכבות.

 שעות בין השכבות.  16מיקרון יבוש  100-120בצבע "אפוקסי סולקוט" בעובי  -שכבה שניה  .2

או טמגלס בגוון שיקבע על ידי הממונה או מי  21שכבות עליונות )שלישית ורביעית( גלזורית  .3
 שעות בין השכבות. 8מיקרון, יבוש  40-50מטעמו, בעובי 

 מיקרון. 200בעובי  HE-55תחתית העמודים צבע "אפראלסטיק"  צביעת .4

 מיקרון, בעובי בדוק על ידי מכשיר מד עובי. 180 -סה"כ צבע לא פחות מ  .5

 הצביעה תעשה במפעל.   .6

 צביעת העמודים תיערך, לפי דרישות הממונה ו/או נציגי מחלקת המאור של העירייה.  .7

ב העמודים ועמידתם בדרישות התקן והדרישות למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האחריות על טי .8
המפורטות לעיל, לרבות דרישות קונסטרוקטור, עובי העמוד, סוג הברגים והכמות,כמות הצלעות 

 וכד' תחול על הספק בלבד. 

 

 

 

 

 

 

 ( מונים, תשתיות, מרכזיות, מגשים)   חשמל למערכת   סףתנאי \טכני מפרט - 3פרק  

  כללי  -חשמל  לוחות   3.1
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ובהתאם   במהדורתו האחרונה 08חות חשמל יבוצעו בהתאם למפרט הכללי למתקני חשמל לו 3.1
 .1954לחוק החשמל התשי"ד 

 על כל חלקיו.  61439הלוחות יעמדו בדרישות ת"י  3.1
הלוחות ייבנו במפעל אשר יאושר על ידי המהנדס ונמצא בפיקוח מתמיד של מכון התקנים  3.1

. ( בתוקף ISO9001:2008 או) ISO 9001: 2015ת.י.   כות לפיהישראלי, בעל אישור מערכת בקרת אי
 .61439הלוחות ייבנו בהתאם לתקן 

הספק יגיש סט תוכניות ורשימת ציוד לאישור הממונה ו/או מי שימונה מטעמו, וזאת לפני תחילת  3.1
א תוספת ביצוע המרכזייה, וישנה את התוכניות לפי דרישת הממונה, ו/או מי שימונה מטעמו, וזאת לל

 מחיר.
 מרכזיית המאור מוזנת ממונה חברת החשמל. 3.1
 על הספק לבצע עבור חח"י עבודות הכנה המיועדות למערכת כניסה, אבטחה ומונים. 3.1
על הספק לבצע תיאום עם חברת החשמל בנוגע לכניסת כבל ההזנה וכן ארון מונים הכולל מבנה  3.1

 פוליאסטר משוריין.
 תכניות 3.2
נית לוח לביצוע ויגישה לאישור העירייה בליווי רשימת ציוד מפורטת ומלאה הספק יכין תוכ 3.2

 ודפי קטלוגים. התוכניות יכללו תרשים חד קווי מלא וסרגלי מהדקים מלאים לכח ולפיקוד.
 אושרו על ידי הממונה.  בניית הלוח תבוצע לפי תוכניות ביצוע של הספק, אשר 3.2

 
 פסי הצבירה בלוח וחיווט הלוח 3.3

 צבירה בלוחות יבנו לזרם הנקוב בתוכניות.פסי ה 3.3.1
אמפר יבוצע בפסים גמישים מבודדים או במוליכים מבודדים ובחתכים  250חיווט פנימי עד  3.3.2

, ללא הקטנת חתך, מחושב לפי טמפרטורת סביבה מתוכננת של 5482בהתאם לקובץ תקנות 
 מעלות צלזיוס. 45

יווט ובלבד שישמר אוורור נאות ממ"ר ניתן לבצע בתעלות ח 10חיווט פנימי בחתך עד  3.3.3
ממ"ר בתעלות חיווט. חתך המוליכים בהתאם  10למוליכים. אין לבצע חיווט בחתך שמעל ל 

 מעלות צלזיוס. 45, טמפרטורת סביבה מתוכננת של 5482יהיה בהתאם לקובץ התקנות 
 לא יותר שימוש בפסי צבירה מבודדים למאמ"תים זעירים. 3.3.4
 בתוואי נפרד מחיווט שלאחר המפסק הראשי. חיווט לפני מפסק ראשי יבוצע 3.3.5
 כנית.מחיווט לפני מפסק ראשי יבוצע בכבלים או פסים מבודדים ומוגנים  3.3.6

 
 
 
 

 בדיקת הלוחות 3.4
הספק יודיע לממונה במועד בו יהיו הלוחות מוכנים לבדיקה. בדיקת הלוחות תבוצע באתר  3.4.1

גרע מאחריות הספק או במפעל היצרן, לפי בחירת הממונה. בדיקת הלוחות במפעל לא ת
 לטיב הלוחות בסיום ההתקנה באתר.

 
 תאורת חוץ  מרכזיות 3.5

מתקן התאורה יוזן כמתואר בתוכניות ממרכזיות תאורה. הספק יתאם עם חברת החשמל  3.5.1
 את חיבור המרכזייה ויבצע את כל הנדרש לביצוע חיבור כבלי התאורה למרכזיה.

 .61439"יצרן מרכיב" כמוגדר בתקן התאורה תבוצע על ידי "יצרן מקורי" או   מרכזית  3.5.2
המרכזייה תהיה בנויה לפי הדרישות הסטנדרטיות והמעודכנות של העירייה ודרישות  3.5.3

 חברת חשמל מחלקת חל"ב.
מתאימה להתקנת חוץ, בנויה  IP65המרכזייה תהיה בגודל מתאים ומאושר, מוגנת מים  3.5.4

ון צבוע בצבע אפוקסי ו/או מפח מגלו 62208מתאי פוליאסטר משוריין לפי תקן ישראל 
 בתנור מורכבת על יסוד בטון.

ארונות: ארון עבור מוני ח"ח, ארון עבור מרכזית התאורה. כל  2-המרכזייה מחולקת ל 3.5.5
 חלקים נפרדים עם דלתות. 2-ארון יהיה מ

או ש"ע מאושר. ארונות  FGIארונות הפוליאסטר יהיו מתוצרת אורלייט או ענבר  3.5.6
 גוון הצבע יקבע על ידי העירייה. UV  ע הגנה נגדצבועים בצב  הפוליאסטר יהיו

 המרכזייה תכלול הכנות וציוד למערכת הבקרה והפעלה מרחוק.  3.5.7
והמתכנן, תכלול המרכזייה הכנות לבקר מרכזי ממוחשב וקבלים, או  מועצההלפי החלטת  3.5.8

 .Kעם קלפות  CIרק מקום שמור עבורם. הציוד יותקן בקופסאות 
הינו עקרוני בלבד. המיקום המדויק יקבע על ידי   תכניותמיקום המרכזייה המסומן ב 3.5.9

 הממונה.
 מבנה המרכזייה יבוצע בהתאם להנחיות הממונה. 3.5.10
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, אשר יותאם לדרישות התחזוקה. בתא ח"ח תותקן הכנה מאסטרבכל תא יותקן מנעול  3.5.11
למנעול תליה שיסופק על ידי חברת החשמל. תא ח"ח יהיה עם גב עץ, כולל קופסת 

תקן בחלק העליון בצד. בין קופסאות ההסתעפות למפסק הראשי יושחל הסתעפות שתו
כבל בצינור או תעלה, הקופסה וחתך הכבל במידות לפי גודל החיבור. יודגש כי גם 

   במרכזיות אשר לא יוחלפו יוחל, המנעול כך שיענה על דרישות העירייה.
ידי ברגים. הנוסח  כל הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדוויץ חרוטים שיוצמד ללוח על 3.5.12

 המדויק לשילוט מפורט בתוכניות ימסרו סופית בשעת בדיקת הלוח אצל היצרן.
 מהשטח המנוצל. 30%ייקח בחשבון שמירת מקום פנוי בשיעור של   יצרן לוחות חשמל 3.5.13
מאמ"תים. בחלל ארגז  12שורות מבטיחים מקסימום  2יהיו רק  CI 4בכל קופסת  3.5.14

מ"מ  4*50מסגרת מתכת. פס הארקה מנחושת בחתך  על CIהפוליאסטר יותקנו ארגזי 
יותקן בחלל ארגז הפוליאסטר וכל מוליך ישולט במספר המעגל או מספר האלקטרודה. 

 לאחר גמר חיבור הלוח יש לבצע איזון עומסים בין הפאזות.
הציוד בלוח החשמל יורכב על גבי פלטת מתכת מגלוונת מאחורי פנלים מתפרקים עשויים  3.5.15

 או ארטרון עם ידיות קבועות. K.Mדגם  CIאו חילופין בקופסאות  מחומר מבודד
, יצרנים שנידר, 60947אמפר מגושרים בהתאם לת"י נ-קילו 10המאמתים יהיו לזרם קצר   3.5.16

, עם הגנה על המגעים נגד נגיעת יד. כל מא"מת יחובר ישירות לפס ABBמרלן ג'רלן או 
התחתון. מהדקים לחוט  -דקים בחלק הצבירה לפי העומס, והיציאות יהיו מחוברות למה

מ"מ המהדקים בחלק התחתון יהיו עם  35-מ"מ, ו 25מ"מ ופסי אפס והארקה לחוטים  16
באמפרים   הפרדה פיזית בין המעגלים כולל סימונים. מגען ראשי בלוח בגודל לפי תכנית

 טלמכניק, סימנס.   ,AC3 , B.B.C -ב
ומד בעומס. מפז' בורר פיקוד יהיה במצבים מפז' מקצר מגען יהיה מאותו סוג יצרן הע 3.5.17

הנ"ל, דגם פקט עם ידית מצמד ידני: מופסק, הפעלה דרך בקר אנרגיה, תא פוטו אלקטרי 
או  שעות כדוגמת גרסיליין 150 -פלוס שעון במקביל, שעון שבת עם רזרבה מכנית ל

TEVEN 172  תא פוטו אלקטרי ש"ע מאושר ע"י המועצה אסטרונומי או ,DS053  דגם
גרסיליין עם עינית, ממסר חוסר מתח להפסקת המפסק הראשי בחוסר אפס בכניסה 

. להארת הלוח כולל הבטחה ומ"ז P.Lמח"ח, פס להארקת יסוד ומנורת פלואורסנטית 
 .B.B.Cאו  DEHN  וח"ק כולל אבטחה. יש להרכיב אבטחה נגד פריצת מתח כדוגמת

 ן כולל הכנה בלוחות החשמל.אספקת מסגרת ממתכת לפי התוכנית להשקעה בבטו 3.5.18
(, או מסד מקורי מפוליאסטר משוריין שיעוגן 30-המרכזייה תותקן על יסוד בטון )ב 3.5.19

 לקרקע.
 בביצוע המרכזייה יש לפעול על פי ההנחיות שלהלן: 3.5.20

  יש לפעול על פי ההערות והעדכונים מסומנים על גבי תכנית חשמל של הלוח אשר תוגש ✓
 לאישור הממונה.  על ידי הספק

אך   יבוצעו  CIכל החיזוקים של הציוד והאביזרים בארגזים מפוליאסטר ובקופסאות  ✓
 בהכנות אורגינליות, אסור לקדוח חורים חדשים בארגזים ובקופסאות.  ורק

 .CIבתוך תא צרכן יותקן פח עבודה להתקנת מבנה קופסאות  ✓

 כנית.שלמות ללא גישור לפי המסומן בת CIקופסאות  3פסי צבירה יהיו באורך  ✓

 כלפי משקוף יש לתאם עם הממונה. CIגובה התקנת מבנה קופסאות  ✓

 מבודדים.  אחת לשנייה יהיו עם ראשים CIהברגים לחיזוק קופסאות  ✓

 מבנה חזק ויציב. כמות החיזוקים הנ"ל תהיה לפי הדרישות של היצרן כדי להבטיח ✓

 חיזוקים.  20 - 18  לפח יבוצע על ידי CIחיבור מבנה  ✓

 תקן על מסילות ויהיה מודולרי.כל הציוד יו ✓

 הציוד המודולרי יוגבה עד לקלפות. ✓

 .CIחוטי חיווט יונחו מתחת לפח העבודה של קופסאות  ✓
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 יהיו אטומות. CIכל היציאות והכניסות של כבלים למבנה קופסאות  ✓

מ"מ.  4גומי בעובי עד  - 4CIלצורך כך יש להניח בין פלנצ'ים ובין תחתית קופסאות  ✓
ים יהיו בהתאם לקוטר הכבלים עבור מוליכים אחרים יש להתקין חורים בפלנצ'

 ביצוע יש לתאם עם הממונה.  אנטיגרונים בגודל המתאים.

מאמ"ת בכל מעגל יחובר ישירות לפסי צבירה. לא יהיו גשרים בין מאמ"תים של  ✓
 מעגלים שונים.

 בלי הורדה בחתך. –חתך חוטים יהיה בהתאם לזרם מאמ"תים לפי חוק החשמל  ✓

מהדקים לחיבור כבלים יותקנו ממול הכניסות כדי להבטיח כניסה ישירה של הכבלים  ✓
 למהדקים.

ס"מ בתוך קופסאות מהדקים כדי  19בעומק של  CIעל הספק לבדוק צורך בקופסאות  ✓
להבטיח מרחק מתאים בין התחתית של קופסת המהדקים לפס "אפס" בתוך הקופסא, 

 של הכבלים.  עבור העברה נוחה

בתוך פרופיל חיזוק להרכבת  A 250להתקין בקופסת המהדקים פסי צבירה מומלץ  ✓
"ארקה" על רגליות מבודדות באורך הדרוש כדי להבטיח -מהדקים ופסי "אפס" ו

ראה תכנית  –מרחקים הדרושים למעבר חופשי וחיבור נח של מוליכים למהדקי כניסה 
 של הלוח עם הערות ועדכונים. 

 חובר לבורג נפרד."ארקה" י -" ו0כל מוליך " ✓

 ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים. –"ארקה"  -" ו0חיבורים לפסי " ✓

 ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים. - CIהתקנת ציוד בתוך קופסאות  ✓

 תהיה יציבה עם סטופרים בודדים.  התקנת מאמ"תים במסילות ✓

יש למקם   שרים.לא מגו A50X1מאמ"תים  4לקולטי ברק יש לבצע אבטחה על ידי  ✓
  בהתאם יש למקם פסי צבירה ולבצע - 3CIמאמ"תים, הנ"ל בחלק עליון של קופסת 

 מחיצה.

 התקנת גוף תאורה בתוך הלוח ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים.  ✓

 גוף תאורה יותקן מעל חזית הלוח. ✓

מ'  4.5אורך עין פוטוצל תותקן בחור בארון, עם גגון למניעת אור ישיר, יש להכין כבל ב ✓
בין מהדקים לעין פוטוצל. מיקום של אנטיגרון עבור יציאת הכבל הנ"ל יש לתאם עם 

 הממונה.

" ופס 0( יש להמשיך פס "35X5" ו "ארקה" של קו הזנה )0עבור חיבור גידים של פס " ✓
מ"מ בכל פס לחיבור גידים  8ברגים בקוטר  2תחתונה ולבצע  CI"ארקה" לקופסא 

 י נעל כבל.מ"מ על יד 35קוטר 

 מ"מ לפחות. 50" ובין פסי "הארקה" יש לבצע בחוטים בקוטר 0גשרים בין פסי " ✓

 ופס ארקה מחוץ לקופסאות. CIיש לבצע שני גשרים בין פסי "ארקה" בתוך קופסאות  ✓

בברגים עם אומים  CIרוזטות של מ"ז "פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסים קופסאות  ✓
 ולא בברגי פח.
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  CIמצמדים של מ"ז "פקט" במצב "מחובר". פתיחת מכסה קופסאות לא יהיו נעילות ב ✓
 תתאפשר בכל המצבים של מ"ז "פקט".

  השלטים יהיו שלטי "סנדביץ" מחוזקים היטב במכסים ללא ברגי מתכת. נוסח שלטים ✓
 ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים. סימון על הציוד יבוצע בטוש בלתי נמחק.

 כנית של הלוח עם הערות ועדכונים.ראה ת –סרגלי מהדקים  ✓

 יהיו כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקה בטיחותית של הלוח. ✓

 ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים. –סכמות כוח ופיקוד  ✓

 ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים. –ציוד בלוח  ✓

מ"מ וכן  6על ידי חוט קוטר   CIיש לבצע גשרים בין כל פחי העבודה של קופסאות  ✓
 לבצע שני גשרים בין פח העבודה של הלוח ופח הארקה . 

 .IP – 65 -ארון עם דלתות יהיה בדרגת אטימות לא פחות מ ✓

 יש להזמין את הארגזים עם מעצורי הדלת ולדאוג לבידודם על ידי החומר המתאים.  ✓

 
 מערכת מניה 3.6

תאורת הרחובות החדשה למערכת )פנימי( בכל אחד מיישובי המועצה יותקן מונה חשמל נפרד  3.6.1
 של היישוב.

 מערכת המניה תתאים לדרישות המפרט הבינמשרדי. 3.6.2
 " או ש"ע מאושר PM135EH PLUSE - "SATEC  מערכת המניה תהיה מסוג  3.6.3
 המונה יכלול את הפרטים הבאים: 3.6.4

 רמת איכות חשמל בסיסית. ✓

 מניית אנרגיה + תעו"ז. ✓

 אגירת נתונים +יומן אירועים. ✓

 שעון זמן אמיתי. ✓

 ללת גיבוי.סו ✓

 כניסות דיגיטליות , יציאת ממסר , ומדידת הרמוניות.  2 ✓

 RS-485  או  )אינפרא אדום(  IRתקשורת:  ✓

 
 (:08מפרט טכני  08.07.13.04) שעון פיקוד 3.7

מראש   שעון מסוג אסטרונומי המאפשר להפסיק ולחבר את מעגלי התאורה בזמנים קבועים 3.7.1
 ועל פי עונות השנה.

ת, תוכנה מובנית פנימית לצורך חישוב זמני כיבוי והדלקה באופן שעון זה יכלול זמן אמ 3.7.2
 אוטומטי בהתאם לתאריכים ועונות השנה.

 אפשרות למיתוג ושליטה על השעון בידי העירייה. 3.7.3

 לאפשרות ניתוק וחיבור ללא תלות בשעון  A10X1  מפסק                            
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 מפרט טכני למערכת בקרה   \תנאי סף 4 פרק

 י כלל 4.1 

 , המותקנים  על  עמודי התאורה. LEDתאורת הכבישים מיושמת  באמצעות גופי תאורה 

הצורך בשיפור ברמת השירות, התחזוקה וכן חיסכון ובקרה על צריכת האנרגיה מחייב התקנת 
מערכת בקרה מרחוק המאפשרת שליטה על כל מרכזיית תאורה ועל כל פנס ברחבי המועצה, 

וכיבוי, מדידה ודיווח על צריכת האנרגיה, חיווי תקלות, ועמעום  לרבות דיוק בזמני ההדלקה
 ברמת הפנס הבודד.

החכמה והצורך בחיבורי חשמל ייעודיים עבור מצלמות, חיישנים/ העיר  כהיערכות לפרויקט
, תתוכנן מערכת תאורת המועצהמטענים לרכבים חשמליים ואמצעים אלקטרונים שונים ברחבי 

}יישום זה הינו  24/7, באופן קבוע המועצהקת חשמל ברחבי הרחוב לשמש גם כקו חלו
להפעלה מהמגען הראשי הקיים במרכזיה{. שידרוג מתקני , להחלטת המועצה, אופציונלי

תתאפשר ע"י העברת השליטה על כיבוי המועצה התאורה לחלוקת חשמל קבועה ברחבי 
 והדלקת התאורה אל יחידות הקצה והתקשורת. 

התאורה ע"י הספק, תעשה בתוך מגש האביזרים לצורך קלות הגישה התקנת הבקר בעמוד 
ניתן להתקין את יח' הקצה בתוך גוף והתפעול, כמו גם למניעת תקלות עקב טמפרטורות גבוהות.

 התאורה , ההתקנה תהיה חייבת לקבל אישור מהמפקח או נציג המועצה

העמוד לצורך חיבור לצורך ההתקנה יבצע הספק הכנה של חיווט מגוף התאורה לתחתית 
 )במידה והתקנת יח' הקצה תהיה בתחתי העמוד( הבקרים.

 ללא מחברים או מופות  הכנה ליח' הבקרה תהיה אחידה ורציפה ה

 סימון ברור.סיומת ההכנה בשני מהדקים על מגש האביזרים אשר בתחתית העמוד  עם 

יהיה מקום בתוך  , ככל שלאההמרכזייהתקנה של הבקרים במרכזיית התאורה תעשה בתוך 
אשר תחובר למרכזיה מבחוץ עם קדח  תקנית עודית ייה יותקנו הבקרים בקופסא ייהמרכז

 להעברת החיווט.

יסומן באופן ברור ובולט שהמתקן מוזן  הבעמודים עם הזנה קבועה או כל מתקן עם הזנה קבוע
 באופן קבוע בהתאם לחוק.

מה את הזכות לקבל את המלצת המציע למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המועצה שומרת לעצ
בדבר סוג המערכת המוצעת על ידו או לדרוש התקנת מערכת אחרת, ככל שלדעתה המערכת 

אינה עונה על הדרישות המפורטות במכרז זה, והכל בהתאם לשיקול דעתה  ע"י המציע המוצעת
 הבלעדי.

יתקין את מערכת המציע מתחייב כי ככל שיוכרז כזוכה, יפעל בהתאם להנחיות המועצה ו
 תבחר המועצה. אי מימוש סעיף זה בהתאם ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם.הבקרה ש

 

 

 

 תיאור התקשורת והעברת הנתונים ממרכז הבקרה לבין מרכזיות התאורה וגופי התאורה  4.2

כיוונית, בין מרכז הבקרה לבין מרכזיית התאורה ולכל -התקשורת תאפשר העברת נתונים, דו
ורה בשטח דרך מרכזיית התאורה, כל מרכזיית תאורה וכל פנס יהיו בעלי כתובת גופי התא
 ,  לצורך זיהוי והתקשרות אינדיווידואלית או התקשרות קבוצתית.IDדיגיטלית 
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 25%תלת פאזי בהתאם לזרם הפאזי בפועל ובתוספת בכל מרכזיית תאורה יותקן  בקר תאורה 
כיוונית, המאפשר את -ת והעברת נתונים, דוהמשמש לתקשורלטובת גידול צריכה בעתיד, 

 המפורט להלן:

)יחידות  PLCהעברת נתונים בין מרכזיית התאורה לבין גופי התאורה, באמצעות מתאמי תקשורת 
  ,    לא יתאפשר להתקין מגברים ו/או מסננות חשמליות במתקן התאורה.קצה(

צעות מתאמי תקשורת העברת נתונים בין מרכזיית התאורה לבין גופי התאורה, באמ •
,    לא יתאפשר להתקין מגברים ו/או מסננות חשמליות PLCויחידות קצה בשיטת 

 במתקן התאורה. 

תקשורת דו כיוונית בין יחידות הקצה ובקר התאורה, בטווח של  -טווח שידור וקליטה  •
 50מטר, יתבצע בתקשורת על קווי הרשת בפרוטוקול תקשורת ייעודי בתדר  5,000עד 

)ללא תדר גבוה(, לא יתאפשר להתקין מגברים ו/או מסננות חשמליות במתקן הרץ 
 התאורה

העברת נתונים בין בקר התאורה המותקן במרכזיית התאורה לבין מרכז הבקרה,  •
, LAN יתואו בתקשורת קו GPRSבאמצעות מודם סלולארי   TCP/IPבתקשורת 

 להחלטת המועצה.

 PLC/GSMרה   בקר תאורה נשלט מרחוק, ממרכז הבק 4.3 

יאגור בתוכו את כל  ,IPבקר התאורה יותקן במרכזיית התאורה, יהיה בעל כתובת דיגיטלית 
של גופי התאורה, שעות הדלקה, כיבוי, עמעום,  IDנתוני מתקן התאורה לרבות מספרי 

כיווני, בין מרכז -וישמש כתחנה להעברת נתונים, דו תיזמונים לניטור תקלות, שעון זמן אמת 
 :ולכל פנס בשטח, כמפורט להלן: הבקרה

מיחידות לפחות למרכזיה בודדת    גופי תאורה   500  עלבקר התאורה יאפשר שליטה  .א
גם בהעדר תקשורת עם מרכז הבקרה ו/או . התאורה הנמצאים בפנס או בעמוד הקצה

גופי התאורה לרבות ביצוע  עם תוכנת ניהול התאורה, בקר התאורה ימשיך ויתפעל את
הדלקה, כיבוי, עמעום, ניטור תקלות, בהתאם לתזמון ותוכניות פעולות ה

הפעולה/עמעום, שנקבעו לו מראש ע"י תוכנת הבקרה. במקרה של העדר תקשורת עם 
מרכז הבקרה ו/או עם תוכנת ניהול הבקרה, תשלח המערכת הודעת תקלה למנהל 

 המערכת אצל המזמין.

או עבור כל פנס , לרבות קביעה נתונים המתקבלים ממרכז הבקרה עבור המרכזייה ו/ .ב
ועדכון זמני הפעלה/כיבוי אוטומטיים, הפעלה וכיבוי באופן יזום, קביעה ועדכון 

, הכנסת פרמטרים RTC, תוכניות עבודה ו/או חיסכון באנרגיה, סנכרון שעונים 
 תפעוליים וכו'. 

העברה למרכז הבקרה נתוני סטאטוס של המרכזייה, מצב דלת, לרבות העברת  .ג
מטרים החשמליים, נתוני צריכת חשמל מיחידת מדידה דיגיטלית מקומית הפר

המותקנת במרכזיית התאורה. תתאפשר אופציה לחיוויים נוספים כדוגמת: חיווי מצב 
מגענים, חיווי מצב מפסק בורר פיקוד )ידני, מנותק,  שעון הדלקה מקומי, בקרה 

 מרחוק(.

נס בשטח, מצב תקינות הפנס, אחוז העברת הנתונים  למרכז הבקרה המתקבלים מכל פ .ד
של יחידות הדרייבר   DALIהעמעום, שעות עבודה מצטברות וכמוגדר בפרוטוקול 

 . IEC62386, בהתאם לדרישות תקן   LEDבפנסי ה 

אמפר יתאימו לדרישות ת"י  40בקר התאורה על כל רכיביו יתאימו לזרם פאזי של עד  .ה
כולל  60950מה לדרישות תקן ישראלי יש להציג תעודת בדיקה מלאה להתא,  60950

 הרלוונטיים. EMCהתאמה לתקני 
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מעלות צלסיוס  75לעבודה בטמפרטורת סביבה של  יתאימו -על כל רכיביו בקר תאורה  .ו
 לפחות ויתועד בתעודת הבדיקה הנ"ל.

 יש להציג אישור משרד התקשורת עבור המודם הסלולרי המובנה של בקר התאורה. .ז

 פשר את מצבי העבודה של מתקן התאורה כמפורט להלן: מערכת הבקרה תא  4.4 

הפעלה/ניתוק או עמעום של כל פנס או קבוצת פנסים   -הפעלה ידנית מתוכנת הניהול  .א
 מתוכנת הניהול באופן ידני ויזום.

הפעלה/ניתוק או עמעום של כל פנס או קבוצת פנסים  בהתאם  -הפעלה מקומית .ב
התאורה, המתעדכן אוטומטית מתוכנת  לפקודות ותוכניות עמעום שיתקבלו מבקר

 הניהול. הדלקה וכיבוי יהיו במשטר של שעון אסטרונומי. 

המערכת תאפשר הדלקה/כיבוי ועמעום הפנסים  –הדלקה וכיבוי באמצעות התקשורת  .ג
 .24/7גם במקרה שהפנסים יחוברו באופן קבוע לרשת החשמל 

 (ע"י המזמין מאושר או ש"ע SATECקריאת מד אנרגיה חיצוני )כדוגמת  .ד

, בקר PM135EH PLUSE, כדוגמת דגם SATECבכל מרכזייה תותקן יחידת 
התאורה יוריד את נתוני הצריכה מיחידה זו ויעבירם לתוכנת הניהול במרכז הבקרה. 

.  הקיים בבקר המוצע MODBUS RS485תקשורת ממשק הנתונים יועברו באמצעות 
ר ישולם לקבלן הזוכה )המבצע כאמו   SATECעבור הספקה והתקנה של יחידת ה 

 את העבודה( בנפרד בהתאם לכתב הכמויות.

(  לפחות, I/Osפקדים דיגיטליים ) 8בקר התאורה יאפשר קריאת יחידת הרחבה של  ה.
 והעברת הנתונים אל תוכנת הניהול במרכז הבקרה. RS485 MODBUSבתקשורת 

 

 

 

LC/DALI   (Power Line Pתקשורת באמצעות  קווי רשת החשמל   -יחידות הקצה 4.5 
Communication  .) 

כלול משדר/מקלט ייעודי, יותקן בבסיס עמוד התאורה או בגוף יחידת הקצה ת .א
, וישמש להעברת נתונים, דו כיווני, בין הפנס IDהתאורה, יהיה בעל כתובת דיגיטלית 

לבין בקר התאורה המותקן במרכזיית התאורה ו/או לשליטה על מערכת ההפעלה של 
 התאורה.  גוף

שמש כאמצעי לבקרת העמעום, הדלקה, כיבוי וחיווי תקלות ברמת גוף יחידת הקצה  ת .ב
 התאורה.

. פרוטוקול DALIאפשר שליטה ותפעול של גוף התאורה בתקשורת יחידת הקצה ת .ג
בהתאם לסוג יחידת הקצה  IEC62386יתאים לדרישות תקן   DALIהתקשורת

(LED.) 

מחדל,  גוף התאורה ידלוק לעוצמה מלאה באופן וכברירת ביחידת הקצה בעת תקלה  .ד
 אוטומטי.

 : את המפורט להלןאפשר יחידת הקצה ת
 ייעודי במרכזיית התאורה:התאורה הבקר  עםהפעלה בתקשורת דו כיוונית  

 ;גוף התאורהיאפשר שליטה מלאה על  .א
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 ביצוע פקודות הדלקה/כיבוי ועמעום; .ב

 העברת נתוני תקינות של גוף התאורה; .ג

 וני תקלות מגוף התאורה;העברת נת .ד

 ;העברת נתוני הספק מגוף התאורה )באחוזים( .ה

 

  5,000ובקר התאורה, בטווח של עד  יחידות הקצה תקשורת דו כיוונית בין  -טווח שידור וקליטה 
, לא הרץ )ללא תדר גבוה( 50מטר, יתבצע בתקשורת על קווי הרשת בפרוטוקול תקשורת ייעודי בתדר 

  ם ו/או מסננות חשמליות במתקן התאורה.יתאפשר להתקין מגברי

יש להציג תעודת בדיקה מלאה להתאמה  - IEC61347-2-11יחידת הקצה תתאים לכל דרישות תקן 
 .הרלוונטיים EMCכולל  התאמה לתקני , IEC 61347-2-11לתקן 

מעלות צלסיוס לפחות ויתועד בתעודת  75לעבודה בטמפרטורת סביבה של  יחידת הקצה תתאים 
 יקה הנ"ל. הבד

 יחידת הקצה תהיה בעלת הגנה חשמלית "בידוד כפול"  ויתועד בתעודת הבדיקה הנ"ל. 

 לפחות ויתועד בתעודת הבדיקה הנ"ל.  IP65בעלת הגנה מלחות ואבק ברמת תהיה  יחידת הקצה 

קצה בתוך גוף התאורה  יש להציג תעודת השלמה לתקן ישראלי  יחידת הבמידה ויוחלט על התקנת 
 . 2.3חלק  20

 

 תכנת הניהול במרכז הבקרה:  4.6  

תאפשר גישה מקומית ממחשבים המותקנים על תותקן בשרת מאובטח ו תוכנת הניהול .1
 .באמצעות דפדפן סטנדרטי רשת האינטרנט

גישה לתוכנת הניהול תתאפשר רק למורשים עם סיסמאות שונות בהתאם לרמות  .2
 חשיפה לתוכן כפי שיורה המזמין. 

 ג את גופי התאורה ומרכזיות התאורה על מפה אינטראקטיבית.  תוכנת הניהול תצי .3

 10,000 -תוכנת הניהול תאפשר לנהל את מערך התאורה בפריסה עירונית הכולל עד .4
 מרכזיות תאורה. 70 -פנסים וכ

 הפעלת התאורה תתבצע במשטר של שעון אסטרונומי.  .5

של פנסים ו/או  תוכנת הניהול תאפשר תכנון מקדים והעברת הנתונים, אל קבוצות .6
 מרכזיות תאורה ו/או לרמת פנס בודד.

