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 28/2022מכרז פומבי מס' 
לטובת  LEDלביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות מסוג 

 פרויקט התייעלות אנרגטית

 תוכן עניינים

 ראש מועצת מטה יהודההודעת  

 בקשה לקבלת הצעות .1

  תכולת מעטפת הצעה - 1טופס  1.1 

 הצהרת המציע וההצעה הכספית - 2טופס  1.2 

 אישור רו"ח - 3טופס  1.3 

 אישור הבנת תנאי המכרז  - 4טופס  1.4 

)א( לחוק עסקאות עם גופים 1ב2-ב)ב( ו2אישורים על פי תנאי סעיף  - 5טופס  1.5 
 .1976-ציבוריים )אכיפת חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

 יעלי של המצתיאור כל - 6טופס  1.6 

 אישור זכויות חתימה - 7טופס  1.7 

 בתכנון מערכי תאורה וניסיונונתוני מתכנן התאורה  – 8טופס  1.8 

 נוסח כתב ערבות מכרז - 9טופס  1.9 

 תצהיר לעניין הרשעות קודמות וחקירות פליליות של המציע - 10טופס  1.10 

 ו/או לחבר מועצה מועצה רבה לעובדהצהרה בדבר קירבה / היעדר קי - 11טופס  1.11 

 1.12 

1.13 

 הצהרה בדבר אי תיאום מכרז - 12טופס 

 טופס מינוי מנהל פרויקט מתאם המציע – 13טופס 

 

 תיאור ניסיון המציע -14טופס  1.14 

 דקורטיביים הצהרה על עמידה בדרישות הטכניות לגופי תאורה -15טופס  1.15 

 העסקת עובדים זרים כחוק ושכר מינימום בלן בדבר הצהרת ספק/ק -16טופס  1.16 

 המפרט הטכני –נספח א'  1.16 

 בטיחות  -1נספח א'               1.17 

 אומדן – 2נספח א' 1.18 

 לגופי תאורהמפרט עמידה בדרישות  – 4נספח א'  1.20 

 הסכם התקשרות  -.  נספח ב'2

 כתב אחריות  -להסכם 1נספח   2.1

 דרישות ביטוח -להסכם 2 נספח  2.2

 ערבות ביצוע -להסכם 3נספח   2.3
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  ערבות אחריות. –להסכם  4נספח   2.4

 מועצה אזורית מטה יהודה
 28/2022מכרז פומבי מס' 

לטובת  LEDלביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות מסוג 
 פרויקט התייעלות אנרגטית

 ראש המועצההודעת 

( מזמינה בזה להגיש לה הצעות לביצוע עבודות תכנון, אספקה, המועצה"ורית מטה יהודה )"ועצה האזמה
 במועצה אזורית מטה יהודה )להלן: "העבודות"(.  LEDהתקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות מסוג 

בין  ההתקשרות המכרז הינו "מכרז מסגרת", אופן ביצוע העבודות, התמורה ותנאי תשלומה, וכן יתר תנאי
המועצה לבין הזוכה במכרז, מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש באתר האינטרנט של המועצה 

 , אשר לא יוחזרו לרוכש. התשלום ניתן לביצוע באתר₪ 1,000תמורת סך של  05/12/2022החל מיום 
 המועצה או במשרדי הגביה במועצה.

וכן בנוכחות נציגי המועצה במשרדי אגף הפיתוח  של המועצהניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט 
 , שאלות והבהרות בעניין המכרז יוגשו בכתב15:30ל  12:00בין השעות  05/12/2022החל מיום במועצה 

nirm@m-לכתובת הדוא"ל:  12:00בשעה:  21/12/22מתאריך , וזאת לא יאוחר מר ניר מועלםבלבד ליד 
yehuda.org.il . 

 14/12/2022השתתפות במכרז אינה מותנית בהשתתפות המציע בכנס מציעים אשר יתקיים במועצה ביום: 
 למשתתפי המכרז. המועצה תפרסם את אינה חובה. למען הסר ספק, השתתפות בכנס 11:00בשעה: 

 27/12/2022מועצה עד ליום טרנט של הפרוטוקול כנס המציעים ואת השאלות והמענה עליהן באתר האינ
 .17:00בשעה 

בחירת הזוכה תעשה על פי אמות המידה המפורטות במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה, אין המועצה 
מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.  אין בפרסום המכרז משום התחייבות של 

  וא המכרז.המועצה להזמין את השירותים ו/או העבודות נש
המציע יקרא את כל מסמכי המכרז, יבדוק את כל הטעון בדיקה וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו 

. בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין כנחוצים כדי לחקור את תנאי המכרז וטיב השירותים הדרושים
חזיר את ולה מכרז.האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי ה

 מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידו בצירוף כל האישורים המפורטים במסמכי המכרז.

אין בהתקשרות נשוא המכרז משום מתן בלעדיות למציע מסוים והמועצה תהא רשאית לבצע את העבודות 
ו/או ב העבודה ו/או שירותים בעצמה ו/או על ידי אחרים, לרבות פיצול העבודות בין המציעים בהתאם לטי

 אזור ביצועה, וזאת מבלי שתהיה למציע הזוכה כל תביעה או טענה כלשהי בקשר לכך נגד המועצה.

, אשר תעמוד  ₪ 150,000המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בנוסח המצורף למסמכי המכרז, בגובה 
 כולל. 03/04/2023בתוקפה עד ליום 

 המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז

טופס ההצעה בכתב יד קריא וברור, לחתום עליו ועל שאר מסמכי המכרז ולהגיש את  למלא את על המציע
הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי המכרז עם עותק קבלה/חשבונית של רכישת 
מסמכי המכרז, במסירה ידנית )לא בדואר( בעותק אחד מודפס ועותק נוסף ממוחשב באמצעות דיסק און 

 לתיבת המכרזים הנמצאת בלשכה המשפטית 12:00בשעה  03/01/2023לא יאוחר ועד ליום  , כל זאתיק
 הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.במועצה . 

               
 ניב ויזל      
 ראש המועצה                      

 

mailto:nirm@m-yehuda.org.il
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 מועצה אזורית מטה יהודה
 28/2022מכרז פומבי מס' 

לטובת  LEDאספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות מסוג ת תכנון, לביצוע עבודו
 פרויקט התייעלות אנרגטית

 כללי .1

"(  מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעה מועצהה)להלן:״ מועצה אזורית מטה יהודה .1.1
לצורך ביצוע עבודות בתחום שיפוטה הכוללות תכנון תאורה ומדידות תאורה ביחס לכל 

,  LEDחסכוניים בטכנולוגיית  ות של מתקני תאורת רחובות ירה ואחריהתקנה, מס רחוב,
 NEMA- 7pin ויחידת קצר DALI תקשורת לפרוטוקולמערכת בקרה עם כולל הכנה 

ל בהתאם ובכפיפות ו"(, הכהתאורה גופי"-" והעבודותבכל גוף  )להלן בהתאמה: "
 דין. לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז ובהתאם להוראות כל

 הוראות המכרז וההסכם, בכל מקום בו ההתייחסות ל "זוכה" הכוונה לזוכה היחיד  בכל .1.2

תכנון, התקנה, אספקה, תחזוקה, תפעול ומסירה  במסגרת העבודות, יבצע הזוכה עבודות .1.3
כתב ונספח  'למפרט הטכני הכלול כנספח אוזאת בהתאם  מועצהב LEDשל גופי תאורת 

 . רזמכי המכמסל 2כנספח א'הכלול   כמויות

ויסופקו ויותקנו  מידיבאופן  מועצה, נדרשים לבכתב הכמויותמתקני התאורה הכלולים  .1.4
תהיה  הזוכהכמפורט במסמכי המכרז. יובהר כי התקנת גופי התאורה על ידי  ע"י הזוכה

ש וכי על הקבלן להיערך בהתאם עם כמות התקנות לפחות בכל חוד 750בקצב של 
 .צוותים

חח"י, תדרוש חח"י תשלום כלשהו, יהיה תשלום זה באחריות על עמודי במידה ובהתקנה  .1.5
ועל חשבון המציע, לרבות התאומים, אופן התשלומים והתקנת גופי התאורה מול חח"י 

 ובלבד שקיימת תשתית תאורה על עמוד זה.

כלשהו ולמען הסר ספק מובהר בזאת כי  תקציבי לא מתחייבת להיקף מועצהמובהר כי ה .1.6
לעבודות האופציונאליות )  צור מצג כלשהו בנוגע למספר הגופים ו/אוזה כדי ליאין במכרז 

להיקף העבודות שיוזמנו במסגרת המכרז, ככל שיוזמנו,  (בקרה, עבודות נוספותמערכת 
. בכל מקרה שבו יהיה שינוי כאמור לעיל, מועצהוכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של ה

 תישאר הצעת המציע הזוכה בעיניה.

הבלעדית של  הבהחלטה ודרישתעבודות אלו יבוצעו אך ורק  –ציונאליות ודות אופבע .1.7
וילוו בהמצאת הזמנה וצו התחלת עבודה. לא תבוצע כל עבודה שהיא ללא אישור  מועצהה

 ו/או מי מטעמה. מועצהבכתב של ה

המציע יספק שרותי תחזוקה מלאים עבור גופי התאורה חדשים, מערכת בקרה כולל  .1.8
שנות  10ופי התאורה ו/או רכיבי הבקרה למשך כל תקופת האחריות )רכבה של גפירוק וה

 אחריות( בהתאם לדרישות המופיעות במפרט הטכני הכלול כנספח א'.

חודשים מרגע אישור  12על כל שאר העבודות הנוספות תינתן אחריות של שנת בדק,  .1.9
 מסירת המתקן.

 מועצה, הדקורטיבי רהוף תאולג עבור שלושה דגמים שוניםאחידה יספק הצעה המציע  .1.10
תבחר מבין גופי התאורה בהצעת המציע את גוף התאורה שהזוכה במכרז יספק והכל לפי 

להלן דוגמאות לתצורות השונות שהמועצה מעוניינת . מועצההבלעדי של ה השיקול דעת
 לרכוש.
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  למכרז זה,יובהר, כי המציע מתחייב לספק את גופי התאורה אותם יציע במסגרת הצעתו  .1.11
ככל שיזכה, והוא לא יעשה כל שינוי בהצעה ו/או בסוג גופי התאורה ללא אישור מראש 

 . מועצהובכתב של ה

העבודות יבוצעו בהתאם לדין, לחוקי החשמל, דרישות חברת חשמל לישראל, ולכל  .1.12
מוסמכת, וכן בהתאם לכלל הדרישות הכלולות בנספח  מועצההוראה או הנחיה של 

הזוכה במכרז יהיה אחראי לתאם את ביצוע העבודות עם כל  א' למכרז.הטכני, נספח 
ו/או תאגיד שלהם תשתיות ו/או קווי הולכה עיליים ו/או תת קרקעיים במקום  מועצה

ביצוע העבודות. האחריות לעריכת בירורים מראש בדבר קיומם של תשתיות וקווי הולכה 
ואם יחולו הפסקות ו/או ל הזוכה, במקום ביצוע העבודות ולתיאום כאמור לעיל תחול ע

עיכובים בביצוען של העבודות מחמת התיאום האמור ו/או אילוצי המתנה שייכפו על 
הזוכה, לא יהיה הזוכה זכאי לפיצוי ו/או לתשלום אחר כלשהו עקב הפסקות ו/או 

 עיכובים אלה.

מתקני  של ומצבם איכות על התרשמות לצורך מועצהבתחומי ה לסייר המציע על .1.13
 שיציג כולל הדמיות הפתרון איכות על הוכחות להציג מסוגל להיות מנת על ,תאורהה

 כוללות זה במכרז המפורטות העבודות בתקנים. כל עמידה להוכיח מנת על ממוחשבות
ותקין העומד בכל  מוגמר מוצר לקבלת עד הנדרשים והרכיבים העבודות כל של ביצוע

 דרישות התקן. 

ה לא תפגע ו/או תוריד את עוצמת התאורה ברחוב ופי התאורהקבלן מתחייב כי התקנת ג .1.14
 מועצהאלא תגביר את עוצמת התאורה , הקבלן יהיה אחראי באופן מוחלט ובלעדי כלפי ה

מדידות  יבצעהקבלן עבור הוכחת סעיף זה , בגין טענות הקשורות בעוצמת תאורת רחוב
 לפני ואחרי ההחלפה. תאורה בכל רחוב ורחוב

בגין  מועצהדי בגין נזקים כספיים כל שהם שעשויים להיגרם לחראי הבלעהקבלן הינו הא .1.15
 10התקנת הגופים החדשים, לרבות הירידה בתפוקה האורית שלהם לאורך תקופה של 

 . מועצהשנים והגדלת הצריכה מעבר לנקוב בהספק הגוף שסופק והותקן ב

ן ידועות לעיל ולהלהמציע המשתתף במכרז מצהיר, כי כל הנסיבות וההוראות המפורטות  .1.16
 הגשת הצעתו למכרז.בלו וכי לקח זאת במכלול שיקוליו 

נותנים  דקורטיבייםעבור גופים מסמכים שהוגשו ההמציע המשתתף במכרז מצהיר, כי  .1.17
מענה מושלם לדרישות המכרז ולבדיקות הנדרשות וכי לקח זאת במכלול שיקוליו עבור 

על עמידה בדרישות טכניות  "הצהרה 15הגשת הצעתו. לצורך מילוי סעיף זה ימלא טופס 
 ים"ילגופי תאורה דקורטיב
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליכי המכרז .2

 להלן טבלה המרכזת את המועדים ולוחות הזמנים לקיום הליכי המכרז: .2.1

 שעה מועד ביצוע פעולה

 11:00 14/12/22 סיור קבלנים 

 0071: 21/12/22 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה

 17:00 27/12/22 ם מענה לשאלות ההבהרהסיו

 12:00 03/01/23 המועד האחרון להגשת הצעות למכרז
 

תהא רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדחות את המועדים הנקובים  מועצהה
 פרטים במעמד סיור מועצהלעיל. הודעות על דחייה כאמור ישלחו לכל מי שמסר ל 2.1בסעיף 

, אם וככל שיקבעו, יחולו כל ההוראות אשר המועצהעל המועדים החדשים שיקבעו על ידי  הקבלנים.
כולל ובמיוחד תוקפה של הערבות הבנקאית למכרז, שצריכה להתאים  חלו על המועדים שקדמו להם

. להסרת ספק מובהר, שאין באמור בסעיף זה לעיל משום למועדים החדשים ככל ויהיו כאלה
למתן ארכה כלשהי, ולא תהיה למשתתפים במכרז זכות לדרוש  מועצהחה של הו/או הבט התחייבות

 ארכה כלשהי מועצהמה

 תנאי סף .3

 ובמצטבר בעצמםרשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים אשר רכשו את חוברת המכרז ועומדים 
 אחרת( בכל תנאי הסף המפורטים להלן. מפורשות)למעט אם צוין 

 כללי -המציע  .3.1

תאגיד הרשום כדין ת משפטית אחת יחיד עוסק מורשה ו/או אישיו וא המציע ה .3.1.1
בישראל. למען הסר ספק, לא תתקבל הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם 
משותף" או "חברה בייסוד" או תאגיד שאיננו רשום כדין בישראל ברשם החברות 

 /השותפויות.

 המציע הינו בעל אישור עוסק מורשה בתוקף. .3.1.2

בעניין שמירה על זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי           ת חיוביו המציע מקיים א .3.1.3
ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע, במתן שירותים מסוג 
השירותים נשוא מכרז זה והינו בעל כל האישורים הדרושים על פי תנאי סעיף 

 ות ותשלום)א( לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים )אכיפת חשבונ1ב2-ב)ב( ו2
 .  1976-חובות מס(, התשל"ו

 ניסיון ויכולת המציע  .3.2

המציע הינו בעל ניסיון קודם ומוכח, כקבלן ראשי באספקה והתקנה של לפחות  .3.2.1
  .שנים האחרונות ממועד הגשת ההצעות 5-גופי תאורת חוץ לד במצטבר, ב 10,000

עפ"י חוק לפחות ברשם הקבלנים  2-א' 270המציע הינו בעל סיווג קבלני מסוג  .3.2.2
 רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט. 
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אשר הינו  המציע קשור בהסכם / התחייבות חתומה עם מהנדס מתכנן תאורה .3.2.3
רשויות מקומיות,  5בעל ניסיון בתכנון תאורת רחובות והכנת תוכניות תאורה ל 

 השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות.  5-ב

, בתחום ISO-9001:2008מאושרת לתקן כת איכות המציע הינו בעל אישור מער .3.2.4
 של "מערכות תאורה ותחום החשמל". 

 איתנות פיננסית של המציע .3.3

של לפחות  2021-2017המציע הינו בעל מחזור הכנסות מצטבר מינימאלי בשנים 
   מיליון ש"ח לא כולל מע"מ( במצטבר.עשרים ) 20,000,000

 ערבות בנקאית .3.4

למכרז זה, מאת בנק  9כטופס ז בנוסח המצ"ב מכר המציע יצרף להצעתו ערבות .3.4.1
ישראלי, להבטחת התחייבויותיו לעמידה בתנאי ההצעה למכרז )להלן: 

אלף שקלים  חמישים  )מאה ₪ 150,000"( הערבות תהיה על סך של הערבות"
 חדשים(.

תהא רשאית לדרוש  מועצהוהכולל   2023/03/04הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום  .3.4.2
תוקף הערבות. הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף  ארכתמהמציע את ה

)שבעה( ימים לפני מועד  7ההצעה. היה והמציע לא ייענה לדרישה זו לפחות 
, רשאית לחלט את מועצהפקיעת הערבות או במועד אחר שייקבע, תהיה ה

 , והמציע ייחשב כמי שחזר בו מהצעתו.מידיהערבות באופן 

מותנית וניתנת, על פי תנאיה, לחילוט על פי פנייה לתי הערבות תהא אוטונומית, ב .3.4.3
, מבלי להטיל עליה כל חובה להוכיח ו/או לנמק את מועצהחד צדדית של ה

 דרישתה.

, וכן למציעים הזוכים הערבות תוחזר למציעים אשר הצעותיהם לא תתקבלנה .3.4.4
  .הביצועלאחר שימציאו את ערבות 

וסכם ומוערך מראש, וזאת על וי מתהא רשאית לחלט את הערבות, כפיצ מועצהה .3.4.5
 ידי הצגת כתב הערבות בפני הבנק, בכל מקרה בו המציע:

 נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; או .3.4.5.1

 מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה ו/או מידע מהותי בלתי מדויק; או .3.4.5.2

חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת  .3.4.5.3
 ת במכרז; אוהצעוה

לאחר שנבחר כזוכה במכרז לא פעל המציע לפי ההוראות הקבועות  .3.4.5.4
עם הזוכה  מועצהבמכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של ה

 במכרז.

 לתבוע כל סעד ו/או פיצוי נוסף. מועצהאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של ה .3.4.6

על כל דרישות ונה יובהר כי אי המצאת הערבות ו/או המצאת ערבות שאינה ע .3.4.7
 תביא לפסילת ההצעה על הסף.  -המכרז 
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 מסמכים שיש לצרף להצעה לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף; .4

על המציע לצרף תדפיס עדכני )תקף לכל המוקדם למועד שאינו קודם לחודש לפני המועד  .4.1
האחרון להגשת הצעות במכרז( של רשם החברות / השותפויות, וכן מסמכי ההתאגדות של 

  .ע )תעודת רישום(המצי

 המציע יצרף להצעתו אישור בגין היותו עוסק מורשה ומספרו אצל רשויות המס. .4.2

למסמכי המכרז.  כמו כן, יצרף  5כטופס המציע יצרף להצעתו תצהיר חתום בנוסח המצורף  .4.3
המציע אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון שהוא מנהל ספרי חשבונות כחוק, או שהוא 

גופים ציבוריים )אכיפת ניהול י חוק עסקאות ו/או כל אישור אחר הנדרש לפ מלנהלפטור 
וכן אישור מאת פקיד שומה על ניכוי מס  1976 –חשבונות ותשלומי חובת מס( התשל"ו 

 במקור. 

 על המציע לצרף לכל הפחות את כל המסמכים הבאים:  .4.4

עבודות זהות נשוא מכרז זה, המציע ימציא את רשימת המקומות בהם ביצע  .4.4.1
ד, כקבלן ראשי, תוך ציון ההיקף הכספי של גופי תאורת ל אספקה והתקנה שלדהיינו 

כל פרויקט, זהות המזמין, סוג ואופי הפרויקט, מקום הביצוע, תקופת הביצוע ופרטים 
)תיאור ניסיון המציע(, המצורף  14בטופס מיוחדים נוספים, ככל שישנם, ע"פ המפורט 

 למסמך זה. 

ומספרי  יל לרבות שמותהמלצות בכתב מטעם המזמינים בהתאם למפורט לע .4.4.2
טלפון. יובהר כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל ממליצים או מי מהם, 

 אך אינה מחויבת לעשות כן. 

 רישיון קבלן בתוקף. 4.6

הסכם / התחייבות חתומה מול מהנדס מתכנן תאורה / משרד תכנון תאורה , לביצוע עבודות  .4.5
, לפיה מתכנן התאורה יבצע את בזכייה במכרז התכנון נשוא מכרז זה, או שיהיה מותנה

 שירותי תכנון התאורה נשוא מכרז זה, עם בחירת המציע כזוכה. 

כן ימציא המציע את פרטי מתכנן התאורה, תעודותיו המתאימות, פירוט ניסיונו של מתכנן 
 למסמכי המכרז.  8בטופס התאורה בתכנון מערכי תאורה עירוניים כמפורט 

ן התקנים או ממעבדה אחרת מוסמכת על פי דין למתן דה בתוקף ממכואישור או תעו   .4.6
 , בתחום של "מערכות תאורה ותחום החשמל". ISO-9001:2008התעודה/האישור 

למסמכי  3בטופס על המציע לצרף אישור רו"ח בנוסח הנכלל  איתנות פיננסיתלשם הוכחת  .4.7
 המכרז.

אומת בפני עורך דין, דמות, חתום ומעל המציע לצרף להצעתו תצהיר בדבר העדר הרשעות קו .4.8
 למסמכי המכרז.  10על ידו, בנוסח המצורף כטופס 

 רכישת מסמכי המכרז  .5

עד  08:30בין השעות   04/12/2022החל מיום  המועצהאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי 
ש"ח כולל מע"מ, במועד קבלת מסמכי המכרז וכתנאי לקבלתם.  1,000, תמורת סך של 15:30

זר למציע בכל מקרה. אישור בגין התשלום האמור יצורף כחלק מההצעה. למען כום זה לא יוחס
הסר ספק, מובהר בזה, כי מלוא העלויות וההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת 

 ההצעה למכרז ובקשר להשתתפות המציע במכרז, תחולנה על המציע בלבד. 

 

../../../../rnstr/israa/AppData/Local/Microsoft/israa/AppData/Local/Microsoft/romits/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4SRVKJEQ/מכרז%20תאורה%20עיריית%20נתניה%20_VS1.doc#_טופס_5_-
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 אישור הבנת תנאי המכרז .6

מכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על מס ראי לבדיקתכל מציע אח .6.1
 הצעתו ועל ביצוע העבודות.

