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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

 

 

 0200202  'מכרז פומבי  מס

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 

  למכרזהמצורפים רשימת המסמכים עניינים ותוכנן 
 מהות ותנאי המכרז א' מסמך 0

  דף מידע על המשתתף ב' מסמך 0

 הצהרת מציע  0ב' מסמך  2

 הצהרת ניסיון  0ב' מסמך  

 נוסח אישור 0ב' מסמך  

 טבלת ניקוד לבחירת ההצעה הזוכה 2ב' מסמך  

 אישור ניהול פנקסי חשבונות ג' מסמך 

 תצהיר היעדר קירבה לעובד עירייה ד' מסמך 

 אישור מורשה החתימה ה' מסמך 

 תצהיר העדר הרשעות 0ה' מסמך  

 תצהיר זכויות עובדים 0ה' מסמך 

 תצהיר עובדים זרים 2ה' מסמך 

 מוגבלות עם אנשים העסקת בדבר תצהיר 4ה' מסמך  

 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז 5ה' מסמך 

 אישור איתנות פיננסית  6ה' מסמך 

 קבלן חשמל –תצהיר נותן שירות מטעם המציע  ו' מסמך 

 נוסח ערבות השתתפות במכרז ז' מסמך 
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 סקר תאורת רחובות ח' מסמך 

 עקרונות פיילוט תאורת רחובות ט' מסמך  

 הסכם 'י מסמך 

 מפרט טכני תאורת רחובות א' נספח 

 תאורת רחובותמפרט טכני מערכת בקרת  'ב נספח 

 נספח ביטוחי קבלן  ג' נספח 

 ותעהצהרת העדר תבי 'ד נספח 

 נוסח ערבות קיום הסכם "ביצוע" 'ה נספח 

 קיום אחריות –נוסח ערבות  'ו נספח 

 כתב אחריות תאורת רחובות ז נספח 

 נספח שירות  ח' נספח  

 נספח בטיחות 'ט נספח 

 הצעת המשתתף 'י נספח 

 כתב כמויות תאורת רחובות 'אי נספח 

 הצעת המחיר 'בי נספח 
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 0200202  'מכרז פומבי  מס

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 

 

  מידע כללי .0

לשם מעוניינת לבצע התייעלות אנרגטית בתחום תאורת הרחוב בעיר עיריית בית שמש )להלן: "העירייה"(  .0.0

 לקבל הצעות לביצוע עבודות כך מבקשת העירייה באמצעות החברה העירונית לפיתוח בית שמש
ורה , לרבות פירוק גופי תאLEDאספקה והתקנה של גופי תאורת רחוב מסוג  התייעלות אנרגטית הכוללת

     "(.  המכרז0 העבודות" )להלן: יימים והתקנת עמודי תאורה חדשיםק

מבלי לגרוע מהמפורט ביתר מסמכי המכרז מובהר, כי רכיבי התאורה החדשים אותם מבקשת העירייה  .0.0
לרכוש ולהתקין כוללים את החלפת רכיבי התאורה במתקנים הקיימים בגופי תאורה חדשים בטכנולוגיית 

LED. 

 גדרותה .0.2

 . בית שמשעיריית  -"העירייה"  (א)

 גופי תאורה קיימים בתחום העירייה. 10,000 –"המתקנים הקיימים"  (ב)

העומדים  -המאפשרים חסכון באנרגיה  LEDרכיבי תאורה  -"רכיבי התאורה החדשים"  (ג)
 .במפרט הטכני המצורף

דשים ותחזוקתם לאורך החלפת המתקנים הקיימים ברכיבי התאורה הח -"הפרויקט"  (ד)
 .ת ההסכםתקופ

החיסכון הנובע בצריכת החשמל מעצם החלפת הגופים,  -"חיסכון בהוצאות החשמל"  (ה)
 בגופים מבוססים טכנולוגיית לד. 

מהוצאות החשמל של העירייה לעומת מצב הקיים בהתאם  55% –"החיסכון המינימלי"  (ו)

 למנגנון המוגדר במכרז ובנספחיו, וזאת לאורך כל תקופת האחריות והשירות.  
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

תקופה שתיקבע בהתאם לאמור במכרז זה להן, כפי שייקבע לגבי כל  -ופת הפיילוט""תק (ז)
רכיב,  במסגרתה ייבחנו רכיבי המערכת הרלבנטית, איכותם, טיבם וכל זאת בהתאם 

 למכרז.  במסמך ט'  לסטנדרטים שנקבעו

 "(. 13251הנחיות לתכנון מאור בדרכים )להלן: "תקן  -" 13251"תקן  (ח)

תקופה שבה יעניק הזוכה לעירייה אחריות, שירות  -"תקופת האחריות והשירות"  (ט)
יפעל לתיקון ו/או החלפה ללא תמורה של  -ותחזוקה כמפורט במסמכי המכרז ובכלל זה 

מרכיבי ההצעה, רכיבי מערכת החדשים )כולם או חלקם(, ואשר תהיה, לגבי כל אחד 
שנים שתחילתה ממועד קבלת תעודת השלמה בדבר  15: תקופה של מערכת התאורה

 סיום התקנת רכיבי התאורה החדשים. 

אין לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של החברה להתקשרות עמך. ההתקשרות עם זוכה כלשהו  .0.4

תעשה בהתאם לנוסח הסכם ההתקשרות, שייחתם עם הזוכה, לאחר ובכפוף לאישור ההצעה  על ידי ועדת 
 של החברה. המכרזים 

 מהות המכרז  .0

גופי התאורה ו/או המרכזיות ו/או  מחירי כלל על  המציע ידי על שיוצע ההנחה אחוז המכרז הינו על .0.0
)לפי מדידת  ההתקשרות והסכם המכרזלמסמכי ' יאהמפורטים בכתב הכמויות המסומן כנספח הפרטים 
רכיבי התאורה התמורה תשולם בהתאם לביצוע בפועל של אספקה החלפה ו/או התקנה של . כמויות (

בהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות, , LEDבמתקנים הקיימים בגופי תאורה חדשים בטכנולוגיית 
  ; )להלן:"התמורה"( י המציעעל יד הבניכוי אחוז ההפחתה שהוצע

והנספחים ולאחר חתימתו אין הוא יכול לבוא בדרישות לתוספת על המציע לשים לב לכל דרישות ההסכם  .0.0
תשלום בגין דבר הרשום בהסכם או בנספחיו  ) בין אם צורפו או לא צורפו( גם אם העילה שלו לכך היא אי 

 הבנתו ו/או אי היכרותו ו/או אי ידיעתו בפסקה הרלוונטית.

המפורטים בכתב הכמויות המסומן פרטים גופי התאורה ו/או המרכזיות ו/או המובהר בזאת, כי מחירי  .0.2

, בניכוי הנחת המציע כאמור בטופס הצעת המחיר ההתקשרות והסכם המכרזלמסמכי  'יאכנספח 
מהווים  למסמכי המכרז והסכם ההתקשרות ובתוספת מע"מ על פי שיעורו בדין, 'בכנספח יהמסומן 

 .תשלום מלא וסופי בגין ביצוע העבודות

את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע  העבודות כוללות 
העבודות על פי תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע נשוא החוזה, לרבות 

וי כוח אדם, ציוד, כלי רכב, חומרים, הובלות, כלי עבודה, ביטוחים, עבודות התכנון וכל הכרוך בהן, ריש
והיתרים, ההתאמות המתחייבות לצורך התחלת ביצוע עבודה כלשהי מבין העבודות, לרבות תיאום עם 

קבלנים אחרים )ככל שיהיו(. כן מובהר, כי לא יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג 
 שהוא, לרבות הפרשי הצמדה למדד.

מקום בו מבוצעת העבודה, למורכבותה, לאופייה, עוד מובהר, כי מחירי ההצעה הינם קבועים, בלא קשר ל .0.4
למידת הדחיפות בביצועה ומשך הזמן הנתון לביצועה, לקיומו של פיקוח נדרש לצורך ביצוע עבודה/ היעדר 

 פיקוח ולמועד בו נדרשה/ בו היא מבוצעת וכיו"ב.

 בסךניהול ופיקוח  יותעלות כולל האינ, התמורהכי מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר למען הסר ספק,  .0.5
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 המדידה לכמויות בתאם בפועל ביצוע כנגד המשולםהתמורה  םמצטבר של סכוה ךסמה 2% להשווה 
לקבלת  כתנאיוכנגד חשבון קבלה וזאת לחברה בהמחאה בנקאית על ידי הזוכה אשר ישולמו ו שבוצעו

  .על פי תנאי התשלום המפורטים בהסכם ההתקשרות התמורה בתשלום היחסי החלק

   הגשת ההצעה .2

 תנאי סף 

 הבאים:  רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים המצטברים

הצעה אדם פרטי אחד תושב ישראל או תאגיד משפטי אחד )חברה או שותפות, הרשומה כדין בישראל(.  .2.0
 .   תיפסל -שלא תוגש כאמור 

משתתפת במכרז שהיא חברה רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של החברה אצל רשם  (א)
 החברות ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת ע"י עו"ד/רו"ח של החברה.   

משתתפת במכרז שהיא שותפות רשומה, תצרף להצעתה תעודת התאגדות של השותפות אצל  (ב)
רשם השותפויות ואשור של עו"ד/רו"ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו לחובות 

 השותפות.   

ח של התאגיד המפרט מי הזכאים לחתום "רו/ד"להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו (ג)
    .כמפורט במסמך ה' למסמכי המכרז ולהתחייב בשם התאגיד

ו  1א 165בעל סיווג קבלני  קבלן חשמל מצוי בהתקשרות חוזית עם  ספק גופי תאורה אשרהינו מציע ה  .2.0
 . 3א 275ו  1א 165קבלן חשמל בעל סיווג קבלני או המציע הינו   3א 275

 הבאים:לשם הוכחת עמידת המציע בתנאי סף זה יהא על המציע לצרף את המסמכים 

 המציע ספק תאורה:

 3א 275 -ו 1א 165הרשום ברשם הקבלנים ובעל סיווג מסוג  הסכם התקשרות עם קבלן חשמל (א)

 המסדיר את בה מוסדרת המערכת החוזית בין השניים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה. 

 .3א 275 -ו 1א 165בסיווג מסוג  רישיון קבלני תקף של קבלן החשמל (ב)

   , תביא לפסילת המשתתף.כאמור לעילאי המצאת המסמכים 

 :קבלן חשמל המציע 

 .3א 275 -ו 1א 165רישיון קבלני תקף של קבלן החשמל בסיווג מסוג  (א)

   , תביא לפסילת המשתתף.כאמור לעילאי המצאת המסמכים 

סיפק ועד למועד פרסום המכרז  2515השנים בכל אחת מן הינו בעל ניסיון מוכח המעוגן באסמכתאות כי  .2.2
מקומיים בבעלות )לרבות תאגידים  של תאורת רחובות לרשויות מקומיותוהתקין  ו/או ביצע אחזקה 

  (.הרשות

מקומיות ו/או תאגידים  רשויות עבור LEDגופי תאורה  15,555וסיפק  במצטבר לפחות 
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 ציבוריים ו/או תאגידיהם. גופים או/ו ממשלה משרדי או/ו מקומיים בבעלות הרשות

או של מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש הינו של האדם פרטי או התאגיד המשפטי המגיש את ההצעה 
 .   לעיל בלבד 2.2קבלן החשמל כאמור בסעיף 

זה אסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי סף  על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת עמידתו בתנאי הסף

 בהתאם למפורט להלן:

שם  ' להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה, ובה מפורטים:1ב מסמךהצהרה המסומנת כ (א)
ציבוריים ו/או  גופים או/ו ממשלה משרדי או/ו ו/או תאגידים מקומיים בבעלות הרשות

, תאורת רחובותמערכות ה של ביצע/מבצע שירותי אחזקלהם סיפק והתקנין ו/או תאגידיהם, 
בכל רשות/גוף, שמו המלא של מזמין העבודה מתחזק התקין/ כמות גופי התאורה  אותם הוא 

  המפקח וכן טלפון וכתובת של כ"א מהם לצורך יצירת קשר.

להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו מגופים, עליהם   2ב'מסמך בנוסח המפורט ב אישורים  (ב)
 להסכם. 1ב' מסמךהצהיר ב

   ת המשתתף., תביא לפסיללמען הסר כל ספק, כי אי המצאת האסמכתאות כאמור לעיל

 מסמךכערבות בנקאית אוטונומית, כלפי החברה, בנוסח המצורף למסמכי המכרז ומסומן המציא לחברה  .2.4
(, שהוצאה על ידי בנק שקלים חדשים   אלףמאות  שלוש במילים:) ₪  222,222, ע"ס ' למסמכי המכרזז

 .לבקשת ועל שם המשתתףבישראל 

 זאת להבטחת קיום תנאי המכרז.   _______על הערבות לעמוד בתוקפה עד לתאריך 

אי המצאת הערבות הבנקאית, תביא לפסילת ההצעה. למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי לא  (א)
תתקבל כל חלופה לערבות הבנקאית, לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב או כל חלופה אחרת וכי 

 המצאת ערבות בנקאית כנדרש הינה תנאי מקדמי והכרחי להגשת הצעות למכרז, בלעדיו אין.  

יגרום לפסילת  -ר בזאת כי כל שינוי בכתב הערבות לעומת הנוסח המצ"ב למען הסר ספק, מובה (ב)

 הצעת המשתתף. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות מהשתתפות במכרז  (ג)
 תחולנה על המציע בלבד.

הודיעה החברה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, הנקוב  –לתשומת לב המציעים  (ד)
. לעיל, אלא אם נמסר אחרת על 3.5.  מועד הערבות יוגש עפ"י התאריך הנקוב בסעיף 6.1עיף בס

 ידי החברה בהודעה  על  דחיית מועד הגשת המכרז.

ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה במכרז תוחזר למציע  (ה)
דשים מהמועד האחרון להגשת חו 3-לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרז אך לא יאוחר מ

 ההצעות למכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל, לפי המאוחר מבין מועדים אלו.   

ימים לאחר חתימת ההסכם עמו והמצאת ערבות  05ערבות של מציע שזכה במכרז תשוחרר תוך  (ו)

 בנקאית לביצוע ההסכם.  
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מהמציע הארכת תוקף הערבות  נמסרה הודעה למציע על זכייתו במכרז, רשאית החברה לדרוש (ז)
 ידה והמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות בהתאם.  -לתקופה שתיקבע על

לא האריך מציע את תוקף הערבות כאמור בס"ק )ו( לעיל, רשאית החברה לדרוש ולקבל פרעון  (ח)
 הערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או סעדים נוספים.

לבעל "איתנות פיננסית" לפי תנאי זה ייחשב מי שעומד בכל  ". "איתנות פיננסיתהמציע הינו בעל   .2.5

 : הדרישות הבאות, במצטבר

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

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

, 2517תאגיד, לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנים  ככל שהמציע הוא (ג)
הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי", כהגדרתו   2510  -ו 2518

  .של לשכת רו"ח בישראל 51בתקן ביקורת מספר 

, החשמלאשר נובע מעיסוקו בתחום  2510 -ו 2518,  2517 של המציע בשנים שנתי מחזור הכספי ה (ד)
 .לא כולל מע"מ, לפחות₪  מיליון  5עומד על סך 

חוו"ד : 6במסמך ה'בנוסח המפורט , אישור  זה עמידתו בתנאי הסףעל המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת 
 ."רו"ח לעניין עמידת המציע בתנאי הסף המצטברים בדבר "איתנות פיננסית

לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב אישום לבית משפט,  .2.6
)עבירות שוחד( לחוק העונשין,  205-207או  עבירה פלילית  לפי סעיפים  בגין עבירה שנושאה פיסקלי

רות גניבה(, או לפי לחוק העונשין )עבי 383-303)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1077 -התשל"ז
לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות  438עד  414סעיפים 

ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה 
לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע  .2551-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתמאיימת עלפי 

למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד  0'המסמך להמציא תצהיר בדבר העדר הרשעות כמפורט 

   הימנו לפיו.

על המציע לצרף להצעתו לשם הוכחת  –בעל אישור נתיבי ישראל בתוקף.  גוף התאורה המוצע על ידו הינן  .2.3
 , העתק נאמן למקור של  אישור זה.   זה עמידתו בתנאי הסף

 תנאים כלליים

 בנוסף לתנאים המופרטים לעיל, על המציע לעמוד בתנאים המפורטים להלן:  .2.3

הינו מנהל ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים. על המציע להמציא אישור תקף  (א)
למען הסר ספק, אי המצאת ספרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים.   על ניהול

 אישור זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף. 

למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, המציא אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.  (ב)
 עלולה להביא לפסילת המשתתף. 

למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, עלולה להביא המציא אישור על ניכוי מס במקור.   (ג)

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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 ף.   לפסילת המשתת

למסמכי המכרז, כי  0'ה מסמךבתצהיר חתום על ידי המציע והמאומתת על ידי עורך דין כמפורט  (ד)
המציע מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם 

למען הסר ספק, אי להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה. 
 תצהיר זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף.     המצאת

לא הורשע הוא ומי שנשלט על ידו או הבעלים שלו, בפסק דין בעבירה לפי חוק עובדים זרים  (ה)
 ו/או לפי חוק שכר מינימום, 1001 -א")איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( התשנ

, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות, כאמור במכרז.    לשם הוכחת 1087 -ז"התשמ
למסמכי המכרז  2'ה מסמךבעמידתו בתנאי זה על המציע להמציא תצהיר עובדים זרים כמפורט 

למען הסר ספק, אי המצאת תצהיר זה, עלולה להביא ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו. 
  לפסילת המשתתף.   

ינו בעל זיקה לעובד ו/או נבחר ציבור בעיריית בית שמש, לשם הוכחת לשם הוכחת עמידתו א  (ו)
בתנאי זה על המציע להמציא תצהיר על העדר זיקה לעובד ו/או נבחר ציבור בעיריית בית שמש  

 למסמכי המכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד הימנו לפיו. ד'  מסמךבכמפורט 

 למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף. 

למסמכי המכרז לפיו   4'ה מסמךתצהיר חתום על ידי המציע ומאומתת על ידי עורך דין כמפורט ב (ז)

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם  0יפרט המציע  האם חלים או לא חלים עליו הוראות סעיף 
למען הסר ספק, אי המצאת אישור זה, עלולה להביא לפסילת  .1008מוגבלות, התשנ"ח 

 המשתתף. 

למסמכי המכרז לפיו  5'המסמך תצהיר חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עורך דין כמפורט ב (ח)
למען הסר ספק, אי המצאת  לא תיאום עם מציעים אחרים. ליצהיר המציע כי הצעתו הוגשה 

 . אישור זה, עלולה להביא לפסילת המשתתף

פירוט בכתב לרבות הצגת קורות חייו המקצועיים של מנהל הפרויקט מטעם הקבלן המיועד  (ט)
למען הסר ספק, אי המצאת קורות חייו המקצועיים של מנהל למנהל את ביצוע העבודות. 

 .הפרויקט המיועד, עלולה להביא לפסילת המשתתף

 חשמל אחר לביצוע אינו רשאי להפעיל קבלן כל שהמציע שיזכה יהיה ספק תאורה, הוא מובהר כי   (י)
 חשמל לעבודות נשוא מכרז זה  מבלי לקבל את אישור החברה מראש ובכתב ובכפוף לכך שקבלן ה

 .לעיל 3.2כמפורט בסעיף  בעל הרישיונות המתאימים לביצוע העבודות

את  מובהר למען הסר ספק כי אין המציע שיזכה אינו רשאי להסב את הסכם ההתקשרות ו/או (יא)
חובותיו על פי הסכם ההתקשרות בכל דרך שהיא לאדם אחר או לגוף משפטי אחר אלא באישור 

 החברה מראש ובכתב.

הסבת ההסכם ההתקשרות ו/או את חובותיו על פי הסכם ההתקשרות בכל דרך שהיא לאדם 
אחר או לגוף משפטי אחר כאמור לעיל אשר אינו עומד בסיווגים המפורטים בתנאי הסף, ואשר 
לא יאושר על ידי החברה מראש ובכתב יהווה הפרה יסודית של הוראות הסכם ההתקשרות אשר 

וכן להפסקת ההתקשרות עם ₪  255,555בעטיה תהא החברה  זכאית לפיצוי מוסכם בסך של 
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 הקבלן לאלתר.

יובהר ויודגש כי הסבת ההסכם ההתקשרות ו/או את חובותיו על פי הסכם ההתקשרות בכל דרך 
ם אחר או לגוף משפטי אחר באישור החברה כאמור, אינו מנתק את הקשר עם המציע שהיא לאד

הזוכה וכי במשך כל זמן ביצוע העבודות וקיום ההסכם, יהיה נציג הזוכה נוכח באתר, נוכח  \
בישיבות האתר ואחראי באופן ישיר על הפעלת קבלני המשנה, על הקשר איתם ועל העברת 

 קיומם וביצועם מול קבלן המשנה המאושר. הנחיות החברה והמפקח ווידוא

   אופן הגשת ההצעה : .4

מובהר בזאת, כי המעוניין על המציע לחתום על כל מסמכי הצעה בשולי כל דף ובמקומות המיועדים לכך.  .4.0
להשתתף במכרז זה יחתום על כל עמוד של כל אחד ממסמכי המכרז המקוריים )למעט מעטפת המכרז(  

 .שולי כל דף ובחתימה מלאה במקומות המיועדים לכךבעט כחול בראשי תיבות ב

על המציע למלא בכתב ברור בטופס הצעת המשתתף המסומן כנספח י' למסמכי המכרז והסכם  .4.0
 ההתקשרות את הפרטים הבאים:

בטופס הצעת המשתתף ו במפרטים הטכניים בהתאם לפרטים הנדרשים גוף התאורה המוצע (א)
 לרבות קטלוגים וכל מידע טכני על גוף התאורה.  המסומן כנספח י'

בטופס הצעת המשתתף ו במפרטים הטכניים בהתאם לפרטים הנדרשיםמרכזיות המוצעות  (ב)
 לרבות קטלוגים וכל מידע טכני על המרכזיות. המסומן כנספח י'

את הפרטים   למסמכי המכרז 'בי, המצורף כנספח ת המחירעל המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצע .4.2
    הבאים:

 'יאאחוז ההנחה )לא תוספת( על כלל המחירים המפורטים בכתב הכמויות המסומן כנספח  (א)
ביצוע ל להסכם  ההתקשרות והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והסכם ההתקשרות

 אותו ייתן המציע . עבודות הפיתוח )לפי מדידת כמויות ( 

הינו להנחה, כל מספר שירשם על ידי הקבלן יחשב סעיף עבודות הפיתוח ומובהר כי הואיל 

 לצד המספר. -כהנחה ולא תהיה כל משמעות לסימון + או  

 תיפסל הצעתו על הסף והצעתו לא תובא לדיון. –מציע אשר ייתן תוספת 

ול על כלל חמובהר כי אחוז ההנחה )לא תוספת( אותו ייתן המציע כאמור בס"ק )א( לעיל י
להסכם המהווה מחירון. מובהר בזאת  'יאהסעיפים המפורטים בכתב הכמויות המסומן כנספח 

למען הסר כל ספק כי כל הסעיפים בכתב הכמויות כוללים את כל החומרים ועבודות העזר 

  .הדרושים לביצוע העבודה המפורטת בסעיף

היא חלק  חברהה מובהר בזאת , כי אינטגרציה בין המערכות ובניית תרחישים לפי דרישת
 אינטגרלי ומגולם בהצעת המחיר.

 שמו המלא, שמות החותמים בשמו ושם המנהל האחראי.  (ב)

 חתימה מלאה כדין; (ג)
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 הצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל רשאית החברה שלא לדון בה כלל.    .4.4

סתייגויות מהאמור לא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי המכרז או הצעה המכילה שינויים או ה .4.5
 במסמכי המכרז. 

לקיום ביטוחים ע"י המציע שיזכה במכרז )להלן: "דרישות  חברה תשומת לב המציעים מופנית לדרישות ה  .4.6

 הביטוח"(.

אשר על  .ביטוחי הקבלן נספח  ג'נספח יידרש לעמוד בדרישות הביטוח בהתאם לתנאים המפורטים במציע שיזכה ה

ביטוחי הקבלן ואת ' גבנספח מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות כן, המציע 

מהות העבודות לפי מסמכי המכרז במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל 

 הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.

  :  מסמכי המכרז  .5

   ובהתאם להם:  ב,"הרצו מסמכי המכרז דלהלן, ההצעות  תהיינה מבוססות על .5.0

    התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז. (א)

 . "הצעת משתתף במכרז"מסמך  (ב)

 החוזה (ג)

 מסמך "הצהרת מציע"  (ד)

    אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. (ה)

 אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור.   (ו)

     עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.אישור  (ז)

    :יצורפו המסמכים הבאים ידי תאגיד,-במקרה שההצעה מוגשת על (ח)

 תמצית רישום מהרשם בו רשום התאגיד;     

 ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד"רו/ד"אישור עו;  

 .תצהיר על העדר הרשעות (ט)

 תצהיר בעניין עובדים זרים .   (י)

 תצהיר בדבר זכויות עובדים (יא)

 כתבי ערבות בנקאית.  (יב)

   אישור קיום ביטוחים. (יג)

 סקר תאורת רחובות (יד)
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 מפרט טכני תאורת רחובות  (טו)

 מפרט טכני מערכת בקרת תאורת רחובות  (טז)

 כתב כמויות (יז)

אסמכתאות ותצהירים המעידים על ניסיון קודם, היקפים בעלות, והיתרים  (יח)

 ורישיונות ע"פ דין. 

 מעטפה . (יט)

החברה ברחוב דרך יצחק רבין פינת על המעוניינים להשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי  .5.0
 15:55ה'  בין השעות –בימים א'  50/12/2525 הרצל, בככר מומי )מתחם בזק הישן( בית שמש, החל מיום 

העירונית כולל מע"מ שלא יוחזרו. השיק לפקודת " החברה ₪  1,555 –, וזאת תמורת  15:55עד השעה 
 לפיתוח בית שמש בע"מ ".

 ההצעה    .6

על המשתתפים במכרז להגיש את מסמכי הצעתם )להלן: "ההצעה"( יחד עם כל מסמכי המכרז על גבי  .6.0
 טפסים המיועדים לכך, כדלקמן

להגיש במעטפה אחת עליה יש לרשום את מספר ושם המכרז בלבד ומלבד זאת, אין  האת ההצע (א)
דבר ו/או סימן כלשהו. לתוך מעטפה זו יוכנסו שתי מעטפות  לרשום ו/או לציין על המעטפה

 כדלקמן:

כלל מסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית הנדרשת, למעט אליה יוכנסו  - 0מעטפה מס' 
 ' . בנספח י –ההצעת המחיר 

 את המעטפה יש לחתום ולציין על גוף המעטפה את מס' המעטפה.  

 ''. בנספח י - אליה תוכנס ההצעה המחיר - 0מעטפה מס'

  את המעטפה יש לחתום ולציין על גוף המעטפה את מס' המעטפה.  

תוכנס ו, אישית ידנית בלבדבמסירה תוגש  ,)המכילה את שתי המעטפות, כאמור( סגורההמעטפה ה (ב)
ברחוב דרך יצחק רבין פינת  - חברה במשרדי החברה בנוכחות נציג ה החברהלתיבת המכרזים של 

 .)מתחם בזק הישן( בית שמשהרצל, בככר מומי 

לא תתקבלנה  .12:55: שעהב  20/12/2525ג' לא יאוחר מיום  -מועד אחרון להגשת הצעות למכרז זה  (ג)

 הצעות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, האמור לעיל.

 .המכרזים בתיבת ההצעה הפקדת על בכתב אישור על המציע לקבל (ד)

שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או שתישלחנה לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או  .6.0
באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או שתימסרנה לאחר המועד 

   האמור לעיל.
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   פגישת הבהרות וסיור קבלנים .3

אופן סיור  .במועד שנקבע ופורסם במודעת הפרסום בעיתונות פגישת הבהרות עם המציעיםהחברה תערוך 
   הקבלנים ו/או פגישת ההבהרות תעשה בהתאם למגבלות תנאי ההתכנסות החלים נכון למועד המכרז.

 ככל שתחליט החברה לקיים פגישת הבהרות פרונטלית יחולו סעיפי המשנה דלהלן: .3.0

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השתתפות בפגישה כאמור הינה חובה. מציע שלא ייטול חלק  .3.0.0
 בפגישה הנ"ל, הצעתו לא תידון ויראו אותה כאילו לא הוגשה כלל.

דרך יצחק רבין פינת הרצל, בככר באשר נמצאים  החברההמפגש יתקיים בחדר הישיבות של    .3.0.0
 .12:55בשעה:  14/12/2525ב' ביום  מומי )מתחם בזק הישן( בית שמש

המציעים מתבקשים ומוזמנים בזאת להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות, ההבהרות  .3.0.2

   וההסברים הדרושים והנחוצים להם. 

יחולו סעיפי המשנה  ZOOMבאמצעות אפליקציית ככל שתחליט החברה לקיים פגישת הבהרות  .3.0
 דלהלן:

לשם השתתפות בישיבה, על המציעים לפנות למשרדי באמצעות מייל שכתובתו :  .3.0.0
shira@kbsh.biz  על מנת שמזכירות החברה תרשום  12:55בשעה:  13/12/2525א' עד ליום

את המציע ותשלח למציע קישור להשתתפות בישיבת ההבהרות באמצעות אפליקציית 

ZOOM  .  

 לעיל, את הפרטים הבאים:על מציע לשלוח באמצעות המייל כאמור  .3.0.0

 שם המציע: ______

 מס' ושם המכרז אליו מבקש המציע להירשם : ____________

 .ZOOMכתובת מייל המציע לקבלת זימון להשתתפות בישיבה באמצעות אפליקציית 

 טלפון המציע: _____.

 מובהר למען הסר ספק כי בקשה לרישום השתתפות לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תענה. 

בפגישה כאמור הינה חובה. מציע שלא ייטול חלק  השתתפותהסר ספק מובהר בזאת, כי  למען .3.0.2
 .    בפגישה הנ"ל, הצעתו לא תידון ויראו אותה כאילו לא הוגשה כלל

מתבקשים ומוזמנים בזאת להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות, ההבהרות  המציעים .3.0.4
  וההסברים הדרושים והנחוצים להם.  

ספק מובהר בזאת, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה  למען הסר .3.2
מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע 

כל תביעה ממנו לרבות הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך ואופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת על 

   ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כאמור.
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    הבהרות ושינויים .3

 .12:55בשעה  21/12/2525יום ב' שאלות הבהרה ניתן להעביר למשרדי החברה עד לתאריך  .3.0

 .shira@kbsh.bizאת השאלות יש להעביר לדוא"ל  .3.0

 . /https://www.kbsh.bizהתשובות שיינתנו ע"י החברה יפורסמו באתר החברה שכתובתו  .3.2

על המציע להדפיס את שאלות ההבהרה ולחתום עליהם בחתימה מלאה. מובהר למען הסר ספק כי   .3.4
במידה ולא יצרף המציע את שאלות ההבהרה החתומות למסמכי המכרז, תהא רשאית וועדת המכרזים 

להעלות כל טענה ו/או ומנוע מעל פי שקול דעתה לפסול את הצעת המציע, והמציע יהיה מנוע ומושתק 
 בגין כך. תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה

, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אתמובהר בז ספקלמען הסר  .3.5
ו/או הנובע  מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי ידיעה בגין המכרז ו/או בכל הכרוך ו/או הקשור בו

ממנו לרבות הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך ואופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת על כל תביעה 
 ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כאמור.

רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ותיקונים  חברהה .3.6
, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, במסמכי המכרז ובכל תנאי מתנאיו

 באתר החברה שכתובתוכאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים, 
https://www.kbsh.biz/. 

רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז )להלן: "המועד האחרון"( על  חברההכמו כן  .3.3
   שיקול דעתה, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז, כאמור לעיל. פי

, בדואר משתתפי סיור הקבלניםתובא בכתב לידיעת כל  כאמור לעיל, יםהמועדמי מהודעה על דחיית  .3.3
 בהודעה בפקסימיליה, שקבלתה תאושר טלפונית, לפי הנתוניםבהודעת דואר אלקטרוני ו/או רשום ו/או 
     ידם.-שנמסרו על

   , יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול במסמכי המכרז ותו לא.ספקלמען הסר  .3.8

   בחינת ההצעה  .8

בשני שלבים כמפורט  מעטפות המציעים תפתחנה בפתיחה פומבית בנוכחות כלל המציעים שהגישו הצעה  .8.0
  להלן:

 בשלב ראשון  (א)

אשר מכילה את  1מס'  רק מעטפה  בפתיחה פומבית בנוכחות כלל המציעים שהגישו הצעה, תפתח
 הערבות והמסמכים הנוספים המעידים את דבר עמידתו של המציע בתנאי הסף. 

 בשלב זה תיבחן עמידתו של המציע בתנאי הסף להשתתפות במכרז.

 בשלב השני  (ב)
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הצעותיהם אשר עמדו פתיחה פומבית של  תיבת ההצעות, אליה יוזמנו רק מציעים אשר מועד ב
 תיבחן ההצעה הכספית.ו ומעטפת האומדן 2, תפתח מעטפה מס' בתנאי הסף

 אופן בחירת ההצעה הזוכה .8.0

 הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף תיפסלנה. -ככלל (א)

  . ופיילוט ריכוז הניקוד הכולל להצעה (ב)

 הניקוד הכספי והתרשמות צוות הבדיקה.  יבוצע שקלול של  (0)

העירייה תהא רשאית, אך לא חייבת לאחר ביצוע השקלול וטרם הכרזה כל הצעה הזוכה  (0)
 . הצעות אלו ההצעה או ההצעות שתקבלנה את הניקוד הגבוה ביותרלערוך פיילוט ל

רשאית חברה תהא המובהר למען הסר כל ספק כי תעלינה לשלב הפיילוט, שיפורט להלן. 

 להעלות לשלב הפיילוט בין הצעה אחת לבין שלוש הצעות, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 כן רשאית העירייה לקיים כמה סבבים של פיילוט, בהתאם לצורך ולשיקול דעתה הבלעדי.

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין לפני שלב הפיילוט ובין לאחריו לפעול חברה ה (2)
 כדלקמן:

i. יתברר שאין התאמה בין הנתונים שעולים מן ההצעה לבין לפסול הצעה, ככל ש

  הממצאים של הפיילוט. 

ii.  לשנות את הניקוד של הצעה, ככל שיתברר כי איזה מן הנתונים שעל בסיסם ניתן
 הניקוד איננו נכון. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר למען הסר ספק כי לחברה תהא הזכות לקיים את  (4)
על זוכה ולבחון את המערכת המוצעת על ידי המציע שיזכה על  הפיילוט גם לאחר הכרזה

ידי קיום הפיילוט בטרם תחילת ביצוע הפרויקט. ככל שיחולו שינויים בניקוד המציע 

שיזכה כתוצאה מתוצאות הפיילוט באמור בתת סעיף זה, תהא רשאית החברה לחזור בה 
ו/או תביעה כנגד החברה מהחלטה והמציע שיזכה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה 

 בקשר לכך.

היא ההצעה הזכאית להיות בכל תחום הצעה שתקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר  (5)
 מוכרזת כזוכה.

התרשמות צוות מקרה של ניקוד משוקלל זהה, ייקבע הזוכה ע"י החברה עפ"י ניקוד ציון 

  .מבין הזהיםהבדיקה 

 זהה תבוצע הגרלה לקביעת המציע הזוכה.  התרשמות צוות הבדיקהבמקרה שגם ציון 

החברה תתחשב בבחינת ההצעות ובבחירת ההצעה הזוכה באמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו  .8.2
בניסיון קודם שלילי של החברה ו0או מנהלת והמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפי אחרים, 

לרבות התקשרות לביצוע פרויקטים  –יתה כזו , אם היהפרויקט מטעם החברה, בהתקשרות עם המציע
שטרם הסתיימו וקיימות מחלוקות בין החברה ו0או מנהלת הפרויקט מטעם החברה למציע, על טיב ו0או 
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ובאופן כללי, בכל קריטריון ענייני אחר  איכות העבודות שבוצעו או מבוצעות במסגרת פרויקטים הנ"ל,
 ת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה. אותו מוצאת היא לנכון לשקול, לקראת קבל

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזאת למען הסר ספק כי ניסיון שלילי לעניין סעיף זה ייחשב:

אי עמידה בדרישות חוזה ובלוח הזמנים, לרבות זמן תגובה איטי לביצוע הוראות החברה ו/או מנהלת  
 הפרויקט מטעם החברה.