התוכנה תאפשר קביעה של קבוצות, מרכזיות ופנסים. לכל קבוצה ניתן לקבוע תוכניות  .7
 תרחישי רמות עמעום שונות. 8עמעום שונות. כל תוכנית עמעום תכלול עד 

מיפוי של עמודי   לבצעהקבלן הזוכה  )ללא תשלום נוסף(  באחריות  .8
, מספרי  GPSרכזיות התאורה, כולל מיקום בקואורדינטות התאורה ומ

של הפנסים  ופוטומטריהעמודים, מספרי מרכזיות, דגם, הספק 
  וכל', וכוהמותקנים  על כל עמוד, רישום הפאזה שאליה מחובר כל פנס 

 להפעלה מיטבית של מערכת הבקרה ותוכנת ניהול התאורה.   הנדרש
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של גופי התאורה,  IDקני התאורה לרבות מספרי תוכנת הניהול תאגור את כל נתוני מת .9
של בקרי התאורה המותקנים במרכזיות התאורה, שעות הדלקה, כיבוי,  IPמספרי 

-להעברת נתונים, דוגם שמש תו עמעום, תזמונים לניטור תקלות, שעון זמן אמת 
באמצעות בקרי התאורה המותקנים  כיווני, בין מרכז הבקרה ולכל פנס בשטח

 התאורה.במרכזיות 

 

 :התוכנה תציג את מצב העבודה של המרכזייה והפנסים 4.7  

 פנסים תקולים יוצגו בצבע אדום; .א

 פנסים דולקים יוצגו בצבע צהוב; .ב

 פנסים שאבדה עמם התקשורת יוצגו בצבע אפור; .ג

 , מספרו, כתובתו הדיגיטלית, סוג הפנס וכו';GPSלכל פנס יוצע מסך המתעד את מיקומו  .ד

 מרכז הבקרה יאפשר:ממשק השליטה של  .ה

 כניסה באמצעות האינטרנט )באמצעות סיסמא והגנה(; •

 ניטור קבוע ושליטה קבועה של מערכת התאורה גם כאשר אין משתמש מחובר; •

 אפשרות שליטה מהאינטרנט; •

 הצגת מערכת התאורה , כל פנס וכל מרכזיה; •

 אפשרות להציג את הנתונים על מפת הכביש; •

 ת כדוגמת, מרכזיות תאורה, בקרי תאורה;אפשרות להוסיף רכיבים למערכ •

 ;SATECהצגת נתוני צריכת האנרגיה מיחידת ה  •

 פונקציות: •

 הדלקה וכיבוי מרחוק; ✓

 חלוקת מרכזיות התאורה והפנסים לקבוצות עבודה;  ✓

 קביעת תוכניות עמעום לפי קבוצות;  ✓

 עדכון מצב מערכת כל שעה לפחות;  ✓

, GPSיטלית, מיקום, מיקום הצגת נתוני המרכזיות: כדוגמת, כתובת דיג  ✓
 וכו'; SIMסטאטוס, מספר 

, GPSהצגת נתוני הפנסים/עמודים: כדוגמת, כתובת דיגיטלית, מיקום, מיקום   ✓
 סטאטוס, סוג פנס/נורה, ציוד הפעלה וכו';

הצגת נתוני צריכה בזמן אמת ו/או היסטוריה של מרכזיית התאורה: צריכת   ✓
 וכו';  ספקים,אנרגיה, מתחים, זרמים, מקדם הספק, ה
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תקינות נורה, בזמן אמת ו/או היסטוריה של גוף התאורה:  סטטוסיםהצגת   ✓
 ;תקינות דרייבר, רמת הספק מוצא באחוזים, תקינות התקשורת וכו'

הפקת דו"חות אנרגיה לכל מרכזיה, קבוצת מנורות ו/או מנורה בודדת כולל   ✓
 הספק מצטבר, שעות עבודה, מקדם הספק, וכד';

מחוץ לזמן המתוכנן, תאורה תאורה פועלת ת מרכזיה, צריכת אנרגיה דווח תקלו  ✓
  לא פועלת בתוך זמן הזמן המתוכנן, תקלה באספקת מתח חח"י, בקר תאורה,

 תקשורת וכו';

 דו"חות מרכזים: צריכת אנרגיה, חיסכון, תקלות, וכו'; ✓

 .הפקת דו"ח של תקלות ✓

 
 סייבר .אבטחה מפני פריצות והתקפות  –אבטחת מידע    4.8 

 
ספק מערכת בקרת התאורה יגיש מסמך מאת יצרן המערכת המעיד כי המערכת המוצעת עומדת 

 אבטחה מפני פריצות והתקפות סייבר, במספר רמות, כמפורט להלן: –בדרישות אבטחת המידע 

 התקשורת בין בקר התאורה המותקן במרכזיית התאורה לבין תוכנת הניהול           א

 לול מנגנוני אבטחה בשתי רמות:היושבת בענן תכ

 .APNתאפשר תמיכה ב  GSM (2G/3G/4G) -תקשורת ה –ברמת התשתית  •

תיושם אבטחת מידע באמצעות  – TCP/IPברמת תעבורת הנתונים בתקשורת  •
 .VPN (OpenVPN)ותמיכה בחיבור  HTTPS (SSL)יישום כדוגמת 

 עירונית, יהיה כדוגמתענן התקשורת, שעליו יושבת תוכנת ניהול בקרת התאורה ה  ב

EC2 CLOUD .של אמזון 

 ענן התקשורת יכלול מנגנוני אבטחת מידע והגנות סייבר מסוג: 
 "חומות אש" רשתיות מובנות המאפשרות רשתות פרטיות ייעודיות. •
 בין כל השירותים המיושמים בענן התקשורת. TLSקידוד  •
 אופציות קישור המאפשרות רשתות פרטיות ייעודיות. •
 .DDoSעומסים אוטומטי על שירותים בענן למיתון השפעת התקפות איזון  •
 יכולות הצפנה נוספות ככל שיידרש. •

 
פתרון המציע עבור אבטחת המידע )אבטחת מאגר הנתונים ואבטחה מפני פריצות והתקפות ( יתקבל 
רק לאחר אישור של מנהל אבטחת המידע במועצה , באחריות המציע לבצע שינוים באבטחת המידע 

 במידת הצורך על פי הנחיות מנהל אבטחת המידע של המועצה

 

 

שתסופק ע"י הקבלן ו/או מערכת לצורך התחברות ותפעול מערכת בקרת התאורה  ממערכת שו"ב )שליטה ובקרה(  4.9
של מערכת הבקרה. המציע, ככל שיזכה במכרז, מתחייב  APIשל המזמין, יגיש המציע  עם הצעתו את ה  אחרת /עתידית

ף פעולה עם אנשי השו"ב ולספק את הפרוטוקולים לצורך כתיבת התוכנות הייעודיות וכן ישתף פעולה באינטגרציה  לשת
 של המערכות. 

 בקרה ומדידות  ניהול הפרויקט,   - 5פרק 
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)כולל  החדשה התאורה והתקנת( תאורה ועמודי החשמל תשתיות)כולל  קיימת התאורה פרוק פרויקט        5.1
)שיגיע  פרויקט מנהל"י ע ינוהל אשר  הזוכה של צוות"י ע יבוצע( תאורה ועמודי החשמל תשתיות
 כל נוכח)שיהיה   עבודה ומנהל( המועצה"י ע שיידרש כפי, חשוב עבודה שלב בכל המועצה ליישובי

 מנהל של והתעודות"ח קו,  הפרטים(. המועצה מיישובי יותר או באחד עבודה תתבצע שבו הזמן
 את לראיין הזכות את לעצמה שומרת המועצה.  למכרז מההצעה חלק יהוו בודההע ומנהל הפרויקט

 .ההצעה לבחירת כתנאי החלפתם ולדרוש, ההצעות בדיקת במסגרת העבודה ומנהל הפרויקט מנהל

שנים בהתקנת  5ראשי   ובעל ניסיון של לפחות   חשמלאי רישיון בעל חשמלאי יהיה הפרויקט מנהל     5.2 
 רחובות.מערכות תאורת 

"ז המתוכנן של הפרויקט, אשר יהווה הלואת   GANTTהפרויקט המיועד יכין בצורת תרשים  מנהל       5.3
  חלק מההצעה.

. 13201"י ת לדרישות יתאימו ואיכותה ההארה עוצמת ההתקנה לאחר כי לוודאהזוכה  באחריות    5.4 
, היום מהקיימת באיכות יורדת שלא תאורה לקבלת המועצה אישור לקבל יהיה ניתן חריגים במקרים

 לקבלת אישור והוכחת העמידה בתנאי זה יוגשו חישובי תאורה רלוונטיים. .השדרוג בצוע לפני

 הוארו אשר AS MADEהרחובות  כלהזוכה לבצע אחרי התקנה של כל מרכזייה מיפוי של  באחריות      5.5 
חשמלית  קווית המפרטת את כל  סכימה . המיפוי יכלולמועצהל זה מיפוי ולהעביר זו במרכזייה

 .הנדרשים המאפיינים וכל הגוף צבע, הפוטמטריההמעגלים, מיקום הפנסים, הספקם, דגם , 

דו"ח מפורט המתעד את כלל  למועצה ימסרמרכזייה ויחד עם המפות שלעיל י כלבתום השלמת       5.6 
תעודות אחריות ואנשי קשר. והמערכות שהותקנו לרבות קטלוגים, מפרטים,  פנסיםמרכיבי ה

 על המאור או מי מטעמו, יבדוק ויאשר את הדוח בסיום הליך. הממונה

 AS)   תכנית עדות  במועצה    GIS-ה  לאחראימרכזייה, על המציע להגיש    בכלת  ועם השלמת העבוד יחד         5.7
MADEידו על נעשו אשר השינויים כל ופירוט החדש המצב שלאור מדויק י( אשר תכלול ת. 

 .נקי שטח אחריו המציע ישאיר, עבודה יום כלבתום         5.8 

 6סיום  הפרויקט לא יעלה על ל עד הזמןקצב והיקף ההתקנה יהיו בתאום בין הזוכה לבין המועצה.       5.9 
 . החודשים מיום צו התחלת עבוד

 המדידות. שנים 3 ולאחר תקנותהה בתום מיד -התוצאות לאימות תאורה מדידות לבצע יתחייב הזוכה   5.10  
 .הזוכה"ח ע -המועצה"י ע מאושרת מעבדה או מוסמכת מעבדה"י ע ייעשו

הזוכה יהיה אחראי על  בדיקה ויזואלית ובדיקת תעודות איכות של הגופים המסופקים לאתרי  הקבלן  5.111  
 המועצה, מדגמיות והכנת דוחות שיוגשו למועצה לפני שיבוצע פיקוח  מדידות עלההתקנה, 

 אישור גם וכן זה מפרט עם הפנסים תאימות, לאיכותה הקשור בכל אישורה, העבודה תהליך  על פיקוח   5.12  
 .מטעמו מי או במועצה המאור על הממונה"י ע יתבצעו, המכרז תקופת כל לאורך החשבונות

 ע הפרויקט( שנה מתום ביצו 1)בתקופת הבדק   -  שרות ותחזוקה ,אחריות   6פרק               

מגופי תאורה  10%ובכל זמן נתון , הזוכה מתחייב להחזיק מלאי זמין של הבדק לכל אורך תקופת   6.1
 על חשבונו ובמחסניו  .  -שהותקנו על ידו

 שעות מרגע ההודעה על תקלה.  48המענה לתקלות יינתן תוך   8.2

לצורכי מתן שרות הבדק קופת בקש להתקין גופי תאורה חלופיים בתתבמידה והקבלן הזוכה י  8.3
על הקבלן להגיש לאישור המועצה את הגופים החלופיים המוצעים, לרבות כל המסמכים  -ואחריות

 הנדרשים במפרט זה  . ג"ת חלופי יותקן באישור המועצה בלבד. 

יוחלף. למען הסר ספק, החלפת גופי התאורה במהלך תקופת הבדק כוללת את כל  -כל גוף תקול  
והעלויות הנלוות, לרבות פירוק, אספקה והתקנה בפועל של גוף התאורה, אשר יחולו על  העבודות

שנים.  5 -מסר בהתייחס אליו תעודת אחריות לית –כל גוף שיסופק  הקבלן ויבוצעו על ידי הקבלן.
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מסר תעודת אחריות עדכנית ותקופת האחריות ית –במידה והוחלף גוף במהלך תקופת האחריות 
   חל ממועד אספקת הגוף החלופי.  לאותו גוף ת

אחת לחודשיים דו"ח מעקב לכל מרכזיית תאורה, ועצה על הזוכה להגיש למ -הבדק במהלך תקופת   8.4
 תיעוד מלא של צריכת האנרגיה , התקלות והטיפול בהן במשך תקופה זו . יכלולאשר 

ידי הקבלן -עצה ויוחלפו עלמודגש בזאת כי רכיבי התאורה אשר יוסרו מעמודי התאורה הקיימים במו
הקבלן ימסור למועצה אישור על ביצוע האמור לאתר פסולת מורשה. על חשבונו יפונו ע"י הקבלן 

בנוסף, יערוך הקבלן רשימה מלאה של ציוד שהוסר מן העמודים והועבר לאתר מאת אתר מורשה. 
 פסולת מורשה . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כזיה  תוכנית מר                     
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 למפרט טכני   נספחים
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 המציע מ ותיעוד נדרש דרישות סף  -טבלת ריכוז:   1נספח 

 

הערות למילוי הטבלה: )הטבלה הינה רשימת דרישה מרוכזת לנוחות המציע בלבד וההתייחסות תהיה 

 לתוכן המסמכים כפי שנדרש במסמכי המפרט(. המציע ימלא את הטבלה ויגיש את המסמכים הנדרשים

 )תנאי סף(.

על המציע למלא את הנתונים בטבלה, באין התייחסות מלאה לאחד או יותר מסעיפי הדרישה  .א

המפורטים בטבלה להלן, יפרש המזמין שאין למציע את היכולת לממש את הנדרש והצעתו תפסל 

 על הסף.

המציע כל סעיף בטבלה להלן הינו סעיף סף המהווה תנאי הכרחי לאישור ההצעה. אם אין ביכולת  .ב

 לענות תשובה מפורטת ו/או אין ביכולת המציע לעמוד בדרישה מסוג זה, הצעתו תפסל על הסף.

חובה לענות על כל סעיפי הדרישות המפורטים בטבלה להלן ולגבות את התשובות ע"י המסמכים  .ג

הנדרשים, שיצורפו על ידי המציע לטבלה זו. המסמכים ימוספרו כמפורט בטבלה, יש לסמן את 

מסמך ליד הפסקה המתאימה במסמך שמצרף המציע, ניתן להפנות למספר סעיפים מספר ה

 באותו המסמך.

 תאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי ועל המציע להתייחס לדרישות בהרחבה כמפורט לעיל. .ד

תאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי ואינו פוטר את המציע מחובת התייחסות ליתר סעיפי  .ה

 רטות לעיל. הדרישות המפו

רשימת התיוג להלן מיועדת למילוי על ידי הספק, ואליה יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים  .ו

 ב"תיק המוצר" שעל בסיסם תיבחן עמידתו של המוצר בתנאי הסף הטכנים.

כל המסמכים ירוכזו בקלסר עם מחיצות ,יש לחלק את המסמכים בין המחיצות לכל מחיצה יהיה מספר 

 ( USBה . בנוסף, כל המסמכים  הממוספרים יועברו  במדיה דיגיטלית )לפי המסמך שבטבל

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערה תשובת המציע דרישה #  

   דרישות מהמציע 
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 הערה תשובת המציע דרישה #  

   שם המציע 

   השתתפות בישיבת הבהרות חובה   .1

   קבלה עבור רכישת מסמכי מכרז  .2

   צירוף ערבות בנקאית/ערבות חברת ביטוח   .3

   ערכת שו"ב בדרישות המפרט עמידת גופי התאורה + מ  .4

 איכות מערכת בעלי הנם( בארץ הספק) והיבואן היצרן  .5
 כדוגמת בתחום, -ISO 9001:2015 לתקן מאושרת

  להצעה לצרף יש –" החשמל ותחום תאורה מערכות"
 .מוכר בינלאומי הסמכה גוף י"ע מוסמך ממכון אישור

  

 ל "בחו או בארץ התאורה גופי יצרן מאת הצהרה כתב  .6
  וכי  התאורה גופי של הקניין זכויות של הבעלים הוא כי

.  למזמין המציע הצעת על  הגבלה או מניעה כל אין
 שייכות   התאורה בגופי הקניין זכויות בהם במקרים

 הסבר  בתוספת, בהצהרה הדבר יפורט, שלישי לצד
 גופי את למזמין להציע המציע של זכותו מקור

 המזמין  את שפהי כי המציע יתחייב, כן כמו. התאורה
  בגופי  הקשורה שלישי צד תביעת של מקרה בכל

 . ידו על המוצעים התאורה

  

 ל"בחו או בארץ התאורה גופי יצרן  מאת הצהרה כתב  .7
  שוטף ביצור הינם המוצעים התאורה גופי רכיבי שכל

 . ייצורם של מתוכננת להפסקה כוונה כל אין וכי

  

 :בארץ הספק אל היצרן מאת הסמכה כתב  .8

 בתקופה היצרן מאת זיכיון בעל הינו בארץ פקהס -
 .המכרז פרסום ממועד לפחות שנים 4 של

 התאורה גופי לאספקת בארץ הספק את המסמיך -
 ,בישראל

 ותמיכה חלפים, אחריות, שרות למתן התחייבות -
 .הפרוייקט תקופת משך לכל בארץ לספק טכנית

  

 תאורה גופי באספקת מוכח ניסיון יבואן או/ו ליצרן  .9
  המוצעים מהדגמים רחובות לתאורת LED בוססימ

  או/ו באירופה או/ו בישראל הותקנו אשר, זה במכרז
 הרשת ומתח לתדר מיועד שהציוד לוודא יש) ב"בארה
 לפחות יחידות  20,000 של מצטברת בכמות( , בארץ

 יש האמור להוכחת –. 2016-2019  השנים במהלך
  : להלן כמפורט חתומה  רשימה להגיש

  500 מעל בהתקנה) ההתקנה בוצעה שבהם אתרים -
 (, יחידות

,   LED מטכנולוגיית תאורה גופי של דגמים -
 , ההתקנה תאריך, הספק, כמות

 .היבואן או היצרן אצל קשר איש פרטי -
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 הערה תשובת המציע דרישה #  

 תקן תו של רשמי סימון נושא התאורה  גופי/ גוף  .10
  עמידה  על פקוח על המעיד ENEC או  ישראלי

 .תוקף בר לסימון היתר  להציג יש. הבטיחות בדרישות

  

  הרשום  קבלן הינו, מטעמו התאורה מתקין או, המציע  .11
 2-א בסיווג 270 -ו 160 בענף הקבלנים רשם אצל כדין

 הנדסה  לעבודות קבלנים רישום תקנות לפי, לפחות
  יש  – 1988 -ח"תשמ(, רשומים קבלנים סיווג) בנאיות
 והמציע  במידה. כנדרש רישום תעודת של העתק להציג

  בנוסח  הצהרה גם למלא יש, מטעמו משנה בקבלן נעזר
 .המכרז למסמכי המצורף

  

 גופי  והתקנת באספקה מוכח ניסיון עצמו למציע  .12
, בישראל הותקנו אשר, רחובות לתאורת תאורה
  השנים  במהלך לפחות יחידות  5,000  של בכמות

: להלן כמפורט חתומה  רשימה להגיש יש. 2016-2019
  

 , ההתקנה בוצעה שבהן  תמקומיו רשויות -

, התאורה גופי דגם, הספק, כמות רשות בכל -
 , התאורה גוף יצרן שם, ההתקנה תאריך

 .קשר איש פרטי רשות בכל -

  גופי   של בארץ ספק או/ו יצרן מאת  הסמכה כתב -
  התאורה  גופי ושרות התקנה, לאספקה, התאורה

 המוצעים 

  

 שאת) בפרויקט שלו משנה לקבלן או, עצמו למציע  .13
 בישראל  מוכח ניסיון( , בהצעה המציע ימסור פרטיו

 המוצעת  מרחוק ושליטה הבקרה  מערכת  הפעלת  של
  אחד  גוף/  רשות לפחות עבור רחובות תאורת לגופי

 : להלן כמפורט חתומה  רשימה להגיש יש. לפחות

 . קשר אנשי כולל, ההתקנה בוצעה שבהם אתרים -

 , תקשורת ושיטת הבקרה מערכת דגם -

 , הקצה ידותיח כמות -

 , בקרה עם מרכזיות כמות -

 קשר איש פרטי -

  של בארץ ספק או/ ו יצרן מאת  הסמכה כתב -
 של ושרות התקנה, לאספקה הבקרה מערכת

 .המוצעת המערכת

  

 : להלן המפורטת הפיננסית האיתנות בעל הינו המציע  .14

  כולל  לא) ₪ מיליון 20 לפחות של מחזור כ"סה -
( במצטבר/ביחד ) 2018,  2017, 2016 בשנים( מ"מע

 .  המציע של ח"רו אישור לצרף יש -

 לצרף  יש - ₪ 2,000,000 לפחות של עצמי הון -
 בנקאי מוסד אישור או/ו המציע של ח"רו אישור
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 הערה תשובת המציע דרישה #  
 . העצמי להון בנוגע

  גופים  עסקאות חוק לפי תוקף בר אישור בעל  הינו -
  מנהל  המציע  כי המעיד  1976-ו"תשל  ציבוריים

 המס  לרשויות וחומדו ורשומות חשבונות ספרי
 .כנדרש אישור לצרף יש – כחוק

 . כנדרש בנקאית ערבות להצעתו צירף -

  ISO 9001:2015  ישראלי תקן תעודת בעל המציע  .15
 אישור  לצרף יש - חשמל ועבודות החשמל בתחום
', וכד הישראלי התקנים מכון כדוגמת, מוסמך ממכון
 איכות מערכת בעל הקבלן של ארגונו כי המעיד

 .לעיל כנדרש מאושרת

  

 חשמל ומתכנן מטעמו תאורה מתכנן  יציג המציע  .16
 ניסיון  בעלי שניהם, ראשי חשמלאי רשיון בעל מטעמו

 תאורה  גופי 2000 לפחות של בתכנון שנים 3 לפחות של
 גם  להיות יכול התאורה מתכנן.  )דרכים לתאורת

 שיענה  ובלבד התאורה גופי יבואן או יצרן י"ע מועסק
 מטעם  והחשמל התאורה מתכנני(. מפרטה דרישות על

 בהצעה  יוצגו אשר( איש אותו להיות שיכולים) המציע
 במסגרת  יועסקו אשר המתכננים הנם, במכרז

 . זה מכרז נשוא הפרויקט

  המתכננים של רישיון להצעה לצרף יש האמור להוכחת
 כשכיר מועסק לא שהמתכנן ככל. )ניסיון ופירוט ח"קו

 לשמש זמין הוא כי אישורו תא לצרף יש, המציע אצל
 עבודות על אישורים לצרף יש( המציע עבור כמתכנן

,  לפחות לקוחות 3 עבור רחובות תאורת תכנון
 באופן) אחרת ממשלתית חברה כל או עיריות/רשויות

 פוטומטריים חישובים  לרבות(, עקיפה בצורה או ישיר
   רשימה להגיש יש. בעצמו המוצע המתכנן ביצע אשר

  : להלן פורטכמ חתומה

 , התאורה מתכנן תכנן אותו הפרויקט שם -

 ,  העבודות ביצוע מועד -

 ,  שהותקנה רחוב תאורת גופי  כמות -

 ,  הלקוח שם -

 .מייל כתובת או טלפון ומספר קשר איש שם -

  

  המועצה ביישובי ביקר מטעמו מי או המציע כי הצהרה  .17
 עוצמות,   תשתיות, התאורה מתקן את הן ובדק

 –. בהמשך הסתייגויות לו  יהיו ולא – הואיכות ההארה
 .המכרז למסמכי 7'א כנספח המצורף בנוסח

  

18.     

 מכרז  דרישות בכל לעמוד מתחייב המציע כי הצהרה  .19
, התכנון את ולבצע  הטכני המפרט לרבות, זה

 החשמל תשתיות של  והאחזקה  ההתקנה, ההספקה
 כנספח המצורף בנוסח –  לנדרש בהתאם התאורה וגופי

 .  המכרז למסמכי 7'א
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 הערה תשובת המציע דרישה #  

   טבלת ריכוז נתונים.   .20

.  המציע  י"ע ומאושרים חתומים המכרז מסמכי כל  .21
 יאומת - כלשהו למסמך ד"עו /ח"רו אישור נדרש

 .  כנדרש המסמך ויאושר

  

   תעודת עוסק מורשה   .22

 על ניכוי מס במקור או פטור מכך. אישור  .23

 

  

ריים פי חוק עסקאות גופים ציבו-אישור תקף על  .24
 .1976-)אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו

 

  

   תעודת התאגדות, אישור זכויות חתימה   .25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גופי תאורה  -טבלת ריכוז דרישות ומסמכים נדרשים:  2נספח 
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הערות למילוי הטבלה: )הטבלה הינה רשימת דרישה מרוכזת לנוחות המציע בלבד וההתייחסות תהיה 

דרש במסמכי המפרט(. המציע ימלא את הטבלה ויגיש את המסמכים הנדרשים לתוכן המסמכים כפי שנ

 )תנאי סף(.

על המציע למלא את הנתונים בטבלה, באין התייחסות מלאה לאחד או יותר מסעיפי הדרישה  .ז

המפורטים בטבלה להלן, יפרש המזמין שאין למציע את היכולת לממש את הנדרש והצעתו תפסל 

 על הסף.

הלן הינו סעיף סף המהווה תנאי הכרחי לאישור ההצעה. אם אין ביכולת המציע כל סעיף בטבלה ל .ח

 לענות תשובה מפורטת ו/או אין ביכולת המציע לעמוד בדרישה מסוג זה, הצעתו תפסל על הסף.

חובה לענות על כל סעיפי הדרישות המפורטים בטבלה להלן ולגבות את התשובות ע"י המסמכים  .ט

המציע לטבלה זו. המסמכים ימוספרו כמפורט בטבלה, יש לסמן את הנדרשים, שיצורפו על ידי 

מספר המסמך ליד הפסקה המתאימה במסמך שמצרף המציע, ניתן להפנות למספר סעיפים 

 באותו המסמך.

 תאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי ועל המציע להתייחס לדרישות בהרחבה כמפורט לעיל. .י

ציתי ואינו פוטר את המציע מחובת התייחסות ליתר סעיפי תאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמ .יא

 הדרישות המפורטות לעיל. 

רשימת התיוג להלן מיועדת למילוי על ידי הספק, ואליה יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים  .יב

 ב"תיק המוצר" שעל בסיסם תיבחן עמידתו של המוצר בתנאי הסף הטכנים.

לחלק את המסמכים בין המחיצות לכל מחיצה יהיה מספר כל המסמכים ירוכזו בקלסר עם מחיצות ,יש 

 ( USBלפי המסמך שבטבלה . בנוסף, כל המסמכים  הממוספרים יועברו  במדיה דיגיטלית )

 יש להציג תעודת הסמכת המעבדה  -הערה: לכל תעודות הבדיקה

 הערה תשובת המציע דרישה  #

   שם המציע   .1

   שם יצרן גוף התאורה   .1

   התאורה שם יבואן  גוף  .2

   מפרט טכני של גוף התאורה )מיצרן(   .3

גוף התאורה יהיה בעל מבנה מתכתי,   .4
להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום 
המופק ממקורות האור וממערכת 

 ההפעלה, ללא מערכת אוורור חשמלית

  

   דגם גוף התאורה   .5
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 הערה תשובת המציע דרישה  #

   שם יצרן הלד   .6

   שם יצרן הדרייבר  .7

   הפסדים(  מגוון הספקים  חשמליים  )כולל  .8

 שטף האור הנפלט מגוף התאורה )לומן(   .9

קלווין ובזרם העבודה המוצע   3000 -ב
 והמתאים לכל פוטומטריה המוצעת

  

 החלק הרלוונטי   20תעודת התאמה ל ת"י   .10

 35ºCהתאמה לטמפ' סביבה  •

 IP65דרגת הגנה... •

  דרגת הגנה מפני הלם חשמלי  •
 בדוד כפול

התקן הגנה מנחשולי מתח   •
   10KA/10KVשל בסיווג 

 זכוכית –מפזר אור  •

דרייבר הכולל ממשק  •
 DALIתקשורת 

באם מותקן בתוך גוף  •
התאורה: יחידה/דות הגנה 

ממתח יתר מתמשך והגבלת 
זרם הנעה , בנוסף לת.ב 

 61347-2.1התאמה לת"י 

  

  

  

  

  

   במידה וקיים   CBת.ב.   .11

)דרישות בטיחות  IEC-62031ת.ב. תקן   .12
 (LED -רת המנו

  

  50-100%מקדם הספק בהספק שבין   .13
 )הצהרת יצרן( ומפרט טכני של הדרייבר

  

   הצהרה ליציבות  שטף האור  .14

)תאימות  2.1חלק  961ת.ב. ת"י   .15
 EN-55015אלקטרומגנטית(  או 
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 הערה תשובת המציע דרישה  #

)הפרעות מוליכות, זרמי ת"י ת.ב.   .16
 IEC-61000-3-2הרמוניות(   או 

  

יכות, שינויים )הפרעות מולת"י  ת.ב.   .17
 IEC-61000-3-3רגעיים( או  

  

 IEC-61547או   61547 ת.ב. תקן ת"י  .18
)תאימות וחסינות אלקטרו מגנטית לציוד 

 תאורה(

  

  IEC62262תעודת בדיקה להתאמה לתקן   .19
(IK-08) הולם מכאני 

  

תעודת בדיקה להתאמה לתקן   .20
IEC60068-2-6  זעזועים 

  

 500מוצע שטף אור מכל נורית לד בג.ת ה  .21
 לומן לכל היותר 

  

  1000   וקורוזיה UVת.ב להגנה בפני   .22
 :שעות לפחות, להתאמה לתקנים 

• ISO9227 

• ISO 4628-2 

• ISO 4628-3 

  

   לפחות  70מקדם מסירת צבע   .23

ת.ב  לספקטרום של ג.ת לערך מרבי   .24
ננו מטר( לא יעלה   420-550בתחום הכחול )

 משיא הספקטרום  55%על 

 

  

   IEC62707BINNINGרן ג"ת הצהרת יצ  .25

בהתיחס ..IEC 62471 ,RG0ת.ב. ת"י/  .26
 (.., במידה וקייםלגובה ההתקנה

  

בתוך  ת.ב. לאורך חיים ושרידות  של הלד  .27
שעות לפחות בטמ'  60,000, גוף התאורה

מעלות צלסיוס לפחות,  35סביבה של 
בהתאם לתקנים האמריקאיים או הבי"ל 

 הרלוונטיים כדלקמן: 

 IESTM21 ,מריקאיים::תקנים א
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 הערה תשובת המציע דרישה  #

IESLM80תקנים בי"ל:  , אוIEC62717, 
IEC62722 

  או   LM79  לפוטומטריה ב.ת  .28

EN13032-4 

לואט  לומן 110 ת.ג יעילות •
 ,לפחות

 ת  .ג של אור שטף •

 ת .הספק צריכה של ג •

 כל נורית של היחסית התרומה •
 לומן  500על   תעלה לא ... לד

..... 

 ת .ג של צריכה הספק •

• CRI   70   לפחות 

• 3000K ±175K  האור  צבע 

  

או  IESקובץ דיגיטלי בפורמט   .29
LUMDAT לפיLM79      אוEN13032-4 

  עבור כל פוטומטריה מוצעת

  

ככל שקיים מחבר חשמלי מחוץ לג.ת עבור   .30
יתאים להגנה מלחות  –זינה ותקשורת 

   IP68ואבק 

  

 לתקופת ההסכם מהמציע ל כתב אחריות  .31
 ול )לדים, דרייבר,למכלגוף התאורה 

SPD)ויחידת/דות ההגנה ממתח יתר   וצבע
 מתמשך והגבלת זרם ההנעה 

  

למכלול  מיצרן גוף התאורה  כתב אחריות  .32
 וצבע( SPD )לדים, דרייבר,

  

, הוראות התקנה מיצרן גוף התאורה  .33
 לרבות התאמה למקום ההתקנה

  

 הוראות תחזוקה מיצרן גוף התאורה,  .34
 ביבהלתנאי הסלרבות התאמה 

  

בהתאם לתקן  DALI    ממשק תקשורת  .35
IEC62386     

  

  עבודה של ג.ת המוצעים  הצהרה על זרם   .36
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 הערה תשובת המציע דרישה  #

 LEDמול דפי נתונים של רכיב ה 

קטלוג של יחידת/ות ההגנה ממתח יתר    .37
התאמה  –מתמשך והגבלת זרם ההנעה 

 61347-2.1לת"י 

  

ת.ב ליחידת/ות ההגנה ממתח יתר   .38
התאמה  –נעה מתמשך והגבלת זרם הה

 61347-2.1לת"י 

"בידוד   –דרגת הגנה חשמלית  •
 כפול" 

התאמה לעבודה בטמפרטורת  •
 (20°C - +75°C-)  סביבה

 440V 50HZמתח עבודה עד  •

 ואט  1000עומס עד  •

 

  

   ( 5קטע רח' עורקי )נספח  -חישובי תאורה  .39

   קטע רח' מאסף ראשי -חישובי תאורה  .40

   ניקטע רח' מאסף מש -חישובי תאורה  .41

   קטע שצ"פ  –חישובי תאורה   .42
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 לאישר ציוד ומערכת בקרת התאורה:   טבלת ריכוז דרישות ומסמכים נדרשים: 3נספח 

 

הערות למילוי הטבלה: )הטבלה הינה רשימת דרישה מרוכזת לנוחות המציע בלבד וההתייחסות תהיה 

גיש את המסמכים הנדרשים לתוכן המסמכים כפי שנדרש במסמכי המפרט(. המציע ימלא את הטבלה וי

 )תנאי סף(.

על המציע למלא את הנתונים בטבלה, באין התייחסות מלאה לאחד או יותר מסעיפי הדרישה  .יג

המפורטים בטבלה להלן, יפרש המזמין שאין למציע את היכולת לממש את הנדרש והצעתו תפסל 

 על הסף.

ההצעה. אם אין ביכולת המציע  כל סעיף בטבלה להלן הינו סעיף סף המהווה תנאי הכרחי לאישור .יד

 לענות תשובה מפורטת ו/או אין ביכולת המציע לעמוד בדרישה מסוג זה, הצעתו תפסל על הסף.

חובה לענות על כל סעיפי הדרישות המפורטים בטבלה להלן ולגבות את התשובות ע"י המסמכים  .טו

בלה, יש לסמן את הנדרשים, שיצורפו על ידי המציע לטבלה זו. המסמכים ימוספרו כמפורט בט

מספר המסמך ליד הפסקה המתאימה במסמך שמצרף המציע, ניתן להפנות למספר סעיפים 

 באותו המסמך.

 תאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי ועל המציע להתייחס לדרישות בהרחבה כמפורט לעיל. .טז

יתר סעיפי תאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי ואינו פוטר את המציע מחובת התייחסות ל .יז

 הדרישות המפורטות לעיל. 

רשימת התיוג להלן מיועדת למילוי על ידי הספק, ואליה יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים  .יח

 ב"תיק המוצר" שעל בסיסם תיבחן עמידתו של המוצר בתנאי הסף הטכנים.