המציע יאשר, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קרא והבין אותם, וכי הוא מקבל על עצמו  .6.2
 למכרז. 4 כטופסאת תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם. נוסח האישור מצורף 

ו/או מי  מועצההים, אשר נמסרים על ידי כמו כן, על כל מציע לבדוק ולאמת את כל הנתונ .6.3
מטעמה במסגרת ו/או בקשר עם מכרז זה. מודגש ומובהר בזה, כי אין במסירת נתונים 

ו/או מי מטעמה, כדי להטיל עליה אחריות כלשהי לגבי נכונות  מועצהכלשהם, על ידי ה
 ו/או דיוק הנתונים.

 שאלות הבהרה .7

הן על כל ו להודיע לכי המכרז ו/אהבהרות למסמ מועצההמציעים רשאים לבקש מה .7.1
בכתב סתירה, שגיאה, אי התאמה, שמצאו במסמכי המכרז, בבקשת הבהרה אשר תופנה 

)על המציע לוודא טלפונית את קבלת הבקשה במלואה ובאופן  yehuda.org.il-nirm@mלמייל 
 , או כפי שעודכןבדיוק 17:00בשעה  21/12/2022יום עד ולא יאוחר מקריא(. הבקשה תוגש 

, אם יעודכן, והכל תוך פירוט פרטי השואל וכתובתו ו/או מועצהבהודעה למציעים מטעם ה
רשאית, על פי יש שיקול דעתה  מועצהמספר פקס / כתובת דוא"ל למענה. יובהר כי ה

 נקוב הנ"ל. הבלעדי, להשיב מטעמים מיוחדים לשאלות אשר הוגשו לאחר המועד ה

רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לענות לכל או לחלק משאלות  תהא מועצהה .7.2
סיור משתתפי  לשאלות ההבהרה תינתן בכתב ותופץ לכל מועצהההבהרה. תשובת ה

בהתאם למידע שיספק המציע ובאתר האינטרנט של המועצה , באמצעות מייל, הקבלנים
התייחסות של ל , כי לא יהיה תוקף לכ. למען הסר ספק מובהרסיור הקבלניםבעת 

 למסמכי המכרז אלא אם ניתנה בהודעה בכתב כאמור.  מועצהה

לא תישמע טענה מפי המציע בדבר סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר בהירות או ספק  .7.3
במובן פרטי המכרז ו/או במסמכי המכרז אלא אם פנה בבקשת הבהרה כאמור לעיל ולא 

 קיבל תשובה מאת הרשויות.

לאמור במכרז ו/או  הבהרותמוסמכת ליתן מיוזמתה  מועצהה מבלי לפגוע באמור לעיל, .7.4
 לתקן טעויות שנפלו בו והודעה בכתב תינתן על ידן לכל מי שרכש את מסמכי המכרז.

, את מסמך שאלות הבהרה חתוםכל מציע יצרף להצעתו, כחלק בלתי נפרד ממנה,  .7.5
 כרז.לו יהוו חלק ממסמכי המאוכמפורט לעיל, ותוספות הרשות במידה ויהיו 

 טבלה להגשה של שאלות הבהרה: .7.6

עמוד  מס"ד
בחוברת 
 המכרז 

הסעיף בחוברת 
 המכרז 

 תשובה  שאלה 

 ההצעה הכספית .8

  2טופס  הצעה הכספית כפי שמופיע ב לכלל תתי הפרקים אחידההנחה כללית יגיש  עהמצי .8.1
 "(.  כתב ההצעהלמכרז זה )להלן: "למסמכי המכרז 

הסכום שהוא נקב בו בהצעתו למכרז ביחס לכל  תף הזוכה תהיהשולם למשתהתמורה שת .8.2
אחד מהפריטים, מוכפל בכמות של כל פריט שסופקה והותקנה על ידו בפועל. מובהר, כי 
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הסכומים שיוצעו על ידי המשתתף יכללו את כל ההתחייבות, השירותים, העבודות 
 ות תכנון מערכות תאורה,והפעולות שעל המשתתף לבצע על פי מסמכי המכרז, לרב

אספקת מערכות וגופי תאורה, התקנת מערכות וגופי התאורה ושירות ואחריות לתקופות 
 הנקובות בהסכם. 

כניות והתיאורים הטכניים. מובהר, כי המציע ואחראית לדיוק הכמויות, הת מועצהאין ה .8.3
כניות ומתחייב, כי לא תהיה לו כל טענה או דרישה או תביעה בקשר לכמויות, לת

 .מועצהם שפורסמו ו/או שיפורסמו על ידי הולתיאורים הטכניי

 ביטוח .9

מבלי לגרוע מאחריות המציע ל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב המציע לערוך  .9.1
 2נספח  –ולקיים על חשבונו את הביטוחים בהתאם לתנאים המפורטים בנספח הביטוח 

 לתי נפרד מהסכם זה."דרישת ביטוח"( המצורף כחלק ב )להלן: להסכם

 ף ההצעהתוק .10

יום מן היום שנקבע  180 למשךההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה של המציע  .10.1
  להגשת ההצעות.

במקרה של דרישה להארכת תוקף ההצעה, יהיו חייבים המציעים להאריך בהתאמה את  .10.2
צעתו תוקף הערבות עד לאותו מועד. מציע שלא יצרף ערבות תואמת את הדרישות הנ"ל ה

 יון.תיפסל ולא תובא לד

 כללי הגשת ההצעות .11

 התאמה לתנאי המכרז .11.1

ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי ודרישות המכרז. יובהר כי המציע  .11.1.1
אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז, להוסיף )למעט ככל שנדרש( ו/או למחוק 

ים, בין בגוף מהם, ו/או להסתייג ו/או להתנות עליהם ו/או להוציא עמוד מהמסמכ
בין במכתב לוואי ו/או בכל דרך אחרת. בכל מקרה של שינוי ו/או המסמכים ו

הסתייגות ו/או השמטה ו/או תוספת בכל דרך ו/או צורה כלשהי )להלן: 
לפסול את הצעת  מועצה"( שנעשו על ידי המציע במכרז, רשאית ההסתייגויות"

 המציע.

בהסכם  שו במסמכי המכרז, לרבותעל אף האמור לעיל, כל שינוי או תוספת שייע .11.1.2
ההתקשרות, או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף 

ולא  מועצההמסמכים, ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את ה
 יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי הרשויות.

יין בחינת רשאית לדרוש מכל מציע להגיש מסמכים נוספים, הן לענ מועצהה .11.1.3
ציע בתנאים המקדמיים להגשת ההצעות, הן לבחינת המציע באופן עמידתו של המ

 כללי והן ביחס לכל פרט אליהם התייחס המציע בהצעתו.

 הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה .11.2

ההצעה וכל טופס ומסמך שיש להגיש על פי דרישות המכרז, לרבות על הסכם ההתקשרות, 
המציע, כשהחתימות מאושרות על החתימה מטעם  מורשהשל  יהיו חתומים בחתימה מלאה

 מורשהידי רו"ח או עו"ד, בהתאם לנדרש בכל טופס ומסמך, וכן חתימה בראשי התיבות של 
 ובצירוף חותמת תאגיד המציע.על כל אחד מהעמודים החתימה מטעם המציע 
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 הגשת ההצעות .11.3

"תכולת מעטפת  1בטופס המציע יכלול בהצעתו את כל המסמכים המפורטים  .11.3.1
 למכרז זה.הצעה", המצורף 

 ויצרף אותו להצעה. 1בטופס קורת המציע" המציע ימלא את טור "בי .11.3.2

ההצעה, על כל נספחיה, לרבות המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו, )להלן: 
"ההצעה"( תוגש כשהיא מקורית וחתומה כאמור,  בצירוף עותק נוסף זהה וחתום 

ם מקוריים, תקיעו שנישל כל מסמכי ההצעה כאמור, למעט ההסכם אשר יצורף ב
 יירשם: במעטפה סגורה עליה

 לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של 28/2022מכרז פומבי מספר 
   רחובות  תמתקני תאור

 יוכנסו למעטפת ההצעה. (2טופס )הצהרת המציע וההצעה הכספית  .11.3.3

אזורית מטה מועצה בלשכה המשפטית של המעטפה תוכנס לתיבת המכרזים  .11.3.4
 . על המציע לוודא כי על מעטפת12:00ה בשע  03/01/2023מיום לא יאוחר  יהודה
 .מועצהז הוטבעה חותמת "נתקבל" בציון שעת הקבלה וחתימת נציג ההמכר

, לאחר המועד והשעה שלעיל לא תיבדקנה מועצהההצעות שתתקבלנה במשרדי ה .11.3.5
 לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בכל דרך אחרת מהנדרש בסעיף זה.   .

 דרישות נוספות .11.4

 למסמכי המכרז. 7כטופס ימה המצורף ו"ד בדבר זכויות חתהמציע יצרף אישור ע .11.4.1

ידי  כשהוא חתום  על כנספח ב' רות, המצ"בהמציע יצרף את הסכם ההתקש .11.4.2
עותקים מקוריים וכן צירוף עותק של מסמכי  2 -החתימה מטעם המציע ב מורשה

המכרז, מכתבי ההבהרה, וההודעות למציעים כשהם חתומים על ידו בהתאם 
 לעיל. 11.2לסעיף 

חשבו גם כנספחים להסכם כלל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו כאמור לעיל, יי .11.4.3
נתונים והמידע הכלולים במסמכים כי ידוע לו שהההתקשרות והמציע מצהיר, 

 אלו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות, על כל המשתמע מכך. 

 הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור,  תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה! .11.5

 בקשת הבהרות והשלמת נתונים .12

לפנות למציעים )או למי מהם( בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע רשאית תהא  המועצה .12.1
להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, כנדרש לדעתה לצורך בדיקת 

להתעורר בבדיקת ההצעות, וכן בהירות  שעשויה  ההצעות והערכתן, או בכדי להסיר אי 
שורים לרבות בקשר לבירור לזמנם לראיון ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אי

 עמידתם בתנאי הסף של המכרז.

את כל הנתונים והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שייקבע  למועצהיעבירו  המציעים .12.2
 . תגובת המציעים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד ממנה. המועצהלכך על ידי 

ומגורמים שונים רשאית לערוך בדיקות ולקבל חוות דעת מיועצים  המועצהכן תהיינה  .12.3
רבות ביחס לטיב השירות ו/או לניסיונם כולם או חלקם, ללגבי המציעים ו/או הצעותיהם, 

 ו/או ביחס ליכולתם למתן השירותים נשוא מכרז וחוזה זה במיומנות ובאיכות גבוהים. 
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 הצהרות והתחייבויות המציע .13

כי המכרז, בהגשת בלי לגרוע מיתר הצהרותיו והתחייבויותיו של כל מציע, על פי מסמ .13.1
 , כדלקמן:המועצהצעתו, כל מציע מצהיר וכן מתחייב כלפי ה

, והתרשם מאיכות מתקני התאורה הקיימים, המועצההמציע סייר בתחומי  .13.1.1
וממצבם, והוא מסוגל לתת פתרון שיעמוד בתקני התאורה הקיימים, על אף 

לא שייתכן שחלק ממתקני התאורה הקיימים, נכון למועד פרסום מכרז זה, 
 עומדים בתקנים אלה.

כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז  .13.1.2
המכרז ומסמכיו ידועים ונהירים לו, לרבות חובתו לשלם לעובדיו שכר בהתאם 

, וכי יש לו את כל הידיעות, 1987-להוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז
י הוא מסוגל מכל בחינה שהיא הכישורים והסגולות המקצועיות האחרות, וכ

 סמכי המכרז.לבצע את העבודות, והכל כמפורט במ

הגשת הצעתו של המציע, והשתתפותו במכרז כמוה כהצהרה, כי ידועים ונהירים  .13.1.3
לו כל הנתונים והנסיבות הקשורים במילוי התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, 

 ים.ובכלל זה ההסכם, לרבות כל הדינים והחוקים הרלוונטי

נאי כלשהו כל טענה בדבר טעות, אי הבנת מסמכי המכרז ו/או אי ידיעת ת .13.1.4
הקשור במתן השירות מושא המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על ידי 

 המציע.

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או  .13.1.5
ת ספק, הנובעות מהכנת ההצעה והגשתה, תחולנה על המציעים בלבד. למניע

 ותיהם כאמור.המציעים לא יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצא

 בחינת ההצעות וקביעת ההצעה הטובה ביותר .14

ההנחה המלצה על  ההצעה הזוכה במכרז הינה ההצעה הכספית הטובה ביותר )קרי בעלת  .14.1
  ( ובלבד שההצעה עמדה בכל דרישות הסף ודרישות המכרז. הגבוהה ביותר

 אינם כוללים מע"מ.  בכתב הכמויותנקובים המחירים ה .14.2

את הזכות לבקש כל פרט/הסבר מהמציעים בנוגע להצעה וכן שומרת לעצמה  מועצהה .14.3
לבקר באתרים בהם הוקם פרויקט דומה ע"י המציע וזאת לצורך השוואה והתרשמות 

הנדרשות מהמציע וכן לפנות ללקוחות/גופים בהם ביצע המציע עבודות קודמות דוגמת 
 בין אם לאו. ו 14בטופס זה, בין אם פירט את שמות הלקוחות/הגופים הנ"ל, רז במכ

שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע אשר הוא, או מי מבעליו, הורשעו  מועצהה .14.4
( השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בעבירות 3בפלילים בשלוש )

, כנגד גופו של אדם ו/או נגד 1977-תשל"זנגד בטחון המדינה, ו/או על פי חוק העונשין, 
בירות הנוגעות לתחום איכות הסביבה ו/או לתחום עיסוקו של רכושו של אדם ו/או בע

המציע במתן שירותים מסוג השירותים נשוא מכרז זה אשר לא התיישנו, ו/או אשר 
 מתנהלים נגדו הליכים בגין עבירה כאמור. 

 שהיא.נמוכה ביותר, או כל הצעה מתחייבת לקבל את ההצעה ה מועצהאין ה .14.5

בין שתי הצעות או יותר אשר מחיריהן זהים )להלן: תידרש לבחור זוכה מ מועצהאם ה .14.6
, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור בזוכה מקרב  מועצה"ההצעות הזהות"(, תהיה ה

ההצעות הזהות בדרך של הצבעה על ידי חברי וועדת המכרזים בהצעת המציע אשר 
בניסיון,  מתאים יותר לביצוע העבודות מטעמים הקשורים בתנאי הצעתו ו/או לדעתם הינו



 המועצה האזורית מטה יהודה
  28/2022מכרז פומבי מספר 

13 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

באמינות, באיתנות הפיננסית, בכושר ו/או ביכולת ביצוע ההתקשרות של מי מבעלי 
 ההצעות הזהות, כאשר ההצעה שתקבל את מירב הקולות, תיבחר. 

וספת בין על אף האמור בסעיף זה, תהיה רשאית ועדת המכרזים לערוך התמחרות נ
 בעה של ועדת המכרזים.מציעים בהתאם  לתנאים שייקבעו על ידה, זאת במקום הצ

אם לא ייחתם הסכם התקשרות עם הזוכה או תבוטל ההתקשרות מסיבה כלשהיא בכל  .14.7
תהא רשאית, לפנות למציע שדורג במקום הבא ולחתום אתו על הסכם  מועצהשלב, ה

תנאי המכרז ולהצעתו של אותו מציע. לא התקשרות כאילו היה הזוכה במכרז, בהתאם ל
רשאית לפנות למציע שדורג  מועצהבמקום השני, תהיינה ההסכים לכך המציע שדורג 

 במקום השלישי וכן הלאה.

 ניגוד עניינים .15

הקבלן הזוכה יתחייב ויצהיר כחלק מההצעה, כי נכון למועד הגשת ההצעה, אין הוא יודע  .15.1
י להפריע למתן העבודות על פי הסכם זה עם על כל מניעה חוקית שהיא, שיש בה כד

קשור ו/או מעורב, באפן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש  , וכי אין הואמועצהה
 .מועצהם הלניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח ההסכם שיחתם ע

מלקחת חלק ו/או  מועצההקבלן הזוכה יתחייב להימנע במשך כל תקופת ההסכם עם ה .15.2
ב של ניגוד עניינים ו עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצת מעורב בכל עסקה ו/אלהיו

 . מועצהעם ההסכם עם ה

כל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת  מועצההקבלן הזוכה יתחייב להביא לידיעת ה .15.3
אם קיים ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצלו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, על  מועצהה

ש בה משום על הצעה שהוצעה לו ואשר י מועצהיבחר לביצוע העבודות להודיע להגורם ש
 חשש לניגוד עניינים כאמור. 

 שמירת סודיות .16

המציע יתחייב בכתב לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור, להביא לידיעת כל  .16.1
תו אדם, כל ידיעה שתגיע אליו אגב או בקשר עם ביצוע ההתקשרות נשוא המכרז, לפני תחיל

של הוראה זו ומהווה עבירה  או לאחר מכן. יודגש כי אי שמירה על האמור לעיל מהווה הפרה
 .1977-לחוק העונשין התשל"ז  118פלילית על פי סעיף 

 
 עיון במסמכי המכרז .17

הזוכה. העיון יבוצע בתיאום  בהצעה לעיין בהתאם לדיני המכרזים נתונה למציעים הזכות .17.1
 .מועצהמראש עם נציג מטעם ה

הסכמתו לכך  , יחשב כמי שנתןמכתב המסייג זכות עיון  מציע שלא יצרף להצעתו .17.2
שבמקרה שיזכה במכרז, יהיו המציעים האחרים זכאים לעיין בהצעתו במלואה. הגיש 

כאמור, ייחשב הדבר כהסכמה מפורשת מצידו להיות מידע זה סודי גם מכתב המציע 
 תו לעיין במידע זה בהצעותיהם.בהצעות המציעים האחרים, ולוויתור מראש על זכו

בסמכותה ובשיקול  הינה בהצעה חלקים של חיסיון או חשיפה בדבר ההחלטה מקרה בכל .17.3
שצוינו על  חלקים גם לחשוף רשאית אשר ,מועצהשל ה המכרזים ועדת דעתה הבלעדי של

 ידי המציע כחסויים ואשר להערכתה אינם בגדר סוד מסחרי או מקצועי.

 ת לצורך הפקת הערבויות הבנקאיות, יחולו עללחתימת החוזה, לרבוכלל הוצאות שידרשו  .17.4
 המציע בלבד.
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 תנאים כלליים .18

רשאית  המועצהמציע שיגיש הצעה שלא בהתאם לתנאי המכרז או בסטייה ממנו, תהא  .18.1
 לפסול את הצעתו, בכפוף להוראות כל דין.

 כל הסתייגות של המציע מהוראות המכרז עלולה להביא לפסילת הצעתו. .18.2

 תהיה שמורה הזכות: מועצהלי לגרוע מהאמור לעיל במכרז זה, לבמ .18.3

קבל את ההצעה, כולה או חלקה, ולבצע את כל העבודות או חלק מהן, גם ל .18.3.1
 בעצמה או בכל דרך שתמצא לנכון.

 לדחות את כל או חלק מההצעות. .18.3.2

לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, בכפוף להוראות הדין.        .18.3.3
 תהא רשאית להפעיל קשת רחבה של שיקולים לבחירת המציע הזוכה. המועצה

לרבות אך מבלי למעט, כושרו, ניסיונו ויכולותיו הארגונית, המקצועית 
והכלכלית של המציע, הטכנולוגיה המוצעת על ידו, וכן כל שיקול אחר לפי 

 , והכל על פי דין.מועצהשיקול דעתן הבלעדי של ה

 מם לא ביצעו בעבר אתהם או קבלני המשנה מטע לדחות הצעות מציעים אשר .18.3.4
 או שלמועצה ניסיון רע בביצוע עבודות עימם מועצהרצון העבודתם, לשביעות 

. מועצהשל ה הלהנחת דעת -או שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע השירותים 
במקרים אלה תינתן למציע זכות טיעון בכתב ו/או בעל פה לפני מתן ההחלטה 

 .מועצהבכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ההסופית, וזאת 

, לרבות שיקולים תקציביים וכל שיקול אחר וזאת אף לשקול כל שיקול רלוונטי .18.3.5
לאחר בחירת ההצעה הזוכה, ולא תהיה למי מן המשתתפים בהליך זה, לרבות 

 כאמור. מועצההמציע שיזכה בו, כל דרישה או תביעה בגין החלטת ה

 מועצהכל שיפוי מאת התפותו בהליך, ולא יהא זכאי להמציע יישא לבדו בהוצאות השת .18.4
 אלה. בגין הוצאות

, וקניינה הבלעדי והם נמסרים למציעים מועצהמסמכי המכרז המסופקים על ידי ה .18.5
 , כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מועצהבהשאלה למטרת הצעת הצעות ל

ת הגשת הצעתו מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטר
 ות.ההצע ויחזירם לא יאוחר מאשר המועד האחרון להגשת

על המציע הזוכה במכרז להיות ערוך ומוכן להתחיל בביצוע העבודות בכפוף להתקיימות  .18.6
 ימים ממועד חתימת הסכם ההתקשרות. 30 -התנאים המתלים לא יאוחר מ

 ביטול המכרז, אי חתימה על ההסכם .19

על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין,  מועצהותיה של הבלי לגרוע מזכויותיה וסמכוי .19.1
 שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל אחד מאלה: מועצהבזאת, כי המובהר 

 לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. .19.2

 לבטל את בחירתו של המציע שנבחר ליתן את השירות במקרים הבאים: .19.3

ה או הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאהתברר, כי המציע או אדם אחר מטעמו נתן  .א
 .כלשהי בקשר עם המכרז

התברר, כי הצהרה כלשהי של המציע שניתנה במכרז אינה נכונה או שהמציע לא גילה  .ב
, כדי להשפיע על בחירתו למתן מועצהעובדה מהותית אשר היה בה, לדעת ה מועצהל

 השירות.
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ז שקיומן מהווה תנאי מוקדם המציע לא פעל לפי ההוראות הקבועות במסמכי המכר .ג
למתן השירות על ידיו, או שחזר בו ומבקש  על ההסכם עימו ו/או מועצהלחתימת ה

לבטל הצעתו, או שנתגלה, כי אינו מסוגל לקיים את הצעתו, או שהפר התחייבות 
 יסודית בהסכם.

לא תזכה את המציעים ו/או את  מועצהלמניעת ספק, מובהר, כי כל פעולה כאמור של ה .19.4
 ר כספי כלשהו.זוכה, בכל פיצוי, שיפוי או החזה
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 מעטפת הצעה תכולת - 1טופס 

  המציע יבדוק את תכולת המעטפה לפני סגירתה ויסמן את בדיקתו בטור "ביקורת המציע" בטופס
 זה וצרפו להצעתו.