 הפרויקט מטעם העירייה הוציאה צו סילוק יד.העירייה ו/או התאגיד ו/או מנהלת 

כשל בביצוע העבודה בהתאם לדעתם המנומקת של אנשי מקצוע מטעם החברה ו/או מנהלת הפרויקט 
 מטעם החברה.

קיומה של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו של המציע, או קיומה של חוות דעת שלילית בכתב של 
 ה על טיב עבודתו.החברה ו/או מנהלת הפרויקט מטעם החבר

במקרים אלה, תינתן למציע זכות טיעון לפני מתן ההחלטה הסופית. הטיעון יהיה בכתב או בעל פה, וזאת 
 בכפוף לשיקול דעתה של וועדת המכרזים. 

החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר התייחסות  .8.4
החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי ובלבד שחברה קיימה שימוע עם המציע לתנאי המכרז באופן שלדעת 

בטרם קבלת החלטה למכרז. המשמעות הינה כי החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה בעלת אחוז 
 ההנחה הגבוה ביותר

ידה לצורך כך, תהא רשאית לנהל, באמצעות ועדת המכרזים או מנכ"ל -החברה, או מי שיוסמך על .8.5
 ומתן עם מגיש ההצעה ה"זוכה", על מנת לשפר את הצעתו.החברה, משא 

 בקשת הבהרות )ע"י החברה (: .8.6

החברה רשאית לפנות למציעים )או מי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת 
נתונים ומסמכים נוספים, כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתן. המציעים יעבירו לחברה את כל 

הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבעה החברה בפנייתה, לפי כתובת החברה. תגובת 
 המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד הימנה.

למען הסר ספק, יובהר כי החברה תהא רשאית לדרוש הבהרות רק לגבי מסמכים שהוגשו ע"י המציעים 
 נים חדשים שאינם מתייחסים לחומר שהוגש.  במסמכי ההצעה, ולא תותר הגשת פרטים או נתו

    :ההסכם .02

החברה תודיע לזוכה, במכתב, על הזכייה במכרז, לאחר  ובמידה וועדת המכרזים תאשר את הצעתו  .02.0
 כהצעה הזוכה.   

מובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר הזכייה . למען הסר ספק  .02.0
 ימים ממשלוח המכתב.          3יחשב מועד קבלת ההודעה 

 5%בסך של  הבנייה על הזוכה להפקיד ערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, צמודה למדד תשומות  .02.2
' להסכם 'יאכתב הכמויות המסומן כנספח על פי התמורה סיכום מסך  אחוזים ( חמישה)במילים: 
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

', לשם ה' כנספחולפי הנוסח המצורף למסמכי המכרז המסומן  לאחר הנחה וכולל מע"מההתקשרות 
( ימים מקבלת ההודעה על זכייתו מהחברה. במידה 7הבטחת התחייבויותיו כמפורט בהסכם תוך שבעה )

בתוך פרק הזמן האמור לעיל, תהיה החברה רשאית לחלט את  והמציע הזוכה לא ימציא את הערבות
הערבות הבנקאית שמסר ולהעביר את ביצוע העבודה לאחר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. הזוכה יהיה מנוע 

 ומושתק מלהעלות כנגד החברה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא.    

דשים ממועד החתימה והיא תוארך על פי הצורך למשך שישה חו 12שך הערבות תעמוד בתוקפה למ .02.4
 חודשים נוספים.     

להסב את הסכם ההתקשרות ו/או את חובותיו על פי הסכם מובהר ומודגש כי ככל שיבקש הזוכה  .02.5
על הזוכה/ים  ; זאת אישרה , והחברהההתקשרות בכל דרך שהיא לאדם אחר או לגוף משפטי אחר

יחולו על  15.4 -ו 15.3לעיל. יתר הוראות סעיפים  15.3הערבות המוגדרת בסעיף מסך גובה  1.5להפקיד פי 
 ערבות זו  בהתאמה.  

מציע אשר לא ישלים את כל הדרוש והכרוך לשם התחלת ביצוע העבודות או לא ימציא לחברה אחד מן  .02.6
יתרים )במילים: עשרים ואחד( ימים מקבלת הה 21ההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונות תוך 

כמי שהפר הפרה מהותית ויסודית את הנדרשים מהרשות המקומית כאמור, רשאית החברה לראות בו 
לעיל, לאלתר, ותעביר את ביצוע  15.3כאמור בסעיף הוראות ההסכם והיא תחלט את הערבות הבנקאית, 

ברה כל העבודות לאחר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמציע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד הח
 טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.    

מקבלת ההודעה על  15.6מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים הדרושים לאחר המועד הנקוב בסעיף  .02.3
זכאית החברה, לפי  -זכייתו מהחברה, והחברה הסכימה לקבלם באיחור בלי לבטל זכיית המציע במכרז 

מציע למכרז ומתן הודעה על זכייתו במכרז כהסכם מחייב בינה לבין שיקול דעתה, לראות בהצעת ה
 המציע.

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לעניין זה, המצאת המסמכים באיחור אינה מהווה ראייה להסכמת  .02.3
 החברה לקבלם באיחור. רק אישור מפורש ובכתב של מנכ"ל החברה יהווה הסכמה כאמור.     

( ימים מקבלת ההודעה על זכייתו מהחברה, אישור 7המציע שיזכה מתחייב להמציא לחברה תוך שבעה ) .02.8
 חתום על ידי חברת הביטוח .   ',גכנספח קיום ביטוחים, המצורף למסמכי המכרז והמסומן 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל עת על כל  .02.02
נוי המרחיב או מצמצם את היקף עבודות המפורטות במכרז זה ולהוציא למציע שיזכה צו התחלת שי

עבודה בהיקף נמוך מזה הנקוב כמחיר ההסכם, ללא מגבלה על היקף הסכום הנקוב בצו, וזאת עקב 
 מחסור בתקציב הזמין שיעמוד לרשות החברה במועד הוצאת הצו להתחלת עבודה .

 הנוגדת את החלטת ועדת המכרזים קביעת בית משפט מוסמך  .00

, והוא יחל בעבודתו, ובעקבות הליך (להלן:" הזוכה המקורי") היה וייקבע על ידי ועדת המכרזים זוכה .00.0
משפטי ייקבע על ידי בית משפט מוסמך כי זכייתו של הזוכה המקורי בטלה וכי תחתיו מוכרז זוכה אחר 

ו/או ככל שיינתן צו מניעה להמשך ביצוע העבודות, מתחייב הזוכה המקורי  ( להלן:" הזוכה האחר")
להפסיק את ביצוע העבודות ולהעביר לחברה את כל המידע המצוי אצלו בצירוף דו"ח עדכני באשר 

לפעולות שכבר בוצעו על ידו, ולאפשר כניסת הזוכה האחר לעבודה באופן בטוח ומסודר, ובכלל זה לקיים 
 .  עבודותשיינתנו לו בדבר מועד העברת האחריות על ביצוע ה את כל ההנחיות
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

בוטלה זכייתו של הזוכה המקורי, הוא לא יהיה זכאי לשום פיצוי בגין ביטול זכייתו כאמור, אלא לתשלום  .00.0
 ידיו בפועל, עד למועד הפסקתה בפועל . -עבור העבודה שבוצעה על

 הוצאות המכרז   .00

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע 
 בלבד.    

    בעלות על המכרז .02

מכרז זה הינו קניינה הרוחני של החברה, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעתו בלבד. אין לעשות בו כל  .02.0
 שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.   

בכפוף להוראות כל דין, החברה מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי, זולת ליועצים המועסקים  .02.0
על ידה, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז זה. היועצים המועסקים על ידי החברה לא 

 יעשו כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי מכרז זה.   

 זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפך. כל האמור בלשון זכר במכרז  .02.2

  בכבוד רב ובברכה        
 מנכ"ל ,זאב לכוביצקיעו"ד                 
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 13/2020  'מכרז פומבי  מס

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 

 

 

 
 

 מסמך ב' 
 

 דף מידע על משתתף 
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

 מסמך ב'

 דף מידע על המשתתף מציע

   

 1.  שם המשתתף:     

 2.  ת.ז.  ח.פ:.     

 3.  כתובת:      

 4.  טלפון קווי :     

 5.  פקס:     

 6.   מייל:     

 7.  שם איש הקשר:*     

 8.  טלפון איש הקשר:     

תחומי עיסוק  של      
 המשתתף: 

.9 

מס' שנות וותק של      
בתום   המציע

העבודות נשוא 
 המכרז: 

.10 

שמות אנשי המפתח   שם  תפקיד  שנות ותק 
המשתתף   אצל

 ותפקידם: 

.11 

      

      

      

      

 

 כל מידע שימסרו לאיש הקשר יחשב כאילו נמסר כדין למציע  *

 

   תאריך          ______________ 

 

 

 חתימת המציע    ____________      
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 13/2020   'מכרז פומבי  מס

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 
 

 

 

 

 0'ב מסמך

 

 הצהרת המציע
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

 0מסמך ב'

  מציעהצהרת ה

 

 תאריך:______           לכבוד
  החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ

     הרצל פינת רחובברחוב יצחק רבין 
 בית שמש 

 בית שמשבעיר  התייעלות אנרגטית תאורת רחובות  13/2020 'מכרז פומבי מס הנדון: 

אני, הח"מ, לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה ויסודית את כל מסמכי המכרז, בין הכלולים בתיק המכרז 
ובין שאינם כלולים בו אך מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, ולאחר שבדקתי ו/או ידועים לי כל הנתונים העובדתיים 

 הנחוצים לצורך הגשת הצעתי זו, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:והמשפטיים 

הבנתי את והנני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז והצעתי זו מוגשת בהתאם, ולא אציג כל תביעות ו/או  .0
 הבנה והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמור. -ידיעה ו/או אי-דרישות ו/או טענות המבוססות על אי

תי זו, את הנתונים העובדתיים והמשפטיים המתייחסים לביצוע העבודות בהתאם בדקתי, לפני הגשת הצע .0
לתנאי מכרז זה ואת כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתי ו/או התחייבותי, ואין ולא 

ה ו/או תהיינה לי כל תביעות ו/או דרישות או טענות בעניין זה ואני מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביע
 דרישה כאמור. 

המפורטים בהסכם  אשר אינם  מצורפים למסמכי המכרזהמפרטים הטכניים הנני מכיר ומחזיק ברשותי את  .2
להסכם ח'  -נים כנספחים א',ב',ז' וותכולתם המסומטכניים ומפרטי השירות והאחריות ו/או במפרט ה

-דרישות ו/או טענות המבוססות על איההתקשרות  הדרושים לביצוע העבודות ולא אציג כל תביעות ו/או 
 הבנה ו/או אי אחזקה של המפרטים הנ"ל והנני מוותר בזה מראש על טענות כאמור.-ידיעה ו/או אי

הנני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז  .4
 רז.  והנני מקבל על עצמי לפעול בהתאם לתנאים שבמסמכי המכ

 הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.  .5

במידה ויוכח קשר או תיאום ביני לבין מציעים אחרים, תהא החברה  רשאית לפסול את הצעתי ולחלט את  .6
הערבות הבנקאית ו/או לבטל את המכרז ללא כל תביעות מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת 

 לחברה. 

יוכח קשר או תיאום בין מציעים אחרים ללא כל מעורבות שלי, רשאית החברה לבטל המכרז ללא כל במידה ו .3

 תביעות מצדי, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לחברה  

 הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.  .3

 אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב ביני לביניכם.  הנני מסכים כי תהיו זכאים,  .8

 שלוש מאות אלף)במילים:  ₪ 355,555להבטחת קיום הצעתי, אני מוסר בזאת ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס  .02
 שקלים חדשים(.  
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  _________________ 

 

אמציא את הערבות ימים  ממועד ההודעה על זכייתי במכרז,  7היה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך  .00
ימים ממועד  7להסכם ההתקשרות וכל המסמכים והאישורים שעלי להמציא, תוך  15הבנקאית כאמור בסעיף 

 ההודעה על זכייתי במכרז. 

היה ומסיבה כלשהי, לא אעמוד בהתחייבויותיי, אני מסכים כי הערבות הבנקאית הנלווית להצעתי במכרז  .00
 תמומש על ידכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם, כפיצויים  מוסכמים וקבועים מראש. 

יים ידוע לי שאין במתן ערבות כאמור לעיל או במימושה כדי לפגוע בזכויות החברה לתבוע את נזקיה הממש .02
 אף אם הם יהיו גבוהים מסכום הערבות הנ"ל, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לחברה. 

יש לי היכולת הפיננסית, הידע והמיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה המיומן והציוד  .04
 הדרוש לביצוע העבודות נשוא המכרז, בהתאם להוראות המכרז והסכם ההתקשרות. 

י זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אני זכאי לחתום הצעת .05

בשם התאגיד על הצעה זו, אין כל מניעה, על פי כל דין או הסכם, לחתימתי על הצעה זו, ובחתימת הסכם 
 כלשהם. ההתקשרות ובביצוע ההתחייבויות על פיו, לא יהא משום פגיעה בזכויות צדדים שלישיים 

לא הוגש נגדי ו/או נגד מנהל ממנהלי ו/או נגד עובד מעובדי כתב אישום לבית משפט, בגין עבירה שנושאה  .06
)להלן: "חוק  1077 -)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז 205-207או  עבירה פלילית  לפי סעיפים  פיסקלי

לחוק העונשין  438עד  414בה(, או לפי סעיפים לחוק העונשין )עבירות גני 383-303העונשין"(, או לפי סעיפים 
)עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, 

, חוק מניעת הטרדה מאיימתו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי 
 .2551-התשס"ב

הנני מנהל פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  .03
לחוק  2, וביכולתי להמציא לחברה אישור בר תוקף על כך, בהתאם לסעיף 1076 -ותשלום חובות מס(, תשל"ו 

 הנ"ל. 

ל עובדי ועל רמת עבודתי מצורפים בזאת מכתבי המלצה. החברה רשאית לפנות לממליצים ולקבל מידע ע .03

 והצלחותיי בתחום נשוא המכרז. 

אני מסכים שהחברה או מי שימונה על ידה יקבל אצל הממליצים מידע לגבינו ולגבי יכולתנו בתחום נשוא  .08
המכרז, ואנו מוותרים בזאת על תביעות לשון הרע ו/או כל תביעה אחרת נגד הממליצים או מי מהם בגין כל 

 בע מהמידע שימסרו לנציגי החברה כאמור. דבר הקשור ו/או הנו

אם הצעתי זו תזכה במכרז הנני מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לתנאי המכרז ובהתאם לתנאי ההסכם  .02
 ונספחיו.  

ידי לאחר שבדקתי היטב את ההיקף, המהות והתנאים -הנני מצהיר ומתחייב כי הצעתי זו הוכנה והוגשה על .00
האחרות שיהיה עלי לבצע אם אזכה במכרז והחברה תתקשר עמי בהסכם  לביצוע העבודות וההתחייבויות

ההתקשרות וכי לא אהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר לאמור בהסכם ההתקשרות, שייחתם 
 בית שמשתאורת רחובות בעיר  להחלפת  התייעלות אנרגטיתביצוע פרויקט עמי כנגד 

 פי הסכם ההתקשרות ונספחיו. -עלי עלומילוי אחר כל ההתחייבויות שיחולו  .00

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

הבאת הצעתי -ידוע לי כי אי צירוף מסמך כלשהוא ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי המכרז, עלול לגרום לאי .02
 עדת המכרזים.ולדיון בו

 :2525אייה באתי על החתום ביום __________ לחודש __________רלו

 

    ' ת.ז.: סמ    ר עוסק מורשה: מספ     המציע:  םש

 

    ס: קפ     ון:פלט     בת:ותכ_______' תאגיד: סמ 

 

 ת.ז. _________           שם                    ת.ז.    שם  ת מורשי החתימה:מוש 

 

                מה:יתח

 התאגיד.חתום ולהתחייב בשם ללהצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח של התאגיד המפרט מי הזכאים 
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

 

 0200202  'מכרז פומבי  מס

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 

 

 

 

 

 

 0'ב מסמך

  

 הצהרת ניסיון 
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

 0ב' מךסמ
ן ו י ס י נ ת  ר ה צ  ה

 .   אני הח"מ __________ )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: 1

(. )במקרה של "הקבלן", "המציע".   אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ )להלן: 2
 סוג תאגיד אחר יש לשנות בהתאם(.

להלן: )13/2525 'במסגרת הצעת הקבלן למכרז מס אני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה .3
 (."המכרז"

  .לתנאים הכלליים 3.3בהתאם לנדרש בסעיף ן מוכח בביצוע פרויקטים הריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיו .4

ה ככל מציע המעוניין יכול לצלם מסמך ז –יש למלא טבלה זו לשם עמידה תנאי הסף ולשם צבירת ניקוד 
 שידרש על מנת שיוכל לצבור ניקוד רב ככל במסגרת תנאי הניקוד למכרז

1A.  : 2  שם הגוף המזמיןA.  שם הגוף המזמין
 : 

 

  אספקה והתקנה/ אחזקה העבודה המוזמנת 

 )מחק מיותר( 

העבודה  
 המוזמנת

 אספקה והתקנה/ אחזקה

 )מחק מיותר( 

  :התחלת מועד    : ההתחלמועד  

  מועד סיום   מועד סיום 

 
הציוד 

 :ן/תוחזקשהותק
 : כמות

גופי 
 תאורה

   
הציוד 

 :ן/תוחזקשהותק
 : כמות

גופי 
 תאורה

  

 
 

  
 

 
 

  
 

 LEDלא  LED :דגם גופי תאורה  LEDלא  LED :דגם גופי תאורה 

        

  שם יצרן    שם יצרן  

שם איש קשר  
 במזמין:

שם איש קשר   
 במזמין:

 

כתובת הגוף  
 המזמין:

כתובת הגוף   
 המזמין:

 

טל' הגוף    טל' הגוף המזמין: 
 המזמין:

 

3A.  : 4  שם הגוף המזמיןA.  : שם הגוף המזמין  

 אספקה והתקנה/ אחזקה  העבודה המוזמנת 

 )מחק מיותר( 

העבודה  
 המוזמנת

 אספקה והתקנה/ אחזקה 

 )מחק מיותר( 

  :התחלת מועד    :התחלת מועד  

  מועד סיום   מועד סיום 

 
הציוד 

 :ן/תוחזקשהותק
 : כמות

גופי 
 תאורה

   
הציוד 

 :ן/תוחזקשהותק
 : כמות

   גופי תאורה

 
 

  
 

     

 LEDלא  LED :דגם גופי תאורה  LEDלא  LED :דגם גופי תאורה 
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

 

 

 _________________________חתימה : 
 

 אישור

הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני עו"ד ____________ מר' גב' ____________ המוכר/ת לי 
אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם 

 ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה בפני.יעשה/ תעשה כן , אישר/ה את נכונות 
 חתימה: __________________        

  

  שם יצרן   שם יצרן 

שם איש קשר  
 במזמין:

שם איש קשר   
 במזמין:

 

כתובת הגוף  
 המזמין:

כתובת הגוף   
 המזמין:

 

טל' הגוף    טל' הגוף המזמין: 
 המזמין:
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

 

 

 0200202   'מכרז פומבי  מס

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 
 

 

 

 

 0'ב מסמך

  

 נוסח אישור
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

  0ב'מסמך 
 לשימוש המציע אישורנוסח 

        לכבוד
    מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע

      באמצעות המציע
 

 בדבר ביצוע עבודות על ידי המציעאישור הנדון: 
 

 ____________________   :המזמיןשם 
 

 ____________________ :המנהל מטעם המזמיןשם 
 

 ____________________ טלפון ליצירת קשר )חובה(:
 

הננו מאשרים בזה כי המציע/ה _________________________________ ביצע/ה  .א
  : כמפורט להלן  עבודות התקנה / אחזקה של תאורת רחוב עבורנו 

 
העבודה המוזמנת 

: 
 

 מחק את המיותר

 

הציוד 
 שהותקן0תוחזק:

 

 LED 0 כמות
 

 LEDלא 
 

מחק את 
 המיותר

 

מועד צו 
התחלת 

 עבודה

מועד סיום 
 ביצוע

)מסירה 
 סופית(

 :חוות דעתנו
העבודות  – 0

בוצעו לשביעות 
 רצוננו המלאה

העבודות  – 0
בוצעו לשביעות 

 רצוננו
העבודות  – 2

בוצעו לשביעות 
 רצוננו החלקית

 
אספקה והתקנה0 

 אחזקה 

 LED 0  גופי תאורה
 

 LEDלא 
 

   

אספקה והתקנה0 
 אחזקה 

 LED 0  רכזות חשמל
 

 LEDלא 

   

 
)מחק את המיותר( תביעות )מכל מין וסוג  יש / איןהננו מאשרים בזה כי למציע/ה הנ"ל  .ב

 שהוא( תלויות ועומדות כלפינו.
 

 הערות נוספות: .ג
______________________________________________________________
______________________________________________________________.  

 
 חתימה + חותמת: _______________החותם )שם מלא + תפקיד(: ______________פרטי 

 

 או מנהל הפרויקט מטעם המזמין צריך להיות חתום על ידי המזמין אישור זה חשוב: למען הסר ספק יובהר, כי 
  )חתימה + חותמת(.

     0ב'מסמך מפרויקטים עליהם הצהיר ב אחת כל לגבי שלהלן בנוסח אישור זה למלא המציע על
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

 

 0200202  'מכרז פומבי  מס

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 
 

 

 

 

 3'במסמך 

  

 טבלת ניקוד לבחירת הזוכה
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

  2מסמך ב'

 טבלת הניקוד לבחירת ההצעה הזוכה

 
הרכיב 
 בהצעה

 אופן הניקוד0הערות                ניקוד מירבי אמת המידה

עלות 
 –הפרויקט 

 הצעת המחיר

שיעור ההנחה האחיד 
המוצע לכלל המחירים 
הנקובים בכתבי 

 הכמויות. 

 

ההצעה שנקבה במחיר הזול ביותר שיתקבל  נקודות 45
)לאחר ההנחה( בגין כלל רכיבי כתבי 

נקודות ויתר  45-הכמויות תהא זכאית ל
 ההצעות יקבלו ניקוד יחסי אליה*. 

תחזוקה 
 שוטפת

במחיר הזול ביותר שיתקבל  בגין ההצעה שנקבה  נקודות 25 
עלות התחזוקה השנתית לכל הפרקים תהא 

נקודות ויתר ההצעות יקבלו  25-זכאית ל
 ניקוד יחסי אליה*.

סה"כ ניקוד להצעת  
 המחיר

  נקודות 32

הערכת 
איכות 
 ההצעה

הערכת איכות ההצעה 
לרבות עיצוב אדריכלי, 
ניסיון המציע, יכולת 
ביצוע וכוח אדם מקצועי 

 והמלצות.

הערכת איכות ההצעה תקבע ע"י וועדת  נקודות 15
משנה מטעם העירייה המורכבת ממהנדס 

 וגזבר העירייה. העיר, מנכ"ל העירייה

ע"ס חומר ההגשה למכרז ויישקל הקמת 
 ראיון למציעים.

חיסכון 
 בחשמל

 של תאורה גוף מפרט
 115 מעל 

 LM79לפי - ואט /לומנס
4000K 

 את יזכו מעל המינימום,  ואט/לומנס 2 כל נקודות 25
 נקודות 25-מ יותר ולא ,המציע בנקודה

 זה רכיב בגין

  100  סה"כ

 
 

 *דוגמא לחישוב ניקוד הצעת המחיר :
 

 ₪. 1,555,555אומדן הפרויקט 
 .25%הציע הנחה של  Aמציע 
 .15%הציע הנחה של  Bמציע 

נקודות =  B  X 45/סכום ההצעה של המציע  Aהנוסחה : סכום ההצעה של המציע 
 .Bניקוד מציע 
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

 

 

 0200202  'מכרז פומבי  מס

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 

 

 

 
 

 מסמך ג' 
 

   אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות

 

  

 

  



34 

 

 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

 מסמך ג'

 לכבוד
 בע"מ העירונית לפיתוח בית שמש החברה 

 )מתחם בזק הישן( בית שמש רחוב דרך יצחק רבין פינת הרצל, בככר מומימ
 

 א.ג.נ , 
   אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות

 1076-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו
 

אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק  .1
 מדווח בזאת כי למיטב  */ יועץ מס */ רואה חשבון *1076-עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו

 
 

 __________________________                             ___________________ידיעתי
 מס' זהות/מס' רשום חבר בני אדם                                            שם                                                

 
פי פקודת -פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל עלמנהל*/פטור מלנהל* את  ●

 .1075-מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף  תשל"ו
נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן  ●

 מס לפי חוק מס ערך מוסף. 
אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניין קבילות פנקסי החשבונות אין בו כדי לחייב בצורה  .2

כלשהי בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט  ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של 
 הדו"חות  מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם. 

 
 ___________________  תוקף האישור מיום הנפקתו ועד ליום.**__________ .3

  
 

 

_________________ 

 

_____________ 

 

____________ 

 

_____________ 

 חותמת חתימה מס' רישיון שם

 
 

 תאריך:____________________
 

 * מחק את המיותר.
 במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור. 31** רשום את המועד, ולא יאוחר מיום 
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

 

 0200202   'מס  מכרז פומבי

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 
 

 

 

 

 ד' מסמך

 

תצהיר על העדר זיקה לעובד החברה ו0או עובד 
 עירייה ו0או נבחר ציבור
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

 מסמך ד'

 )נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק שליטה במציע(
 

 עירייה או חבר נבחר ציבורחברה ו0או עובד לעובד  זיקהתצהיר על העדר 

 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  חברההנני מצהיר בזאת כי ה .1

, קרובו, סוכנו או ה"חבר מועצ א)א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  .א
ברווחיו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או 

לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה,  שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד
 אחות". –בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  - "קרוב"

של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות )א( 12 כלל .ב

חוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין המקומיות הקובע: ״חבר המועצה לא יהיה צד ל
) ראה   חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.  -זה, ״חבר מועצה״ 

 ()ב((1)5 -)ב( ו11 "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף הגדרות

 "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע לפקודת העיריות )נסח חדש( הקובע כי:)א( 174סעיף  .ג
או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה 

 שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה". 

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר: .2

 שותף.אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או ית שמש בבין חברי מועצת  .א

בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, אין לאחד מאלה המוגדרים  במונח  .ב
אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל  15"קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 

 מכהן בו כמנהל או עובד אחראי. 

 .בחברה ו/או בעירייה זוג, שותף או סוכן העובד -אין לי  בן .ג

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל, או חברה כי ה ידוע לי .ד
  אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

( לפקודת 3)א' 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .ה
ר מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתי 2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של 

 א' )א( הנ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122התקשרות לפי סעיף 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .3

 ולראיה באתי על החתום:       

 ___________________  חתימת המציע: _______________  תאריך: _______  שם המציע:
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

 

 0200202  'מכרז פומבי  מס

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 
 

 

 

 

 ה' מסמך

 

 אישור מורשה חתימה
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

 

 מסמך ה'

 אישור מורשה חתימה של המציע
 

 לכבוד :
 בע"מ העירונית לפיתוח בית שמש החברה 

 שמשרחוב דרך יצחק רבין פינת הרצל, בככר מומי )מתחם בזק הישן( בית מ
 

 א.ג.נ.,  
  אישור מורשי חתימההנדון: 

 
"המציע "(   -הנני עו"ד / רו"ח  של __________________   ח.פ. ___________    )להלן 

 -)להלן  בית שמשלהתייעלות אנרגטית תאורת רחובות בעיר  13/2525’ במכרז פומבי מס
 "המכרז"(  הנני מאשר בזה בכתב כדלקמן: 

  
 המציע במכרז הינם אלה:מורשה החתימה של  .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. 
  

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

 
 
 

 ___________________________ 
 
 
 

___________________________ 
  

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

  
  

 
 

 

_________________ 

 

_____________ 

 

____________ 

 

_____________ 

 חותמת חתימה מס' רישיון שם עו"ד

 
 
 

 ______________תאריך ____
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

 

 

 0200202   'מכרז פומבי  מס

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 

 
 

 

  0'ה מסמך

 

 תצהיר העדר הרשעות 
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

 0'ה מסמך
 תצהיר העדר הרשעות 

 )נספח זה ייחתם  ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק שליטה במציע( 

 בבית שמשהתייעלות אנרגטית תאורת רחובות בעיר   0200202 'מכרז פומבי  מס

 :אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן .1

 אנו __________________________________________ )להשלים את הקשר עם המציע(. (א)

הוגש כנגדו כתב השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא  15במהלך  (ב)
 בקשר עם עבירה פלילית מהעבירות המנויות להלן.אישום 

)להלן: "חוק  1077 -)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז 205-207לפי סעיפים העבירות  –"עבירה פלילית" 
לחוק העונשין  438עד  414לחוק העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים  383-303העונשין"(, או לפי סעיפים 

חיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או )עבירות מרמה, ס
-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתהוצא כנגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי 

ולמעט: עבירה פלילית  כולל עבירות בתחום איכות הסביבה0הנוגעות לאיכות הסביבהכל עבירה, ו/או  .2551
כח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מ

 אישור, רישיון או הסכמה(.

ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוסמכים לעיין  חברההח"מ מאשר ומסכים כי ה (ג)
 במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.

קרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור, מתחייב הח"מ במ (ד)
 למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.

 צרופות .2

 לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה. (א)

ממניות התאגיד( בגוף החתום על מסמך  55%זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה )המחזיקים במעל  לטופס (ב)
 זה.

)ב( 1 -)א(1לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים  (ג)
 לעיל.

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך        שם חתימה וחותמת 

 הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע של המציע0חבר במציע
 הינם מורשי חתימה מטעמו , ורשאים  לחייב אותו בכל עניין  
 הקשור ו/או הנוגע למכרז.  

 תי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו עלהריני מאשר בחתימ  ;
 ידי להצהיר את האמת  וכי  יהיו  צפויים לעונשים הקבועים  
 בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו  
 בפני על נספח זה.    

 אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

_________________  _____________ _____________________________     ______ 
 תאריך                    חתימה וחותמת עו"ד   תאריך         שם + חתימה

 הריני מאשר בחתימתי כי  החתום  הוזהר על ידי להצהיר
 את האמת  וכי  יהיה  צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם

  לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על נספח זה.
  

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

 

 0200202   'פומבי  מס מכרז

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 
 

 

 

 

 0ה' מסמך

  

 תצהיר זכויות עובדים
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

  0'ה מסמך

 תצהיר בדבר קיום חובות בעניין שמירת זכויות עובדים

עלי ידי מורשה חתימה במציע( לאחר שהוזהרתי כי  -אני הח"מ __________, ת.ז. _______________ )ייחתם על

 לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם החברה העירונית  .1

התייעלות אנרגטית תאורת  0200202 'מכרז פומבי  מסלפיתוח בית שמש בע"מ בית שמש בע"מ על פי 

 להלן: "המציע"(.  ) בבית שמשרחובות בעיר 

ניכויים ותשלומים כדין אני מצהיר כי אנו מקיימים את כל חובותינו בעניין שמירת זכויות עובדים מפרישים  .2

עבור עובדינו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר 

 על פי דיני העבודה, החלים על המציע כמעסיק. י ו/או צו הרחבהקיבוצ

              

        ________________            

 חתימה                         

נושא  ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי  המוסמך לתת התצהיר בשם המציע  ____________ז מס'  "ת

 יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן אישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.

        _____________________ 

 חתימה         
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

 

 

 0200202  'מכרז פומבי  מס

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בבית שמשבעיר 
 

 

  2ה' מסמך

 

 תצהיר עובדים זרים
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

 2ה' מסמך

 תצהיר

 (בענין עובדים זרים)

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן  _____________________________ *מ"אני הח
 :כדלקמןמצהיר בזה בכתב  אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק,

ב בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 2אלי כמשמעות המונח בעל זיקה בסעיף  "בעל זיקה"אני או  .1
לא  החוק(, –להלן  1976(-ו"התשל שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין( תשלום חובות מס, חשבונות,

שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה -הורשענו בפסק
 בשנה שקדמה לתאריך תצהיר זה.  חוק עובדים זרים( –)להלן  1001 -א"התשנ

לא הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים בתקופה  כמשמעותו לעיל, אלי, "בעל זיקה"או  אני, .2
 שנים שקדמה לתאריך תצהיר זה.  3של 

 י הסעיפים המיותרים(/ג בחוק )מחק2תו בסעיף אלי כמשמעו "בעל זיקה"אני או  .3

 חוק שכר מינימום"(.  )להלן: " 1087 -ז"התשמ לא הורשענו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, א.

 הורשענו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום לפני יותר משנה אחת לפני תאריך תצהיר זה.  ב.

אך חלפו יותר משלוש שנים ממועד  מום,הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מיני ג.
 ההרשעה האחרונה.

 התקשרות בהסכם עם החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ ./אני נותן תצהיר זה לצורך מכרז .4

             

         ________________   
  חתימה                            

  י תאגיד"למילוי כאשר התצהיר נחתם ע

מס'  ז "נושא ת ___________________הופיע בפני מר  __________ד מאשר כי ביום"עו __________________אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו  ________________________ המוסמך לתת התצהיר בשם תאגיד ____________57/2512
 ישר את נכונות ההצהרה דלעיל וחתם עליה בפני.להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן א

        _____________________ 
 חתימה         

 יש לרשום שמו המלא של התאגיד –י תאגיד "ניתן התצהיר ע *
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

 

 

 0200202  'מכרז פומבי  מס

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 

 
 

 

  4ה' מסמך

 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

 4מסמך ה'

 
 תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

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

 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 

"( המבקש המציעשהוא המציע )להלן:  "הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ 
 להתקשר עם עורך התקשרות החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ 

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  
 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

  לא חלות על  1008לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  0הוראות סעיף
 המציע.

  חלות על המציע  1008לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  0הוראות סעיף
 והוא מקיים אותן.  

  
חלות על  1008לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  0)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  המציע

 עובדים. 155-המציע מעסיק פחות מ 
  עובדים או יותר. 155המציע מעסיק 
 

 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  155)במקרה שהמציע מעסיק 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
זכויות  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים החברתיים לשם

 בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1008תשנ"ח לאנשים עם מוגבלות, ה
 .ליישומן

  המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
זכויות לאנשים עם  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  החברתיים לשם בחינת

פעל , הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 1008מוגבלות, התשנ"ח 
)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה  ליישומן

 נתן התחייבות זו(.
 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד 
  ימים ממועד ההתקשרות. 35ה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך העבוד

 

         ________________           
  חתימה                    

 
 

 אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, כי עליו/ה להצהיר אמת 
 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

      
____________________       ____________________         ____________________ 
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

 חתימה                  חותמת ומספר רישיון                                תאריך

 

 

 0200202   'מכרז פומבי  מס

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 

 
 

 

  5ה' מסמך

 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

 5מסמך ה'
 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

 

אני הח"מ_______________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד _____________________ 

 )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי: 

 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.  .2

בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד  בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו .3

 ופרטי יצירת קשר עימו(:

תחום העבודה בו ניתנת קבלנות   שם התאגיד
 המשנה

 פרטי יצירת קשר 

     

     

     

     

 

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא  .4
התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני המשנה אשר 

 לעיל(.  3צויינו בסעיף 

מציע הצעות  המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר .5
במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני המשנה אשר 

 לעיל(.  3צויינו בסעיף 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .6

 עתי זו. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצ .7

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או  .0
 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

 א כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצ 

 אם כן, אנא פרט:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 



- 40 - 

מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

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

 . 1088-תשמ"חההגבלים העסקיים, 

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 אישור עורך הדין

אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ הופיע/ה 

בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________ בישוב/עיר ________________ מר/גב' 

______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת לי 

באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק 

 אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

 _____________  ______________________  _____________ 
 חתימת עורך הדין   חותמת ומספר רישיון עורך דין    תאריך 
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

 

 0200202   'מכרז פומבי  מס

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 

 

 

 
 

  6מסמך ה'
 

 אישור איתנות פיננסית
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

 
 6מסמך ה'

 אישור איתנות פיננסית
 

 לכבוד :
 בע"מ העירונית לפיתוח בית שמש החברה 

 רחוב דרך יצחק רבין פינת הרצל, בככר מומי )מתחם בזק הישן( בית שמשמ
 

 ג.א.נ.
 