ה מספר כל המסמכים ירוכזו בקלסר עם מחיצות ,יש לחלק את המסמכים בין המחיצות לכל מחיצה יהי

 ( USBלפי המסמך שבטבלה . בנוסף, כל המסמכים  הממוספרים יועברו  במדיה דיגיטלית )

 

 מסמך

 מספר

 תשובת  דרישה

 המציע

 מתאים/

לא 
 מתאים

למילי 
 הועדה

 הערה

 

למילי 
 הועדה

    מערכת בקרת התאורה 

    בקר תאורה 

    דגם בקר התאורה  .1

    קטלוג /מפרט טכני של בקר התאורה  .2

על קווי אספקת החשמל  בקר התאורה תומך בשיטת תקשורת  .3
 :PLCאל גופי התאורה 
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 מסמך

 מספר

 תשובת  דרישה

 המציע

 מתאים/

לא 
 מתאים

למילי 
 הועדה

 הערה

 

למילי 
 הועדה

    :בקר התאורה כולל  .4

    LANתקשורת  כניסת  4.1

    MODBUSשתי כניסות תקשורת   4.2

    מודם סלולארי מובנה •  4.3

4.4  • RTC  שעון זמן אמת אינטגראלי    

    שעון אסטרונומי אינטגראלי •  4.5

    זיכרון בלתי נדיף •  4.6

    O/Iכניסות  4 •  4.7

סטאטוס של יחידת הרחבה בקר התאורה מאפשר קריאת   .5
 RS485פקדים דיגיטליים לפחות בתקשורת  8של  

MODBUS  

   

ו  SATECבקר התאורה מאפשר קריאת מד אנרגיה   .6
ELNET  בתקשורתRS485 MODBUS 

   

    אגירת כל בסיס הנתונים של מתקן התאורה  .7

    ת לפחוג.ת  500שליטה על   .8

 בקר התאורה מתאים לעבודה בטמפרטורת סביבה של  .9
 (-20°C - +75°C), 

   

 –  EMC, לרבות  60950בקר התאורה מתאים לדרישות ת"י   .10
 יש להציג תעודת בדיקה מלאה וחיובית

   

המודם הסלולארי המותקן בבקר התאורה מאושר ע"י   .11
 יש להציג אישור משרד התקשורת –משרד התקשורת 

   

    PLC/DALIתאם תקשורת מ 

    PLCדגם מתאם התקשורת   .12

    קטלוג /מפרט טכני של מתאם התקשורת   .13

    :יאפשרוהתקשורת  מימתא  .14
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 מסמך

 מספר

 תשובת  דרישה

 המציע

 מתאים/

לא 
 מתאים

למילי 
 הועדה

 הערה

 

למילי 
 הועדה

    לפחות במעגל התלת פאזיג.ת  500שליטה על  •  .14.1

תקשורת דו   –התקשורת והעברת הנתונים תדר  •  .14.2

 )ללא תדר גבוה( Hz 50 כיוונית בתדר הבסיס 

   

    לפאזה לפחות אמפר 40  - זרם עבודה •  .14.3

    מטר 5,000עד  עם יחידות הקצה טווח שידור/קליטה •  .14.4

    .ללא צורך במגברים ופילטריםקיום תקשורת תקינה  •  .14.5

 מתאם התקשורת  מתאים לעבודה בטמפרטורת סביבה    .15

 (20°C - +75°C-)של 
   

, לרבות  60950מתאם התקשורת מתאים לדרישות ת"י   .16
EMC – ג תעודת בדיקה מלאה וחיוביתיש להצי 

   

    PLC/DALIיחידת קצה  

    דגם יחידת הקצה  .17

    קטלוג /מפרט טכני של יחידת הקצה  .18

    יחידת הקצה תאפשר:  .19

    שליטה על ג.ת •  .19.1

    ביצוע פקודות הדלקה/כיבוי/עמעום •  .19.2

    העברת נתוני תקינות/תקלות ג.ת •  .19.3

    העברת נתוני הספק )%( מג.ת •  .19.4

תקשורת דו  –התקשורת והעברת הנתונים ר תד •  .19.5
 )ללא תדר גבוה( Hz 50 בתדר הבסיס  כיוונית

   

 5,000עד  עם מתאמי התקשורתטווח שידור/קליטה  •  .19.6
  מטר

   

    .ללא צורך במגברים ופילטריםקיום תקשורת תקינה  •  .19.7

יש  –EMCלרבות  IEC61347-2-11התאמה לדרישות תקן    .20
 וחיוביתלהציג תעודת בדיקה מלאה 

   

    ,(20°C - +75°C-)לעבודה בטמפרטורת סביבה של  •  .20.1
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 מסמך

 מספר

 תשובת  דרישה

 המציע

 מתאים/

לא 
 מתאים

למילי 
 הועדה

 הערה

 

למילי 
 הועדה

    לפחות IP65הגנה מלחות ואבק  •  .20.2

    בידוד כפול –הגנה חשמלית  •  .20.3

21.      

    בשירות ענן תוכנת הניהול לבקרת התאורה 

    קטלוג /מפרט טכני של תוכנת הבקרה  .22

    תוכנת הניהול תאפשר:  .23

    גישה למורשים )סיסמאות( •  .23.1

הפעלה מכל מחשב ברשת האנטרנט באמצעות  •  .23.2
 דפדפן סטנדרטי

   

    אגירת כל בסיס הנתונים של מתקני התאורה •  .23.3

    ג.ת 10,000שליטה על עד  •  .23.4

    מרכזיות 70שליטה על עד  •  .23.5

    הפעלת התאורה במשטר של שעון אסטרונומי •  .23.6

    שליטה ידנית על התאורה •  .23.7

    ביצוע תרחישי עמעום •  .23.8

    ל התאורה ברמת פנס בודד ו/או בקבוצותתפעו •  .23.9

    היסטוריה וזמן אמת-הצגת נתוני הצריכה •  .23.10

הצגת סטאטוסים של גופי התאורה ומרכזיות  •  .23.11
 התאורה

   

    הפקת דוחות של בסיס הנתונים •  .23.12

    הפקת דוחות צריכה •  .23.13

    הפקת דוח תקלות •  .23.14

הגשת מסמך המעיד כי המידע של מערכת בקרת התאורה    .24

 מפני פריצות והתקפות סייבר בטח ומוגןמאו

   

   לצורך  (API)מערכת הבקרה של הפרוטוקולים  הגשת  .25
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 מסמך

 מספר

 תשובת  דרישה

 המציע

 מתאים/

לא 
 מתאים

למילי 
 הועדה

 הערה

 

למילי 
 הועדה

ממערכת שו"ב של התממשקות ותפעול מערכת הבקרה 
 .המזמין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מיפוי דרישות הפוטומטריות:    4נספח 
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המדדים הנוספים, לרבות אחדויות, להלן דרישות מינימום לעוצמות ההארה ל אורך כל תקופת ההסכם )את 
הנושא יובא להחלטת המועצה לכל  -ם.  במידה ותתגלה סתירה ביניה13201בהתאם לת"י  -ועוד  TIבהיקות, 

 מקרה ספציפי(: 

קנדלה  M3 (1.0עוצמת האור ומדדי האיכות בכביש כל שהוא לא תפחת מהגדרת התקן לקבוצה  .1
% שאר הנתונים יעמדו בערכים הנדרש  10יעלה על  לא TIה מזערי מתוחזק( , ערך  למ"ר  ערך 

 בתקן. 

לוקס כערך מזערי  P2  (10עוצמת האור במדרכה /שביל הליכה לא תפחת מהגדרת התקן לקבוצה   .2
 ים. שאר הנתונים יעמדו בערכים הנדרש RSמתוחזק  בתוואי הסמוך למסעה שמירה על ערך של  

 . בתקן

תקנת הגוף בקטע הנבחר ויוודא כי ההתקנה תעמוד מתכנן התאורה מטעם הקבלן יאשר את ה .3
 יכללו נתונים לגבי איכות התאורה: 13201התקן. חישובי התאורה בהתאם לת.י.  בכל דרישות

 • ברחובות לרבות עוצמת האור בלוקסים בכל מסעה, לרבות מדרכות, לרבות נתונים לגבי איזולוקסים
(TI( רמת סינוור )U0(, אחידות הרוחבית )LUה )אחידות האורכית 

 סטיקה נפרדת לכל אזור הכוללת עוצמת האור בלוקסים, לרבותטיואזורי עימות וסט ם• בצמתי

 מעברי חציה, תחנות אוטובוס ,מדרכות, אחידות הרוחבית .

  

 הזוכה יגיש למזמין    חישובים פוטומטריים מלאים לכל האזורים בהם, עלפי מכרז זה, יוחלפו גופי התאורה. 

החישובים יכללו תוצאות חישוב  עם הגופים הקיימים, המדגמיים , היום באתר ותוצאות חישוב עם הגופים 
 המוצעים. החישובים ייבדקו ע"י המזמין. אישור המזמין יהווה תנאי חובה לאישור ההחלפה.

 

 אה בין מצבכמו כן תתבצע מדידת תאורה בכל קטע נבחר, טרם החלפת גופי התאורה וזאת בכדי לייצר השוו

. בסיום כל  13201דרישה זו אינה גורעת מהדרישה לעמידה בדרישות התקן ת.י.  .לפני למצב אחרי השינוי
לפני ואחרי החלפת  והשוואתהעל קטע בו הוחלפו גופי התאורה, תבוצע מדידה של עוצמות התאורה  עבודה

מדגמית גם אחת לשנה בכדי לוודא עבור אותו קטע נבחר. בדיקת עוצמת התאורה תעשה בצורה  גוף התאורה
 הקבלן. התאורה מטעם  התקן ע"י המתכנן עמידה בדרישות

 

ומדידה חוזרת  באחריות הקבלן לבצע מדידות של עוצמת האור במצב הקיים טרם החלפת גופי התאורה,
 לאחר החלפת גוף התאורה.

הרשות  המאושרת ע"ייבוצעו על ידי מעבדה פוטומטרית מוסמכת  ןהמדידות להתאמה לדרישות התק •
 או מעבדה המאושרת ע"י המועצה,  להסמכת מעבדות

 , המדידות יתבצעו לפני התחלת עבודה על מרכזיית תאורה ובסיום העבודה •

הדרישות  על המודד לאשר בחתימתו כי עוצמת האור תואמת את דרישות משרד התחבורה וכי כל •
הכביש הנדון, ולפי  בקטע 13201שראלי וההגבלות תואמות את הנחיות משרד האנרגיה, ואת תקן י

בקטע כביש  13201ישראלי  שיקול הדעת של המפקח, ובלבד שעוצמת התאורה תתאים לדרישות תקן
 נדון.

 13201בת"י  הקבלן יגיש למפקח ד"וח השוואת עוצמות תאורה, המשווה את איכות התאורה הנדרשת •
לאחר החלפת הציוד  כות התאורה שנמדדהלבין איכות התאורה שנמדדה טרם החלפת הציוד, לבין אי

שנערכו ע"י מתכנן התאורה  וכן את איכות התאורה המתוכננת כפי שנתקבלה בחישובי התאורה
 מטעם הקבלן.
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 ובהסתמך על קבצי AGI  הקבלן יגיש למפקח תוכניות תאורה של הקטע הנמדד באמצעות תוכנת •
IES  שאושר ע"י המודד  תאורה אותן ביצע של הפנס הנבחר בקטע הנדון, זאת בצרוף מדידות ה

 .המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LED בחינת יעילות פוטומטרית לתאורת כבישים בטכנולוגיית:  5נספח 

. במידה 13201ות"י  המועצה תכנון תאורת הכבישים מתבצע בהתאם להנחיות משרד התחבורה ,  .א
 לכל מקרה ספציפי(.  המזמין הנושא יובא להחלטת  -םביניהותתגלה סתירה 
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 (:המצורף  AGIובהתאם לקובץ המציע יגיש חישובים לקטע כביש )כפי שמפורט   .ב

I.  כביש
אופיני

 

 

 

II. שצ"פ אופיני 
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 החישוב יעשה עבור כל דגם מוצע. -במידה והמציע מגיש מספר דגמי גופי תאורה .א

יצרן, עלפי דו"חות מעבדה בלבד, על בסיס קבצי פוטומטריה מה AGIהחישובים יעשו בעזרת תוכנות   .ב
 ,מוסמכת

 מעלות, 0זוית ההטיה של הגופים תהיה  .ג

 ההשוואה בין ההצעות תתבצע על בסיס נתונים אחיד עבור כל המציעים, כמפורט להלן: .ד
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 הספק גוף התאורה ייקבע ע"י המציע בהתאמה לאיכות ועוצמת התאורה הנדרשים. •

 .3000Kגוון האור  •

 .(L80) 0.8מקדם ההפחתה  •

 

 י בסיס לביצוע חישוב התאורה:נתונ

 ערך נדרש נתון נדרש מס'

 LuxavE 20= עוצמת הארה ממוצעת מינימלית  .1

 LuxavE 30= מכסימליתעוצמת הארה ממוצעת   .2

 LuxavE 5= מינימלית אופקית עוצמת הארה   .3

פיזור   אחידות   .4
 Emax/Emin 

 לכל היותר 5

 לכל היותר Eav/Emin 2.5 פיזור   אחידות    .5

6.  
עלפני   -היקות ממוצעת מינימליתב

 בלבד  ההמיסע
2=1 cd/mavL 

 0.40U= אחידות מינימלית  .7

 0.6LU= אחידות אורכית מינימלית  .8

 TI=15% מקסימלי סף סינוור  .9

10.  Lighting of surrounding מינימלי SR=0.5 

 

 הערות: 

 CIE-140-2000ובהתאם לתקן    AGIת חישוב התאורה יתבצע עם תוכנ •

ואין ליחס ו/או להשתמש   השוואה בין המציעים המפורטים לעיל משמשים כבסיס לביצוע  הנתונים  •
בהתאם לדרישות מלא ללא ביצוע חישוב תאורה במועצה  בנתונים אלו עבור תאורת כבישים אחרים 

 .     והמפרט התקן

 

 

 לאחר ביצוע חישוב התאורה יש למלא את הטבלה שלהלן:

  ר לדתשובת המציע עבו  דרישה מס'

   דגם גוף התאורה )לספק קטלוג טכני מקורי( 1



142 

G96517-V001 

  ר לדתשובת המציע עבו  דרישה מס'

   מק"ט יצרן 2

   הספק צריכה בהעמסה מלאה 3

   גוון האור 5

   גובה עמוד התאורה  6

   מרחק בין העמודים 7

   נתון  חישוב  כמות הפנסים לקטע 8

   הספק צריכה בהעמסה מלאה לקטע הנתון 10

 =Lumen  תפוקת האור של גוף התאורה 11

 =%  מקדם הפחתה  12

 avE=  עוצמת הארה ממוצעת מינימלית 13

 Emax/Emin  =   פיזור   אחידות  14

 =  Eav/Emin    פיזור   אחידות   15

 avL=  בהיקות ממוצעת מינימלית 16

 =U0   אחידות מינימלית 17

 =UL  אחידות אורכית מינימלית 18

 =TI  מקסימליר סף סינוו 19

20 Lighting of surrounding  SR= 

 

 ובקובץ מקורי של תוכנת חישוב התאורה.    PDFמציע המעוניין שהצעתו תבחן יגיש את הנדרש בקובץ 

 
 נספח ד'
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 34/ 2019' מס מכרז
 LED מסוג רחוב תאורת גופי של והתקנה פירוק, אספקה, תכנון

  (פ"ושצ ספורט מגרשי, ותרחוב) מודיעין חבל האזורית המועצה שובייבי         
        

 
 הסכם

  ביום  ______  לחודש ___________  שנת________ חבל מודיעין שנערך ונחתם ב
  

       
  אזורית חבל מודיעין מועצה  :  בין

      שוהם  10רח' מודיעים  
  ("המועצה")להלן:       

 מצד אחד;
 ________________________ :  לבין

 / ח.פ : ________________________ ת.ז / שות'
 _________________________ מרח ' 

  "(הקבלן)להלן:"   
                               מצד שני.  

  
אספקתם התקנתם על עמודי  ,LEDשל החלפת גופי תאורה מסוג  פרויקטוהמועצה מבקשת לבצע   :הואיל

  . צהתאורה המחוברים למרכזיות תאורה ברחבי המוע
 

לתכנון, אספקה, פירוק והתקנה  34/2019 מכרז פומביולצורך קידום הפרוייקט פרסמה המועצה  :והואיל
( בישובי המועצה האזורית חבל מודיעין )רחובות, מגרשי ספורט LEDשל גופי תאורת רחוב )

 ושצ"פ(. 
  

    והקבלן הגיש הצעתו למכרז הנ"ל; :והואיל
 

המועצה החליטה להמליץ על הקבלן כזוכה עפ"י המכרז וראש המועצה וועדת המכרזים של   :והואיל
  מקומית החליט לאשר את המלצת וועדת המכרזים.ה

 
המכרז וכי והקבלן מצהיר כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות הכלולים במסמכי  :והואיל

בלה והתקנה של רכיבים הו ,צורך אספקההניסיון והאמצעים הדרושים להידע  ,יש לו את היכולת
ומתן שירות לרכיבי י תאורה המוצבים ברחובות המועצה חיבורם לגופ ,לתאורת רחוב במועצה

   ;התאורה החדשים
  

   וברצון הצדדים לעגן בחוזה את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות; :והואיל
 
 

 :לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן

 וזה והנספחים לח המבוא .1

ומהווה את הבסיס להתקשרות הימנו הינו חלק בלתי נפרד  ,על כל האמור בו ,המבוא לחוזה .1.1
 .זו

 עליהן.מוסיף אלא  ,רע מהוראות המכרזוחוזה זה אינו ג .1.2

ו, והם מהווים בין אם צורפו ובין אם לאכוללים את כלל מסמכי המכרז, הנספחים לחוזה זה  .1.3
 חלק בלתי נפרד הימנו. 

   ותהתאמ-סתירות / אי .2
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 הוראות מסמכי המכרז הינן הוראות משלימות זו לזו.  .2.1

הקבלן, בטרם תחילת ביצוע העבודות, יבדוק אם ישנה התאמה בין נספחי המכרז השונים,  .2.2
-יודיע על -בינם לבין עצמם או ביחס לתנאי אתר העבודות וככל שקיימת סתירה/אי התאמה 

  כך מיד ובכתב למזמין. 

ו, סדר העדיפויות בין ו משמעות או רב משמעות שיתגלד/אי התאמה/מקרה של סתירהב .2.3
המסמכים השונים יהיה כמפורט להלן )אלא אם יצוין במכרז במפורש אחרת, כאשר הוראות 

הנכללות במסמך שבא אחריו  הוראות סותרותמסמך המופיע ברשימה שלהלן תגברנה על 
 ברשימה, כדלקמן:  

  :בנושאים מקצועיים הקשורים לביצוע העבודות

 הוראות המזמין ו/או המפקח;  .2.3.1

 תכניות העבודה; .2.3.2

 כתבי כמויות;  .2.3.3

 המפרטים הטכניים המיוחדים; .2.3.4

 המפרט הכללי )כהגדרתו בחוזה(; .2.3.5

 חוזה המכרז.  .2.3.6

 :בנושאים כספיים/משפטיים

 נספח התמורה;  .2.3.7

 חוזה המכרז; .2.3.8

 המפרטים המיוחדים; .2.3.9

 המפרט הכללי(; למעטיתר נספחי המכרז ) .2.3.10
 נפקות להוראות המפרט הכללי!  בנושאים כספיים, לא תהיה כל

במקרה של מחלוקת בדבר פרשנות הוראות המסמכים או במקרה של סתירה/אי התאמה בין  .2.4
יכריע בהן המפקח.  -הנספחים השונים או בין הוראות מקבילות הנכללות באותו נספח 

  החלטת המפקח תינתן לפי שיקול דעתו הבלעדי והיא תהיה סופית ומחייבת. 

כי הקבלן לא קיים הוראה כלשהי מהוראות החוזה או לא גילה סתירה או אי  היה ויתברר, .2.5
התאמה שהיה עליו לגלות ושכתוצאה ממנה בוצעה עבודה כלשהי, יהיה על הקבלן לשאת בכל 
 ההוצאות שתידרשנה לצורך תיקון הטעות והקבלן לא יהיה  זכאי לקבל תשלום נוסף בגין כך.

 הגדרות .3

 עשה שימוש בהגדרות הבאות: לצורכי קריאת חוזה זה יי

 חוזה זה על נספחיו, בין אם צורפו ובין אם לאו.  -" חוזה"

, התנאים והדרישות המכרז לביצוע העבודות, על נספחיו, ובין אלה: הוראות המכרז -" המכרז"
צורף או יצורף שצוין, כל מסמך העבודות, המפרטים, כתבי הכמויות, התשריטים, המפות ולביצוע 
 .עתידבלחוזה 



145 

G96517-V001 

 ,בהם, עליהם, דרכם או מתחתם מבוצעות העבודותשמקרקעין ומקומות אחרים  -" העבודות ראת"
 .וסביבתם חוזהקיום הידי המזמין לצורך -או מקומות שהוקצו על

מנהליו, באופן אישי, ודינם יהיה כדין הקבלן לענין הקבלן עמו נחתם החוזה, לרבות  -" הקבלן"
כל מנהל עבודה או כן העבודות ומחוצה לו ו רו שליחיו של הקבלן באתמסירת ההוראות לעובדיו ו/א

 יורשיו ונציגיוכולל גם את  ,חוזההלצורכי  ,הקבלן שהמזמין יכול לראות בו מנהל עבודה.גורם 
 .המוסמכים

 _ גופי תאורה ומרכזיות קיימים בתחום המועצה. -"המתקנים הקיימים" 
 

ברכיבי התאורה הקיימים ותחזוקתם לתקופת  החלפת המתקנים הקיימים - "העבודות "
 ., הכל כמפורט בהסכם ובמפרטיםההתקשרות

 
לרבות נציגיו ומורשיו המוסמכים ולרבות כל מי שמשתמש ו/או פועל בשמו ומטעמו  -" הקבלן"

  לצורך ביצוע התחייבויות הקבלן בהתאם להסכם זה.
 

לתאורת רחוב העומדים  - LEDוג גופי תאורה מס – "רכיבי התאורה החדשים" או "הרכיבים"
  בדרישות הנספח הטכני המצורף כמסמך ג' למסמכי המכרז וכמפורט בהצעת המציע .

 

כשהן מושלמות בהתאם  ,ומסירתן לידי המזמיןשל העבודות ביצוען והשלמתן  -" ביצוע העבודות"
כל האישורים  ולאחר שהתקבלובהתאם להוראות כל דין , להנחת דעתו של המפקח, חוזהלהוראות ה

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המועצה תהיה  הרשויות המוסמכות הנוגעות בדבר.הנדרשים מאת 
 רשאית להורות על ביצוע חלקי / מדורג של העבודות, הכל כמפורט בהסכם. 

לאחר  המזמין,/ומסירתן לידי המפקחבשלמותן ביצוע העבודות  -" העבודות קבלת/מסירת"
חוזה ונתקבלו כל האישורים הכי העבודות בוצעו בהתאם לתנאי  בכתב שהמפקח נתן אישורו

 הנדרשים מהרשויות המוסמכות בגין העבודות.

, המכשירים, המבניםהאביזרים, המתקנים,  ,הכלים ,החומרים, חמרי העזר, המוצרים -" ציוד"
כמות הדרושים כל ציוד אחר מכל סוג, טיב וכן מושלמים או מושלמים בחלקם ו ,חלקים של העבודות

ביצוע מידי פעם לשם ביצוע העבודות וכל חלק מהן. כל החומרים שבהם ישתמש הקבלן לצורך 
 העבודות ישאו תו תקן או סימן השגחה מחייב ותקף.

מהנדס המועצה ו/או מי שמונה מטעמו ותפקידו לפקח ולתאם את ביצוע העבודות.  –" המפקח"
אין  .בלבד אישור גזבר המזמין, המסורים לתקציבו סמכות בענייני כספים, תמורהאין  למפקח

 בעבודות המפקח כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע העבודות כנדרש;

לפיה הקבלן נדרש  - 1בנוסח דוגמת נספח ד'הודעה בכתב מאת המזמין  -" צו התחלת עבודות"
ו התחלת עבודות יוצא לכל ישוב צבהתאם למצוין בהודעה.  -להתחיל בביצוע העבודות, כולן או חלקן 

ולמען הסר ספק, העבודות בכל ישוב לא יחרגו מהיקף העבודות המותר בהתאם לסיווג הקבלני  בנפרד
 . הנדרש

בקשר עם ביצוע העבודות, לרבות יועצים,  תכנון וכיו"ב/בצע פעולות יעוץימי שכל  -" יועצים"
 מומחים ובעלי מקצוע אחרים.

חשמל, מע"צ, משטרת ישראל, חב' ת, משרדי ממשלה, ות מקומייורשונון, רשויות התכ -" רשויות"
חברות התקשורת והסלולר, ערים,  ימקורות, רשות העתיקות, רשויות הניקוז, איגודחב' בזק, חב' 

 מפעל המים, הג"א, כיבוי אש וכו' וכן מהנדס/ת המועצה.

 ש לביצוע העבודות.ספק/ים שעימם יתקשר הקבלן לשם אספקת הציוד הדרו -" ספק/ים"

מבלי שיהיה  -הגדרה זו כוללת את כלל העלויות שהקבלן מתחייב לשאת בהן לבדו  -" חשבון-על"
ובין אלה: עלות הציוד, החומרים, כלי העבודה,  -זכאי לכל תמורה נוספת בגין כך מאת המזמין 

ך ביצוע העבודות, העובדים, הקבלנים, היועצים, תשלומי החובה וכן כל עלות נוספת הנחוצה לצור
  לרבות העלויות הישירות והעקיפות הכרוכות בהן.
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אף קיומה של הגדרה זו, כל העבודות/העלויות/ההוצאות/תשלומי חובה/שכר -למען הסר ספק, על
חשבון", אלא אם כן -עובדים, הנדרשים במסגרת החוזה והמכרז כלולות כבר במסגרת התשלום "על

 נאמר בחוזה במפורש אחרת.

המיוחדת הועדה הבינמשרדית הפרקים של המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת  -" ט הכלליהמפר"
האחרונה מהדורה ב - , משרד העבודה והרווחה ומשרד הבינוי והשיכוןמשרד הבטחוןבהשתתפות 

 והעדכנית ביותר ביחס לכל פרק.

הכוונה היא לכל  -ה בכל מקום בחוזה או במפרטים הטכניים בו נעשה שימוש במונח ז -" שווה ערך"
ידי המזמין במסגרת מסמכי -מוצר/רכיב/פרט וכו' אשר הקבלן יציע כחלופה לפרט הנדרש על

הפרט הנדרש(, כאשר אלה נדרשים להיות זהים או עולים על הפרט  -המכרז/כתב הכמויות )להלן 
  פי החלטת המזמין/המפקח(. -על -הנדרש )מבחינה תפקודית ומבחינת מחיר 

  ללא מתן נימוק לכך.  -י לדחות כל הצעה לשימוש בפרט שווה ערך המפקח רשא
אושר השימוש בפרט שווה ערך והמפקח סבר כי מחירו של פרט זה יקר מדי, רשאי הוא לדרוש 
מהקבלן להפחית את מחירו. מכל מקום, לא תאושר כל תוספת כספית בגין שימוש בפרט שווה ערך 

פי קביעת -על -פקודו טוב פחות מתפקוד הפרט הנדרש ולא יתאפשר שימוש בפרט שווה ערף שת
  המפקח.

 תיאור העבודות  .4

 .ובחוזה חוזה זה הינו לביצוע העבודות הקבלניות שפורטו במכרז .4.1

כגון: מים, ביוב,  ,ידי הקבלן באזור אשר עשויות/קיימות בו תשתיות-על נהבוצעתהעבודות  .4.2
להקפיד הקפדה יתרה, בין השאר, בכל על הקבלן יהיה וניקוז, חשמל, טלפון, כבלים וכיו"ב 

הנוגע למניעת הפרעות ומטרדים לתושבים, להיבטים בטיחותיים ותעבורתיים, שמירה על 
, הכל כאמור קיימותהתשתיות הלשמירה על וכללי הבטיחות בכל הקשור למעבר הולכי רגל 

 פי שיקול דעתם הבלעדי.-המפקח ועלופי דרישות המזמין -על

תכנית הסדרי פי הוראות -את כל התיאומים הנדרשים, בין השאר, עלידרש לבצע יהקבלן  .4.3
בנוגע להעברת משאיות נושאות חומרי תשתית,  התנועה הזמניים )כהגדרתה להלן בהסכם(

למעבר כלים מכניים, לניתוק מים, ביוב, חשמל, הצבת שילוט מתאים, הזמנת פיקוח 
 .העבודות ועוד רגידור את ,משטרתי

דות יהיה על הקבלן לדאוג להסדרת דרכים חלופיות, הן להולכי רגל והן במהלך ביצוע העבו .4.4
 לכלי רכב, תוך הצבת שילוט ואמצעי אזהרה ראויים.

על הקבלן לקבל מהרשויות את כל המידע הנדרש לו ביחס  לפני מועד התחלת ביצוע העבודות .4.5
 י הצורך, , לפימציא למפקחלמיקום ולמפלס המתקנים וקווי התשתית באתר העבודות וכן 

 את כל הרשיונות והאישורים לביצוע העבודות לפי התכניות.

לא תהיה לקבלן  -במקרה של עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מביצוע הוראות נציגי הרשויות  .4.6
 לתשלום נוסף בגין כך. המזמיןכנגד  הדריש ה אותביעה, כל טענ

העבודות לקדמותו,  רבאתבמועד סיום ביצוע העבודות יהיה הקבלן אחראי להשיב את המצב  .4.7
העבודות  ריגרמו לאתשיכפי שהיה בטרם התחלת ביצוע העבודות, לרבות תיקון כל הנזקים 

ולסביבתו כפועל יוצא מביצוע העבודות, ובין השאר, לצמחיה, למתקני הרחוב ולכל רכוש 
 פי הנחיות המפקח.-על - העבודות או בסביבתו ראחר באת

 

  –שלבי ביצוע/ מסגרת תקציבית  .4.8

 קיימת תקציבית למסגרת יותאם הפרויקט של בפועל הביצוע, ספק הסר למען .4.8.1
 סעיפים או/ו פרקים חלקי או/ו שלמים פרקים להקטין רשאית תהיה והמועצה

 ביצוע או אי\ביצוע הפרויקט רק בחלק מהיישובים  ו לרבות, הכמויות כתב מתוך
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 רכיב או פרק כל וא/שו"ב( ו -שליטה ובקרה )להלן מתקני הקמת עבודות כל של
 במחירי מעלה כלפי שינוי הקבלן וללא מצד דרישה או/ו טענה כל ללא  מהעבודות

 . המועצה של הבלעדי דעתה שיקול לפי והכל היחידה

 . חלקן או/ו עבודות יבוצעו לא, חלקי תקציב של במקרה או/ו תקציב בהעדר .4.8.2

 עת בכל טלהחלי רשאית תהיה המועצה כי, ספק הסר למען בזאת מובהר עוד .4.8.3
 עקב לרבות, והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פ"ע הכל העבודות היקף את להקטין

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

באופן מדורג /שלבי בישובי  -המועצה תהיה רשאית לבצע את העבודות בשלבים  .4.8.4
ישובים והמועצה תהיה זמני של עבודות במספר  -המועצה השונים, לרבות ביצוע בו 

 רשאית להחליט גם על ביצוע חלקי של העבודות בשים לב למגבלות תקציב. 

המועצה תהא רשאית, בכל שלב, להקטין ו/או להגדיל את היקף העבודות ובכלל זה  .4.8.5
מספר גופי התאורה, מרכזיות, עמודי וקווי תאורה, או כאמור, להחליט על ביצוע 

קול דעתה המלא והמוחלט של המועצה ומבלי הפרויקט בשלבים, והכל עפ"י שי
לא תהא כל תביעה ו/או טענה בעניין  קבלן שתצטרך לנמק את החלטתה בעניין זה. ל

זה ולא תהא זכות לבקש ולדרוש תשלום ו/או פיצוי כלשהוא בגין כל שינוי שייערך 
למען הסר ספק, המועצה תהיה רשאית בכל עת להחליט על ביצוע חלקי של  כאמור.

בודות הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, משיקולי תקציב, שיקולים הע
 ללא שינוי במחיר ליחידה.  –תפעוליים ו/או כל שיקול אחר של המועצה 

 אספקת לצורך הנדרש לתקציב בנוסף – נוספות לביצוע לעבודות תקציבית מסגרת .4.8.6
 לבצע רשאית היהת המועצה(, לשקלול הכמויות כתב) התאורה וגופי המערכת רכיבי

( הנחה 20% בהפחתת דקל מחירון פ"ע או לשקלול לא כמויות כתב) נוספות עבודות
 הסר . למעןלא כולל מע"מ מליון ₪ 10של עד  תקציבית במסגרת הקבלן באמצעות

 המועצה את לחייב כדי בו ואין בלבד המועצה לצרכי הינו זה בסעיף האמור, ספק
 . כלשהו עבודות להיקף להתחייב או/ו הקבלן באמצעות אלו עבודות לבצע

רשאי בלבד והמזמין יהיה היקף העבודות, כמצוין במסמכי המכרז הינו בגדר אומדן  .4.8.7
הכוללת בגין ביצוע  מהתמורה %50עד  -להפחית או להגדיל מהיקף העבודות 

העבודות, לרבות הגדלה/הפחתה, באופן חלקי או מלא, של פרקים ו/או סעיפים 
וזאת ללא כל שינוי כלפי מעלה במחירי  -כמויות הרלבנטיים קיימים בכתב/י ה

  היחידות או העבודות. 
 לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין הפחתה ו/או הגדלה כאמור.

 לביצוע העבודות לוח זמנים .5

צו התחלת עבודות יוצא בהתייחס לכל ישוב בנפרד. הקבלן ידרש להשלים את ביצוע העבודות  .5.1
יאוחר מהמועד לביצוע העבודות שנקבע בצו התחלת עבודות לאותו ישוב  באותו ישוב לא

 בגינו הוצא צו התחלת עבודות. 