ביקורת  תיאור
 המציע

  (2)טופס  הצהרת המציע וההצעה הכספית   .1

  ( 3טופס אישור רו"ח ) .2

  (  4טופס הבנת מסמכי המכרז ) בדבר אישור .3

  (  5טופס ) 1976-ופים ציבוריים התשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות ג .4

  (    6טופס תיאור כללי של המציע ) .5

  (7טופס )אישור זכויות חתימה  .6

  (, הסכם מולו / התחייבות ותעודות מתאימות8טופס פרטי מתכנן התאורה ) .7

  ( 9 פסטוערבות בנקאית אוטונומית  ) .8

  (10)טופס תצהיר היעדר הרשעות  .9

  (11טופס / מועצה )  מועצהבד התצהיר אי קירבה לעו .10

  (12טופס תצהיר אי תיאום מכרז )  .11

  (13)טופס מינוי מנהל פרויקט מטעם המציע  .12

   (14טופס תיאור ניסיון המציע )  .13

  (15טופס הצהרה על עמידה בדרישות הטכניות לגופי תאורה )  .14

  (16טופס ק/קבלן בדבר העסקת עובדים זרים כחוק ושכר מינימום )ת ספהצהר .15

  "מערכות תאורה ותחום החשמל"    ISOאישור  .16

  אישור רכישת מסמכי המכרז  .17

  מסמכי התאגדות ותדפיס עדכני של רשם החברות / רשם השותפויות .18

  אישור על ניהול פנקסי חשבונות, אישור ניכוי מס במקור .19

  מורשהתעודת עוסק  .20

  המלצות .21

  תעודות המעידות על סיווג קבלני של המציע .22

  ( נספח א'המפרט הטכני )  .23

  ( 1נספח א'בטיחות )  .24

  ( 2נספח א')  אומדן .25

  ( 4נספח א' )  לגופי תאורה  מפרט עמידה בדרישות טכניות .26
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  ( נספח ב'הסכם התקשרות חתום )  .27

  ( להסכם 1נספח כתב אחריות )  .28

  (להסכם 2נספח ) דרישות ביטוח .29

  ( להסכם 3נספח ערבות ביצוע )  .30

  להסכם( 4)נספח יות ערבות אחר .31

  עותק של מסמכי המכרז, מכתבי הבהרה, תוכניות והודעות חתומים על ידי המציע  .32
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 הצהרת המציע וההצעה הכספית – 2טופס 

 תאריך: _________

 לכבוד

 מועצה אזורית מטה יהודה
 ;א.ג.נ

 202228/מכרז פומבי מס'  - והתחייבותכתב הצעה הנדון: 

____________________________ מס' קבלן/זהות אני/אנו הח"מ __________
____________________ שכתובתנו היא _________________________________, 

 מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:

ת כל מסמכי המכרז ואת הסכם ההתקשרות על קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, א .1
 "(.מכי המכרזמסל נספחיו )להלן: "כ

הננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, ובחנו את כל התנאים והנסיבות  .1
, לרבות בדיקה ובחינה מועצהבבתאורת רחובות הקשורים בביצוע תהליך להתייעלות אנרגטית 

 שמלי וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים והעשוייםמיוחדים של סביבתם, הציוד הח
 קיום כל התחייבויותינו.  להשפיע על

בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז  .2
והסכם ההתקשרות, לרבות כלל התנאים וההבהרות שניתנו במסגרתו, הננו מגישים הצעתנו זו 

במחירים ם בזה לקיים את כלל התחייבויותינו במסגרת המכרז, כולן ביחד, והרינו מתחייבי
 שהננו מציעים כאמור להלן )להלן: "התמורה ותנאי התשלום"(. 

תהא חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע  מועצהאנו מסכימים כי ה .3
פורט הבלעדי והמוחלט כמל לפי שיקול דעתן והשירותים נשוא המכרז לבעלי הצעה אחרת , הכ

 ם לקבל כל החלטה כאמור של הרשויות.בהוראות למשתתפים במכרז, ואנו מתחייבי

 היה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: .4

ימים ממועד קבלת  7לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות, בתוך  .4.1
 ידכם. -דרישתכם או בתוך פרק זמן אחר, כפי שיקבע על

ידכם, -כפי שיקבע עלל והכ -להתחיל בביצוע העבודות והשירותים נשוא המכרז  .4.2
ולבצעם בהתאם לכל התנאים שבמסמכי  -ובכפוף לקבלת הודעה בכתב מכם על כך 

 המכרז, ובהסכם ההתקשרות.

להפקיד בידיכם במועד חתימת ההסכם העתקי כל האישורים והמסמכים האחרים  .4.3
 כנדרש במסמכי המכרז.

ייב אותנו הסכם ההתקשרות נו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחנה .5
ידינו, וגם אם לא נחתום על הסכם ההתקשרות, תיחשב -, כאילו היה חתום עלצורפותיועל כל 

ובינינו בכפוף לאפשרות של  מועצהבכתב, כחוזה מחייב בין ה מועצהידי ה-הצעתנו וקבלתה על
שהדבר יגרע ז או ההתקשרות באופן חלקי או כליל מכל סיבה שהיא, מבלי המכר לבטל מועצהה

 כמפורט במסמכי המכרז. מועצהמזכויותיה של ה
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 ערבות .6

כערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית אוטונומית,  .6.1
פי הנוסח -על המועצה ש"ח, לטובת 150,000של על סך  צמודה למדד המחירים לצרכן 

מייפים את כוחה באופן בלתי חוזר כי ו" נוסח כתב ערבות מכרז"  9כטופס הכלול במכרז 
שבהצעתנו זו ו/או שלא נחתום על  -כולן או מקצתן  -במקרה ולא נקיים התחייבויותינו 

ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח אלינו ו/או  7הסכם ההתקשרות תוך עד 
 לממש ולחלט את מועצה, הרי הזכות בידי המועצהאחר כפי שתקבע ה תוך כל מועד

הערבות, זאת בלי כל הודעה מראש ו/או התראה כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור 
על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את  מסויגסופי, מוחלט ובלתי 

 הערבות הנ"ל. 

מועצה אזורית מטה מכרז, נמציא ערבות ביצוע לטובת כן הננו מתחייבים כי ככל שנזכה ב .6.2
ימים ממועד  7, בתוך לא יאוחר מ "ערבות ביצוע" להסכם 3המצורף בנספח  בנוסח יהודה

ההודעה על זכייתנו במכרז וזאת, להבטחת קיום התחייבויותינו על פי הסכם ההתקשרות. 
 .למכרז זה 'בכנספח ובתנאים המפורטים בהסכם ההתקשרות המצ"ב 

עצה ו/או מי מטעמה, כן הננו מתחייבים כי בתום ביצוע העבודה ואישורה על ידי המו .6.3
להסכם  4נמציא ערבות אחריות לטובת מועצה אזורית מטה יהודה בנוסח המצורף בנספח 

ימים ממועד אישור סיום העבודות, להבטחת קיום  7"ערבות אחריות", בתוך לא יאורח מ 
תקשרות ובתנאים המפורטים בהסכם ההתקשרות התחייבויותינו על פי הסכם הה

 רז זה.למכ כנספח ב'בהמצ"ב 

 למסמכי המכרז. 10אנו מתחייבים בזה כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו, כאמור בסעיף  .7

פי מסמכי -אנו מצהירים בזאת כי הצעתנו זו הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו על .8
 היסוד של התאגיד המציע.

ות שתתבססנה על כל טענות ר ומוסכם בזאת, כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעות ו/או דרישצהמו .9
ואנו מוותרים מראש  -של אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז 

 על כל טענות אלה.

ספית לשם ביצוע הננו מצהירים בזאת כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכ .10
לצורך ביצוע הסכם ההתקשרות מנהלי ותנו לרשהעבודות והשירותים נשוא המכרז וכי עומדים 

עבודה ועובדים מקצועיים, מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא המכרז 
 ובמספר מתאים ומספיק ובהתאמה מלאה לאמור במסמכי המכרז.

לצורך ביצוע הסכם ההתקשרות כוח אדם מיומן ובעל ניסיון  תנושולרהננו מצהירים כי עומדים  .11
וכל הציוד הדרוש כמפורט במסמכי המכרז לצורך ביצוע התייעלות אנרגטית בתאורת רחובות 

 ובהתאמה מלאה לאמור במסמכי המכרז.

 מצורפים בזה כלל האישורים, המסמכים, והנספחים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז. .12

ולא תובא  הצעתנו תפסל על הסף –תנו לא תעבור את תנאי הסף ב כי ככל שהצעהובהר לנו היט .13
 כלל לדיון. 

א הניקוד על ההצעה הכספית והובהר לנו כי המציע שיציע את  הנחה הגבוהה ביותר יזכה למל .14
 מהציון הסופי. 100%שהינו 

שנים  10אורך התמורה המפורטת בהצעה זו הינה סופית וכוללת בגין ביצוע הפרויקט ואחריות ל .15
 למכרז זה. ב' כנספחלפחות, והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות המצ"ב 
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 : ההצעה הכספית .16

ניתן להציע  לאלכלל תתי הפרקים ) אחיד ם () באחוזי הנחהעור יש

: (ניתן להציע אחוז הנחה נפרד לכל פרק ופרק לאאחוז תוספת כמו כן 
___________________ 

כל הוצאות המציע, לרבות פורטת לעיל כוללת התייחסות למובהר בזאת כי הצעת המחיר המ
שירות ועקיפות וכן מיסים ישירים ועקיפים, למעט מס ערך מוסף.  תנאי התשלום הינם הוצאות י

 כמפורט בהסכם ההתקשרות.

התמורה המפורטת בהצעה זו הינה סופית וכוללת בגין עבודות תכנון, התקנה ומתן אחריות  .17
, וכל אשר נדרש גופי תאורה ומערכת בקרהשנים עבור  10ם למשך למתקנים על כל רכיביה

 התאם למכרז, להסכם ההתקשרות ולמפרטים הטכניים.  ב

 לכל הסכומים דלעיל יתווסף מע"מ כחוק. .18

כל ההוצאות שהוצאנו לשם הכנת הצעתנו במכרז, וקיום כל תנאי המכרז, תחולנה עלינו בלבד  .19
, שיפוי או פיצוי בגינן, לרבות במקרה שבו יבוטל הליך במלואן ואנו לא נהיה זכאים לכל החזר

כל סיבה שהיא, או שלא ייבחר זוכה כלשהו, ולא תהיה לנו כל טענה או דרישה או המכרז מ
 תביעה, מכל מין וסוג שהוא, בעניין זה.

 

 

 שם המציע ____________________          כתובת _______________________

 

 ____________תאריך ___________

        

__________________________ 

 חתימה וחותמת המציע                    

 

 אישור עו"ד
 

_____________ עו"ד מאשר בזה כי חתימות ה"ה __________________ וכן   אני הח"מ
"( אשר חתמו על הצעה המציע____________________ מטעם ________________ )להלן: "

 חברתכם לכל דבר ועניין.ע מחייבות את התאגיד בהתקשרותו עם יבות זו בצירוף חותמת המציוהתחי

 

 ____________________    ______________________ 

 חתימת עו"ד                       תאריך  
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 אישור רו"ח  - 3טופס 

 מסמך זה יודפס על נייר לוגו של רואה החשבון

 

 לכבוד,

 טה יהודהמועצה אזורית מ
 

 ________שם המציע: _________________________ תאריך:______

 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:
 

 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת ___________ . .א
עשרים ) ₪ 20,000,000של לפחות  2021-2017בשנים  מצטברחברתכם בעלת מחזור הכנסות  .ב

 שקלים חדשים(, לא כולל מע"מ. ליוןימ וחמש
כספיים ועד למועד חתימתי על אישור זה לא בא לידיעתי, ממועד החתימה על הדוחות ה .ג

לרבות בהתבסס על הבדיקות שערכתי, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של 
 חברתכם עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".

ק, ואין בקשות ה מצויה בהליכי כינוס, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירום אינחברתכ .ד
תלויות ועומדות נגד חברתכם מסוג זה, והיא אינה עומדת בפני חדלות פירעון. וכן לא הוטלו 

 על נכסי החברה עיקולים בסכומים משמעותיים להיקף פעילותה.
 

 

 חתימת רו"ח המציע: 
 

      ____________________ 
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 אישור הבנת תנאי המכרז  - 4טופס 

 

 _______________תאריך: _

 לכבוד,

 מועצה אזורית מטה יהודה
 

 

 א.ג.נ.,

לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת  202228/מכרז מס'  הנדון:
 רחובות לטובת פרויקט של התייעלות אנרגטית )להלן "העבודות"(

 

כל נספחיהם, למדנו והבנו את לאשר, כי קראנו בקפידה את מסמכי המכרז לביצוע העבודות על נו הרי
האמור בהם, ובדקנו בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים 

-להשפיע על הצעתנו או על ביצוע העבודות, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה באי
משפטיים, העשויים להשפיע על הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ו-דיעה או איי

 הצעתנו או על ביצוע העבודות.

 

  בכבוד רב,

 

 

                                                                        ____________________________ 

   חתימה וחותמת המציע                                                                    

 

 עו"ד אישור

הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה _____________________________________________ 
אשר חתמו על טופס זה בפני, בצירוף חותמת החברה, מחייבות את המציע בהתקשרותו עם חברתכם 

 .לכל דבר ועניין

 

 

______________________  ________________ 

 חתימה    שם עו"ד
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

)א( לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים 1ב2-ב)ב( ו2תצהיר בדבר עמידה בתנאי סעיף  - 5טופס 
 1976-)אכיפת חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו

ה כן אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעש
  אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור:

הירי זה ניתן מטעם המציע _____________ שהנני משמש בו כ_________ ומוסמך תצ .1
 להתחייב בשמו. 

 הנני מצהיר כי המציע הינו תושב ישראל כהגדרתו בחוק.  .2
ים לפי דיני העבודה, צווי הנני מצהיר כי המציע קיים את חיוביו בעניין שמירה על זכויות עובד .3

 קשר למתן שירותים מסוג השירותים נשוא המכרז. ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים ב
 נא למחוק את המיותר:  .4

הנני מצהיר כי עד היום המציע וכל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, לא הורשעו ביותר   4.1
ור העסקה שלא זרים )איס חוק עובדיםמשתי עבירות כהגדרתן בחוק דהיינו עבירה לפי 

חוק שכר מינימום, או עבירה לפי  1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים( התשנ"א
 .1987-התשמ"ז

הנני מצהיר כי המציע או כל בעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, הורשעו ביותר משתי עבירות  4.2
כהגדרתן בחוק וכי במועד האחרון להגשת הצעות למכרז חלפה שנה לפחות ממועד 

 ההרשעה האחרונה.
 Xסמן צעות למכרז מתקיים אחד מאלה )בנוסף, הנני מצהיר כי במועד האחרון להגשת הה .5

 (:במשבצת המתאימה

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

  'ויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. לחוק שו 9יף הוראות סע - חלופה ב 
 יש להמשיך ולסמן בחלופות משנה הרלוונטיות(: –מציע שסימן את חלופה ב' )ל

 ( 1חלופה) – עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

 ( 2חלופה) –  עובדים אור יותר. 100המציע מעסיק 
 ולסמן בחלופות משנה הרלוונטיות(: יש להמשיך –( 2)למצהיר שסימן את חלופה ) 

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

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך  ובמקרה

 ותים ללי של משרד העבודה והרווחה והשירהמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכ
זכויות, הוא פנה  לחוק שוויון 9 סעיף חובותיו ולפי ישוםי  החברתיים לשם בחינת

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

שרד לעיל למנהל הכללי של מ 5מהתצהיר שמסר לפי סעיף  להעביר העתק המציע מתחייב .6
ימים ממועד ההתקשרות, כהגדרת מונח זה  30העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 .1976 -בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

                                                                                                  
  _________________   _________________           

 חתימת המצהיר          תאריך       

 

 

 עו"ד אישור
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני 
מס' ____________ ואשר הינו ___________ המוכר/ת לי אישית/שזיהיתי/ה על פי תעודת זהות 

הזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת מורשה החתימה מטעם המציע ולאחר ש
בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות 

 הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.
 

            
  _________________    _________________           

  חתימת עו"ד                   ותמת עו"דח                             
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 תיאור כללי של המציע - 6טופס 

 [ שלו החתימה מורשה באמצעות  המציע ידי על וייחתם ימולא זה ]טופס

 כללי מידע .1

 ______________________________________________________:המציע שם

 __________________ח.פ/ ת.ז :   ____________________________________

 נציג
 ____________________________תפקיד:_________________________:מוסמך

 ________________________________________________________ :כתובת

 ______________________________________________________ :טלפון מס'

 ______________________________________________________   :פקס מס'

 __________________________________________________:אלקטרוני דואר

             פירוט בעלי השליטה במציע )חברת אם, חברות קשורות שותפים וכו'(, כולל שיעור אחזקות: .2
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________ 

 סיונו:יע לרבות ציודו, כישוריו ונתיאור כללי של המצי .3

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 : ______________תאריך

 שם המציע: ___________________

 מס' זהות / ח.פ.: __________________

 : ________________חתימת המציע וחותמתו
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 אישור זכויות חתימה -7טופס 

 

 תאריך: __________________

 :לכבוד

 מועצה אזורית מטה יהודה
 

 

 א.ג.נ.,

 

 אישור זכויות חתימההנדון: 

 

 הנני, עו"ד _________________ מאשר בזאת  כי ה"ה ______________________, 
ה על ידי ___________________________ )להלן: "המציע"( ועל החתום/ים על ההצעה שהוגש

לביצוע התייעלות אנרגטית בתאורות רחובות   28/2022שאר המסמכים הנדרשים במסגרת מכרז מס' 
 מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ ם בצירוף חותמת החברה.

 

 בכבוד רב,

 

____________________ 

 חתימת עו"ד המציע
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 תאורהנתוני מתכנן התאורה וניסיונו בתכנון  – 8טופס 

 
 

 נתוני מתכנן תאורה

 שם: 

 ת.ז:

 שנות ניסיון בתחום מושא המכרז:

 

 

 השכלה מקצועית*:

 מועד מתן התואר פרטי ההשכלה/הכשרה

  

  

  

 *יש לצרף העתקי תעודות.

 

 רשויות מקומיות 5לפחות  –ניסיון בתכנון מערכי תאורה עירוניים 

 

הכנת  שנת
 כניתוהת

 פרטי איש קשר המקומית מועצההשם 

 שם הנציג/ איש הקשר: ______________________  
 טל': ______________________
 נייד: ______________________

 _________דואר אלקטרוני: ________________

 שם הנציג/ איש הקשר: ______________________  
 ______טל': ________________

 נייד: ______________________
 _________דואר אלקטרוני: ________________

 

 שם הנציג/ איש הקשר: ______________________  
 טל': ______________________
 נייד: ______________________

 _________דואר אלקטרוני: ________________



 המועצה האזורית מטה יהודה
  28/2022מכרז פומבי מספר 

28 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

הכנת  שנת
 כניתוהת

 פרטי איש קשר המקומית מועצההשם 

 

 ____________שם הנציג/ איש הקשר: __________  
 טל': ______________________
 נייד: ______________________

 _________דואר אלקטרוני: ________________

 

 שם הנציג/ איש הקשר: ______________________  
 טל': ______________________
 נייד: ______________________

 _________דואר אלקטרוני: ________________

 

 הצהרת מתכנן תאורה
 

 הנני מאשר את נכונות הפרטים הנ"ל ובכל מסמך הנוגע אלי.

 תאריך ____________     שם ______________________   חתימה ________________
 

 : (אישור חתימה )מתכנן התאורה
 

______, . _________(, מרחוב ___________, _______מראני הח"מ __________________, עו"ד )
מאשר/ת בזאת, כי ביום _________, הופיע/ה לפני מר/גב' ___________המוכר/ת לי 
אישית/שזיהה/תה עצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________, אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה 
עליה בפני, לאחר שהזהרתי אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים 

 קבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן.ה
 
 
 

_________________ 
 חתימה + חותמת
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 ערבות אוטונומית - 9טופס 

 לכבוד
 המועצה האזורית מטה יהודה

 

 ____________ 'מס ערבות :הנדון

 המגיע לתשלום כלפיכם בזה ערבים אנו(, "המבקש" –להלן ______ )________________ לבקשת
, אספקה, תכנון עבודות לביצוע 28/2022 'מס מכרז פומבי עם בקשר קשהמב מאת לכם שיגיע או

)להלן:  אנרגטית התייעלות פרויקט לטובת LED מסוג רחובות תאורת מתקני של ואחריות התקנה
 . "המכרז"(

דרישות המפורטים התנאים וי כל התחייבויות המבקש על פי המילוקיום ות חלהבטערבותנו זו הינה 
 (. ₪ מאה וחמישים אלף במלים:) ₪ 150,000 לסכום של עד מכרזהבמסמכי 

ימי עסקים ממועד דרישתכם בכתב, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב  3לפי דרישתכם הראשונה ותוך 
בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, וזאת מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם 

 מאת הנערב. ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה

 2023/03/04תישאר בתוקף עד תאריך וערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול 
, על פי פרטי כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהמועד הנ"ל  כולל.

 הבנק כדלהלן:

 שם הסניף: _________________

 ____כתובת הסניף: ___________

 מספר טל': ______________ מס' פקס: _________________

 .כלשהי בצורה להסבה או להעברה ניתנת איננה זו ערבות

 

 

 

 ______________ חתימה______________                                  תאריך
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 תצהיר לעניין הרשעות קודמות וחקירות פליליות של המציע - 10טופס 

 ימולא על ידי המציע()
אני הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן 

 אהיה צפוי  לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת לאמור:
 הנני משמש כ ______________ מטעם המציע _________________, )להלן: "המציע"(. .1
ספית שמגיש המציע ושהנני מוסמך להתחייב בשמו למכרז תצהירי זה ניתן במצורף להצעה הכ .2

 זה. 
השנים האחרונות שקדמו למועד  3הנני מצהיר כי המציע, או מי מבעליו, לא הורשעו בפלילים ב  .3

, 1977-האחרון להגשת ההצעות, בעבירות נגד בטחון המדינה, ו/או על פי חוק העונשין, תשל"ז
ירות הנוגעות לתחום איכות הסביבה ו/או לתחום עיסוקו כנגד גופו של אדם ו/או רכוש ו/או בעב

של המציע בביצוע העבודות מסוג העבודות נשוא מכרז זה, אשר לא התיישנו, וכן כי לא מתנהלים 
 נגדו הליכים בגין עבירה כאמור.

הנני מצהיר כי לא עומדות כנגד המציע, ו/או מי מבעלי המציע, ו/או מי ממנהלי המציע, תביעות  .4
ות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים ו/או משפטי

 הליכים. להקפאת
 נגד המציע לא הוגשו תביעות העלולות לסכן את המשך פעילותו ו/או לגרום לו לחדלות פירעון.  .5

 4ו/או  3ף לחילופין, ככל שכנגד המציע ו/או מי מבעליו, קיימות הרשעות ו/או הליכים כמפורט בסעי
לעיל, על המציע לפרט את סוג ההרשעות ו/או ההליכים הנ"ל ואת הסטטוס בגינם נכון להיום, 

 בתצהיר חתום על ידי מורשה החתימה מטעם המציע ומאומת בפני עורך דין ולצרפו להצעת המציע.
 