התייעלות אנרגטית תאורת  0200202הנדון  הצהרת המציע  במסגרת הגשת הצעתו למכרז 
 רחובות בעיר בית שמש

 

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

שהוא  ח.פ./ח.צ./מ.ר. _______________, הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________  .1
"( המבקש להתקשר עם עורך התקשרות החברה העירונית לפיתוח בית שמש המציעהמציע )להלן:  "

 בע"מ 

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.   .2

 המציע אינו לקוח מוגבל באמצעים ברשימת החשבונות המוגבלים של בנק ישראל. .3

  .סדר נושיםלא תלויה ועומדת לגבי המציע בקשה לכינוס נכסים/פירוק/הקפאת הליכים/ה .4

  -ו 2518, 2517ככל שהמציע הוא תאגיד, לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנים  .5
הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי", כהגדרתו בתקן ביקורת   2510

  .של לשכת רו"ח בישראל 51מספר 

אשר נובע מעיסוקו בתחום החשמל,  2510 -ו 2518,  2517מחזור הכספי השנתי  של המציע בשנים  .6
 לפחות, לא כולל מע"מ.₪ מיליון   5עומד על סך 

 חתימת נותן התצהיר ____________    תאריך______________

 אישור רואה החשבון

לבקשת _______________________________ ח.פ./ח.צ./מ.ר. _______________, המציע  .7
 -להתייעלות אנרגטית תאורת רחובות בעיר בית שמש )להלן: "המציע" ו 13/2525במכרז פומבי מס' 

"המכרז"( וכרואה חשבון של המציע,  ביקרנו את הצהרת המשתתף כמדווח לעיל. ההצהרה הינה 

 באחריות המציע ו/או הנהלתו. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 

ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות  ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני
בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה 

 מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

חינות המהותיות את הצהרת לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הב .8
 המשתתף בדבר:
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

 מוגבל באמצעים ברשימת החשבונות המוגבלים של בנק ישראל. אין היות המציע  .8.1

ככל  .לא תלויה ועומדת לגבי המציע בקשה לכינוס נכסים/פירוק/הקפאת הליכים/הסדר נושים .8.2
  -ו 2518, 2517שהמציע הוא תאגיד, לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנים 

הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי", כהגדרתו בתקן   2510
   .של לשכת רו"ח בישראל 51ביקורת מספר 

אשר נובע מעיסוקו בתחום  2510 -ו 2518,  2517המחזור הכספי השנתי  של המציע בשנים  .8.3
 לפחות, לא כולל מע"מ.₪ מיליון   5החשמל, עומד על סך 

 
חתימת נותן התצהיר     תאריך______________

____________ 
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

 

 0200202   'מכרז פומבי  מס

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 

 

 

 
 

 מסמך ו' 
 

למתקין מטעם  –תצהיר נותן שירות  עובד 
 קבלן חשמל המציע
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

 

 מסמך ו'

 למתקין מטעם המציע –תצהיר נותן שירות  עובד 

 קבלן חשמל

 לכבוד:  

 בע"מ העירונית לפיתוח בית שמש החברה 
 רחוב דרך יצחק רבין פינת הרצל, בככר מומי )מתחם בזק הישן( בית שמשמ
 

אני הח"מ ____________  ח.פ. _____________ כתובת _______ נותן תצהיר זה כחלק 
תייעלות אנרגטית לה  13/2525 'מהצעה של המציע ________________ למכרז פומבי מס

 בזאת כדלקמן:  רומצהי בית שמש תאורת רחובות בעיר 

  

הנני בעל ניסיון בביצוע עבודות התקנת גופי תאורת רחוב בארץ בהיקף של לפחות  .1
_ גופי תאורה מתוכם _______  גופי תאורה לפחות עבור רשויות מקומיות ________

 משנת _____ ואילך . 

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

, לפי 275 -ו 165בענף  1-אני קבלן רשום קבלן הרשום כדין אצל רשם הקבלנים בסיווג א .3
 -שמ"חתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות )סיווג קבלנים רשומים(,  ת

1088. 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .4

                    

 _________________ 

 חתימת המצהיר 

 

 עורך דיןאישור 

 

אני הח"מ ______________ עו"ד  מ.ר.__________  מרחוב _________ מאשר/ת כי ביום 
_________/ המוכר לי _____ הופיע בפני _____________ שזיהה עצמו על ידי ח.פ או ת.ז 

אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו כי אליו להצהיר את האמת שאם לא כן יהא 
 אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.  ,צפוי לעונשים הקבועים בחוק

  

___________________ 

 חתימת עו"ד
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

  



56 

 

 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

 

 0200202   'מכרז פומבי  מס

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 

 
 

 

 ערבות הגשה – 'ז מסמך

 

נלווית  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 להצעה להבטחת מילוי תנאי המכרז

 



- 57 - 

מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

 מסמך ז'          

 לכבוד
 בע"מ העירונית לפיתוח בית שמש החברה 

 רחוב דרך יצחק רבין פינת הרצל, בככר מומי )מתחם בזק הישן( מ
 בית שמש

 נלווית להצעה למכרז ערבות בנקאית אוטונומית

אנו ערבים "( המציע" :להלן)  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  .0
שתדרשו מאת  ,₪()במילים: _________  ₪ ל ___________ בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך ש

 שמש התייעלות אנרגטית תאורת רחובות בעיר בית  0200202  'פומבי  מסמכרז המציע בקשר עם השתתפותו 
   ולהבטחת מילוי תנאי המכרז.

  

 ד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם הראשונהמי אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, .0
שתהיו חייבים לדרוש את מבלי  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, בכתב,

התשלום תחילה מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב 
   כלשהו כלפיכם.

  

שכל אחת  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .2
    י שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.ובתנא מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

  

   ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .4

  

גיע בכתב למען הרשום וכל דרישה לפיה צריכה לה ועד בכלל, 120/53/252 ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום .5
  לא תחייב אותנו.כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר ;   הנקוב לעיל מטה עד ליום

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 בכבוד רב         

  _____________בנק         
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

 

 0200202  'מכרז פומבי  מס

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 

 
 

 

  'ח מסמך

 

 סקר תאורת רחובות 
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

 מסמך ח'
 סקר תאורת רחוב בעיר בית שמש

 
  "בתיקיית מכרז"מצורף 
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

 

 0200202  'מכרז פומבי  מס

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 

 

 

 
 

 מסמך ט 
 

 עקרונות פיילוט תאורת רחוב 
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

 מסמך ט'

 עקרונות פיילוט תאורת רחוב 
 

  עקרונות ביצוע הפיילוט

  

הפיילוט נועד לבחון את עמידת המציע ברמת התאורה המוגדרת במכרז וכן בחיסכון   
 המוצהר על ידו . 

לצורך ביצוע הפיילוט נבחר רחובות בתחום העירייה .  מאפייני שטח ההארה  .1
ועמודי התאורה בין המקטעים שנבחרו דומים. חלוקת מקטע הפיילוט למציעים 

  .תבוצע באמצעות הגרלה

בור המשתתף יחושב ביחס לרביעיית גופי התאורה במקטע שלו כאשר קו בסיס ע .2
 275Wיחושב לפי הספק של  255Wלצורך כך נקבעה צריכת קו הבסיס הבאה: גוף 

)חישובי זה נקבע לפי ממוצע של מדידות צריכה של מספר גופי ברחבי העירייה(. 

 בחינה זו תשמש הגדרה לקו הייחוס ממנו יימדד החיסכון המוצהר. 

לאחר הגדרת קו הייחוס  יתקין המציע לפרק זמן של שבועיים, ארבעה רכיבי  .3
ידי המנהל )בהתאם -תאורה חדשים על עמודי התאורה אשר ימסרו להם על

לתוצאות ההגרלה(. במהלך שבוע הפיילוט תתבצע מדידה של צריכת האנרגיה 
 המוצהר. העמודים ישמש לחישובי ותיקוף אחוז החיסכון  8וממוצע המדידות בין 

 מדידות התאורה יבוצעו מדגמית על ידי העירייה. .4

 -מיד לאחר התקנת גופי התאורה החדשים, ימדדו ערכי עצמת ההארה .5
illuminance לוקס( וערכי הבהיקות הפוטומטרית(- luminance  .)קנדלה למ"ר(

נתוני מדידה אלו ישמשו לבקרת העמידה בתנאי התאורה במצב הקיים טרם 

ברמת התאורה  15%החדשים כאשר תתאפשר סטייה של עד התקנת הגופים 
שהמציע יעמוד ברמת התאורה המינימלית  בהשוואה למצב הקיים ובלבד

  תאורת דרכים. – 13251המוגדרת בתקן ישראלי 

העירייה תהא רשאית להורות על הארכה או קיצור של תקופת הבדיקה, לשנות את  .6
לכייל את רכיבי התאורה המוצעים מקום ביצוע הבדיקה ו/או לאפשר למשתתפים 

ידם במהלך תקופת הבדיקה, בשים לב לתוצאות המדידה הראשוניות -על
 שיתקבלו במסגרת הפיילוט והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

למען הסר ספק מובהר כי על המציע לדאוג לכך שיהיה באפשרותו לכייל את גופי  .7
 ידו במסגרת הפיילוט. -התאורה אשר יותקנו על

שנים ההפעלה הראשונות עליהם הוצהר על ידי  12אחוז הדעיכה האורית לאורך  .8
 כל אחד מהמציע ישולב בחישובי אחוז החיסכון המתוקף. 
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

העירייה  תבחן ותתקף בפיילוט את אחוז החיסכון המינימלי לו התחייב המציע.  .9
( הנמדד בפועל Performance savingמציע שאחוז החיסכון הטכנולוגי הממוצע) 

מאחוז החיסכון הטכנולוגי הממוצע עליו התחייב  5%-בפיילוט יהיה נמוך ביותר ב
 בהצעתו תהא העירייה רשאית לפסול הצעתו. 

במקרה של גרימת נזק כלשהו למתקני הרשות בזמן עריכת שלב הפיילוט, יישא  .11

בונו המציע באחריות מלאה ובלעדית לזאת והוא מתחייב לתקן את הנזקים על חש
הוא, לפי הוראות המנהל ולשביעת רצונו המלאה של המנהל. ההוצאות בקשר עם 
האמור לעיל כלולות במחיר הצעתו ולא תוכרנה שום תביעות בגין השתתפות 

  העירייה בתיקון נזקים כאמור.

 

 עקרונות בניית קו בסיס ומדידת החיסכון .11

  
  הגדרות:

מייצג את הוצאות החשמל במצב הקיים טרם ביצוע המכרז והליך  –קו הבסיס 
ההתייעלות. חישובי החיסכון בהוצאות החשמל יעשה בהשוואה לקו בסיס אשר 
יוגדר עבור כל גופי התאורה על פי שיוכם למרכזיית תאורה בהתאם לאופי 

 הצריכה הייעודי של המרכזייה. 

  
 י משנית פרמטרים: קו הבסיס של הוצאות החשמל בנו

  
צריכת החשמל היא הצריכה החודשית הממוצעת שהייתה בפועל בשנת  (א)

 להלן צריכת קו הבסיס.  2517

 .2510הוצאות אחזקה הממוצעת שהייתה בפועל בשנת  (ב)

בהתאם לחשבון החשמל שמתקבל מחברת  -אופן ביצוע חישובי החיסכון  (ג)
ר בין קו הבסיס החשמל תתבצע השוואה לצריכת קו הבסיס.  ההפרש שנוצ

 לבין חשבון החשמל הרלוונטי לתקופה יוגדר כחיסכון בהוצאות החשמל
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

 

 

 

 0200202   'מכרז פומבי  מס

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 

 

 

 
 

  טמסמך 
 

 הסכם 
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

 הסכם

 _____ביום  בית שמששנערך ונחתם ב 

 

 בע"מ העירונית לפיתוח בית שמש החברה  :בין
 רחוב דרך יצחק רבין פינת הרצל, בככר מומי )מתחם בזק הישן( בית שמשמ
  "(החברה" :להלן(

 מצד אחד 
         

        :ין לב

        

        

  "( קבלןה " )להלן: 

 מצד שני 

 

, בתחומה איכות הסביבה ולהתייעלות אנרגטיתפועלת לקידום "( העירייה)להלן: " עיריית בית שמשו :הואיל

המפורטים בסקר תאורת רחובות שערכה העירייה רכיבי תאורה את העירייה להחליף מבקשת 
בטכנולוגיות מתקדמות  ' למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה,חוהמסומן כמסמך 

ניהול מושכל וצמצום של צריכת  תאפשרוזאת לשם שיפור איכות הסביבה בעיר ומתן  לחסכון באנרגיה
  . החשמל ושל עבודת האחזקה השוטפת בתאורת הרחוב

  ."(הפרויקט)להלן:" 

העירייה בהחלטה שהתקבלה כדין, העבירה את הטיפול  פיקוח וביצוע , קידום הפרויקטלשם ו והואיל:

 . הפרויקט לחברה

 ; "המכרז"(:)להלן 0200202 ולשם כך פרסמה החברה מכרז פומבי מס' :והואיל

 ;והקבלן הגיש הצעתו למכרז והצעתו נקבעה כהצעה הזוכה :והואיל

על פי הסכם זה על סמך הצעתו ובכפוף לתנאים הפרויקט והחברה החליטה למסור לקבלן את ביצוע  :והואיל
 ובהסכם זה; מהווים חלקים בלתי נפרדים מהסכם זה מכרזמסמכי ההקבועים ב

ההוראות שיחייבו אותם ודרך שיתוף  התחייבויותיהם ההדדיות, להגדיר זכויותיהם,והצדדים מעוניינים  :והואיל
  הפעולה ביניהם בקשר עם ביצוע הוראות ההסכם זה להן.

 :לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 הכותרות והנספחים. המבוא, .0
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

ממנו ודין הוראותיהם כדין מסמכי המכרז, המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד  .0.0
 הוראות הסכם  זה.

   כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם זה. .0.0

 יום חתימת הסכם זה הינו מועד קבלת ההודעה בדבר הזכייה במכרז.       .0.2

 הגדרות ושונות: .0.4

פורטים להלן המשמעות בהתאם בהסכם זה ובכל המסמכים המהווים חלק מההסכם, יהיו למונחים המ
 להגדרות שבצדם )אלא אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין( 

לרבות נציגיה ומורשיה המוסמכים, וכל מי החברה העירונית לפיתוח בית שמש  – "החברה" (א)
  המוסמך לפעול מטעמה.

 בית שמשעיריית  -"העירייה"  (ב)

פירושו מנכ"ל החברה לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו ו/או על ידי דירקטוריון  - "המנכ"ל" (ג)
 החברה למלא במקום המנכ"ל את תפקידו לצורך הסכם ו/או כל חלק ממנו

לרבות נציגיו של הקבלן, יורשיו ומורשיו  המוסמכים, לרבות כל מתכנן ו/או קבלן   -"הקבלן"  (ד)
  .הם עבודות או כל חלק מהבביצוע משנה הפועל בשמו, בשבילו או מטעמו, 

 לנהל ו/או פירושו: האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י המנכ"ל -"המפקח" "מנהל הפרויקט"0 (ה)

  . הםעבודות או כל חלק ממהלפקח על ביצוע 

בית שמש בהתאם למפורט בסקר  גופי תאורה קיימים בתחום העיר ____ – "המתקנים הקיימים" (ו)
 .תאורת הרחוב המצורף כמסמך ח' למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

החלפת המתקנים הקיימים התייעלות אנרגטית בתאורת רחובות ומרכזיות  -"0העבודות"הפרויקט (ז)
 ת.ברכיבי התאורה הקיימים ותחזוקתם לתקופת ההתקשרו

לתאורת רחוב העומדים בדרישות הנספח  - LEDגופי תאורה מסוג  –"רכיבי התאורה החדשים" (ח)
  למסמכי המכרז וכמפורט בהצעת המציע . נספח א'הטכני המצורף כ

העלויות הנוספות הנדרשות מעבר לעלות החלפים לצורך ביצוע בפועל של החלפת  -"עלויות נלוות"  (ט)
  רכיבי התאורה .

שתחילתה ממועד קבלת תעודת השלמה בדבר שנים  15ה של תקופ -שירות" "תקופת האחריות וה (י)
במהלך תקופה זו יידרש הזוכה להעניק לעירייה אחריות  . סיום התקנת רכיבי התאורה החדשים

תיקון ו/או החלפה ללא תמורה של רכיבי  –שירות ותחזוקה כמפורט במסמכי המכרז ובכלל זה 
בחוברת והכל, כאמור, בהתאם לתקופת האחריות הנקובה  התאורה  החדשים )כולם או חלקם(

 .מכרזה

הוראה בכתב שתינתן לקבלן המורה על התחלת התקנת רכיבי התאורה  –"צו התחלת עבודה"  (יא)
 .  עמודי תאורה ברחבי העירייה החדשים על 
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

גוף אחר  מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל -"מדד"  (יב)
  .  א במקומושיבו

עלות הפרויקט לאחר ההנחה שתתקבל מהמציע הכוללת מחירי אספקת והתקנת  –התמורה" " (יג)
 .תאורה חדשים ועלות אחזקה רכיבי 

ריבית בשיעור הריבית הנהוגה אצל החשב הכללי במשרד האוצר של מדינת ישראל החל  -"ריבית"  (יד)
  ;הקבוע לתשלום ועד למועד ביצוע התשלום בפועל מן המועד 

 מועדי ושלבי ביצוע העבודות כמפורט בהסכם זה ו/או בנספחים.-" "לוח זמנים (טו)

 פי הסכם עם הקבלן.-גורם מקצועי המבצע חלק מהעבודה על-" "קבלן משנה (טז)

ספקי ציוד ו/או חומרים שהחברה הזמינה ישירות, אשר מספקים ומרכיבים את שהוזמן -" ספקים" (יז)

 הקבלן ו/או קבלנים אחרים. מהם או שיספקו אותם להנחה ו/או הרכבה ע"י

המפרטים, כתב  הנספחים, ,ח למסמכי המכרז -מסמכים אפירושו תנאי הסכם זה לרבות  - "הסכם" (יח)
 וכן כל מסמך אחר שהוסכם בהסכם זה שיהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  הכמויות

המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבינמשרדית בהשתתפות משרד  -"המפרט הכללי"  (יט)
הביטחון/אגף בינוי ונכסים, משרד הבינוי והשיכון/אגף תכנון והנדסה ומע"צ או בהוצאת אגף בינוי 

 ונכסים וצה"ל, כולם במהדורה אחרונה. 

  תם שם.מונחים שהוגדרו בכל מקום אחר בהסכם זה ו/או ובנספחים יפורשו על פי הגדר (כ)

  מהות ההתקשרות .2

 התייעלות אנרגטית בתאורת רחובות תאורת רחובותלשם פרויקט הע וצילבמהות המכרז היא התקשרות  .2.0
השוטפת לאורך תקופת  התחזוקשנים( לשם  15. ההתקשרות תכלול מרכיב ארוך טווח )של ברחבי העיר
פעולה תקינה של כל המערכת לרבות הנורות הפנסים העמודים המרכזיות  תלהבטחלשם  ההתקשרות

 .והרשתות

 סופקוייחליף את כל גופי תאורת הרחוב ברחבי העיר ויבטיח פעולה תקינה של כל המערכות שהקבלן  .2.0
 .במסגרת הפרויקט

ו/או הרכזות ו/או כל רכיב אחר שיוחלף במסגרת הסכם זה  גופי תאורת הרחוב יתן אחריות על הקבלן י .2.2
המצורפים להסכם זה ומהווים חלקים בלתי נפרדים  שירות ותחזוקה כמפורט במסמכי המכרז וייתן 
והכל,  תיקון ו/או החלפה ללא תמורה של רכיבי התאורה  החדשים )כולם או חלקם( –ובכלל זה הימנו 

 .מכרזבחוברת הקובה כאמור, בהתאם לתקופת האחריות הנ

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים  .4

על אף הכתוב בכל מקום אחר לרבות בנספחים להסכם זה, הרי שבכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות  .4.0
לבין הוראה בכל באחד מן הנספחים להסכם זה , תחול זה ו/או חפיפה חלקית בין הוראה בהסכם 

 לפי קביעת המפקח.ההוראה המחמירה יותר עם הקבלן, 
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הוראה שנתנה החברה בכתב לאחר פרסום המכרז ולפני המועד האחרון להגשת ההצעות, בין בדרך של  .4.0
 –"תיקון המכרז ושינויו ובין בדרך של תשובה לשאלות הבהרה או תשובות במסגרת "סיור קבלנים 

שקדמו סכם זה ותגבר על הוראה מפורשת הסותרת אותה במסמכי הסכם זה תיחשב כחלק ממסמכי ה
 לה בזמן, זולת אם נקבע בה במפורש שלא תגבר כאמור. 

משמעות ו/או פירוש  -התאמה ו/או דו-בנוסף לאמור לעיל, חייב הקבלן בכל מקרה של סתירה ו/או אי .4.2

כך בכתב, מיד עם גילויה ולא יאוחר משבעה ימים -שונה בין המסמכים, להעיר את תשומת לב המפקח על
מפקח בכתב לרבות לגבי הטיב, אופן הביצוע, התקן, הכלשהי ולקבל את הוראותיו של לפני ביצוע עבודה 

 הבדיקות שיש לבצע וכו'. מובהר כי הוראות המפקח יהיו סופיות מכריעות ובלתי ניתנות לערעור.

לא הודיע הקבלן למפקח על סתירה כאמור במועד, תחול עליו חובת ההוכחה כי לא ניתן היה לגלות  .4.4
 רה את הסתירה האמורה. בבדיקה סבי

מבלי שיקבל את אישור המפקח לכך, לא יהיה בכך, או בסתירה הסכם זה נהג הקבלן לפי פירוש מסוים ל .4.5

כאמור, כדי למנוע מן המפקח להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח. 
יהיו לו כל תביעות או דרישות או טענות בשל הקבלן מתחייב לנהוג על פי הוראות המפקח לעניין זה, ולא 

 כך שנהג לפי פירוש, כאמור, או לפי הוראה כלשהי של המפקח כאמור.

לא הביא הקבלן את דבר הטעות לתשומת לב המפקח, כאמור, יחולו על הקבלן כל ההוצאות ו/או הנזקים  .4.6
  לוי הוראה זו.שנגרמו לו ו/או לחברה ו/או למפקח ו/או לכל צד שלישי שהוא  עקב אי מי

 הצהרות והתחייבויות הקבלן.  .5

הקבלן מצהיר כי הוא בעל ידע, ניסיון, מומחיות ומיומנות הדרושים לשם ביצוע העבודות  בגודל , בהיקף,  .5.0
 , באופן ובאיכות הקבועים בהסכם זה.  לפיה זכה במכרז ברמה, בשיטה

הקבלן מצהיר כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות, למד את דרישות החברה ע"פ הסכם זה לצורך הגשת  .5.0
הצעתו לרבות יכולתו לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או 

  דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה בקשר עם כך. 

ן מצוי בידו המפרטים  אשר אינם  מצורפים למסמכי המכרז, הדרושים הקבלן מצהיר כי הינו מכיר וכ .5.2

 לביצוע העבודות. 

הקבלן מצהיר כי ברשותו אמצעים, כלים, חומרים, ציוד והמשאבים לאספקת המערכות וביצוע העבודות  .5.4
 כאמור בהסכם זה.  

 הקבלן מצהיר כי יש בידו את האישורים כדלקמן: .5.5

פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום אישור בדבר ניהול ספרים כדין ל (א)
 .   1076 -חובות מס( תשל"ו 

 אישור עוסק מורשה מטעם שלטונות מע"מ.   (ב)

אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי הקבלן מפריש ניכויים ותשלומים כדין עבור  (ג)
עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות, בהתאם להוראת כל דין לרבות הסכם קיבוצי ו/או הסדר 

 קיבוצי ו/או צו הרחבה. 
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כל תקופת תוקפו של  הקבלן מתחייב כי יהיו בידו אישורים תקפים כאמור בסעיף זה לעיל במהלך (ד)
 לפי דרישתה. -הסכם זה, וכי הוא יציגם מפעם לפעם בפני החברה 

הקבלן מצהיר כי לא הורשע בעבר על ידי בית משפט ו/או לא הוגש נגדו ו/או נגד מנהל ממנהליו כתב  .5.6
ד( )עבירות שוח 205-207או  עבירה פלילית  לפי סעיפים  אישום לבית משפט, בגין עבירה שנושאה פיסקלי

לחוק העונשין )עבירות  383-303)להלן: "חוק העונשין"(, או לפי סעיפים  1077 -לחוק העונשין, התשל"ז

לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או בעניין הרלבנטי  438עד  414גניבה(, או לפי סעיפים 
/או נגד מנהל ממנהליו צו לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו

 .     2551-, התשס"במאיימת חוק מניעת הטרדהלמניעת הטרדה מאיימת עלפי 

הרישיונות וההיתרים הנדרשים לשם  הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם האישורים, .5.3
 ביצוע העבודות  ע"פ הסכם זה.  

הקבלן מצהיר ומתחייב כי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ויפעל על  .5.3
 שורים וההיתרים הדרושים לצורך ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה. חשבונו, לקבלת האי

א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי העסקת נוער בניגוד לסעיפים  .5.8
  , תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.  1052 –

תקופת האחריות והשירות,  כי בכל עת במהלך ביצוע הפרויקט, כמו גם במהלךהקבלן מצהיר ומתחייב  .5.02
יפעיל משרד הכולל מכשירי טלפון ופקסימיליה זמינים ומחבר לתקשורת בדואר אלקטרוני באמצעות 

תוכל לפנות אליו בכל עת לגבי כל חברה רשת האינטרנט לעניין ביצועם התחייבויותיו על פי חוזה זה וכי ה
  עניין הנוגע לחוזה זה.

לצורך התקנת רכיבי התאורה החדשים כמפורט בהצעתו יתקשר עם  כי במידה ויידרש לייבוא רכיבים .5.00
יבואן )יבואן נוסף שאינו הזוכה( בהסכם שיהא בתוקף לכל אורך תקופת ביצוע הפרויקט וכן לאורך 
תקופת האחריות והשירות אשר החזיק משרד ומערך שירות בישראל בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת 

  . בהסכם זהביכולתו לספק את השירות כקבוע ההצעות למכרז ואשר באפשרותו ו

ידו על כל רכיביהם ו/או השימוש בה אינם מפרים -כי רכיבי התאורה החדשים שיותקנו עלהקבלן מצהיר  .5.00
בדרך כלשהי זכות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור פטנט זכות 

 בין של הקבלן ובין של כל גורם אחר .  יוצרים ומדגם ו/או התחייבויות חוזיות 

כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה, או בכל הודעה שתינתן על פיו, כדי לשחררו מכל הקבלן מצהיר   .5.02
חובה או צורך לקבל כל רישיון היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס היטל אגרה תשלומי חובה וכיו"ב 

 המוטלים עליו על פי כל דין. 

יר כי ידוע לו כי אחוז הנחה הניתן על ידו מתייחס למחירי הפריטים והעבודות המפורטות הקבלן מצה .5.04
 להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו . )להלן: "המחירון"(. יא'בכתב הכמויות המסומן כנספח 

' ביכנספח  ת המחיר המסומן ההצעטופס בים ואחוזי ההנחה שניתנו על ידו מחירההקבלן מתחייב כי  .5.05
על ידו לאחר שהביא בחשבון את כל העלויות וההוצאות שייגרמו לו עקב ביצוע  ולהסכם זה נקבע

לרכישת החומרים  העבודות בהתאם לתנאי הסכם זה ונספחיו. לרבות עלויות ו/או הוצאות בקשר, 
יות עלויות היצור, הציוד, הובלה, תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, תשלומים לקבלני משנה, עלו

, הוצאות פיקוח  וניהול אשר ישולמו תקופת השירות האחזקה ביטוח, הוצאות שיגרמו לו במסגרת

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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לחברה, וכן רווח קבלני סביר, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי 
 החברה לתשלום תוספת כל שהיא מעבר לתמורה הנקובה בהסכם זה להלן.  

ר כל ספק, כי התקשרות החברה עם הקבלן בהסכם זה נעשית אך ורק על סמך מובהר בזאת למען הס .5.06
הצהרותיו של הקבלן כאמור לעיל ובמסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. כל ניסיון מצד 
הקבלן לחזור בו או להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות אלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה 

ה  הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא שבעטיה תהיה לחבר
  יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  

   מסירת העבודה: .6

בחוזה מוסרת בזאת לקבלן והקבלן מקבל על עצמו את ביצוע העבודות ומתן השירות, כמפורט חברה ה .6.0
ידי המנהל מדי פעם בפעם וזאת -זה ובמסמכי המכרז, בהתאם להוראות והנחיות שתינתנה לו על

בשקידה בהקפדה וברמה מקצועית גבוהה. הקבלן יספק ויתקין את רכיבי התאורה החדשים על עמודי 

רז תוך למכ במפרטים הטכניים  המסומנים כנספחים  א' וב'  להסכם זה  תאורה ברחבי העירייה כמפורט
המפורטות  עמידה ברף החיסכון המפורט במכרז. על רכיבי התאורה החדשים לעמוד בתנאים ובדרישות
 במפרט הטכני תאורת רחובות המסומן כנספח א' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם להוראות המפרטים המפורטים להלן:   .6.0

 מצורפים למסמכי המכרז הדרושים לביצוע העבודות: המפרטים אשר אינם (א)

המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין משרדית המשותפת למשרד הביטחון מע"צ  (א)
)הפרקים הרלוונטים מפורטים  –ומשרד השיכון בנוסחן המעודכן )להלן:" הספר הכחול"( 

 להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו( ב'  -ים א' וכנספחנים המסומים במפרט הטכני

ואופני מדידה , תכולת המחירים המצורפים למפרטים הכלליים. וכן פרק נוסף, בהתאם לצורך 
 עפ"י הפניות שבפרקים דלעיל, או במפרט הטכני.

 מכון התקנים לישראל -תקן ישראל  (ב)

 בנוסחן המעודכן 1088תקנות הבטיחות בעבודה בנייה  (ג)

 חוק החשמל  (ד)

הסר כל ספק, מובהר בזאת כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להורות בכל עת על כל שינוי  למען .6.2
מזה   או נמוך המרחיב את היקף ביצוע העבודות ולהוציא לקבלן צו התחלת עבודה לביצוע בהיקף גבוה

היקף העבודות יהא בהתאם  או הפחתה של  שנדרש במסמכי המכרז כאשר התחשיב לביצוע התוספת

 בטופס ההצעהלעלות למחיר ליחידה המפורט בכתב הכמויות בניכוי ההנחה שניתנה על ידי המציע כאמור 
 להסכם . 0.6' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובכפוף לקבוע בסעיף ביהמסומן כנספח 

 ולוח זמנים לביצוע הפרויקט תקופת ביצוע .6.4

, תוך עמידה בדרישות התקנים הרלבנטיים ולהשלים את ביצוע הפרויקטהקבלן מתחייב לבצע  (א)
 מיום קבלת צו התחלת עבודה .    ימים  185ולשביעות רצון החברה ו/או המפקח תוך 
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ימים מיום צו התחלת עבודה, לוח זמנים מפורט ממוחשב  7הקבלן מתחייב להמציא למפקח תוך  (ב)
ממסגרת לוח הזמנים כאמור בס"ק )א( ולקבל את שאינו חורג  GANTבשיטת ms project בתכנת 

 אישור המפקח ללוח זמנים זה.   

לא אושר לוח הזמנים בידי המפקח, יחליטו הצדדים במשותף על לו"ז מקובל ובהעדר הסכמה, יחליט  (ג)
 המפקח.   

מובהר מפורשות כי הקבלן חייב בביצוע העבודות לפי הסכם זה, כמפורט בלוח הזמנים ולפי שלבי  (ד)
ודה המפורטים בו ו/או לפי לוח זמנים ושלבי עבודה אשר יוסכמו בין הצדדים במהלך ביצוע העב

 העבודות, הכל במטרה להביא להשלמת העבודות במועד הקצר ביותר. 

 הקבלן מצהיר  כי לוחות הזמנים ע"פ הסכם זה מקובלים עליו וכי הם מתאימים לביצוע העבודה.    (ה)

מצאת החומר המפורט בסעיף זה ע"י הקבלן למפקח, בין שאישר מובהר בזאת למען הסר ספק, כי ה (ו)

אותו המפקח במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כל שהיא המוטלת 
 עליו.  

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שאיחור מהמועד שנקבע לגמר ביצוע העבודות כאמור בסעיף זה לעיל,  (ז)
יחשב כהפרה ומבלי שהקבלן קיבל אישור מהחברה מראש ובכתב מסיבות שאינן בחזקת כוח עליון, 

)במילים:  ₪  3,555יסודית המזכה את החברה בפיצויים מוסכמים וקובעים מראש בשיעור של 
אלפים שקלים חדשים( בגין כל יום איחור, וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה  שלושת

 אחרים עפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין.  

יובהר למען הסר כל ספק כי באחריות הקבלן לבקש את אישור החברה להארכת לוח הזמנים הקבוע  (ח)
בס"ק )א( לעיל, גם במקרים שבהם העיכוב נוצר מסיבות שאינן תלויות בקבלן. לא קיבל הקבלן 

מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה אישור כאמור בסעיף זה, יהיה הקבלן  
 ההסכם.כך  להתארכות משך או בטלת כלים , והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין בנוגע

הקבלן מתחייב לספק לחברה לאחר סיום העבודות  תכניות, קטלוגים וחומר טכני מלא על כל הציוד  .6.5

 חשמלי, אלקטרוני ו/או מכני שסיפק הקבלן, כולל הוראות תפעול והחזקה.

המפרטים הטכניים המסומנים כנספחים מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי עבודות שיבוצעו שלא על פי  .6.6
או יותקנו רכיבי תאורה ו/או ו/או רכזות שלא והמהווים חלקים בלתי נפרדים הימנו, ב' להסכם זה  -א' ו

אורה ו/או ו/או ו/או להחליף את מרכיבי הת אושרו על ידי החברה, יהא על הקבלן לתקן את העבודות 
  והפרטים שאושרו במסגרת המכרז.  על חשבונו ולהתאימן למפרטיםהרכזות 

לחברה תעמוד הזכות להביא הסכם זה לסיומו בכל עת, באם לדעת החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  .6.3

 מבוצעות העבודות על ידי הקבלן ברמה לקויה.   

י פסולת, גידור, שילוט וארגון העבודה על פי שלבי הקבלן מתחייב לעמוד בדרישות המפקח בנוגע לפינו .6.3
התקדמות וכן התקנת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על ידי המפקח ותקנות משרד העבודה , משרד 

 ' להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.     טהתחבורה, ומשטרת ישראל ונספח 

מכל מין וסוג, אשר יארע במהלך ביצוע הקבלן מתחייב לדווח לחברה ו/או למפקח על כל אירוע חריג,  .6.8

 העבודה.  
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הקבלן מתחייב להזמין את הציוד והחומרים הנדרשים במועד מספיק מוקדם כדי לא לעכב את לוח  .6.02
 הזמנים לביצוע העבודות. 

 מובהר בזאת כי כל שיבוש בלוח הזמנים בשל פיגורים באספקת הציוד יהיה באחריות הקבלן. 

רין או בעקיפין, לצורך ביצוע העבודות )לרבות עבודת התכנון( יחולו על כל ההוצאות הכרוכות במיש .6.00
  הקבלן וישולמו על ידו.  

 אופן ביצוע עבודות   .3

 רישיונות ומילוי אחר תקנות ותקנים .3.0

הקבלן ידאג לכל התיאומים הבדיקות הביקורות והאישורים הנדרשים ע"י הרשויות  המוסמכות כולל  (א)
התשלום תמורתם לרבות: מכון התקנים הישראלי משרדי ממשלה משה"ת חח"י בזק הועדה 

 המקומית לתכנון ובניה הרשות המקומית ודרישות המשטרה לגבי הציוד והעבודות. 

וספת כספית שהיא מסיבת אי ידיעתו את הדרישות והתקנות הנ"ל או הקבלן לא יהיה זכאי לכל ת (ב)
 חלק מהן.

הקבלן יהיה מחויב לקבלת כל אישור ו/או רישיון וביצוע כל בדיקה ללא תוספת תשלום גם אם אלה  (ג)
 לא יהיו קיימות בעת הגשת ההצעה ונקבעו או נדרשו לאחריה.

מני העבודות באתרים לרבות במידת הצורך עירייה מועדי וזחברה ו/או על הקבלן לתאם עם נציג ה (ד)

 תאום עם קבלנים וגורמים אחרים העובדים ו/או פעילים באתרים אחרים.