סה"כ מועד להשלמת העבודות בהתייחס לכל ישובי המועצה / ישובים בהם יתבצעו העבודות  .5.2
 חודשים ממועד מתן צו התחלת העבודות לישוב הראשון.  6לא יעלה על  -

כל שהמועצה לא תהיה שבעת רצון מקצב ביצוע העבודה ו/או מובהר ומודגש בזאת כי כ .5.3
 –רמת חסכון שתושג /מביצוע העבודות ע"י הקבלן, לרבות מאיכות גופי תאורה שיסופקו 

המועצה תהיה רשאית להחליט על סיום ההתקשרות עם הקבלן ולא להמשיך את ביצוע 
 הפרוייקט עמו. 

, אלא אם הותר הדבר במפורש, ימי שבת וחגעבודות ביורשו לבצע מטעמו לא  מיאו  ,הקבלן .5.4
 .ידי המזמין-מראש ובכתב על
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הצעה בכתב  ,חוזההימים ממועד החתימה על  7 -לא יאוחר מ ,הקבלן ימציא לאישור המפקח .5.5
 ודרכי הביצוע, השיטות ,, לרבות בדבר הסדרים)יומי ושבועי( בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים

 ורשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת וכןת לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודוש
  להשתמש בהם. 

בין שאישר אותו המפקח במפורש ובין שלא  ,ידי הקבלן למפקח-האמור עלהמידע המצאת 
 אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי. ,אישר אותו

את לקבוע את לוח הזמנים והוא יחייב המפקח רשאי , כאמור ,לא המציא הקבלן לוח זמנים .5.6
 .לכל דבר ועניין הקבלן

צו להתחלת העבודות, עם קבלת הלהזמין את הציוד הדרוש לביצוע העבודות  מתחייב הקבלן .5.7
הקבוע להשלמת ביצוע  לוח הזמניםללבצע, לסיים ולמסור את כל העבודות בהתאם 

 העבודות.

למפקח רשימת ציוד וספקים, תכנית עקרונית להתארגנותו במהלך ביצוע יגיש הקבלן  .5.8
ידי המפקח -העבודות, אשר תאושר על רעבודות, לשלבי הביצוע ולמבנה הצוות באתה

העבודות במהלך כל  רהתכנית תיקח בחשבון את המשך התנועה השוטפת באת .והרשויות
 ביצוע העבודות.

יניחו שכל הציוד וכח האדם של הקבלן, הצורה והקצב בהם מבוצעות העבודות יהיו כאלה  .5.9
 ,לדעת המפקח ,הינו איטי מדי ן,או חלק, כולן ביצוע העבודות את דעת המפקח. אם קצב

מכדי להבטיח את גמר העבודות בזמן, יודיע על כך המפקח לקבלן בכתב וזה ינקוט באמצעים 
 . , ללא קבלת תשלום נוסף בגין כךכפי שאישרם המפקח ,תאימים לשם החשת העבודהמ

 וה בלוח זמנים מעודכן לביצוע העבודות. ידי הקבלן, ילו-כל חשבון לתשלום שיוגש למועצה על .5.10

לשלם פיצויים קבועים  על הקבלןיהיה  בזמן את העבודות ולא מסרן למזמיןהקבלן לא סיים  .5.11
וזאת מבלי ₪ + מע"מ לכל יום איחור  1,000של בסכום  -ומוערכים מראש לכל יום פיגור 

. המזמין יהיה רשאי פי דין-עלוחוזה הפי -של המזמין על יםסעד אחר או לגרוע מכל זכות
וזאת ללא כל צורך וחובה  -לנכות או לקזז סכום זה מכל סכום המגיע או שיגיע ממנו לקבלן 

 העבודות. ליתן הודעת קיזוז. המזמין רשאי לחייב את הקבלן בפיצויים גם במהלך תקופת

 .מהווה תנאי עיקרי ויסודי בחוזהשעמידה בלוח הזמנים הקבלן מצהיר כי ידוע לו  .5.12

מלחמה  ",כח עליון"בהשלמת ביצוע העבודות בגין  םגריאיחור שילן לא יהיה אחראי הקבל .5.13
  .בעלת רלבנטיות ישירה לביצוע העבודות כוללת או שביתה ארצית

 

 הצהרות הקבלן .6

 הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, כדלקמן: 

ד הובלת הציו דרכי , לרבות דרכי הגישה,ןאת סביבתוהעבודות  רביקר ובדק את אתכי הוא  .6.1
 ועל עלותן. ביצוע העבודות אופן נסיבות העשויות להשפיע עלהוכן את כל הסיכונים ו

ידיעה של אחד או יותר מהגורמים המנויים לעיל וכי -אית תביעה על יסוד טעניעלה כל כי לא  .6.2
 ,תמורה הוגנת החוזה מהוומוצעת בה התמורהכי  ,על יסוד בדיקותיו המוקדמות ,שוכנעהוא 

 התחייבויותיו לפי החוזה. מלאה וסופית לכל

 כי נהירים לו היטב כללי ותקני הבטיחות הנוגעים לביצוע העבודות. .6.3

קיבל את כל המידע הקשור בביצוע העבודות וכי אין מבחינתו כל מניעה או מגבלה הוא כי  .6.4
 בחוזה זה. כנדרש, באופן מעולה לבצע את העבודות
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פי חוק רישום קבלנים -ן בפנקס הקבלנים שעלם כדימירשוהוא וכל קבלני המשנה מטעמו כי  .6.5
פי החוק -, בענף ובסיווג הכספי הנכון והמתאים על1969-לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט

מתחייב להמציא למזמין את כל  הואהיקפן הכספי כנדרש במכרז, וכי והנ"ל לגבי העבודות 
  נכונות הצהרתו זו.  הנדרשים להוכחתהאישורים 

 בכל הקשור לביצוע העבודות. מוכחים ומיומנות ,ק, ניסיוןכי הינו בעל ות .6.6

 .להוכחת האמורכי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים כדין ומתחייב להמציא למזמין אישורים  .6.7

-בעל אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"והוא כי  .6.8
1976. 

הוא מנהל פנקסי חשבונות שחשבון המעיד  רואהמכי הינו בעל אישור מפקיד שומה או  .6.9
וכי הוא מנהל ספרים  פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף-ורשימות שעליו לנהל על

 .כדין

כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה וכי אין כל מניעה חוקית, חוזית או  .6.10
 .קיום התחייבויותיו בחוזההמונעת את  ,אחרת

 ,הינו תאגיד או גוף משפטי שאינו אדם, הוא מתחייב להמציא למזמיןכי במידה והקבלן  .6.11
אישורים תקפים כדין בדבר כשרותו, רישומו, קיומו, זהות מנהליו  ,להנחת דעתו
 וסמכויותיהם.

שכר מינימום הוא עומד בכל ההצהרות שנתן במסגרת המכרז, לרבות בנושא תשלום כי  .6.12
כי .1976 -עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  לפי חוק -בדבר העסקת עובדים זרים כחוק ו

יקיים פיקוח ובקרה על האספקה וההתקנה של הרכיבים, במועדים ובתנאים המפורטים 
    במסמכי המכרז.

 
ידי מתכנן תאורה מוסמך -כי יציג בפני המועצה תכנית חישובי תאורה, מפורטת, חתומה על .6.13

 הרכיבים. מטעמו, ביחס לכל אחד מן האזורים בהם תתבצע התקנת
 
כי ימסור למועצה או למי מטעמה כל מידע ו/או פרט ו/או דיווח ביחס לרכיבי התאורה  .6.14

 החדשים וזאת  מיד עם דרישתה.
 
פי כל דין ו/או תקן ו/או הנחיות גורם מקצועי כלשהו -כי יעמוד בכל התנאים הנדרשים על .6.15

תאורה החדשים התקנתם ו/או נהלים ו/או חוזרים ו/או תקנונים בכל הנוגע לאספקת רכיבי ה
ברחבי המועצה ותחזוקתם לכל אורך תקופת האחריות והשירות וכי ידאג לקבלת כל 

  פי כל דין בעניין.-האישורים ו/או ההיתרים הנדרשים על
 
כי כל התחייבות המופיעה במסמכי המכרז, גם אם לא מוזכרת במפורש בהסכם זה מחייבת  .6.16

פקה/הובלה/התקנה של רכיבי התאורה החדשים אותו וכן כל גורם מטעמו אשר יועסק באס
  פי ההסכם.-על

 
ותחזוקה  כי יישא בכל ההוצאות הנדרשות מכל מין וסוג שהוא לצורך אספקה הובלה התקנה .6.17

פי תנאי ההסכם, וכי ידוע לו כי המועצה -של רכיבי התאורה החדשים, ככל שיידרש לכך על
ם לצורך מימוש התחייבויותיו, בכפוף לא תישא ולא תשתתף בכל תשלום ו/או הוצאה הנדרשי

  לאמור בהסכם זה.
 
כי הוא מכיר את התנאים הפיסיים של עמודי התאורה וסביבתם וכי אלה יילקחו בחשבון  .6.18

בעת תכנון, ביצוע והתקנת רכיבי התאורה החדשים וכי הוא מכיר את המגבלות והסיכונים 
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-לשהי של הקבלן הנובעת מאיבמסגרתם יהיה עליו לבצע את העבודות ולא תוכר תביעה כ
  הכרה בתנאים פיסיים ו/או במגבלות ובסיכונים כאמור.

 
ידו על כל רכיביהם ו/או השימוש בה אינם מפרים -כי רכיבי התאורה החדשים שיותקנו על .6.19

בדרך כלשהי זכות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור 
  ו/או התחייבויות חוזיות  בין של הקבלן ובין של כל גורם אחר .זכות יוצרים ומדגם  פטנט

 

כי ככל שהעבודות תבוצענה במוסד חינוכי ו/או במעון לקטינים ו/או במעון יום ו/או במרכזי  .6.20
בחוק למניעת העסקה של ספורט וכיו"ב מוסדות בהם שוהים קטינים/ילדים )כהגדרתם 

(, לא יעסיק הקבלן בביצוע העבודות כל 2001-, התשס"אעברייני מין במוסדות מסויימים
עובד או גורם שהורשע בעבירות מין ו/או בעבירה שיש בה פגם מוסרי והקבלן יפעל בעניין זה 

פי הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין -פי הוראות כל דין, ובכלל זה על-על
 . 2001-במוסדות מסויימים, התשס"א

ימים מיום הזמנת עבודה שמקום  7חויב למסור למועצה, תוך מובהר כי במקרה כזה, הקבלן י
ביצועה במוסד כאמור, אישור ממשטרת ישראל ביחס לכל עובד שלו או גורם שיועסק מטעמו 

פי -וזאת על -ולפיו אין מניעה להעסיק את העובד או הגורם כאמור  -בביצוע העבודות 
  הוראות החוק כאמור.

אורך תקופת ההתקשרות כולה וידווח למועצה באופן מיידי, כי הוא יעמוד בהצהרותיו אלו ל .6.21
 אם יחול שינוי כלשהו בנכונותן. 

כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה, או בכל הודעה שתינתן על פיו, כדי לשחררו מכל חובה  .6.22
או צורך לקבל כל רישיון היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס היטל אגרה תשלומי חובה 

  לים עליו על פי כל דין.וכיו"ב המוט

 התחייבויות הקבלן  .7

 הקבלן מתחייב בזאת, כדלקמן:

בצע באופן מושלם את כל העבודות )כולל השגת האישורים הנדרשים מהרשויות הנוגעות ל .7.1
הכמויות, ליתר הנספחים לכתבי  ללוח מחירי היחידות, למפרטים,לחוזה, בדבר(, בהתאם 

וראות והנחיות כל רשות מוסמכת ובשים לב בהתאם לה ,הוראות המפקחפי -על לחוזה,
 להוראות כל דין.

מהנדס ו/או מודד ו/או מנהל עבודה באמצעות קיים השגחה מלאה על ביצוע העבודות ל .7.2
במשך כל תקופת ביצוע העבודות, כפי שיראה הדבר למפקח ו/או מהנדס בטיחות  מטעמו

   .כדרוש לצורך מילוי התחייבויות הקבלן
העבודות ידי המפקח, יימצא בקביעות באתר -מוסמך, שאושר בכתב עלהקבלן או נציגו ה

במשך כל שעות העבודה ויקיים השגחה מלאה. אם יבטל המפקח את הסכמתו לנציג 
יסלק   -בענייןלאחר קבלת הודעה ימים  7 -המוסמך, אזי, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ

 כתב.הקבלן את הנציג האמור ויחליפו בנציג אחר שאישר המפקח ב

 הנציג המוסמך יקבל בשמו של הקבלן הוראות מהמפקח.

- - -  

נאותה, לנוחיות הציבור או לא שלא לצורך או בצורה יפריע העבודות באופן שלא לבצע את  .7.3
 לגישה לדרכים ולשבילים פרטיים או ציבוריים, לא לשימוש בהם ולא לתפיסתם.

מוכח, מיומנות, מומחיות וכישורים  לצורך ביצוע העבודות צוות עובדים בעלי נסיון להעסיק .7.4
הנדרש לצורך ביצוע נאות של העבודות. וכן להחזיק ולספק את הציוד מקצועיים הולמים

  
 כדלקמן: -בצוות העבודה מטעם הקבלן ייכללו גם גורמים בעלי הכשרה מתאימה 

 יימצא באופן קבוע באתר; -שנים לפחות  10מנהל עבודה בעל ניסיון של  .7.4.1



151 

G96517-V001 

 יימצא באופן קבוע באתר; -שנים לפחות   5בעל ניסיון של מהנדס ביצוע  .7.4.2

פי דרישות -פי דין וכן על-יימצא באתר כפי שיידרש על -מהנדס בטיחות מוסמך  .7.4.3
 המפקח;

 פי דרישות המפקח.-יימצא באתר, כפי שיידרש, ועל  -מודד מוסמך  .7.4.4

 פי דרישות המפקח.-יימצא באתר כפי שיידרש ועל -מהנדס תנועה בעל ניסיון  .7.4.5

- - - 

מהמפקח, בכתב תחבר למקורות מים, חשמל וכיו"ב רק לאחר קבלת אישור מתאים לכך לה .7.5
לפני תחילת המתאימים התקנת המונים וכן בהוצאות  םבמלוא ההוצאות בגין צריכת ולשאת

 , ופירוקם והחזרת המצב לקדמותו בסיום העבודות. העבודות

- - - 

במסגרתו יתוארו מהלך העבודה, סוג שקח נהל יומן עבודה מפורט בהתאם להוראות המפל .7.6
וכן כל נתון/פרט נוסף שידרוש וכמות החומרים בהם השתמש הקבלן לצורך ביצוע העבודות 

כל יום עבודה יפעל להחתים את המפקח על יומן ובסוף  (יומן העבודה - )להלןהמפקח 
 העבודה.

מודד מוסמך,  ידי-" חתומות ומאושרות עלAS MADEלאישור המפקח תכניות " להמציא .7.7
 כמבואר בחוזה. ,המהוות צילום מצב עדכני של העבודות נכון למועד סיומן וקבלתן

 שירות מקצועי, תומך ומלווה. ,במהלך תקופת הבדק והאחריות לספק למזמין .7.8

 וסמכויותיו  המפקח .8

 פקח על ביצוע העבודות.להמזמין ממנה בזה את המפקח  .8.1

 קבלן.לום נוסף כלשהו עילה לדרישה לתשל נההוותהנחיות המפקח לא  .8.2

לביצוע , הנחיות בכל הקשור םלשליחיו או למי מטעמ ,לעובדיולקבלן, המפקח רשאי ליתן  .8.3
 .יהןלמלא אחר יםמתחייבהעבודות והם 

לבדיקתו  -, המסמכים והציוד מידעהכל את להעמיד לרשות המפקח הקבלן מתחייב  .8.4
 ואישורו.

 וקביעתו תהא מכרעת. הקבלן תלבקר את אופן מילוי התחייבויו המפקח יהיה רשאי .8.5

לפי שיקול דעתו הבלעדי  -המפקח רשאי לקבוע את סדר העדיפויות לביצוע העבודות  .8.6
ובתיאום עם המזמין והקבלן מתחייב לפעול בהתאם לכך. ביצוע בהתאם לעדיפויות שיקבע 
 המפקח לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש עילה לקבלן לעיכוב בביצוע העבודות. 

 הקבלן מתחייב לדווח למפקח, בכתב, על כל תקלה בביצוע העבודות מיד עם היוודע לו עליה.  .8.7

המפקח הוא הפוסק הבלעדי ביחס לאיכות חומרים ומקורם וביחס לעבודות שבוצעו או  .8.8
 צריכות להתבצע.

ידי הקבלן -מפקח להורות על ביצוע עבודות שונות עללהסמכות  אבמשך ביצוע העבודות תה .8.9
תנאי המכרז ו/או על תיקון עבודות שנעשו ו/או על החלפת ציוד ו/או על החלפת בהתאם ל

 חוזה, לרבות:ללשם ביצוע העבודות בהתאם  ,לדעתו ,עובדים וכן כל דבר אחר הנחוץ
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לפי דעתו אינו תואם שידו של ציוד -סילוק מאתר העבודות תוך פרק זמן שייקבע על .8.9.1
 .יותר יםבציוד טוב ומתא והחלפתו את הוראות החוזה

 .לדעת המפקח -ביצוע מחדש של כל עבודה שלא בוצעה כראוי  .8.9.2

ו/או בעל/י תפקיד ו/או קבלן/ני משנה ו/או כל גורם אחר מצוות החלפת עובד/ים  .8.9.3
 לבצע את העבודות.כשירים/ראויים אשר לדעת המפקח אינם העובדים, 

 ות החוזה.הוראות נוספות הדרושות לצורך ביצוע נאות של העבודות, בכפוף למגבל .8.9.4

- - - 

למפקח אין סמכות להורות על ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בתשלום נוסף כלשהו, החורג  .8.10
להסכם(. הוראה זו חלה גם ביחס  5דלנספח  1מסכום התמורה הנקובה בחוזה )כקבוע בסעיף 

לעבודות נוספות/חדשות ותנאי לתקפות הוראת ביצוע של עבודות מעבר לסכום התמורה 
  , גזבר המזמיןור הינו קבלת אישור מראש ובכתב של בהסכם כאמ

בהתאם לכך, ידוע ומוסכם כי לא ישולם לקבלן כל תשלום נוסף בגין עבודה נוספת שהקבלן 
 ביצע מעבר לסכום התמורה הכוללת, ללא קבלת אישור גזבר המזמין כאמור.   

כלפי ל הקבלן שלא ישמש כגורע או מפחית מכל התחייבות לחוזה זה  בפרקדבר האמור  .8.11
  . החוזה פי-המזמין על

החוזה יקיים את הקבלן כי  ,אלא אמצעי להבטיח ,אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח
ואין בהוראות המפקח כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לביצוע 

 התחייבויותיו. 

אחרים ולשלם להם ים גורמ, יהיה המזמין רשאי להעסיק של המפקחלא קיים הקבלן הוראה  .8.12
וזאת מבלי לגרוע מכל סעד  - על הקבלן בגין כך תחולנהההוצאות  .בעד ביצוע אותה הוראה

 פי הוראות החוזה והדין.-העומד למזמין על

  –תכנון מתקני התאורה  .9
 

 הקבלן יתכנן ויקים את מתקני התאורה בהתאם לדרישות המפרט הטכני.  .9.1

של  אחריות הפעולות הנדרשות לתכנון, הקמת, ו הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל .9.2
מתקני התאורה המוצעים, בהתאם לדרישות המפרטים הטכניים, דרישות חח"י ורשות 

 החשמל, לרבות חיבור והתאמה של מוני ייצור וצריכה ככל שידרש ע"י חח"י. 

ל הקבלן יהיה אחראי לתכנון המתקנים וכן לביצוע כל הקשור והנדרש בקשר להקמתם, הכ .9.3
בעצמו ועל חשבונו ובהתאם להוראות כל דין, לרבות הרשויות המוסמכות, וכן יהיה הקבלן 
אחראי להפעלת ותחזוקת מתקני התאורה  לאחר מכן, בעצמו ועל חשבונו, במשך כל תקופת 

 ההתקשרות. 

 ותקנותיו, הנחיות 1954 -מתקני התאורה יחוברו  ע"פ דרישות חוק החשמל, התשי"ד  .9.4
 כפי שיעודכנו מעת לעת.   ודרישות חח"י,

יציג הקבלן למועצה תכנון חתימת הסכם עם הקבלן, מיום עסקים  ימי 15 -לא יאוחר מ  .9.5
פוטומטרי מפורט של רכיבי התאורה המפורטים כפי שמפורטים במסמך ג למסמכי המכרז. 

צו התחלת ידי המועצה וככל שהמועצה תאשר את התכנון יוצא לקבלן -התכנון יבחן על
להחלפת רכיבי התאורה החדשים בישובים הרלבנטיים. מובהר כי המועצה  רשאית  עבודה

ידי הקבלן אם תמצא פערים בין תוצאות התכנון -לדרוש מהקבלן לתקן את התכנון שיוכן על
לבדיקות המדגמיות שתבצע או לבצע תכנון תאורה כאמור בעצמה ולחייב את הקבלן בעלות 

 הכנתו. 

מתכנן  ון, הקבלן יעסיק, או יתקשר חוזית אחרי זכייתו עםלצורך ביצוע עבודות התכנ .9.6
מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יוחלף מתכנן העומד בדרישות המפרט הטכני. תאורה/חשמל 

( 30המוצע, מחוייב הקבלן  לעדכן את המועצה לפחות שלושים ) התאורה התאורה ממתכנן
אישור המתכנן החדש על המציע  יום לפני כן ולקבל את אישורה בכתב למתכנן החדש. לצורך



153 

G96517-V001 

להעביר את פרטי הניסיון והתעודות הרלוונטיות של המתכנן החדש.  יודגש כי מתכנן 
התאורה המוצע לא ייפול בהשכלתו ובניסיונו המקצועי ממתכנן התאורה המקורי שהוצע ע"י 

 .הקבלן בהצעתו למכרז זה

ית הקמה מפורטת של מתקני טרם ביצוע עבודות ההקמה, הקבלן יציג בפני המועצה תוכנ .9.7
התאורה, בהתאם למפרט הטכני, אשר תאושר על ידי המועצה  מראש וטרם החל הקבלן 
בהליכים כלשהם להקמת המתקנים. התכנון הנדרש יתבצע על ידי הקבלן עפ"י הוראות הדין, 
דרישות המפרט הטכני, חח"י ורשות החשמל, בתיאום עם המועצה ובשיתוף פעולה מלא שלה 

 ש לאישור הגורמים המוסמכים לאחר תיאום זה.ויוג

הקבלן יהיה אחראי להשיג את כל האישורים הסטטוטוריים והחוקיים לצורך הקמת  .9.8
המתקנים. הקבלן יהיה אחראי להכנת כל התכניות הנדרשות לצורך תכנון הקמת והפעלת 

 המתקנים ולהגשתן לרשויות המוסמכות.

נים הוא קבלת כל הרישיונות וההיתרים תנאי מוקדם לביצוע העבודות להקמת המתק .9.9
 הנדרשים על פי דין.

מבלי לגרוע באמור לעיל מובהר כי תכנון המתקנים והקמתם, יבוצעו על פי הנחיות הרשות  .9.10
ועל פי דרישות מוסד התכנון הרלוונטי. הכשרת משטחים וביצוע עבודות הקמה, לרבות 

ות המפורטות העדכניות כפי שיוגשו המתקנים והמבנים השונים יעשו על פי התכניות ההנדסי
על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המועצה. הקמת המתקנים תעשה באופן מקצועי, ע"י גורמים 
מקצועיים, בהתאם לתקנים הנדרשים ע"פ כל דין ותחל רק לאחר הוצאת היתר בניה, ככל 

 שנדרש. 

את רכיבי התאורה  הקבלן יספק ויתקיןבהתייחס לכל ישוב בגינו הוצא צו התחלת עבודה,  .9.11
החדשים על עמודי תאורה ברחבי המועצה כמפורט במפרט הטכני מסמך ג למכרז על רכיבי 
התאורה החדשים לעמוד בתנאים ובדרישות הנספח הטכני המצורף כמסמך ג למסמכי 

  המכרז )להלן: "הנספח הטכני"(.

עמודי תאורה, בתכנון בעל ניסיון  קונסטרוקטור יעסיקבמסגרת עבודות ההקמה, הקבלן  .9.12
העומד בדרישות המפרט הטכני וכן יבצע את עבודות התקנת המתקנים ע"י מתקין העומד 

 לפחות. 2א' 160 -ו 270 –בסיווג הקבלני הנדרש 

בתום התקנת כל רכיבי התאורה החדשים ימסרו אלו לבעלותה ולרשותה של המועצה  .9.13
תאורה החדשים ורכיבי בהתאם לקבוע בהסכם זה והקבלן יהיה אחראי לתחזוקת רכיבי ה

התאורה הקיימים לכל אורך תקופת האחריות והבדק בהתאם לתנאים וההנחיות המפורטים 
 במסמכי המכרז. 

-מודגש בזאת כי רכיבי התאורה אשר יוסרו מעמודי התאורה הקיימים במועצה ויוחלפו על .9.14
ר למועצה הקבלן ימסולאתר פסולת מורשה. על חשבון הקבלן קבלן יפונו ע"י הקבלן ידי ה

בנוסף, יערוך הקבלן רשימה מלאה של ציוד אישור על ביצוע האמור מאת אתר מורשה. 
  אתר פסולת מורשה .שהוסר מן העמודים והועבר ל

מובהר ומוסכם בזאת כי רכישת רכיבי התאורה החדשים תצא לפועל רק לאחר קבלת צו  .9.15
ו רכיבי התאורה התחלת עבודה ולאור המפורט בו וככל שהמועצה תחליט שלא יותקנ

ידי צד ג' או התנגדות מצד גורם -החדשים או חלק מהם, לרבות בשל הוצאת צווי מניעה על
או כל סיבה אחרת, וכיו"ב לקבלן תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  מוסמך כלשהו,

 בעניין.

 אספקה והתקנה של הרכיבים           .10
 

כל גופי חוק החשמל והמפרט הכללי. עו ע"פ הוראות המפרט הטכני , צכל העבודות יתב .10.1
 יחד עם תעודות אחריות ומפרטים. תאורה/ מערכות שיסופקו, יסופקו 

פי תכנון חישובי תאורה שיוכן ע"י מתכנן -תיעשה אך ורק על LEDהחלפת גופי תאורה מסוג  .10.2
רחוב בנפרד ואשר יעמוד בתקן תאורה. ביצוע תכנון חישובי ישוב / תאורה מוסמך עבור כל 

ורה לרבות התשלום בעבורו יהיה באחריות הקבלן. למען הסר ספק יובהר כי תנאי התא
מקדים לתחילת ביצוע ההתקנה הינו הצגת תכנון חישובי התאורה ביחס לרחוב או 

  בו היא עתידה להתבצע וקבלת אישור המפקח לתכנון. ישוב/לאזור
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תוגש למפקח ותשקף האספקה וההתקנה של הרכיבים תיעשה בהתאם לתוכנית עבודה אשר  .10.3
את שלבי ביצוע התקנת הרכיבים אופן ההתקנה המתוכנן ולוח הזמנים המתוכנן להתקנה. 
הקבלן יהיה חייב לשנות ו/או לתקן את תכנית העבודה ככל שהמפקח ידרוש זאת. הקבלן לא 

  יחל בביצוע התקנת הרכיבים בטרם קיבל אישור בכתב לתכנית העבודה .
 

וגע להתקנת רכיבי התאורה סדר העדיפויות ביחס למיקום ההתקנה ידוע לקבלן כי בכל הנ .10.4
יקבע ע"י המועצה ו/או המפקח, אשר רשאי לשנות את סדר הקדימויות בכל שלב וקטע שהוא 
כולל קביעת הרחובות והאזורים בהם יידרש הקבלן לבצע את העבודות ועל הקבלן יהיה 

ור לא ישמש עילה לתביעת פיצוי להתארגן בהתאם. למען הסר ספק מובהר כי שינוי כאמ
  כלשהו מצד הקבלן וכן עילה להארכת מועד ביצוע העבודות.

 

הקבלן יספק דו"ח התקדמות שבועי על קצב העבודה בכתב ו/או בפגישת עבודה בהתאם  .10.5
. הקבלן מתחייב להשתתף בכל הישיבות הנוגעות לפרויקט שאליהן יוזמן על פקח להנחית המ

ולקיים את ההנחיות שיינתנו באותן ישיבות  במועדים שיקבעו על פקח ידי המועצה  או המ
  המפקח.  ידי 

 למען הסר ספק מובהר כי שום אישור ו/או הוראה ביחס לכל עניין הקשור בביצוע העבודות .10.6
וכן זכות הפיקוח המוקנית למועצה ו/או למנהל לא ישחררו את הקבלן מאחריותו המקצועית 

 ל המועצה ו/או על המנהל אחריות כלשהי לביצוע העבודות. ואין בהם כדי להטיל ע המלאה

הקבלן מתחייב שלא להתקין את הרכיבים נשוא המכרז, בטרם הוא וכל העובדים הפועלים  .10.7
וקבלני המשנה מטעמו, עבר תדריך אצל ממונה הבטיחות שמונה מטעמו וביצע את הוראותיו 

לחתום בפני הממונה על הבטיחות והנחיותיו. כמו כן, בטרם התקנת הרכיבים נדרש הקבלן 
על הצהרת הבטיחות כדוגמת ההצהרה המצורפת למסמכי המכרז ולהגישה למנהל. חתימת 
הממונה על הבטיחות על גבי הצהרת הבטיחות תהווה אישור לכך שהקבלן קיבל תדריך 
בטיחות בהתאם להוראות ההסכם וכי הינו רשאי מבחינת דרישות הממונה על הבטיחות 

 ת הרכיבים נשוא ההסכם. להתקין א

התנאים האמורים בסעיפים הנ"ל הינם תנאים מהותיים, שהפרתם תחשב כהפרה מהותית  .10.8
 של הסכם ההתקשרות.

, לחזור ולדרוש מהקבלן, לעבור תדריך פקחהמועצה רשאית, מעת לעת, ובהתאם להנחיות המ .10.9
עד לקיומו של בטיחות נוסף אצל הממונה על הבטיחות, ואף להפסיק את ביצוע העבודות, 

תדריך בטיחות נוסף. ולקבלן לא תהיה כל תביעה או טענה מכל מין וסוג שהם בקשר 
 להפסקת ביצוע העבודות כאמור. 

 

מבלי לפגוע באמור בהוראות הסכם זה ו/או המכרז, מתחייב הקבלן לפעול לביצוע  .10.10
דיו וכל אדם התחייבויותיו על פי הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עוב

-וגוף אחר, בהתאם לחוקי הבטיחות בעבודה, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד
והתקנות על פיהם, בהתאם  1970-ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"ל  1954

לנספח הבטיחות המצורף למסמכי המכרז ולתצהיר הבטיחות המצורף למסמכי המכרז 
יבים המנויים במסמכי המכרז והמהווים כולם חלק בלתי נפרד ובהתאם לכל המסמכים המחי

  מהסכם זה.
 

פי כל דין וכן כל הנחיה מאת -הקבלן מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת עליו על .10.11
 שנועדה לשמור על רווחת נוחיות ובטיחות העובדים ו/או צדדים שלישיים כלשהם. פקח המ

אומים האישורים וההתקנות הנדרשים לצורך באחריות הקבלן לדאוג לכל החיבורים התי .10.12
שימוש בחשמל ו/או במים לביצוע העבודות. המועצה  תשתף פעולה עם הקבלן ככל הנדרש על 

 מנת לאפשר את המפורט לעיל . 

 :כדלקמן, בזאת ומוסכם מובהר, הטכני המפרט בהוראות מהאמור לגרוע מבלי .10.13
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 לו שיורו כפי, העבודות יצועב באתר המכרז נשוא והמערכות הציוד את יספק הספק .10.13.1
 .כך בגין נוסף תשלום כל ללא וזאת - מטעמה מי או/ו המועצה

 הפרטים את הכוללת, מדבקה באמצעות יסומן והמערכות הציוד של מארז כל .10.13.2
 הציוד של סידורי מספר, לשרות טלפון' מס, הספק שם, המועצה שם: הבאים
 . זה הסכם להוראות בהתאם האחריות תקופת סיום ותאריך

, יצרן הוראות, לרבות, ומפורט מלא תיעוד בצירוף, למועצה יסופק המערכות/הציוד .10.13.3
 רישיונות, אחריות תעודות, באנגלית למשתמש מדריך, בעברית למשתמש מדריך
  .  נדרש הציוד של פריט לכל ביחס ומלאים מקוריים טכניים ומפרטים שימוש

 שסופק הציוד הפעלת שםל הנדרשים המרכיבים כלל את ויתקין הקבלן יספק .10.13.4
 .שלהם הסידורי המספר לרבות, במסגרתו

 נשוא המערכות את למועצה הקבלן יספק כי בזאת ומודגש מובהר, ספק הסר למען .10.13.5
 . מהמערכות אחת לכל ביחס הפעלה וקוד טכנאי קוד בצירוף, זה הסכם

 על החוזה של יסודית להפרה תחשב והפרתו החוזה מעיקרי הינם  זה ק"בס האמור
 .הספק ידי

 בהתאם כנדרש והציוד המערכות את לספק הקבלן מחויב כי בזאת ומוסכם מובהר .10.13.6
 בציוד שימוש לעשות יבקש הספק בו מקרה הטכני ובהתאם להצעתו. בכל למפרט

 שווה מערכת/ובציוד, הטכני או בהצעתו במפרט נכללה שלא מתוצרת מערכת או/ו
 צורף כאמור הציוד קטלוג כי הינו לכך הצעה במכרז תנאי/ הטכני במפרט לקבוע ערך

 לביצוע המפקח של מראש אישור יינתן כי וכן, במכרז הקבלן להצעת מלכתחילה
 ערך שוות הינה המערכת/הציוד באם ההחלטה כי יודגש. כאמור הציוד עם העבודות

 לא שהמפקח ככל וכי המפקח או/ו המועצה של הבלעדי הדעת בשיקול הינה לא או
 שימוש תוך העבודה את לבצע מחוייב הספק יהיה ערך שווה ברכיב שימוש יאשר

 .בלבד הטכני במפרט שנכללו ברכיבים

ידי הקבלן ועל חשבונו, בהתאם למפרטים -אספקת והתקנת הרכיבים תיעשה על .10.13.7
לתנאים וללוח הזמנים הקבוע בהסכם זה. העבודות יבוצעו ברציפות באופן מתמיד 

בלוח הזמנים של ביצוע הפרויקט ובכל מקום  ובקצב הנדרש, על מנת למנוע כל עיכוב
  ובכל עת כנדרש לצורך ביצוע הפרויקט .