אמור, הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כ מועצהבמקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מה .6

מתחייב הח"מ למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע 
 לכך בבקשת הועדה.

 
 ______________      _____________         

  חתימת המצהיר                    תאריך

 
 

 עו"ד אישור

 

_________ הופיע/ה בפני  אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום
___________ המוכר/ת לי אישית/שזיהיתי/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ ואשר הינו 
מורשה החתימה מטעם המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת 

/ה נכונות בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר
  הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.

   

  _________________    _________________           

  חתימת עו"ד                   חותמת עו"ד                             
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 ו/או לחבר מועצה מועצההצהרה בדבר קירבה / העדר קירבה לעובד  - 11טופס 

 
 לכבוד

 מטה יהודה מועצה אזורית
 "(מועצהה)להלן: "

 
 ו/או לחבר מועצה מועצההצהרה בדבר קירבה / העדר קירבה לעובד הנדון: 

 
 אנו הח"מ ________________________________ ת.ז. __________ 

 חתימה  י_____________________ ת.ז._____________ הננו המציע/ים ו/או מורשי -ו
 :כלהלןהחברה(, מצהירים .פ. _______________ )להלן: של חב' _________________ ח

 הביאה לידיעתנו את הוראות הסעיפים הבאים: מועצהאנו מצהירים כי ה .1
 א )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד, שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה 
ונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד להסכם או אחוזים בה

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -ן זה, "קרוב" י; לעני מועצהלעסקה עם ה
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות 12כלל 

 קובע: 
 -זה, "חבר מועצה"  לעניין; האזורית מועצהצד לחוזה או לעסקה עם ה "חבר המועצה לא יהיה

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" 
 ()ב((."5)1-()ב( ו1)1ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף 
יה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי לא יה מועצה"פקיד או עובד של 

 ובשום עבודה המבוצעת למענה." מועצהזוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם ה-בן

 בהתאם לכך הננו מבקשים להודיע ולהצהיר כי:  .2

או בת, אח או (: בן זוג, הורה, בן יש למחוק המיותר) אין לי/יש לי מועצהבין חברי מועצת ה .א
 אחות ואף לא סוכן או שותף.

( חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק יש למחוק המיותר) אין/יש .ב
באמצעותו הגשתי את הצעתי או  מועצההעולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של ה

 שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 .מועצהזוג, שותף או סוכן העובד ב -( בן יש למחוק המיותר) אין לי/יש לי .ג
שביחס אליה  מועצה.ג לעיל, להלן פרטי הקרבה ושם ה2-.א2ככל שיש לי קרבה כמפורט בסעיפים 

 הקרבה: ____________________________________________________
____________________________________________________________________

________________________________________________________ 
תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  מועצהידוע לי כי ועדת המכרזים של ה

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

( לפקודת 3א )ב()122יל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף אין באמור לע
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאי להתיר התקשרות  2/3ברוב  מועצההעיריות, לפיהן מועצת ה

 א)א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122לפי סעיף 
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

יחול שינוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור לעיל,  כמו כן, הננו מצהירים ומתחייבים כי אם .3
 מיד עם קרות השינוי. מועצההננו מתחייבים להודיע על כך ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________      ___________________ 

 חתימה וחותמת המציע          תאריך      
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז - 12טופס 

 תצהיר בדבר אי תאום מכרז
 

מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר אני הח"
מכרז פומבי ל "(,המשתתף____________________________________ )להלן: "בקשר עם הצעת זה 

 "(, מצהיר בזאת כדלקמן:המכרז)להלן: "  28/2022מס' 

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

 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2
המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא  .3

 התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
ע הצעות למכרז או תאגיד המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מצי .4

 אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

 סיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.ילא הייתי מעורב בנ .5

סיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת ילא הייתי מעורב בנ .6
 המשתתף למכרז.

 הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.סיון לגרום למתחרה להגיש ילא הייתי מעורב בנ .7

הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם  .8
 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

)יש לסמן בעיגול את  נכון / לא נכון –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .9
 התשובה(. 

 : אם לא נכון, נא פרט

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות  .10
אם לא נכון, נא . לסמן בעיגול את התשובה( )ישנכון / לא נכון   –עבירות של תיאומי מכרזים 

            פרט: 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 על.אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפו .11
 

         _______      ______________        ___________         ________________ 
 תאריך            שם המשתתף                    שם המצהיר ותפקידו         חתימת המצהיר  

 עו"ד אישור
בפני  אני החתום מטה ___________ עורך דין, מאשר/ת בזה כי ביום _________ הופיע/ה

___________ המוכר/ת לי אישית/שזיהיתי/ה על פי תעודת זהות מס' ____________ 
ואשר הינו מורשה החתימה מטעם המציע ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת 

כולה ואת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה 
   דלעיל וחתם/מה עליה בפני. כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה

  

  _________________    _________________           

  חתימת עו"ד                   חותמת עו"ד                             
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 מינוי מנהל פרויקט מטעם הקבלן - 13טופס 

 לכבוד,
 המועצה האזורית מטה יהודה

אורה לאורך תקופת האחריות ברחבי המועצה האזורית להבטחת עבודות ביצוע ואחזקת גופי הת .1
 28/2022"( ברמה מקצועית גבוהה, הכל בהתאם למסמכי מכרז מס' העבודותמטה יהודה )"

"( ובהתאם לכל תקן בטיחות מתאים, הנני ממנה כמנהל פרויקט מטעמי מכרז/ההסכם)להלן: "
 את 

 מר: _______________________   ת.ז.________________

מנהל _____)להלן: "-שכתובתו: _____________________ טלפון נייד:____________
 "(פרויקט

בעל רישיון חשמלאי ראשי לכל הפחות וילווה את הנדסאי חשמל לפחות ו מנהל הפרויקט הינו .2
 העבודות באופן רציף.

תן תפקידו של מנהל הפרויקט יהא אחריות על ניהול ופיקוח על אופן ביצוע העבודות ומ .3
השירותים נשוא ההסכם, בהתאם למפורט במסמכי המכרז, המפרטים הטכניים והחוזה אשר 
צורפו למכרז ויוודא כי האספקה, השירותים והעבודות הנדרשים במסגרת הסכם זה מתנהלים 
על פי חוק החשמל ולשביעות רצונה המלא של המועצה. כמו כן, מנהל הפרויקט יבצע סיורי קבלה 

 ודה, לרבות הגשת חשבונות חלקיים וסופיים לאישור המנהל/מפקח.ומסירה של כל עב

מנהל הפרויקט מטעמי ישמש כאיש הקשר של הקבלן מול המועצה, הגורמים המקצועיים בה  .4
 והמחלקות השונות בה, בכל עניין הנוגע למתן השירותים וביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

ור של המועצה, ולמועצה יש זכות לדרוש, בכל ידוע לי שלמינוי מנהל הפרויקט מטעמי דרוש איש .5
 עת, את החלפת מנהל הפרויקט ללא זכות ערעור מטעמי.

אני מתחייב שמנהל הפרויקט מטעמי יהיה בקשר רציף עם הגורמים האחראים בכל אתרי  .6
 24העבודה במועצה לצורך קבלת הנחיות ותגובות לגבי הביצוע, ולצורך קבלת דיווח שוטף, במשך 

וציוד הנדרש לשם  מה, ולמטרה זו אצייד אותו, על חשבוני, במכשיר טלפון סלולרישעות בימ
 ביצוע עבודות הנדרשות במכרז

 הנני מתחייב להקצות לו רכב על חשבוני, לצורכי פיקוח על ביצוע עבודות נשוא ההסכם.  .7

 במקרה ומנהל הפרויקט יחדל להיות מועסק על ידי, מכל סיבה שהיא, אני מתחייב להעסיק .8
 מידית, מנהל פרויקט אחר, שיאושר ע"י המועצה.

הוראות והודעות, שיועברו למנהל הפרויקט מטעמי, ע"י המנהל ו/או המפקח מטעם המועצה,  .9
 יחשבו כאילו ניתנו לי ישירות ויחייבו אותי לכל דבר ועניין בהתאם לאמור בכל מסמכי המכרז.

   שם הקבלן /החברה/ התאגיד/ השותפות:

   חתימה:   החתימה: שם  בעל זכות
 

       חתימה: שם  בעל זכות החתימה:        ___________________
 
 

 חותמת הקבלן:ֹֹֹֹ____________________
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 תיאור ניסיון המציע - 14טופס 

 ()ימולא על ידי המציע 
 

 אני, הח"מ ____________ נושא ת.ז מס'  ____________ לאחר שהוזהרתי כחוק, כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, נותן /ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת 

 לכתב הזמנה להציע הצעות: 3.2"( בתנאי המפורט בסעיף המציע_________________ )להלן: "
 

מספר  שם הלקוח מס"ד
גופי 

תאורה 
לד 

 שהותקנו

ההיקף 
הכספי של 
 כל פרויקט

מטעם הלקוח )שם  פרטי נציג' איש קשר
 ודרכי התקשרות(

תקופת 
 ביצוע

)שנה/ חודש( 
עד )שנה/ 

 חודש(

1. 
 שם הלקוח: 

_____________ 
_____________ 

 מקום ביצוע הפרויקט:

_______________ 

  
 שם הנציג/ איש הקשר:

__________________________ 
 טל': ______________________
 נייד: ______________________

 ואר אלקטרוני:ד

_________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

2. 
 שם הלקוח: 

_____________ 
_____________ 

 מקום ביצוע הפרויקט:

_______________ 

  
 שם הנציג/ איש הקשר:

__________________________ 
 טל': ______________________

 _____נייד: _________________
 דואר אלקטרוני:

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

3. 
 שם הלקוח: 

_____________ 
_____________ 

 מקום ביצוע הפרויקט:

_______________ 

  
 שם הנציג/ איש הקשר:

__________________________ 
 טל': ______________________

 ___________נייד: ___________
 דואר אלקטרוני:

_________________________ 
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

מספר  שם הלקוח מס"ד
גופי 

תאורה 
לד 

 שהותקנו

ההיקף 
הכספי של 
 כל פרויקט

מטעם הלקוח )שם  פרטי נציג' איש קשר
 ודרכי התקשרות(

תקופת 
 ביצוע

)שנה/ חודש( 
עד )שנה/ 

 חודש(

 

 

4. 
 שם הלקוח: 

_____________ 
_____________ 

 מקום ביצוע הפרויקט:

_______________ 

  
 שם הנציג/ איש הקשר:

__________________________ 
 טל': ______________________

 _________________נייד: _____
 דואר אלקטרוני:

_________________________ 

 

 

 

 

5. 
 שם הלקוח: 

_____________ 
_____________ 

 מקום ביצוע הפרויקט:

_______________ 

  
 שם הנציג/ איש הקשר:

__________________________ 
 טל': ______________________

 _________נייד: _____________
 דואר אלקטרוני:

_________________________ 

 

 

 

 

 

 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.

________________ 
 חתימה

 עו"ד אישור
 

. _________(, מרחוב ___________, מראני הח"מ __________________, עו"ד )
___, מאשר/ת בזאת, כי ביום _________, הופיע/ה לפני מר/גב' __________

___________המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________, אישר/ה את 
נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני, לאחר שהזהרתי אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי 

 עים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן.יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבו
 

_________________ 
 חתימה וחותמת



 המועצה האזורית מטה יהודה
  28/2022מכרז פומבי מספר 

37 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 דקורטיביים הצהרה על עמידה בדרישות טכניות לגופי תאורה - 15טופס 

 
אני, הח"מ ____________ נושא ת.ז מס'  ____________ לאחר שהוזהרתי כחוק, כי עלי לומר את 

לא אעשה כן, נותן /ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם 
 לכתב הזמנה להציע הצעות  1.17"( בתנאי המפורט בסעיף המציע_________________ )להלן: "

 
 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.
 
 

        
 __________________ 
 חתימה   

 
 

 עו"ד אישור
 

. _________(, מרחוב ___________, מר_____, עו"ד )אני הח"מ _____________
_____________, מאשר/ת בזאת, כי ביום _________, הופיע/ה לפני מר/גב' 
___________המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________, אישר/ה את 

עליו/ה להצהיר את האמת, וכי נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני, לאחר שהזהרתי אותו/ה, כי 
 יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן.

 
_________________ 

 חתימה + חותמת
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 16טופס 

 מועצה אזורית מטה יהודה
 28/2022מכרז פומבי מס' 

לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת 
במועצה לטובת פרויקט התייעלות אנרגטית  LEDג רחובות מסו

 אזורית מטה יהודה

 בדבר העסקת עובדים זרים כחוק ושכר מינימום קבלןהצהרת 
 "(החוק)להלן: " 1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 

 
אני הח"מ _______________, ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 

 כי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: האמת ו

1.  

עד מועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק, הקבלן ובעל זיקה אליו  .א
כהגדרתו בחוק, לא הורשעו בפסק דין חלוט, ביותר משתי עבירות 

(, לפי חוק 2002באוקטובר  31שנעברו אחרי יום כה' בחשוון התשס"ג )

ם  )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, עובדים זרי
 .1987 –, או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991 –התשנ"א 

הקבלן ובעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, הורשעו בפסק דין חלוט,  .ב
 31ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כה' בחשוון התשס"ג )

העסקה שלא כדין (, לפי חוק עובדים זרים )איסור 2002באוקטובר 
, או לפי חוק שכר מינימום 1991 –והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

, כאשר במועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק, חלפה 1987 –התשמ"ז 
 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

   הקבלן למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטים(.)על 

 ירי אמת.הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצה .2

           __________________ 
 המצהיר          

 

 אישור

אני הח"מ ________________, עו"ד )מ.ר. _________(, מאשר כי ביום  __________ הופיע/ה 
בפני מר/גב' _______________ ת.ז. ____________ לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את 

שים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונ
 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

             __________________ 
  עו"ד         
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 מפרט דרישות טכניות ופונקציונאליות -נספח א' 
 

 החלפת גופי תאורה ללד
 

 מועצה אזורית מטה יהודה
 
 

 ור העבודהתנאים כלליים ותיא :1פרק 
 

 מפרט גופי התאורה  :2פרק 
 

  בקרה מערכת  :3פרק 
 

 : אופני מדידה 4פרק 
 

 : שירות ואחזקה5פרק 
 

 : עבודות נוספות6פרק 
 

 מפרט טכני תאורת ביטחון: 7פרק 
 

 חוברת פרטים: 8פרק 
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

   תנאים כלליים ותיאור העבודה: 1

 תיאור כללי של העבודה:  1.1

 אומדןפרט המיוחד הינו השלמה למפרט הכללי, למסמכי המכרז, המ 1.1.1

ומחירון עבודות נוספות ועל כן אין זה מן ההכרח שהעבודה המפורטת בהזמנות 

שימסרו לביצוע תמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה. המפרט הכללי לצורף האמור 

עמידה בחוק ", כולל 08לעיל, הינו " המפרט הכללי לעבודות בנייה", עם דגש לפרק 

. בכל מקרה מועצההחשמל על תקנותיו, תקנים ישראלים הרלבנטיים, כל דרישת ה

 ייקבע על פי המחמיר מבניהם. –של סתירה בין המפרטים להלן והמפרט הכללי 

מפרט זה מתייחס לעבודות תאורת חוץ. העבודות תבצענה על פי הנדרש  1.1.2

 הסכם ההתקשרות.ל במפרט הטכני המיוחד לעבודות השלמה לתאורה ובכפוף 

"  )להלן:  מועצהבמסגרת המאמצים לחיסכון באנרגיה ולהקטנת העלויות ב 1.1.3

המזמין"( הוחלט לצמצם את צריכת החשמל והוצאות התחזוקה ע"י החלפת גופי 

תאורה סטנדרטיים עם נורת פריקה )נל"ג ומטאל הלייד( בגופי תאורה בטכנולוגיית 

 לד. 

 לא מוגבלות, לתכולת העבודות להלן: העבודה נשא מכרז זה כוללות, אך  1.1.4

פירוק גופי התאורה הישנים ופינויים לאתר פסולת / מחסן לפי  .א

 המועצההוראות 

מדידות תאורה של לפני החלפה ואחרי החלפה והוצאת דוח מסודר  .ב

 עם ההבדלים ברמות הארה הכול כפוף לדרישות המכרז.

ורה ביחס , תכנון תאשל לפני החלפה ואחרי החלפה מדידות אנרגיה .ג

 .בהתאם לתקן לכל מרכזייה 

 NEMA 7 PINגופי תאורה מסוג לד עם הכנה לבקרה אספקת והתקנת  .ד

 למען הסר ספק יחידת קצר כלולה במחיר גוף התאורה

בכפוף לאישור אספקה והתקנת יחידות בקרה לכל גוף תאורה  .ה

 )אופציונאלי( המועצה

 תאורהאספקה והתקנה של מערכת ניהול לגופי הבקרה ומערך ה .ו

 )אופציונאלי( בכפוף לאישור המועצה



 המועצה האזורית מטה יהודה
  28/2022מכרז פומבי מספר 

41 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

התאורה כולל מערכת בקרה שנים לכלל רכיבי  10אחריות כוללת של  .ז

במידה ויידרש, תקופת האחריות תחל אך ורק מרגע מסירת 

 המרכזייה

ביצוע חפירות והנחת תשתיות לטובת תאורת רחוב כולל אספקה  .ח

פוף לדרישת והתקנת עמודי תאורה, זרועות וככל שיידרש הכול בכ

 המועצה )אופציונאלי(

הכוונה כי כל הציוד יושב   -כל הציוד הנדרש לצורך הפעלה תקינה יהיה אינטגראלי  1.1.5

 .בתוך גוף התאורה עצמו. ללא קשר כל רכיב ניתן לפירוק מהיר לטובת החלפה

גופי התאורה הישנים יפורקו על ידי הקבלן ויפונו על ידו לאתר פסולת מוכר לפי דין  1.1.6

על פי הנחיית המזמין, עלויות הפירוק והפינוי כאמור הינן  מועצהלמחסני הו/או 

 .חלק מעלויות החלפת גוף תאורה

מקום שאין הנחיות במפרט טכני זה לביצוע עבודות תאורה / חשמל / עבודות אחרות  1.1.7

פי ההנחיות המפורטות -לצורך התקנת רכיבי התאורה החדשים, יפעל הקבלן על

 .08פרט הכללי פרק בפרק הרלוונטי של המ

כל העבודות המפורטות במכרז זה כוללות ביצוע של כל העבודות והרכיבים הנדרשים  1.1.8

עד לקבלת מוצר מוגמר ותקין בהתאם לתקנים הרלוונטיים וחוק החשמל, עבודות 

נוספות שידרשו יהיו בהתאם למחירון קבוע המצורף כנספח נפרד. עבודות שלא 

ל המעודכן .ק.בתשלום יתומחרו על פי מחירון ד יופיעו במחירון זה ויהיה צורך

 .20%לתאריך פרסום המכרז בקיזוז 

עבודת הקבלן תכלול גם התקנת מערכת לבקרת תאורה בגופי התאורה עצמם )לפי  1.1.9

שיקול דעתו של המזמין(, כמפורט בפרק ״בקרה״. מודגש כי לפי שיקול דעתו, לפי 

חת חדשה שתוקם,  או המפרט שבמסמך זה, אשר יחוברו למערכת ניהול א

 . מועצההתחברות לזאת הקיימת ב

הקבלן מתחייב לבצע עבודותיו בתאום מלא עם כל גורמים הרלוונטיים, כולל  1.1.10

משטרת ישראל, האחראי המוסמך של האתר בו יש לבצע העבודה, ויעשה את כל 

הסידורים למניעת תקלות והפרעות מכל סוג שהוא, למהלך העבודה התקין במקום. 

לתאם מראש את מועד הגעתו לאתר עם כל הנוגעים בדבר. עבור כל הנ"ל ועבור עליו 

כל זמני התאומים לא ישולם לקבלן שום פיצוי כספי מעבר למחויב בהתאם למהות 

 העבודה שתבוצע בפועל ע״פ המחיר שנקב לגוף התאורה. 
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ופי תאורה בעמוד הנכלל ברשת חח"י, הקבלן יעבוד עפ"י ככל שתידרש החלפת ג 1.1.11

למען הסר ספק  חח"י האזורי. תשלום אגרות לחח"י, ככל שיידרש, נחיות מנהלה

אל מול חברת חשמל הנוגעות בהתקנת גופי תאורה על והתיאומים כלל ההוצאות 

 עמודי חח"י יחולו על הקבלן

יודגש כי העבודה תתבצע לפי חלוקה למרכזיות תאורה ולא ע״פ רחובות.  בגין כל  1.1.12

שורים אליה הקבלן יבצע את המפורט להלן על אחריותו מרכזייה וכל הרחובות הק

ועל חשבונו. יודגש כי סיום העבודות במרכזייה ואישור חשבון לתשלום יתבצע רק 

לאחר התקנת כלל גופי התאורה במרכזייה שלמה. על הקבלן להיערך עם כמות וסוג 

 הגופים המתאימים לכל מרכזייה בשלמותה. 

עבודה בשטחים מוגבלים וצרים, לא  –חירי היחידה רואים את הקבלן כאילו כלל במ 1.1.13

 תוכר כל תביעה מצד הקבלן על עבודה בשטחים מוגבלים ו/או לעבודה בשלבים.

סעיף גופי התאורה אינו כולל פירוק והתקנה, לצורך עבודה זאת יש סעיף נפרד בכתב  1.1.1
 הכמויות.

נשי מקצוע בעלי עלויות ציוד הנדסי ואכולל בתוכו  2.05.0260 סעיף פירוק והתקנה 1.1.2
רישיונות הדרושים לביצוע העבודה ושינוע ממקום למקום, שמירה על הציוד בשטח 

מנוף  העבודה, אספקת מחסן לשמירת הציוד הפנסים וכל הדרוש לביצוע העבודה כגון:
עם סל/ במת הרמה, עגלת חץ, חשמלאים, חיתוך זרועות במידת הצורך, הוראות 

, החלפת 10kAעם זרם קצר של  2x16Aנת מא"ז חדש , פירוק מא"ז קיים והתקבטיחות
 N2xyכבל הזנה ממגש האביזרים ו/או מקופסת החיבורים ועד לגוף התאורה הכבל יהיה 

5x1.5mm^2 החיבור )מסוג "אלן"(, אומים  יוסידורי תנועה על פי הוראות המזמין.  ברגי
לנעילת הבורג  ודסקיות, כולם יהיו מנירוסטה. לבורג החיבור יהיה "אום אבטחה"

 וכל הנדרש להתקנה מושלמת של גוף התאורה. המהדק את גוף התאורה לזרוע

 כוללים: LEDבטכנולוגיית  וף תאורהסעיף גלמען הסר ספק  1.1.3

1.1.3.1 . 