עבודה ליד מתקנים קיימים, כגון: עמודי חשמל קווי טלפון  טל"כ וכו' יבוצעו בהתאם  לנושא   (ה)
 שורת טל"כ וכובתיאום באישור ובהשגחת הגורמים הרלבנטיים כגון: נציגי חברת החשמל משרד התק

בכל מקום בו דרוש רישיון עבודה לחפירה, חייב הקבלן בהשגת הרישיון טרם תחילת העבודה לפי  (ו)
 נוהלי והנחיות העירייה. 

לפני תחילת עבודה כל שהיא על הקבלן לסמן באתר תוך תיאום עם כל הרשויות המוסמכות ונציגי  (ז)
קמו באתר העבודה לרבות זיהוי וסימון המזמין את מיקומם של כל המתקנים הקיימים והחדשים שיו

ציוד לוחות חיווט ומכשור. רק לאחר ביצוע עבודות מוקדמות אלה  יקבל הקבלן אישור לתחילת 
 ביצוע העבודות באתר בהתאם להנחיות.

הקבלן מצהיר כי חלק מן העמודים עליהם יותקנו רכיבי המערכת שייכים לחברת החשמל ישראל.  (ח)
ן, טרם תחילת העבודות, לקבל מחברת החשמל לישראל את כלל בהתאם לכך, מתחייב הקבל

הרישיונות והאישורים מחברת החשמל. בנוסף מצהיר הקבלן כי הוא מתחייב להשיג את האישורים 

 .והרישיונות טרם תחילתן של העבודות

עירייה לא תשא בכל תשלום עבור ביצוע העבודות ע"י חברת החשמל, תשלומים לחברת חברה ו/או הה (ט)
 חשמל במידה וידרשו ישולמו ע"י הזוכה והם כלולים במחירי הגופים.ה

  בטיחות  .3.0

  מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י החוזה ועפ"י כל דין: (א)
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הקבלן מתחייב להתקין לספק ולהחזיק על חשבונו שמירה גידור תאורת אזהרה שילוט ושאר אמצעי  (ב)
הציבור ובכל מקום שיידרש על ידי המנהל  זהירות לבטיחות העבודה ובטחונה ולביטחונו ונוחיותו של

 או המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מאת רשות מוסמכת כלשהי.

הקבלן מתחייב למנות מטעמו ממונה על בטיחות בוגר קורס להכשרת ממונים על הבטיחות בעבודה  (ג)
להציג אישור זה בפני או קורס שווה ערך מאושר ע"י מפקח עבודה ראשי. כמו כן הקבלן מתחייב 

 המפקח בתחילתו של כל יום עבודה ו/או כל אימת שיתבקש לכך על ידי המפקח.

 על הקבלן להגיש דוח ממונה בטיחות נטעם הקבלן אחת לשבוע במשך כל תקופת הביצוע. (ד)

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים כפי שהדבר בא לידי ביטוי בדרישות משרדי  (ה)
משטרת ישראל, וכל גורם רשמי אחר ועל פי כל דין כללי המקצועות השונים הממשלה השונים 

המסומן כנספח ט'  והנחיות בטיחות של חברת החשמל והוראות המפרט הכללי ונספח הבטיחות

 . להסכם זה

המנהל יהיה רשאי לדרוש שיפורים באמצעי הבטיחות שינקטו ע"י הקבלן. הקבלן יפעל בהתאם  (ו)
ההוראות הנ"ל תחשבנה חלק בלתי נפרד מתנאי החוזה ולא ישולם תמורתם לנדרש ללא כל דיחוי ו

 בנוסף.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות ו/או הנחייה  (ז)
שיינתנו אם יינתנו  מפעם לפעם ע"י המנהל בנושא זה לא תפטור את הקבלן אלא תוסיף לכל חובה 

 ק ו/או נוהגי בטיחות כלשהם.המוטלת עליו לפי כל חו

המנהל יהיה ראשי לפי שיקול דעתו להפסיק עבודת הקבלן בכל מקרה של  אי קיום תנאי הבטיחות עד  (ח)
 לאחר נקיטת אמצעים מתאימים לשביעות רצונו.

מודגש כי העבודות תבוצענה בחלקן באזורים בקרבתם תנועת אנשים גדולה. בהתאם לכך יש לנקוט  (ט)
ברמה גבוהה ולפי הדרישות וההנחיות החמורות ביותר על פי כל דין ועל פי  בכל אמצעי הזהירות

 הדרישות במסמכי המכרז השונים בכל הנוגע לסכנת התחשמלות.

הקבלן מתחייב כי תוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה או הפרעה בלתי סבירה לתנועת כלי הרכב  (י)
א אחר כל הוראות המפרטים בדבר הבטחת והולכי הרגל במקום שבו מתבצעת העבודה ומתחייב למל

זרימה בטוחה  תקינה ורציפה של תנועת הרכב והולכי הרגל באתר העבודות והכל בהתאם להוראות 
 המנהל.

במידה ויידרש להציב במקום העבודה נציג מטעם משטרת ישראל, יישא הקבלן במלוא העליות  (יא)
הבטיחות אותם תקבע משטרת ישראל הכרוכות בכך, כמו כן מתחייב הקבלן לעמוד בכלל סידורי 

 לעניין זה.

 מנהל העבודה מטעם הקבלן יהיה נוכח בשטח בכל שעות העבודה במשך כל תקופת הביצוע. (יב)

  הגנה על הציוד והעבודות .3.2

 מבלי לגרוע מאחריות הקבלן עפ"י המפורט במפרט הכללי ועפ"י כל דין:  (א)
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בכל אמצעי סביר ו/או כל אמצעי אחר על הקבלן להגן על אתרי העבודות על העבודות ועל הציוד  (ב)
שיידרש על ידי המנהל כך שלא יינזקו בכל נזק שהוא לרבות כתוצאה מתופעות מזג האוויר ומתופעות 

 כן: גניבות שריפות חבלות וכיו"ב.-לוואי הנלוות לנ"ל כמו חדירת מים אבק קורוזיה רוח אבק וכמו

יות מלאה ובלעדית לזאת והוא מתחייב במקרה של גרימת נזק כלשהו כאמור יישא הקבלן באחר (ג)
לתקן את הנזקים על חשבונו הוא לפי הוראות המנהל ולשביעת רצונו המלאה של המנהל. ההוצאות 

בקשר עם האמור לעיל כלולות במחיר הצעתו ולא תוכרנה שום תביעות בגין השתתפות העירייה 
  בתיקון נזקים כאמור.

   

   קיימיםמניעת נזקים והפרעות למתקנים  .3.4

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים כדי להימנע מגרימת נזקים למתקנים הקיימים לדרכים ולציוד לקוי  (א)
חשמל טלפון מים ביוב כבלים וכו' ולבצע את העבודות תוך שיתוף פעולה והתאמה מלאה עם המנהל 

 ועם קבלנים אחרים העובדים באתר ככל שימצאו כאלה.

ם שייגרמו כתוצאה ישירה מעבודה מהרכבת הרכיבים ובכלל זה הקבלן יישא בעלויותיהם של נזקי (ב)
בעלויות פגמים בעמודי התאורה הקיימים, בין שאלה שייכים לעירייה ובין שאלה שייכים לחברת 

 החשמל.

מובהר כי העירייה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, יכולה ורשאית במידת הצורך לקזז את עלויות  (ג)
 השוטף שישולם לקבלן מידי חודש בחודשו.הנזקים שייגרמו, מהתשלום 

כן -על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי שלא תגרמנה ההפרעות ו/או סגירת רחובות שלא לצורך. כמו (ד)
עליו לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מניעת נזק לרכושו או לגופו של כל אדם ע"י העבודות 

פית סביב אתרי העבודה באמצעות שלטי אזהרה שתבוצענה ו/או כתוצאה מהן לרבות הקמת גדר היק
הכל במידת הצורך ו/או בהתאם להוראות המנהל. במקרה של גרימת נזק כלשהו מתחייב הקבלן 

ימים לשביעות רצון המפקח רשאי המפקח  3לתקנו מיד על חשבונו. במידה ולא יבוצע התיקון תוך 
 לבצע את תיקון הנזק ע"י קבלן אחר על חשבון הקבלן.

ר וביצוע העבודות נעשה במתקנים ואתרים פעילים מתחייב הקבלן לתאם את כל פעולותיו עם מאח (ה)
  לבצע חלק מהעבודות בשעות חריגות ובהגבלות זמן. -המנהל וככל שהדבר יידרש 

  אמצעים ותנאים לביצוע העבודה .3.5

גנרטור ו/או חיבורי חשמל  -הקבלן יספק על חשבונו את כל האמצעים הנדרשים לביצוע העבודה כגון  (א)
זמניים  כבלים מאריכים מוגנים בממסרי פחת וכו' אמצעי חפירה ו/או חציבה אמצעי הובלה הרמה 

מערכות שינוע וכו' חומרי עזר כלי עבודה ומכשירים לביצוע כל עבודות ההתקנה התקנה והחווט ציוד ו

 לבדיקת איכות תקשורת אלחוטית ציוד ומכשירים לבדיקות הארקה איפוס וכיול המכשור. 

 הקבלן ידאג על חשבונו לאחסון והגנה של כל החומרים והציוד הנדרשים לביצוע הפרויקט. (ב)

  עבודות ע"י אחרים .3.6

בדיהם לבצע לפי הוראות המנהל חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהעירייה אישרה וכן לעו (א)
עבודות כלשהן במקום העבודה או בסמוך אליו. כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עימם ולאפשר להם 
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את השימוש במידת המצוי והאפשרי במתקנים שהותקנו על ידו ויהא רשאי לדרוש תשלום סביר 
כתמורה בעד השימוש האמור. במקרה של חילוקי דעות בדבר התשלום בעד שימוש במתקני הקבלן 

 יקבע המנהל את שיעורו של התשלום וקביעתו תהיה סופית ותחייב את הקבלן. 

 

במקרה שאין אפשרות לשני קבלנים או יותר לעבוד באותו הזמן באתר יקבע המנהל את סדר העבודה  (ב)
 של אלה. 

מסירת עבודות לאחרים וכן כל התיאום כאמור לעיל לא ישנו את המחירים לציוד ולעבודות שיבוצעו  (ג)
 בלן עפ"י מכרז זה. ע"י הק

  והתקנה של הרכיבים ו0או ציודאספקת  .3.3

ידי הקבלן ועל חשבונו, בהתאם למפרטים לתנאים וללוח -אספקת והתקנת הרכיבים תיעשה על (א)
הזמנים הקבוע בהסכם זה. העבודות יבוצעו ברציפות באופן מתמיד ובקצב הנדרש, על מנת למנוע כל 

 עיכוב בלוח הזמנים של ביצוע הפרויקט ובכל מקום ובכל עת כנדרש לצורך ביצוע הפרויקט . 

מתחייב להעסיק לצורך כך עובדים מיומנים מקצועיים בעלי כל האישורים הנדרשים על   פי הקבלן  (ב)
 דין ותקן ובמספר מספיק .

פי תכנון חישובי תאורה שיוכן ע"י מתכנן תאורה -תיעשה אך ורק על LEDהחלפת גופי תאורה מסוג  (ג)

התאורה לרבות התשלום  מוסמך עבור כל רחוב בנפרד ואשר יעמוד בתקן תאורה. ביצוע תכנון חישובי
בעבורו יהיה באחריות הקבלן. למען הסר ספק יובהר כי תנאי מקדים לתחילת ביצוע ההתקנה הינו 
הצגת תכנון חישובי התאורה ביחס לרחוב או לאזור בו היא עתידה להתבצע וקבלת אישור הממונה 

 לתכנון. 

וגש למנהל ותשקף את שלבי האספקה וההתקנה של הרכיבים תיעשה בהתאם לתוכנית עבודה אשר ת (ד)
ביצוע התקנת הרכיבים אופן ההתקנה המתוכנן ולוח הזמנים המתוכנן להתקנה. הקבלן יהיה חייב 
לשנות ו/או לתקן את תכנית העבודה ככל שהמנהל ידרוש זאת. הקבלן לא יחל בביצוע התקנת 

 הרכיבים בטרם קיבל אישור בכתב לתכנית העבודה . 

ע להתקנת הרכיבים החדשים סדר העדיפויות ביחס למיקום ההתקנה יקבע ידוע לקבלן כי בכל הנוג (ה)
ע"י העירייה ו/או המנהל, אשר רשאי לשנות את סדר הקדימויות בכל שלב וקטע שהוא כולל קביעת 
הרחובות והאזורים בהם יידרש הקבלן לבצע את העבודות ועל הקבלן יהיה להתארגן בהתאם. למען 

מור לא ישמש עילה לתביעת פיצוי כלשהו מצד הקבלן וכן לא ישמש הסר ספק מובהר כי שינוי כא
 עילה להארכת מועד ביצוע העבודות. 

הקבלן יספק דו"ח התקדמות שבועי על קצב העבודה בכתב ו/או בפגישת עבודה בהתאם להנחיות  (ו)
או המנהל. הקבלן מתחייב להשתתף בכל הישיבות הנוגעות לפרויקט שאליהן יוזמן על ידי העירייה  

 המנהל ולקיים את ההנחיות שיינתנו באותן ישיבות  במועדים שיקבעו על ידי מנהל הפרויקט. 

למען הסר ספק מובהר כי שום אישור ו/או הוראה ביחס לכל עניין הקשור בביצוע העבודות וכן זכות  (ז)
עירייה ו/או למנהל לא ישחררו את הקבלן מאחריותו המקצועית חברה ו/או להפיקוח המוקנית ל

 המלאה ואין בהם כדי להטיל על העירייה ו/או על המנהל אחריות כלשהי לביצוע העבודות. 
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הקבלן מתחייב שלא להתקין את הרכיבים נשוא המכרז, בטרם הוא וכל העובדים הפועלים וקבלני  (ח)
המשנה מטעמו, עבר תדריך אצל ממונה הבטיחות שמונה מטעמו וביצע את הוראותיו והנחיותיו. כמו 

ם התקנת הרכיבים נדרש הקבלן לחתום בפני הממונה על הבטיחות על הצהרת הבטיחות כן, בטר
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 

 הממונה על הבטיחות להתקין את הרכיבים נשוא ההסכם.  רשאי מבחינת דרישות

לעיל הינם תנאים מהותיים, שהפרתם תחשב כהפרה  )א( עד )ח( לעילהתנאים האמורים בסעיפים  (ט)
 מהותית של הסכם ההתקשרות.

רשאית, מעת לעת, ובהתאם להנחיות המנהל, לחזור ולדרוש מהקבלן, לעבור תדריך בטיחות חברה ה (י)
על הבטיחות, ואף להפסיק את ביצוע העבודות, עד לקיומו של תדריך בטיחות  נוסף אצל הממונה

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 התחייבויותיו על  (יא)
אופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, בהתאם לחוקי פי הסכם זה ב

ופקודת הבטיחות בעבודה   1054-הבטיחות בעבודה, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד
ומסומן כנספח ט' והתקנות על פיהם, בהתאם לנספח הבטיחות המצורף  1075-)נוסח חדש( התש"ל
התאם לכל המסמכים המחייבים המנויים במסמכי המכרז והמהווים כולם חלק למסמכי המכרז וב

 בלתי נפרד מהסכם זה. 

פי כל דין וכן כל הנחיה מאת המנהל -הקבלן מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת עליו על (יב)
 שנועדה לשמור על רווחת נוחיות ובטיחות העובדים ו/או צדדים שלישיים כלשהם. 

אוג לכל החיבורים התיאומים האישורים וההתקנות הנדרשים לצורך שימוש באחריות הקבלן לד (יג)
תשתף פעולה עם הקבלן ככל הנדרש על מנת לאפשר את  חברה בחשמל ו/או במים לביצוע העבודות. ה

 המפורט לעיל . 

ידי הקבלן -כל הציוד והחומרים שיסופקו עלמבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר למען הסר ספק כי  (יד)

פי המכרז יהיו חדשים לחלוטין מדגם ייצור אחרון. הצדדים מסכימים כי הפרה -העבודות על במסגרת
 של סעיף זה הינה ההפרה יסודית.

סוגי הציוד והחומרים יהיו מוכרים בשוק והם יעמדו בכל התקנים והדרישות כמפורט במסמכי  (טו)
המכרז השונים ובהצעת הקבלן. היה ונמצאה תקלה/תקלות ו/או פער בין דרישות המפרט לביצועים 
בפועל הקבלן מתחייב לתקן מידית ועל חשבונו את הטעון תיקון או להחליף הציוד/החומר באחר 

 ג או מסוג אחר וזאת מידית על פי דרישתו אישורו ושיקול דעתו הבלעדי של המנהל.  מאותו סו

 כל רכיבי התאורה החדשים אשר יותקנו יוגשו לאישור המנהל בטרם ההתקנה.  (טז)

במקרה ובבדיקות מדגמיות  בבדיקות באתר או בכל בדיקה אחרת של המנהל ייפסלו חומרים או  (יז)
שעות מהאתר  24ק הקבלן את החומר ו/או המוצר הפגום תוך מוצרים עקב אי עמידתם בדרישות יסל

 ויביא במקומו אחר וזאת על חשבונו. 

  ניקיון מקום העבודה .3.3
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הקבלן יסלק, מזמן לזמן, ממקום העבודה את עודפי החומרים והפסולת ומיד עם גמר העבודה ינקה  (א)
את מקום העבודה ויסלק ממנו את כל המתקנים הארעיים שיירי חומרים פסולת מכל סוג שהוא 

 וימסור את האתר לעירייה כשהוא נקי ומתאים למטרתו לשביעות רצונו של המנהל.  

 לן בסמוך לאתר העבודה מכלים המיועדים לפינוי פסולת.לצורך כך יעמיד הקב (ב)

יפנה הקבלן את המכולות חברה בסוף כל יום עבודה ו/או במועדים שיקבעו על ידי המנהל ו/או ה (ג)
 לאתר הטמנה מורשה.

 הקבלן יישא בעלויות פינוי והטמנת הפסולת. (ד)

 שינויים .3.8

בדה התקופתיות יהיה רשאי , ובהתבסס גם על )אך לא רק( בדיקות המעחברההמנהל, באישור ה (א)

לעשות כל שינוי בפרויקט בצורה, באיכות, בהיקף ו/או בכמות של רכיבי התאורה החדשים או של 
הגדלה או הקטנה  -חלק מהן כפי שנקבע במסמכי המכרז השונים והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי 

 כאמור לעיל ללא שינו במחירי היחידה שבהצעתו. 

שות שינוי כלשהו על דעת עצמו ואם שינוי כזה כבר הוצא לפועל על הקבלן לקבלן לא תהיה רשות לע (ב)
יהא לבטל את עבודת השינוי וכל הקשור בה ולבצע את העבודות מחדש בהתאם להוראות המנהל ללא 

 כל תשלום נוסף וללא פגיעה בלו"ז לביצוע העבודות.

מצדיקה תשלום נוסף ו/או סבר הקבלן שהוראה לשינוי או תוספת או כל הוראה אחרת של המנהל  (ג)
הארכת מועדי הביצוע יודיע על כך ויציין את סכום התשלום הנדרש ו/או הדחייה הצפויה בלו"ז 

ימים ממועד קבלת ההוראה כאמור ואין בפנייתו זו משום סיבה שלא לבצע את  15למנהל בכתב תוך 
 העבודה עד לברור דרישתו. 

על מחירי הצעתו ובאין מחירים כאלה הוא יבסס את הקבלן יבסס את דרישתו לתשלום נוסף כאמור  (ד)
הדרישה תוך השוואה ככל האפשר לפריטים אחרים דומים שלגביהם נקבע מחיר בהצעת הקבלן 

 ובהעדר סעיפים דומים יבסס הצעתו על חשבונות ספקים ועלות שעות עבודה. 

קות וכן יקבע את המנהל יקבע אם דרישות הקבלן לתשלום נוסף ולארכה של מועדי הביצוע מוצד (ה)
 שעור התשלום שהקבלן זכאי לו )אם בכלל זכאי(.

  מנהל הפרויקט מטעם הקבלן .3.02

הקבלן מתחייב להעסיק מנהל עבודה בעל כישורים מתאימים לניהול התקנת רכיבים לתאורת רחוב  (א)
 אשר יועסק בפועל בניהול ופיקוח על ביצוע התקנת הרכיבים נשוא המכרז.

שנים  5יהיה מהנדס או הנדסאי חשמל ו/או אלקטרוניקה בעל ניסיון מנהל העבודה מטעם הקבלן  (ב)
 לפחות.

מנהל העבודה יהיה נוכח באתר העבודות במהלך ביצוע התקנת הרכיבים לכל הפחות אחת ליום למשך  (ג)
 לפחות שעה בכל רחוב שבו מתבצעת התקנה . 

 מנהל העבודה מטעם הקבלן יאושר ו/או יוחלף עפ"י דרישת המנהל. (ד)
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בטרם סיומו של שלב משלבי הפרויקט, הקבלן לא יהיה רשאי להחליף את מנהל העבודה מטעמו ללא  (ה)
 הסכמת המנהל. 

   כוח אדם  .3.00

הקבלן יספק על חשבונו את כל כוח האדם הנחוץ לשם ביצוע העבודות לרבות את ההשגחה עליהם  (א)
התחייבויותיו על פי הסכם זה אמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. לשם מילוי יתר 

 "(. כוח אדם)להלן: "

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, מטיב מעולה ברמה גבוהה ומספר הדרוש לשם  (ב)
ביצוע העבודות תוך המועד הנקוב לכך בהסכם זה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או 

 שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור לפי העניין.   היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי

 –א' לחוק עבודת נוער, התשי"ג 33 -ו 33לא להעסיק נוער בניגוד לסעיפים  הקבלן מצהיר ומתחייב (ג)

מובהר בזאת כי הקבלן מתחייב בזאת   ,  הפרת סעיף זה  יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.1052
ן כל תביעה, או קנס, או דרישה, בכל עילה שהיא שתוגש לפצות ולשפות את החברה על כל נזק בגי

נגדה, או נגדו, או נגד כל מי מעובדיו, שלוחיו ושולחיו, בקשר עם העסקה של נער ו/או נערים לצורך 
ביצוע הסכם זה, לרבות ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו עלולות להיגרם לחברה 

 עקב כך.    

משך כל תקופת תוקפו של הסכם זה עובדים ו/או מועסקים תושבי הקבלן מתחייב להעסיק ב (ד)
ישראל ואשר אין כל מניעה ע"פ דין ו/או בהתאם להוראות ו/או דרישות ו/או הנחיות כל רשות 

 מוסמכת אחרת להעסיקם בישראל.  

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים המועסקים על ידו כנדרש  (ה)
י כל דין, ובגין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקח עבודה כמובנו בחוק כגון חוק ארגון על פ

 .  1054 -הפיקוח על עבודה, תשי"ד 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי כוח האדם יועסק על ידי הקבלן על בסיס קבוע, כשכירים של הקבלן,  (ו)
כר, תנאים סוציאליים, והקבלן יישא לבדו בכל התשלומים הכרוכים בהעסקתו, לרבות: ש

 ביטוחים, מיסים וכיו"ב. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב כי ישלם לעובדיו שכר אשר לא יפחת משכר מינימום כפי  (ז)
 שיקבע מעת לעת.  

כמו כן הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודות סידורי נוחיות ומקומות  (ח)
שביעות רצונו של המפקח. מקומות אלו יתוחזקו באופן נאות אכילה נאותים באתר העבודה ל

 ושוטף. 

הקבלן מתחייב להחזיק יומן עבודה, וכי במהלך ביצוע העבודות יציין ביומני העבודה את מספר  (ט)
העובדים המקצועיים ואת מספר העובדים הלא מקצועיים המועסקים בביצוע העבודות באתר 

 העבודה. 

ת באופן עניני וסביר מטעם המפקח, בדבר הרחקתו מאתר העבודה  הקבלן ימלא כל דרישה מנומק (י)
של כל אדם המועסק על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה  באתר העבודה. אדם שהורחק לפי דרישה 

 לא יחזור הקבלן להעסיקו באתר העבודה, בין במישרין ובין בעקיפין.   -כאמור 
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ו כל הוראה מהוראות נספח הבטיחות מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי הפרת סעיף זה א (יא)
' והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה טהמסומן נספח 

תהיה לחברה  הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא 
 שהוא בעניין זה.     מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג 

 קצב ביצוע העבודה ואיחורים בלוחות הזמנים .3

נגרם עיכוב בביצוע העבודות ע"י כוח עליון או ע"י תנאים אחרים שלדעת המנכ"ל לא הייתה לקבלן  .3.0
יקבע המנכ"ל לאחר קבלת בקשת הארכת  -שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב 

במועד השלמת העבודות. משך הארכה נתון לשיקול דעתו המוחלט של  תקופת ביצוע מהקבלן, שינוי
 המנכ"ל.

מובהר בזאת למען הסר ספק, כי שביתות בשטחים המוחזקים ו/או בשטחי האוטונומיה או סגר או כל  .3.0

התפתחות אחרת שנעוצה במצב המדיני והמשליכה על קשר בין שטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים 
 ון וחבל עזה ו/או בשטחי האוטונומיה לא יחשבו כסיבה למתן ארכה. על ידה ביהודה שומר

רשאי המנכ"ל לדחות לפי שיקול דעתו את מועדי הביצוע של העבודות  ע"י הודעה בכתב לקבלן ודחייה זו  .3.2
 תהיה אישור לארכה לוח הזמנים לביצוע העבודות  עפ"י משך הזמן הנקוב בה. 

לעיל, רשאי המנכ"ל, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה  )א( חרג הקבלן מלוח הזמנים הקבוע בסעיף  .3.4
 לחייב את הקבלן להמשיך בביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים חדש שיקבע ע"י החברה והמפקח. 

 ביצוע העבודהקצב  .3.5

אם בכל זמן שהוא יהא המפקח בדעה שקצב ביצוע עבודות הבנייה איטי מדי בכדי להבטיח את  (א)
יודיע המפקח לקבלן בכתב  -השלמת המבנה  בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתם 

וקבלן ינקוט מיד על חשבונו באמצעים הדרושים בכדי להבטיח את השלמת המבנה  תוך זמן או תוך 
 הארכה שנקבעה להשלמתו ויודיע עליהם למפקח בכתב. 

היה המפקח בדעה שהאמצעים שנקט בהם הקבלן לפי ס"ק )א( אינם מספיקים בכדי להבטיח את  (ב)
יורה המפקח לקבלן בכתב על  -השלמת המבנה  בזמן הקבוע, או תוך הארכה שניתנה להשלמתו 

ט מיד באמצעים האמורים, לרבות האמצעים שלדעת המפקח יש לנקוט בהם וקבלן מתחייב לנקו
 העסקת עובדים בשעות נוספות ובמשמרות ע"ח הקבלן. 

ימים אחר התחייבותו לפי ס"ק )ב( רשאית החברה לבצע את השלמת  14לא מילא הקבלן תוך  (ג)
עבודות הבנייה, כולו או מקצתן, ע"י גורם אחר או בכל דרך אחרת, על חשבון הקבלן, והקבלן ישא 

וכות בכך. והחברה תהיה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בכל ההוצאות הכר

שיחשבו כתקורה, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהיה רשאית לנכותן  5%בתוספת 
מהתמורה המגיע לקבלן בכל דרך אחרת. לצורך סעיף קטן זה תהיה לחברה זכות מלאה להשתמש 

 ר העבודה. בכל המתקנים והחומרים שנמצאים באת

ישלם הקבלן אם לא ישלים הקבלן את ביצוע עבודות הבנייה תוך התקופה הנקובה בהסכם זה,  (ד)
 שלושת)במילים: ₪  2,222לחברה  בגין כל יום פיגור מעבר לתקופת הביצוע הנקובה בהסכם זה 

זה  . וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה אחרים עפ"י חוזהלכל יום איחור₪( אלפים 

 . או עפ"י כל דין
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 , בדק ותיקונים ומסירת העבודה השלמה .8

 תעודת השלמה  .8.0

בתום ביצוע עבודות התקנת כלל רכיבי התאורה החדשים, המפורטים בצו התחלת העבודה, יודיע  (א)
על כך הקבלן בכתב למנהל כמשמעותו בחוזה זה. המנהל יבדוק בנוכחות הקבלן את התקנת רכיבי 

 ימים ממועד קבלת ההודעה.  45התאורה החדשים תוך 

במועד המסירה יימסרו רכיבי התאורה החדשים לידי העירייה ו/או מי מטעמה, בהתאם למנגנון  (ב)
 המפורט להלן:  

עם השלמת העבודות יכין הקבלן "ספר מתקני תאורה" הכולל תיעוד מקיף של רכיבי  .1
התאורה החדשים שהותקנו, קטלוגים, תעודות אחריות, שמות אנשי קשר וטלפונים. הקבלן 

עותקים  4אחד לבדיקה והערות המנהל. לאחר תיקון הערות המנהל יכין ימסור ספר 

 העירייה. י החברה ומושלמים מכל ספר וימסרם לנציג

מצא המנהל את הרכיבים החדשים שהותקנו כמתאימים לתנאי החוזה על כל מסמכיו  .2
נספחיו והוראותיו תינתן לקבלן תעודת השלמה ביחס להתקנת רכיבי תאורה חדשים באותו 

( ומועד ההשלמה יהיה מועד הודעת הקבלן על השלמת ביצוע "תעודת ההשלמה"אזור )להלן: 
העבודות ביחס לאותו אזור. מצא המנהל שחלק מהרכיבים החדשים לא הותקנו או בוצעו 
בהתאם לדרישות המכרז תימסר לקבלן בכתב על ידי המנהל רשימת תיקונים שינויים 

וכן מועד מחייב לביצוע העבודות הנדרשות לצורך קבלת  ("רשימת ליקויים"והשלמות )להלן: 

ימים מיום ההודעה ובהלימה  05 -תעודת השלמה. עבודות ההשלמה יבוצעו לא יאוחר מ
 להנחיות המנהל.

לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או ההשלמות שפורטו ברשימת הליקויים תוך התקופה  .3
ל ועל פי שיקול דעתו המוחלט והסופי שנקבעה על ידי המנהל או בכל מקרה בו לדעת המנה

אין ביכולתו של הקבלן לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות האמורים בתקופה סבירה ו/או 
מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי  חברה באיכות ו/או בטיב משביעי רצון תהא רשאית ה

ה ו/או החוזה ו/או כל דין לבצע את התיקונים ו/או ההשלמות ו/או כל חלק מהם בעצמ

באמצעות כל גורם אחר. הוצאות ביצוע התיקונים ו/או ההשלמות כאמור יחולו על הקבלן 
תנכה הוצאות אלה מהתשלומים אותם חייבת לקבלן או מערבויות הקבלן בתוספת  חברה וה

 תקורה.  %15

מצא המנהל כי הרכיבים החדשים אינם עומדים בסטנדרטים שנקבעו בנספחים הטכניים  .4
לאחר בדיקת מעבדה ובין באמצעות כל בדיקה אחרת, ביחס ובכלל זה, קרינה, להסכם, בין 

 הספק, ועוד, יחליף הקבלן את כלל הרכיבים התקולים.

לעיל. בעניין )ב( זה הקבלן יישא בהוצאות העירייה באשר לבדיקות המעבדה כאמור בסעיף  .5
המשולם לקזז את עלות בדיקת המעבדה מהתשלום החודשי השוטף חברה זה רשאית ה

לקבלן. ולקבלן לא תהיה 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 כדי לשחרר את  (ג)
שהתגלה שהיא ישירה ו/או עקיפה  לליקוי שנשכח לא נחשף או  -הקבלן מכל אחריות כלפי העירייה

 לאחר תהליך קבלת הרכיבים החדשים ובדיקתם על ידי מנהל הפרויקט. 
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עם השלמת ביצוע העבודות על ידי הקבלן ינקה הקבלן את אתר התקנת המתקן ויסלק ממנו את כל  (ד)
החומרים האשפה והמתקנים אשר אינם מהווים חלק מהעבודות כך שבמועד הבדיקה יהיו 

 ה החדשים נקיים ומתאימים למטרותיהם. העבודות ואתרי התקנת רכיבי התאור

מסירת הרכיבים החדשים תחשב כמושלמת עם קבלת תעודות השלמה בגין כל אחד ואחד  (ה)
מהאזורים בהם התבקש הקבלן לבצע את העבודות, בשלב זה תוחלף ערבות הביצוע לערבות 

 אחריות לכל תקופת הבדק. 

תום התקנת כל הרכיבים החדשים ימסרו מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר למען הסר ספק כי ב (ו)
אלו לבעלותה ולרשותה של העירייה בהתאם לקבוע בהסכם זה והקבלן יהיה אחראי לתחזוקת 
רכיבי התאורה החדשים לכל אורך תקופת האחריות והשירות בהתאם לתנאים וההנחיות 

 המפורטים במסמכי המכרז. 

ידי הזוכה -ורה הקיימים בעיר ויוחלפו עלמודגש בזאת כי רכיבי התאורה אשר יוסרו מעמודי התא (ז)
יימסרו לעירייה ויהיו קניינה הבלעדי. הזוכה מתחייב לשמור על שלמותם בתהליך הפירוק 

 והאחסון. בנוסף, יערוך הקבלן רשימה מלאה של ציוד שהוסר מן העמודים והועבר לידי העירייה. 

ק לאחר קבלת צו התחלת עבודה מובהר ומוסכם בזאת כי רכישת הרכיבים החדשים תצא לפועל ר (ח)
ולאור המפורט בו וככל שהעירייה תחליט שלא לרכוש ולהתקין את רכיבי התאורה החדשים או 

ידי צד ג' או התנגדות מצד גורם מוסמך כלשהו, או כל -חלק מהם, לרבות בשל הוצאת צווי מניעה על
 יין.סיבה אחרת, וכיו"ב לקבלן תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בענ

 ASבשלושה עותקים, תכניות עדות ) נהל לפני קבלת תעודת ההשלמה וכתנאי לקבלתה ימסור הקבלן למ .8.0
MADEכמפורט להלן: ( של כל חלקי העבודות שהושלמו 

תכלולנה תיאור מדויק של כל המתקנים המערכות והן כמפורט במפרטים יוגשו עדות התכניות  (א)
והעבודות כפי שבוצעו הלכה למעשה לרבות כל מידע הדרוש להפעלתם ותחזוקתם השוטפת 

 ולאיתורם המדויק. 

ימי עבודה קלנדריים ממועד סיום הביצוע על פי ההסכם  35התכניות והקבצים יוגשו לעירייה בתוך  (ב)
 . בגין הפרויקט ואישור החשבון הסופי והגשתן הינה תנאי לסיום עבודת הקבלן

על הקבלן להודיע למפקח בכתב כי הוכנו תכניות עדות ולהגיש את התכניות לבדיקת המתכננים  (ג)
העתקים מתעודות אחריות  3במדיה מגנטית. כמו כן על הקבלן למסור למפקח תיק מסודר ובו 

ספרי הטלפון וכל מידע אחר הוראות הפעלה שמות ספקים ומספרי הטלפון שמות אנשי קשר כולל מ
 הדרוש לצורך הפעלת רכיבי התאורה החדשים.

לא הגיש הקבלן את התכניות והקבצים לאחר השלמת העבודות ישלם לעירייה פיצוי מוסכם וקבוע  (ד)
ימי פיגור תהא העירייה  רשאית להשלים  15-לכל יום פיגור. מעבר ל₪  1,555מראש בסך של 

קבלן בעלות השלמה זו מעבר לפיצוי המוסכם וזאת מבלי לגרוע בעצמה את התכניות ולחייב את ה
 מכל סעד אחר העומד לזכותה.

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לקזז את הסכום  חברה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית ה (ה)
 .חברהמכל סכום שיגיע לקבלן מאת ה "ק )ד( לעיל,האמור  בס



- 81 - 

מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

לרבות   as madeת הקבלן להגשת תכניות למען הסר ספק ההוצאות הכספיות הכרוכות במחויבו (ו)
לא תישא בכל  חברה בגין המדידות הכנת והעתקת השרטוטים וכיו"ב יחולו על הקבלן בלבד  וה

 תשלום בגינן . 

 האחריות והשרות  תקופת  .8.2

 מיום קבלת תעודת ההשלמה ומסירת הפרויקט לחברה ולעירייה, תחל תקופת האחריות והשרות.  (א)

והשירות יידרש הקבלן לספק שירות ותחזוקה לרכיבי התאורה החדשים   לאורך תקופת האחריות (ב)
למען הסר ספק מובהר כי אספקת חלפים לגופי התאורה החדשים במהלך  הכל לפי כתב האחריות.

תקופת ההסכם תיעשה על חשבון הקבלן כחלק מאחריותו למוצרים המסופקים על ידו על פי 
  החוזה.