מובהר בזאת כי כל גוף תאורה/ מערכת שתסופק, תסופק עם תעודת אחריות  .10.13.8
תמסר תעודת אחריות  –ובמקרה של החלפת ציוד  מתאימה, כנדרש במפרט הטכני

 מעודכנת.

צר כלשהו סופק באמצעות קבלן עוד מודגש בזאת למען הסר ספק, כי ככל שמו .10.13.9
משנה, באחריות הקבלן למסור למועצה כתבי אחריות עבור המועצה / המשובבים 

  לטובת המועצה. 

 לוחות זמנים להתקנה   .11
 

המועצה תוציא לקבלן מעת לעת צווי תחילת עבודה בהם יפורטו מקטעי  11.1
דרש להתחיל בהם נדרש הקבלן לבצע את העבודות. הקבלן יי ישובים /הרחובות/אזורים

בהתקנת רכיבי התאורה החדשים על גבי עמודי התאורה המפורטים בצווי התחלת 
ימים )קלנדריים( אשר ספירתם   7בתוך פקח פי לוח זמנים מתואם עם המ-העבודה על

על תחל מיד עם הוצאת צו תחילת עבודה להתקנת רכיבי התאורה החדשים או חלקם. 
חודשים ממועד הוצאת צו  6ורה החדשים בתוך רכיבי התאכל הקבלן לסיים את התקנת 
 תחילת העבודות הראשון. 

 

לא יעמוד הקבלן במועדים המפורטים בחוזה בשל סיבה שאיננה נובעת מכוח עליון יקוזז  11.2
בגין כל יום איחור בלוח הזמנים וזאת מבלי לגרוע מכל תרופה אחרת ₪  1,000סך של 

  העומדת למועצה  על פי החוזה ו/או הדין.
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 קבלן יקבל הישוב בביצוע התקנת רכיבי התאורה החדשים בכל קבלן בטרם יחל ה 11.3
בנפרד ולהמשך התקנת רכיבי התאורה  ישוב/אישור בכתב מאת המועצה לכל רחוב

הבא. למען הסר ספק מובהר כי אישור זה אינו מהווה אישור  ישוב/החדשים ברחוב
להמשיך את ביצוע עבודות למסירה או לעמידת הקבלן בתנאי המכרז אלא רק אישור 

  .ישוב/ההתקנה ברחוב הבא
 

על הקבלן ללמוד היטב את  מודגש בזאת כי מאחר ומדובר על מערך שירות חיוני 11.4
התנהלות וביצועי המערכת הקיימת ולבצע את ההחלפות ושילוב רכיבי התאורה 

  החדשים ללא פגיעה בתפקוד המערך הקיים.
 

צוותים לפחות  2החדשים באופן רציף באמצעות הקבלן יבצע את התקנת רכיבי התאורה  11.5
 פי כל דין .-המונים אנשי ביצוע מיומנים בעבודה בגובה ומורשים לכך על

 שילוט .12

 .לפי דרישת המזמין ,העבודות שילוט מתאים והולם רויציב באתחשבונו -הקבלן יכין על .12.1

 X 4מ'  3 -נו משלטים במידות שלא יקט 2יתקין הקבלן  -ידי המזמין -אם לא נדרש אחרת על .12.2
ידי -המכילים את הכיתוב שיימסר לקבלן על -גבי קונסטרוקציית עץ או פלדה -עלמ', 

  המפקח.
וכן כל פרט אחר ומעניהם הקבלן, מנהל העבודה  ,המזמין, היועציםהשלטים יכללו את פרטי 

 .פי דין-עלידי המזמין או -על שיידרש

ימים ממועד  10העבודות בתוך  רבאתשור המזמין בטרם הצבתו ויוצב יהשילוט יובא לא .12.3
 המפקח.לכך קבע יקבלת צו התחלת העבודות במיקום ש

 .ותוכנו ליתן הוראות לקבלן בקשר לשילוט , מידי פעם בפעם,המזמין רשאי .12.4

עם סיום ביצוע העבודות נדרש הקבלן להציב שילוט קבוע, במקום, באופן, בצורה, בכמות,  .12.5
  פי התוכן שידרוש המזמין.-בטיב ועל

למען הסר ספק, הוראה זו כלולה במחירי התמורה והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין 
 כך.  

 שונה ללא הסכמה מראש ובכתב מהמזמין./הקבלן אינו רשאי להציב שילוט נוסף .12.6

 בזמן ביצוע העבודות   הסדרת התנועה השוטפת .13

תנועה, תכנית  , באמצעות מהנדסחשבונו-עלבטרם תחילת ביצוע העבודות, הקבלן יכין,  .13.1
  הסדרי תנועה זמניים ביחס לאתר העבודות.

 ידי כל גורם מוסמך נדרש אחר. -ידי משטרת ישראל וכן על-תאושר על תכנית זו
 (תכנית הסדרי תנועה זמניים -)להלן 

לתכנית הסדרי התנועה הזמניים )המאושרת(, בהתאם בהתאם מתחייב לפעול הקבלן  .13.2
 בע מעת לעת. להוראות משטרת ישראל וכפי שייק

 העבודות.ולאתר  ראפשר במהלך תקופת העבודות את המשך התנועה השוטפת באתיהקבלן  .13.3

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת הפרעות או תקלות לתנועת כלי הרכב השוטפת  .13.4
בשלבים או הסדרת דרכי גישה חלופיות זמניות ו/או הצבת  ותידי ביצוע העבוד-לרבות על

להכוונת  נסים ו/או הצבת עובדים ושלטים קבועים ו/או הצבת שוטריםמחסומים וסימונם בפ
 התנועה.  

דרש הפרעה לתנועה השוטפת, הקבלן יהיה אחראי להשגת כל האישורים יבמקרה בו ת .13.5
 .מהרשויות לשם כךהדרושים 
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יהיה אחראי להצבת שמירה הוא במשך היום,  ותבמקרה בו הקבלן לא יסיים את העבוד .13.6
 ך כל הלילה.העבודות למש רבאת

להסכם,  13בביצוע הוראות סעיף הכרוכות  הקבלן לבדו ישא במלוא העלויותלמען הסר ספק,  .13.7
לרבות בשל הכנה ויישום של תכנית הסדרי התנועה הזמניים. הקבלן מצהיר כי עלויות אלו 

לרבות במקרה של שינוי כלשהו ידו בחשבון והן כלולות כבר במחירי התמורה, -נלקחו על
 , ולקבלן לא תהיה כל טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין כך. קטנה( בהיקף ההסכם)הגדלה/ה

 נקודות קבע, סימון העבודות, אי התאמות בין תכניות .14

  העבודות. חשבונו, במשך כל זמן ביצוע-על ,בשרותי מודד מוסמךיסתייע הקבלן  .14.1
רות לצורך מובהר כי המודד יהיה זמין ויעמוד לרשות המפקח במהלך כל תקופת ההתקש

 ביצוע מדידות בשטח, ללא כל תוספת תשלום לקבלן בגין כך. 

והקבלן  וקבע נקודות ציון ונקודת קבע בשטח העבודות או בקרבתהקבלן ימודד מטעם ה .14.2
 המודד ימסור נקודת מוצא ונתונים להתווית הכבישים והמגרשים. ישמור על אותן הנקודות.

 קח. כלל המדידות תבוצענה בהתאם להנחיות המפ

לדיוק המיקום, המפלסים, המידות והתוויות חלקי והקבלן אחראי לסימון נאות של העבודות  .14.3
צוות והציוד  להספקת(, וכן הסימון - ביחס לנקודות הציון ונקודות הקבע )להלן ותהעבוד

  . יקבל ויאשר את הסימוןהמפקח  מומחים הדרושים לכך.והעובדים ה

טעות במיקום, במפלסים, במידות או בהתוויות תתעורר עת מהלך העבודות תופיע או שב ככל .14.4
חשבונו כל טעות -ידי המפקח, אזי יתקן הקבלן על-ידרש עליאו אם  ,שהו מהעבודותכלחלק 

  כאמור, להנחת דעתו של המפקח.
ידי המפקח לגבי סימון או לגבי כל קו או מפלס לא ישחרר את הקבלן -אישור שניתן על

והקבלן יקיים וישמור בקפדנות על כל נקודות הגובה, היתדות  מאחריותו לנכונותם של אלה
 המשמשים לסימון העבודות. ושאר הפרטים

בין התכניות ו/או כתב הכמויות ו/או כלשהי מצא הקבלן במהלך העבודות אי התאמה  .14.5
או טעויות או  העבודות, בינם לבין עצמם ו/או בינם לבין המצב הפיזי של אתר ים,המפרט

ידי הוראות, יודיע על כך מיד -כפי שסומנו בנקודות או על ,במסמכים הנ"ל השמטות כלשהן
 . כל עבודהותלמפקח בכתב והמפקח יורה לקבלן על הפעולות הדרושות להמשך העבוד

הוראות /בטרם קבלת אישוראו ללא הרשאה ללא יידוע המפקח,  ידי הקבלן,-שתעשה על
ללא קבלת תשלום ת של הקבלן , תעשה על אחריותו הבלעדימראש מתאימות מהמפקח

הכל לפי דרישת  -כלשהו בגין כך, ובמידת הצורך יידרש הקבלן להחזיר את המצב לקדמותו 
 המפקח. 

 איכות העבודות  .15

ידי עבודה מטיב מעולה -כל פעולה במסגרת ביצוע העבודות על ,על חשבונו ,הקבלן יבצע .15.1
 .לשם כךובמומחיות ויספק את כל כח האדם שיהיה דרוש 

אם לדעת  ,ידי הקבלן-לפסול כל חלק של העבודות שבוצע על ,לפי שיקול דעתו ,קח רשאיהמפ .15.2
דרישות תואם את  ואו אינהראויה המפקח אינו מהטיב הדרוש או לא בוצע במומחיות 

  החוזה.
 תיקוניםל, יהיה הקבלן חייב למלא את הוראות המפקח ביחס ןנפסלו העבודות או חלק

על חשבון הקבלן. הקבלן יהיה חייב לשלם למזמין את  ,אחרים ידי-, בעצמו או עלהנדרשים
 העבודות שנפסלו. מביצועיגרמו למזמין כתוצאה ימלוא ההוצאות ש

הן תבוצענה תוך הקפדה על  , כיותכבכל הנוגע לביצוע עבודות של מדר על הקבלן להקפיד .15.3
 הכולל מפרט מדוייק לביצוע הנמכת המדרכה. ,1918קיום תקן 

15.4.  
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בצע בדיקות של מעבדה מוסמכת ומאושרת לכך של העבודות המבוצעות על הקבלן ל .15.4.1
מובהר בזאת כי הקבלן מחויב לבצע את  על ידו, לפי דרישת המזמין ו/או המפקח.

 מלוא הבדיקות כפי שיידרשו ע"י המזמין ו/או המפקח במועד שיקבע על ידם.

ות הוצאות כל ההוצאות בגין בדיקות מעבדה מוסמכת ומאושרת כאמור לעיל, לרב .15.4.2
 התיאום וההזמנה בגין כך, יחולו במלואן על הקבלן.

מובהר בזאת כי ככל שתוצאות המעבדה המוסמכת אינן מאושרות, יהא רשאי  .15.4.3
המזמין לחייב את הקבלן בביצוע התיקונים הנדרשים וככל שהקבלן לא יעשה כן, 

מלוא יהא רשאי המזמין לבצע את הבדיקות, על חשבון הקבלן, תוך חיוב הקבלן ב
 ההוצאות כאמור בכל דרך שהמזמין ימצא לנכון.

על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם בביצוע העבודות ובהשלמתן  .15.5
עקב ביצוע הבדיקות כאמור והמתנה לתוצאותיהן. עיכוב בשל ביצוע בדיקות ו/או בשל עיכוב 

 הזמנים לביצוע העבודות. בקבלת תוצאות הבדיקות לא יהווה עילה כלשהי לעיכוב בלוח

 מערכות תת קרקעיות  .16

מעברים, עם ומערכות תת קרקעיות  ,הקבלן יתאם את העבודות בכל הנוגע לפתיחת כבישים .16.1
 הרשויות.עם המועצה ו/או  ת/מהנדסועם המפקח 

לשוחות  ,הקבלן אחראי לקבל מהרשויות את כל התכניות הקיימות למערכות התת קרקעיות .16.2
 .לקווים התת קרקעייםו

 ותהתת קרקעיוהמערכות הקבלן אחראי לבדוק את מיקומם של המבנים העל קרקעיים  .16.3
קווי טלפון וחשמל ו/או  ,תיעול ,ביוב ,לרבות צינורות מים באתר העבודות,מצא ילההעשויים 

 גדרות, בין שהם מסומנים ובין שאינם מסומנים.

 מהלך ביצוע העבודות.תתגלנה בשהקבלן אחראי להודיע למפקח על כל תקלה או אי התאמה  .16.4

יבצע הקבלן חפירות גישוש  ,קרקעי או בחצייתו-סמוך למתקן תתבבכל מקרה של עבודה  .16.5
בידיים לגילוי המתקן ועבודה בידיים בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד של המתקן, ידפן 

קרקעי בהתאם -את החפירה )במידת הצורך ובאישור המפקח(, ויתמוך את המתקן התת
  מפקח מטעם הרשות הנוגעת למתקן.להוראות ה

יחשפו בעבודת ידיים ויסומנו בכדי למנוע כל פגיעה יקווי הביוב, התקשורת, החשמל והמים  .16.6
 בהן.

הקבלן לא יהיה זכאי לכל ביצוע כל העבודות כאמור כלול במחיר התמורה ולמען הסר ספק,  .16.7
ות/הכבלים/המבנים התת עבודות החפירות לגילוי הצינורל ביחס , לרבותכך תשלום נוסף בגין

 .הרשויותקרקעיים והעל קרקעיים ו/או השימוש במכשירים מיוחדים ו/או התיאום עם 

, אישורי מעבר ואת כל ותהעבודביצוע חובה לקבל מהרשויות, לפני התחלת חלה על הקבלן  .16.8
קרקעיים ולדאוג -הדרוש בקשר למיקום ולמפלס של מתקנים וקווי תשתית תתהמידע 

בסמוך למתקן תת  ות, שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן ביצוע העבודמןמטעלהזמנת מפקח 
קרקעי, ללא נוכחות מפקח כנ"ל -לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת קרקעי, או חצייתו.

 נ"ל יהיה על חשבון הקבלן.הכאשר התיאום והתשלום עבור המפקח 

ת לכל הנזקים נוכחות מפקח מטעם רשות מוסמכת אינה משחררת את הקבלן מאחריו .16.9
 קרקעי.-הישירים והעקיפים שייגרמו עקב פגיעה במתקן תת

על הקבלן להביא בחשבון כי יתכן וקיימות באתר מערכות תת קרקעיות נוספות, בלתי  .16.10
 מסומנות והוא יהיה אחראי למנוע כל פגיעה בהן או לתקנן במידת הצורך.  

 פסקה בביצוע העבודות. לה/עילה לעיכוביהווה לא ביצוע הדרישות המפורטות לעיל  .16.11
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 ועבודה בקרבת מתקנים קיימים םרשיונות, אישורים, היתרי .17

ימציא הקבלן למפקח את כל הרשיונות והאישורים לביצוע  ותלפני תחילת ביצוע העבוד .17.1
לפי התכניות. הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרשיונות והאישורים  ותהעבוד
 .כךכל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך לרשויות את חשבונו -עללשלם ו כאמור

לא תהינה  -במקרה של עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מביצוע הוראות נציגי הרשויות  .17.2
 המועצה לתשלום נוסף בגין כך. לפיכ האו דריש התביע ה,לקבלן כל טענ

 ניהול יומן עבודה והגשת כתבי כמויות שבוצעו  .18

 ירשום בו מדי יום ביומו פרטים בדבר:יומן עבודה ו ותהעבודבאתר הקבלן ינהל  .18.1

 .ותבביצוע העבוד ויד-מספר העובדים לסוגיהם המועסקים על .18.1.1

 או המוצאים ממנו. ותהעבודלאתר כמויות החומרים למיניהם המובאים  .18.1.2

 .ותידי הקבלן בביצוע העבוד-כמויות החומרים שהושקעו על .18.1.3

 העבודות.באתר הציוד המכני הנמצא  .18.1.4

 ע העבודות.השימוש בציוד מכני בביצו .18.1.5

 ויר השוררים במקום ביצוע העבודות.ותנאי מזג הא .18.1.6

 ההתקדמות בביצוע העבודות במשך היום. .18.1.7

 תקלות והפרעות בביצוע העבודות. .18.1.8

 ידי המפקח.-הוראות שניתנו לקבלן על .18.1.9

 הערות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודות. .18.1.10

שלב חדש של שעות מראש, על כוונתו להתחיל ב 48הקבלן אחראי להודיע למפקח, לפחות  .18.2
 לאפשר למפקח לבדוק את השלב הקודם. כדיאו לכסות שלב גמור  ותהעבוד

ידי הקבלן והעתק חתום מהרישומים בו יימסר למפקח מדי -ייחתם כל יום על העבודה יומן .18.3
 יום.

 -פי החוזה -הרישומים ביומן לא ישמשו בכל מקרה עילה בידי הקבלן לדרישת כל תשלום על .18.4
 זמין לא ערער ו/או לא תיקן ו/או לא דרש לתקן רישומים ביומן.וזאת גם במקרה שבו המ

 וביצוע עבודות נוספותפיצולים  ,שינויים .19

בכל הקשור לעבודות )או שלביהן(, יהיה המזמין זכאי להקטינן או להגדילן או לבצע שלבים  .19.1
מבחינת יעלה לא כאמור השינוי שמסויימים בלבד מהן, או לשנות את היקף העבודות ובלבד 

הכוללת בגין ביצוע העבודות, לרבות הגדלה/הפחתה, באופן  מהתמורה 50%הכספי על  והיקפ
וזאת ללא כל  -חלקי או מלא, של פרקים ו/או סעיפים קיימים בכתב/י הכמויות הרלבנטיים 

  שינוי כלפי מעלה במחירי היחידות או העבודות. 
  ובכתב. ידי המזמין מראש -וזאת בהתאם לאישור שיינתן לקבלן על -

ביצוע עבודות נוספות כאמור, ללא אישור מראש ובכתב של המזמין, לא יחייב את המזמין 
  ולא תשולם כל תמורה בגינו. 
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(, יהא הקבלן חייב לבצען 19דרש המזמין ביצוע עבודות נוספות כאמור בסעיף זה )סעיף 
  בהתאם לדרישה זו ולהוראות ההסכם.

   –עבודות נוספות  .19.2

 – צוע עבודות נוספות/ עבודות תשתית )ע"פ כתב הכמויות לא לשקלולבכל הנוגע לבי .19.2.1
  –( יחולו ההוראות הבאות כתב כמויות ב' בטופס הצעת המחיר

ככל שהמועצה תבקש לבצע באמצעות הקבלן עבודות נוספות, כמפורט  .19.2.1.1
בכתב הכמויות )לא לשקלול( המועצה תהיה רשאית להוציא הזמנת עבודה 

דות אלו. מובהר כי טרם ביצוע העבודות, תהיה לקבלן עבור ביצוע עבו
רשאית המועצה לקבל הצעת מחיר מגורמים נוספים לביצוע העבודות לצורך 

 בחינת סבירות מחיר הקבלן. 

ככל שיוחלט על ביצוע עבודות נוספות ע"י הקבלן, התשלום בגין העבודות  .19.2.1.2
  –יהיה ע"פ אחת מהאפשרויות הבאות 

 רז. בהתאם להצעת מחיר הקבלן במכ .א

למען הסר ספק, . 20%מחירון דקל בהפחתת הנחה של  ע"פ .ב
כאמור(  20%מחיר היחידה במחירון ד.ק.ל )בהפחתה של 

יחושב באופן שלא תתווספנה לו תוספות כלשהן, לרבות 
 "רווח קבלני" או "קבלן ראשי" או כל תוספת אחרת.

בהתאם להצעת מחיר ספציפית, שתוגש ע"י הקבלן ותאושר  .ג
 מראש. ע"י המועצה 

 לצורך הנדרש לתקציב בנוסף – נוספות לביצוע לעבודות תקציבית מסגרת .19.2.1.3
(, לשקלול א שהינו הכמויות כתב) התאורה וגופי המערכת רכיבי אספקת
 במסגרת הקבלן באמצעות נוספות עבודות לבצע רשאית תהיה המועצה

 בסעיף האמור, ספק הסר . למעןמליון ₪ לא כולל מע"מ 10של עד  תקציבית
 עבודות לבצע המועצה את לחייב כדי בו ואין בלבד המועצה לצרכי הינו הז

 . כלשהו עבודות להיקף להתחייב או/ו הקבלן באמצעות אלו

למען הסר ספק, אישור וביצוע עבודות נוספות המביאות לחריגה מסכום התמורה בהסכם  .19.3
 אישור גזבר המועצה. יהיו כפופים ל

פורט לעיל, יקבע המפקח אם יש צורך בדחיית מועד כמ ,עבודות נוספותביצוע במקרה של  .19.4
והוא יהיה המזמין ידי -יקבע עלי. מועד תחילת ביצוע העבודות הנוספות ביצוע העבודותגמר 

הקבלן יהיה חייב  .שעות מראש 24ידי הודעה של -רשאי להורות להפסיקן, כולן או חלקן, על
כלשהי )לרבות בגין תקורה, הצמדות, ת לא יהיה זכאי לתמורה נוספוהוא  ה זולפעול לפי קביע

 דחיית מועד הביצוע כאמור.בגין התייקרויות וכיו"ב( 

לשם כך הנדרשים העובדים להעסיק לצרכי העבודות הנוספות את מספר  מתחייבהקבלן  .19.5
 לפי קביעת המפקח. -הרלבנטי הציוד ולספק את 

ן אחר, ולקבלן לא תהיה כל קבלללכל גוף או  כאמורהמזמין זכאי למסור את ביצוע השינויים  .19.6
 טענה כלפי המזמין בקשר לכך.

באות בנוסף לכל האמור בחוזה זה בכל הקשור בפרק זה לחוזה זכויות המזמין כמבואר  .19.7
 להתניה בדבר עצם מסירת העבודות לקבלן ותשלום התמורה.

גם , כל הוראות חוזה זה בנוגע לביצוע העבודות )למעט התמורה( יחולו, בשינויים המחוייבים .19.8
 לגבי ביצוע העבודות הנוספות כאמור בסעיף זה.
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 העבודות רמניעת גישה ואספקת משרד באת ,שמירה .20

יהיה הקבלן אחראי אחריות מלאה לשמירה על הציוד העבודות החל מיום קבלת צו התחלת  .20.1
חשבונו את כל סידורי השמירה הנחוצים להבטחת הציוד והעובדים ומניעת -והוא יבצע על

 מורשים.מגורמים בלתי בודות הע רגישה לאת

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים לצורך הגנה על האתר במשך כל תקופת  .20.2
ידי מזג האוויר, מפולות, -ביצוע העבודות, לרבות לצורך מניעת נזק העלול להיגרם על

ידת שטפונות, רוח, גשם, מקור מים אחר כולל ביצוע חפירת תעלות זמניות להרחקת מים במ
  הצורך.

סיבה שהיא )לרבות נסיבות בטחוניות(, לעבודות או מכל בכל מקרה של נזק, אבדן או פגיעה,  .20.3
-הדברים לקדמותם על את יתקן הקבלן ויחזיר ,לכל חלק מהן או לכל חלק מהמתקנים
מכל  ותתאמנהכל העבודות במצב תקין  תהיינהחשבונו, כך שבעת השלמתן ומסירתן 

 זה והוראות המפקח.הבחינות לדרישות החו

עבודות ולכל לאתר הידם תהיה בכל עת גישה -למזמין, למפקח ולכל אדם המוסמך על .20.4
המקומות בהם נעשית עבודה או שמאוחסנים בהם חומרים או שמיוצרים בהם פריטים 

 .זולצורך העבודות, והקבלן יעשה הכל כדי לאפשר להם גישה 

 הציוד ואספקתו .21

ובכמויות מספיקות את כל שיידרש כל מקום לכל מקום ומנו חשבו-הקבלן מתחייב להוביל על .21.1
 דרוש לביצוע העבודות, מלבד אם הוסכם בכתב אחרת.ההציוד 

העבודות רזרבות של ציוד במידה שיאפשרו לו להתגבר  רהקבלן מתחייב כי בכל עת יהיו באת .21.2
 ציוד.בפגם  או על כל מחסור זמני או עונתי ועל כל ליקוי

מים והחשמל הדרושים לצורך ביצוע הלויות הכרוכות באספקת הקבלן ישא במלוא הע .21.3
 העבודות.

 שיחולו על הציוד וכל חלק ממנו./תשלומי החובה החליםבכל הקבלן ישא  .21.4

על הקבלן להשתמש לצורך ביצוע העבודות בציוד בעל טיב מעולה ומתאים למפרט הטכני  .21.5
 רצור של הקבלן או באתולהוראות המפקח. המפקח יהיה זכאי לבדוק את הציוד במקום היי

מרים הדרושים ולמפקח עזרה, מכשירים, מכונות, עובדים וח לסייעהעבודות. הקבלן מתחייב 
 הציוד שמשתמשים בהם.ולשם בדיקה, מדידה ובחינה של איכות, משקל או כמות החומרים 

  לעבודות. םהמפקח, לפני הכנסתלדרישת הקבלן יספק על חשבונו מידגמים של חומרים  .21.6
הציוד הוכחות מניחות את הדעת לגבי סוג ואיכות  ,אם יידרש לעשות כן ,ן ימציאהקבל

 ולנוהג ההנדסי.המחייבים לתקנים  ווהתאמת

 חשבון הקבלן.-עלכאמור תהיינה עלויות כל הבדיקות 

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה  .21.7
 מראש. תו של המפקחללא הסכמ -או מוסתר 

המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן על פתיחה של כל מקום אשר כוסה או הוסתר בו חלק 
כלשהו מהעבודות ללא קבלת הסכמתו של המפקח כאמור ו/או באופן שלא מניח את דעתו של 

 המפקח.

הושלם חלק מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק 
ר מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור האמו

 לפני כיסויו או הסתרתו.
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 הפרה יסודית.ידי הקבלן הינה -עלמעיקרי החוזה והפרתו  והינבסעיף זה האמור 

 בעלות בחומרים ובציוד  .22

ל המזמין, כנתונים לבעלותו שהעבודות לאתר הגעתם חשבו עם יציוד שהקבלן יספק יהכל  .22.1
י מוהקבלן לא יסיר דבר מכל אלה ללא הסכמתו בכתב של המפקח. יראו את המזמין כ

לביצוע העבודות והשלמתן, פרט למקרים בהם תהיה הציוד שהרשה לקבלן להשתמש בכל 
עבודות.ה , או למקרה שהקבלן נטש אתהעבודות למזמין הזכות לסלק את ידי הקבלן מאתר

  
להטיל על המזמין חובות כלשהן ביחס לשמירה או שימוש  ברם, אין באמור לעיל כדי

 בחומרים כאמור והאחריות בגין כך תהיה של הקבלן בלבד. 

המפקח רשאי אולם בכתב של המפקח, מראש וציוד, ללא הסכמתו  העבודותלא יוסר מאתר  .22.2
לסלק מאתר  ,להתיר או להורות לקבלן בכל עת במהלך ביצוע העבודות או עם גמירתן

 ת המפקח כאמור לאלתר.ווהקבלן ימלא אחר הורא ת ציוד שלא נעשה בו שימושהעבודו

ידי הקבלן לקבלן, -תחזור הבעלות בדברים שסופקו על -שהמפקח הורה  הציודעם סילוק 
חשבונו לאותם מחסנים שמהם -ידי הקבלן על-ידי המזמין יוחזרו על-והדברים שסופקו על

ן אשר בהם מתבצעות העבודות כפי שיורה בתחום מתקני המזמי אחרנלקחו או למקום 
 המפקח.

, םידי הקבלן, יהיה המזמין רשאי לסלק-הקבלן את הדברים שסופקו בשעתו עליסלק לא  .22.3
כשהוא זכאי לנכות מפדיון מכירתם )אם היה כזה(  ,לפי שיקול דעתו ,לטפל בהם או למוכרם

 .לכךהוצאות שנגרמו בקשר האת כל 

לתשלומי חובה חובות הקבלן, בכל הנוגע ממשנות או גורעות הוראות סעיף זה לא תתפרשנה כ .22.4
 .המבניםהקמה ועל האו רישוי, החל על העבודות, על ציוד  ,או ביטוחם,שיש לשלמ

 רכוש המועצה שמירה על  .23

 המצוי באתר העבודות.או מי מטעמו הקבלן יהיה אחראי על רכוש המזמין  .23.1

 .המועצהאו השחתה של רכוש  בדן או גניבהוישא בכל העלויות במקרה של איהקבלן  .23.2

 בטיחות ונקיטה באמצעי זהירות .24

הדרושים בכדי  הזהירות והבטיחות הקבלן ינקוט בכל אמצעי ,ביצוע העבודותבטרם ובמהלך  .24.1
באתר העבודות, בין השאר, בהתאם לתכנית בטיחות לשמור על תנאי בטיחות נאותים 

השאר, לצורך מניעת תאונות  ידי מהנדס בטיחות מטעמו. תכנית זו תשמש, בין-שתערך על
עבודה, תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת תשתיות, הובלת חומרים וציוד, הפעלת 

הנחיות של ותקנים פי -עלוזאת בהתאם להוראות כל דין, לרבות  -ציוד וכלים וכן הלאה 
 בטיחות הרלבנטיות לכך.הוהנחיות  ,משרד העבודה והרווחה

ם, מעקות, גדרות זמניות, תאורה מיוחדת, נצנצים, מחסומים, הקבלן ידאג להתקין פיגומי .24.2
לצורך אזהרה מפני הסכנות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה משהות  -שלטי אזהרה וכו' 

 באתר. 

עם סיום העבודות, באחריות הקבלן למלא את כל הבורות, ליישר את הערמות ולסלק את כל  .24.3
 ודות.    המכשולים שנותרו באתר כתוצאה מביצוע העב

באחריות הקבלן לקבל את כל האישורים התקופתיים הנדרשים ביחס לשימוש ואחזקה  .24.4
בציוד/כלי עבודה מכאניים/חשמליים, ציוד הרמה, ציוד הגנה אישי, חומרים מסוכנים וכן 

 הלאה.  

במהלך ביצוע העבודות וכן בסיום כל יום עבודה בכל חלק של האתר, מתחייב הקבלן למנוע  .24.5
 פגעים בטיחותיים.נגישות למ
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במקרה של ביצוע עבודות כלשהן בביבים או בשוחות קיימים, על הקבלן לבדוק תחילה את  .24.6
פי -על -הביבים והשוחות להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנובעים מכך 

 הוראות כל דין והרשויות.

הנדרש לשם דאגה על הקבלן לספק לעובדיו ו/או לפועלים מטעמו את כל ציוד ההגנה  .24.7
 לבטיחותם ושלומם, בהתאם לאופי העבודות שתבוצענה והסיכון הגלום בהם.

המזמין רשאי להפסיק את עבודת הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים לא נאותים  .24.8
אולם, אין בכך כדי לשחרר את  או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח.

 הבלעדית ביחס לבטיחות אתר העבודות. הקבלן מאחריותו המלאה ו

על הקבלן להסתייע בשירותי מהנדס בטיחות כדי להבטיח קיומם של תנאים בטיחותיים  .24.9
 נאותים של השוהים ו/או העובדים בו. 

 כנספח על מהנדס הבטיחות למלא ולחתום, בטרם ביצוע העבודות, על ההצהרה המצורפת  .24.10
 להסכם. 2ד'

 בזכויותהציבור ו בנוחות פגיעהמניעת  .25

. לכן של המזמין השגרתיתבמקביל לפעילות  נהתתבצעשיכול והעבודות מודע לכך  הקבלן .25.1
 בנוחות ,שלא לצורךייגרמו פגיעה או מטרד, ביצוע העבודות לא כדי תוך , כי הוא מתחייב

הוא ינקוט בכל האמצעים כדי כי לא תהא הפרעה שלא לצורך ציבורי כלשהו, ווהציבור 
 . זאתלהבטיח 

השגרתית הדורשת הפרעה לפעילות  עבודהמראש כל ימים  7לתאם לפחות מתחייב ן הקבל .25.2
  ובכפוף לאישור המפקח. המזמין של 

מראש ובכתב עם תיאום או פעולה שיש בה כדי לפגוע בצדדי ג' תבוצע רק לאחר מים  ניתוקי .25.3
 .המזמין

 מדידותסימון ו .26

ראותן ככמויות הנכונות והסופיות ואין ל ןהכמויות הנקובות בכתב הכמויות הינן בגדר אומד .26.1
 .לפי החוזה בפועל של העבודות שעל הקבלן לבצען

בשיטות שיקבע  או ידי מדידות-יקבע עליבהתאם לחוזה בזמן כלשהו  ושבוצע ותערך העבוד .26.2
 ידי הקבלן באמצעות מודד מוסמך.-. כל המדידות תעשנה עלהמפקח

 ן סביר מראש.לפני מדידת העבודות, יודיע על כך הקבלן למפקח זמ .26.3

 .לאשרן/ידי הקבלן ללא הודעה למפקח, יכול המפקח שלא לקבלן-מדידות שנעשו על .26.4

ידי הקבלן למפקח יהיה מלווה ברישומים של המדידות שנעשו כאמור -כל חשבון המוגש על .26.5
  לעיל בקשר לעבודה הכלולה באותו חשבון.