" לרבות התאמת זווית התקנה במידת 3" ועד 1.15מתאם לזרוע לג"ת  מ  1.1.3.2
 הצורך ובהתאם לתנאי העבודה. להתקנה על ראש עמוד/ זרוע/ מבנה.

יה אשר אינו מאפשר ימאמ"ת במרכזז/ וסף הקבלן ידאג להחליף כל מא"בנ 1.1.4
 .על חשבונו LEDהחלפת גו"ת הפעלה תקינה של מעגלי התאורה לאחר 

חוץ הקבלן נדרש להציג מספר עיצובים לגופי תאורה עבור תאורת  1.1.5
 תבחר את הדגם המועדף מועצה.  השצפיםדקורטיבית המתאימה לרחובות פנימיים / 

 . עליה
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  תכנון ומדידות תאורה: 1.2

מעל דרישות רמת ההארה בכל  20%הקבלן נדרש לבצע חישובי תאורה ברמה של  1.2.1

ישנים לתאורת לד ובפרט  גופי תאורהקטע נבחר ולא פחות ממצב קיים לפני החלפת 

 . התקןשלא יפחת מדרישות רמת הארה של 

י הסף שנקבעו במסגרת העבודה, יעסיק הקבלן מתכנן תאורה מטעמו, שיעמוד בתנא 1.2.2

במסמכי המכרז, אשר יהיה אחראי לתכנון החלפת כלל מערכי התאורה הקיימים 

.  13201ובזה לוודא כי גופי הלד החדשים, במרכזיות השונות, יתאימו לדרישות תקן 

 יכללו נתונים לגבי עוצמת האור בכל מסועה, לרבות מדרכות, חישובי התאורה

(, אחידות 1Uתונים לגבי האחידות האורכית )לרבות נ צמתים, מעברי חציה, כיכרות

 . 13201בהתאם לת.י.  10%לא תעלה על   (TI)סנוור( רמת 0Uהרוחבית )

מתכנן התאורה מטעם הקבלן מודה שכחלק מתנאי המכרז עליו לשים דגש בנושא  1.2.3

וזיהום אורי, מניעת הזיהום אורי תהיה על ידי התאמת פוטומטריות  סנוורמניעת 

השטח והתקנת אביזרים נלווים במידת הצורך, הנ"ל כלול במחיר  מתאימות לתוואי

 גוף התאורה.

טרם החלפת גופי כמו כן באחריות הקבלן לבצע מדידות תאורה בכל קטע נבחר,  1.2.4

בסיום כל עבודה על  השוואה בין מצב לפני למצב אחרי. וזאת בכדי לייצר התאורה

ת התאורה והשוואתה לפני קטע בו הוחלפו גופי התאורה, תבוצע מדידה של עוצמו

 ואחרי החלפת גוף התאורה עבור אותו קטע נבחר. 

מהנדס חשמל בעל ציוד מדידה אמה לדרישות התקן יבוצעו על ידי מדידות להת 1.2.5

 שקיבל מראש את אישור המזמין למדידות. ומכוילמתאים 

על המודד לאשר בחתימתו כי עוצמת האור תואמת את דרישות משרד התחבורה וכי  1.2.6

בקטע  13201דרישות וההגבלות תואמות את הנחיות משרד האנרגיה, ואת תקן כל ה

 .הכביש הנדון, ולפי שיקול הדעת של המפקח

התאורה   השוואת עוצמות תאורה, המשווה את איכות הקבלן יגיש למפקח דו"ח 1.2.7

לבין איכות התאורה שנמדדה טרם החלפת הציוד, לבין איכות  13201הנדרשת בת"י 

המתוכננת כפי  חלפת הציוד וכן את איכות התאורהלאחר ה התאורה שנמדדה

 שנתקבלה בחישובי התאורה שנערכו ע"י מתכנן התאורה מטעם הקבלן.
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כמו כן יציג הקבלן דו"ח מדידת אנרגיה במרכזייה המוחלפת לפני ההחלפה, כולל  1.2.8

נרמול של גופי התאורה התקולים, ביחס למדידת אנרגיה לאחר החלפת גופי 

 ורך כך יגיש הקבלן שלושה טבלאות:לצהתאורה. 

חישוב חיסכון תאורטי למרכזיה: לצורך החישובים המציע  1.1.1.1
 kw/hל  ₪ 0.47שעות שנתיות לפי  4,100יתייחס ל

 

"ש טקוו כמות הספק מחליף הספק קיים

 קיים

קווט"ש לאחר 

 החלפה

     

 מדידות צריכה למרכזיה לפני החלפה ואחרי החלפה: 1.1.1.2

 

לפני/אחרי 
החלפה של 

ופי ג
 תאורה

P[w] cosǿ V[v] I[A] 
         R 

        S 

        T 

   סה"כ:
    

באמצעות תוכנת כניות תאורה של הקטע הנמדד ומפקח תהקבלן יגיש ל 1.2.9

AGI/DIALUX  בלבד ובהסתמך על קבציIES   של הפנס הנבחר בקטע הנדון, זאת

 המתכנן מתאם הקבלן.בצרוף מדידות התאורה אותן ביצע 

 יבצעו/או מי מתאמו ידאג שהספק בנוסף למדידות במהלך ההתקנה, הקבלן  1.2.10

בכדי לוודא עמידה בדרישות  אחת לשנהבדיקת עוצמת תאורה מדגמית 

של הגופים  TM-21ין במסמך המכרז, כל דעיכה אורית מעבר למצו

 המכרז ודרישה להחלפת הגופים.יגרור אי עמידה במסמכי המאופיינים 

  למתקנים קיימים ותיאום מול גורמים נוספים:אחריות של הקבלן  1.3

עבודתו של הקבלן מוגדר לאתר העבודה בלבד. הגישה לאתר העבודה תותר בצורה  1.3.1

אשר יקבע האחראי המוסמך מטעם הועד של האתר. על הקבלן חלה החובה לתאם 

 את הקשר עם האחראי לאתר.

יו. על הקבלן חוקי התנועה החלים על הנהגים באתר חלים גם על הקבלן ועובד 1.3.2

 להצטייד באמצעי חסימת כבישים ותמרור הנדרש לפי הנחיות של משטרת ישראל.

 בגמר עבודת הקבלן באתר, עליו להשאירו נקי לגמרי מכל שאריות עבודתו. 1.3.3
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הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים הקיימים וסביבתם ויתקן על חשבונו כל נזק  1.3.4

עם גילוי מתקן המפריע למהלך שעלול להיגרם להם כתוצאה מביצוע עבודתו. 

החופשי של עבודות הקבלן, על הקבלן להודיע למזמין, לקבל הוראות על אופן 

 הטיפול בו.

על הקבלן לוודא כי אין כבלים או צנרת אחרת כגון: כבלי טלפון, כבלי חשמל,  1.3.5

 צינורות מים, ביוב וכדומה במקומות שהוא עומד לבצע העבודה.

 שמל עבור כלל העבודות אשר יבוצעו על ידו.על הקבלן לדאוג לאספקת הח 1.3.6

חובת הקבלן לתאם את העבודות עם הרשויות השונות )משטרה, משרד התקשורת,  1.3.7

 (.'חברת החשמל, חברת מקורות וכד

, מים וכד'( עם ITחובת הקבלן לתאם כל הפסקה של שירות )חשמל, תקשורת,  1.3.8

 הרלבנטית.  מועצהה

כי מתבצעות עבודות בקווי התאורה  חובת הקבלן לאבטח את המרכזייה, לשלט 1.3.9

השייכים למרכזיה, וכן לשמור על כל הוראות הבטיחות בזמן עבודתו על המרכזייה, 

 הכולל תיאום פתיחה ונעילה וכו'.

מיקום העבודה לרבות תוואי חפירה, מיקום מתקנים, שוחות וכיו"ב יאושר על ידי  1.3.10

ע מודד מוסמך אשר יבצע המועצה ו/או מי מטעמה. על הקבלן להפעיל באתר הביצו

את כל עבודות המדידה הכרוכות בהצבה נכונה של כל חלקי הפרקים שבמסגרת 

החוזה. עבור ביצוע כל המדידות שצוינו לעיל והכרוכות בביצוע העבודות לא תשולם 

בכתב לקבלן תוספת ומחירן יהיה כלול במחיר היחידה של הסעיפים השונים 

 .הכמויות

  שיסופקו על ידי הקבלן:טיב העבודות וחומרים  1.4

העבודה תעשה בטיב מעולה ובמקצועיות. בכל חילוקי דעות לגבי טיב העבודה יהיה  1.4.1

הפוסק האחרון. כל עבודה שלא תעמוד בדרישות  נציג המועצה ו/או מי מטעמה

 תפורק ותעשה מחדש.

כל העבודות יהיו בהתאם לתקן הישראלי, חוק החשמל, דרישות חברת החשמל  1.4.2

 משרדית בהוצאתה האחרונה.-וצאת הועדה הביןומפרטים שבה

העבודות תבוצענה בצורה מושלמת ובסיומן יהיו המתקנים גמורים ומוכנים לשימוש.  1.4.3

בתום העבודה יבדקו המתקנים ע״י נציג מוסמך של המזמין ורק אישור בכתב ללא 

 הסתייגויות יעיד שהמתקנים מושלמים ומבוצעים לשביעות רצונו המלאה. 
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ודה בכל מרכזייה יתבצע הליך מסירה מסודר של המרכזייה, שיכלול בסיום העב 1.4.4

, מפרטים של גופי התאורה והציוד כלל תוכנית העדותקבלת תיק מתקן מפורט עם 

, וכל דרישה נוספת מצד המזמין.  וחות תכנון, דוחות בדיקה ומדידהשהותקן, ד

  במפרט הטכני. 1.7סעיף רשימת תיוג של תיק המסירה 

 דה מטעם הקבלן צוות העבו 1.5

 הקבלן בהתאם לדרישות המכרז מטעםמתכנן תאורה : מתכנן 1.5.1

שנים לפחות בביצוע מתקני  3: הנדסאי חשמל לפחות בעל ניסיון של מנהל פרויקט 1.5.2

מנהל הפרויקט  בעל רישיון חשמלאי ראשי לפחות. .חשמל ומתקני תאורה בפרט

ם ביצוע העבודות ישמש כנציג הקבלן מול המזמין, ויהיה אחראי לניהול ותיאו

בכל שלבי הביצוע וביצוע התיאומים מול כל , בשטח ואחראי להכנת תוכנית העבודה

הגורמים השונים המעורבים בביצוע הפרויקט, יהיה אחראי לעקוב אחר התקדמות 

הפרויקט, ידווח על חריגה ועיכובים מהלוז שנקבע, ולמימושן המלא של התחייבויות 

ת מולו ולספק דוחות מעקב וביצוע לפי דרישות הקבלן בהתאם להסכם ההתקשרו

  .המזמין

צוותי עבודה לפחות, כל צוות יכלול: מנוף סל תקני לעבודות חשמל המתנשא לגובה  2 1.5.3

כל ומ', נהג משאית, חשמלאי מוסמך +עוזר חשמלאי, עגלת ח.  17של מינימום 

 שיידרש כולל סגירת מתחם עבודה ושמירה על כללי בטיחות.

ירחיק  מועצהעסיק בעבודה כל פועל שלא יתאים לתפקידו, ולפי דרישת ההקבלן לא י 1.5.4

שאינו כשיר לביצוע  המועצה ו/או מי מטעמהמהעבודה כל פועל אשר ימצא ע״י 

 העבודה. 

יובהר כי העסקת אנשי המקצוע כאמור ייחשב ככלול במחיר העבודות והקבלן לא  1.5.5

 מור.יהיה זכאי לכל תמורה נוספת בגין עמידה בדרישות כא

המזמין רשאי בכל שלב של הפרויקט לדרוש את החלפת כל אחד מאנשי הצוות של  1.5.6

הקבלן. הקבלן מחויב להציב במקומו איש צוות שיאושר על ידי המזמין. ככל שלא 

הזכות לקנוס את  מועצהימים מדרישת המזמין, תעמוד ל 7יוחלף איש הצוות תוך 

 על כל יום איחור.  -הקבלן בהתאם 

 ביצוע העבודה:אמות דרך ל 1.5.7

התקנת מוני אנרגיה כולל משנ"ז בכל מרכזיה. כולל פרוטוקול  1.1.1.3
זרם, תדר,  ,מתחעבור בקרה,  RS485 Modbus RTUתקשורת 

מקדם הספק, הספק מדומה, הספק פעיל, צריכת הספק מדומה 
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-IECכולל עמידה בתקנים הבאים:  kw/hוצריכת הספק פעיל 
62053-21 / IEC-62052-11 -ור והנחיות המועצה.בכפוף לאיש 

 ה.פביצוע מדידות תאורה לפני החל 1.1.1.4

 .1.6ביצוע סקר מקדים לפי סעיף  1.1.1.5

 ביצוע מדידות אנרגיה במרכזיות לפני החלפה. 1.1.1.6

ביצוע חישובי תאורה ואישורם מול המועצה, החישובים יהיו  1.1.1.7
 ולא פחות ממצב קיים. 20%+  13201בהתאם לתקן 

 םיציאה לביצוע בהתאם לחישובי תאורה מאושרי 1.1.1.8

 ביצוע מדידות תאורה אחרי התקנה. 1.1.1.9

 1.7הגשת תיק מתקן למרכזיה בהתאם לסעיף  1.1.1.10
 

 סקר מקדים: 1.6

טרם ביצוע העבודות ביחס לכל מרכזייה, יתבצע סיור מקדים של נציג הזוכה 

בנוכחות הרשות ו/או מי מטעמה בכלל המתקנים של אותה מרכזייה עבור אפיון: 

סוג עמוד/ גובה עמוד/  רח' שבו  שם ישוב/ מס' מרכזיה / כתובת המרכזייה/

עילי ו/או תת קרקעי/ מצב פיזי/ תאריך סקירה/  –העמוד נמצא/ סוג הזנה לעמוד 

=יחיד/ 1 –/ הספק הגוף ישן/ סוג זרוע LEDו/או  טיביו/או דקור וברח –סוג הגוף 

 –=מרובעת/ אורך זרוע/ כמות גופים לעמוד/ מצב גופים 4=משולשת/ 3=כפולה/ 2

 א פועל/ /או לפועל

 לאחר חישוב תאורה יכנסו עוד מס' פרמטרים נוספים לטובת הכנת תיק מתקן.

תאריך התקנה/ כמות גופים מתוכננת לאותו עמוד/ סוג גוף מתוכנן/הותקן/ 
 של גוף התאורה שיותקן/הותקן פוטומטריותהספק גוף חדש/ 

  תיעוד העבודה: 1.7

ר של גופי התאורה,  עם כל חשבון שהקבלן יגיש למזמין, יצרף תיעוד מסוד 1.7.1
+ מדידת עוצמות התאורה לפני ואחרי   1.6בהתאם לסקר מקדים סעיף 

החלפת כל גוף תאורה, תיעוד ליחידות הבקרה שהותקנו בכל מרכזייה,. 
התיעוד יימסר בכתב וע"ג דיסק און קי כולל תכנית ממוחשבת על פי 

ות לכל ג"ת, תכנית ממוחשבת זה תאפשר התממשק  X,Yרדינטות אוקו
 העירוני. GISל

 תיק מתקן.תכולת למען הסר ספק להלן רשימת 
a.  תוכנית עדות כוללGPS. 
b. .מפרט טכני של גוף תאורה מותקן 
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c.  תאריך האחריות יתחיל מיום  –טופס אחריות לגופים המותקנים
 מסירת המרכזייה.

d. .תכנית פרט של זרוע/מתאם שהותקנו כולל מיקום 
e. חישובי תאורה מאושרים 
f. לפני ואחרי. מדידות תאורה 
g. בוצע בהתאם  הפרויקט של ההחלפה  כי  אישור של מתכנן התאורה

 לתכנון לחוק ותקנות חתום על ידו כולל פרטים מלאים.
h.  דו"ח חישוב צריכת האנרגיה לפני ההחלפה ודו"ח צריכת האנרגיה

והצגת חישוב החיסכון  שעהלאחר ההחלפה במדידה של לפחות 
 להתייעלות.

i. תחת סעיף נפרד בכתב הכמויות. –. אישור בודק למרכזיה 

 אישור העסקת קבלני משנה:  1.8

כל קבלן משנה שבדעת הקבלן להעסיק חייב באישור מראש של המזמין אשר יהיה  1.8.1

רשאי לאשרו או לפסלו, לפני או תוך כדי העבודה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, 

 טת המזמין. ללא זכות ערעור של הקבלן וללא זכות לקבלת פיצוי כלשהו בגין החל

הקבלן מתחייב לא להעסיק בעבודות נשוא חוזה זה כל קבלן משנה שלא אושר ע"י  1.8.2

המזמין או מנהל הפרויקט וכן להפסיק מיד עבודת זוכה משנה אשר נפסל ע"י 

. במידה מועצהבמהלך הביצוע ולהחליפו בקבלן משנה אחר שיאושר ע"י ה מועצהה

 ן לאלתר.ויועסק קבלן משנה כזה, תופסק עבודת הקבל

  בטיחות בעבודה: 1.9

בדבר עבודה במתקני חשמל חיים וגם  2034תשומת לב הקבלן מופנית לקובץ תקנות  1.9.1

לעבודה בגובה, המחייבים אותו לגבי בטיחות עובדיו. עליו לנקוט  6583קובץ תקנות 

בכל אמצעי הבטיחות המקובלים והמחויבים לפי חוק בכדי להבטיח את המקום בו 

 ותיו מכל פגע לאדם ולרכוש.הוא מבצע את עבוד

הקבלן מתחייב שביצוע כל העבודות, בין על ידו ובין על ידי קבלני המשנה, יעשה  1.9.2

בתנאי בטיחות וגהות ראויים ובכפוף להוראות כל דין, לרבות לפי כל החוקים 

ופקודת  1954-החלים על ביצוע העבודות ובכלל זה חוק הפיקוח על העבודה התשי״ד

הצווים והתקנות שפורסמו על פיהם, ולפי כל הוראות מפקחי הבטיחות בעבודה ו

 הבטיחות המורשים. 

המזמין יהא רשאי לדרוש שיפורים באמצעי הבטיחות הננקטים ע"י הקבלן. הקבלן  1.9.3

יפעל בהתאם לנדרש ללא כל דיחוי וההוראות הנ"ל תחשבנה חלק בלתי נפרד מתנאי 

 החוזה. 
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בזאת כי שום דרישה בתחום  הבטיחות מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם  1.9.4

ו/או הנחייה שינתנו לקבלן, לא תפטור את הקבלן אלא תוסיף לכל חובה המוטלת 

 עליו לפי כל חוק / או נוהגי בטיחות כלשהם.

, להפסיק עבודת הקבלן בכל מקרה של  אי קיום דעתוהמזמין יהא רשאי, לפי שיקול  1.9.5

 מים לשביעות רצונה. תנאי הבטיחות, עד לאחר נקיטת אמצעים מתאי

מודגש כי העבודות תבוצענה בכבישים פעילים. בהתאם לכך, יש לנקוט בכל אמצעי  1.9.6

הזהירות ברמה גבוהה ולפי הדרישות וההנחיות החמורות ביותר על פי כל דין ועל פי 

 הדרישות במסמכי המכרז השונים בכל הנוגע להוראות הבטיחות. 

  הסדרי תנועה ושילוט: 1.10

במהלך כל  ולבצע, על חשבונו, את כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על הקבלן לספק 1.10.1

, על פי כל דין ובהתאם לדרישות המפורטות במפרט הטכני. כל תקופת הביצוע

הציוד, כוח האדם והעבודות שידרשו בכדי לעמוד בדרישות הנ"ל כלולים ,האמצעים 

וספת במחיר הכולל של העבודה ובמחירי היחידה השונים ולא תשולם לקבלן ת

 בגינם.

כל נזק לגוף האדם ו/או לרכוש שייגרם למזמין או לצד שלישי במישרין או בעקיפין  1.10.2

כתוצאה מביצוע לקוי של הסדרי התנועה או שלא בהתאם להנחיות ולדרישות 

המפרט, המזמין או דרישות נוספות מהמשטרה יחולו על הקבלן. קביעת תקינות או 

 טת המזמיןליקוי בהסדרי התנועה תהיה על פי החל

הקבלן ידאג שלכל אתר בו מתבצעת עבודה יהיה ראש צוות בעל תעודה לאבטחת  1.10.3

אתרי עבודה והסדרי תנועה. בעת ביצוע העבודה, על כל ראש צוות אבטחה לשאת 

צילום תעודה על מעבר הקורס הנ"ל ובנוסף תעודת זהות על מנת לאמת את 

ות את התעודה הנ"ל, יראה במקרה שהמפקח ימצא כי אין בידי ראש הצו. הנתונים

הדבר כאי התייצבות של כל צוות האבטחה. לפיכך לא תשולם כל תמורה על עבודה 

 זו ויחד עם זאת יחויב הקבלן בפיצוי מוסכם מראש

בעת ביצוע עבודות בכביש בעזרת מנוף ו/או אמצעי שינוע אחרים, על הקבלן להצטייד  1.10.4

  .בתמרורים ואביזרים בהתאם למסמכים המחייבים

על מפעיל הכלי להיות בעל רישיון נהיגה כנדרש על פי החוק וניסיון מתאים בהפעלת  1.10.5

  .הכלי
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כל הכלים המכאניים יהיו מצוידים בפנס צהוב מהבהב וצופר נסיעה לאחור שיופעלו  1.10.6

ללא הפסק. לצורך זה חלה על הקבלן האחריות להצטייד באישורים המתאימים 

 .()ממשרד התחבורה ו/או משטרת ישראל

לצורך הכוונת התנועה ישתמש הקבלן אך ורק בשוטרי/ פקחי תנועה מאושרים.  1.10.7

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להבטחת זרימה תקינה ושוטפת של התנועה 

במהלך כל תקופת הביצוע . הקבלן יימנע מהפרעות לתנועה העוברת בכבישים 

וכתוצאה מכך  הקיימים באזור ככול האפשר. במידה ולא ימלא אחר כל ההוראות

רשאי המפקח לנקוט בכל האמצעים  ,תיגרמנה הפרעות לתנועה לאורך הכביש

על מנת להביא לסילוק ההפרעה לרבות הפסקת עבודתו של  לרשותוהעומדים 

 הקבלן. 