נוסף על  –ציוד שמור  5%יובהר כי על הקבלן להיערך לספק לפחות מבלי לגרוע מן האמור לעיל  (ג)

הציוד שיסופק המסגרת הסכם זה. יובהר כי ציוד נוסף יירכש, במידת הצורך, ע"י העירייה תמורת 
תשלום לפי מחירי החוזה, וזאת במשך כל תקופת האחריות. יובהר כי בתום שנה מסיום ביצוע 

, וזאת אך ורק לעניין מחיר ציוד  למחירי החוזה הפרשי הצמדההתקנת הציוד לפי החוזה יתווספו 
מההיקף  55%עירייה תהיה רשאית לרכוש ציוד נוסף כאמור בהיקף של עד חברה ו/או הנוסף. ה

 הכספי של הסכם זה.

 התמורה   .02

 תמורת ביצוע מלוא התחייבויותיו לשם ביצוע העבודות כפי הנדרש על פי הסכם זה ונספחיו, ישולם לקבלן .02.0
 כדלקמן:

רכיבי בגין ביצוע הפרויקט תשלם החברה בגין ביצוע בפועל של אספקה החלפה ו/או התקנה של  (א)
בהתאם למחירים הנקובים  ,LEDהתאורה במתקנים הקיימים בגופי תאורה חדשים בטכנולוגיית 

קבלן ובתוספת מע"מ על פי שיעורו בדין.  י העל יד הבכתב הכמויות, בניכוי אחוז ההפחתה שהוצע
 "(התמורה בגין הפרויקט)להלן:" 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם כי התמורה כוללת בין היתר )אך לא רק( גם את  (ב)

 ההוצאות כדלקמן:  

התקנת אמצעי זהירות למניעת פגיעות הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתרי התקנת  .1
 ם; רכיבי התאורה החדשי

 השתתפות בישיבות עבודה בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט;  .2

כל החומרים )ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה ו/או המשמשים  .3
 לביצועה( הפחת שלהם והמיסים החלים עליהם; 

פי ההסכם, לרבות תשלום בגין כח אדם שימוש בציוד מכני כלי עבודה -ביצוע כל העבודות על .4
פי -מכשירים מכונות פיגומים וכל ציוד אחר שנדרש לצורך מילוי התחייבויות הקבלן על

 ההסכם לרבות אחזקתם פירוקם וסילוקם בתום העבודות; 

בודה ובכלל זה העמסתם ופריקתם הובלת כל החומרים הציוד כלי העבודה וכו' אל אתרי הע .5

 אחסנתם ושמירה עליהם באתרים; 
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הוצאות הגנה וביטוח של החומרים העבודות המבנים העובדים בטוח צד שלישי וכו  תיקונים  .6
 החלפות  שיפוצים וכד' תוך כדי העבודה או לאחריה; 

כל השירותים שמחויב הקבלן ליתן על פי חוזה זה במסגרת תקופת האחריות והשירות  .7
 כהגדרתה בחוזה זה ; 

ביצוע עבודות הנדרשות למניעת קיומו של סיכון בטיחותי ו/או למניעת נזקים ממושכים ו/או  .8
 הפיכים לנכסים, בהתאם להחלטת המנהל מטעם העירייה.-נזקים בלתי

בגין הפרויקט והתמורה בגין , כי התמורה יל מובהר למען הסר ספקמן האמור לע מבלי לגרוע (ג)
התמורה  ךמהס 2%ניהול ופיקוח בסך השווה ל  אינם כוללים עלויותתקופת האחריות והשרות 

 היחסי החלק לקבלת כתנאי וזאת קבלה חשבון וכנגדלחברה בהמחאה בנקאית  אשר ישולמו
 .ההתקשרות בהסכם המפורטים התשלום תנאי פי על התמורה בתשלום

העירייה העלאות או שינויים בתמורה בהתאם חברה ו/או הקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מ (ד)
לתנאי חוזה זה בין מחמת עלויות שכר עבודה שינויים בשערי מטבעות שינויים במחירי חומרים  

ירים ובין הטלתם או העלאתם של מסים  היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג בין יש
 עקיפים או מחמת כל גורם נוסף אחר.

  :בגין התמורה בגין הפרויקט  אופן התשלום .02.0

על הקבלן להמציא למנהל חשבונות ביניים לחלקי העבודות שבוצעו כבר, בהתאם ללוח הזמנים  (א)

ושלבי ההתקדמות בביצוע העבודות, כפי שהוגדרו בצו התחלת העבודה או כפי שייקבעו ע"י המנהל. 
בידי המנהל לעכב אישור חשבון ביניים והעברתו לתשלום, אם הקבלן יפגר בביצוע העבודות הרשות 

 לעומת לוח הזמנים ושלבי ההתקדמות.

ועל גבי  חברה הקבלן יגיש את חשבונות הביניים באמצעות תוכנת מחשב הנהוגה באותה עת אצל ה (ב)
וחתום על ידו של כל חשבון  מדיה מגנטית. בנוסף לעותק במדיה מגנטית יגיש הקבלן עותק מודפס

 ביניים.

כולל מע"מ. במקרים מיוחדים ₪ 500,000חשבון ביניים יוגש פעם בחודש כאשר לא יפחת מסך  (ג)
 רשאי המנהל לאשר חשבונות ביניים בשיעור נמוך יותר, ובהתאם לנסיבות. 

חברה "י החשבון ביניים של הקבלן, כפי שאושר בחתימת המנהל ובחתימת גזבר העירייה, ישולם ע  (ד)
 שהכסף ובלבד 2517-חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"זבהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים 

 .המממן הגורם מאת החברה אצל התקבל

אישור תשלומי ביניים וכן ביצועם של תשלומים אלה, אין בהם משום אישור לקבלת חלקי עבודות  (ה)
או המנהל לטיב המלאכה שנעשתה בביצוע  חברה שנכללו בחשבונות הביניים, או הסכמת ה

העבודות או לאיכותם של החומרים, או לנכונות של מחירים ו/או כמויות כל שהם שעליהם 
 מבוססים תשלומי הביניים.

 הקבלן יצרף לכל חשבון בין היתר את המסמכים הבאים כתנאי לקבלתו ובדיקתו: (ו)

 לו"ז מעודכן. .1
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 דו"ח ניצול תקציב חוזי. .2

 איכות הכוללים את כל המסמכים הרלוונטיים.דו"חות בקרת  .3

 דו"חות בטיחות של ממונה הבטיחות מטעם הקבלן. .4

 יומן עבודה. .5

לגופי התאורה כולל ציון דגם ג"ת המותקן וכל הרכיבים שהותקנו כולל צילום  GISמיפוי  .6
 תמונה.

לולה דוח מדידות תאורה ע"י מודד מוסמך לכל הרחובות אשר בוצעה בהן העבודה, עלות זו כ .7
 בעלות הגופים.

 בגין פרויקט חשבון סופי  (ז)

תשלום החשבון הסופי לידי הקבלן, כפי שנקבע לעיל, יהיה לאחר הפחתת כל סכום ששולם  .1
לקבלן עד אותה עת על חשבון שכר החוזה, אם שולם, ובניכוי כל סכום המגיע למזמין על פי 

לקבלן עפ"י החוזה בהתאם חוזה זה ובין שמגיע לו מכל סיבה אחרת. הכספים המגיעים 
חוק מוסר בהתאם להוראות חברה על פי נוהלי החברה לחשבון הסופי, ישולמו לקבלן ע"י ה

 החברה אצל התקבל שהכסף ובלבד 2517-חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"זתשלומים 
 .המממן הגורם מאת

בון סופי יום מתאריך הוצאת תעודת השלמת העבודות, יגיש הקבלן חש 65 -לא יאוחר מ .2
בצירוף כל המסמכים הקשורים בו. המנהל יהיה רשאי שלא לאשר סעיפים מתוך החשבון 
הסופי, באופן מלא או חלקי, ככל שלדעתו הסכומים האמורים בהם אינם מגיעים לקבלן 
בהתאם להוראות הסכם זה. הסכום שישולם לקבלן עבור החשבון הסופי ייקבע סופית ע"י 

 יום מיום הגשת החשבון הסופי. 65 -המנהל, לא יאוחר מ

החשבון הסופי שיוגש ע"י הקבלן יכלול את כל תביעותיו ויצורפו לו דפי מדידה, דפי ריכוז  .3
וחישוב כמויות, ניתוח מחירים לסעיפים חריגים וכל המסמכים שידרשו להגישם ע"י המנהל. 

ל גבי מדיה וע חברה החשבון הסופי יוגש באמצעות תוכנת מחשב הנהוגה באותה עת אצל ה
מגנטית. בנוסף לעותק במדיה מגנטית יגיש הקבלן עותק מודפס וחתום על ידו של החשבון 

 הסופי. 

בנוסף לכך ימציא הקבלן לפני התשלום הצהרה על חיסול תביעותיו כלפי המזמין בכל הקשור   (ח)
 לביצוע העבודות על ידו, בהתאם לנוסח היעדר התביעות המצורף להסכם זה.

יום לא יהווה הפרה של  14הצדדים כי איחור בתשלום מצד העירייה אשר לא יעלה על מוסכם בין  (ט)
  חוזה זה והקבלן לא יהיה זכאי לכל סעד כספי ו/או אחר בגין איחור כאמור.

שולמו לקבלן תשלומי יתר, יחזירם למזמין מיד עם דרישתו הראשונה ובתוספת ריבית החשב  (י)
 אמור, ועד ליום התשלום בפועל.הכללי, מיום היווצרות החוב להחזר, כ

מס ההכנסה שיחול על הקבלן בגין התמורה שישלם המזמין לקבלן כאמור בהסכם זה ישולם על ידי  (יא)
הקבלן, והמזמין ינכה מהתמורה מס הכנסה במקור בהתאם לחוק, אלא אם ימציא הקבלן פטור 

  ממס הכנסה ו/או פטור מניכוי מס הכנסה במקור.
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 כל ספק כי התמורה בכלל ובכל שלב ושלב אינה צמודה. מובהר בזאת למען הסר  .02.2

מובהר בזאת כי המצאת חשבונית הינה  תנאי לתשלום התמורה וכי במידה וחל עיכוב בהמצאה, לא יהא  .02.4
 בכך כדי להטיל אחריות ו/או חובה כלשהי על החברה.   

הסכומים המפורטים לעיל הינם מלוא התשלומים אשר ישולמו ע"י החברה לקבלן, בתמורה לביצוע  .02.5

 העבודות בהתאם להסכם זה ונספחיו.   

באם יחולו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה כלשהם על פי כל דין, יחולו הם על הקבלן וישולמו על  .02.6
 ידו מעצם היותו קבלן עצמאי.    

זכויות החברה על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין, תהא החברה רשאית לקזז מכל סכום מבלי לגרוע מ  .02.3
אשר יגיע לקבלן מאת החברה כל סכום שהחברה נאלצה לשלם במהלך תקופת הביצוע  ושחובת תשלומו 
 חלה על הקבלן. למרות האמור לעיל, לא תקזז החברה כל סכום לפני שהודיעה לקבלן על כוונתה זו, ולפני

 ימים ממתן ההודעה.   3שאפשרה לו, לתקן את הדרוש, תוך 

 קנסות  .02.3

בזה כי בנוסף לכל סעד או תרופה המוקנים בגין הפרת ההסכם או אי מילוי התחייבויות הקבלן  מוסכם
 לפי חוזה זה יחולו הסעדים ו/או התרופות הבאים:

ימלא הקבלן את התחייבויותיו לבצוע העבודות בהתאם להסכם זה ונספחיו כולם או חלקם  לא (א)

ו/או לא ימלא אחר הוראות המפקח ו/או לא תיקן הקבלן את הטעון תיקון כפי שנקבע על ידי 
המפקח תוך פרק הזמן שקבע המפקח, יהא הקבלן חייב לשלם לחברה פיצויים קבועים ומוסכמים 

להסכם זה ו/או המפרטים הטכניים המסומנים כנספחים  ח'ת המסומן כנספח השרו לנספחבהתאם 
סלילה מהסכם זה. הסכום יהיה צמוד למדד תשומות ה יםבלתי נפרד יםחלקים המהווב' ו -א' ו

או לגרוע מיתר חיוביו של  חית, החל מיום חתימת הסכם זה. אין בתשלום זה כדי להפוהגישור
 הקבלן עפ"י הסכם זה.    

כספים עבור פיצויים שיגיעו לחברה מהקבלן ע"פ הסכם זה תהא החברה רשאית לקזז וזאת ה כל (ב)
זה. כמו  סכםמבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לחברה ע"פ דין ו/או מכוח הוראה אחרת מכוח ה

 כן, תהיה החברה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית של הקבלן שברשותה.

     אי קיום יחסי עובד ומעביד .00

הקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור יחסי עובד  .00.0
ומעביד בינו לבין החברה. כמו כן מצהיר הקבלן בזאת, כי הוא המעביד של עובדיו וכי אין בהסכם זה כדי 

 ליצור יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין מי מעובדיו.  

או מועסקי הקבלן /כי החברה לא תהיה מעבידתם של עובדי ו ומוסכם בזאת,למען הסר הספק, מוצהר  .00.0
   והם יהיו עובדיו של הקבלן בלבד.

חובה או חבות  או מועסקיו בגין כל אחריות,/הקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו כמו כן, .00.2
בתשלומים  ליות האמור לעיל,אך מבלי לפגוע בכל שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות,

שכר עבודה כמשמעותו  ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, לביטוח לאומי,

, 1063-ג"תשכ צוויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, 1058 -ח "תשי בחוק הגנת השכר,
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, תשלומים 1051-א"תשי וחה,י חוק שעות עבודה ומנ"תשלומים כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ
על פי  וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל וסוג שהוא, והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן,

     הסדר קיבוצי וצו הרחבה. הסכם, כל דין,

 כאמור, במידה ותחויב בתשלום, מיד עם דרישתה הראשונה, הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את החברה, .00.4
  או למועסקיו./לעובדיו ואו /לקבלן ו

  אחריות וביטוח .00

 אחריות הקבלן לנזק .00.0

ו/או החל מיום תקופת האחריות והשרות ועד  מיום מתן צו התחלת עבודה ועד מתן תעודות השלמה (א)
, יהיה הקבלן אחראי לשמירת הציוד/מתקנים המסופקים על ידו ו/או תום תוקפו של הסכם זה

לעבודות ההתקנה ו/או עבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על 

ידי הקבלן. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר עבודה ו/או למבנה  מסיבה כלשהי יהיה על 
קדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו בה

ו/או המבנה  במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון החברה והמתאימות בכל פרטיהן להוראות 
 החוזה. 

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה מציוד/מוצרים/מתקנים לקויים שסופקו על  (ב)
אחריותו של הקבלן תחול גם במקרה של פעולות בניה ו/או שינוי  ידו ו/או מעבודות התקנה לקויות.

מכל סוג בתחום השטחים הציבוריים שסמוכים לאתר העבודה. הקבלן פוטר את החברה מאחריות 

לנזקים כאמור לעיל, הקבלן ישפה את החברה על כל תביעה שתוגש נגדה כתוצאה ו/או בקשר 
 קשר לכך. לאמור וכן יישא בהוצאות ההגנה המשפטית וב

קטן )א( , )ב( לעיל, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה -הוראות סעיף (ג)
 ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון.

בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית החברה לקבל מאת הקבלן,  (ד)
נה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה החברה ועבור לפי דרישה ראשו

נזקים שהחברה החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל 
 בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי החברה וקביעותה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

 אחריות לגוף או  לרכוש  .00.0

יהיה הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה כל  –ביחסים בין הקבלן לחברה 
מין וסוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או אגוד, לרבות לחברה ו/או לכל רשות 

וצר ו/או ציוד המצוי עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים האחרים ו/או לכל מבנה ו/או עבודה ו/או מ

באתר עבודה ו/או כל מבנה ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד המצוי מחוץ לאתר עבודה ו/או לכל צד שלישי 
אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן  ו/או 

על ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני משנה המועסקים 
הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה שלו, בין בתקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת 

. הקבלן יישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל והשרות האחריות
ו מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/א

לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין 
אחר לנזקים שייגרמו כאמור לחברה ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות. מובהר כי  הקבלן 
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לא ומיד עם קבלת דרישה בכתב מאת החברה, את החברה ו/או עובדיה מתחייב לשפות ולפצות באופן מ
ו/או שלוחיה בכל סכום אשר תדרוש החברה אשר החברה בחרה לשלמו במקום הקבלן בקשר לנזקים 

 אשר הקבלן אחראי להם.

 אחריות לעובדים  .00.2

ים בשרותו הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצא
ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל אדם אחר 
הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל 

 שהם במהלך ביצוע העבודות .

 אחריות לרכוש ציבורי  .00.4

לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול,  הקבלן יהיה אחראי

חשמל, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי 
ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע 

עבודות. הקבלן יתקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונה ה
של החברה ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן לדאוג 

תר קרקעיים העוברים בא -מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת 
 העבודה.

 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן .00.5

הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן, החבלות  (א)
והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי ההסכם  ו/או על פי כל דין, ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות 

 דלעיל. 12.4 - 12.1האמור אלה הנזכרים ומפורטים בסעיפים 

הקבלן מתחייב לבוא בנעלי החברה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה במידה ויתבעו ביחד ו/או לחוד בגין  (ב)
נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות ההסכם ו/או הוראות כל דין, לרבות ומבלי לגרוע 

 דלעיל. 12.4 - 12.1מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים 

מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את החברה ו/או עובדיה הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן  (ג)
ו/או שלוחיה בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר הקבלן אחראי 
להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובלבד שניתנה לחברה הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור 

 או נשלחה אליה הודעת צד ג' באותה תביעה.

בלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד החברה צו מ (ד)

מאת בית המשפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורמים הנ"ל על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, 
וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת 

ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל, או בגין כל הצו 
 עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל.

כמו כן, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את החברה על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה 
ם, בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם שהיא, שתוגש, אם  ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אד
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ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט בחוזה ו/א 
 קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו לחברה במלואן.

לתקן בעצמה ו/או באמצעות מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה, החברה תהיה רשאית  (ה)
אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון הקבלן, והקבלן ישא 

 הוצאות כלליות של החברה. 25%בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים בתוספת 

ו, תהיה כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה, והחברה חויבה כדין לשלמ (ו)
החברה רשאית, מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו 
מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת החברה בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן 

 בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות הנזכרות לעיל".

 ביטוח .00.6

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן כמפורט לעיל, לעיל ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל דין  (א)
 .מובהר כי על הקבלן יחולו הוראות נספח הביטוח המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו

  ביטול ההסכם.   .02

החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי סיום על ידי  .02.0
 )במילים: ארבעה עשר( יום מראש ובכתב.  14מתן הודעה בכתב לקבלן 

נתנה החברה הודעה כאמור, יהא הקבלן זכאי לתמורה בגין העבודות ו/או הציוד שסופק  על ידו עד מועד 

 אמור.  סיום ההסכם כ

מוצהר ומובהר כי הקבלן מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שהיא אשר עשויה להיות לו 
 באשר לשיקול דעתה של החברה בגין הפסקת ההתקשרות עמו כאמור. 

החברה תהא רשאית, בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם זה ועל פי כל דין, להביא הסכם זה  .02.0
לקצו אם הקבלן הוכרז כפושט רגל או מונה לו כונס נכסים או לחלופין אם הקבלן הוא חברה שקיבלה 

ניתנה לגביה החלטת פירוק או ניתן לגביה צו פירוק או מונה לה מפרק או כונס נכסים או מנהל קבוע או 

יום ממועד קבלתם או אם הקבלן  65החלטה אחרת והצו, המנוי או ההחלטה האמורים לא בוטלו תוך 
-205או  עבירה פלילית  לפי סעיפים  הורשע בפלילים או הוגש כנגדו כתב אישום בעבירה שנושאה פיסקלי

לחוק  383-303או לפי סעיפים  )להלן: "חוק העונשין"(, 1077 -)עבירות שוחד( לחוק העונשין, התשל"ז 207
לחוק העונשין )עבירות מרמה, סחיטה ועושק( ו/או  438עד  414העונשין )עבירות גניבה(, או לפי סעיפים 

בעניין הרלבנטי לביצוע העבודות ו/או בגין פגיעה בנפש מכל סוג שהוא, ו/או הוצא כנגדו ו/או נגד מנהל 
או הפר הקבלן  .2551-, התשס"בחוק מניעת הטרדה מאיימתממנהליו צו למניעת הטרדה מאיימת עלפי 

ראות הסכם זה. לצורך ביטול ההסכם מן הטעמים לעיל, לא תהא החברה חייבת הפרה יסודית של הו

 בהודעה מוקדמת. 

למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת שיש לחברה עפ"י הסכם זה  .02.2
  לעיל.  13.2 ו/או 13.1ו/או עפ"י כל דין לרבות בגין הפרת תנאי כלשהו בהסכם זה שאינו מצוין בסעיפים 

הסב הקבלן את הסכם זה ו/או את חובותיו על פי הסכם זה בכל דרך שהיא לאדם אחר או לגוף משפטי  .02.4
אחר בין אם באישור החברה מראש ובכתב ובין אם לאו, והאדם האחר ו/או הגוף המשפטי האחר  פשט 

נציג ביהמ"ש )בין אם מרצון ובין את הרגל או ניתן נגדו צו כינוס נכסים או החל בפירוק או בהפעלה על ידי 

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA
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אם באמצעות צו של בית משפט למעט פירוק ללא חיסול עסקים אלא לשם יצירת גוף מאוגד אחר( יהווה 
הדבר הפעלה אוטומטית של ביטול הסכם זה וסילוק ידו של הקבלן ו/או האדם האחר ו/או הגוף המשפטי 

סכם זה לא יהיו כחלק מנכסי האדם האחר ו/או האחר מביצוע העבודות נשוא הסכם זה, ועבודות נשוא ה
 הגוף המשפטי האחר לטובת נושיו.

כל נזק שיגרם לקבלן ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטול ההסכם עפ"י הוראות הסכם זה, יחול על הקבלן,  .02.5

ולקבלן לא תהא כלפי החברה ו/או מי מטעמה כל טענה, דרישה או תביעה ביחס לביטול ההסכם, נזקים 
 לו, החזר השקעתו, וכל פיצוי אחר.   שנגרמו 

לעיל, תהא החברה רשאית לתפוס את המגרש, כולו או  13.2ו/או  13.1בוטל ההסכם כאמור בסעיפים  .02.6
חלקו ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את ביצוע העבודות לפי הענין, בעצמה או באמצעות קבלן 

 אחר או בכל דרך אחרת.

   בלני משנההעברת ההסכם ו0או העסקת ק .04

הקבלן אינו רשאי להפעיל קבלן משנה לעבודות נשוא הסכם זה  מבלי לקבל את אישור החברה מראש   .04.0
 ובכתב ובכפוף לכך שקבלן המשנה הינו בעל הרישיונות המתאימים לביצוע העבודות.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מודגש  למען הסר ספק כי הקבלן אינו רשאי להסב את הסכם זה ו/או את  .04.0
חובותיו על פי הסכם זה בכל דרך שהיא לאדם אחר או לגוף משפטי אחר אלא באישור החברה מראש 

 ובכתב. 

שפטי אחר הסבת ההסכם זה ו/או את חובותיו על פי הסכם זה בכל דרך שהיא לאדם אחר או לגוף מ
, ואשר לא יאושר והתנאים הכלליים למכרז כאמור לעיל אשר אינו עומד בתנאים המפורטים בתנאי הסף

יהווה הפרה יסודית של הוראות הסכם ההתקשרות אשר בעטיה תהא  ,על ידי החברה מראש ובכתב
  .לביטול הסכם זה לאלתרוכן להפסקת ₪  255,555החברה  זכאית לפיצוי מוסכם בסך של 

לאדם  ,בכל דרך שהיאזה, על פי הסכם  של הקבלן  ו/או את חובותיוזה ובהר ויודגש כי הסבת הסכם י .04.2
וכי במשך כל זמן קבלן אחר או לגוף משפטי אחר באישור החברה כאמור, אינו מנתק את הקשר עם ה

באתר, נוכח נוכח קבלן המועסק באופן ישיר על ידי הקבלן, , יהיה נציג הזה  ביצוע העבודות וקיום הסכם
האדם אחר או הגוף , ו/או  קבלני המשנהכל פעולותיהם של בישיבות האתר ואחראי באופן ישיר על 

 משפטי האחר שההסכם ו/או החובות הקבלן עלפי הסכם זה הוסבו אליו. 

על הקשר איתם ועל העברת הנחיות החברה והמפקח ווידוא קיומם וביצועם מול קבלן הנציג יהיה אחראי  
ו/או , האדם אחר או הגוף משפטי האחר שההסכם ו/או החובות הקבלן עלפי הסכם זה  המאושרהמשנה 

 הוסבו אליו. 

ו/או  הקבלן מתחייב, כתנאי לקבלת אישור החברה להעסקת קבלני משנה,מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .04.4
חר או לגוף להסבת הסכם זה ו/או את חובותיו של הקבלן  על פי הסכם זה, בכל דרך שהיא, לאדם א

ו/או האדם האחר ו/או הגוף המשפטי  להעביר לחברה תעודות המעידות כי קבלן המשנה משפטי אחר,
 הינו קבלן מורשה לרבות המלצות ופירוט אנשי קשר. האחר 

לחוק  6סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, כהגדרתה בסעיף  .04.5
ותזכה את החברה בפיצויים מוסכמים מראש בסך  1075 –פרת הסכם(, תשל"א החוזים )תרופות בשל ה
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לעיל, וזאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד ותרופה  0.1מהיקף התמורה המפורטת בסעיף  15%של 
 . אחרים עפ"י חוזה זה או עפ"י כל דין

 ערבויות  .05

הסכם זה )להלן:" גמר העבודות"(,   נשואהפרויקט  להבטחת מילוי התחייבויותיו עד גמר ביצוע העבודות .05.0
כולן או חלקן, ימציא הקבלן לחברה במעמד חתימת הסכם זה, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד 

כתב הכמויות התמורה על פי מסך סיכום  אחוזים ( חמישה)במילים:  5% סלילה הגישורתשומות ה
נוסח הערבות מצורף לחוזה זה, מסומן  . וכולל מע"מת המציע הנחזה בהפחתת להסכם  י' המסומן כנספח

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  'הכנספח 

 חודשים מיום חתימת הסכם זה.      12תוקף הערבות למשך 

 שנקבע בהסכם זה לביצוע הפרויקט מובהר בזאת כי במידה וביצוע העבודות לא יסתיימו תוך פרק הזמן  .05.0

בכל פעם בשישה חודשים, עד גמר  15.1לעיל, תהא רשאית החברה להאריך את הערבות המפורטת בסעיף 
 נשוא הסכם זה.  הפרויקט  ביצוע עבודות 

, ימציא הקבלן בהסכם זהוכתנאי לקבלת תעודת השלמה כאמור תחילת תקופת האחריות והשרות עם  .05.2
סך השווה לשלוש לצרכן ב סלילה והגישורהלחברה, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד תשומות 
חודשים מיום קבלת  12לתקופה של לעיל, פעמים התמורה החודשית בגין תקופת האחריות והשרות 

ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ו' כנספח תעודת ההשלמה. נוסח הערבות מצורף לחוזה זה, מסומן 
חודשים בכל פעם עד תום תקופת האחריות  12 -ערבות זו תוארך ב"(. האחריות והשרות)להן:"ערבות 

 והשרות.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמשנה הערבויות כפיצוי מוסכם בגין הפרה יסודית של תנאי הסכם  .05.4
 זה  ו/או להבטחה ולכיסוי של:  

כל נזק או הפסד העלול להיגרם לחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי של תנאי כלשהו  (א)
     או על ידי מי מעובדיו./ם זה על ידי הקבלן ומתנאי הסכ

 או להתחייב בהם, או לשלם, כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהחברה עלולה להוציא, (ב)

     בקשר עם הסכם זה.

אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או כדי להוות תקרה להתחייבויותיו של הקבלן בכל מקרה  (ג)
    שהוא על פי הסכם זה.

י לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמשנה הערבויות כפיצוי מוסכם בין הצדדים במקרה של מבל (יב)
 הפרה יסודית של הוראות ההסכם.  

  6כהגדרתה  בסעיף  סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, (יג)
 .1970  -א "תשל )  בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם

  תפקידיו וסמכויותיו של המנהל  - הפיקוח .06

 המנהל רשאי אך לא חייב למנות מי מטעמו לשמש כמפקח על עבודת הקבלן.  .06.0
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המנהל או מי מטעמו מוסמך להוציא לקבלן צו התחלת עבודה כללי או חלקי להתקנת רכיבי התאורה  .06.0
 קט.החדשים וכן לקבוע את סדר העבודה ולתת כל הנחיה מקצועית הנדרשת לצורך ביצוע הפרוי

המנהל או מי מטעמו מוסמך לבקר לבדוק ולפקח על טיב העבודה החומרים רמת ביצועה וכח האדם בקשר  .06.2
לביצועה והכול בהתאם להוראות ההסכם. כן יהיה המנהל רשאי למסור הודעה לקבלן בדבר אי אישורה 

דה או השימוש של עבודה או חלקה או חומרים מסוימים. ניתנה הודעה כנ"ל יפסיק הקבלן את אותה העבו

 באותם החומרים עד לקבלת החלטתו של המנהל. 

בנוסף, מוסמך המנהל, או מי מטעמו, ליתן מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עבודה המתחייבות לדעתו  .06.4
לצורך ביצוע העבודה והקבלן מתחייב לפעול על פיהן במלואן. מוסכם כי בכל עניין קביעת המנהל תהיה 

 ייב לפעול על פיה. סופית ומכרעת  והקבלן מתח

-מצא המנהל כי הקבלן אינו עומד בתנאים ובדרישות הקבועים בהסכם ו/או בתוכנית העבודה שאושרה על .06.5

ידו יהיה רשאי לדרוש מהקבלן לעמוד בתנאי ההסכם ו/או לדרוש ממנו להפסיק את ביצוע התקנת 
 הרכיבים או את הפעלתם כל עוד הוא אינו עומד בתנאי ההסכם . 

וסמך המנהל או מי מטעמו ליתן לקבלן מעת לעת הנחיות ו/או הוראות עבודה המתחייבות לדעתו בנוסף, מ .06.6
לצורך התקנה/הפעלה של רכיבי התאורה החדשים באופן בטיחותי והקבלן מתחייב לפעול על פיהן 

 במלואן. למען הסר ספק מובהר כי הנחיות המנהל בעניין זה יהיו סבירות ומקצועיות. 

ל פי הבנתו ושיקול דעתו המקצועי, לדרוש מהקבלן לבצע עבודות הנדרשות למניעת קיומו המנהל רשאי, ע .06.3

הפיכים לנכסים והקבלן מתחייב -של סיכון בטיחותי ו/או למניעת נזקים ממושכים ו/או נזקים בלתי
שעות מעת שקיבל את דרישת המנהל בעניין  4להתחיל בביצוע העבודות על חשבונו כאמור ולא יאוחר מ 

 צען באופן רציף ויעיל ולסיימן בהקדם האפשרי. לב

עירייה  אישרה חברה ו/או הלפי הוראות המנהל, חייב הקבלן לאפשר לכל אדם או גוף אחר שהמנהל או ה .06.3
 וכן לעובדיהם לבצע עבודות כלשהן בגופי התאורה . 

לתקן על חשבונו  נתגלה פגם או ליקוי באופן ביצוע העבודות, רשאי המנהל או מי מטעמו לדרוש מהקבלן .06.8

והכל חברה הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים ל
 מבלי לגרוע בזכויות העירייה עפ"י ההסכם או עפ"י כל דין וכל תרופה או סעד אחר. 

 המנהל או מי מטעמו יבדוק ויאשר את יומן העבודה וטפסי הדיווח והביקורת.  .06.02

 כויות נוספות של המנהל נקובות ביתר מסמכי המכרז ובמפרטים. סמ .06.00

רשאי לבדוק את העבודות ,להשגיח ולתאם את ביצוען וכן לבדוק את טיב המוצרים המסופקים מנהל ה .06.00

וטיב החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודות והכל בין באתר 
העבודה ובין מחוצה לו. כן רשאי הוא לבדוק אם קבלן המשנה מבצע כהלכה את הוראות הסכם זה 

 ו, את הוראות המנכ"ל ואת הוראותיו. ונספחי

יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב המוצרים/ציוד/חומרים, לטיב מנהל ה .06.02
לא יפטרו את מנהל העבודות ולאופן ביצוען. שום דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשה או מחדל מצד ה

 בהתאם הקבלן מאחריותו למילוי תנאי הסכם זה ולבצוע העבודות 

 יומן העבודה .03
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הקבלן ירשום ביומן מדי יום ביומו פרטים על אופן ביצוע העבודה באתר ע"י הקבלן כדלקמן, והקבלן  .03.0
 יחתום ויאשר את הפרטים שירשמו:   

 מספרם של  העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו בביצוע העבודות. (א)

 ל/מאתר העבודה .כמויות החומרים/מוצרים/ציוד למיניהם המוצאים ו/או המובאים  (ב)

 כמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע העבודות. (ג)

 הציוד המכני המובא לאתר העבודה והמוצא ממנו. (ד)

 השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות. (ה)

 תנאי מזג האויר השוררים באתר העבודה. (ו)

 התקדמות בביצוע העבודות במשך היום. (ז)

 תקלות והפרעות בביצוע העבודות. (ח)

 פרטים בדבר: המפקח ירשום ביומן .03.0

 הוראות המפקח בדבר מהלך ביצוע העבודות. (א)

 כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות.  (ב)

 היומן ייחתם כל יום על ידי הקבלן והמפקח והעתק חתום ממנו ימסר לקבלן.  .03.2

ימים מיום ציון  7ם בו תוך לקבלן או לבא כוחו המוסמך הרשות להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומי .03.4
 המפורט ביומן. דבר הסתייגותו של הקבלן ירשם ביומן.

הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע העבודות, אולם רישומים אלה לא יחייבו את החברה.  .03.5
 למען הסר ספק מובהר בזה כי בביצוע העבודות הוראות המפקח הן ההוראות המחייבות. 

ימים מעת הרישום, רואים  7תוך  17.4ו בא כוחו המוסמך על הסתייגותו כאמור בסעיף לא הודיע הקבלן א .03.6
 אותם כאילו אישרו את נכונות הפרטים הרשומים ביומן. 

ישמשו כראיה בין  17.5רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן מסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף  .03.3
 לעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי הסכם זה. הצדדים על העובדות הכלולות בו, אולם לא ישמשו כש

הקבלן יאפשר ויגיש את כל העזרה הדרושה למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו להיכנס בכל עת לאתר  .03.3

העבודה ולכל מקום אשר בו נעשית עבודה כלשהי לביצוע הסכם זה וכן לכל מקום שממנו מובאים 
 זה.חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע הסכם 

  :העירייה כמפעל חיוני .03

"מפעל למתן שירותים קיומים"  -הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי העירייה מוכרת כ "מפעל חיוני" ו/או כ .03.0
והקבלן מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או 

 יותר מחוקים הבאים: 
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המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות מיוחדות( ידי השר -הכרזה על מצב חירום על (א)
 תשל"ד.

 . 1051-ג לחוק ההתגוננות האזרחית תשי"א0הכרזה מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  (ב)

 -א לפקודת המשטרה )נוסח חדש( תשל"א05הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  (ג)

1071. 

 לחוק יסוד הממשלה. 38סעיף  הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות (ד)

אזי תחולנה הוראות החוקים הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום תשכ"ז ו/או הוראת כל 
דין רלבנטי אחר גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הספק המשמשים לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה 

 זה.

 .  מן חירום בנוסח המצ"ב לחוזה ההתקשרותהקבלן יחתום על כתב התחייבות לאספקת שירותים בז .03.0

 כללי:    .08

הסכמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים, או הנחה, או דחייה שניתנה לצד אחד לא יהוו  .08.0
 תקדים למקרה אחר.  

לא השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה, אין לראות בכך הקלה או  .08.0

ויתור על אותן הזכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים 
 וסמכויות המפקח כמותנה בהסכם זה. 

היחסים המשפטיים ביניהם והוא מבטל כל הסכם,  הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים ואת .08.2
 מצג ו/או הסכמה קודמים שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה, על ידי מי מהצדדים. 

כל שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת הצדדים לו, וכל עוד לא נעשה כן, לא  .08.4
 יהיה לו כל תוקף.  