 יב ו/או איכות ו/או כמות לטמהווה אישור סופי  אינואישור הכמויות לתשלום בחשבון חלקי 
 .בלבד זהביניים אומדן לצרכי חשבון בגדר אלא ו/או מחיר הכמויות, 

יורה על ידי הקבלן, יאשר אותן אם מצא אותן נכונות, -המפקח יבדוק את המדידות שנעשו על .26.6
 , או יעשה מדידות משלו, אם יהיה סבור שהדבר נחוץ.ראה זאת לנכון, אם תיקונן

עבודות, יודיע על כך לקבלן אשר יבוא מיד או ישגר מלמדוד חלק כאשר ירצה המפקח  .26.7
לא נכח  .במקומו נציג מוסמך אחר לסייע למפקח במדידות, וימציא את כל הפרטים הנדרשים
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ידו -ידי המפקח או שאושרה על-הקבלן או נציגו בעת המדידה, אזי המדידה שנעשתה על
 תחשב כמדידה הנכונה של העבודות.

 ה נטו, אלא אם ישנה על כך הוראה אחרת בחוזה.העבודות תמדדנ .26.8

 -מובהר כי ככל שמחירי היחידה שיציע הקבלן יהיו שונים ביחס לסעיפים זהים בהצעה  .26.9
פי מחיר היחידה הנמוך מביניהם ביחס לכל אחד -תחושב התמורה המגיעה לקבלן על

 מהסעיפים, ולקבלן לא תהא כל טענה בגין כך.

 קבלן עצמאי  הינוהקבלן  .27

 . מבצע את העבודות עבור המזמיןמצהיר, כי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא לן הקב .27.1

 .בלבד חוזההכשהוא כפוף להוראות הקבלן,  אחריותבהעבודות תבוצענה כל  .27.2

ולקבלן לא תהיה כל סמכות להעסיק  ידי הקבלן ייחשב כעובדו בלבד-שיועסק עלמי כל  .27.3
 המזמין. עובדים או להזמין שירותים בשם, מטעם או עבור 

מטעם המזמין או  ,שום דבר האמור בחוזה לא יתפרש כמסמיך את הקבלן לקבל על עצמו .27.4
 איזו שהיא חבות או התחייבות. ,בשמו

 איסור העברת החוזה והעסקת קבלני משנה  .28

הקבלן אינו רשאי להתקשר עם קבלן משנה ולא עם בני אדם, גופים, או קבוצות אנשים  .28.1
חוזה וכן אינו רשאי להעביר חוזה זה והזכויות והחובות הי לביצוע איזו מהתחייבויותיו לפ

ידי -עלהנובעות ממנו, כולן או מקצתן, לאחר/ים, אלא אם הוסכם הדבר בכתב ובמפורש 
 .המזמין

מומחיותו והתאמתו  ,לא יתפרש לעולם כאישור למקצועיותולקבלן משנה,  אישור של המזמין .28.2
 הקבלן תחול על הקבלן.של קבלן המשנה, והאחריות לכל התחייבויות 

אם לדעתו האינטרס  ,המזמין רשאי בכל זמן לחזור בו מאישור הנ"ל להעסקת קבלן המשנה .28.3
ידו. -במקרה כזה יפסיק הקבלן מיד את עבודתו של המועסק על של המזמין מחייב זאת.

  

 למען הסר ספק, הקבלן לא זכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודות קבלני המשנה מטעמו. .28.4

העברת זכויות מהשליטה בקבלן, בין בבת אחת ובין בחלקים, תחשב כ 20%י העברת מוסכם כ .28.5
 , אלא אם הדבר נעשה באישור מראש ובכתב של המזמין.אסורה

 העסקת עובדים .29

הוא לבדו ישא בכל וכי  ,בלבדשלו ידו הם עובדיו -הקבלן מצהיר שכל העובדים שיועסקו על .29.1
 פי כל דין.-ה או עלחוזהפי -האחריות הנובעת מהיותו מעבידם על

בכלל ובהתאם  1953-בהתאם להוראות חוק עבודת נוער, התשי"גהקבלן מתחייב לפעול  .29.2
 , 21, 20, 14, 13, 12, 11, 7, 6, 5, 4', א2, 2, 1סעיפים  , ובין אלה:לסעיפי החוק המפורטים להלן

 א.33 -ו 33, 25, 24, 22

וימלא בקפידה  רך ביצוע העבודותידו לצו-יועסקו עלשתשלומים לעובדים כל הישא בהקבלן  .29.3
 .אחר חוקי העבודה השונים
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, אם הקבלן עובדימי מכי יפסיק את עבודתם של  ,המפקח רשאי לדרוש מדי פעם מהקבלן .29.4
לדעת המפקח הם אינם מתאימים לביצוע העבודות. משדרש המפקח כאמור, חייב הקבלן 

יהיה רשאי לדרוש אחרים מתאימים. המפקח בלהפסיק לאלתר את עבודתם ולהחליפם 
והקבלן  ,אינו מספיק םמהקבלן להוסיף, מדי פעם בפעם עובדים, אם לדעת המפקח מספר

 ידי המפקח.-יקבע עלימתחייב להוסיף את העובדים הנ"ל תוך פרק הזמן ש

       מעביד-העדר יחסי עובד .30

בדיו ו/או ו/או עובד מעוהקבלן או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין  בחוזהמצהיר כי אין הקבלן  .30.1
יחסי עובד ומעביד או יחסי שותפות, וכי כל  ו(או מי מטעמהמזמין )כל אדם אחר מטעמו לבין 

הקבלן יהיו וייחשבו כעובדי הוראות החוזה לצורך ביצוע  י הקבלןיד-העובדים שיועסקו על
 יחסי עובד ומעביד, מכל מין וסוג שהוא.  וו/או מי מטעמהמזמין בינם לבין ואין בלבד 

כל חבות או אחריות ביחס לעובד ו/או לקבלני  וו/או למי מטעמלמזמין מצהיר כי אין ן הקבל .30.2
 משנה מטעמו ואף לא למי מטעמם. 

וכל המסים וההיטלים החלים על המעביד בתור שכזה כל יתר הקבלן כל התשלומים לעובדי  .30.3
בלן הקיחולו על  -הקבלן הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות  ,ההוצאות

 לכך, בכל אופן וצורה.  תהא אחראיתלא והמועצה ידו במלואם ובמועדם -וישולמו על

כהגדרתו  ,כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כ"א וכי הוא אינו קבלן כ"א ,מצהירהקבלן  .30.4
 . החוזהפי -ידי קבלני כ"א אינו חל עליו ו/או על השירות על-וכי חוק העסקת עובדים על ,בחוק

פי חוק העסקת -עלהמועצה שתופנה כנגד תובענה בגין כל המועצה ייב לשפות את מתחהקבלן  .30.5
עובדים באמצעות קבלני כ"א ובגין כל נזק או הוצאה שהמועצה תאלץ לשאת בהם ו/או 

-על מהו/או מי מטעהמועצה פי החוק הנ"ל, בין אם תופנה כלפי -עלמתובענה לשלם כתוצאה 
כל גורם ידי צד ג' או עזבונם או יורשם או -או עללן הקבידי עובד של -ו/או עלהקבלן ידי 

 הקשור איתם.

ת, בין ומתבסס ,ההתקשרות עמו והתמורה המוסכמת במסגרתהידוע לו שמצהיר כי הקבלן  .30.6
  . אלה התחייבויותיווהצהרותיו נכונות השאר, על 

 העסקה ופיקוח על עובדים מהשטחים המוחזקים/עובדים זרים .31

אלא אם קיים היתר/רשיון בר תוקף לעבודתם בישראל,  ,זריםהקבלן לא יעסיק עובדים  .31.1
 .1976-ובכפוף לעמידתו בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

בכל מקרה שבו בין עובדי הקבלן נכללים עובדים תושבי השטחים המוחזקים שאינם אזרחי  .31.2
 (, יחולו ההוראות המפורטות להלן:עובדי השטחים - ישראל )להלן

ידו בביצוע העבודות יהיו בעלי היתר -מתחייב כי עובדי השטחים שיועסקו עלהקבלן  .31.2.1
לשהיה ועבודה בישראל בהתאם להוראות כל דין ודרישות הרשויות תקף 

 המוסמכות.

עביר לקצין הבטחון של המזמין את רשימת עובדי השטחים שיועסקו בביצוע יהקבלן  .31.2.2
 , לרבות זהותם, מספרם ותקופת עבודתם.העבודות

וזאת בין  ,בלן יבצע פיקוח צמוד על עובדי השטחים בכל מהלך ביצוע העבודותהק .31.2.3
ידי מאבטח חמוש )בנוסף למאבטח הקבוע במקום(, שיתודרך לכך באופן -על ,השאר

 .בלבד הקבלןחשבון -יהיה על כאמורידי הקבלן. מימון הוצאות המאבטח -מיוחד על

 תאום עם קבלנים אחרים  .32
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העבודות או  רעבודה אחרת באתבביצוע קו קבלנים אחרים במהלך העבודות יתכן ויועס .32.1
אופן שיורה בביצוע העבודות עם עבודתם של הקבלנים האחרים את בקרבתו. הקבלן יתאם 

 המפקח. לו

יתן הקבלן את מלוא האפשרויות הסבירות לקבלנים אחרים י ,בהתאם לדרישות המפקח .32.2
. התאום עם קבלנים אחרים ידי המזמין ולעובדיהם לעשות את עבודתם-המועסקים על

 יעשה באופן שלא יפגע בקצב עבודתו של הקבלן.י

יגרם נזק לקבלן אחר הקשור או אשר יהיה קשור עם המזמין יהקבלן מסכים לכך שאם  .32.3
 העבודות או בקרבתו עקב מעשה או מחדל מצד הקבלן, כי אז יהיה על רלביצוע עבודה באת

 .בגין כל נזק שייגרם להם המזמין לשפות אתוכן אחר הקבלן הלפצות את  הקבלן

לא יהיה זכאי לכל  הוא מוסכם, למען הסר כל ספק, כי הקבלן אינו בגדר קבלן ראשי וכי .32.4
העבודות או בקרבתו ו/או בגין  רתשלום עבור מתן שירותים לקבלנים אחרים שיעבדו באת

 עריכת התיאומים הנדרשים כפועל יוצא מכך.

 תאום עם קבלני המשנה  .33

הקבלן יתאם את ביצוע העבודות בין קבלני המשנה מכלל הוראות החוזה,  מבלי לגרוע .33.1
  העובדים מטעמו בהתאם להוראות המפקח ולשיקול דעתו הבלעדי.

כי המזמין אינו נושא בכל אחריות לתיאום בין עבודות קבלני המשנה הפועלים  ,מודגש
 .בגין כךמטעמו של הקבלן ו/או לעיכובים/לפיגורים 

ו בכל העלויות הכרוכות בתיאום עבודות קבלני המשנה, לרבות הצבת מפקח הקבלן ישא לבד .33.2
 .ביניהם מטעמו באתר העבודות לצורך התיאום

יגרמו יפיגורים או נזקים ש ,זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף בגין עיכוביםאינו הקבלן  .33.3
 במהלך ביצוע העבודות כתוצאה מחוסר תיאום בין עבודות קבלני המשנה.

ר ספק, האחריות לפעולות ועבודות קבלני המשנה תוטל על הקבלן וחלה עליו החובה למען הס .33.4
 לפקח עליהן ועל עבודתם. 

 בכל ישוב   -מסירת/קבלת העבודות .34

 , הואבכל ישוב לגביו הוצא צו התחלת עבודות,  העבודות ישלים את ביצועלאחר שהקבלן  .34.1
 15לבדיקת העבודות שיהיה תוך  יודיע על כך בכתב למזמין ולמפקח. המפקח יקבע את המועד

 יום מיום קבלת הודעתו הנ"ל של הקבלן ויודיע בכתב לקבלן על מועד הבדיקה.

כי הן בוצעו במועד והושלמו  ,המפקח את העבודות וככל שהוא ימצא קבמועד שנקבע יבדו .34.2
תעודת  - הוא יאשר זאת בכתב )להלן ,חוזה ונתקבל אישור היועצים לכךהכמפורט בתנאי 

  .(גמר
סיום העבודות ומסירתן כמועד חוזה היחשב לצורכי י ,והוא בלבדהגמר, מתן תעודת מועד 

 למזמין.

נדרש לגביהן תיקון/שינוי יש צורך בביצוע עבודות שלא בוצעו או שככל שהמפקח ימצא  .34.3
מסירת ומועד ידו -קבע עלי, ידרוש המפקח מהקבלן לבצען תוך תקופת זמן שתוכלשה

שלא בוצעו, כאמור תיקונים והקבלן יוציא לפועל את כל העבודות ידחה עד שהיהעבודות 
 המפקח.להוראות בהתאם 

המזמין יהיה רשאי  בהן, ואלו אינם מונעים שימושבעבודות ככל שעדיין נותרו ליקויים  .34.4
תוך מתן אפשרות בכל המתקנים, המבנים והציוד שבוצע במסגרת העבודות באתר להשתמש 

 בשימוש כאמור משום אישור על קבלת העבודות.ואולם, אין  לקבלן לבצע את התיקונים.

במועד המסירה יימסרו רכיבי התאורה החדשים לידי המועצה ו/או מי מטעמה, בהתאם  .34.5
  למנגנון המפורט להלן: 
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עם השלמת העבודות יכין הקבלן "ספר מתקני תאורה" הכולל תיעוד מקיף של רכיבי  .34.5.1
שמות אנשי קשר  תעודות אחריותם התאורה החדשים שהותקנו קטלוגים מפרטי

וטלפונים. הקבלן ימסור ספר אחד לבדיקה והערות המפקח. לאחר תיקון הערות 
 עותקים מושלמים מכל ספר וימסרם לנציג המועצה.  4המפקח  יכין 

לבדיקת בישוב/ שהותקנו  מובהר בזאת כי במועד כאמור תוגשנה כלל המערכות  .34.5.2
 קבלה, שתכלול, בין השאר, כדלקמן:

 בדיקה פונקציונאלית של כל מרכיבי המערכות. .34.5.2.1

 בדיקת התקנה מבחינה הטכנית ומידת ההתאמה לדרישות המפרט. .34.5.2.2

 בדיקת פעולת המתקן כמכלול. .34.5.2.3

מצא המפקח את רכיבי התאורה שהותקנו כמתאימים לתנאי החוזה על כל מסמכיו  .34.5.3
דשים נספחיו והוראותיו תינתן לקבלן תעודת השלמה ביחס להתקנת רכיבי תאורה ח

"( ומועד ההשלמה יהיה מועד הודעת תעודת ההשלמה)להלן: " ישוב/באותו אזור
. מצא המפקח שחלק ישוב/הקבלן על השלמת ביצוע העבודות ביחס לאותו אזור

מרכיבי התאורה החדשים לא הותקנו או בוצעו בהתאם לדרישות המכרז תימסר 
רשימת ות )להלן: "לקבלן בכתב על ידי המפקח רשימת תיקונים שינויים והשלמ

"( וכן מועד מחייב לביצוע העבודות הנדרשות לצורך קבלת תעודת השלמה. ליקויים
ימים מיום ההודעה ובהלימה להנחיות  30 -עבודות ההשלמה יבוצעו לא יאוחר מ

 המפקח .

לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או ההשלמות שפורטו ברשימת הליקויים תוך  .34.5.4
קח או בכל מקרה בו לדעת המנהל ועל פי שיקול דעתו התקופה שנקבעה על ידי המפ

המוחלט והסופי אין ביכולתו של הקבלן לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות 
האמורים בתקופה סבירה ו/או באיכות ו/או בטיב משביעי רצון תהא רשאית 
המועצה  מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי החוזה ו/או כל דין לבצע את התיקונים 

ההשלמות ו/או כל חלק מהם בעצמה ו/או באמצעות כל גורם אחר. הוצאות ו/או 
ביצוע התיקונים ו/או ההשלמות כאמור יחולו על הקבלן והמועצה תנכה הוצאות 

 תקורה.  %10אלה מהתשלומים אותם חייבת לקבלן או מערבויות הקבלן בתוספת 

נספחים מצא המפקח כי רכיבי התאורה אינם עומדים בסטנדרטים שנקבעו ב .34.5.5
הטכניים להסכם, בין לאחר בדיקת מעבדה ובין באמצעות כל בדיקה אחרת, ביחס 

 ובכלל זה, קרינה, הספק. יחליף הקבלן את כלל גופי התאורה התקולים.

הקבלן יישא בהוצאות המועצה באשר לבדיקות המעבדה כאמור לעיל. בעניין זה  .34.5.6
בלן. ולקבלן לא תהיה רשאית המועצה לקזז את עלות בדיקת המעבדה מהתשלום לק

 כל תביעה או טענה מכל מין וסוג שהם בקשר להפסקת ביצוע העבודות כאמור.
 

מוסכם ומוצהר בזאת כי אין במתן תעודת השלמה ו/או בעריכת רשימת הליקויים  .34.5.7
שהיא ישירה ו/או עקיפה  לליקוי  -כדי לשחרר את הקבלן מכל אחריות כלפי המועצה

חר תהליך קבלת רכיבי התאורה החדשים ובדיקתם או שהתגלה לא שנשכח לא נחשף
  על ידי המפקח. 

 

עם השלמת ביצוע העבודות על ידי הקבלן ינקה הקבלן את אתר התקנת המתקן  .34.5.8
והמתקנים אשר אינם מהווים חלק מהעבודות  ויסלק ממנו את כל החומרים האשפה

נקיים כך שבמועד הבדיקה יהיו העבודות ואתרי התקנת רכיבי התאורה החדשים 
  ומתאימים למטרותיהם.

 

מסירת רכיבי התאורה החדשים תחשב כמושלמת עם קבלת תעודות השלמה בגין כל  .34.5.9
  בהם התבקש הקבלן לבצע את העבודות . ישובים/אחד ואחד מהאזורים
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עם ביצוע אספקתו והתקנתו של הציוד, לשביעות רצונה של המועצה, תיחתם תעודת המשלוח  .34.6
, שם המקבל, תפקיד המקבל, תאריך קבלת הציוד, מספר סידורי ידו, בחותמת המועצה-על

  של הציוד וחתימת המקבל. 

 לאחר ההתקנה כאמור יועברו למועצה בשלושה העתקים המסמכים הבאים:  .34.7

 לעיל. טופסי הבדיקה הסופית ותיק מתקן כמפורט  .34.7.1

 חשבון לתשלום, כשהוא מלא וחתום כנדרש. .34.7.2

כן, לא יבוצעו -ות וחתומות כנדרש. כמותעודת המשלוח ביחס לציוד, כשהן מלא .34.7.3
  גבי תעודות המשלוח.  -שינויים על

 
מובהר בזאת, כי לא תתקבלנה תעודות משלוח ו/או חשבונות לתשלום ללא 

גבי תעודות -כן, לא יבוצעו שינויים על-החתימות הנדרשות וחותמת המועצה, כמו
 המשלוח.  

 תעודות אחריות. .34.7.4

  - הדרכת צוות המועצה .34.8

לצוות של המועצה הדרכה לגבי תפעול קבלן תבוצע ע"י ה -סירת עבודות בכל ישוב מלאחר 
ההדרכה תתקיים בבניין המועצה ותעשה בשפה  כלל המערכות שסופקו במסגרת המכרז.

 למען הסר ספק, הנ"ל כלול במחיר.  העברית.

מועצה יעבור הציוד ויהיה לקניינה של המועצה, וה -מוסכם כי החל ממועד מסירת הציוד  .34.9
ו/או מטעמה יוכלו להשתמש בציוד ובמערכות כמנהג בעלים לכל דבר ועניין. מובהר ומוסכם 

מתחייב לספק למועצה קוד הפעלה וקוד טכנאי ביחס לכל אחת מהמערכות נשוא  קבלןכי ה
 הסכם זה, אשר יהיו אף הם קניינה המוחלט והמלא של המועצה.

 בדק אחריות ושירות הקבלן תקופת  .35

  ,הקבלן מתחייב לתקן .העבודותואיכות ראי באחריות מלאה ומוחלטת לטיב הקבלן אח .35.1
 12הליקויים שיתהוו או יתגלו בעבודות או בחלק מהן במשך ואת כל הפגמים  ,חשבונו-על

כל תקופת האחריות אורך וכן ל בכל אתר/ישוב  חודשים מיום מסירת העבודות למזמין
 - הוראות החוק הנ"ל אינן חלות על הקבלן )להלןוזאת גם אם  -הקבועה בחוק המכר )דירות( 

( והכל בנוסף ומבלי לגרוע מאחריות הקבלן ו/או היצרן בהתאם תקופת הבדק והאחריות
 לפריטי הציוד השונים.ביחס  ,ככל שתהיינה ,לתעודות אחריות ספציפיות

כל ב רק עם מועד סיום ביצוע מושלם של העבודות תחלמוסכם כי תקופת הבדק והאחריות  .35.2
מהמפקח גמר וקבלת תעודת  האתרים /ישובים לגביהם הוצאו לקבלן צווי התחלת עבודות

 במסמכי המכרז.

הליקויים הנ"ל. במידה והקבלן לא יתקן את  לתיקוןהמפקח יקבע אם הקבלן אחראי  .35.3
ימים מיום שנדרש לעשות כן, יהיה המזמין רשאי לחלט  7 -הליקויים הנ"ל תוך לא יאוחר מ

חשבונו -על ,באמצעות אחר/ים ביןו, בין בעצמו ו/או לבצע את התיקוןשבידו הערבויות את 
 של הקבלן.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר ומוסכם בזאת כי במהלך תקופת הבדק והאחריות, קרי  .35.4
יספק הקבלן  –תקופה של שנה שתחילתה ממועד קבלת אישור בדבר מסירת העבודות 

 המפרט הטכני.  וראותתחזוקה ושירות ע"פ האחריות למועצה 

לאורך כל התקופה כאמור יידרש הקבלן לספק שירות ותחזוקה לרכיבי התאורה החדשים   .35.5
למען הסר ספק מובהר כי אספקת חלפים לגופי התאורה החדשים  הכל לפי המפרט הטכני.

במהלך תקופת האחריות תיעשה על חשבון הקבלן כחלק מאחריותו למוצרים המסופקים על 
  חוזה.ידו על פי ה
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35.6.  

המועצה תבצע בסמוך לפני תום תקופת האחריות בדיקות פוטומטריות מדגמיות  .35.6.1
לגופי התאורה החדשים על מנת לבדוק את עמידתם ברמת התאורה הנדרשת. עלות 

 (. "תשלומים עבור בדיקות המעבדה"תחול על הקבלן )להלן:  הבדיקה

 

קבלן מתחייב כי לא המועצה תשלח לקבלן בקשה לתשלום עבור בדיקות המעבדה. ה .35.6.2
 ימי עסקים, יועבר הסכום הנקוב בהודעת התשלום לידי המועצה. 30יאוחר מ 

 

במידת ולאחר משלוח הבקשה לא יועברו התשלומים בסד הזמנים הקבוע לעיל, תהא  .35.6.3
 המועצה רשאית לקזז הסכום הנ"ל מתוך ערבות הביצוע.  

  -שירות/ אחריות מוצר  .35.7

 .והעבודות שיבוצעואחד מרכיבי הציוד, המערכות יהא אחראי לטיבו של כל קבלן ה .35.7.1

ו/או במשך כל תקופת האחריות ולאחר שנמסר הבדק היה ונתגלה במשך תקופת  .35.7.2
אי התאמה ו/או חוסר ו/או פגם  -הציוד ונחתם טופס הבדיקה הסופית כנדרש לעיל 

להחליף בחדש את הציוד  קבלןו/או קלקול כלשהו, על אף אישור המפקח, מתחייב ה
 -מיד עם קבלת דרישה לכך מאת המפקח או המועצה  -וש תיקון או את החוסר הדר

וזאת מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה, בהתאם לתעודות האחריות 
תסופק בגינו תעודת  –למען הסר ספק, ציוד שהוחלף  ובהתאם להוראות כל דין.

 ציוד. אחריות חדשה ותחל תקופת אחריות המוצר ממועד החלפת ה

בתקופת האחריות יהא הספק אחראי לתיקון או להחלפה, בהתאמה, של כל פגם או  .35.7.3
קלקול או חלק פגום, שיתגלו בפרטי הציוד ו/או בשירותים, הכל בהתאם להוראות 

לכל שיבוש ו/או תקלה  קבלן, וכן יהיה אחראי ההמפקח, ועל חשבונו של הספק
או תפקיד לקוי ו/או לא מותאם ו/או בציוד ו/או בהתקנתו ו/או הפרעות מתמשכות ו/

חסר כלשהו ביחס לדרישות המפרט, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה, כשלים 
תפקודיים הנובעים מתוכנות המדף ו/או מחוללי היישומים שסופקו ע"י הקבלן, 

 תקלות והפרעות בתקשורת.

אחראי ליתן פתרונות מספקים  קבלןמובהר בזאת, כי בתקופת האחריות יהא ה .35.7.4
רמת איתור התקלות, המערכת, ההתקנה והתפעול השוטפים, לרבות התקנת ב

וליתן את השירותים כאמור  -עד למצב עבודה  -התקנים, בדיקות איכות והדרכה 
במוסדות השונים ו/או באתר המועצה, כולל ברמת הרכיב הבודד )לרבות ציוד 

 היקפי( ובהתאם לדרישות המפקח.

את תיקוני תקופת האחריות כאמור, בכל ההקדם מתחייב לטפל ו/או לבצע קבלן ה .35.7.5
 מרגע שייוודע לו על דבר התקלה כאמור, וכן לא יאוחר מתוך המועדים הבאים:

שעות ממועד קבלת ההודעה  48 –זמן תגובה לתיקון תקלה בציוד באתר  .35.7.5.1
מטעם המועצה )כולל שבתות וחגים( ו/או ממועד גילוי התקלה, לפי 

 המוקדם מביניהם. 

שעות ממועד קבלת  48 –לתקלה בציוד מרכז בקרה / מוקד  זמן תגובה .35.7.5.2
ההודעה )כולל שבתות וחגים( ( ו/או ממועד גילוי התקלה לפי המוקדם 

 מביניהם.

זמני התגובה עד לתיקון התקלות כאמור יימדדו מרגע קבלת הקריאה  .35.7.5.3
 לשירות.
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צע מוסכם בין הצדדים, כי לצורכי סעיף זה בלבד תחשב "הודעה" גם הודעה שתבו .35.7.6
 באמצעות הטלפון, האיתורית או כל אמצעי אחר.  

כל ההוצאות הדרושות לביצוע השירותים, לרבות תיקוני תקופת האחריות, בגין  .35.7.7
תיקון, החלפת חלקים, הובלה ואספקת חלקים למקום ביצוע התיקונים וכיו"ב, 
 העובדים, הציוד, האביזרים, הכלים, מכשירי העזר, חלקי החילוף וכל הדרוש למתן

, על חשבונו, והספק לא יהיה זכאי לכל קבלןידי ה-יסופקו על -השירותים בכלל 
 .מעבר למחיר הנקוב בהצעת המחיר שהגיש במכרז תשלום נוסף בגין כך

מבלי לגרוע מן האמור, חודש לפני סיום תקופת האחריות יערוך הקבלן, בתאום עם  .35.7.8
לשביעות רצונו של  המזמין, בדיקה וטיפול יסודיים לגבי כל הציוד והעבודות

 המזמין. ביצוע סעיף זה לא יהיה כרוך בכל תשלום נוסף או מיוחד.

שנים מיום המסירה ולקיים רמת מלאי  7מתחייב להחזיק חלקי חילוף למשך  קבלןה .35.7.9
לכל רכיבי הציוד שסופק, באופן סביר שיבטיח את ביצוע השירות במהירות 

 וביעילות.

האמצעים המתאימים הדרושים לצורך אחזקת מתחייב לנקוט בכל הפעולות וקבלן ה .35.7.10
פי נתוני היצרן ולשביעות רצונה של -המערכת על כלל מרכיביה, באופן תקין, יעיל, על

 המועצה. 

אליו תתנקזנה כל הפניות והבעיות  (Help-Desk)מרחוק  תמיכהיספק מוקד קבלן ה .35.7.11
  . המועצה בקשר עם המערכת ו/או השירותים של

  

 תכניות .36

רכושו של  יהיועבודות להתשריטים, השרטוטים וכיו"ב מסמכים הקשורים  כל התכניות, .36.1
לו מיד עם  םבידי הקבלן למשך תקופת ביצוע העבודות ועליו להחזיר והמזמין, שיופקד

 המזמין.של דרישה פי -על -או לפני כן השלמת העבודות 

יה רשאי הקבלן יחזיק באתר העבודות העתק מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה. המפקח יה .36.2
 .אלו בכת עתלבדוק או להשתמש במסמכים  ,לעיין

עליו לפנות  ,הקבלן אחראי לבדיקת המידות המופיעות בתכניות. במקרה של אי התאמה .36.3
 ימים לפני התחלת העבודות. 7בכתב לקבלת הבהרות מהמפקח, לפחות 

ישא יהקבלן אחראי להתאמת העבודות, ובמידה ותבוצענה עבודות במידות שאינן מותאמות  .36.4
 הקבלן בהוצאות הריסת החלק שנבנה ובנייתו מחדש. 

לקבלן, השלמה לא תהווה עילה לתשלום נוסף /העברת תכניות נוספות לקבלן לצורך הבהרה .36.5
 צורפו למכרז.שולא חל שינוי מהותי בפרטים בהשוואה לתכניות היה 

 הגבלת הוצאות .37

ין או עבורו בקשר לביצוע רשאי לגרום לכל הוצאה, תשלום או חיוב בשם המזמאינו הקבלן  .37.1
 את הסכמת המפקח.  ,מראש ובכתב ,אלא אם קיבל לכך ,של העבודות

לבדו הוא יהיה לעיל, כמפורט מבלי לגרוע מן האמור לעיל, התחייב הקבלן בשם המועצה,  .37.2
 .בגין כךאחראי לכל הוצאה, תשלום או חיוב 
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 העבודות  רסילוק יד הקבלן מאתתקופת ההסכם ו .38

  -תוקף עד לתום תקופת האחריות/בדק וכמפורט להלןהסכם זה הינו ב .38.1

חודשים ממועד מתן צו  6שהינה לתקופה של  – תקופה ההקמה –תקופה ראשונה  .38.1.1
. המועצה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההקמה ראשון שהוצא התחלת עבודות
עבודות האספקה וההתקנה של המתקנים תעשנה בשלבים, בכל ישוב במידת הצורך. 

או בו זמנית בכל הישובים, ע"פ שיקול דעת המועצה. סה"כ תקופת העבודות בנפרד ו/
חודשים ממועד הוצאת צו התחלת העבודה  6בכל ישובי המועצה לא תעלה על 

 הראשון.

 חודשים ממועד מסירת העבודות.  12תקופה של  – תקופת האחריות .38.1.2

של הקבלן ממנו  העבודות ולסלק את ידו רהמזמין רשאי לבטל את החוזה, לתפוס את את .38.2
להשתמש לשם כן בעצמו או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת ו ,ולהשלים את העבודות

ולהשתמש  ו, כולו או חלקו,, או למכור אותממנוחלק , או שבאתר העבודות כך בכל הציוד
בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה, בכל אחד מהמקרים המנויים 

 להלן:

 ימים ממועד דרישה.  7הוראה בהסכם זה שלא תוקנה תוך בלן הפר הק .38.2.1

ככל שהמועצה לא תהיה שבעת רצון מקצב ביצוע העבודה ו/או מביצוע העבודות ע"י  .38.2.2
המועצה תהיה  –מאיכות גופי תאורה שיסופקו /רמת חסכון שתושג הקבלן, לרבות 

 וע הפרויקט עמו. רשאית להחליט על סיום ההתקשרות עם הקבלן ולא להמשיך את ביצ

או לא ביצע הוראה של  הפסיק את ביצוען ,הקבלן לא החל בביצוע העבודותאם  .38.2.3
ימים להוראות בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע  4ולא ציית תוך  המפקח

 העבודות.

במועד  ןהמפקח סבור שקצב ביצוע העבודות איטי מדי כדי להבטיח את השלמתאם  .38.2.4
 הנדרשים.מפקח לנקוט באמצעים ה של ים להוראה בכתבימ 4והקבלן לא ציית תוך 

כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק קבלן משנה בביצוע  .38.2.5
 בלי שניתנה לו הסכמת המזמין מראש ובכתב. ,העבודות

כשהקבלן פשט את הרגל או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים או כשעשה סידור עם או  .38.2.6
)פרט לפירוק ללא חיסול עסקים, לשם  -ד, כשהגוף בפירוק לטובת נושיו, ובגוף מאוג
או הוגשה  ,מסוג כלשהו ו/או חיסול עסקים באופן אחר -יצירת גוף מאוגד אחר( 

כנגדו תובענה לצו פירוק קבוע ו/או זמני ו/או לצו כינוס נכסים קבוע ו/או זמני, שלא 
 ימים. 30הוסרו תוך 

שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן  ,להנחת דעתו ,כשיש בידי המזמין הוכחות .38.2.7
  נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה.