 סעיפים חריגים: 1.11

במידה ויהיה צורך במהלך ביצוע החוזה בביצוע סעיפי עבודה שאינם מופיעים 
ספות יתומחרו על פי מחירי היחידה שבמחירון ענף במחירון, אזי העבודות הנו

)מאגר מחירי שיפוצים ותחזוקה המעודכן לחודש  ד.ק.להבניה בהוצאת 
 וללא תוספת רווח קבלן ראשי.אחוז(  עשרים) %20 של הבהפחתהביצוע( 

במידה ויהיה צורך במהלך ביצוע החוזה בביצוע סעיפי עבודה שאינם מופיעים 
חירון ד.ק.ל, אזי יעשה התחשיב על בסיס ניתוח מחירי במחירון המכרז, או במ

 רווח קבלני ולאחר אישור המפקח המזמין.  12%עלות בתוספת 

 ביצוע העבודה 1.12

הקבלן מחויב להכין לו"ז ביצוע עד שבעה ימים מיום קבלת צו/הזמנה התחלת 
עבודה, תוכנית זה תכלול: תוכנית התארגנות בשטח, דרכי גישה, שטחי 

ה וכל הנדרש ממנו לביצוע העבודה. אין להתחיל בביצוע העבודה עבודה, אחסנ
ו/או מי מטעמה, במידה והקבלן  נציג המועצהללא אישור מפורש בכתב על ידי 

ו/או מי מטעמה יכול לדרוש  המועצהלא יעמוד בלוז אשר העביר ואושר 
מהקבלן לתגבר את הצוותים ללא תוספת מחיר, הקבלן מודע שהאחריות של 

ם והמערכות במקום עבודתו נמצאים תחת אחריות, כל נזק שייגרם המתקני
יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו, עם גילוי פגיעה במערכת קיימת, על הקבלן 

 להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות על אופן הטיפול בו.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים להגנה על העובדים והציוד 
לא כל תשלום מיוחד, הקבלן יישא בכל האחריות במקום וזאת על חשבונו ל

ובכל ההוצאות במקרה ותוגש תביעה לפיצויים נגדו. באחריות הקבלן 
 להשאיר את מקום עבודתו וסביבתו מסודר ונקי לחלוטין.

הקבלן יבצע את עבודתו כך שתמנע הפרעות לשגרת החיים באותו המתקן, 
חות בזמן העבודה הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעית לאבטחת הבטי

ולמניעת הפרעות ותקלות לתנועת ההולכים ושבים באותו מתקן, הקבלן לא 
 יהיה זכאי לתשלום בגין התחייבות זה.

לפני המסירה הקבלן ידאג לבצע את הפעולות הבאות: בדיקת הידוק חיבורי חשמל  1.13
בלוחות וחיזוק הברגים במידת הצורך/ בדיקת בידוד של המתקן/ בדיקת רציפות 
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מטר, כוונון הגנות תרמיות מגנטיות / בדיקת נכונות -םרקה של המתקן ע"י אוהא
השילוט / הזמנת ביקורת כולל סיוע לבודק המוסמך / בדיקת איזון פאזות כמובן 
שבדיקות סופיות שאינם נדרשים במידה ולא יתבצע שום שינוי בלוח החשמל לא 

 ידרשו

  מפרט גופי התאורה: 2

 ורה:דרישות כלליות מגופי התא 2.1

סעיף גופי התאורה כולל בתוכו את מלוא דרישות המכרז המוכרים במפרט הטכני  2.1.1

 10ו/או לחילופין בתנאים כללים למכרז כגון הכנת תוכנית עדות, מתן אחריות ל

שנים, אספקת מתאמים, סקר מקדים, חישובי תאורה, מדידות תאורה לפני ואחרי 

 וכל שיידרש .

 :פי תאורהשני גובכתב הכמויות מאופיינים  2.1.2

 . המשווק על ידי חברת אורעד או ש"ע TOSCA דגם   .1

  שטייניץ או ש"ע.-המשווק על ידי חברת אלתם ORIONדגם  .2

גופי התאורה המאופיינים בעלי מספר אישורי בדיקה, משרד השיכון והבינוי ופיקוד  2.1.3

העורף. במידה והמציע מעוניין להגיש גוף תאורה ש"ע, הגוף חייב להיות בעל 

 ולתת מענה מושלם לתוואי הבא: לעיל יםהאישור

כחלק מתנאי  בכתב הכמויותבמידה והמציע יציע גוף תאורה ש"ע שאינו מאופיין  2.1.4

 המכרז יהיה עליו לעמוד בביצוע פיילוט בהתאם למפורט מטה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מ' 2מדרכה   

מ' 3ה נתיב נסיע  

 ממצאים מהשטח:

 עמודי חברת חשמל 

  מ'  40מרחק ממוצע בין העמודים 

  מ'  1.5זרוע באורך 

 מ'.7בה הפנס גו 

  מ' 0.6מרחק עמוד מקו הכביש 

מ' 2מדרכה  מ' 2מדרכה    
מ' 3נתיב נסיעה   
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  הגדרות לפיילוט:   

 כללי.. 2.1.4.1

שאותו הציע הקבלן, ייבדק גוף התאורה  במסגרת הפיילוט  .1.1..2.1

הבדיקה תתבצע על ידי התקנת גוף התאורה בתוואי 

 שיבחר על ידי המועצה. 

גופי תאורה ברצף,  3הקבלן יידרש לבצע התקנה מלאה של  .1.2..2.1

  במקום טיפוסי שיבחר על ידי המועצה.

הקבלן מתחייב כי הגופים עבור הפיילוט כאמור,  יהיו  .1.3..2.1

 14תוך  זמינים במלאי במחסני הקבלן, והוא יתקינם

 ימים מהודעת הרשות על ביצוע הפיילוט. 

מטרת הפיילוט הינה לבחון התאמת גופי התאורה מבחינה  .1.4..2.1

 הגופים המאופיינים.פונקציונלית וטכנית לדרישות 

 בחינה של גופי  התאורה במסגרת הפיילוט. .2..2.1

במסגרת הפיילוט המציע יהיה מחויב לבצע חישובי תאורה  .2.1..2.1

 .2.1.4בהתאם לדרישות מסעיף 

אחר סיום התקנת הפיילוט יוצג דו"ח חתום ע״י מתכנן ל .2.2..2.1

לתוצאות התאורה מטעם הקבלן על התאמת הגופים 

 חישובי התאורה.

כמו כן, יוגש דו"ח חתום ע״י המתכנן עם נתונים מלאים של  .2.3..2.1

מדידות תאורה לפני ההחלפה ואחריה בהשוואה 

לחישובי התאורה שבוצעו ע"י המתכנן, ואישורו של 

קבלן על עמידת גופי התאורה , בכלל המתכנן מטעם ה

מדידות התאורה יבוצעו בהתאם לחלק  דרישות התקן .

 .13201בתקן  4
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  דרישות פיילוט ליחידות הבקרה )אופציונאלי(: .3..2.1

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבצע בדיקות עבור   .3.1..2.1

 הטכנולוגיה שהציע הקבלן. 

 כלל גופיבמסגרת הפיילוט יותקנו יחידות הבקרה על  .3.2..2.1

 שהותקנו במסגרת הפיילוט התאורה

יחידת בקרה אל  מכלבאחריות הקבלן לוודא שידור תקין  .3.3..2.1

 מרכז הבקרה העירוני

כלל יחידות הבקרה ינוהלו על ידי מערכת ניהול ובקרה  .3.4..2.1

שתותקן במרכז בקרה אצל הקבלן או ספק יחידות 

 הבקרה עד לתום תקופת הפיילוט. 

 ההתקנה.ום סיום לפחות מי עד שבועייםלוט תהא יתקופת הפי .4..2.1

 מדדים להצלחת הפיילוט :  .5..2.1

הוכחה של החישובים לתוצאות בשטח על ידי מדידות  .5.1..2.1

 תאורה ואישור חתום של המתכנן.

הוכחת יכולת להעברת תקשורת דו כיוונית רציפה מיחידות  .5.2..2.1

דוח המוכיח תקשורת ללא  –הקצה למרכז הבקרה 

 תקלות. 

מדגמית בדיקה  –בדיקת פונקציונלית של יחידות הבקרה  .5.3..2.1

להוכחת יכולת עמעום / פקודת הדלקה וכיבוי / קבלת 

/ תקינות של גוף התאורה  ודוחות צריכה נתוני אנרגיה

 ובדיקות נוספות לפי שיקולי הרשות

ע"י בודק מסמך ועמידה בדרישות  RFדוח בדיקת קרינת  .5.4..2.1

 .עבור מערכת הבקרה המשרד להגנת הסביבה

וזאת  כשווה ערךוא מציע את גוף התאורה המציע יצטרך לציין בדיוק לאיזה סעיף ה 2.1.5

ו/או לחילופין לציין מחיר ברוטו לפני  כדי למנוע ויכוחים מיותרים על מחירי הגופים

 הבהרה לא יתקבלו מחירים גבוהים ממחירי הסעיפיםהנחות, 
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באחריות המציע לוודא שאכן גוף התאורה שהוא יספק יהיה בהתאם לאישורים, לא  2.1.6

 בים אשר לא אושרו ו/או לא מצוינים באישורים.יתאפשר התקנה של רכי

כתב אחריות, חלפים ותמיכה טכנית בארץ המציע מודע שעליו לספק לכל מרכזייה  2.1.7

 רשמי(.  אחריות)יש להציג כתב שנים  10של של גופי התאורה, לתקופה 

כל חלק חילוף שיוצהר ו/או לחילופין שהספק יחזיק הקבלן מתחייב להחזיק במלאי  2.1.8

מעמד החוזה, בכמות מספקת התואמת את הגופים שהוחלפו מאותו הדגם, על ידו ב

 למשך כל תקופת ההסכם. 

המאשר  קונסטרוקטיביאישור  למועצה ו/או למי מטעמהלהמציא  הקבלןעל  2.1.9

התאמת דגם ג"ת להתקנה על זרוע קיימת לרבות מתאם באם נדרש ו/או חיתוך, כל 

 קונסטרוקטיבילפיקוח אישור שינוי בזרוע קיימת תחייב את הקבלן להמציא 

 )האישור מתייחס לכל דגם של גוף תאורה על עמוד טיפוסי(. 

המותקנים על עמודי חברת חשמל יהיו בעלי דרגת הגנה בידוד כפול, גופי התאורה  2.1.10

CLASS 2 .  

גוף התאורה יאפשר חיבורו לראש עמוד התאורה או לזרוע או לקיר, באמצעות  2.1.11

 3" -ל 1.1/4מתאם לזרוע בקוטר שבין "

ביחס לפני ± °15גוף התאורה יחד עם המתאם לזרוע יאפשרו כוונון הפנס בטווח של  2.1.12

 הקרקע, לצורך התאמה לזרועות קיימות המותקנות בזוויות שונות.

 גוף התאורה יכלול מתאם לחיבור אנכי לעמוד התאורה, לרבות מתאם לזרוע כפולה. 2.1.13

התאורה ויסופקו ע"י היצרן  כל המערכות האופטיות יהיו חלק אינטגרלי של גוף 2.1.14

שיאושרו בחישובי תאורה ובהתאם לצרכים בשטח,  לפוטומטריותבהתאם כמכלול 

 למען הסר ספק לא יתקבל שום שינוי במחיר גופי התאורה עבור שינוי פוטומטריות.

, מוסכם כי כל גוון שיבחר ע״י RALגוון צבע ג"ת יקבע ע"י המזמין בהתאם למניפת  2.1.15

ת מחיר היחידה. הקבלן יידרש להזמין את גופי התאורה לפי כל המזמין לא ישנה א

 גוון שינחה אותו המזמין. 

שאושר על ידי המועצה כולל רכיביו  הקבלן יהיה מחויב באספקת גוף התאורה 2.1.16

הפנימיים. יש לציין כי כל שינוי פנימי של גוף התאורה יגרור קנסות ואף הפרה 

של הקבלן הכול בכפוף  זכייתו יסודית של תנאי המכרז אשר תאפשר ביטול
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להחלטתה הבלעדית של המועצה והקבלן לא יבוא בטענות כלפי המועצה על 

 החלטתה.

 כל הכניסות והיציאות של הכבלים ו/או הצנרות יהיו אטומים בעזרת אטמים כנדרש. 2.1.17

 קופסא: 2.1.18

בעמודי חברת חשמל תותקן )במידת הצורך ובאישור של המועצה בלבד(  2.1.18.1
 CIס"מ עשויה מפוליאסטר משוריין, או קופסת  15*15*10במידות  הקופסה תהייה

, כוללת מכסה הנסגר באמצעות IP65מתאימה להתקנה בתנאי חוץ בדרגת אטימות 
)תשולם בהתאם  UVברגים. הקופסה תהייה עשויה מחומרים עמידים בפני קרינה 

 (בכתב הכמויותלסעיף 

ים הנדרשים להתקנה הקופסה תהייה מותקנת עם כל האביזרים והחיזוק 2.1.18.2
 תקינה על עמוד. 

או שו"ע  ABBתוצרת  10KA  /16Aקוטבי -הקופסה תכלול בתוכה מא"ז דו 2.1.18.3
מאושר, עם ניתוק אפס, כיסוי פלסטי, פס הארקה ומהדקי הסתעפות לפאזות 

 ולאפס.
 

 מונה אנרגיה 2.2
 

 ובכפוף לאישור המועצה. מונה אנרגיה יותקן בכל מרכזייה במסגרת מכרז זה 2.2.1

 .או ש"ע  נרגיה יהיה תלת פאזי מתוצרת יישומי בקרה או סאטק מונה הא 2.2.2

 .14VDC, 2Aהמונה יותקן על פס דין במרכזיית התאורה, כולל ספק כח  2.2.3

יאפשר לספק נתונים לגבי צריכת הזרמים,  (בכתב הכמויות)מתומחר  מונה האנרגיה 2.2.4

-ים, מקדם הספק, הספקים נצברים, מתחים תלתיריאקטיבוהספקים אקטיביים 

 פאזיים ומתחים שלובים.
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 JUGANOמפרט טכני מערכת בקרה של חברת  3

 רט מטה.ומציע המעוניין להגיש מערכת ש"ע צריך לעמוד בכלל המפ .3.1

. בכתב הכמויותלמען הסר ספק המציע מודע שכלל הדרישות מאופיינות תחת סעיף מכרז אחד  .3.2
 לא תינתן שום תוספת כספית למערכת הבקרה מלבד סעיף המכרז.

 המערכת מחולקת לארבעה מרכיבים עיקריים: .3.3

 ענן או מקומית (  מערכת שליטה ובקרה (  

 ( יחידות בקרהGateways - DCU)    מנורות ותקשורת קווית  3000לשליטה אלחוטית על עד
(LANאו סלולרית לתקשורת עם מרכז השליטה והבקרה ) 

 בקרי שליטה אלחוטיים לגופי התאורה) LCU –Light Control Units  ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Cloud 

          

  On Premise 
BACKEND

IOT 3rd Party 
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 תתכונו

 ביצועים
 

 הקמת מערכת קלה (Easy Deployment) 

  יחדות הקצה  –התקנה קלה ומהירה
(LCU הן זהות ותחליפיות ומאפשרות לצוות בעל )

 הכשרה בסיסת לתמוך בהתקנה קלה ואחידה.
הרשת ניתנת לשינוי בצורה קלה כאשר יותר או 

   יסוי נדרש.פחות כ

  הגדרה עצמית(Self-configuring) – 
 (GPSיחדות הקצה ממופות בצורה אוטומטית )

לתוך הענן ונרשמות בצורה מאובטחת במאגר 
שניות ללא צורך בהתערבות  60הנתונים תוך 

 (sys adminמנהל הרשת )

  תחזוקה עצמית(Self-maintenance רשת ,)
 אמינה עם שרידות גבוהה

 ת התאוששות עצמי(Self-Recovery )– 
יחידות הרשת בוחרות את המסלול המיטבי 
להעברת המידע בצורה המהירה והאמינה ביותר 
כדי להתגבר על אירועים של נפילת חשמל או 

 ניתוקים ברשת התקשורת

  שיפור עצמי(Self-Improvement )– 
מנתרות ירידה באיכות התקשורת   יחידות הרשת

לול חילופי או תדר )רעש, ערוץ עמוס( ובוחרות מס
 Qualityכדי לאפשר תקשורת אמינה ואיכותית )

of Serviceחשמל או ניתוקים ברשת התקשורת ) 

  פתרון ענן או רשת מקומית 
(Enterprise Cloud/On Prem ) 

 ( רכזת בקרהDCU-gateway)   כיסוי וקצב
 נתונים

 DCU  יכול לכסות שטח גיאוגרפי של עד
מ בסביבה עירונית ק" 2-ק"מ באוויר פתוח ו 7.5

 ( של peer-to-peerדחוסה תוך תמיכה בקצב )
kbps100 בתחום תדר 500-ו 

 בהתאמה. MHz 433-ו MHz 915של 

 ( רכזת בקרהDCU-gatewayקיבולת ) 
   כלDCU   יחידות קצה 3000תומך בעד 

  זמן סריקת מנורות הרשת(Lamps NW 
Scan time)  

 100  שניות לסריקת כל המנורות תחת
DCU 

 100-200 שניות לסריקה של כל העיר 
 DCUs) -)מקבילית על כל ה

  טופולוגית רשת והודעות מתפרצות 
 ( כפועל יוצא ממבנה הרשתsource 

routing Tree) 
של מנורה לכיוון   (unsolicitedדיווח יזום )

( על מצבה נעשה במהירות  Uplinkהמרכז )
ומאפשר מעקב יעיל על מצב המנורות וניטור 

 תקלות.

 ופולוגית רשת והודעות מתפרצות ט 
 ( כפועל יוצא ממבנה הרשתsource 

routing Tree) 
של מנורה לכיוון   (unsolicitedדיווח יזום )

( על מצבה נעשה במהירות  Uplinkהמרכז )
ומאפשר מעקב יעיל על מצב המנורות וניטור 

 תקלות.
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 מערכת שליטה ובקרה .3.4
 כללי

 CMS-Control and Monitoringקרה הכולל תוכנת ניהול מרכז שליטה וניהול אנרגיה במרכז ב
Software. 

מתקדם ונגיש לאנשים לא   HMI מכונה -תכנת הבקרה והשליטה היא בעלת ממשק אדם
מיומנים במערכת הפעלה גרפית עם אפשרות שליטה עם עכבר ומקלדת . המרכז יאפשר גישה 

( וכן באמצעות   On Premiseמקומית ממחשבים המותקנים על רשת התקשורת המקומית )
  (.Cloud  -מאובטח    INTERNET גלישה מאובטחת מהאינטרנט )דרך פרוטוקול  רשת

 כל תוכנות המחשב פועלים  מאחרי אמצעי הגנה של "FIREWALL" .מתקדם 

 הול סיסמאות והרשאות לבקרת גישה לשרתים ולתכנת הבקרה והשליטה ינ 
  כל מערך התאורה של המזמין ללא הגבלה על תכנת הבקרה והשליטה  אמורה לשרת את

 מספר רכזות התאורה ו/או גופי התאורה. 

  תכונות .3.5

 ( לפחות.LCUמנורות ) 3000שולט ב DCU (gateway)  כל  .3.5.1

( בשימוש במחשב Web Client Applicationתוכנת ניהול כאפליקציית ענן ) .3.5.2
(Desktopו )-( מוביילMobile App.) 

(, תוך  IasS- Infrastructure as Serviceכשרות' )-'תשתיתביסוס על טכנולוגיית ענן,  .3.5.3
 (. Hot switch over ,disaster Recoveryנתינת יתירות ויכולת לשרוד נפילות )

-Dimming 0כיבוי, הדלקה, ועמעום ) ,(Unicastשליטה מרחוק במנורה בודדת ) .3.5.4
100% .) 

וצות לוגיות של (, חלוקת העיר לקבMulticastשליטה מרחוק בקבוצות מנורות ) .3.5.5
(, לדוגמה כל מגרשי הכדורסל/מתנסים בעיר ישלטו כקבוצה לוגית Layersמנורות )

 אחת.

( לכיבוי/הדלקה מרכזי של כל מנורות העיר Broadcastשליטה מרחוק בכל המנורות ) .3.5.6
 ספציפי. DCU (Gateway)או מנורות תחת 

 .שעון אסטרונומישליטה מרכזית )ענן( להדלקה וכיבוי בזמן שקיעה/זריחה לפי   .3.5.7

(, על תקלה או כל Unsolicitedקבלת התראה מתפרצת, יזומה ע"י המנורה )  .3.5.8
 .  שניות 5סטאטוס שהוגדר תוך 

(, בהינתן שאיבדה LCU) מנורה -DCU (Gateway )ל LCUגמישות בקישוריות בין  .3.5.9
 שלה,  DCU-קשר עם ה

ולהמשיך  אחר DCU( למרחב אלחוטי של Roamingלנדוד ) אוטונומיתיכולה בצורה 
 והיות מקושרת למרכז השליטה.

(, Single Point of failureלהפוך לנקודת כשל בודדת ) DCU-תכונה זאת מונעת מ
נופל, לא יגרם ניתוק של כל המנורות שמחוברות אליו ממערכת  DCU-כך שבמידה ו
 התקשורת.  

 :  פיספצי DCU-שליטה 'שקופה' על כל המנורות הקיימות ללא קשר לשיוכם ל  .3.5.10
אפליקציה או מפעיל המעוניין לשלוט או לתחקר מנורה/מנורות לא צריך להיות  

היא מחוברת. מרכז השליטה צריך להעניק/לתחזק שקיפות זו כך  DCUמודע לאיזה 
 למעלה(.   Roamingשפנייה לכתובת המנורה, תנותב למקומה הדינאמי הנוכחי )ראה 

-שניזונים  מאותה רשת חשמל המזינה את ה לצרכנים ACנדרש פתרון למיתוג הזנת מתח  .3.5.11
LCUs. 

( ולתת לרשת לנהל את 24/7בצורה רציפה ) LCUs-המטרה היא להזין את רשת ה
 ההדלקה והכיבוי.
במקרה בו ניזונים מאותה רשת )פאזה( צרכנים נוספים )לדוגמה, מנורות צד שלישי ללא 
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NEMAתואם עם תוכנית התאורה (, נדרש פתרון חיבור/ניתוק של אותם צרכנים באופן מ
 לצרכן.       תייחודיאו במקרים יוצאי דופן ע"י תוכנית הזנה 

 ( בטכנולוגיות סייבר מתקדמות כולל: Securedמוגן )  .3.5.12
3.5.13.  Two factor authentication (Server/Client Certificates). 
3.5.14. Web AppClient authentication, security protocol based on standards such as 

TLS, DTLS, and IPsec. 
 