ולה מצד החברה לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת זכויותיה, אלא אם כן ארכה, ויתור, הימנעות מפע .08.5
 נעשו בכתב ובמפורש בחתימת מורשי החתימה של החברה. 

מובהר בזאת למען הסר כל קבלן וזאת מבלי לגרוע ומבלי לפגוע מזכותה של החברה בהתאם להוראות  .08.6
ת לקזז כל סכום ו/או תשלום מן התמורה הסכם זה  ו/או בהתאם להוראות כל דין כי החברה תהיה זכאי

 לה זכאי הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה, רבות בגין פיצוי, קנס, הפרה, שיפוי, חוב, חיוב והשתתפות. 

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.   .08.3

ה שעות מיום מסירת 72כל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך  .08.3
 כדבר דואר רשום. 

הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם, אם יהיה, והוראות סעיף זה יחולו על  .08.8
 הכתובות החדשות.
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

 לראייה באו הצדדים על החתום : ו

 _______________                                                       __________________ 

 חברה ה                           הקבלן            

אני הח"מ עו"ד _______________ מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של הקבלן וכי חתימות 
 דלעיל מחייבות את הקבלן לכל דבר ועניין.

       ___________________ 
 חתימה וחותמת.                 
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

 

 0200202   'פומבי  מסמכרז 

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 

 

 

 
 

 נספח א
 

 מפרט טכני תאורת רחובות
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

 נספח א'

 מפרט טכני תאורת רחובות ותשתיות
  כללי  

המפרט הטכני המפורט להלן מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז וכולל הוראות בעניינים  .1
 הבאים:  

 רשימת מסמכים טכניים אותם יש לצרף להצעה.  .א
 תכנון כללי להתקנת רכיבי תאורת רחוב  .  .ב
 התקנה הפעלה ותחזוקה .  .ג
 אבטחה.  .ד
 שירות.  .ה

 על המפורט ביתר מסמכי המכרז ולא לגרוע ממנו.  להוסיףמפרט זה בא  .2
מובהר ומודגש בזאת, כי על הרכיבים שיותקנו בגופי התאורה המפורטים בנספח א'  .3

 וד בכל התנאים והדרישות המפורטים בנספח זה במצטבר . לעמ
 כמו כן מובהר, כי על הזוכה לערוך סקר מצב מקיף. .4
מובהר ומודגש בזה שחובת תיאום גוף התאורה לזרוע הקיימת על העמוד חלה על הזוכה  .5

בלבד והעירייה המקומית לא תישא באחריות ובעלויות מתאם לגופים המוצעים ע"י 
 הזוכה.

 משרד הביטחון המעודכן. 58ה משלים למפרט מפרט ז .6
 

  הגדרות
מכשיר חשמלי שנועד להאיר שטחים באופן מלאכותי. מקור האור בגוף  -" גוף תאורה" .1

 התאורה הוא נורה חשמלית אחת או יותר. 
מבוצע על ידי תוכנה ייעודית אשר מדמה את כל הפרמטרים של  –" חישובי תאורה" .2

התקנת גופי תאורה בסביבה פנימית או חיצונית ובשכלול כל הפרמטרים של הסביבה. 
התוצאה של חישובי כזה תהיה עוצמת האור בכל נקודה במרחב הנדון ושכלולו אל מול 

ס מינימום/מקסימום נתוני המרחב )עוצמת אור ממוצעת/מינימאלית/מקסימלית יח
 וכד.( 

 יועץ במקצוע הרלוונטי לעבודות או מי שמונה על ידו או בא מטעמו.  -" יועץ, מהנדס" .3
פירוט כל הפעילויות בלו"ז הכללי הקשורות להתקנת רכיבי התאורה  -" לוח זמנים כללי" .4

 החדשים. 
ראש העירייה עיריית בית שמש ובעלי התפקיד שהוסמכו על ידי   -"העירייה "/"המזמין" .5

 וכן  וועדת המכרזים בעיריית בית שמש.
 ידי העירייה לנושאים מקצועיים בלבד. -מי שמונה כמנהל הפרויקט על -" המנהל" .6
"מפרט כללי לעבודות בנייה" בהוצאת הועדה הבין משרדית המשותפת  -" מפרט כללי" .7

 למשרד הביטחון משרד הבינוי והשיכון ומע"צ . 
הוראות ותנאים של היועץ לביצוע עבודות נושא חוזה  -" י מיוחדמפרט מיוחד מפרט טכנ" .8

 זה בנוסף "למפרט הכללי."  
גופי תאורה קיימים בתחום העירייה  בית שמש כמפורט  0555 -""המתקנים הקיימים .9

 .ח'במסמך 
 אביזר לתאורה באמצעות חשמל.  -" נורה" .11
ל פריקה חשמלית בגז נורה שעקרון פעולתה הוא על פי העיקרון ש -" נורת פריקה" .11

 הנגרמת כתוצאה ממעבר זרם חשמלי בגז מסוגים שונים: 
עקרון פעולתה הוא זרם חשמלי באדי כספית ובאדי הלידים של  - נורת מטל הלייד .1

 מתכות שונות. *
נורת סודיום (נתרן) אשר נמצא בשפופרת בלחץ גבוה.  –נורת נתרן לחץ גבוה )נל"ג( .2

  לאור המופק ממנה צבע כתום עז.
נורת סודיום (נתרן) אשר נמצא בשפופרת בלחץ נמוך.  -נורת נתרן לחץ נמוך )נל"נ(  .3

 לאור המופק ממנה צבע צהבהב בעל ספקטרום רחב. 
נורה זו מורכבת מדיודה פולטת אור התקן מוליך למחצה אשר פולט אור  -" LED"נורת  .12

 במעבר זרם חשמלי דרכו. 
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

היא הדרך בה הגוף מאיר: הצורה בה  הפוטומטריה של גוף תאורה -" פוטומטריה" .13
 מתפזרות קרני האור הנפלטות מהגוף . 

 ראה גוף תאורה.  –" פנס" .14
החלפת המתקנים הקיימים ברכיבי התאורה החדשים והתקנת למרכזיות  –" הפרויקט" .15

 תאורה.  
העלויות הנוספות הנדרשות מעבר לעלות החלפים לצורך ביצוע בפועל  -" "עלויות נלוות .16

 ת רכיבי התאורה.  של החלפ
רכיבי תאורה המאפשרים חסכון באנרגיה העומדים במפרט  -"רכיבי התאורה החדשים" .17

 הטכני המצורף כנספח א' למכרז. 
 תכנית עדות של הקבלן לעבודות ע"פ חוזה זה.  –" AS MADEתכנית " .18
שנים שתחילתה ממועד קבלת  7תקופה מינימלית של  –" תקופת האחריות והשירות" .19

תעודת השלמה כהגדרתה בהסכם. במהלך תקופה זו יידרש הזוכה להעניק לעירייה 
תיקון ו/או החלפה ללא  –אחריות שירות ותחזוקה כמפורט במסמכי המכרז ובכלל זה 

 תמורה של רכיבי התאורה החדשים( כולם או חלקם). 
כה מחויב לביצוע מדידות תאורה בכל הישוב למצב הקיים עם הזו –" מדידות תאורה" .21

התאורה הקיימת, ולאחר העבר לתאורת לד תבוצע מדידות חוזרות לכל הישוב ע"מ 
, המדידות יבוצעו ע"י מודד 13251להבטיח עליה ברמת התאורה ושמירה על קיום התקן 

 תאורה מוסמך חיצוני המאושר ע"י המתכנן, ללא תוספת מחיר.
 

  LEDגופי תאורה מסוג 
 
 הגדרות: 58.1.155

 עיריית בית שמש. –"המזמין"  .7

הספק/קבלן העונה למכרז זה ובידו כל המידע והמוצרים התואמים את הדרישות  –"המציע" 

 הטכניות.

הכלליים, הטכניים ונהלי המזמין המהווים את פנייתו לקבלת הצעות  –כל המסמכים  -"המכרז" 

 (, תשלומים, ביטוחים וכיו"ב.Procurementהרכש ) לרבות התנהלות תהליכי

 נושא העבודה/כללי: 58.51.151

 מכרז/ חוזה זה, מתייחס לשדרוג מתקני תאורת חוץ בית שמש.

 העבודה כוללת:

 שדרוג/החלפת ציוד הגנה ומיתוג/חלוקה במגשי העמודים, ●

 החלפת מובילים וכבילה במידה ותימצא פגומה, ●

 או לא תקינים בהיבט הקונסטרוקטיבי,החלפת עמודים במידה וימצ ●

 עיריית בית שמש. -באישור מחלקת החשמל  –עמודים ופנסים  –כל הציוד 

 רקע: 58.51.151

עיריית בית שמש, מתכננת פרויקט שדורג והחלפת מתקני תאורת החוץ שבשטחה. לעניין זה, 

"והירוקים" במטרה לקבוע יבחנו ההיבטים הפוטומטרים, הכלכליים, האדריכליים, האורבניים 

( שישמשו את מיזם השדרוג וההחלפה הכולל. הפיילוט יאפשר Benchmarksאמות מידה )

למקבלי ההחלטות בעיריית בית שמש לקבוע פתרונות תאורטיים כוללים לפי יעוד הכבישים 
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

המגמה להתייעלות אנרגטית והקטנת הוצאות התחזוקה. וזאת על בסיס המידע העדכני ביותר 

 Lightחום תאורת החוץ. המגמה הכלל עולמית הינה מעבר גורף לתאורה ממקורות אור בת

Emitting Diode- LED ( :יעילות אנרגטית גבוהה ביחס למקורות אור 1מהסיבות הבאות )

( יכולת בחירה ושליטה בגווני 4( תחזוקה נמוכה, )3( מחזור חיים ארוך,)2קונבנציונליים, )

( יכולת שליטה אופציונלית מבוקרת ועמעום פשוטים ביחס 5, )LED -ואיכויות מקורות האור ה

( מזעור תופעת "זיהום האור" )בבחירת האופטיקה המתאימה( 6למקורות אור קונבנציונליים, )

 כמשדר חדשנות. LED -( ראיית הפתרון מבוסס ה7ושליטה בפיזור,)

 Compliance toצועים" הפתרונות שיוצעו על ידי המציעים ייבדקו על בסיס "עמידה בבי

Performance )המציע יתחייב לעמוד בדרישות הכוללות שיוצגו להלן כתנאי ראשון )אך לא יחיד .

 להיכלל ברשימת הספקים שעיריית בית שמש תדון בהצעתם.

 דרישות מיוחדות:  58.51.152

" חברת "HOTעבודות אשר לגביהן קיימות דרישות או הוראות של רשות מוסכמת )כגון: חברת 

החשמל, משרד התקשורת/ חב' "בזק", משטרה וכו'( והן לא פורטו במפרט זה, באחריות הקבלן 

ללמוד הדרישות ולעמוד בהן. העבודות והחומרים )באם יידרש(יבוצעו בהתאם לאותן הדרישות 

או הוראות. המהנדס רשאי לדרוש מהקבלן המצאת אישור כזה, באם יידרש בנוסף לאמור לעיל 

אינם מתייחסים לסוג המתקן הנדון, אזי יתבססו  -רה שהתקנים הישראליים והזרים ובכל מק

 הדרישות על התקנים הבאים לפי סדרי עדיפויות:

800 ÷ 100 - E.D.V 

ED 17 – BS 7671-2008   WIRING REGULATIONS - E.E.I 

 -לוחות חשמל יצור מרכזיות תאורה יעשה רק על ידי יצרן אשר תחום עיסוקו הבלעדי הינו יצור 

 כפוף לאישור מוקדם של המהנדס.

 )ראה התייחסות פרטנית בהמשך(.  LEDכל מקורות האור במתקן יהיו מסוג 

יהיה המצאת רשימת ציוד מלאה ומפורטת של כל הציוד  -התנאי הבסיסי לאישור קבלן החשמל

 לאישור המזמין או בא כוחו. -שיסופק ויותקן באתר

 דגם ותוצרת ופרטי היבואן/ ספק. הרשימה תכלול מק"ט הציוד,

 : Commissioning -בדיקות הפעלה והרצה  58.51.153

" )כולל אישור HOTכל העבודות טעונות בקורת בודק חשמל מוסמך ורשום, אישור חבה"ח וחב' "

סופי ע"י המהנדס( לאחר השלמתן. הקבלן ידאג בעוד מועד להזמנת נציגי הרשויות לביקורת 

תוכניות "מצב  3ויוודא שהמתקן יהיה מוכן ומושלם ליום הביקורת. כמו כן, ליום הביקורת יוכנו 

 "".AS MADE –סופי" 

וזאת בנוסף לתיקון כל תשלומים לח"ח עבור ביקורת/ביקורות חוזרת תהיינה ע"ח הקבלן 

הליקויים אשר ימצאו תוך כדי מהלך הביקורת )במידה וימצאו(. אין לחבר מתקן החשמל לרשת 
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

הארצית/פרטית ללא קבלת אישור מתאים בכתב מבודק חשמל מוסמך ורשום שהמתקן תואם 

 התקנות וחוקים ומאושר לחיבור והפעלה )גם זמנית(.

ע"י המהנדס כמפורט בסעיף לעיל וביצוע הפעלה העבודה תחשב כסופית רק לאחר קבלתה 

ניסיונית. היה, וימצאו ליקויים בהפעלה הניסיונית, או בזמן הקבלה ע"י המהנדס, יתקן הקבלן על 

 ביקורות לקבלת העבודה: 2חשבונו כל הליקויים אשר נתגלו. תהיינה 

יקונים שנדרשו ביקורת ראשונה לבדיקה כללית של המתקן וביקורת מסכמת לבדיקת ביצוע הת

 בביקורת הראשונה )במידה ויהיו תיקונים(.

בגין כל בדיקה נוספת שתיערך עקב אי ביצוע התיקונים הנ"ל, יחויב הקבלן בהוצאות הביקורת, 

 היינו: שעות עבודה בפועל והוצאות נסיעה לאתר של המהנדס או בא כוחו.

נן, במידה ואינן מאוזנות ע"י תוך חודש מהשלמת המתקן, יבדוק הקבלן העומס על הפזות ויאז

 שינויי חיבורים בלוחות. עבודה זו כלולה במחירי היחידות מבלי לפרטה בנוסף.

 דוגמאות וחומרים: 58.1.154

 הקבלן יתחייב לרכוש את הציוד מהסוכן מורשה בארץ. לא יתקבל רכש ישיר.

 על הקבלן ללוות את אספקת הציוד במסמכים המאשרים את המפורט לעיל.

 תוצרת ודגמים: 58.1.155

כל הציוד המפורט להלן, יסופק ויותקן בהתאם לדגם ותוצרת המפורטים בהשלמות למפרט וכתב 

בתנאי שאושר ע"י  -הכמויות. מזכותו של הקבלן, יהיה לספק גם ציוד שווה ערך )להלן ש"ע(

ב ציוד מתכנן תאורה לפי המפורט בסעיף לעיל. על מנת להסיר ספק, ציוד ש"ע יחש –המהנדס 

 השווה מבחינת כל התכונות הבאות:

 חשמליות -

 מכניות -

 פיזיות -

 מחיר -עלות  -

בפנסים או גופי תאורה אחרים, ציוד ש"ע, יחשב כזה רק אם המכלול המלא שלו הינו מספק אחד 

, הדרייבר וציוד העזר לחיבורים הגנות או פיקוד LED -)מכלול גוף הפנס/מנורה, מקורות ה

הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד המוצע ע"י הקבלן )במידה ולא יוצע ציוד מרחוק( 

 תשמר למהנדס. קביעתו תהייה סופית וללא עוררין. -מהתוצרת המצוינת( 

 תיאום עם גורמים ורשויות: 58.1.156

על  –לפני תחילת ביצוע העבודות ליד מערכות השירותים בין אם הם מסומנים בתוכניות או לאו 

 לן לתאם ולהזמין על חשבונו השגחה של הגורם המתאים מתוך הרשימה הבאה:הקב
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 מחלקת הנדסה של עיריית בית שמש. .1

 חברת חשמל. .2

 חברות תקשורת. .3

האחריות של התיאום עם הגורמים השונים וכל ההוצאות הכרוכות בכך ובפיקוח הם של  .4

ל המפקחים השונים הקבלן. הקבלן יהיה אחראי לכל פיגור שיגרם עקב אי נוכחות באתר ש

 מטעם הרשויות.

 

 ביצוע במתקן קיים: 58.1.157

העבודות המפורטות במפרט להלן ובתוכניות הלוטות, תבוצענה בחלקן במתקן תאורת חוץ אשר 

 ימשיך לפעול תוך כדי ביצוע המתקנים החדשים/ זמניים.

בי פירוקים, הקבלן יתחשב בעובדה זאת וידאג לתיאום מוקדם עם נציג המזמין והמהנדס לג

 עבודות זמניות, חדשות וכו'

 הקבלן ייקח בחשבון כי יהיה עליו להבטיח:

 בטחון העובדים, מבקרים עוברי אורח וכו'. ●

 אספקה סדירה ושוטפת למתקנים הקיימים. ●

 רשת חלופית )זמנית( לכל מתקן שעומד להיות מפורק באופן שתשמר אמינות האספקה. ●

כעבודות לילה.  –מהעבודות תבוצענה בשעות לא שגרתיות על הקבלן לקחת בחשבון, שחלק 

הקבלן יתמחר הצעתו בהתאם וייקח בחשבון שבגין עבודות לילה לא תשולם תוספת ומחירי 

 הסעיפים יכללו דרישה זו.

 

 "(:AS MADEמסמכים ותכניות עדות )" 58.1.158

ימסור הקבלן מידע, מבלי לפגוע במפרטים הכלליים למתקני מערכות, הרי בסיום העבודה 

 המסמכים ותכניות עדות הבאות:

" או תוכנה 2514/2515AutoCAD" –מעודכנים בתוכנת  -לפי תכולת המידע  ITמכלולי  ●

 תואמת ). העלאת המידע ועדכונו באחריות הקבלן ועל חשבונו(.

 חלקיו ומערכותיו המעודכנות כפי שבוצעו בפועל. -תכניות המתקן  ●

רבות טבלת תקלות, הוראות לטיפול מונע ולאחזקה כפי שנמסרו לו הוראות הפעלה ואחזקה ל ●

על ידי יצרן הציוד ותמלילים )מפרטים טכניים( שהוכנו על ידו לצורך אחזקתן התקינה של 

 המערכות.

רשימת חלקי חילוף מומלצים על ידי הקבלן כולל מספרים קטלוגיים, שם וכתובת היצרן/ספק  ●

 על כל חלק.

 סופק, כולל מפרטים מקוריים. קטלוג של הציוד אשר ●
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 כבלים ומוליכים )סעיפים אופציונליים במידה ויידרש(: 58.54

 כללי: 58.54.55

בידוד "פוליאתילן מוצלב"  –" Y.X.2.N" – °90הכבלים המתוכננים להנחה יהיו מסוג בידוד 

 לאספקות/ הזנות/ פיקודים.

האזהרה יעשה ע"י סרט סימון צהוב יושחלו בצנרת. סימון  -הכבלים המותקנים בהתקנה ת.ק. 

המיועד לכך )דוגמת הסרט בשימוש ח"ח(. כניסות כבלים למרכזיה יהיו ע"י צינורות פלסטיים 

דו שכבתי"  -"קוברה –בל" -מ"מ. הצינורות יהיו מסוג "וולטה 75 -שרשורים בקוטר לא פחות מ

מ"מ או  75מ"מ או  55קוטר או "מגנום". הכניסות לעמודים תבוצענה בחלקן ע"י צינורות כנ"ל ב

 לפי המסומן בתוכניות. –מ"מ  115

 חיבורי כבלים: 58.54.55.55

 –חיבור הכבלים הקיימים באתר לעמוד/ רשת חדשה יבוצע )לאחר בדיקת תקינות הכבלים 

 בידוד/ רציפות( ע"י מופות מהדגמים הבאים:

 ".DA/3D2A02" –כבלים  2מופה לחיבור  .1

 ".M3", המופות תהיינה מתוצרת "T" – "D3B02להלן מופת "כבלים  3מופה לחיבור  .2

 

 זרועות פלדה: 58.56.55.51

 זרוע המיועדת להתקנה ע"ג עמוד תאורה :

 הזרוע תהיה מתאימה למפרט הטכני וכתב הכמויות ולפי אישור מנהל מחלקת החשמל.

 

 לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: 58.57

 מאור קיימת/החלפת מרכזיות קיימות שינויים ותוספות במרכזיית 58.57.56

כל הציוד יהיה מדגם ותוצרת מאושרת ע"י מהנדס החשמל ותואם המקובל במחלקת המאור 

 ק"א. 15ז.ק., מ"ז ח"א משניים  -המקומית, עמידות ל

 כללי: -גופי תאורה )מנורות( לתאורת חוץ  58.50

 .58.50.55המפורט להלן, בא במקום המפורט בפרק/סעיף 

8.  

 חוקים, תקנות, תקנים והמלצות –ת טכניות הנחיו .1

יישום החוקים, תקנות, תקנים והמלצות הקיימים היום בין אם מחייבים  על פי כל דין ובין 

אם וולונטריים, יבטיח: )א( בטיחות פוטוביולוגית, )ב( בטיחות חשמלית ומכנית, )ג( אמינות 

רים של הפנס/מנורה, )ה( תפוקה ואי הפרעה לרשת החשמל )הרמוניות(, )ד( ביצועים פוטומט
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אורית על פני מחזור החיים של הפנס/מנורה, )ו( ביצועים תאורתיים )לפי תקינה בינלאומית 

 ומקומית (, )ז( איכות כוללת של הציוד.

 במסגרת עבודה זו , יינתנו דגשים ודרישות לנושאים הבאים:

)א( בטיחות פוטוביולוגית: הבטחת הציבור מפני סיכוני "האור הכחול" בעיקר )שאינו שונה 

 RG-0ברמת  IEC62471מכל מקור אור אחר! (. התקינה הפוטוביולוגית הקיימת כיום 

Exempt   אוRG-1  מבטיחה בטיחות מרבית, ועל הפנסים/מנורות המיועדים לפיילוט )ולאחר

מכן במיזם השדרוג וההחלפה הכולל( לעמוד בדרישה זו, )ב( בטיחות חשמלית ומכנית: 

על כל חלקיו, הנחיות המפרט האחיד פרק  25הבטחת הציבור על פי חוק החשמל, דרישות ת"י 

רשויות כיבוי אש,  –לטוריות וסטטוטוריות  " ודרישות חברת החשמל, דרישות רגו58"

, )ד( EN/IEC -משטרה ורישוי עסקים, )ג( אמינות ואי הפרעות לרשת החשמל על פי תקני ה

,)ה( תפוקה אורית על פני מחזור החיים LM70ביצועים פוטומטריים של הפנס/מנורה על פי 

פי הנחיות משרד , )ו( ביצועים תאורתיים על TM21 -ו LM85של הפנס/מנורה על פי 

הבטחת איכות על פי  -על כל חלקיו. )ז( איכות כוללת של הציוד 13251התחבורה הנ"ל ות"י 

 . TUV -דרישות מכון ה

להלן רשימת המסמכים שעל המציע לעמוד בהם ולהמציא "תיק מוצר" המפרט ומאשר את 

מסמכים עד האמור להלן. הזכות שמורה לעירייה לאשר מציע אשר יתחייב על השלמת כל ה

 לפני תחילת ההתקנה.

 רשימת תקנים : .1

 תנאי סף לאישור שווה ערך מס'
 ג"ת מיוצר ביצור סדיר 1
 ג"ת מיוצר במדינות אירופה/ארה"ב/קנדה 2
 4555K +-255גוון האור  3
4 CRI=75 לפחות 
ע"י מעבדה מוסמכת לאורך חיים  TM21ודוח  ISTMTדוח  5

מעלות, ירידה בשטף אור עד  35שעות לפחות בטמפרטורה  75,555
L80 נוסף לדוח ,LM80 

6 IP66 
7 IK08 
 חיבור לזינה באמצעות מהדקים  230V/50Hzמתח הזנה  8
 לפחות 5.02מקדם הספק בעומס מלא  0

15 THD  15%בעומס מלא לא יותר מ 
יש לצרף CLASS I  + CLASS IIדרגת הגנה מהלם חשמלי  11

 מכון התקנים 25בדיקות ת"י 
 10KA/10KVמגן נחשולי מתח  12
פרוטוקול  PHILIPS/OSRAM 4DIM/CREEדרייבר תוצרת  13

DALI 
 PHILIPS/OSRAM/CREE/ NICIHIAלד תוצרת  14
 בג"ת אין חלקים נעים 15
במידה ונדרש מתאם יהיה  – "2-"1ג"ת מתאים להתנה לזרוע מ  16

 על חשבון הזוכה בלבד
 מבנה ג"ת עשוי מאלומיניום טהור 17
 UVכל החומרים החיצונים עמידים לקרינת  18
פתיחת מכסה ג"ת ללא כלים ואשר כוללת אבטחה למניעת נפילה  10
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 או סגירה מקרית של המכסה.
 פתרון למניעת התחממות יתר במקרים של תנאי מזג אוויר 25

 קיצוניים או תקלה
 לומן/וואט לפחות 115נצילות נטו של  21
תעודת בדיקת מעבדה מוסמכת ומאושרת לעמידות גו"ת המזווד  22

כולל דרישות לכיסוי  2.3וחלק  1חלק  25לזרם המוצע בת"י 
 מזכוכית אם ישנו

)הפרעות  2.1חלק  061תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי  23
 ת(אלקטרומגנטיות מוקרנו

24 IEC61347-1 בטיחות עבור ציוד הבקרה 
25 IEC61347-2-13  אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות

 "LED לציוד בקרה אלקטרוני המיועד למודולי דיודה פולטת אור
 או לתקן בינלאומי מקביל

26 IEC62384 - דרישות ביצועים עבור ציוד בקרה אלקטרוני 
27 IEC62031 ( למודול הבטיחות – LED) 
28 IEC61000-3-2  הרמוניות -תאימות אלקטרומגנטית 
20 IEC61000-3-3  הגבלה של תנודות מתח והבהוב 
או תקן אמריקאי   IEC62471 תעודת בדיקת התאמה לתקן 35

 : ביולוגית( של מעבדה מאושרת. דרגת סיכון-מקביל )השפעה פוטו
RG0 

 68-2-2תקן  פי-עמידת מבנה גו"ת ברעידות על 31
ג"ת יכלול מערכת ניהול מתחים המגנה מפני הפרעות רשת, ניתוק  32

 או פתרון ש"ע  EN60947-1אפס ועומדת בתקן 
 ג"ת פתיחה ללא כלים 33
 

 גופי תאורה .2

 

 .גופי התאורה המאושרים הינם גופי תאורה בעל אישור נתיבי ישראל בתוקף 

  לבחירת העירייה.גופים דוקרטיבים נוספים  2על המציע להציע 

  עלות גופי התאורה הדקורטיביים תהיה זהה לעלות גופי תאורת הרחובות לאותו הספק
 ותפוקה אורית.

  פינים ללא תוספת מחיר. 3כל גופי התאורה יסופקו עם שקע נימא 

  יצרנים  2הזכות שמורה לעירייה לפצל את המכרז לשני זוכים או לבקש התקנת עד
 שונים ע"י זוכה אחד.

 תצורות: 2-הפנסים יחולקו ל

 ראשיים ופנימיים, –פנסים להארת כבישים  2.1

 גינות, חניות וכיו"ב. –פנסים להארת שבילים ואזורים משלימים  2.2

בקביעת המציע הזוכה, יילקחו בחשבון הפרמטרים הבאים: )א'( הפנס יהווה "רהיט" ביום 

ה חובה. )ב'( מניעת חדירת הינ –ואלמנט "מאיר" בלילה. השתלבות הרמונית במרקם האורבני 

 (Exterior Light Trespassאור "פרזיטי" לחללים הבנויים הצמודים לתאורת החוץ  ) 

 המבנה המכני של הפנסים:  2.3

)א'( הפנסים יהיו עשויים יציקת אלומיניום משולבים באלמנטים של פלדת אל חלד  .9
תהייה אלקטרוסטטית  )במידה ויידרשו אלמנט פלדה לחיזוק/סגירה וכדומה(, )ב'( הצביעה

 IP66בגוון שהמזמין יבחר ותואם את גוון עמוד התאורה, )ג'(הפנסים יהיו ברמת אטימות של 
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-אנודייז טהור, )ד'( כיסוי תחתון פולי –לפחות, )ד'( הרפלקטור עשוי אלומיניום 
שנים, )ו'( הפנס יבטיח קירור  15קרבונט/זכוכית מחוסמת,)ה'( אחריות למבנה וצבע למשך 

 LEDs -אות של מכלול הנ

11.  

 היבטים פוטומטרים :  2.4

סימטריות, אסימטריות  –פוטומטרית הפנסים תאפשר גמישות באופטיקות השונות   .11
 או באופטיקת הפנס. LED –וכיו"ב, בין אם מובנים במודול ה 

נספח א' מציג פתרונות אפשריים לפנסים )המציע יוכל להציע פתרונות נוספים ולבד שיאושרו 

 על ידי נציגי המזמין(. 

 "סביבה ירוקה" –קיימא" -היבטי "שימור בר .3

"סביבה ירוקה"  –קיימא" -"שימור בר -השידרוג וההחלפה הכולל, יענו על עקרונות ה -המיזם 

- ( .Sustainable Environment) ( :הקטנה של לפחות 1בהיבטים הבאים )בצריכת  65%

( הקטנת עומסים ברשת והורדת עומסים במרכזיות התאורה/לוחות החשמל 2האנרגיה, )

 Global  -ומניעת התרחבות תופעת ה CO2 -( הקטנת פליטת ה3המזינים את מתקני החוץ, )

Warming( ,4השלכות ה )-'Foot Print השלכות ייצור וגריטת   -"  האקולוגי של הפנס/מנורה

 הפנס/מנורה ומדיניות היצרן בהיבטים אלו.

 היבטי והתפעול ותחזוקה .4

מדיניות  DALIהפנסים יאפשרו חיבור למערכת בקרת תאורה אלחוטית )ועמעום( בממשק 

( שליטה טובה על צריכת 1משטרי העבודה של מתקן תאורת החוץ תאפשר: ) –התפעול 

( דיווח על תקלות בכל נקודת מאור, 2דלקה בשעות שפל ושיא, )עימעום, כיבוי וה –האנרגיה 

( ביצוע 4( ביצוע "חתכים" לקביעת ביצועים אנרגטיים, תקלות, החלפות של חלקי ציוד,)3)

 רק נקודתית(.  –תחזוקה מונעת או "שבר" )לא מומלצת כמדיניות 

 התקנה וחיבור של הפנסים על רכיבי העזר שלהם .5

כים הנלווים, כל העבודות הינן באחריות מלאה של המציע ולא ישולם כאמור במסמך זה ובמסמ

כל תשלום בין במישרין ובין בעקיפין למציע. האמור לעיל, מתייחס גם לפירוק מסודר של הפנסים 

 הקיימים.

המציע יהיה אחראי חשמלית )על פי חוק החשמל( ומכנית לתקינות הציוד המוצע על ידו בכל שלבי 

 העבודה.

 Compliance to Performanceלקביעת עמידה בביצועים מדידות  .6

בסיום כל העבודות במקום, תיערכנה מדידות מדגמיות על ידי המהנדס לקביעת התאמת  6.1

התוצאות לדרישות במפרט הטכני. לא עמדו התוצאות במבחן דרישות המפרט הטכני במלואן 

יידרש על חשבונו יראו את המציע כמי שלא עמד בדרישות המפרט, והוא  –או בחלקן 

להשלים ולתקן ולהתאים לדרישות המפרט טכני. כל העלויות הישירות והבלתי ישירות 

 תחולנה על המציע, לרבות המדידות הראשוניות והמשניות.

בתום השנה הראשונה או כל מועד אחר מעבר לשנה הראשונה, תערכנה מדידות כאמור  6.2

שמועצת בית שמש תימצא לנכון ועל  לעיל. המדידות תערכנה על ידי גורם 11.1בסעיף 
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חשבונה, ובלבד שתוצאות המדידות תתאמנה לדרישות המפרט הטכני. היה והמדידות 

תתאמנה לדרישות המפרט הטכני, יראו את המציע כמי שעמד בדרישות המפרט הטכני בחלק 

אי התאמה לנדרש במפרט, המציע יהיה חייב לתקן  –הרלבנטי לנושא זה. בכל מקרה אחר 

להביא את המתקן למצב הנדרש במפרט הטכני על חשבונו. במקרה זה , הוצאות המדידות ו

 הראשונות והחוזרות תחולנה על המציע.

 אחריות .7

שנים על עמודי התאורה , כנגד ערבויות שהמזמין  10 -אחריות הקבלן וספק הציוד הינה כוללת ל

 יקבע.

 תחזוקה/כשלים בציוד .8

שנים( לכשלים בציוד  7 –מחויבותו )במסגרת תקופת האחריות על הקבלן להיערך במסגרת 

 שסופק, הורכב וחובר על ידו.

( תהייה LED)גוף תאורה המצויד במקור/מקורות אור  LED -הגדרת כשל מערכת מקור האור

 כדלקמן:

)הנורה, ספק הכוח, או כל רכיב אחר  LED -הפסקת פעולת מערכת מקור האור  8.1

 המהווה חלק מהמערכת(,

 (,Flickeringצוד/הבהוב )רי 8.2

 שינוי כולל בגוון האור או חלקי )בחלק ממקור האור(, 8.3

 רעשים חשמליים או אקוסטיים, 8.4

 תקלות ברשת החשמל. 8.5

בכל מקרה של כשל מהסוג המפורט לעיל, יחליף הקבלן על חשבונו את הציוד הפגום וזאת 

 תוך פרקי זמן הבאים:

שעות ובלבד שהחלפת  12עד  Conflict areaפנס בתחום הצומת עצמה ואזורי "החיכוך"  .א

הפנס תעשה באופן שהמקום לא יהיה חשוך/ללא תאורה ושרמת התאורה תובטח לפי 

 האמור לעיל,

 שעות. 72בכל מקום אחר עד  .ב

 נוסף –ציוד שמור  -11

נוסף. יובהר כי  –ציוד שמור  5%על הקבלן/ספק להיערך במסגרת מכרז זה לספק לפחות 

דת הצורך ע"י העירייה תמורת תשלום לפי מחירי החוזה, וזאת ציוד נוסף יירכש במי

במשך כל תקופת האחריות. יובהר כי בתום שנה מסיום ביצוע התקנת הציוד לפי החוזה 

 יתווספו למחירי החוזה הפרשי הצמדה, וזאת אך ורק לעניין מחיר ציוד נוסף. 

   אחריות -12

כחלק מהתמורה אשר תשולם לזוכה במסגרת המכרז מתחייב הקבלן לתחזק על  12.1

חשבונו את רכיבי התאורה החדשים לאורך כל תקופת האחריות והשירות 

 כהגדרתה בחוזה. 
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אחזקת גופי התאורה החדשים תהיה באחריות הקבלן לכל אורך תקופת האחריות  12.2

נספח התחזוקה ויתר והשירות כהגדרתה במסמכי המכרז והכל בהתאם להוראות 

 הוראות המכרז. 

פי מכרז זה -מבלי לגרוע מהמפורט לעיל ולהלן ביחס לשירות בו מחויב הזוכה על 12.3

יהיה הזוכה אחראי על תקינות הרכיבים והציוד הנלווה למשך תקופת ההסכם 

 וזאת בין בעצמו ובין באמצעות אחריות היצרן . 

ידי יצרן הרכיבים המותקנים מקום בו תקופת ו/או היקף האחריות הניתנת על  12.4

הינה ארוכה יותר מזו המוגדרת במכרז זה יעביר הזוכה את כל המסמכים 

הרלוונטיים ביחס לרכישת הרכיבים לעירייה  על מנת שתהא זכאית לתקופות 

 והיקפי אחריות של היצרן בהתאם . 

 המציע יגיש את הוראות ההתקנה והתחזוקה לאישור המזמין.  12.5

בדיקה ממעבדה כשצלעות הקירור מכוסות )סימולציה ללשלשת המציע יציג דו"ח  12.6

 ציפורים לגוף החימום(.

 

   אחריות לחיסכון טכנולוגי מינימלי:  -13

הזוכה מתחייב ואחראי לכך שרכיבי התאורה החדשים יביאו לחיסכון טכנולוגי  13.1

כמפורט ( בצריכת החשמל הממוצעת )בקוט"ש( Performance Savingממוצע )

וזאת החל ממועד מסירת רכיבי התאורה החדשים לעירייה  ובמהלך כל  בהצעתו

נספח ב' לחוזה תקופת האחריות והשירות כהגדרתה בחוזה .תשומת לב המציעים ל

 המצורף למכרז הקובע את אופן המדידה לחישובי אחוז החיסכון המינימלי.  

