
 
 

 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ

ה של מערכות סולאריות לאספקה, התקנה ותחזוק 2//02/2מס' פומבי מכרז 
 ליצור חשמל

 לטאית במבני ציבור של עיריית בית שמשוו-בטכנולוגיה פוטו

 [0/-0/-/2/2] 4מס'  -מסמך הבהרות 

 
בטבלה שהופצה במסמך הבהרות מס' 2 נפלה טעות סופר, להלן הטבלה 

 המעודכנת המחייבת:
 

 נספח ט'- טבלת פיצויים מוסכמים )להסכם הקמה והסכם תפעול ותחזוקה(
 

 
 

  תיאור הפגם סכום הפיצוי בש"ח 
   .1 / היתרביצוע עבודה ללא צו התחלת עבודה לכל יום ₪ 00522
ביצוע עבודה ללא אישור משטרה0 בזק0 הוט0  לכל יום ₪ 00522

 חברת חשמל
2.  

  .3.2 בניגוד לתוכניות אביזרי בטיחות מוצבים לכל מקרה ₪ 522
אי שימוש ביומן עבודה חתום מאושר ע"י  לכל שבוע ₪ 00222

 הפיקוח
4.3.  

 אביזרי בטיחות חסרים כגון: גדר רשת0 לכל מקרה ₪ 00222
 .'תאורה0 פנסים וכו

5.4.  

הפסקת עבודה במידי 
 ₪ 50222-בופיצוי המזמין 

 ליום

  .6 היעדרות מנהל עבודה

  .7.5 המנהל או המפקחאי ציות להוראות  לכל מקרה ₪ 00222
 ממחיר %02פיצוי בשווי 

התיקון הנדרש מעבר 
לכל יום מעבר  לעלות

 ללו"ז שנקבע

אי ביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות ע"פ 
 לו"ז שנקבע

8.  

לכל יום  ₪ 05200222
 איחור

אי פינוי פסולת/מפגעים מאתר העבודה בגמר 
 יום עבודה

9.6.  

המנהל בקשר לסילוק אי מילוי אחר הוראות  לכל מקרה ₪ 052 522
חומרים שאינם מתאימים לעבודה0 או 
סילוקו של כל חלק מהעבודה שהוקם 

 בחומרים בלתי מתאימים

11.7.  

לקילו ואט  ₪ 5000222.
 לכל יום איחורמותקן 

איחור במסירת העבודה במועד הקבוע לסיום 
 העבודה

11.8.  

  .12.9 אי תיקון נזק לתשתיות ציבוריות לכל מקרה ₪ 50222
 ממחיר 02%פיצוי בשווי 

התיקון הנדרש מעבר 
לכל יום מעבר  לעלות

 ללו"ז שנקבע

ליקויים שנתגלו בתקופת לאי ביצוע תיקון 
בתוך פרק הזמן שנקבע לתיקון על ידי  הבדק

 המפקח

13.11.  

  .14.11 אי ביצוע הוראות המנהל בדבר בטיחות לכל מקרה ₪ 00222

מעוצבת טבלה 



 

אי זיהוי של תקלה קלה )על פי לוחות הזמנים  ש״ח לשבוע 22203
 לכל מערכת המחייבים(

15.12.  

אי זיהוי של תקלה רגילה )על פי לוחות  ש״ח לשבוע 22206
 לכל מערכת הזמנים המחייבים(

16.13.  

אי זיהוי של תקלה חמורה )על פי לוחות  ש״ח לשבוע 2220500
 לכל מערכת הזמנים המחייבים(

17.14.  

אי טיפול של תקלה קלה )על פי לוחות  ש״ח ליום 22200
 מערכתלכל  הזמנים המחייבים(

18.15.  

אי טיפול של תקלה רגילה )על פי לוחות  ש״ח ליום 22204
 לכל מערכת הזמנים המחייבים(

19.16.  

אי טיפול של תקלה חמורה )על פי לוחות  ש״ח ליום 2220200
 לכל מערכת הזמנים המחייבים(

21.17.  

חילוט מלא של ערבות 
 הביצוע 

  .21 אי טיפול בתקלת בטיחות

נספח אחריות הבכאמור 
 42תפוקה על פי מחיר של 

 אג׳ לקוט״ש

אי עמידה בהתחייבות תפוקה )חישוב לפי 
 נספח י׳(

22.18.  

ש״ח ליום לכל קילו  0.5
 ואט פיק מותקן

  .23 איחור במסירת המתקן

זיכוי בעלות התחזוקה 
ש״ח לקילו ואט  02של 

 מותקן לשנה

  .24.19 שטיפות לשנה 6-הפחתת שטיפות לפחות מ

ימי  04אי מסירה של דו״ח תקלה בתוך  ש״ח לכל מקרה 00522
 עסקים מקרות הארוע

25.  

  .26.21 אי מסירה של דו״ח רבעוני ש״ח לכל ארוע 22025
  .27.21 אי ביצוע בדיקה שנתית ש״ח לכל ארוע 022223

  .28.22 אי מתן מענה לקריאת שירות ש״ח לכל ארוע 22500502
 