 :ממשק השליטה של מרכז הבקרה יאפשר .3.5.15
כניסה ושליטה מאתר מרוחק באמצעות האינטרנט )באמצעות מידור וסיסמא( ו/ או  .3.5.16

 באמצעות טלפון חכם.
 ניטור קבוע ושליטה קבועה של מערכת התאורה גם כאשר אין משתמש מחובר. .3.5.17
 אפשרות שליטה מהאינטרנט או רשת פרטית.  .3.5.18
ה ושליטה מלאה )כיבוי, עמעום, הדלקה, שינוי תרחישים( על מערכת התאורה, הצג .3.5.19

 כל פנס/קבוצת פנסים וכל מרכזיה. 
 אפשרות להציג את הנתונים על מפת כביש מעודכנת .3.5.20
תצוגה גרפית למפעיל במסך אחד של המצב המעודכן )מספר תקלות/אורך חיי נורות(   .3.5.21

 בזמן אמת. 
ה/ג"ת )כולל תקלות( ברזולוציה של כל רבע שעה היסטוריה של פרמטרי רכזת תאור .3.5.22

 עד מספר שנים אחורה כולל תצוגה גרפית.
 ( .CSVאפשרות שיתוף מידע על ידי יצוא קובצי אקסל ו/או קבצים תואמי אקסל ) .3.5.23
 .SMSקבלת התראות באמצעות מייל ו  .3.5.24
 חריגה בזרם/מתח/טמפרטורה לג"ת . .3.5.25
 נפילת תקשורת לרכזת תאורה/ג"ת. .3.5.26
 ת בקבוצת ג"ת עובר סף המוגדר ע"י מפעיל.כשאחוז התקלו .3.5.27
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 ( (Gateway - Data Concentration Units-DCUבקרי שליטה אלחוטיים לרשת התאורה .3.6

הינו רכיב מערכתי המוצב בשטח העיר במקום נבחר על  DCU ((Gateway –הגדרה  .3.6.1
 DCU-( המוצבות בסביבתו הגאוגרפית.  הLCUמנת לתקשר עם קבוצת המנורות )

( למרחב המנורות LAN) הקווי( בין מרחב האינטרנט gatewayר )משמש כשע
 (.WiFiאו  Sub-1g 433MHz)לדוגמה  אלחוטיה

 ( לפחות.LCUמנורות ) 3000יוכל לספק קישוריות ל  DCUכל   .3.6.2
3.6.3.  DCU ( יוכל לספק קישוריות סלולרית כתחליף/בנוסף לקישוריות הקוויתLAN.) 
3.6.4.  DCU  יוכל לתפקד כ-Client ענן )ויתקשר עם הCloud( או המערכת המקומית )On 

Promise תוך קבלת כתובת  )IP דינאמית (DHCPוללא צורך להכתיב ל , )DCU 
 כתובת קבועה.

ותנוטר, כל התנתקות/התחברות  תתוחזקהתקשורת בין השרת )ענן או מקומי(   .3.6.5
 (. log fileשמירה בקובץ ניתור )-ברמת התראה ו תאוטומטיתדווח בצורה 

 אלחוטיים לגופי התאורה בקרי שליטה .3.7
(LCU – Light Control Units) 
  

הינו רכיב הבקרה והתקשורת הנמצא בתוך המנורה בתוך קופסה   LCU –הגדרה  .3.7.1
 NEMAסטנדרטית של 

 הם: LCUתפקידיו של ה

  ,ועוד כפי שיפורט להלן עמעוםלשלוט במנורת התאורה, כיבוי, הדלקה 

 לתקשר בתוך הרשת האלחוטית עם הDCU עם מרכז  תכיווני-ב ומשם בתקשורת דוהקרו
 הבקרה.

 
 (LCU) מפרט .3.7.2

 ( לעקיבה אחר זמן מקומי. RTC  Real Time Clock (או   GPS –ניהול זמן  .3.7.3
 .RTCבמקרה של  Supper CAPגיבוי 

 (.Locatingלזיהוי מיקום המנורה ) GPS –מיקום   .3.7.4
 :נדרשים לעמוד בתקינה ובתקני בטיחות כמפורט להלן LCU -ה  .3.7.5

 וולט 10עד  0או אנלוגי DALI  (IEC62386 part 101)   מלאה בתקן תמיכה .3.7.5.1

  NEMA (5-pin)  - ANSI C 136.41תאימות לממשק חשמלי ומכני  .3.7.5.2

 :אישורי בטיחות פורמליים .3.7.5.3

 יש להציג תעודת רישום רשמית, או, -UL    60950-1תקן בטיחות .3.7.5.3.1

-EN60950טיחות יש להציג דו"ח ממעבדה חיצונית מאושרת לעמידה בתקן ב -  CEתקן .3.7.5.3.2
 , או,1

 יש להציג תעודת רישום רשמית –60950-1לעמידה בתקן בטיחות   CBאישור   .3.7.5.3.3

 אישור סוג/התאמה של משרד התקשורת בהתאם לתדרי השידור שהוצעו: .3.7.5.4

 אישור התאמה תקף לצו אי תכולה של משרד התקשורת .3.7.5.4.1

 אישור ע"י מעבדה מוסמכת לעמידה במגבלות צו אי תכולה של משרד התקשורת .3.7.5.4.2

 וולט  10,000הגנה מפני ברקים ברמה של  .3.7.5.5

 לפחות IP65אטום ברמה   LCUה  .3.7.5.6

 שעות לפחות בתנאי עומס מקסימלי 500,000  -( MTBFזמן ממוצע בין תקלות ) .3.7.5.7

  יכולת הפחתת צריכת האנרגיה החשמלית ע"י פיקוד מתאים ל משנק האלקטרוני .3.7.6
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כנית העבודה של גוף התאורה בהתאם לאות המתקבל ממרכז הבקרה ובהתאם לתו
 :יכלול LCUשתוכנתה בו. ה 

כיוונית אל -ערוץ תקשורת אלחוטי, מאושר ע"י משרד התקשורת, ואנטנה להעברת נתונים דו .3.7.6.1
 הרכזת העירונית 

אפשרות שליטה )הדלקה ,כיבוי ועמעום נורות ( על כל פנס  בנפרד )כתובת חד  ערכית  .3.7.6.2
 במערכת( 

ובזמן אמת, של תרחישי כיבוי והדלקה  אפשרות הזנה ליחידת הבקרה האלחוטית, מראש .3.7.6.3
 תרחישי כיבוי/הדלקה/ % עמעום ליום 10לכל פנס בנפרד. עד 

 המשך עבודה עצמאי ע"פ תרחיש במקרה של תקלות תקשורת למרכז הבקרה .3.7.6.4

לצורך עדכוני גרסאות ופרמטרים במשך   LCUיכולת טעינה תוכנה אלחוטית מרחוק של כל אחד מ ה   .3.7.6.5
 השנים. 

 (LCU) תכונות  .3.7.7
 התקנה .3.7.8

-( תהיה פשוטה ואוטומטית. אחרי חיבור לרשת החשמל הLCUהתקנת המנורה )
LCU ( ירשם בצורה מאובטחת אל מול תוכנת הבקרה המרכזיתBackend ויוצג על ,)

 מפת העיר.
 דקות.   2-תהליך ההתקנה ימשך עד  ל

 שיטות תקשורת .3.7.9
יטות האלחוטית תוך שימוש בש LCU-מרכז הבקרה יוכל לתקשר אל רשת ה

 הבאות:
 (Unicastמסוים לכתובת ספציפית ) LCUגישה ל  .3.7.9.1
כתובות  16יוכל להיות משויך ללפחות עד  LCUכל  –LCUs (Multicast )גישה לקבוצת    .3.7.9.2

(Multicast .מובנות ) 
 בו זמנית. DCUs( נתון או לכל Gateway) DCU( במרחב Broadcast) LCUsגישה לכל   .3.7.9.3
(. לדוגמה פנייה לכל המנורות בעלות  הספק Attribute Addressגישה למנורות ע"פ תכונה ) .3.7.9.4

 ( נתונה.Firmware Version)  גרסההנמצא בתחום נדרש או קינפוג כל המנורות עם 
הוי זמני שקיעה וזריחה של השמש במהלך יתמיכה בז –שעון אסטרונומי   .3.7.10

 שבועות( בהתייחסות למיקום בכדור הארץ. 52השנה )
 ( -LCUתוכניות תאורה )מובנה ב .3.7.11

 הדלקה וכיבוי בזמן שקיעה וזריחה  .3.7.11.1
 ידליק ויכבה את המנורה לרמת עמעום רצויה LCU-בעזרת השעון האסטרונומי ה .3.7.11.1.1

  תמקסימלימעוצמה  80%-לדוגמה, בזמן הדלקה ולמטרות חיסכון המנורה תידלק ל
 טבלת זמני הדלקה/גיבוי תוכל להתעדכן ע"י שליטה מרחוק ממרכז הבקרה.  .3.7.11.1.2

 בועיתתוכנית תאורה ש  .3.7.11.2
 (.0..100%של הדלקה לעמעום דרוש ) יוםל םאירועי 24תמיכה בלפחות  .3.7.11.2.1

 .שבועהאירועים יהיו מחזוריים בתקופה של 
 טבלת האירועים השבועית תוכל להתעדכן ע"י שליטה מרחוק ממרכז הבקרה. .3.7.11.2.2

 תוכנית תאורה בזמנים המיוחסים לזמני שקיעה וזריחה .3.7.11.3
ורה יחסית בציר הזמן לזמני ההדלקה ( בצ0..100%תמיכה בהדלקה לעמעום דרוש )  .3.7.11.3.1

 והכיבוי של השעון האסטרונומי )שקיעה/זריחה(.
לדוגמה, הדלקה הדרגתית של המנורה 

 :זמן שקיעהלפני 
 או כיבוי הדרגתי של המנורה לפני 

 :  זמן זריחה

 עמעום זמן אירוע
(Dimming) 

 עמעום אירוע זמן
(Dimming) 
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ת .3.7.12

א
ו

 רה אוטונומית
 והמנורה תמשיך לתפקד בצורה עצמאית. LCU-במקרה של נפילה בתקשורת, ה  .3.7.12.1.1
 ( כפי שהוגדר בקינפוג מוקדם.   עמעוםלאחר הפסקת חשמל המנורה תידלק לעוצמה )  .3.7.12.1.2

 מדידות .3.7.13
 צריכת חשמל  .3.7.13.1

 . מד האנרגיה ימדוד:יהאינדיבידואלד אנרגיה מובנה למדידת אנרגיה של גוף התאורה מ
 לפחות 1%צריכת אנרגיה מצטברת בדיוק של  .3.7.13.1.1
 לפחות 1%מדידת זרם בדיוק של  .3.7.13.1.2

 לפחות 1%מדידת מתח בדיוק של  .3.7.13.1.3

 מדידת מקדם הספק  .3.7.13.1.4

( FLASHבלתי מחיק ) ןבזיכרוצריכת האנרגיה המצטברת תשמר  .3.7.13.1.5
 ותשרוד 

T- 40 min 40% 

T- 20 min 80% 

T = 18:06 
 )שקיעה(

100%  

 

T- 40 min 80% 

T- 20 min 40% 

T = 06:05 )0% )זריחה  
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 קניםעמידה בת .3.8

 

 

 

 

 

 

  

 Group Standard 
abbreviation 

Description 

 CE-RED certificate 

 Safety IEC 62368-1:2014 
CB SCHEME Safety Testing and Report 

 EN 61347-
1:2015+A1:2021  

 EN 61347-2-
11:2001+A1:2019  

 EMC EN 55015 EMC Testing & Report 

 EN 55024  

 EN 55032  

 EN 61547  

 EN 301489-1  

 EN 301489-3  

 EN 301489-19  

 EN 61000-3-2  

 EN 61000-3-3  

 Surge test EN 61000-4-5 10KV test 

 Radio EN 300 220-1  Radio spurious Test & 
Report 

  

 FCC ID 47 CFR Part 15 
Subpart B Radio tests  

 Valid cTUVus, UL or ENEC 
mark  Safety mark 

 Mechanics   

 Ingress Protection Rating IEC 60529 IP66 rating 

 Impact Shock IEC 62262:2002 IK09 rating 
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 אופני מדידה:  .4

 כללי .4.1

ומחייב את תכולת המחיר כאילו היה מפורט  מהאומדןפירוט זה הנו חלק בלתי נפרד  .4.1.1

 עצמו. בכתב כמויות

הפעלה  ,ה מכל מקום בארץ, התקנה, חיבוריםכל הסעיפים כוללים אספקה ,הובל .4.1.2

נוי פסולת פרוק ציוד הנדרש להחלפה ,ציוד וחומרי העזר תיאום לביצוע, פי, תקינה

 .''וכודין לפי 

 .08כל הסעיפים של אופני  המדידה באים כהשלמה למפורט במפרט הכללי, פרק  .4.1.3

ידו -הקבלן יתקן לאלתר ועל חשבונו )על כל המשתמע מכך( כל סוג נזק שיגרם על .4.1.4

 באופן ישיר /עקיף במהלך ביצוע העבודה.

 כל חומר וציוד שיותקן יהיה מאושר תקן.       .4.1.5

 ותבוצע ע"פ הנחיית המזמין ו/או מפקח מטעמו.כל עבודה תאושר לאחר ביצוע  .4.1.6

 המחיר כולל את כל הסדרי התנועה וקבלת אישורי משטרה לכל ביצוע.  .4.1.7

הכמויות בסעיפי תיאור היחידה הן ליחידה אחת והתשלומים הם עבור כמות  .4.1.8

לרבות פרוק  ,. המחירים כוללים גם שרותי הנדסהשבוצעה למעשה באישור המזמין

כיוון  ,יבריציוד, התקנת חיבור כיול הדר , הובלה ופריקתספקה העמסהאהקיים ,

הגוף ובדיקות: לרבות כל עבודות הלוואי, חומרי העזר והכלים הדרושים לבצוע 

לרבות מנופים או משאיות שידרשו צוינים במפורש, בדיקת חשמלאי, העבודה ולא מ

יתר לשם כך, שמירה ואחריות על ציוד עד להתקנתו ומסירתו במצב פועל כן 

החומרים, העבודות והטיפולים הדרושים בין שנזכרים במפורש ובין שאינם נזכרים 

 .במפורש ואולם דרושים להשלמת העבודה עפ"י החוזה
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 שירות וטיפול בתקלות: .5

 תחזוקה ושירות .5.1

הקבלן הזוכה ייתן שירות תחזוקה מלא לכל רכיבי הפרויקט אשר הותקנו על ידו וזאת לכל 

 שר שנים(. תקופת ההסכם ) ע

אספקה, התקנה וחיבור של האביזרים וחומרי  ,העבודה כוללת החלפת ציוד ואביזרים, הובלה

 העזר, איתור תקלות,  גופי תאורה, וכל שנדרש על מנת להבטיח מערכת תאורת רחוב תקינה.

 שירותי האחריות כוללים אך לא מוגבלים ל:

 החלפת מודל לד. .א

 תיקון מכני של רכיבים. .ב

 אות שירות לפי זמני תקן.מענה לקרי .ג

טיפול שותף במערכת הבקרה והגעה לשטח לטיפול התקלה כולל עלויות מנוף  .ד

 אופציונאלי. –ועובדים 

לדוגמה: החלפת חלק של ציוד בגוף תאורה מחייב את הזוכה לתת אחריות עבור כל הגוף. 

ור. אם התאורה אחריות זו כוללת תקלות בציוד, החלפת מודל לד, וערבות ביצוע על תפוקת הא

לא תמשיך לתת את הנדרש על פי תקן, הזוכה יממן החלפת ציוד עד רמת הארה אשר תעמוד 

 בדרישות על פי התקנים המחייבים.

השירות יינתן על ידי חשמלאי מוסמך בעל רישיונות כנדרש לביצוע עבודות תחזוקה כלליות 

 במערכת החשמל. 

 פי התאורה לפני העברת הפניה אל הקבלן.באחריות הרשות לוודא אספקת מתח תקינה לגו

 הגדרת תקלות וזמני תגובה: .5.2

כל שיבוש ו/או תקלה בציוד ו/או בהתקנתו ו/או הפרעות מתמשכות ו/או  .5.2.1
תפקוד לקוי ו/או לא מותאם ו/או חסר כלשהו ביחס לדרישות המפרט, לרבות פגיעות 

ועים נמוכים שריפת הלדים, תופעות של ריצוד וכד'. כמו, ביצ –במתקן התאורה 
 '. 'וכווהפרעות בתקשורת  מהדרישות ו/או מנתוני היצרנים, תקלות

השרות יכלול תיקון כל תקלה עפ"י הגדרתה כולל כל הציוד והעבודה  .5.2.2
 הנדרשת עד וכולל תיקון התקלה והפעלה מחדש.

כל חלקי החילוף הדרושים  –בארץ  –לצורך ביצוע התיקונים יהיו ברשות הזוכה   .5.2.3
 לפחות עפ"י המלצת היצרן. –ה ובכמות הדרוש

נדרש עבור כל ציוד שיסופק ע"י הזוכה או קבלן משנה שלו, שתהיה נציגות  .5.2.4
רישמית בארץ וברשותה: חלקי חילוף, מעבדת שרות, אנשי שרות אשר ביכולת לספק 

 את מלוא השרות והגיבוי הטכני הנדרשים במסגרת הסכם זה.
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טי הפונה, סוג התקלה, כל פנייה תירשם במערכת ממוחשבת, לרבות פר .5.2.5
פי -מיקום התקלה, שעת הפנייה, וכד'. ההיענות לקריאה הטלפונית תתבצע על

 הדרישות, כמוגדר בהמשך.

מקבל הפנייה, יפנה את הבעיה )לפי כללי והנחיות התפעול( לגורם השרות  .5.2.6
 המתאים, תוך ציון מועד העברת הבעיה ולמי הועברה.  

 על סיום הטיפול. באופן ממוכן עם סגירת התקלה, יש לדווח למועצה .5.2.7

 סיווג התקלות:  .5.3

צה תוך פרק עעליהם ידווח לו על ידי המפקח ו/או המו ההמציע יתקן כל ליקוי במתקני חשמל, תאור
הזמן הקצוב לביצוע הטיפול בהתאם לסוג הקריאה ובהתאם להגדרות הסיווג, לוחות הזמנים 

 להלן:  שמפורטוההגדרות לכל סוג תקלה כפי 

"לתקלות המהוות "פקוח נפש"  21/"סיווג  – דחופה"קריאה  .5.3.1
עם קבלת  מידו/או הגורמות לנזקים חמורים. במקרה כזה יהיה המציע חייב לצאת 

עד להפסקת הסכנה ו/או תיקון  ולעבוד ברציפותההודעה למקום התקלה ולהמשיך 
 התקלה.

לתקלות רגילות, במקרה כזה, " 3/4 ג"סיוו  - "קריאה רגילה" .5.3.2
 12" ויציאה תוך 3עבור סיווג " 24 שעות ולהשלים עד  6 מציע לצאת תוךיתחייב ה

שעות מרגע קבלת ההודעה למקום, לעבוד "4שעות עבור סיווג " 24שעות והשלמה עד 
 ברציפות עד לגמר העבודה ו/או תיקון התקלה. 

אך ורק על ידי מובהר בזאת למען הסר כל ספק, התאמת  סוג הקריאה לסוג התקלה יקבע 
כן במידה וקצב -ויחייב את המציע ללא זכות ערעור מצידו.  כמו מועצה ו/או מי מטעמהה

העבודה לא יספק יהיה נציג המועצה רשאי לדרוש מהמציע הגדלת צוות העובדים ו/או שעות 
 עבודה. 

 
מקרא 
 תקלות

משך 
הטיפול 

 בשעות

 זמן הגעה
 בשעות

 סנקציה סיווג אביזר ציוד סוג תקלה

ית תקלה כלל 2 6 1
מפגע 

 בטיחותי

מרכזיית 
 תאורה

תקלה דחופה 
 "1"סיווג 

1,000 ₪  

תקלה  4 10 2
 25%חלקית 
ממעגלי 
 המאור

מרכזיית 
 תאורה

תקלה דחופה 
 "2"סיווג 

800 ₪  

תקלה בכיוון  2 6 3
 שעונים

מרכזיית 
 תאורה

תקלה דחופה 
 "1"סיווג 

1,000 ₪  

רצף של  6 12 4
שלושה גופים 
ויותר לא 

 דולקים

 עמודי
תאורה, 

פנסים 
 ונורות

תקלה דחופה 
 "3"סיווג 

500 ₪  

מערכת  2 6 5
בקרה 

ראשית לא 
 עובדת

מערכת 
 בקרה

תקלה דחופה 
 "1"סיווג 

1,000 ₪  

  ₪ 500תקלה דחופה מערכת מערכת  12 24 6
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מקרא 
 תקלות

משך 
הטיפול 

 בשעות

 זמן הגעה
 בשעות

 סנקציה סיווג אביזר ציוד סוג תקלה

בקרה בפנס 
יחיד לא 

 עובדת

 "4"סיווג  בקרה

 
ו/או  כל תקלה אחרת שיכולה לגרום  המועצה תהא רשאית במידה והתיקון הנדרש מהווה "פקוח נפש"

לנזקים חמורים, ולא תוקן לאלתר ובאופן מיידי כאמור לעיל, לבצע את התיקון בעצמה. מובהר בזאת כי 

המועצה תהא רשאית לחייב את המציע בעלות התיקון והמציע בנסיבות אלו, יהיה מנוע ומושתק מלהעלות 

  כל טענה ו/או דרישה כנגד המועצה בעניין זה. 

 

, יחייב מועצהמבלי לגרוע מהאמור, אי תיקון תקלה רגילה תוך פרק הזמן במועד שנקבע מראש על ידי ה

 עמודה "סנקציה". בחוזה התקשרות, פיצויים קבועים ומוסכמים כפי המצויינים  מועצהאת המציע לשלם ל

ה כדי להפחית או הסכום יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, החל מיום חתימת הסכם זה. אין בתשלום ז

 .לגרוע מיתר חיוביו של המציע עפ"י הסכם זה
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 :)אופציונאלי( עבודות נוספות .6

עבודה בשטחים מוגבלים וצרים. לא תוכר כל  -רואים את הקבלן כאילו כלל במחירי היחידה  .6.1
 תביעה מצד הקבלן על עבודה בשטחים מוגבלים ו/או לעבודה בשלבים

מע"צ,  -תהיינה בהתאם למפרט המיוחד, ממפרטי החברה הלאומית לדרכיםכל העבודות  .6.2
לתקני ישראל, חוק החשמל, דרישות חברת החשמל ומפרט כללי לעבודות חשמל אשר סימולם 

משרדית שבהוצאתו האחרונה, כל הנ"ל בהוצאת "משרד הביטחון -" בהוצאת הועדה בינ18" "08"
 ההוצאה לאור". -

ת זמני הבצוע עם האחראי על אמצעי הבטיחות הבאים, המשטרה, על הקבלן לתאם מראש א .6.3
חברת החשמל, והאחראי על המתקן בו מבוצעת העבודה, וכן, עם קבלנים אחרים העובדים 
באתר. העבודה תבוצע גם בשעות בלתי שגרתיות ללא תוספת מחיר, במידת הצורך, לפי החלטתה 

 הבלעדית של הרשות המזמינה.

ורה מושלמת ובסיומן יהיו המתקנים גמורים ופועלים. בתום העבודה, העבודות תבוצענה בצ .6.4
יבדקו המתקנים על ידי מהנדס בודק חשמל ורק אישור בכתב, ללא הסתייגויות, יעיד שהמתקנים 

 מושלמים, ומבוצעים לשביעות רצונו המלאה, )הבודק המוסמך יאושר על ידי הרשות המזמינה(. 

 :בדיקת מתקני חשמל .6.5

בודק מוסמך לפני חיבורו לרשת בתוספת תשלום ובאישור נציג  מתקן ייבדק על ידי כל .א
 .מטעמהו/או מי  המועצה

במתקנים קיימים בהם מבוצעים תוספות ושינויים תיערך בדיקת מתקני חשמל במתח נמוך  .ב
על ידי מהנדס בעל רישיון "מהנדס בודק" שיאושר על ידי המפקח אשר יבדוק את כל 

 חיבורו למתח.המתקן ויאשר 
במסגרת מחירי היחידה על הקבלן לספק מתקן מאושר בטוח לשימוש. הרשות תשלם את  .ג

 אגרות הבדיקה הנדרשות לחברת החשמל.
הקבלן יבדוק כל המתקנים ויתקן כל הליקויים לפני הזמנת הבודקים. הקבלן יגיש לבודקים  .ד

 כל עזרה נחוצה בציוד מכשור ואנשים לביצוע הבדיקות
על  קבלן לתקן את הליקויים שימצאו במהלך הבדיקה ולזמן בדיקה חוזרתבאחריות ה .ה

 חשבונו.