 Usage)יובהר כי חסכון בחשמל שיושג בשל החלטות ניהוליות של העירייה   13.2

Savingהמצורף למכרז ושאינו נובע מעצם התקנת רכיבי נספח ב' לחוזה ( כמוגדר ב

התאורה החדשים (כגון באמצעות הפחתת כמות השעות בהן מופעלת תאורת 

ברחוב במקומות מסוימים( לא יובא בחשבון בעת חישובי החיסכון הטכנולוגי 

 הממוצע המינימלי.  

הטכנולוגי הממוצע שהוצע על ידו חלה לאורך כל התחייבות הזוכה לאחוז החיסכון  13.3

 תקופת ההסכם.  

   אישורים -14

אישור ממכון התקנים הישראלי  או שווה ערך  המעיד כי ארגונו של המציע בארץ  14.1

בתחום של "מערכות תאורה  ISO- 0551:2558בעל מערכת איכות מאושרת לתקן 

 ותחום החשמל" (יש לצרף אישור או תעודה בתוקף) .

כתב הסמכה מאת יצרן גופי  -ומדובר ביצרן גופי תאורה אחר מהמציע במידה 14.2

התאורה או מאת נציגו הרשמי בארץ אשר מסמיך את המציע למתן שרות אחריות 

חלפים ותמיכה טכנית בארץ של גופי התאורה  לתקופה שלכל תקופת החוזה ולא 

 שנים( יש להציג כתב הסמכה רשמי.  10 -פחות מ

הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל כי  -ן גופי תאורה אחר מהמציעבמידה ומדובר ביצר 14.3

הוא הבעלים של זכויות הקניין של גופי התאורה וכי אין כל מניעה או הגבלה על 

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

את גופי התאורה. כמו כן יתחייב המציע כי ישפה את המזמין בכל מקרה של 

 תביעת צד שלישי הקשורה בגופי התאורה המוצעים על ידו.  

הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל  -במידה ומדובר ביצרן גופי תאורה אחר מהמציע 14.4

להפסקה  שכל רכיבי גופי התאורה המוצעים הינם ביצור שוטף וכי אין כל כוונה

 מתוכננת של ייצורם. 

הצהרה כי למציע או למתכנן מטעמו קיים ניסיון בביצוע תכנון תאורה על פי  14.5

 התקנים המחייבים כמפורט במסמכי המכרז.  

הצהרה כי למציע או למתקין מטעמו קיים ניסיון בהתקנת רכיבי תאורה כמפורט  14.6

 במסמכי המכרז. 

ת טכני בעל ניסיון מוכח בתחום לספק המערכת נותן השירות יהיה בארץ צוו 14.7

 המערכות כאמור.                              

באספקת גופי תאורת כבישים  יצרן גופי התאורההצהרה עם פירוט ניסיון מוכח של  14.8

אשר הותקנו במערב אירופה ו/או בארה"ב ( יש לוודא  LEDושצ"פ מבוססי 

יחידות לפחות כאשר  15,555שהציוד מיועד לתדר ומתח הרשת בארץ )בכמות של 

נדרשת   2550-2516הותקנו ברשות מוניציפאלית במהלך השנים   5,555לפחות 

 הרשימה כמפורט להלן: 

 אתרים שבהם בוצעה ההתקנה.  14.8.1

תאריך ההתקנה שם יצרן גוף התאורה ושם כמות הספק דגם גופי התאורה  14.8.2

 המתקין. 

 . LED -( שסופקו בהתקנה זו כולל שם יצרן הLEDדגם והספק מקורות האור ) 14.8.3

 שם איש קשר ומס' טלפון באתרים הנ"ל.  14.8.4

במידה ואין ביכולתו של המציע לספק פירוט התקנות של יצרן גופי התאורה מטעמים 
המציע בהצעתו ויצהיר שבמידה והצעתו תזכה של סודיות מסחרית של היצרן יפרט זאת 

בניקוד המאפשר לה להשתתף בפיילוט יעביר היצרן לוועדת המכרזים פירוט הממליצים 
 ישירות על פי הכתוב בנספח א למפרט הטכני במכרז. 

 
מקום שאין הנחיות במפרט טכני זה לביצוע עבודות תאורה / חשמל / עבודות אחרות   -15

פי ההנחיות המפורטות -נדרשות לצורך התקנת רכיבי התאורה החדשים יפעל הקבלן על
 בפרק הרלוונטי של המפרט הכללי הבין משרדי של משרד הביטחון )הספר הכחול(. 

 
 אופן ההחלפה -16

 י חישובי תאורה בשלבי הביצוע.תפוקה אורית בפועל תקבע לפ 16.1.1
 לומן נטו לפחות. 14,555מטר יוחלף לג"ת לד  12ג"ת נל"ג בגובה עד  16.1.2
 לומן נטו לפחות. 12,555מטר יוחלף לג"ת לד  15ג"ת נל"ג בגובה עד  16.1.3
 לומן נטו לפחות. 15,555מטר יוחלף לג"ת לד  8ג"ת נל"ג בגובה עד  16.1.4
 לומן נטו לפחות. 8,555מטר יוחלף לג"ת לד  6ג"ת נל"ג בגובה עד  16.1.5
 לומן נטו לפחות. 5,555מטר יוחלף לג"ת לד  4ג"ת נל"ג בגובה עד  16.1.6
 קילווין. 4,555לומן/וואט נטו בגוון  115כל הגופים שיותקנו יהיו בעלי נצילות  16.1.7
 כל הגופים שיותקנו על עמודי חח"י יהיו בידוד כפול. 16.1.8

 
 גופי תאורה דקורטיביים   -03
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שונות של גופים דקורטיביים כדוגמת השרטוטים הבאים או הזוכה נדרש להציע שלוש צורות 

 שווה צורה אחרת :
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 נספח ג'

 ביטוח  -' גנספח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________. -" המבוטח"

תאגידים ו/או חברות עיריית בית שמש ו/או החברה הכלכלית בית שמש /או  –" מבקש האישור"

 ו/או עמותות בשליטתם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם רשותיים סמך גופי ו/אועירוניים 

אספקה והתקנה של גופי תאורת רחוב מסוג  התייעלות אנרגטית הכוללת עבודות  -" העבודות"

LEDיימים והתקנת עמודי תאורה חדשים, לרבות פירוק גופי תאורה ק 

 ביטוחי המבוטח

פי כל דין, על המבוטח לערוך -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1

ולקיים, על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצוע 

ות, העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבוד

שנים לאחר מסירת העבודות  3ולעניין ביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של 

המפורטים באופן סופי ומוחלט ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, את הביטוחים 

טוחי ביאישור עריכת להלן )להלן: " 1בנספח אישור עריכת הביטוח המצ"ב לנספח זה כנספח __'

 המבוטח"(.

מוסכם כי ביחס לביטוח חבות המוצר, מתחייב המבוטח לעורכו החל ממועד המסירה של חלק כלשהו 

 המוקדם מבין המועדים. -מהעבודות או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות 

לדרישת מבקש האישור, על המבוטח לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי המבוטח, כל 

ורם או בעל זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם קרות ג

 מקרה הביטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח.

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים  .2

ם לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותי

 תשלומים לביטוח לאומי וביטוחי רכב כמפורט להלן:
פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות -ביטוח חובה כנדרש על .2.1

למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם  בגין נזק אחד.₪  751,111 -שא יפחת מ

כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש ₪  751,111ך "ביטוח עצמי" בסך של יראו בכ

תביעה מצד שלישי כנגד מבקש האישור או מי מטעם מבקש האישור, בגין נזק אשר היה מכוסה לו 

 נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.

בוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה ולהסתפק ביטוח מקיף. אולם מוסכם כי למ .2.2

 לעיל.  9בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף 
ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי,  .2.3

במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני 

בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות טבע ונזק 

בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או את ₪  751,111של 

המפקח/מנהל הפרויקט בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף 

לבת. מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח לציוד, ולהסתפק בביטוח צד לסעיף אחריות צו

 לעיל. 9שלישי כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף 
 פי כל דין.כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך ל .2.4
זה לעיל כולל גם, אך לא רק,  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי סעיף -המונח "כלי רכב" על .2.5

דים משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניי

 אחרים.
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מוסכם, כי בקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק א' )ביטוח רכוש( לביטוח העבודות הקבלניות  .3

-, מבקש האישור הינו המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי הביטוח עלבאישור עריכת ביטוחי המבוטחכמפורט 

 פי הפרק. תגמולי הביטוח כאמור ישמשו לקימום הנזק.

לקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים כן מתחייב המבוטח לערוך ו .4

וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע העבודות לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, 

תשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע העבודות או המובאים על 

ישור. כן מתחייב המבוטח לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי )רכוש( ידי המבוטח לחצרי מבקש הא

לכלי רכב וכן ביטוח כל ₪  511,111לכל כלי רכב כאמור, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 

 הסיכונים לציוד מכני הנדסי לרבות כיסוי צד ג'. 

ימים לפני מועד תחילת  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .5

העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר העבודות, 

אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, 

  .2119-1-6ביטוח וחיסכון 

ביטוחי המבוטח בגין ביטוח חבות המוצר, עריכת  ישורהמבוטח מתחייב להמציא למבקש האישור את א

במועד מסירת העבודות או חלק כלשהו מהעבודות למבקש האישור או תחילת השימוש בחלק כלשהו 

 המוקדם מבין המועדים, כשהוא חתום על ידי מבטח המבוטח. -מהעבודות 

בקש האישור את אישור לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מ

ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי עריכת 

 יל.לע 1ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד 

 31לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 

 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא  מובהר כי אי המצאת אישור על

תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי 

הסכם, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע 

או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא מלעלות כל טענה ו/

בנוסף  יתאפשר למבוטח להתחיל ו/או להתקדם בעבודות טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.

מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש 

 א יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.האישור בלבד באם ל

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא  .6

שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן מתחייב המבוטח להודיע 

שור ככל למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האי

 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות 

העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי מבקש האישור מכל סכום 

 שיגיע למבוטח על פי הסכם זה.

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל  .7

שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה 

גין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח ב

ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי 

להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות 

 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-המבוטח על

ל אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח בכל מקרה ש

 לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה  .8

פי הסכם זה -ת המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלמזערי בבחינת דרישה 

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם -ו/או על
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מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף 

 ח שהוצא על ידי המבוטח.הכיסוי הביטו

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או 

משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון 

ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור  ידי המבוטח,-המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור ו/או כלפי מפקח/מנהל 

ידי המבוטח -הפרויקט, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על

 הפרויקט, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, מפקח/מנהל

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור,  .9

את המפקח/מנהל הפרויקט, וכן את הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות )ובלבד 

יצוע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לב

ידי המבוטח ו/או -לטובת המבוטח(, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על

ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך -על

רבות משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי שינוע ביצוע העבודות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ל

כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב 

המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות 

ו הפרת תנאי הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/א

 שגרם לנזק בזדון.

ביטוח הרכוש כל לפטור המפורט בסעיף זה לעיל, מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך את  בכפוף

ובלבד שהפטור כאמור יחול כאילו נערך ביטוח זה הסיכונים כמפורט באישור עריכת ביטוחי המבוטח, 

ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי המבוטח או בהר כי ביטוח זה מתייחס לרכוש, יו במלואו.

מטעם המבוטח או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או המשמשים את המבוטח לצורך ביצוע העבודות 

 (.)ואשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות

המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח,  היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם .11

בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם 

 מבקש האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות.

מי מטעמו אישור וכן כלפי על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש ה

בגין תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי 

מטעם המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למבקש האישור 

 האישור. בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא  .11

ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, במקרה 

גיעה או שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפ

 הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה.

הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב המבוטח  .12

ה, על המבוטח לוודא ז נספחלוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא 

כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח זה, בשינויים 

המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה 

 מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.

נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, בין אם  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח

בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות 

ידי -לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על

ו נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/א

 מטעם המבוטח ובין אם לאו. 

מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי 

מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או 

 וצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.ה
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על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה,  .13

לקיים במיוחד אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ו

החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה  ולעמוד בדרישות סדרי עבודה לעבודות בחום

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, באחריות  .2117 -)עבודות בגובה( התשס"ז

המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, הוראות ההסכם הקיבוצי בענף הבניה 

תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים ח בריאות ממלכתי וכל הצווים, לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטו

הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת 

 ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם  בנספחלא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב  .14

 יום מראש על כוונת 14או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 

לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך  מבקש האישור

 בית(. )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה ורי

עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את  כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור

ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח מכל 

 סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.

  וע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.אין בהוראות סעיף זה כדי לגר

יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  המבוטחמובהר, כי 

. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור ההשתתפות העצמית

תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות בגין כל נזק ו/או 

 המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

מחברת הביטוח, הוא מסכים ומאשר  מבקש האישורמצהיר בזאת כי בכפוף לקבלת דרישת מבוטח ה .15

. כל זכויות מבקש האישורעל שם  מבקש האישורת לחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחיר

מיום שהפוליסה או הפוליסות הועברו על שמו.  מבקש האישורוחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על 

בפוליסה או הפוליסות בטלות ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי  מבוטחמיום ההעברה כל זכויות ה

נשוא ההסכם לפרק זמן העולה על עשרה ימים או חדל מהעבודה מבוטח מותנה בכך שה מבוטחה

הפך  המבוטחלא שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או שמבוטח הפך לחדל פירעון או שה מבוטחשה

לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה לבטל את הפוליסה מסיבות המותרות לה לפי הדין או תנאי 

 ימים כאמור 11חלופית תחתיה בתוך פוליסה אחרת, זהה,  מבוטחהפוליסה ולא נערכה ע"י ה

 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות 

קיום ביטוחים נספח ביטוח זה, אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור 

במתכונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין 

זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה 

בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח 

לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו  לעריכת ביטוחים בהתאם

יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את 

דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף 

 להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.

 

יהא המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור לרכוש  מבקש האישורמובהר ומוסכם בזאת, כי  .16

לשם קימום הנזק ובהתאם  מבוטחיועברו ל מבקש האישור. תגמולי הביטוח שקיבל מבקש האישור

 מבקש האישור.לשיקול דעתו הבלעדי של 

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .17
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וכי מבטח המבוטח ו/או הבאים מטעמו ידי מבקש האישור -ח הנערך עלהנם קודמים לכל ביטו .17.1

 מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.

יום לאחר משלוח  31שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .17.2

 הביטול.הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או 

על אף האמור לעיל, לעניין ביטוח העבודות הקבלניות, לא יחול שינוי לרעת מבקש האישור או 

ביטול של ביטוח העבודות כאמור, אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך שתשלח 

 יום מראש. 61לידי מבקש האישור הודעה על כך בדואר רשום, 

תיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאו .17.3

לקבלת פיצוי או  ו/או מי מטעמוהמבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור 

 שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח  .17.4

בה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר אחר ו/או בשל כל סי

ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם 

 מבקש האישור.

. חריג 2113היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .17.5

אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח רשלנות רבתי )

 . 1981 -וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים  .17.6

ייב כלפיו בכתב טרם קרות מטעם מבקש האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התח

מקרה הביטוח לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף 

 כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי המבוטח טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על  .17.7

המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות בידי  להמציא אישור ממבטח המבוטח על המבוטח

מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו וכי הפוליסה הקבלנית תועבר על שם 

 מבקש האישור ו/או כל גוף אחר שמבקש האישור יורה עליו.

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות  .17.8

 לות על פיהן. הח

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .18
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 עבודות הקמה -אישור ביטוח 
 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -אישור קיום ביטוחים 

המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע 

את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח 

 יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מען הנכס  המבוטח מבקש האישור*

המבוטח / 

כתובת ביצוע 

 העבודות*

 מעמד מבקש האישור*

עיריית בית שמש ו/או  :שם

החברה הכלכלית בית 

תאגידים ו/או שמש /או 

 גופי חברות עירוניים ו/או

ו/או עמותות  רשותיים סמך

בשליטתם ו/או מנהליהם 

 ו/או עובדיהם

שם: 

__________ 

 קבלן הביצוע☐ 

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 _______אחר: ☐

ת.ז./ח.פ.:  __________ת.ז./ח.פ.: 

__________ 

מען:  __________מען: 

__________ 

19.  

 כיסויים

 פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדורת 

 פוליסה

ת. 

 תחילה

ת. 

 סיום

גבול האחריות / 

סכום ביטוח / שווי 

 העבודה

כיסויים נוספים 

בתוקף וביטול 

 חריגים

יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד'
 מטבע סכום

 כל הסיכונים עבודות קבלניות

 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

    _____ 

 

ויתור על תחלוף  ₪ 

לטובת מבקש 

 (303האישור )

כיסוי בגין נזקי טבע 

(313) 

כיסוי גניבה, פריצה 

 (313)ושוד 

כיסוי רעידת אדמה 

(313) 

מבקש  -מבוטח נוסף 

 (313האישור )

מוטב לתגמולי ביטוח 

 חודשים 23     תקופת תחזוקה

     רכוש סמוך
מסכום הביטוח,  20%עד 

 ₪ 050,000מינימום 

     רכוש עליו עובדים
מסכום הביטוח,  20%עד 

 ₪ 050,000מינימום 

     הוצאות תכנון ופיקוח
מהנזק, מינימום  15%עד 

200,000 ₪ 

     שכ"ט מתכננים אדריכלים ומומחים אחרים
מסכום הביטוח,  15%עד 
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 כיסויים

מבקש האישור  - ₪ 200,000מינימום 

(323) 

 (323) ראשוניות
     רכוש בהעברה

מסכום הביטוח,  10%עד 

 ₪ 500,000מינימום 

מתקנים כלי עבודה וציוד קל )שאינם 

 כלולים בשווי הפרויקט(
    

מסכום הביטוח  15%עד 

)מקסימום לפריט בודד: 

50,000 )₪ 

 מסכום הביטוח 15%עד      מבני עזר זמניים

 מסכום הביטוח 15%עד      רכוש מחוץ לחצרים

כתוצאה מתכנון לקוי חומרים  ישירנזק 

 לקויים או עבודה לקויה
 מסכום הביטוח 20%עד     

כתוצאה מתכנון לקוי חומרים  עקיףנזק 

 לקויים או עבודה לקויה
 מלוא סכום הביטוח    

     פינוי הריסות
מסכום הביטוח,  20%עד 

 ₪ 500,000מינימום 

שינויים ותוספות שיידרשו ע"י הרשויות 

המוסמכות בעקבות מקרה ביטוח ובתנאי 

 שלא נדרשו טרם קרות מקרה הביטוח

 מגובה הנזק 10%עד     

הוצאות מיוחדות בגין שעות נוספות, 

 עבודת לילה וחגים והובלות מיוחדות
 מסכום הביטוח 15%עד     

 צד ג'

 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

 (302אחריות צולבת ) ₪  10,000,000    

קבלנים וקבלני משנה 

(300) 

ויתור על תחלוף 

 לטובת 

ויתור על תחלוף 

לטובת מבקש 

 (303האישור )

בגין נזק שנגרם כיסוי 

משימוש בצמ"ה 

(312) 

כיסוי לתביעות המל"ל 

(315) 

מבקש  -מבוטח נוסף 

 (313האישור )

מבקש האישור מוגדר 

 (322כצד ג' )

 (323ראשוניות )

האישור  רכוש מבקש

 (323ייחשב כצד ג' )

נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני 

הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה 

 בביטוח חובהלבטחו 

 מלוא גבול האחריות    

מפגיעה במתקנים, צינורות  ישירנזק 

 וכבלים תת קרקעיים
 מלוא גבול האחריות    

 ₪  1,000,000     רעד והחלשת משען

מפגיעה במתקנים, צינורות  תוצאתינזק 

 וכבלים תת קרקעיים
    1,000,000  ₪ 
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

 כיסויים

קבלנים וקבלני משנה  ₪  20,000,000     אחריות מעבידים

(300) 

ויתור על תחלוף 

לטובת מבקש 

 (303האישור )

כיסוי לתביעות המל"ל 

(315) 

 היה - נוסף מבוטח

 של כמעבידם וייחשב

 המבוטח מעובדי מי

(313) 

 (323) ראשוניות

  ערך כינון     כל הסיכונים -רכוש 

ויתור על תחלוף 

לטובת מבקש 

 (303) האישור

כיסוי בגין נזק טבע 

(313) 

כיסוי גניבה, פריצה 

 (313ושוד )

כיסוי רעידת אדמה 

(313) 

 (323ראשוניות )

 (302אחריות צולבת ) ₪   2,000,000     אחריות המוצר

ויתור על תחלוף 

לטובת מבקש 

 (303האישור )

מבוטח נוסף בגין 

מעשי או מחדלי 

מבקש  -המבוטח 

 (321) האישור

 (323ראשוניות )

 12 -תקופת גילוי 

 (332חודשים )

 (301אבדן מסמכים ) ₪  2,000,000     אחריות מקצועית

דיבה, השמצה 

והוצאת לשון הרע 

(303) 

ויתור על תחלוף 

לטובת מבקש 

 (303האישור )
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

 כיסויים

מבוטח נוסף בגין 

מעשי או מחדלי 

מבקש  -המבוטח 

 (321) האישור

מרמה ואי יושר 

 (325עובדים )

פגיעה בפרטיות 

(323) 

 עיכוב/שיהוי עקב

 (320מקרה ביטוח )

 (323ראשוניות )

 12 -תקופת גילוי 

 (332חודשים )

        אחר

 
21.  

 *:(ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 

קבלן עבודות  030צנרת והנחת קווי מים וביוב,  053) עבודות חשמל / איטום / אינסטלציה(,  053פינויים,  הריסות / 021) בנייה (/ עבודות קבלניות גדולות,  000

 אזרחיות )לרבות תשתיות(

 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 

לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 06שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול.

 
 

 חתימת האישור

 המבטח:

  ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.באישור ביטוח כללי * 
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

 

 0200202  'מכרז פומבי  מס

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 

 

 

 
 

 נספח ד
 

 הצהרת העדר תביעות
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

 

 מסמך י'

 לכבוד
 בע"מ העירונית לפיתוח בית שמש החברה 

 רחוב דרך יצחק רבין פינת הרצל, בככר מומי )מתחם בזק הישן( מ
 בית שמש

 
 א.ג.נ,

 הנדון: הצהרה על העדר תביעות

  

 עם קבלת הסכום של  ___________ש"ח___________________________
כחשבון סופי עבור _________________________________________________)₪( 

ביצוע העבודות בפרויקט התייעלות אנרגטית ו ותחזוקתם לאורך תקופת הבדק )להלן: 
 "(בהתאם לחוזה בינינו וביניכם הרינו להודיעכם כי: "הפרויקט

 

או כלפי מי מכם,  אין לנו כל תביעות כספיות ו/או אחרות ו/או נוספות כלפיכם .1
ו בקשר עם המכרז, למעט /אהמנהל או כל נציג מטעמם בקשר עם ביצוע הפרויקט ו

 זכותנו לקבלת יתרת התמורה במועדים הקבועים בהסכם.  

אנו מצהירים כי במועד קבלת הסכום הנ"ל עמדנו בהתחייבויותינו על פי החוזה  .2
הל בקשר עם ביצוע העבודות, בינינו ועל פי מסמכי המכרז וכי כל המידע שמסרנו למנ

 רמתן, טיבן וסוגי החומרים בהם השתמשנו, הינו מלא ומדויק. 

ידוע לנו כי אין במכתבנו זה בקבלתו בידי המנהל ובתשלום שנקבל כדי לגרוע מכל התחייבות שיש 
 לנו על פי החוזה בינינו ו/או על פי מסמכי המכרז. 

 

 בכבוד רב,                                                                                                      ________________ 

                                                 תאריך  

_________________________ 

  הקבלן )חתימה וחותמת(
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

 

 0200202   'מכרז פומבי  מס

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 

 

 

 
 

 נספח ה
 

 ערבות קיום הסכם "ביצוע " 

להבטחת  ערבות בנקאית אוטונומיתנוסח 
 על פי הסכםזוכה התחייבויותיו של ה

  



- 121 - 

מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

 ה'נספח 
 לכבוד

 תאריך: ______________     בע"מ העירונית לפיתוח בית שמש החברה 
 רחוב דרך יצחק רבין פינת הרצל, בככר מומי )מתחם בזק הישן( מ

 בית שמש

 
 להבטחת התחייבויותיו של הקבלן  ערבות בנקאית אוטונומית

"( אנו ערבים המציע" :)להלן  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  (1
הסכום " :להלן(₪( )במילים: _________ ₪  בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ___________ 

שתדרשו מאת המציע בקשר  להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד, ,הבסיסי"(
 שמש . לביצוע פרויקט התייעלות אנרגטית תאורת רחובות בעיר ביתלהסכם שביניכם 

המתפרסם על ידי  ,הסלילה והגישורלמדד תשומות יהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, (2
 2525 שנת אוקטובר לחודש -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,

 "(.המדד הבסיסי" :להלן) ('נק__ דהיינו,)

יהיה גבוה  "(המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  ביצוע התשלום,שיפורסם לפני יום  אם המדד האחרון,
נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד  מן המדד הבסיסי,

 "(.סכום הערבות" :להלן(החדש 

ישתכם הראשונה מיד לאחר שתגיע אלינו דר אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, (3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, בכתב,

התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב 
 כלשהו כלפיכם. 

שכל אחת  או במספר דרישות, ות בפעם אחת,אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערב (4
 ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  (5

גיע בכתב וכל דרישה לפיה צריכה לה ועד בכלל, _________________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  (6
כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא  ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -למען הרשום מטה לא יאוחר מ

 תחייב אותנו.  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. (7

 בכבוד רב,        

 

 ___________________בנק 
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

 

 0200202  'מכרז פומבי  מס

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 

 

 

  ו'נספח 

 

 ערבות תקופת האחריות והשרות 
 

נוסח ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת 
התחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם 

 בתקופת האחריות והשרות
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

 ו'נספח 

 

 לכבוד
 תאריך: ______________     בע"מ העירונית לפיתוח בית שמש החברה 

 רחוב דרך יצחק רבין פינת הרצל, בככר מומי )מתחם בזק הישן( מ
 בית שמש

 
 להבטחת התחייבויותיו של הקבלן  בתקופת הבדק ערבות בנקאית אוטונומית

"( אנו ערבים קבלןה" :)להלן  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  (1
הסכום " :להלן(₪( )במילים: _________ ₪  בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של ___________ 

 בקשרקבלן שתדרשו מאת ה להלן,  2בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  אשר יהיה צמוד, הבסיסי"(,
 עיר בית שמש אחריות והשרות על פי ההסכם להתייעלות אנרגטית תאורת רחובות בלתקופת ה

המתפרסם על ידי  ,הסלילה והגישורלמדד תשומות יהיה צמוד  לעיל,  1האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, (2
 2525 שנת אוקטובר לחודש -15 כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם ב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,

 "(.המדד הבסיסי" :להלן) ('נק__ דהיינו,)

יהיה גבוה  "(המדד החדש" :להלן)על פי כתב ערבות זה  יום ביצוע התשלום, שיפורסם לפני אם המדד האחרון,
נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד  מן המדד הבסיסי,

 "(.סכום הערבות" :להלן(החדש 

ינו דרישתכם הראשונה מייד לאחר שתגיע אל אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל, (3
מבלי שתהיו חייבים לדרוש את  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, בכתב,

התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב 
 כלשהו כלפיכם. 

שכל אחת  או במספר דרישות, ם הערבות בפעם אחת,אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכו (4
 ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  (5

צריכה להגיע בכתב וכל דרישה לפיה  ועד בכלל, _________________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום  (6
כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא  ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -למען הרשום מטה לא יאוחר מ

 תחייב אותנו.  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. (7

 בכבוד רב,        

 

 ___________________בנק 
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

 

 

 0200202  'מכרז פומבי  מס

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 

 
 

 

 

 

  'זנספח 

  

 כתב אחריות תאורת רחובות
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מ"החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע  חתימת המציע ________________
  _________________ 

 נספח ז'

 כתב אחריות תאורת רחובות 
  

 
 

 כתב אחריות תאורת רחובות
הצהרה והתחייבות הספק/יצרן/יבואן למתן אחריות ושרות לגופי התאורה )יש לצרף טופס זה 

 נורה והספק המצורף לתהליך האישור(לכל דוגמת דגם ג"ת ולכל סוג 
 שם הספק/יצרן/יבואן : __________________________________________________ 

 פרטי הציוד המסופק :
 דגם גוף התאורה: _______________ תוצרת: ______________________________  

 (__________________Wהספק חשמלי כולל )
 דגם גוף התאורה: _______________ תוצרת: ______________________________  

 (__________________Wהספק חשמלי כולל )
 דגם גוף התאורה: _______________ תוצרת: ______________________________  

 (__________________Wהספק חשמלי כולל )
 ת: ______________________________  דגם גוף התאורה: _______________ תוצר

 (__________________Wהספק חשמלי כולל )
 

 תקופת האחריות המחייבת : 
 תקופת האחריות* תיאור הפריט

 שנים 15 לגוף תאורה
 שנים 15 מערכת האופטית כולל מערכת הלד

 שנים 15 כיסוי פתח האור אם ישנו
 שנים 15 דרייבר

 
חשמלי או מכני שאינו כלול בפירוט לעיל נכלל במסגרת האחריות של גוף *כל אביזר בגו"ת, 

שנים(, כמו כן מתחייב בזה הספק על אחזקת מלאי חלפים בארץ לפרק  15התאורה כרשום לעיל )
זמן החופף את תקופת האחריות שעליו לספק. במקרה שהוכח, וזאת על פי חוות דעתה המקצועית 

של בגו"ת או באחד ממכלולי גוף התאורה, בתקופת האחריות של העירייה או היועץ מטעמה, כ
יתקן הספק את הכשלים על חשבונו  )כולל כל העלויות ישירות והעקיפות הכרוכות בכך( וזאת 

יום בתלות בהיקף הכשל, ולגבי כשל בעל משמעות בטיחותית לפי קביעת העירייה  7באופן מידי  )
"י נציג העירייה בכתב(, התיקון או החלפת הגוף שעות ממתן ההודעה ע 72התיקון יהיה תוך 

 תבוצע בשטח על עמודי התאורה ללא תוספת מחיר.

ספק/יבואן גו"ת ימסור מכתב הסמכה מקורי מיצרן גו"ת, המעיד כי הינו הספק/יבואן  ●
המורשה בלעדית מטעמו להפצה, שיווק, מתן תמיכה טכנית, שרות ואחריות, כולל אספקת 

שנים קודם ממועד  3והמעיד שהינו הנציג הרשמי של היצרן לפחות   חלפים לגו"ת בישראל
 הגשת הבקשה .

דרישות הטמפרטורה כפי שמובאים במפרט הטכני הינן דרישות מינימום, בכל מקרה  ●
באחריות היצרן לוודא שכל הציוד המותקן בגוף התאורה לרבות דרייבר יעמדו בטמפרטורה 

ף התאורה לאורך זמן, כמגובה בתקופת האחריות המתפתחת בסביבת העבודה שלהם בתוך גו
 שעל היצרן לספק.

 האחריות תחל לאחר מסירת הפרויקט במלואו לעירייה. ●
הריני מתחייב בזאת באחריות לכל המסופק כרשום וכנדרש לעיל ובכפוף לתקופת האחריות 

ישירות  המפורטת לעיל, אחריות זו ניתנת בזאת לעיריית בית שמש לכל פרויקט בו יסופקו אם
ואם באמצעות גורמים אחרים,  גופי תאורה מהדגם הרשום לעיל. שם מורשה חתימה כנציג 

  _________________________ הספק/יבואן/יצרן :
 

 חותמת/ וחתימת הספק/יצרן/יבואן:    ____________________
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  _________________ 

 

  תאריך :__________________
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 נספח שירות
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 ח'נספח 

 נספח שירות
 

 הצהרה והתחייבות המציע למתן אחריות ושרות לגופי התאורה 

 מפרט משרד הביטחון המעודכן לאותה תקופה. 58עבודות האחזקה יבוצעו בהתאם למפרט  .1

הקבלן לבצע תיקונים  בפרק זמן סביר ולהגיע למקום  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב .2
התקלה ולהתחיל בתיקונה בהתאם לזמני התגובה המפורטים בנספח זה ומהווה חלק בלתי 

 נפרד מחוברת המכרז.

במידה ולא יגיע הקבלן במסגרת לוח הזמנים הנקובים, תהא רשאית המועצה להטיל קנסות  .3

צויה בנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד על הקבלן בהתאם למפורט בטבלת הקנסות המ
 מחוברת המכרז.

הקבלן חייב לספק צוותי עבודה וכלים ע"מ לקיים את צרכי העבודה ובכדי לעמוד בלוח  .4
הזמנים ולבצע את העבודה בשלמותה .הקבלן מתחייב להביא את כל תאורת הרחוב בישובים 

של האביזרים הדרושים לכלל שלמות כולל פירוק אביזרים לא תקינים ואספקה והתקנת 
.מובהר ,כי כל הדרוש לביצוע העבודה בשלמותה ובכלל זה ציוד נלווה מכל מין וסוג שהוא 

ולרבות אביזרי בטיחות כבר כלולים בהצעתו הכספית של הקבלן ומתומחרים במחיר 
 התחזוקה החודשי  .

ו תהווה הפרה נספח זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו ו/או הוראותי .5
 יסודית של ההסכם.

 כללי .6

 להלן פעולות האחזקה המונעת שעל הקבלן לבצע כחלק מהאחזקה השוטפת : .6.1

תחזוקה מונעת תכלול את כל הפעולות היזומות הנדרשות לאחזקת  .6.1.1.1
 המתקן במצב תקין, עפ"י הוראות היצרן.

במקרה ומאתרים תקלה או פגם במהלך פעולות אלה יש לבצע  .6.1.1.2
ם באופן מידי ,כמוגדר בכל הסעיפים הרלוונטיים במפרט התיקונים הנדרשי

 זה.

מרגע חתימת החוזה ,על הקבלן לפקוד את כל מערך התאורה הנכללים  .6.1.1.3
 בחוזה ו/או שימסרו לתחזוקתו באופן שוטף .

 סיור דו חודשי בלילה לבדיקת תקינות. .6.1.1.4

 בדיקת נראות ותקינות הלדים. .6.1.1.5
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 החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ  חתימת המציע ________________

  _________________ 

 

ורך כך יכין הקבלן אי ביצוע אחזקה מונעת במועדה יחשב כתקלה לצ .6.1.1.6
לאישור תוכנית עבודה שנתית שבה יציג את מועדי הביקורים בכל האתרים 
במשך כל טיפולי התחזוקה .כמו כן על הקבלן להכין ולהגיש לאישור טפסי 
בדיקה אשר יכילו את כל הפעילויות שיבוצעו במהלך כל ביקור במסגרת 

רשימת תיוג לביצוע האחזקה המונעת .טפסים אלו (לאחר שיאושרו )ישמשו כ

 הביקורות השוטפות ויוגשו לאחר ביצוע   .

בסיום כל טיפול תחזוקתי ו/או קריאת שרות, ימלא החשמלאי את טופס  .6.1.1.7
 הטיפול ויחתום על גמר ביצוע ותאריך.

 קריאות שירות .3

המדובר בתקלות המהוות "פיקוח נפש "ואו הגורמות ו/או העלולות קריאה מידית  .7.1.1

ביום בלילה ,בשבתות ובחגים .במקרה כזה חייב הקבלן  -לגרום לנזקים חמורים 
לצאת מיד עם קבלת הודעה ולהמשיך ולעבוד עם סוגי אנשי המקצוע הנדרשים וכל 

 3זמן ההגעה יהיה עד  –הציוד הנדרש עד להפסקת הסכנה ו/או תיקון התקלה 
 שעות מרגע הקריאה.

 שעות. 155תיקונה בתוך כל תקלה שאינה "קריאה מידית" יושלם קריאה רגילה  .7.1.2

 24/7הקבלן מחויב במשך כל תקופת האחריות לדאוג על חשבונו לזמינות מלאה  .7.1.3

 לכל קריאת שרות.

מוסכם ע"י העירייה כי יעשה נסיון לאגם תקלות ולבצע קריאות שרות לא דחופות  .7.1.4
 בצורה מרוכזת.