ככל שלאחר פרסום תוצאות המכרז וחתימה על הסכם ההתקשרות נפתח הליך  .38.2.8
משפטי שעניינו המכרז ו/או ככל שהתברר כי החלטת ועדת המכרזים התקבלה על 

 ההסכם יבוטל.  – בסיס מידע מוטעה

 משום ביטול החוזה  יהוולא ממנו, כאמור לעיל, העבודות וסילוק ידו של הקבלן  רתפיסת את .38.3
 .לפי העניין -והקבלן ימשיך לחוב בכל התחייבויותיו  ידי המזמין-על

עקב סילוק ידו של הקבלן מאתר העבודות, כאמור לעיל, תחולנה הוצאות השלמת העבודות  .38.4
 תמורה להוצאות מינהליות וכיו"ב.ב 20%בתוספת של  ,על הקבלן



172 

G96517-V001 

יום על כך לקבלן ויציין  20יודיע המפקח בכתב תוך , כאמור ,העבודות רתפס המזמין את את .38.5
ואת  העבודותבהודעה את הערך המשוער של חלק העבודות שבוצע עד למועד תפיסת אתר 

 במקום אותה שעה. הפירוט הציוד שהי

רשאי המפקח לדרוש מהקבלן בכתב לסלק  ,ו ציודבוהיה העבודות  רתפס המזמין את את .38.6
ימים, רשאי  7ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך  ו,חלקאו  ולוכ ,העבודות את הציוד רמאת

והמזמין לא יראה בעיניו יהעבודות לכל מקום ש רחשבון הקבלן לסלקם מאת-המזמין על
גורעות מזכותו של המזמין  אינןאלו . הוראות לציודיגרם ייהיה אחראי לכל נזק או אובדן ש

 והמזמין לא יהיה חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה. ולהשתמש בציוד או למכר

למזמין והנמצא ברשותו או  ךהשיי את הציודימים  7יחזיר הקבלן למזמין תוך  ,בוטל החוזה .38.7
 בין במישרין ובין בעקיפין. ,בשליטתו

 קנסות .39

פורטות בטבלה שלהלן, יחוייב בקנס, בהתאם לאמור הפר הקבלן אחת או יותר מההפרות המ .39.1
 בטבלה שלהלן. 

 מובהר בזאת, כי אין בהטלת קנס כאמור כדי לגרוע מכל זכות מזכויות המועצה. 
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 הפיצוי המוסכם תיאור ההפרה

 ₪, לכל יום.  2,500 ביצוע עבודות ללא צו התחלת עבודה/ היתר בניה 

 , לכל יום. ₪ 2,500 ביצוע עבודות ללא אישור משטרה.

 ₪, לכל יום.  1,000 שעות לפני תחילת העבודה.  24אי דיווח, בכתב, על תחילת עבודה בכתב לפחות 

 , לכל מקרה ולכל יום. 1,500 הצבת הסדרי תנועה בניגוד לאישור משטרה.

 ₪, לכל מקרה ולכל יום.  500 אביזרי בטיחות מוצבים בניגוד לתוכנית.

 , לכל יום. ₪ 500 אי שימוש ביומן עבודה.

 ₪, לכל מקרה.  2,500 חסימת כבישים ומדרכה ללא אישור.

 ₪, לכל מקרה.  2,000 שימוש במים ללא שעון. 

 ₪, לכל יום.  1,000 מעברים חסרים/ לא תקינים להולכי רגל. 

 ₪, לכל מקרה ולכל יום.  500 ערמת עפר/ פסולת חוסמת חלקית כביש/ מדרכה ערמה לא מגודרת.

 ₪, לכל מקרה ולכל יום.  500 עפר/ פסולת.  אי פינוי ערימת

 ₪, לכל מקרה ולכל יום  500 תמרורים פגומים/ לא תקינים. 

 ₪, לכל מקרה ולכל יום.  500 אפודות.  -פועלים ללא חולצה עם שם הקבלן

אביזרי בטיחות חסרים: תמרורים, גדר רשת, תאורה, פנסים מהבהבים, 
 רגל וכיו"ב אביזרי בטיחות.מחסום ניו ג'רסי, שילוט להכוונת הולכי 

 ₪, לכל מקרה ולכל יום.  500

 ₪, לכל יום איחור.  1,000 אי רישום מנהל עבודה במשרד התמ"ת.

₪, לכל מקרה, לכל יום  1,000 אי ציות להוראות המפקח.
 איחור במילוי הוראת המפקח.

 ₪ לכל יום איחור.   1,000  התאמה למפרט או תקלת ביצוע(-)כולל במקרה של אי איחור בלו"ז ביצוע 

 ₪, לכל יום.  1,500 איחור בביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות על פי לוח זמנים שנקבע.

אי פינוי הציוד, המכשירים, החומרים והחפצים מאתר העבודה בתום ביצוע 
 העבודות

 ₪,לכל יום.  2,500

 מקרה ולכל יום.  ₪, לכל 1,000 אי פינוי פסולת/ מפגעים מאתר העבודה בגמר יום עבודה. 

 ₪, לכל יום עיכוב.  5,000 אי תיקון נזק שנגרם על ידי הקבלן לתשתיות ציבוריות.

₪ וזאת מבלי לגרוע מזכות  20,000 הפרה של סעיף יסודי/ מהותי בהסכם 
המועצה לביטול ההסכם וכן 
מקיזוז נזקים שנגרמו למועצה  

 כתוצאה מההפרה 
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 העבודות או פינויו רניקוי את .40

 ,המפקח כל פסולתלו העבודות ומכל שטח שיורה  רהעבודות יסלק הקבלן מאת ביצוע לךבמה .40.1
שתמשו בהם, ובעת גמר העבודות יפנה את האתר מכל אדם האשפה וחומרים אחרים שלא 

וישאיר  וציוד, בניה, חומרים עודפים, לכלוךהחומרי לרבות  ,ציודהל את כוחפץ ויסלק ממנו 
 להנחת דעתו של המפקח.  ,מסודרהעבודות במצב נקי ו ראת את

 ובהתאם להוראות כל דין.  חשבון הקבלן-על ,עשה לאתר מוסדר ומאושרייפסולת הפינוי  .40.2

 ןחשבו-על ,ידי אחר-בעצמו או עללעשות כן המזמין רשאי  ,העבודות רלא פינה הקבלן את את .40.3
 הקבלן.

מין והקבלן יעבירם הם רכוש המז למזמיןמוסכם, כי כל עודפי העפר ו/או החומרים שסופקו  .40.4
 .אלווירכזם במקום שיורה לו המזמין ובכל מקרה הקבלן אינו רשאי למכור עודפי עפר 

אישור המפקח לסיום גמר ולקבלת העבודות הינו תנאי מוקדם להוצאת תעודת  רפינוי את .40.5
 העבודות.

 אחריות לנזיקין .41

מם ו/או לכל צד שייגרם למועצה, או למי מטעמה או לכל גוף מטעהקבלן אחראי לכל נזק  .41.1
כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן, הנובעים, במישרין או , שלישי ו/או לכל עובד

בעקיפין, מביצוע העבודות או בקשר אליהן, בין במהלך ביצוע העבודות, בין בתקופת הבדק 
ידי עובדיו, שלוחיו או כל -ידו ובין אם נגרם על-והאחריות ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על

 ן למרותו.  הנתו

 בהשבת המצב לקדמותו. וישא לבדו בכל העלויות הכרוכות בתיקון הנזקים כאמור יהקבלן  .41.2

הקבלן יהיה חייב לשפות את המועצה בגין כל נזק שייגרם או עלול להיגרם כאמור, מיד עם  .41.3
-או על החוזהפי -מבלי לגרוע מזכויות המזמין עלוזאת  -דרישתה הראשונה של המועצה לכך 

 דין לכל תרופה או סעד אחרים.פי כל 

ביחד או לחוד, הרי שהקבלן לא יהיה  ,כנגד המזמין והקבלן הסכםל בקשר תובענההוגשה  .41.4
 ללא אישור מראש ובכתב של המזמין. -להתפשר  או רשאי להסדיר

כלל ההוצאות המשפטיות בגין ייצוג המועצה או הקבלן בענין זה יחולו על הקבלן והקבלן 
תוף פעולה עם יועמ"ש המזמין בענין זה. בנוסף, הקבלן מתחייב לשאת מתחייב לפעול בשי

 בכל תשלום שייפסק כנגד המועצה בגין תובענה כאמור.

 התמורה .42

התמורה בגין ביצוע העבודות ומילוי כל התחייבויות הקבלן תהיה בהתאם למועדים ולתנאים  .42.1
ה חלק בלתי נפרד ומהוולחוזה ' 5ד'המצ"ב כנספח  ,תמורה-המפורטים בנספח התשלומים

 הימנו.

בכפוף לאמור לעיל סכום התמורה הינו סופי ומוחלט והקבלן אינו זכאי לקבל או לדרוש מן  .42.2
 המזמין תוספות או תשלומים כלשהם מעבר לסכום התמורה הנ"ל.

 ביטוח .43

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ועל פי דין, מיד עם מתן הצו להתחלת  .43.1
הקבלן לערוך ולקיים על שמו ועל שם המזמין וכל הבאים מטעמם את  העבודות יהיה על

הביטוחים המפורטים בהמשך כאשר הביטוחים יערכו על חשבונו של הקבלן באמצעות חברת 
 .ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין למשך כל תקופת ביצוע העבודות

 הביטוחים כאמור הינם בהתאם להוראות נספח אישור קיום ביטוחים. .43.2



175 

G96517-V001 

בזאת כי ככל שבוטלה אחת מפוליסות הביטוח ולא חודשה במיידית רשאית המועצה מובהר  .43.3
 לבטל הסכם זה.

ו/או עובדיה" )+סעיף חבל מודיעין  לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח: "המועצה האזורית  .43.4
היה והעבודות מתבצעות בשטחי  אחריות כלפי צד שלישי(. –אחריות צולבת ביחס לפרק ב' 

וסף לשם המבוטח .... ו/או הועדים המקומיים שבתחומם מתבצעת העבודה היישובים, יתו
 ו/או האגשח"ים שבתחומם מתבצעת העבודה ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.

הנוסח מסמך מחברת הביטוח, עפ"י  , במעמד חתימת הסכם זה,הקבלן ימציא למועצה .43.5
 , אשר יכלול בין השאר: וכנספח  המצ"ב

כ"מוטב" בפוליסה, וכי בכל מקרה חבל מודיעין  וספת המועצה האזורית אישור על ה .43.5.1
 של פיצוי עפ"י פרק א' )ביטוח הרכוש( הפיצוי ישולם אך ורק לפקודתה.

 אישור שקיים ביניהם הסדר לתשלום הפרמיות. .43.5.2

השינוי / הביטול לא ייכנס  -אישור שבכל מקרה של שינוי ו/או ביטול הפוליסה  .43.5.3
יום ממועד מתן הודעה על כך במכתב רשום למועצה האזורית  60לתוקף בטרם חלפו 

 .חבל מודיעין

יום לפני תום תוקפו של כל  15הקבלן מתחייב להמציא למועצה אישור חדש לפחות 
 אישור, כל עוד ההסכם תקף.  

הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע ביטוחים נוספים  .43.6
 על מנת לכסות את אחריותו, כנזכר לעיל.כראות עיניו, 

יד המזמין והמזמין לא יידרש -ביטוחים אלו הינם ראשוניים ביחס לכל ביטוח הנערך על .43.7
 להפעיל את ביטוחיו. 

בכל מקרה של אירוע בו תאלץ המועצה לשלם את דמי ההשתתפות העצמית שבפוליסת  .43.8
בלן מתחייב להחזיר מיידית הק -הביטוח ו/או כל תשלום אחר אשר הקבלן חייב לשאת בו 

 למועצה את הסכום שיידרש על ידו.

 המועצה רשאית לקזז את הסכומים הנ"ל, מכל סכום המגיע לקבלן. .43.9

 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י הסכם זה. .43.10

יעביר לו המזמין את  –תיקן הקבלן את הנזק המכוסה עפ"י הפוליסה לשביעות רצון המזמין  .43.11
 הביטוח שקיבל, או שעתיד לקבל, מחברת הביטוח. תגמולי

 בטחונות .44

עבודות התיקון כלל העבודות ולביצוע להבטחת ביצוע  ,לשם הבטחת מילוי התחייבויות הקבלן
 :, כמבואר להלןבתקופת הבדק והאחריות, ימסור הקבלן למזמין את הבטחונות

 והבדק בתקופת הביצועערבות בנקאית להבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן 

ערבות להבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן וביצוע מושלם של העבודות, ימסור הקבלן למזמין  .44.1
 יאושר מראש שבנוסח  ,בלתי מותנית, ערוכה לטובת המזמין ,בנקאית אוטונומית

ידי הלשכה המרכזית -ידי המזמין, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על-על
ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות המדד הסיסי יהיה כאשר המדד הב ,לסטטיסטיקה

 -)להלן  ₪  150,000 -ולא פחות מ כולל מע"מ –מהיקף העבודות  5%שיעור למכרז ושתהיה ב
 (.ערבות הביצוע
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 חוזה.התקפות /הינה תנאי הכרחי לחתימת הביצוע, כאמור לעיל,מסירת ערבות  .44.2

בדק של  –צוע + תחזוקה/אחריות כל תקופת ההסכם )בי למשךהביצוע הינו תוקף ערבות  .44.3
 חודשים שתחילתם ממועד חתימת הסכם זה.  24 -שנה( ולא פחות מ

 הערבות תוארך מעל לעת לפי דרישת המזמין.  .44.4

והאחריות, יארך מעבר לתקופת הבדק יתיקונם שישנם ליקויים בעבודות  ,אם לדעת המפקח .44.5
בתקופה/ות הבדק בות הקבלן יאריך את תוקף ערוהאחריות ותוארך תקופת הבדק אזי 

  לפי קביעת המפקח. -בהתאם נוספת/ות 
לגבי והאחריות תוארך תקופת הבדק  -בכל מקרה שבו תבוצע עבודת תיקון בתקופת הבדק 

חודשים נוספים מיום סיום ביצוע עבודות התיקון וערבות הבדק  13עבודה זו לתקופה של 
 והאחריות תוארך בהתאם.

מתחייב הקבלן הג תוקפופיאו ש ,ש בערבות הבנקאיתבכל מקרה שהמזמין יעשה שימו .44.6
מוש בערבות הבנקאית, ערבות בנקאית יימים מיום הש 7 -להמציא למזמין תוך לא יאוחר מ

 מוש או שפג תוקפה.יחדשה הזהה במהותה ובשיעורה לערבות בנקאית בה נעשה ש

 מסירת מסמכים ומידע למזמין .45

ין לעיין/לקבל כל מסמך או דו"ח או פלט קבלן לאפשר למזמחייב ה תקופת ההסכםמהלך ב .45.1
 .פי דרישת המועצה-תוכנה הקשור לשירותים, על

( העתק ידו-באופן שיידרש על)ימים למזמין  3, תוך ימסור הספק ,ההסכםשירותים/עם גמר ה .45.2
 .המסמכים והמידע הקשורים בשירותיםשל כל מלא 

 מזמיןללא תמורה לידי הלהעביר קבלן מתחייב המכל סיבה שהיא עם סיום תקופת ההסכם  .45.3
, מזמיןאו למי שהיא תמנה כנציגה את כל המידע והידע שנצבר אצלו ואצל עובדיו בהקשר ל

אחר מטעמה, גישה מלאה לכל הנתונים והמידע, התיעוד קבלן או לכל  מזמיןוכן לאפשר ל
 , וכן גישה מלאה לכל המערכות לצורך המשך הפעילות המלאהקבלןוהגיבוי המצויים בידי ה

למען הסר ספק סיום תקופת ההסכם הכוונה לכל מקרה  עד לתחילת פעילותו של ספק אחר.
מכל סיבה שהיא, לרבות ביטול ההסכם על  מזמיןבו הסתיימה ההתקשרות בין הספק לבין ה
 בגין המשך הפעילות כאמור. המזמיןידי מי מהצדדים, וזאת ללא כל תמורה מן 

כוללים את כל הנתונים הגולמיים, הנתונים המידע והידע המצוינים בסעיף הקודם  .45.4
המחושבים כולל פרוט האלגוריתמים לפיהם חושבו, נתוני הגיבויים ופורמט הגיבוי, נתוני 
אב, תנועות, מסמכים סרוקים, תמונות, אינדקסים, טבלאות משתמשים, הרשאות, וכל 

 סוגיה הנתונים כולל טבלאות המפרטות את מבנה הנתונים.

 זכאי לתשלום כל תמורה בגין העברת הנתונים כאמור לעיל. לא יהיהקבלן ה .45.5

 בעלות במידע .46

המועצה הינה הבעלים הבלעדי של כל המידע, הנתונים, המסמכים והדו"חות שהופקו ויופקו  .46.1
בתוכנה/מערכת שתסופק ע"י הקבלן ו/או הנמצאים במאגר הנתונים של התוכנה והמועצה 

פי שיקול דעתה וללא כל תמורה נוספת לספק -עלרשאית לבצע במאגר נתונים זה כל שימוש, 
בגין כך. למען הסר ספק,  כל זכויות הקניין הרוחני בכל המידע הקיים לרבות תוצרי העבודות 
שעשה הקבלן עבור המועצה ובכל תוצרי הפיתוח הייחודיים שיבוצעו, ככל שיבוצעו, באופן 

גלום בתוצרים שהכין הקבלן לשם ייעודי עבור המועצה במסגרת חוזה זה, לרבות, כל מידע ה
ביצוע השירות או כתוצאה ממנו, לרבות כל תוצרי הביניים של הנ"ל, למן ראשית פיתוחם 
יהיו בבעלות הבלעדית והמלאה של המועצה. הקבלן מתחייב לא לעשות שימוש בזכויות קניין 

אלא רוחני אלה שלא לצרכי המכרז, ובפרט שלא להעבירם בכל דרך שהיא לצד שלישי, 
 בהסכמה בכתב ומראש של המועצה.
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בקרה  למערכתרשאית להעביר נתונים מן התוכנה ו/או ממאגר הנתונים כאמור  המועצה .46.2
ושליטה, שתירכש מספק אחר, מבלי שלספק תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך. הספק 

 יסייע ככל הנדרש בהעברת הנתונים כאמור, ללא תשלום נוסף בגין כך. 

לספק אין בעלות ו/או זכויות כלשהן במידע המצוי במאגר הנתונים של הסר ספק,  למען .46.3
 המערכת / תוכנה ואין לו כל רשות לעשות בו שימוש, שלא לצורכי אספקת השירותים בלבד.  

הקבלן נותן בזה למועצה רישיונות שימוש הניתנים להעברה לצד שלישי בכל הרכיבים אשר  .46.4
ת הקבלן. העברת רישיונות השימוש המפורטים לעיל זכויות הקניין הרוחני בהם הינן בבעלו

הינה חלק מחובותיו של הקבלן לפי חוזה זה והם ניתנים מבלי שהמועצה תידרש לחתום על 
 חוזה או הסכם נוסף, מעבר להסכם זה.

במקרה בו יבוטל ההסכם בסמכות המועצה לאפשר הפעלה של הפרויקט על ידי צד ג' אחר  .46.5
המועצה, וזאת לרבות הנגישות לכלל המידע, חומרי תחזוקה,  )שאיננו הספק הזוכה( עבור

 אבטחת איכות ואבטחת מידע.

 סעיף זה  הינו מעיקרי ההתקשרות, והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של החוזה. .46.6

 סמכויות המועצה   .47

 פי כל דין. -דבר האמור בחוזה זה אינו גורע מסמכויות ו/או זכויות שלטוניות/ציבוריות של המועצה על

 יזוזק .48

או חוזה הפי -רשאי לקזז כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לו מן הקבלן על המזמין .48.1
 פי כל דין.-או על תשלום

או  לספקיםלקזז כל סכום אשר הקבלן חב  -בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי  -רשאי  המזמין .48.2
ידי -ביצוע על לזרזפי דין, על מנת לזרז אספקת חומרים או שירותים או -קבלני משנה, עלל

  הקיזוז אליהם.סכום קבלני המשנה ולהעביר את 
אולם יודגש, כי אין בכך משום יצירת יחסים משפטיים בין קבלני המשנה ו/או הספקים לבין 
המועצה או משום יצירת אחריות של המועצה כלפי צד שלישי כלשהו וכי הדבר נועד אך כדי 

 לזרז את ביצוע אספקת השירותים. 

עיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת הוראות ס .48.3
או העומד לרשות המזמין כלפי הקבלן מכוח חוזה  או אמצעיגורעות מכל סעד, /ואינן פוגעות

 . מכח דין

 השתק  -מניעות  -ויתור  .49

אלא  ,וקףחוזה, לא יהיה להם תבכל הנחה, שינוי, ביטול, תוספת, ויתור או אורכה של הוראה  .49.1
 ידי הצדדים.-עלאם נעשו מראש, בכתב, במפורש ונחתמו כדין 

התחייבות בכתב ובע"פ וכו' או הסכמות  ,הצדדים לחוזה לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מצג .49.2
 שאינם נכללים במפורש בחוזה זה.

חוזה במקרה מסוים, לא תהווה ההסכמה כלשהי מצד המזמין או המפקח לסטות מתנאי  .49.3
ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר, והוא הדין בכל מקרה בו לא תקדים כלשהו 

 חוזה.הפי -השתמש המזמין או המפקח בזכויות המסורות לו על

 מס ערך מוסף .50

פי החוזה, -כל המחירים הנקובים בחוזה או בכל תוספת לו וכן כל תשלום לו זכאי הקבלן על .50.1
 רש אחרת. , אלא אם נכתב במפואינם כוללים בתוכם מס ערך מוסף
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 יגיש הקבלן למזמין יצויין בנפרד סכום מס ערך המוסף החל על החשבון.שבחשבונות  .50.2

ידי המזמין -כפי שיאושר על ,המזמין ישלם לקבלן את מס ערך המוסף החל על סכום החשבון .50.3
 והמזמין רשאי לשלם את מס הערך המוסף במועד הקבוע להעברתו לשלטונות מע"מ.

 נית מס על הסכום האמור.הקבלן ימציא למזמין חשבו .50.4

 ידי הקבלן כדין לשלטונות המס.-סכומי מס ערך מוסף שישולמו כאמור יועברו על .50.5

 המועצה כמפעל חיוני   .51

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים" 
ד המצבים בהתאם להוראות והקבלן מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אח

  -אחד או יותר מהחוקים הבאים 

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות  .51.1
 .1973-מיוחדות( תשל"ד

 .1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .51.2

א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, 90י כהגדרתו בסעיף הכרזה על אירוע כאירוע אסון המונ .51.3
 .1971-תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .51.4

ו/או הוראת  1967-אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז
קבלן המשמשים לצורך ביצוע העבודות נשוא כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי ה

 חוזה זה

 תחולת חוק החוזים  .52

  .1970-על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

 כתובות הצדדים  .53

כתובות הצדדים להסכם זה הן כמצוין במבוא לו. כל הודעה שתשלח בדואר רשום על פי 
, תחשב כאילו הגיעה טרוני עם אישור מסירהאו בדואר אלק הכתובת לאחד הצדדים

 שעות ממועד המשלוח. 72לצד המכותב בתוך 

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

_______________   ____________________ 
 מזמין ה       הקבלן 

 

 אישור עו"ד במקרה שהקבלן תאגיד

ביום __________ ע"י אני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי הסכם זה נחתם בפניי 
מורשי החתימה של הקבלן, וחתימתם,  -_______________________ת.ז __________________ 

   בצירוף חותמת הקבלן, מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין.
       
     

      
 ____________, עו"ד 
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 1ספח ד'נ
 

 34/ 2019' מס מכרז
 LED מסוג רחוב תאורת גופי של והתקנה פירוק, אספקה, תכנון

 (פ"ושצ ספורט מגרשי, רחובות) מודיעין חבל האזורית המועצה בישובי         
 
 

 –דוגמת צו התחלת עבודות 
 
 

  –לכבוד 
 

_________ 
 

 צו התחלת עבודות –הנדון 
 

נה של גופי תאורת לד בישוב קניתן בזאת צו להתחלת עבודות תכנון אספקה פירוק והת
 ________ שבתחום שיפוט המועצה. ________________

 
יש להשלים את ביצוע העבודות בישוב לא יאוחר מתוך ________________ ימים ממועד קבלת צו 

 התחלת עבודות זה. 
 
 

__________________ 
 חתימת מפקח המכרז 

 
          _________  
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 34/ 2019' מס מכרז
 LED מסוג רחוב תאורת גופי של והתקנה פירוק, אספקה, תכנון

 (פ"ושצ ספורט מגרשי, רחובות) מודיעין חבל האזורית המועצה בישובי         
 

 2ד'נספח 

 של מהנדס בטיחותהצהרה 

 

שם ומס' המכרז: __________________________  שם הקבלן: 
_____________________________ 

_________________________  מספר רישיון: שם מהנדס הבטיחות: ________
 _________________ 

 

 הריני מצהיר בזאת, כדלקמן:

הנני בקיא בכל הוראות הדין הנוגעות לענייני בטיחות בעבודות מסוג העבודות הנדרשות במסגרת  .1
 המכרז כאמור בעבודה, ובין השאר, בעבודות בניה והנדסה אזרחית. 

דות נשוא המכרז כאמור, ביקרתי ובחנתי את אתר העבודות ואני ער למדתי היטב את דרישות העבו .2
 לכל הסיכונים הפוטנציאלים הטמונים באתר, הן לאנשים והן לרכוש. 

אני מתחייב להנחות ולוודא כי כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים להבטחת שלומם ובטיחותם,  .3
שישהה באתר וכן להבטחת שלמותו של הן של העובדים, הן של עוברי אורח והן של כל גורם אחר 

 להנחת דעתו.   -רכוש המועצה באתר, בכל עת במהלך ביצוע העבודות עד למסירתם המלאה למזמין 

הנני מתחייב, כי העובדים וכן כל העוסקים מטעם הקבלן בביצוע העבודות, יעברו הדרכות בטיחות  .4
שר עם ביצוע העבודות וכן יהיו מתאימות, יהיו ערים להנחיות הבטיחות הרלבנטיים החלים בק

 מצויידים בכישורים ובציוד הדרוש לשם הבטחת הבטיחות באתר העבודה.

 על כך באתי על החתום:

 

 שם: ____________________ חתימה: ___________________
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 34/ 2019' מס מכרז

 LED מסוג רחוב תאורת גופי של והתקנה פירוק, אספקה, תכנון

 ( פ"ושצ ספורט מגרשי, רחובות) מודיעין חבל האזורית עצההמו בישובי

 3נספח ד'

 נספח בטיחות קבלן ראשי )"מבצע הבניה"(

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 ראשי" של הפרוייקט ובתפקידו זה  במסגרת העבודה ישמש הקבלן כ"קבלן .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

א בכל החובות המוטלות בהתאם יראו את הקבלן "כמבצע הבניה" של כל הפרוייקט והוא יש .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. •

עות עבודה ומנוחה יתמנה באם תבוצע עבודת לילה באתר ו/או מעבר לשעות הרשומות בחוק ש •
 (.3.2מנהל 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
 מטעם המזמין. שע'(. אישור כשירות של הממונה והיקף פעילותו יתועד ויועבר למפקח

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

 וללת את המרכיבים הבאים:על מבצע הבניה לקיים "תוכנית בטיחות" כתובה הכ .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
הפחות, פירוט של שיטות או נהלים לאיתור והערכת סיכונים )באמצעות סקירה מראש של 

 עילויות מסוכנות(, ושגרת סיורי בטיחות לאיתור מפגעים.סביבת העבודה ופ

פירוט של גורמי סיכון מיוחדים באתר, ונהלים ו/או הוראות עבודה ו/או הוראות בטיחות  .4.1.3
 לגבי ביצוע עבודות שיש בהם סיכון לבריאות או חיי אדם

פירוט האופן בו מיידעים את העובדים על סיכונים בעבודה ומדריכים אותם לעבודה  .4.1.4
כולל נושאי שיתוף עובדים בניהול הבטיחות והגיהות, סוגי הדרכות, מועדי  –טוחה ב

ההדרכות ומבצעי ההדרכה, ואופן יידוע העובדים לגבי שמות של ממלאי תפקידים בנושאי 
 הבטיחות באתר.

 פירוט של ציוד הדורש בדיקות תקופתיות / תסקיר, ומועדי הבדיקות לביצוע / שבוצעו. .4.1.5

 לבדיקות רפואיות, ורשימות של בדיקות סביבתיות לביצוע .רשימות עובדים  .4.1.6

דרישות כשירות ופירוט הסמכות של בעלי תפקידים לגביהם נדרשות הסמכות, כגון:  .4.1.7
 חשמלאים, בוני פיגומים, מנהלי עבודה מוסמכים. 

פירוט שיטות דיווח, חקירה ופעולות מתקנות במקרה של אירוע בטיחותי, תאונה, וכמעט  .4.1.8
 תאונה.

כולל למי    –רוט האופן והכלים למדידת מצב הבטיחות באתר, ומועדי ביצוע מדידות פי .4.1.9
 מדווחים.

-פירוט נוהל או אופן הפיקוח על עבודת קבלני משנה, שנועד להבטיח כי אף הם עובדים על .4.1.10
 פי מדיניות ותוכנית הבטיחות של מבצע הבניה.

 נהלים ותוכניות היערכות ותגובה למצבי חירום. .4.1.11

 ופן בו מנהל העבודה מוודא שהפעילות באתר היא בהתאם לתוכנית הבטיחות.פירוט הא .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. 

 הבטיחות תועבר לאישור המפקח מטעם המזמין. תוכנית .4.3

למבצע הבניה מחוייבות לעמידה בדרישות כל דין, ובדרישות תקנים מחייבים, כולל חובת מבצע  .4.4
 הבנייה לעקוב אחר שינויים בדרישות רלוונטיות. 

 כל המסמכים הקשורים למערך ניהול הבטיחות יישמרו, יתועדו, ויהיה זמינים לבעלי   עניין על פי .4.5
 הצורך באתר! 

בידי מפקח מטעם המזמין הסמכות לבדוק מעת לעת מימוש התוכנית באמצעים עליהם יחליט לפי  .4.6
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.

 ול הבטיחות ממבצע הבנייה:דרישות ניה .4.7

 הערה:
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 . מינימאלייםהביצועים הנדרשים בנושא ניהול הבטיחות המפורטים להלן הינם 

הערכת הסיכונים לפני כל משימת עבודה תקבע ספציפית את מעטפת הבטיחות והמניעה הנדרשים 
החוק והמחייבים. הביצועים אינם באים במקום דרישות החוק בכל מקרה שבו יש סתירה לחוק 

 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 •

 גן מפגעי מזג האויר לנוחות העובדים.יותקן מקום אכילה לעובדים מו -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:

 מגן, נעלי בטיחות ומשקפי מגן.כובע  -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

ה תקניים ובכללם גידור האתר והפרדתו אמצעי ניתוב וחסימ .4.7.2.2.1
 מסביבתו תוך התקנת שערי מעבר.

 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
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מבצע הבניה יחזיק ציוד עזרה ראשונה רפואית וציוד כבוי אש תקין ותקני, עפ"י  .4.7.2.3
 דרישות פקודת הבטיחות בעבודה.

 הדרכה לעובדים ומנהלים: .4.7.3

 בניה יתכנן ויקצה את הזמן הנדרש לביצוע הדרכות לכלל העובדים.מבצע 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
 וכיו"ב(.בטיחות בעבודה בסביבת סיכוני עב' בגובה 

 הדרכת מנהלים ובעלי תפקידים. .4.7.3.3.3

בנוסף להדרכה, יבצע מבצע הבניה הדרכות משלימות בעצמו, הדרכות שבועיות  .4.7.3.4
 של מנהלי העבודה.

 כשירות ציוד: .4.7.4

 הדרישות בסעיף זה מתבססות על:

 פקודות הבטיחות בעבודה ותקנותיה. •

 חוק החשמל. •

 תקני מכון התקנים הישראלי. •

 נייה.       תכנית הבטיחות של מבצע הב •

 

 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.

 קולית לנסיעה לאחור.כל כלי רכב מכני, כולל מלגזה,יצוייד בהתרעה  .4.7.4.4

 

 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
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ו/או כל אירוע בו נגרם נזק למערכת/מבנה/ציוד )פירוט הדרישות  .4.7.5.1.2
 בפנקס הכללי(.

 יש לדווח לגורמים הבאים:

 יש לדווח מיידית למנהלים האחראיים. •

 מטעם המזמין.יש לדווח למפקח  •

 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(.

 יש לדווח לגורמים הבאים:

 דים.יש לדווח למנהלים האחראיים בשטח ובמשר •

 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.

 ממונה הבטיחות יבצע מעקב אחר יישום הלקחים. .4.7.5.3.2

 כללי: .4.7.6

גרוע מאחריות מבצע הבניה לנושאים נוספים / תקנות אחרות שאינן ל 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

 חריותו הבלעדית.קבלני משנה באתר יחשבו כעובדי "מבצע הבניה" בלבד ותחת א .5.1

 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 

 

 מערכת דיווח למפקח מטעם המזמין .6

קת תיעוד וכל מסמך שיידרש בנושא חובת מבצע הבניה ועובדיו לשתף פעולה ככל שיידרש באספ .6.1
 ניהול הבטיחות למפקח מטעם המזמין.
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במידה שהמפקח יראה לנכון לערוך סיור באתר ולעמוד על מצב הבטיחות באתר יקצה לכך מבצע  .6.2
 הבניה את המשאבים והסיוע הנדרש.

 על מבצע הבניה להגיב על כל הערה שיקבל ממפקח מטעם המזמין באחת הדרכים הבאות: .6.3

 על ביצוע כנדרש.אישור  .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.

מבצע הבניה באמצעות ממונה הבטיחות ו/או צוות ניהול האתר מטעמו יעביר דיווחים למפקח  .6.5
 מטעם המזמין עפ"י הפירוט להלן:

תוכנית בטיחות של האתר הכוללת היבטי שלום ציבור ופתרונות  –יחת האתר טרם פת .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

של הציוד הדורש בדיקות תקופתיות באתר ואופן הטיפול בליקויים אם תסקירי בטיחות  .6.5.4
 התגלו.

ניתוח אירועים במקרה של תאונה או "כמעט ונפגע", המסקנות וסטטוס היישום שלהם  .6.5.5
 בשטח.