 קנסות .3

, תחזוקה ודוחות, 6יף קריאות שרות, ובסע – 7בכל מקרה של איחור בביצוע המפרוט בסעיף 

בגין כל שעת איחור מהאמור בסעיפים אלו. מובהר כי משך הזמן ₪  155יוטל קנס בגובה של 
 יחשב מרגע ההודעה למוקד הקבלן.

 
 : חתימות הקבלן 
                            

  באמצעות מורשי החתימה מטעמו: 
 

  
__________  חתימה:     ת.ז .____________         שם: 

    
 

__________  חתימה:     ת.ז .____________         שם:  
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  אישור עו"ד מטעם הקבלן

אני הח"מ __________________ עו"ד מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם על ידי ה"ה      

_______________ ת.ז ______________ וה"ה ______________ ת.ז. _____________ 

 אלה מוסמכים לחתום בשם הקבלן______________________________ ולחייב אותו.וכי 
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 נספח בטיחות 
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 ' טנספח 

. 

 בטיחות -נספח  

 הגדרות:

o צוות0 מנהל עבודה אחראי. 

 הקבלן באתר העבודה ועבר הסמכה והדרכה בנושא בטיחות בבניה.עובד האחראי מטעם 

o ליקויים הדורשים טיפול וסילוק מיידי מאתר העבודה. -מפגעים מסוכנים 

o מפגעים חמורים . 

 השעות מרגע מסירת ההודעה לקבלן.   24מפגעים שנדרש לסלקם מאתר העבודה במהלך 

o הצבת שילוט 

 וסימון ויזואלי.השילוט יכלול רישום בשפה העברית 

o צ.מ.ה. 

פנסים,תסקיר בטיחות, מראות,  -ציוד מכני הנדסי יהיה מאובזר ע"י כל הציוד והאביזרים הנדרשים כגון:
 זמזמי נסיעה לאחור, מהבהבים וכו'

o מפקח 

 נציג שהוסמך עי הרשות ללוות ולפקח על העבודה.

o דרישות החוק. 

נות הבניה, חוק אירגון ופיקוח בעבודה, תקנים, בדרישות החוק נכללים : פקודת הבטיחות בעבודה, תק

ותקנות, חוק התכנון והבניה,ופקודת הבטיחות בעבודה "בניה הנדסית" , דרישות בטיחות של יצרני ציוד 
 מכונות, תקנות משרד התחבורה וכו'.

o ציוד מגן אישי 

 ציוד המיועד להגנה על העובדים ומתאים לדרישות התקנות, התקנים והוראות יצרן.

התקנות והצווים שנתנו על  – 1075הקבלן מצהיר בזה שמוכרת לו פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל  .0

פיה, וכן מוכרים לו חוקי המדינה העוסקים בבטיחות בעבודה, תקנות וצווי הבטיחות בעבודה, חוקי עזר של 
אי העבודה המפורטים הרשויות המקומיות הנוגעים לעבודתו, אמצעי הזהירות המקובלים במקצוע, תנ

ברישיונות עבודתו ובהיתרי העבודה והוראות הבטיחות הנוספות שמופיעות בהמשך הנספח )להלן ביחד 
 "הוראות הבטיחות"(.

הקבלן מצהיר בזה כי הוא מכיר את הוראות הבטיחות הספציפיות המתייחסות לאתר/ים שבו/הם תבוצע  .0
למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו, וכן כי יש ביכולתו  העבודה, אם ישנן הוראות בטיחות כאלה, וכי הוא

 לקיים הוראות בטיחות אלו.
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  _________________ 

 

 הקבלן ידאג לכך שעובדיו, סוכניו, קבלני משנה שלו וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו, יתודרכו ויכירו .2

 הן.את הוראות הבטיחות הסיכונים הקיימים במקום העבודה, ישמעו להן וינהגו על פי            

הקבלן ימנה מנהל עבודה או אחראי צוות מטעמו )להלן "האחראי"( אשר ימצא באתר העבודה בהעדרו   א. .4
ימלא את מקומו. שמו של האחראי ירשם ביומן העבודה. אם לא ינוהל יומן עבודה, יודיע הקבלן על מינוי 

הקבלן יחולו כל  ן בהעדרהחברה העירונית לפיתוח בית שמשמנהל אחראי, למפקח על העבודה מטעם 
 חובותיו עפ"י נספח זה אוטומטית על האחראי.

 החברה עירונית לפיתוח בית שמש בע"מהקבלן והאחראי יהיו אחראים בלעדית כלפי עובדי הקבלן, כלפי  .ב
 וכלפי צד ג' על מילוי הוראות הבטיחות. בית שמש  ועיריית

 ציוד וכלים

ים )ובכלל זה מנופים, כלי הרמה, קולטי אויר וכיוצ"ב( הקבלן יהיה אחראי לכך שכל הציוד, המכונות, הכל .5
שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב תקין מצויידים בכל אמצעי המגן ותואמים את הוראות 

 הבטיחות.

הקבלן, עובדיו או מי מטעמו לא ייסעו על כלים מתנייעים, פרט למפעיל הכלי וזאת בתנאי שיהיו למפעיל  .6
 רושות ושהסמכות אלו יהיו בתוקף.ההסמכות הד

הקבלן יהיה אחראי לכך שהציוד, המכונות והכלים יופעלו על ידי עובדים המיומנים בהפעלתם, בעלי רישיונות  .3

 והיתרים תקפים כנדרש עפ"י הוראות הבטיחות.

פי מגן הקבלן ידאג לספק לעובדיו את כל הציוד הבטיחותי )כגון: נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפודים, משק .3
 וכו'( הדרוש עפ"י הוראות הבטיחות ובהתאם לסוג העבודה שהם מבצעים.

 ציוד מגן אישי ואמצעי מגן טכניים למכונות פגום או בלוי יוחלף מיידית ע"י הקבלן.  .8

הקבלן ידאג לספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וכן ידאג לקיומו של ציוד כזה במצב תקין כל זמן  .02

עבודה. כמו כן, ידאג הקבלן לכך שיהיו תנאים נאותים המאפשרים להגיש שרות של עזרה שמתבצעת שם 
 ראשונה במקרה של תאונה.

 מהלך העבודה

החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ הקבלן יהיה אחראי ויעשה את כל הדרוש לשם הגנה על הרכוש של  .02
 וכדי למנוע פגיעה בו. ו/או עיריית בית שמש 

את  אתר העבודה ויתקין מעקות בהתאם לדרישות החוק ויסמנן בשלטים ברורים ומתאימים, הקבלן יגדר  .04
 והכל בהתאם להוראות הבטיחות ונספח זה.

הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה, כגון  .05
לביצוע העבודה  בית שמשמנציג מוסמך של עיריית  ריתוך או חתוך בחום, אלא אם קיבלו אישור בכתב לכך

 לאחר בדיקה ונקיטת כל אמצעי הזהירות למניעת התפשטות אש.

 במקרה וניתן לקבלן אישור כאמור, יצטייד הקבלן לפני התחלת העבודה בכלי כיבוי אש מתאימים, מטף כיבוי              
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 טים בהוראות הבטיחות. הקבלן לא ישתמש במתקן או בציוד   צמוד וגלגלון מים פרוס לפי התנאים המפור          

 לכיבוי אש לצרכים אחרים.          

הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור  .06
וד האסור או שאינו . וכן לא ישתמשו בציוד שאינו תקין או ציעיריית בית שמששאושרו על ידי נציג מוסמך של 

 בתקן הנדרש עפ"י הוראות הבטיחות. 

 עבודות לתיקון מער' חשמל יבוצעו ע"י חשמלאים מורשים ומוסמכים עפ"י חוק החשמל. .03

הקבלן מתחייב בזאת כי צוות עובדיו, או כל מי הבא מטעמו ישמרו על הסדר והניקיון באתר העבודה, יסלקו  .03
סיומה, למקום מותר ומאושר ע"י הרשויות ועפ"י הוראות החוק את הפסולת והגרוטאות במהלך העבודה וב

, לא יחנו רכב שלא בית שמשוהתקנות הקיימות בנדון, לא ישתמשו באריזות חומרים השייכים לעיריית 
ובתנאי שהרכב  עיריית בית שמשבמגרשי החנייה המיועדים לכך, יפרקו רכב רק במקום שאושר ע"י נציג של 

 רכב לאחר סיום פריקתו.הפורק יחנה בחניון ה

 הקבלן ,עובדיו או מי מטעמו לא יעשנו במקומות האסורים לכך עפ"י הוראות חוק כלשהן. .08

הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם כן קיבל לכך היתר בכתב מנציג מוסמך של עיריית  .02
 ודת הציוד לכיבוי אש.. בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה מתאימות לרכב בטחון ולנקבית שמש

בעת סיור של מפקח עבודה או נציג אחר של הרשות באתר העבודה וברגע שהתגלו מפגעים מהסוג "מסוכנים"  .00
או "חמורים" על הקבלן לסלק את המפגעים בהתאם ללו"ז שנקבע המפגע יחשב כמסולק רק לאחר אישור 

 המפגע. האישור לסילוק המפגע יינתן בכתב.המפקח או נציג אחר מטעם הרשות שאיתר דיווח ודרש לסלק את 

במקרה של תאונת עבודה ינקוט הקבלן או נציגו את הצעדים עפ"י הוראות הבטיחות, עפ"י החוק ועל  .00
 הנסיבות, ובכלל זה: 

 יגיש עזרה ראשונה לנפגע ויגרום להעברתו לבית חולים אם יש צורך בכך. .א

למשרד העבודה ולגורמים אחרים בהתאם לאמור , בית שמשיודיע ללא דיחוי לנציג מוסמך עיריית  .ב

 בהוראות הבטיחות.

במקרה של תאונה קטלנית המחייבת דיווח למשטרה, יודיע מידית למשטרה, ישאיר את המכונות  והכלים  .ג
 במקומם עד בוא המשטרה וינהג עפ"י הוראותיה והנחיותיה.

מה, יהיה רשאי להוסיף ביומן העבודה ו/או המפקח מטע החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ נציג של  .02
של הקבלן הערות הסתייגות בנושא בטיחות ולתבוע שיפורים של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים 

 מצד הקבלן. במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים.

אי להפסיק את עבודתו של או המפקח מטעמה יהיה רש בע"מהחברה העירונית לפיתוח בית שמש נציג של  .04
הקבלן אם שוכנע שתנאי הבטיחות, או כי הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן שמשתמש בהם אינן 
תקינים או כי ישנה אי עמידה כלשהי בהוראות הבטיחות, או במקרה שהקבלן, או מי מטעמו, יעבדו עפ"י 

 או של צד שלישי כלשהו. שבית שמשיטות המסכנות חיי אדם או שלמות רכוש עיריית 
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במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון המצב ללא תמורה נוספת. הפסקת עבודה כאמור לא 
עירונית לפיתוח בית שמש בע"מ תזכה את הקבלן בקבלת פיצוי כלשהו, והקבלן מתחייב לפצות את החברה ה

 ריגה מהוראות הבטיחות או מהעיכוב בעבודה. בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהח ו/או עיריית בית שמש 

ו/או המפקח מטעמה יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של  בע"מהחברה העירונית לפיתוח בית שמש נציג של  .05
כל  אדם מצוות העובדים של הקבלן שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הוראות נספח זה, או ההסדר 

 .בית שמשהמקובל בעיריית 

ל איסור להשאיר תעלות, בורות, פתחים, שוחות וכו' ללא גידור יציב ומשולט בשילוט ברור בכל על הקבלן ח .06
 תנאי מזג האוויר ובכל שעות היממה.

לפני תחילת ביצוע הפעולות הרשמות להלן, חייב הקבלן או מנהל העבודה שלו לקבל הרשאה מטעם נציג של  .03
 מטעמהו/או המפקח  בע"מהחברה העירונית לפיתוח בית שמש 

 כניסה למתקני העירייה. .א

 הדלקת אש וריתוכים: עבודה בחום בריתוך או חתוך באמצעות חום או כל שימוש באש גלויה.  .ב

 חפירת בורות ותעלות. .ג

 פתיחת מעקות, רצפות, מדרגות וגגות. .ד

 סגירת קווי מים. .ה

 עבודות הרמה ועבודות בגובה. .ו

 עבודות הריסה. .ז

 פרוק צנרת. .ח

 שאדם עלול להילכד בו באווירה מסוכנת)נפיצה(.עבודה במקום מוקף )סגור(  .ט

 הפעלת ציוד צ.מ.ה תחייב את הקבלן להציג אישורים מתאימים על תקינות הכלים עפ"י המופיע בהגדרות  .03

  שונות

הקבלן ידאג לאמצעי שמירה ואבטחה למניעת כניסה לאתר העבודה בשעות הפעילות ובסיומן בהתאם     .08
 ך .לדרישות נציג הרשות המוסמך לכ

כל אחד בתחומו  הקבלן, אחראי הצוות, אחראים לכך שתוכן הוראות נוהל זה יובאו לידיעת העובדים, .22
  כמפורט בנוהל. 
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 0200202  'מכרז פומבי  מס

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 

 
 

 

 

 

  'ינספח 

 

 הצעת משתתף
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  _________________ 

 

 י'נספח 

 הצעת המשתתף 
 
 

 לכבוד
 תאריך: ______________     בע"מ העירונית לפיתוח בית שמש החברה 

 רחוב דרך יצחק רבין פינת הרצל, בככר מומי )מתחם בזק הישן( מ
 בית שמש

 א.ג.נ. 
_ 0200202’ הנדון: מכרז פומבי מס

 להתייעלות אנרגטית תאורת רחובות

אני הח"מ קראתי בעיון את מסמכי המכרז לרבות תנאי ההזמנה וההוראות הכלליות  .1
למשתתפים רשימת גופי התאורה להחלפה המפרט הטכני הסכם ההתקשרות וכן את יתר 

 מסמכי המכרז. 

הנני מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבכותרת הבנתי את כל מסמכי  .2
 פי המכרז וכי בהתאם להם קבעתי את הצעתי. -ותיי עלהמכרז וברורים לי חובותיי וזכוי

 אני מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:  .3

כי הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המציעים במכרז זה הנני  .1
 עומד בהם וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי. 

עבודות ובלוח הזמנים שייקבע כי אני מתחייב לעמוד במועדים שנקבעו לביצוע ה .2
 בהתאם לתנאי המכרז.

כי אבצע את הפרויקט בהתאם לכל הוראות מסמכי המכרז וכי ברשותי הידע  .3
היכולת הניסיון כוח האדם וכל דבר אחר הדרוש לביצוע הפרויקט בהתאם לכל 

 האמור במסמכי המכרז. 

העירייה כי חתימתי על החוזה מחייבת אותי וכי החוזה ישתכלל בחתימה של  .4
 והעברת הודעה על כך . 

כי הנני בעל הידע הניסיון והמומחיות הדרושים לצורך אספקה והתקנה של רכיבי  .5
התאורה החדשים ורכיבי העיר החכמה והנני מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את 

 כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי המכרז. 

מכרז ובמסמכים המוגשים כי כל הנתונים המצגים וההצהרות הכלולים במסמכי ה .6

ידי כחלק מהצעתי למכרז הינם נכונים מלאים ומעודכנים למועד הגשת -על
 ההצעה. 

כי נכון למועד הגשת הצעתי לא ידוע לי על כל הליך של פשיטת רגל הוצאת צו  .7
כינוס נכסים  פירוק מינוי מפרק קבוע או זמני וכיו"ב אשר ננקט או התבקש כנגד 

שה את ההצעה וגם כנגד הערב הפיננסי המתכנן ו/או האישיות המשפטית המגי
 המתקין מטעמי. 
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כי לצורך מילוי התחייבויותיי בהתאם למכרז אעסיק עובדים איכותיים מיומנים  .8
פי כל דין אקיים פיקוח -ומקצועיים בעלי כל האישורים וההיתרים הנדרשים על

דים ובקרה על אופן האספקה וההתקנה של רכיבי התאורה החדשים במוע
ובתנאים המפורטים במסמכי המכרז ואמסור לעירייה את הדיווחים הנדרשים 

 כמפורט במסמכי המכרז. 

פי כל דין תקן נהלים חוזרים או הנחיות של -כי אעמוד בכל התנאים הנדרשים על .9
 גורם מקצועי כלשהו החלים על התקנת רכיבי התאורה החדשים. 

ם להבטחת המשך הפעילות התקינה כי אדאג לסידורי הבטיחות והנגישות הנדרשי .11
 בתחום העירייה במהלך ביצוע העבודות להתקנת רכיבי התאורה החדשים . 

ידוע לי כי כל התחייבות המופיעה במסמכי המכרז, גם אם לא מוזכרת במפורש בפרק זה,  .4
מחייבת אותי וכל גורם מטעמי אשר יועסק באספקה / הובלה / התקנה / ותחזוקה של 

 פי מכרז זה. -החדשים עלרכיבי התאורה 

)שלוש מאות  ₪  355,555להבטחת קיום הצעתי מצורפת בזאת ערבות בנקאית בסכום של 
ידי הלשכה המרכזית -אלף ש"ח( צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על

והמדד הקובע  50/2510( כשמדד הבסיס הינו מדד חודש "המדד" לסטטיסטיקה )להלן:
 15/01/2020 הינו המדד הידוע ביום דרישת פירעון הערבות. הערבות הינה בתוקף עד ליום 

ימים נוספים לבקשת  05הנני מתחייב להאריך את הערבות האמורה לתקופה של 
 העירייה. 

 רטות להלן:  אם הצעתי תתקבל הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפו .5

  קלנדריים מיום קבלת הודעת העירייה  בדבר זכייתי:  ימים 7   - לא יאוחר מ .1

I.  ידי מורשי החתימה מטעמי בשלושה -)על י' לחתום על ההסכם (מסמך
 עותקים ולהחזירו חתום כדין לעירייה. 

II.  להציג לעירייה תכנון פוטומטרי מפורט של רכיבי התאורה המפורטים כפי

ידי העירייה וככל -שמפורטים בנספח א' למסמכי המכרז. התכנון יבחן על
להחלפת רכיבי  צו התחלת עבודהשהעירייה תאשר את התכנון יוצא לי 

התאורה החדשים. ידוע לי כי העירייה  מוסמכת לדרוש ממני לתקן את 
ידי אם תמצא פערים בין תוצאות התכנון לבדיקות -שיוכן עלהתכנון 

המדגמיות שתבצע או לבצע תכנון תאורה כאמור בעצמה ולחייב אותי 
 בעלות הכנתו.

 ימים ממועד קבלת צו התחלת העבודה הריני מתחייב: 15בתוך  .2

I.  מהצעתי בנוסח המצורף כנספח ח'  5%להמציא ערבות ביצוע בהיקף של
(. ערבות זו תהא בתוקף לתקופה "ערבות הביצוע"ן: למסמכי המכרז )להל

יום ממועד קבלת הודעת העירייה בדבר הזכייה במכרז ותוארך מעת  05של 
ימים לאחר קבלת תעודת השלמה  45לעת בהתאם לצורך עד למועד החל 

 המעידה על התקנת כל הרכיבים על פי ההסכם. 
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II.  המצורף כנספח ט'  ש"ח בנוסח 355,555להמציא ערבות אחריות בהיקף של
(. ערבות זו תהא בתוקף לתקופה "ערבות האחריות"למסמכי המכרז )להלן: 

שנים ממועד קבלת הודעת העירייה בדבר תעודת השלמה המעידה על  7של 
 התקנת כל הרכיבים על פי ההסכם. 

III.  להמציא לעירייה אישור על קיום ביטוחים בנוסח המצורף נספח י"א

ימים  365ף לכל אורך תקופת ההתקשרות וכן למסמכי המכרז שיהיה בתוק
 לאחר תום תקופת האחריות והשירות על פי ההסכם. 

IV.  להעביר לעירייה אישור מטעם יועץ בטיחות מוסמך, המעיד כי כל העובדים
ו/או הפועלים ו/או נותני השירות מטעמי עברו תדריך בטיחות אצל יועץ 

עבודה באזורי תנועת  בטיחות מוסמך מטעמו, בדגש על עבודה בגובה ועל
 רכבים והולכי רגל.

V.  להעביר לעירייה מקומית אישורי משטרה ו/או כל אישור אחר הנדרש מכל
רשות סטטוטורית או גוף מוסמך, על מנת להתחיל בביצוע העבודות לרבות 
אישור חברת החשמל, ככל שיהיה צורך בקבלת אישור כאמור. ידוע לי כי כל 

ום עם גורמים חיצוניים, כגון: המשטרה,  ההוצאות הנדרשות לצורך תיא
 חברת חשמל, בזק וכל גורם אחר יחולו עליי.

VI.  להעביר לאישור העירייה לוח זמנים מפורט להשלמת כל שלב ושלב בביצוע

העבודות. לוח הזמנים המפורט יפרט את הפעולות אשר נכללו בלוח הזמנים 
בפריטים ש הכללי שהוגש עם הצעת המציע.במידה והצעתי תכלול שימו

להמציא לעירייה אישור המעיד כי התקשרתי לתקופת השירות  מיובאים
והאחריות עם יצרן או יבואן אשר מחזיק משרד ומערך שירות בישראל 
לפחות בשנה האחרונה שקדמה ליום הגשת ההצעה למכרז ונמצא בחוזה 
התקשרות תקף עמי לחמש השנים העתידיות שלאחר חתימתי על חוזה 

 ם העירייה.  ההתקשרות ע

לאורך כל תקופת ההסכם לתת שירותי תחזוקה לרכיבי התאורה החדשים  .3
 פי תנאי המכרז ודרישת העירייה. -והקיימים ברחבי העירייה והכל על

לעיל, כולן או מקצתן, אאבד את  5ידוע לי כי אם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .6
העירייה  תהא רשאית לחלט את זכותי לספק את רכיבי התאורה בהתאם למכרז זה ו

 הערבות הבנקאית שאפקיד בידה . 

כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה  

 עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. 

פורט במכרז הינם רכיבי התאורה החדשים אותם הנני מציע לספק, להתקין ולתחזק כמ .7
 כמפורט להלן:  

שבכוונתי להתקין  עומדים בתנאי המפרט הטכני והינם  LEDגופי תאורה מסוג  .1

 מסוג: 
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__________________________________ 

__________________________________ 

 למרכזיות שבכוונתי להתקין עומדים בתנאי המפרט הטכני והינם מסוג:  .2

_____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 כתוצאה מהתקנת רכיבי התאורה החדשים ,אחוז החיסכון בהוצאות החשמל השנתית  

 אליו הנני מתחייב הינו %_______  )להלן: "אחוז החיסכון המוצע.("    

  

תקופת מתן השירות והאחריות המוצעת לעירייה כחלק מהצעתי הינה לכל תקופת החוזה ולא פחות    

      שנים. 15 -מ

 

ימים לאחר קבלת תעודת השלמה בדבר התקנת כל רכיבי התאורה החדשים  7נמסר לי, כי 
להבטחת ידי -ידי העירייה, אהיה רשאי לקבל לידי את ערבות הביצוע שתופקד על-כנדרש על

ביצוע התחייבויותיי בהתאם למכרז, וכי יתרת התשלומים אשר יגיעו לי מאת העירייה כמפורט 
 בהסכם ישמשו כערבות להבטחת עמידתי בהצעתי במכרז.

הנני מצהיר ומתחייב בזאת כי בעת קביעת הצעתי דלעיל לקחתי בחשבון את כל  .8
באספקת רכיבי התאורה  ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות מכל מין וסוג הכרוכות

הובלתם התקנתם ותחזוקתם במהלך תקופת השירות כמפורט במכרז ובכלל זה גם אך 
 לא רק את ההוצאות הבאות:

 קיום כל הדרישות וההוראות של הרשויות המוסמכות לצורך התקנת הרכיבים;  ●

 השתתפות בישיבות עבודה בהתאם לדרישת העירייה או מי מטעמה;  ●

)ובכלל זה המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה אספקת כל החומרים  ●
 ו/או המשמשים לביצועה( הפחת שלהם והמיסים החלים עליהם; 

פי ההסכם לרבות תשלום בגין כח אדם שימוש בציוד -ביצוע כל עבודות ההתקנה על ●
מכני כלי עבודה מכשירים מכונות פיגומים וכל ציוד אחר שנדרש לצורך מילוי 

פי ההסכם לרבות אחזקתם  פירוקם וסילוקם של כלי העבודה -תיי עלהתחייבויו

 והציוד בתום העבודות; 
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הובלת כל החומרים הציוד כלי העבודה וכו' אל אתרי העבודה ובכלל זה העמסתם  ●
 ופריקתם אחסנתם ושמירה עליהם באתרים; 

כו' הוצאות הגנה וביטוח של החומרים העבודות המבנים העובדים בטוח צד שלישי ו ●
 תיקונים החלפות שיפוצים וכד' תוך כדי העבודה או לאחריה; 

 כל השירותים שהנני מחויב לספק במסגרת תקופת השירות;  ●

מספור חדש של כל עמודי התאורה בעיר )בין אם מדובר בעמודי תאורה השייכים  ●
לעירייה ובין אם מדובר בעמודי תאורה השייכים לחברת החשמל. העמודים יצבעו 

 ס"מ למספר.  7ור על רקע לבן בגודל של בצבע שח

הנני מתחייב כי במידה ויתעורר צורך בתשלומים נוספים הקשורים בביצוע המכרז,  ●
הם יועברו על ידי בהתאם להוראות והנחיות שאקבל מהעירייה. ידוע לי כי במידה 

ותשלומים אלה לא יועברו, רשאית העירייה לממש הכספים הנ"ל מכפי הערבות 
 שיופקדו.

ידוע לי כי תנאי התשלום בגין עמידתי בהתחייבויותיי יהיו כמפורט בהסכם והנני מתחייב  .12
 שלא לדרוש כל מקדמה ו/או תשלום במועד מוקדם מהמפורט בהסכם. 

ידוע לי כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הטובה ביותר או כל הצעה שהיא וכי  .13
דעתה הבלעדי וכמפורט במסמכי המכרז.  היא רשאית לבטל את המכרז הכל על פי שיקול

עוד ידוע לי כי העירייה  תהא רשאית לממש את ההצעה בשלמותה, או לא לממשה כלל, או 
לממש רק חלק ממנה, או לממשה בשלבים, או לפצל את הזכייה בין כמה מציעים וכל זאת 

ל דעתה ללא כל אישור ממני ומבלי שיוקנו לי זכות או פיצוי כלשהם  והכל לפי שיקו
 .הבלעדי

ימים מהמועד האחרון להגשת  125הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של  .14
ההצעות .ידוע לי כי הצעה זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לשינוי או לתיקון והיא עומדת 

 –כמו כן הנני מתחייב להאריך את תוקף ההצעה ב  בתוקפה ומחייבת אותי כאמור לעיל.
 ימים נוספים לבקשת העירייה.  125

הנני מצרף להצעתי את כל האישורים והמסמכים הנדרשים לתנאי המכרז וההוראות  .15
 למשתתפים לרבות, בין היתר, המסמכים הבאים:  

 תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ .  .1

 פקיד שומה או פטור מכך.אישור על ניכוי מס במקור מטעם  .2

האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  .3
 . 1076–חשבונות ותשלום חובות מס(  התשל"ו 

 להלן .  6ערבות בנקאית מקורית כמפורט בסעיף  .4

 1במסמך ב'פירוט ניסיון קודם ואישורים המעידים על ניסיון קודם כמפורט  .5

ובהר כי על המציע לפרט בהצעתו את ניסיונו בתכנון למען הסר ספק מ  2ב'-ו
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תאורה וכקבלן ראשי בהתקנה של גופי תאורת רחוב בישראל תוך ציון שם 
המזמין מיקום ומועד ההתקנה משך ההתקנה וכל פרט אחר הנדרש לדעתו 

  לצורך קבלת מידע על ניסיון קודם ומוכח בתכנון התאורה ובהתקנתה.

ן את הרכיבים באמצעות קבלני משנה מטעמו על ככל שבכוונת המציע להתקי .6
המציע לצרף להצעתו מסמכים בנוגע לעמידת קבלן המשנה בתנאי הסף 

 החלים עליו, כמפורט בתנאי המכרז . 

המלצות בכתב וכן רשימת ממליצים הכוללת פירוט שמות ומספרי טלפון של  .7
 אנשי קשר לצורך קבלת המלצות. 

למכרז(  15.5פורט בטופס ההצעה )תנאי לוח זמנים כללי בהתאם לנוסח המ .8
מנת להוציא -המכיל את הפעילויות העיקריות אותן נדרש המציע לבצע על

לפועל את הפרויקט. לוח הזמנים יתאר את תהליך ביצוע הפרויקט מתחילתו 

 ועד לתום התקנת רכיבי התאורה החדשים ומסירתם לעירייה. 

התאגיד העתק מתזכיר  תעודת רישום של -במידה והמציע הינו תאגיד  .0
התאגיד ואישור עו"ד / רו"ח התאגיד על האנשים המוסמכים לחתום )מורשה 

 חתימה( בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז . 

אישור עו"ד או רו"ח בדבר מורשה החתימה של המציע )בנוסח המצ"ב  .15
 למכרז( כי:  'כמסמך ה

 הינה במסגרת סמכויות התאגיד. הגשת הצעת המציע במסגרת מכרז זה .11

 שמות האנשים שחתימתם מחייבת את התאגיד. .12

ידי מורשה החתימה מטעם המציע וכי -אישור כי הצעת המציע נחתמה על .13
 חתימתם מחייבת את המציע לכל דבר ועניין. 

רישום השותפות ככל שנרשמה הסכם  תעודת - במידה והמציע הינו שותפות .14

ד בדבר זכויות החתימה בשם השותפות כמו גם השותפות אישור רו"ח או עו"
ידי מורשה החתימה של השותפות -אישור הנ"ל כי הצעת המציע נחתמה על

 וכי חתימתם מחייבת את השותפות לכל דבר ועניין. 

 צילום הקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.  .15

 סיכום כנס הקבלנים שיופץ ע"י העירייה.  .16

או חבר מועצה בנוסח המצ"ב למכרז הצהרה על היעדר קירבה לעובד הרשות  .17
 . 

את מסמכי המכרז כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד ובמקרה בו שלחה  .18
העירייה  מסמך תשובות  הבהרות או תיקונים למכרז כמפורט בחוברת 
המכרז  להלן  על המציעים לצרף מסמכים אלה להצעתם  כאשר הם חתומים 

 בכל עמוד. 
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לשם הוכחת עמידת רכיבי התאורה החדשים בדרישות המפרט הטכני על  .10
המציע לצרף להצעתו את המסמכים והפרטים הנדרשים במפרט הטכני ביחס 
לכל אחד מהרכיבים כמו גם קטלוג ומפרטים טכניים של היצרן ביחס 

 לרכיבים שהתקנתם מוצעת במסגרת המכרז. 

מעבדה בלתי תלויה אשר קטלוגים מסמכים ותעודות בדיקה אלו יהיו מ .25

משכנה באירופה או בארה"ב ונדרשים לפרט את עמידת המתקן בכל התנאים 
והדרישות המפורטות במפרט הטכני. הקטלוגים יהיו בשפה העברית או 

 האנגלית בלבד. 

המציע רשאי להגיש ולצרף להצעתו מסמכים נוספים אשר יש בהם כדי  .21
ותיו ביחס להתקנת גופי תאורת להצביע על כושרו ו/או ניסיונו ו/או ידיע

 רחוב. 

כל יתר המסמכים ו/או האסמכתאות ו/או האישורים  הנדרשים ו/או  .22
 המוזכרים בתנאי המכרז ומסמכיו  . 

כל המסמכים והפרטים הנדרשים במפרט הטכני ביחס לכל אחד מהרכיבים  .23
כמו גם קטלוג ומפרטים טכניים של היצרן ביחס לרכיבים שהתקנתם מוצעת 

ת המכרז. קטלוגים מסמכים ותעודות בדיקה אלו יהיו ממעבדה בלתי במסגר
ונדרשים לפרט את עמידת המתקן  אשר משכנה באירופה או בארה"בתלויה 

בכל התנאים והדרישות המפורטות במפרט הטכני. הקטלוגים יהיו בשפה 
 העברית או האנגלית בלבד.

   

ממני להציג כל מסמך נוסף שיידרש שמורה הזכות לחקור ולדרוש חברה עוד ידוע לי כי ל .16
להוכחת כשירותי, ניסיוני, סוג איכות ומקורו של הציוד בכל הכרוך בהתקנת רכיבי תאורה 

מסמך ו/או אישור ו/או הסבר כנדרש על ידה רשאית היא  חברהוכי אם אסרב למסור ל

 להסיק מסקנות כראות עיניה ואף לפסול את הצעתי. 

מנת -פעילויות עיקריות אותן אבצע על 15המכיל לפחות להלן מפורט לוח זמנים כללי  .17
להוציא לפועל את הפרויקט. לוח הזמנים מתאר את תהליך ביצוע הפרויקט מתחילתו ועד 
להשלמת אספקה והתקנה של רכיבי התאורה החדשים ורכיבי העיר החכמה במועדים 

 המפורטים במכרז: 

 
 .....................................א...........................................

 ב................................................................................

 ג.................................................................................

 ............................ד....................................................

 ה................................................................................

 ו.................................................................................
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 ....................ז.............................................................

 ח................................................................................

 ט................................................................................ 

 י................................................................................

 הצעת מחיר :
 הצעת המחיר תוגש בנספח 

 
 

  פרטי המציע
 שם המציע : נא לציין שם מלא.......................................... 

 אישיות משפטית נא לפרט................................................. : 
 מספר ת.ז./ח.פ / שותפות רשומה.......................................... 

 מנהלי המציע_______________________. 
 פירוט בעלי השליטה במציע )כולל שיעור אחזקות( _________________.

 _______________________. כתובת ___ 
 טלפון___________________________.  

 איש קשר במציע / נציג מוסמך: ________________. 
 חתימות מורשה החתימה מטעם המציע:  

    חתימה________________ .  שם: ___________.  
 .  שם: ___________.              חתימה________________

 חותמת המציע__________________.
 
 

 אישור עו"ד
 

אני הח"מ ___________ עו"ד מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם 
 ע"י

 
  
 ה"ה _______________.  ת.ז ___________________.  

  
 

 ה"ה _______________.  ת.ז  __________________ .  
 

 וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד  ולחייב את התאגיד. 
 
 
 

   ______________________      _____________________ 
 עו"ד                                                                                        תאריך    
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 0200202   'מכרז פומבי  מס

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 

 
 

 

 

 

  'יאנספח 

 

 כתב כמויות
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 נספח יא'

 כתב כמויות 
 מצורף ב"תיקיית מכרז"
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 2200202   'מכרז פומבי  מס

 

 התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 

 בית שמשבעיר 

 
 

 

 

 

  'יבנספח 

 
 טופס הצעת המחיר
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'יבנספח   
  

 הצעת המחיר
 

 מסמכי כל את ובדקתי עיינתי ,קראתי כי בזה מאשר __________________________________ ,מ"הח אני
  מכרז

 לפעול ומתחייב להם מסכים הנני כי בית שמשבעיר  התייעלות אנרגטית תאורת רחובות 0200202 'מס  פומבי מכרז
 .פיהם על

 : המחיר אשר מציע לפי אחוז ההנחה, חובה להגיש הצעה לכל כתבי הכמויות במכרזהמציע נדרש למלא את הצעת 

 הצעת הקמה :
 

אומדן לפני  שם כתב הכמויות מס'
 מע"מ בש"ח

אחוז הנחה 
 מוצע %

סכום הצעה לאחר הנחה 
 לפני מע"מ בש"ח

תאורת  – יא'נספח  0
 רחובות

   

 
 
 

 הערות :
 המצורפים למכרז.חובה להגיש הצעה לכל כתבי הכמויות  .א
, הם לפי אחוז הנחה, חובת המציע להציע יא'תאורת רחובות נספח  –כתבי כמויות  .ב

 אחוז הנחה אחיד לכל כתב כמויות בנפרד.
עלות התחזוקה הינה עלות יחסית לכמות הרכיבים אשר יותקנו בפועל, הצעת  .ג

אשר רשאית התחזוקה לפי הכמות בכתבי הכמויות, ההצעה הזו הינו אופציה לעירייה 
 שנים. 02לממשו בכל עת ולהסכם למשך עד 

 התחזוקה הינו לתקלות אשר לא מכוסות במסגרת האחריות. .ד
במידה וקיים צורך בעבודות נוספות0חריגות או ציוד נוסף0חריג באחריות הקבלן להגיש  .ה

הצעתו על סעיפים החריגים בגדר כתב כמויות נוסף לאחר הצעת מחיר לעבודות 
 החריגות.

 
_________   ____________  ____________ 

   /מ"בע חברה 'מס/ז"ת               המציע חתימת    המציע שם

   רשומה שותפות' מס          

 

 

 

 

 

 

 

 