 סטטוס יישום הערותיו של מפקח מטעם המזמין. -דו"ח חודשי  .6.5.6
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 34/ 2019' מס מכרז
 LED מסוג רחוב תאורת גופי של והתקנה פירוק, אספקה, תכנון

 ( פ"ושצ ספורט מגרשי, רחובות) מודיעין חבל האזורית המועצה בישובי

 4נספח ד
 
 

 אל:
 חבל מודיעיןהמועצה האזורית 

 א.נ.,ג.
 בזמן חירוםכתב התחייבות לאספקת שירותים הנדון: 

 
 LED מסוג רחוב תאורת גופי של והתקנה פירוק, אספקה, תכנוןואנו מספקים לכם שירותי  :הואיל 
"( בהתאם השירותים)להלן: "  (פ"ושצ ספורט מגרשי, רחובות) מודיעין חבל האזורית המועצה בישובי         

 "(;החוזהלחוזה מיום _________ עליו חתמנו איתכם )להלן: "
 

 והשירותים נדרשים לכם גם, ואף ביתר שאת, בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום;  :לוהואי
 

 לפיכך אנו, הח"מ,
 

 שם הספק/קבלן: _____________________
 

 מס' ת"ז/תאגיד:_____________________
 

 כתובת: ___________________________
 

 מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן: 
 

עים לחיוניות ולחשיבות המשך אספקתם הרציפה והשוטפת של השירותים בתקופות שבהן אנו מוד .1
 יוכרז מצב חירום.

בכפוף להגבלות תנועה שייקבעו על ידי הרשויות המוסמכות, בתקופת תוקפו של החוזה אנו  .2
מתחייבים לספק לכם את כל השירותים באופן רצוף ושוטף ולקיים את כל יתר התחייבויותינו 

ה, במלוא היקפם, גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום, לרבות בימים ושעות חריגים שבהם שבחוז
 תידרש על ידכם אספקתם של השירותים.

 
לעיל בעבור התמורה המוסכמת בחוזה, ללא  2אנו מתחייבים לקיים את התחייבויותינו שבסעיף  .3

 תוספת כלשהי לתמורה האמורה.
 

ותי ובלתי נפרד מהחוזה והפרתה תיחשב להפרה יסודית של התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מה .4
 החוזה, המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ואת אלה המוקנים לכם בדין.

 
 

 ולראיה באנו על החתום, היום ________________
_________________ 
 חתימה+ חותמת

 

 
 
 
 
 

 5ד'נספח 
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 34/ 2019' מס מכרז
 LED מסוג רחוב תאורת גופי של והתקנה ירוקפ, אספקה, תכנון

 ( פ"ושצ ספורט מגרשי, רחובות) מודיעין חבל האזורית המועצה בישובי
 
 
 

 התמורה-נספח התשלומים

 התמורה  

 גופי של והתקנה פירוק, אספקה, תכנון 34/ 2019' מס מכרזתמורת ביצוע כל העבודות נשוא מכרז  .1
 ( פ"ושצ ספורט מגרשי, רחובות) מודיעין חבל האזורית המועצה בישובי  LED מסוג רחוב תאורת
כולל סופי וישלם המזמין לקבלן סך  ,ומילוי מלא ומושלם של כל התחייבויות הקבלן( המכרז -)להלן 

פי התנאים המפורטים -וזאת על -תשלומים  ______ -___ ש"ח )לא כולל מע"מ( ב__של ______
 (: התמורה - להלן )להלן

 
ות אלו יחולו בהתאמה ובשינויים המתאימים והמחויבים במקרה והמזמין יחליט ]מובהר כי הורא

ולא  בפועל, כן מובהר כי התמורה הינה בגין ביצוע עבודות לחוזה 19לעשות שימוש בזכותו לפי סעיף 
 .[תשולם תמורה בגין עבודות שלא בוצעו ו/או לא נדרשו

 עבור כל ישוב  –ביצוע תשלומים

בישוב כלשהו בגינו הוצא לקבלן צו התחלת עבודה ובכפוף לאישור המפקח על בתום ביצוע עבודות  .2
השלמת ביצוע העבודות באותו ישוב, ימסור הקבלן למועצה דרישת תשלום בגין העבודות שבוצעו 

 באותו ישוב. 

המחירים  ,, חישובי הכמויותבאותו ישוב דרישת תשלום תכלול את מדידת העבודות שבוצעוכל  .3
  , בהתאם להוראות המכרז.בגין כל סעיף וסעיף וסה"כ התמורה

 נכון ליום הגשת החשבון.  -כן, דרישת התשלום תכלול לוח זמנים מעודכן לביצוע העבודות -כמו

 דרישות התשלום תהיינה מצטברות )"חשבונות מצטברים"(.

 הגשת החשבון למזמין תעשה באופן הבא:  .4

באותו ישוב חשבון בגין העבודות שביצע יגיש הקבלן למפקח בתום ביצוע העבודות בישוב  .4.1
  ידי המפקח.-לשם בדיקתו ואישורו על

באחריות הקבלן לוודא כי יישאר אצלו העתק של החשבון, בצירוף חותמת "נתקבל" מאת 
 ידי המפקח. -המפקח כאישור למועד קבלתו על

 סר לו.ימים מיום שהחשבון נמ 15 -המפקח יגיש את התייחסותו/הערותיו תוך לא יאוחר מ .4.2
יודיע על כך  -מצא המפקח כי החשבון טעון שינויים או תיקונים המחייבים הגשתו מחדש 

   יידחו המועדים בהתאמה.  -לקבלן בכתב, בכל ההקדם, ובמקרה כזה 

פי המועדים -על אישור המפקח לדרישת התשלום כאמור, לאחר סיום בדיקתההתייחסות/ .4.3
המוסמך שנקבע לעניין זה, אשר ידאג לביצוע  יימסרו לידי נציג המזמין הקבועים לעיל,

 התשלום בהתאם לתנאים שנקבעו במכרז/בהסכם זה. 

" 45בתנאי "שוטף +עד המזמין ישלם לקבלן את התמורה בכפוף לאישור גזבר המזמין,  .4.4
  כנגד חשבונית מס ערוכה כדין.הגשת החשבון למפקח וממועד 

ערבויות, ה, לרבות למפקחלמזמין/ התשלום מותנה בהמצאת המסמכים הנדרשים
 ביטוחים, לוחות זמנים ועוד.ה
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אין באישור דרישות התשלום וביצוע התשלומים השוטפים משום הסכמה של  .4.5
המזמין/המפקח לטיב/איכות העבודות שבוצעו או הציוד שסופק או אישור למחירי היחידות 

 או אישור ביחס לכמויות הרשומות בהן, אלא כתשלום ביניים בלבד.

 חשבון סופי לתשלום אישור

 ימסר לבדיקת המפקח בטרם אישר המפקח את קבלת כל העבודות.ילא הסופי החשבון  .5

ימים לאחר המועד בו נתמלאו " 45בתנאי "שוטף + עד ידי המזמין -החשבון הסופי ישולם לקבלן על .6
 התנאים המפורטים להלן:אחד מכל 

 יבויותיו עד לשלב המסירה כולל. כל התחיהעבודות בשלמותן ומילא אחר כל הקבלן ביצע את  .6.1

המלווה במדידות של העבודות שביצע  ,הקבלן מסר למפקח דרישת תשלום מפורטת בכתב .6.2
 ידי המפקח כחשבון סופי.-ואלו אושרו בכתב על -וחישובי כמויות 

נתקבלו כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות בכל הקשור לביצוע העבודות והקבלן  .6.3
 ל הנתונים והחישובים הצריכים לכך.המציא למפקח את כ

, לרבות את הקבלן המציא למפקח את כל המסמכים שעליו להמציאם לפי הוראות החוזה .6.4
 .והאחריות הבדקערבות 

ידי מודד -ממוחשבות וחתומות על "AS MADE"הקבלן המציא למפקח מערכת תכניות  .6.5
 העבודות בעת מסירתן(.מצב מוסמך )המשקפות צילום עדכני של 

ן המציא למזמין הצהרה בכתב בדבר חיסול תביעותיו ודרישותיו כנגד המזמין בכל הקבל .6.6
 הקשור לחוזה.

ימים מיום שהומצא  30בתוך וזאת  - חשבון הסופי לאחר בדיקתואישר בכתב את ההמפקח  .6.7
 ידי הקבלן. -למפקח, בכפוף לביצוע מושלם של העבודות כאמור על

לעיל הינו סופי ומוחלט עבור ביצוע מלוא  1סעיף מוסכם ומוצהר, כי סכום התמורה המצוין ב .7
, לרבות בשל חוזה וכי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהוהפי -התחייבויות הקבלן על

-שישולם על ,אינה כוללת מע"מכאמור התמורה אף האמור לעיל, -על התייקרויות מכל סיבה שהיא.
רשאי לשלם את המע"מ במועד הקבוע להעברתו ידי המזמין כנגד קבלת חשבונית מס כדין, והמזמין 

 לרשויות המס.

ריבית עד ולתמורה לא תתווסף כל תוספת בגין הפרשי הצמדה  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי .8
 למועד התשלום בפועל.

 מפרט כללי 

 מובהר למען הסר ספק, כי בנושאים כספיים לא תהיה כל נפקות להוראות המפרט הכללי.
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 מסמך ה'

 34/ 2019' מס מכרז
 LED מסוג רחוב תאורת גופי של והתקנה פירוק, אספקה, תכנון

 ( פ"ושצ ספורט מגרשי, רחובות) מודיעין חבל האזורית המועצה בישובי
 נוסח ערבות בנקאית )להשתתפות במכרז(

 
  ____  בנק_________

 
 אזורית חבל מודיעין לכבוד המועצה ה

 ג.א.נ, 
  ערבות בנקאית אוטונומיתהנדון:                                                               

  
אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום  ("המציעלהלן:" )על פי בקשת __________________  .1

תכנון  – 34/2019' מס מכרזמאת המציע בקשר עם מכרז פומבי  ₪  שתדרשו 100,000עד לסך של 
 אספקה פירוק והתקנה גופי תאורה .

ימים לאחר שתגיע אלינו  7 אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל תוך .2
מבלי  דרישתכם הראשונה בכתב בלי תנאי כלשהו מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם

ייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המציע הנ"ל ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שתהיו ח
 שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת או במספר דרישות שכל   .3
רישותיכם לא יעלה על סכום אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך ד

  הערבות. 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואיננה ניתנת לביטול.  .4
 על הארכתה. תודיעה המועצה בכתבאלא אם כן  28/2/2020ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום   .5
 כל דרישה לפי ערבות זו צריכה להגיע בכתב לסניף__________ כתובת__________. .6
 אינה ניתנת להעברה או להסבה.  ערבות זו  .7

  
 בכבוד רב                                                                                                                                                 

    
בנק_____________                                                                                                        
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 1מסמך ה'
 34/ 2019' מס מכרז

 LED מסוג רחוב תאורת גופי של והתקנה פירוק, אספקה, תכנון
 ( פ"ושצ ספורט מגרשי, רחובות) מודיעין חבל האזורית המועצה וביביש

 בנק_____________
 לביצוע ערבות בנקאית 

 )לקיום ההסכם "ערבות ביצוע( 
 אזורית חבל מודיעין לכבוד המועצה ה

 
 א.ג.נ  

  הנדון: ערבות בנקאית אוטונומית 
בזאת כלפיכם לתשלום כל אנו ערבים  )"הקבלן" -להלן(על פי בקשת __________________  .1

"( אשר יהיה הסכום הבסיסיש"ח )להלן:" __________ -₪ ובמילים_________סכום עד לסך של 
להלן שתדרשו מאת הקבלן בקשר עם ביצוע  2צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 

ת רחוב אספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורתכנון, ל 34/2019החוזה על פי מכרז פומבי מספר 
 . LEDמסוג 

לעיל יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן המתפרסם על ידי  1הסכום הבסיסי האמור בסעיף  .2
הלשכה לסטטיסטיקה כאשר המדד הבסיסי הוא מדד חודש _____ שפורסם ביום _____ (דהיינו 

 "(. המדד הבסיסי________ נקודות) )להלן:" 
"( המדד החדשע התשלום על פי כתב ערבות זה )להלן:" אם המדד האחרון שיפורסם לפני יום ביצו .3

יהיה גבוה מן המדד הבסיסי נשלם לכם לפי המדד החדש. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד 
 הבסיסי נשלם לכם את הסכום הבסיסי. 

ימים לאחר שתגיע _____אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל תוך  .4
 ונה בכתב בלי תנאי כלשהו מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכםאלינו דרישתכם הראש

מבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הקבלן הנ"ל ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה 
 כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

שכל  חת או במספר דרישותאתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם א .5
אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום 

 הערבות. 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואיננה ניתנת לביטול.  .6
 ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום __________ אלא אם כן תודיעו לנו על הארכתה . .7
 .בות זו צריכה להגיע בכתב לסניף _________ בכתובת   .______________כל דרישה לפי ער .8
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .9

                                                                                                    
  בכבוד רב,                                                                                                                               

   
  

 בנק ________________                                                                                                                                              
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 34/ 2019' מס מכרז
 LED מסוג רחוב תאורת גופי של והתקנה פירוק, אספקה, תכנון

 ( פ"ושצ ספורט מגרשי, רחובות) מודיעין חבל האזורית המועצה בישובי

 נספח ו'  
 
 

 אישור קיום ביטוחים  -נספח ו' ביטוח 
 

 לכבוד:

  אזורית חבל מודיעיןמועצה 
 תאריך______                                                ואו וועדי ישוביםו/או חברות בת  

 ו/או  גופים מטעמה ו/או מנהליה ו/או יועצים מטעמה
 )להלן "המועצה או הרשות"(.  

 בתאורת פנסי  לאד חסכונית  בישובי המועצה החלפת תאורת הרחובות הקיימתהנדון : 

 
ים בזאת כי הפקנו עבוראנו הח"מ, ___________________ חברה לביטוח בע"מ, מאשר

( פוליסת ביטוח עבודות קבלניות לתקופת הפרויקט,  "הקבלן")להלן:  ____________ 
ובה אחריות צד שלישי, חבות מעבידים, וביטוח רכוש שכוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן 

 "(.קבלןהחודשים )להלן: " 24והמתייחסות: לעבודות קבלניות ולתקופת גילוי ותחזוקה של 
 מוסכם בזאת במפורש כי תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי "ביט" הרלוונטיים במועד תחילת הביטוחים. 

   6201מהדורת  -נוסח פוליסת ביט ביטוח עבודות קבלניות  : פוליסת עבודות קבלניות  (1

 על  התקנתם ואספקתם LEDלתכנון, אספקה, פירוק והתקנה של גופי תאורת רחוב מסוג  להלן: 1.1
והתקנת בקרת שליטה, בכל אחד מעמודי התאורה שתותקן בהם   בישובי המועצה תאורה עמודי

המועצה   ברחבי הרחוב תאורת רכיבי אחריות לכלל שירותי וכן מתן תאורת רחוב, כאמור במכרז
 (."השירותים/העבודות") שנה ממועד תום ההתקנה.   –כל תקופת הבדק  לאורך

רחובות הקיימת בתאורת פנסי לאד חסכונית וכן כל סוגי העבודות: עבודות החלפת תאורת ה 1.2
 עבודות הנדסה אזרחית אחרים שידרשו לצורך הפרויקט.

 ( )כפי שיקבע על ידי הקבלן הזוכהשקל    _______________  היקף העבודות בשנה :

 הכיסוי הביטוחי  יכלול 

 *  נזקי תכנון לקוי  

 *  נזקי רעד והחלשת משען 

 מה ונזקי טבע *  נזקי רעידת אד

 *  נזקי גניבה ופריצה   

 *  כל נזק אחר  

 חודשים מתום הבניה  24* תקופת גילוי ותחזוקה של 
 

   ביטוח צד שלישי: . (2
₪ )מיליון שקל(  לאירוע   00.0000.1גבול האחריות לתובע הוא: ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. 

 לתקופה.  -ו
 

 :על פרק זה חלות ההוראות הבאות
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במפורש בפוליסה כי הרשות, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה   יצוין.2.1
 זו כצד שלישי.

הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת .2.2
 המבטחת את הרשות כנגד אותה חבות. 

 סייג אחריות מקצועית בפוליסה לא יחול בגין נזקי גוף..2.3
 שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'.כל נזק .2.4
 הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד הרשות. .2.5
הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ולמעט כלפי  .2.6

 מי שגרם לנזק בזדון. 
 

    :משולב בחבות המוצר  ביטוח אחריות מקצועית .3
 

המכסה את  ש"ח )מיליון שקל (למקרה ולתקופת ביטוח שנתית,  1.000,000 -בגבול אחריות של 
רשלנותו המקצועית של המבוטח בהיותו אחראי על כל הפעולות הקשורות וגם או הכרוכות בה,  

או כל גוף או כמוגדר בהסכם ההתקשרות עם הרשות בגין פגיעה ברכוש או בגוף של אדם כל שהוא 
 ישות משפטית שהיא, לרבות הרשות הנובעת מרשלנות מקצועית.

 
 :הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות

 שם המבוטח יכלול את שמה של הרשות וגם או עובדיו וגם או כל הבא מטעמו. .1.1
 הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים אך לא תביעת הקבלן כנגד הרשות. .1.2
יף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת  הפוליסה תכלול סע .1.3

 המבטחת את הרשות כנגד אותה חבות. 
הפוליסה תכלול סעיף האומר כי אי עמידתו של הקבלן, וגם או כל מי שבא מטעמו,   .1.4

בתנאי הפוליסה או בהתניותיה בתום לב, לא יפגע בזכותה של הרשות להיפרע או להיות  
 זו בגין אחריותה השילוחית והשיורית.מבוטח ע"פ פוליסה 

יום, לאחר סיומה אם   180הפוליסה תכלול תקופת גילוי מורחבת של לא פחות מאשר  .1.5
המבטח יביא את הפוליסה לידי סיום או אי חידוש, ובתנאי כי לא נערכה פוליסה אחרת  

 המכסה את אותה חבות כהמשך ישיר לפוליסה הקיימת ע"י הקבלן.
יום בגין ביטול או אי חידוש  30ף הודעה מוקדמת בכתב של לפחות הפוליסה תכלול סעי .1.6

 הפוליסה או שינוי לרעה בתנאיה.
 

 ביטוח חבות מעבידים: . (3
  

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע  
₪  00,00020,0ש"ח  לתובע ולסך של  20,000,000 -בגבולות אחריות מהעבודות/השירותים, 

 )שנים עשר( חודשים.  12לתקופת ביטוח של 
 

 :על פרק זה חלות ההוראות הבאות
 

 לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.  .3.1
הביטוח חל על כל עובד של הקבלן, קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור, בין אם  .3.2

 קיבל שכר מהקבלן ובין אם לאו.
 כלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.  .   הפוליסה ת3.3

 
 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח  (4
 

 כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הקבלן אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(.  .4.1
כולל גם   המבוטח בכל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, הורחב כך שהוא .4.2

 את הרשות, עובדיו, נבחריו, המפקח, וקבלני משנה של הקבלן.
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במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בכפוף לקבלת   .4.3
הודעה מהקבלן וגם או הרשות אלא אם כן נודיע לרשות על כוונתנו שלא לחדש את  

 לפני כניסת הביטול לתוקף.  )שלושים( יום 30הביטוחים במכתב רשום, לפחות 
הביטוחים שערך הקבלן כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם   .4.4

היקפם, אלא אם כן מסר המבטח לרשות הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, 
 )שלושים( יום מראש. 30לפחות 

למעט   –כל חריג או הוראה בפוליסה  בכל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם לחוזה זה:  .4.5
המפקיעים או המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה   – תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו

נובעת מ: אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים או כימיים, 
ג ותיאור שאינו  מכשירים סניטריים פגומים,שימוש בנשק חם או קר , זיהום תאונתי מכל סו

חלק מתהליך מתמשך, עבודות נוער כחוק, הוצאת דיבה ולשון הרע, הרעלה במזון או  
 .בטלים ומבוטליםבמשקה. 

כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של   .4.6
אדם או   ( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכלSUBROGATIONהמבטח על זכותו לתחלוף )

גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו, או הקשור לעבודות ולמעט  
 כלפי מי שגרם לנזק בזדון. 

כל הביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות   .4.7
א אם המקרה הרשות מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אל

היה ידוע לרשות, שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל הרשות, גזבר הרשות או האחראי על הביטוח 
 ברשות.

כל הוראה בביטוחים שערך הקבלן בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או  .4.8
מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל 

הרשות. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לרשות הינו   כלפי
"ביטוח ראשוני", המזכה את הרשות במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי 
שמבטחי הרשות האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה 

 הנערכת לפי החוזה. 
לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן  הקבלן התחייב  .4.9

השתתפויות עצמיות במידה ותחולנה. כ"כ חובות ה"מבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסות 
במידה ולא ישלם רשאית הרשות לשלמם ולנקות את התשלום  תחולנה על הקבלן בלבד. 

 מהכספים המיועדים לקבלן.
דוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם המבטח מצהיר בזאת כי י  .4.10

לקיום ההתקשרות בין הקבלן לרשות, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים הרשות לא 
 הייתה מתקשרת עם הקבלן, אף במחירים אחרים.  

 העבודות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה.  .4.11
 

 :נתוני הפוליסות
 

 
 אחריות כלפי צד ג' ................................  בתוקף עד................ פוליסה לבטוח .א
 פוליסה לבטוח חבות המעביד לעובדיו מס'...............................בתוקף עד........... .ב
 ....פוליסה לעבודות קבלניות.....................................................בתוקף עד........  .ג

 אחריות מקצועית בשילוב חבות המוצר...................................בתוקף................ .ד

 
 ולראייה באנו על החתום: 
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_______________ _________ _____________ _____________ 
 שם המבטח שם החותם תאריך חתימה וחותמת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ' זמסמך 
 34/ 2019' מס מכרז

 LED מסוג רחוב תאורת גופי של והתקנה פירוק, אספקה, תכנון
 ( פ"ושצ ספורט מגרשי, רחובות) מודיעין חבל האזורית המועצה בישובי

 
 

  
  תאריך: ______              לכבוד 

  אזורית חבל מודיעין מועצה 
   א.ג..נ,.

 
 

  הנדון: הצהרה על העדר תביעות
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שנחתם  34/2019לחוזה מכרז פומבי מס' כי בהתייחס  ,בזאת ים/___________________, מצהיר ,הח"מ ,יאנ

כל תביעות ולא תהיינה לי/לנו  י/לנואין ל ,לבין המועצה האזורית חבל מודיעין  מיום __________ נו/ביני

המועצה משוחררת מכל חובה או במלואה וכי  נוללי/שולמה שבחוזה כספיות ו/או אחרות מהמועצה, כי התמורה 

 .נו או כלפי מי מטעמי/נו/התחייבות כלפי

  
 ________________ 

  תאריך 

 
 בכבוד רב.  

  
___________________ 
 הקבלן )חתימה וחותמת(
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 חנספח 
 34/ 2019' מס מכרז

 LED מסוג רחוב תאורת גופי של והתקנה פירוק, אספקה, תכנון
 ( פ"ושצ ספורט מגרשי, רחובות) מודיעין חבל יתהאזור המועצה בישובי

 
   הצעת המשתתף

 
 לכבוד 

   אזורית חבל מודיעין מועצה 
 ג.א.נ, 

 הנדון: 
 גופי של והתקנה פירוק, אספקה, תכנון 34/ 2019' מס מכרז

 חבל האזורית המועצה בישובי          LED מסוג רחוב תאורת
  (פ"ושצ ספורט מגרשי, ובותרח) מודיעין

אני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי המכרז לרבות תנאי ההזמנה וההוראות הכלליות למשתתפים רשימת  .1
  גופי התאורה להחלפה המפרט הטכני הסכם ההתקשרות וכן את יתר מסמכי המכרז.

ז וברורים לי הנני מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבכותרת הבנתי את כל מסמכי המכר .2
  פי המכרז וכי בהתאם להם קבעתי את הצעתי.-חובותיי וזכויותיי על

  אני מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: .3

הנני עומד בהם וכי  כי הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המציעים במכרז זה .א
  בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי.

שיימסר לאחר חתימת החוזה( ואני מתחייב (זמנים הנדרש לביצוע הפרויקט כי נמסר לי לוח ה .ב
 (. לעמוד בלוח הזמנים האמור

כי אבצע את הפרויקט בהתאם לכל הוראות מסמכי המכרז וכי ברשותי הידע היכולת הניסיון כוח  .ג
  האדם וכל דבר אחר הדרוש לביצוע הפרויקט בהתאם לכל האמור במסמכי המכרז.

החוזה מחייבת אותי וכי החוזה ישתכלל בחתימה של המועצה והעברת הודעה על  כי חתימתי על .ד
 כך . 

כי הנני בעל הידע הניסיון והמומחיות הדרושים לצורך אספקה והתקנה של רכיבי התאורה  .ה
  החדשים והנני מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי המכרז.

ידי כחלק -ם וההצהרות הכלולים במסמכי המכרז ובמסמכים המוגשים עלכי כל הנתונים המצגי .ו
  מהצעתי למכרז הינם נכונים מלאים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה.

כי נכון למועד הגשת הצעתי לא ידוע לי על כל הליך של פשיטת רגל הוצאת צו כינוס נכסים  פירוק  .ז
ש כנגד האישיות המשפטית המגישה את מינוי מפרק קבוע או זמני וכיו"ב אשר ננקט או התבק

  ההצעה וגם כנגד הערב הפיננסי המתכנן ו/או המתקין מטעמי.

כי לצורך מילוי התחייבויותיי בהתאם למכרז אעסיק עובדים איכותיים מיומנים ומקצועיים בעלי  .ח
פי כל דין אקיים פיקוח ובקרה על אופן האספקה -כל האישורים וההיתרים הנדרשים על

של רכיבי התאורה החדשים במועדים ובתנאים המפורטים במסמכי המכרז ואמסור וההתקנה 
  למועצה את הדיווחים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז.

פי כל דין תקן נהלים חוזרים או הנחיות של גורם מקצועי -כי אעמוד בכל התנאים הנדרשים על .ט
  כלשהו החלים על התקנת רכיבי התאורה החדשים.

רי הבטיחות והנגישות הנדרשים להבטחת המשך הפעילות התקינה בתחום כי אדאג לסידו .י
  המועצה במהלך ביצוע העבודות להתקנת רכיבי התאורה החדשים .

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה במסמכי המכרז גם אם לא מוזכרת במפורש בפרק זה מחייבת אותי  .4
של רכיבי התאורה החדשים אחריות תקנה / ואספקה / הובלה / התכנון / וכל גורם מטעמי אשר יועסק ב

  פי מכרז זה.-על
 28/2/2020בתוקף עד ליום ש"ח  100,000להבטחת קיום הצעתי מצורפת בזאת ערבות בנקאית בסכום של 

  ימים נוספים לבקשת המועצה. 90והנני מתחייב להאריך את הערבות האמורה לתקופה של 
  ל הפעולות המפורטות להלן: אם הצעתי תתקבל הריני מתחייב לבצע את כ .5

  קלנדריים מיום קבלת הודעת המועצה  בדבר זכייתי:  ימים 7   - לא יאוחר מ .א
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  ידי מורשי החתימה מטעמי בשלושה עותקים ולהחזירו חתום כדין למועצה.-לחתום על ההסכם על .1

₪(  ,000150 -משווי העבודות כולל מע"מ )ולא פחות מ 5%מסור למועצה ערבות ביצוע בסך של ל .2
למסמכי המכרז )להלן:  1כמסמך הפי ההסכם בנוסח המצורף -הבטחת ביצוע התחייבויותיי עלל

ימים ממועד קבלת הודעת המועצה בדבר  150(. ערבות זו תהא בתוקף לתקופה של "ערבות הביצוע"
ימים לאחר קבלת תעודת  60הזכייה במכרז ותוארך מעת לעת בהתאם לצורך  עד למועד החל  

  פי ההסכם.-המעידה על התקנת כלל רכיבי התאורה החדשים עלהשלמה 

למסמכי המכרז שיהיה בתוקף  וכמסמך להמציא למועצה אישור על קיום ביטוחים בנוסח המצורף  .3
  ימים לאחר סיומה של תקופת ההסכם.   90לכל אורך החוזה וכן 

העבודות. לוח הזמנים להמציא לאישור המועצה לוח זמנים מפורט להשלמת כל שלב ושלב בביצוע  .4
  המפורט יפרט את הפעולות אשר נכללו בלוח הזמנים הכללי המוגש עם הצעתי .

להמציא למועצה אישור המעיד כי התקשרתי  בפריטים מיובאיםבמידה והצעתי תכלול שימוש  .5
לתקופת השירות והאחריות אשר מחזיק משרד ומערך שירות בישראל לפחות בשנה האחרונה 

שת ההצעה למכרז ונמצא בחוזה התקשרות תקף עמי לחמש השנים העתידיות שקדמה ליום הג
  שלאחר חתימתי על חוזה ההתקשרות עם המועצה. 

להעביר למועצה אישור כי כל העובדים ו/או הפועלים ו/או נותני השירות מטעמי עברו תדריך  .6
ורי תנועת רכבים מטעמי בדגש על עבודה בגובה ועל עבודה באז יועץ בטיחות מוסמךבטיחות אצל 

  והולכי רגל.

להעביר למועצה אישורי משטרה ו/או כל אישור אחר הנדרש מכל רשות סטטוטורית או גוף מוסמך  .7
על מנת להתחיל בביצוע העבודות )לרבות אישור חברת החשמל  ככל שיהיה צורך בקבלת אישור 

 .כאמור(

יג למועצה תכנון פוטומטרי מפורט ימים קלנדריים מיום קבלת הודעת הזכייה אצ 15 –לא יאוחר מ  .8
ידי -למסמכי המכרז. התכנון יבחן על גשל רכיבי התאורה המפורטים כפי שמפורטים במסמך 

להחלפת רכיבי התאורה  צו התחלת עבודההמועצה וככל שהמועצה תאשר את התכנון יוצא לי 
ידי אם תמצא -החדשים. ידוע לי כי המועצה  מוסמכת לדרוש ממני לתקן את התכנון שיוכן על

פערים בין תוצאות התכנון לבדיקות המדגמיות שתבצע או לבצע תכנון תאורה כאמור בעצמה 
 ולחייב אותי בעלות הכנתו. 

לרכיבי התאורה החדשים והקיימים אחריות ותחזוקה לאורך כל תקופת ההסכם לתת שירותי  .9
  פי תנאי המכרז ודרישת המועצה.-ברחבי המועצה והכל על

לעיל כולן או מקצתן  אאבד את זכותי לספק  5אם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף ידוע לי כי .10
את רכיבי התאורה בהתאם למכרז זה והמועצה  תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שאפקיד 

 בידה . 
כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה  עקב הפרת 

 תחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. הה
  

  רכיבי התאורה החדשים אותם הנני מציע לספק, להתקין ולתחזק כמפורט במכרז הינם כמפורט להלן:  .6
 

  שבכוונתי להתקין  עומדים בתנאי המפרט הטכני והינם מסוג: LEDגופי תאורה מסוג  .א 
_____________________________________ 

_____________________________________  
 מערכת בקרה למרכזיות שבכוונתי להתקין עומדים בתנאי המפרט הטכני והינם מסוג:  .ב

 _____________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 תי להתקין עומדים בתנאי המפרט הטכני והינם מסוג: מערכת בקרה לגוף התאורה שבכוונ .ג
 _____________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
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 ידי מצורפים להצעה. -מפרטים טכניים לדגם שהוצע על

צעתנו לתמורה בגין ביצוע העבודות הינה כמצוין ה ,בהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז ובחוזה .9
 במסמכי המכרז.

 

  ____________________ שם המציע 

 

 _______________________ כתובת

 

 _______________________ תאריך 

 

 

      

 __________________________ 

חתימת                          

 המציע 

)חתימה וחותמת במקרה         

 יד( של תאג
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 כמויות  יכתב
 

 
 

  –לא לשקלול  –' בכתב כמויות  
כתב כמויות עבודות נוספות/ 

   תשתית 
 

 
  - בהתייחס לכתב הכמויות )ב( לעבודות נוספות/ תשתית , מובהר בזאת

 כתב הכמויות מתייחס למחיר ליחידה.

 על המציעים לנקוב במחיר מוצע בש"ח ליחידה. 

 אינו לשקלול. –כתב הכמויות )ב( 

מובהר בזאת כי כתב הכמויות )ב'( רלבנטי לביצוע עבודות תשתית/ עבודות נוספות. ככל  
שיוחלט ע"י המועצה כי הקבלן יבצע את העבודות הנוספות, הכלולות בכתב הכמויות )נספח 
ב'( תוצא לקבלן הזמנת עבודה מתאימה. התשלום בגין עבודות נוספות יעשה בהתאם למחירי 

או בהתאם להצעת מחיר נמוכה יותר  20%קבלן או ע"פ מחירון דקל בהנחה של הצעת ה
שתאושר מראש. מסגרת תקציבית לביצוע עבודות נוספות נקבעה בהסכם המכרז. מודגש כי 

 המועצה לא מתחייבת לביצוע עבודות הנוספות/ עבודות התשתית באמצעות הקבלן.
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 לשקלול  – א כתב כמויות  

 
 

   -אספקה והתקנה של גופי התאורה ומערכת הבקרה -בהתייחס לכתב כמויות )א( 

 . על המציע למלא את כל הסעיפים בכתב הכמויות

יחשב ככלול כחלק מסיכום המחירים בכתב הכמויות יסעיף בכתב הכמויות שלא מולא, מחירו 
 יחייב את המציע."( ו0)כמחיר "

 גם את רכיב השירות/ אחריות במהלך תקופת הבדק.   למען הסר ספק, מחירי ההצעה כוללים 

על המציע לנקוב במסגרת הצעתו במחירי יחידה זהים ביחס לסעיפים זהים. מציע שיציע 
פי מחיר היחידה הנמוך -רשאי המזמין לחשב את התמורה על -מחירים שונים לסעיפים זהים 

 מביניהם ביחס לכל אחד מהסעיפים.

הינו לשקלול. ויבחן במסגרת בחינת  -ר של כתב כמויות )א(  מובהר בזאת כי סה"כ המחי
 להלן.  9.16ההצעות , כמפורט בסעיף 
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