 חומרים וחומרי עזר .6.6
כל החומרים יהיו חדשים לחלוטין מדגם ייצור אחרון המצוי בשוק ובהתאם לתקנים ואישורי 
מכון התקנים. כל חומר או אביזר יוגש לאישור המהנדס או המפקח, לפני רכישתו ועשיית 

 . השימוש בו

 במידת הצורך –חפירות  .6.7

 .מי מטעמה/או נציג המועצה והחפירה תבוצע באישור  .6.7.1

/ דרך סופיים מפני גובה עבודות ההמיסעס"מ מפני  100עומק החפירה יהיה לפחות  .6.7.2
 עפר או מצע בזמן החפירה.

 ס"מ. 60רוחב תחתית החפירה יהיה לפחות  .6.7.3

 טונים וכד'.החפירה תהיה בכל חומר כגון: עפר, סלע, מצעים, אספלט, ב .6.7.4

במידה ויידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים, ייעשה שינוי העומק באופן  .6.7.5
 הדרגתי איטי וללא כיפופים חדים.
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. אין נציג המועצה ו/או מי מטעמהלפני הנחת צנרת בחפירה יש לקבל אישור בכתב של  .6.7.6
 .לכסות את הצנרת ללא אישור בכתב 

ס"מ כל אחת, לכל רוחב התעלה.  10ים נקי, בעובי  הצינור יונח בין שתי שכבות של חול .6.7.7
ס"מ מפני הכביש/קרקע הסופיים, שכבות החול  80עומק כיסוי הצינור יהיה לפחות 

 כלולים במחיר החפירה.

 20והשוליים, על גבי החול יונח עפר מקומי שיהודק בשכבות עד  ההמסיעמחוץ לתחום  .6.7.8
( הסעיף הנ"ל כלול AASHTOות )מוד. א.א.ש.ט.ו לפח 95%ס"מ עובי לצפיפות של 

 במחיר החפירה.

בתחום המסעה והשוליים על החול יונחו מצעים ואספלט בטיב, בעובי ובדרגת הידוק  .6.7.9
 בשכבות בהתאם למבנה הכביש, הסעיף הנ"ל כלול במחיר החפירה.

עם סיום עבודות התעלה יש ליישר ולנקות את השטח לגמרי, כולל סילוק עודפים  .6.7.10
 קח באתר או מחוץ לאתר, הסעיף הנ"ל כלול במחיר החפירה.למקום שיורה המפ

אין להשאיר בשום מקרה תעלות או בורות פתוחים למשך הלילה, במידה והנ"ל לא  .6.7.11
שומר לעצמו את האופציה בהטלת קנסות לפי  נציג המועצה ו/או מי מטעמהיבוצע 

 .הפרות ותרופות מחוזה התקשרות

ס"מ מעל  50דרישות חוק החשמל בגובה של  לפי -לאורך התעלות יונחו סרטי אזהרה  .6.7.12
 -ס"מ ועליו כתוב ב -16הצינורות. סרט האזהרה יהיה סרט עשוי פוליאתילן ברוחב כ

 שפות "זהירות כבל חשמל", לפי דרישות התקן. 3

באזורים שבהם קיימים שולי אספלט, יפרק הקבלן את האספלט ברוחב הדרוש  .6.7.13
כולל הידוק מצאים, הרטבה במים, בדיקת לתעלה על ידי חיתוך. מעבר/חציית כביש 

מעבדה, אישור טיב האספלט, הידוק האספלט. הקבלן יהיה אחראי במצב של שקיעת 
 אספלט ויתקן זאת על חשבונו. 

על הקבלן לקבל אישור הרשויות המתאימות לחפירה באזורי צנרת קיימת )חשמל,  .6.7.14
 תאורה, טלפון, מים, ביוב וכיו"ב(.

 מצעי הבטיחות הנדרשים לתמיכת החפירה.על הקבלן לנקוט בכל א .6.7.15

למען הסר ספק סעיפי החפירה כוללים בתוכם את הכלים, שעות עבודה של  .6.7.16
 החשמלאים/ פועלים, סילוק עודפי אדמה והחזרת השטח לקדמותו.

 הפסקות באספקת חשמל למתקנים .6.8

נציג המועצה ו/או ניתוק אספקת חשמל למתקנים יבוצע לפי תאום מוקדם ובאישור  .6.8.1
 בלבד. מטעמהמי 

מודגש כי אספקת החשמל למתקנים הינה חיונית ואי לכך כל הפסקת חשמל תבוצע  .6.8.2
 לפי פקודת עבודה בלבד.

מועדי הביצוע של הפסקות חשמל יקבעו על ידי המפקח/נציג הרשות. מוסכם כי יתכן  .6.8.3
שהספקות החשמל יבוצעו בשעות חריגות, מעבר לשעות עבודה מקובלות לרבות 

קבל על עצמו לבצע העבודות הכרוכות בהפסקות באספקת החשמל לילות. הקבלן מ
 בשעות חריגות כנדרש ומצהיר כי כלל את כל המשתמע מכך בקביעת המחיר.

 במידה ויהיה  צורך. –פירוק עמוד תאורה קיים  .6.9
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פרוק הזרוע, המגש,  חפירה מסביב לעמוד, פירוק עמוד תאורה קיים פלדה, כולל .6.9.1
קיימים ובידודם והובלה למקום שיורה המפקח. עפ"י  הפנסים, פירוק חיבורי חשמל

 קומפ' ללא תוספת מחיר –כל תקנות בטיחות באתרי העבודה 

 הקבלן ידאג לקבל אישור בכתב מהמחסן על קבלתם. .6.9.2

עמוד, כבל אווירי, עוגנים,  חפירה מסביב לעמוד, פרוק עמוד תאורה זמני מעץ, כולל .6.9.3
המפקח. עפ"י כל תקנות בטיחות באתרי זרוע, פנס, וכיו"ב והובלה למקום שיורה 

 קומפ' ללא תוספת מחיר –העבודה 

במידה וקיימת מצלמה על גבי העמוד, פירוק העמוד יכלול את פירוק מערכת המצלמות  .6.9.4
 והתקנתם על גבי עמוד חדש.

 במידת הצורך –הנחת צנרת  .6.10

סוג הצינורות יהיה לפי המפורט בתוכנית ובכתב  .6.10.1
 הכמויות.

ים לכל אורכם ויוחדרו ליסודות עמודי התאורה למרכזיה וכיו"ב, הצינורות יהיו שלמ .6.10.2
יותר שימוש במופות רק באישור המפקח/נציג הרשות המוסמך לקבל החלטות 

 לעבודות אלו.

או  תקניתהתחברות בין צינור שרשורי וצינור פי.וי.סי. קשיח יבוצע באמצעות מופה  .6.10.3
 מופה מצינור מתכווץ )פלסטיגול( עם דבק אפוקסי.

ממ"ר לפחות. יש להגן על צנרת ריקה  8 ןמניילוכל הצינורות יושחל חוט משיכה ב .6.10.4
 באמצעות פקקים בקצות הצינורות.

ס"מ,  10במקרה של הצטלבות בין קווי חשמל יעברו אלה, זה מעל זה, בהפרש גובה של  .6.10.5
 המרווחים בין הצינורות ימולאו חול.

ב, קווי החשמל יבוצעו מתחת בכל הצטלבות תת קרקעית אחרת כגון צנרת מים וכיו" .6.10.6
 למערכת האחרת. 

בהתקנה סמויה בקרקע יישמר המרווח המצוין בתוכניות ובפרטם. אין לכסות צינורות  .6.10.7
 אלה לאחר קבלת אישור המפקח לגבי שמירת המרווח.

בהתקנה סמויה בקרקע לאחר גמר ההנחה והחיבור לתאי הכבלים, יש להעביר בכל  .6.10.8
 נקותם משאריות חול וצרורות עפר.צינור וצינור מברשת ברזל, ול

כל הצינורות יעמדו בכל הדרישות של התקנים הישראלים הרלוונטיים. על הקבלן  .6.10.9
לספק אישור תו תקן לצינורות ותעודת אישור מחלקת ביקורת איכות של המפעל לכל 

 משלוח.

 במידת הצורך –תאי בקרה .  6.11

ס"מ ויעמדו בדרישות  100ו/או  80התאים יבנו מטבעות בטון טרומיות בקוטר פנימי  .6.11.1
 .658ת"י 

הקבלן יחפור בור לשוחה בעומק הנדרש לשוחה בתוספת להחלפת הקרקע מפני  .6.11.2
 ללא תוספת תשלום. – הקרקע הסופיים. כולל חיתוך ופרוק שולי אספלט קיימים
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 3/4ס"מ עם גרגרים בגודל מכסימלי עד " 40בתחתית הבור תונח שכבת חצץ בעובי  .6.11.3
 .'אינץ

חת הגליל יקדח הקבלן בגליל חורים בקוטר מתאים להשחלת הצינורות. לפני הנ .6.11.4
ס"מ מתחתית התא,  30מיקום חדירת הצינור דרך דופן התא יהיה בגובה מינימאלי של 

לכן יש להתאים את עומק התא לעומק הצנרת ובשום אופן אין להניח את מבנה התא 
 על הצנרת.

 50טון בקוטר  25ן מותאם לעומס בשטח הכביש והשוליים, על תא יונח מכסה בטו .6.11.5
את לוגו הרשות המקומית במידה  יציג. המכסה 489( לפי תקן ישראלי 103.1ס"מ )סוג 

 ונדרש/קיים. ויאטם ע"י שכבת טיט/בטון

ס"מ  50טון בקוטר  8בשטח מחוץ לשוליים, על תא יונח מכסה בטון מותאם לעומס  .6.11.6
 . ויאטם ע"י שכבת טיט/בטון489לפי  תקן ישראלי 

 גובה המכסה יותאם לגובה המתוכנן והמבוצע במיקום התא. .6.11.7

 הרווחים שיוצרו בעת חיבור הצנרת, הטבעות והמכסה יסתמו בטיט צמנט. .6.11.8

מילוי בחול ים מהודק ברוויה או בשכבות מצע בהתאמה למבנה הכביש מסביב לתא,  .6.11.9
 ,  ופינוי עודפי העפר.20 -בתא הממוקם במבנה הכביש המילוי יהיה בבטון ב

 וות הצנרת בתוך התאים יאטמו נגד כניסת מים וסחף. קצ .6.11.10

 במידת הצורך –הארקה  .6.12

במקביל לצינורות )ולא  -ממ"ר יותקן בחפירות  35מוליך הארקה גלוי שזור מנחושת  .6.12.1
מ' לכל יסוד לצורך  1.5פרט לקטעים של מעברי כביש. יש להשאיר רזרבה של  -בתוכם( 

לא על ידי קיפולו והשחלתו בצינור נפרד חיבור העמוד בעתיד, ללא חיתוך המוליך, א
 מ"מ לפחות( ביסוד ולהמשיכו לעמוד או חיבור הבא. 23)

מוליך הארקה יחובר לבורג הארקה בעמוד באמצעות פס הארקה נעל כבל מתאימה  .6.12.2
לפי דרישות ח"ח. לפני החיבור לבורג הארקה יחוברו המוליכים ביניהם על ידי מהדק 

 קנדי. 

מטר סביב ציר העמוד  1.5ורה תותקן טבעת מוליך ברדיוס סביב ליסוד עמוד התא .6.12.3
 עבור השוואת פוטנציאל מקומית.

 המחיר כולל הובלת משאית, חיתוך, סופיות וחיבור לעמוד כנדרש. .6.12.4

 כבלים ומוליכים .6.13

את הכבלים המושחלים בצינורות יש לגמור עם שרוולים פלסטיים, המתאימים לצבע  .6.13.1
 .Y, מזין עמוד  Xוט על גבי הכבל, מוזן מעמוד הגידים של המוליכים השונים עם שיל

 על הקבלן לציין בתוכניות "לאחר ביצוע" גובה ומיקום של הנחת הכבלים.  .6.13.2

חיבורי הכבלים וההסתעפויות יעשו בתוך העמודים או המרכזייה ולא יבוצעו כל  .6.13.3
 חיבורי כבלים על ידי מופות.

 קם והמוליכים בשרוולים.בחלל בעמוד ראשי הכבלים יוכנסו בתוך כפפה מטיפוס רי .6.13.4
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אשר יבוטנו  השרשוריםכל הכבלים יוכנסו לעמודי התאורה והמרכזייה דרך הצינורות  .6.13.5
 ביסודות בשעת יציקתם ויאטמו בחומר נגד כניסת סחף ומכרסמים.

במידה ואין אפשרות להשלים הכנסת הכבל לחלל העמוד ו/או חיבורי כבלים לאחר  .6.13.6
ם אותם באפוקסי כנגד חדירת מים ורטיבות הנחתם, על הקבלן להגן עליהם ולאטו

 ולסמן את מיקומם בסימן בר קיימא.

עם הצבת העמודים, המרכזיות וכיו"ב יכניס הקבלן את הכבלים וישלים את החיבורים  .6.13.7
 ללא כל תשלום נוסף עבור זה.

עקב השימוש בצינורות ומגבלות באפשרויות ההשחלה, יותקנו תאי מעבר במרחק של  .6.13.8
 ות בקטעים ללא חיבורים. מטר לפח 80עד  

 המחיר כולל הובלת משאית, חיתוך, סופיות וחיבור לעמוד כנדרש. .6.12.5

 

 מרכזיות/לוחות תאורה חוץ )במידת הצורך( .6.14

באחריות הקבלן לתאם עם חברת החשמל את חיבור המרכזייה המיודעת  .6.14.1
 להתקנה או החלפה ויבצע את כל הנדרש לביצוע חיבור כבלי התאורה למרכזיה.

ותחת  ISO 9001לקה יבוצע על ידי יצרן בעל אישור מערכת בקרת איכות מרכז ההד .6.14.2
פיקוח מכון התקנים בלבד. מרכז ההדלקה אשר יסופק על ידי הקבלן יהיה כמתואר 

 בתוכנית. 

וזאת  נציג המועצה ו/או מי מטעמההקבלן יגיש סט תוכניות ורשימת ציוד לאישור  .6.14.3
ללא  נציג המעוצהניות לפי דרישת לפני תחילת ביצוע המרכזייה, וישנה את התוכ

 תוספת מחיר.

המרכזייה תהיה בנויה לפי הדרישות הסטנדרטיות החדשות והמעודכנות של הרשות  .6.14.4
 המזמינה, ודרישות חברת חשמל מחלקת חל"ב.

לבדוק את המרכזיות במפעל היצור, יתאים ויבצע את  נציג המועצההקבלן יזמין את  .6.14.5
 נדרש לחיבור המרכזייה.כל דרישות חברת חשמל ויסיע בכל ה

מתאימה להתקנת חוץ,  IP65המרכזייה תהיה בגודל מתאים ומאושר, מוגנת מים  .6.14.6
ו/או מפח מגלוון צבוע בצבע  DIN 92634בנויה מתאי פוליאסטר משוריין לפי תקן  

 אפוקסי בתנור מורכבת על יסוד בטון.

ערכת הבקרה ארונות: ארון עבור מוני ח"ח, ארון עבור מ 3-המרכזייה מחולקת ל .6.14.7
חלקים נפרדים עם דלתות.       2-מרחוק וארון עבור מרכזית התאורה. כל ארון יהיה מ

 ה(י) ארון חח"י יסופק ע"י חח"י, ארון מרכזיה וארון לבקרה כלול במחיר המרכזי

. ארונות הפוליאסטר FGI 1,2מילר  או ענבר -ארונות הפוליאסטר יהיו מתוצרת ז'אן .6.14.8
 גוון הצבע יקבע על ידי הרשות המזמינה. UVה נגד  יהיו  צבועים בצבע הגנ

נציג המועצה המרכזייה תכלול הכנות וציוד למערכת הבקרה מרחוק. לפי החלטת  .6.14.9
הכנות לדימר מרכזי ממוחשב וקבלים, או רק תכלול המרכזייה ו/או מי מטעמה. 

 .Kעם קלפות  CIמקום שמור עבורם. הציוד יותקן בקופסאות 
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ומן בתוכניותינו הינו עקרוני בלבד. המיקום המדויק יקבע על מיקום המרכזייה המס .6.14.10
 . נציג המועצה ו/או מי מטעמהידי  

שיוצגו על ידי נציג המועצה ו/או מי מבנה המרכזייה יבוצע בהתאם לתוכניות  .6.14.11
 מטעמה.

בכל תא יותקן מנעול צילינדר מתוצרת רב בריח סטנדרט הרשות המזמינה. בתא   .6.14.12
תליה שיסופק על ידי חברת החשמל. תא ח"ח יהיה ח"ח תותקן הכנה למנעול 

. בין קופסאות ההסתעפות למפסק הראשי יושחל כבל בהתאם להנחיות חברת חשמל.
 בצינור או תעלה, הקופסה וחתך הכבל במידות לפי גודל החיבור.

חרוטים שיוצמד ללוח על ידי ברגים. הנוסח  'סנדוויץכל הציוד בלוחות יסומן בשלטי  .6.14.13
 וט מפורט בתוכניות ימסרו סופית בשעת בדיקת הלוח אצל היצרן.המדויק לשיל

יצרן לוחות חשמל יהיה בעל אישור מכון התקנים ותחת פיקוחו. בלוח החשמל  יביא  .6.14.14
 מהשטח המנוצל. 30היצרן בחשבון שמירת מקום פנוי בשיעור של %  

מאמתים. בחלל ארגז  12שורות מבטיחים מקסימום  2יהיו רק  CI4בכל קופסת  .6.14.15
 4*50על מסגרת מתכת. פס הארקה מנחושת בחתך  CIהפוליאסטר יותקנו ארגזי 

במספר המעגל או מספר  יסומןמ"מ יותקן בחלל ארגז הפוליאסטר וכל מוליך 
 האלקטרודה. לאחר גמר חיבור הלוח יש לבצע איזון עומסים בין הפאזות.

ים מתפרקים מאחורי פנל תמגולוונהציוד בלוח החשמל יורכב על גבי פלטת מתכת  .6.14.16
עם ידיות  ארוןאו  K.Mדגם  CIעשויים מחומר מבודד או חילופין בקופסאות 

 קבועות.

ווסטינג  ABBמפז' ראשי יהיה עם מצמד וסליל הפסקה מתוצרת מרלן ג'רלן או  .6.14.17
לפחות עם הגנה אלקטרונית  40kAבהתאם לתוכנית ולא יותר מהאוז, זרם קצר 

המפסק הראשי. המהדקים בחלק התחתון  מתכווננת. פסי הצבירה יהיו בדרגה מעל
 יהיו עם הפרדה פיזית בין המעגלים כולל סימונים.

אמפר מגושרים, יצרנים קלוקנר מולר, מרלן -קילו 10המאמתים יהיו לזרם קצר  .6.14.18
,עם הגנה על המגעים נגד נגיעת יד. כל מאמת יחובר ישירות לפס  B.B.Cג'רלן או 

התחתון. מהדקים  -וברות למהדקים בחלק הצבירה לפי העומס, והיציאות יהיו מח
מ"מ המהדקים בחלק  35-מ"מ, ו 25מ"מ ופסי אפס והארקה לחוטים  16לחוט 

התחתון יהיו עם הפרדה פיזית בין המעגלים כולל סימונים. מגען ראשי בלוח בגודל 
 ,   טלמכניק, סימנס.AC3 , B.B.C -לפי תכנית  באמפרים ב

ג יצרן העומד בעומס. מפז' בורר פיקוד יהיה מפז' מקצר מגען יהיה מאותו סו .6.14.19
במצבים הנ"ל, דגם פקט עם ידית מצמד ידני: מופסק, הפעלה דרך בקר אנרגיה, תא 

שעות כדוגמת  150 -פוטו אלקטרי פלוס שעון במקביל, שעון שבת עם רזרבה מכנית ל
דגם גרסיליין עם עינית, ממסר חוסר מתח  DS053גרסיליין, תא פוטו אלקטרי 

פסקת המפסק הראשי בחוסר אפס בכניסה מח"ח, פס להארקת יסוד ומנורת לה
. להארת הלוח כולל הבטחה ומ"ז וח"ק כולל אבטחה. יש להרכיב P.Lפלואורסנטית 

 .B.B.Cאו  DEHNאבטחה נגד פריצת מתח כדוגמת  

 4במרכזית התאורה, ועד A2 המרכזייה כוללת אספקה והתקנה של משגוחן מדגם   .6.14.20
יהיו  המשגוחיםשיותקנו בעמוד האחרון של כל מעגל ,  A 2/1גם משגוחנים מד

מתוצרת אברון או שווה איכות והתקנתם כוללת כל האביזרים והחומרים הדרושים 
 להפעלתם לפי הנחיות היצרן. כל העבודות והאביזרים כלולים במחיר הסעיף.

 שמל.אספקת מסגרת ממתכת לפי התוכנית להשקעה בבטון כולל הכנה בלוחות הח .6.14.21
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 בביצוע המרכזייה יש לפעול על פי ההנחיות שלהלן: .6.14.22

יש לפעול על פי ההערות והעדכונים מסומנים על גבי תכנית  .6.14.22.1
 חשמל של הלוח אשר תוגש  על ידי הקבלן  לאישור המפקח.

כל החיזוקים של הציוד והאביזרים בארגזים מפוליאסטר  .6.14.22.2
ר לקדוח יבוצעו  אך ורק  בהכנות אורגינליות, אסו  CIובקופסאות 

 חורים חדשים בארגזים ובקופסאות.

בתוך תא צרכן יותקן פח עבודה להתקנת מבנה קופסאות  .6.14.22.3
CI. 

שלמות  ללא גישור  CIקופסאות  3פסי צבירה יהיו באורך  .6.14.22.4
 ת.וכניולפי המסומן בת

כלפי משקוף יש לתאם עם  CIגובה התקנת מבנה קופסאות  .6.14.22.5
 המפקח.

 היו עם ראשים אחת לשנייה י CIהברגים לחיזוק קופסאות  .6.14.22.6
 מבודדים.                          

כמות החיזוקים הנ"ל תהיה לפי הדרישות של היצרן כדי  .6.14.22.7
             להבטיח

 מבנה חזק ויציב.              

 חיזוקים.  20 - 18לפח יבוצע על ידי   CIחיבור מבנה  .6.14.22.8

 כל הציוד יותקן על מסילות ויהיה מודולרי. .6.14.22.9

 ה עד לקלפות.הציוד המודולרי יוגב .6.14.22.10

 .CIחוטי חיווט יונחו מתחת לפח העבודה של קופסאות  .6.14.22.11

יהיו  CIכל היציאות והכניסות של כבלים למבנה קופסאות  .6.14.22.12
 אטומות.

לצורך כך יש להניח בין פלנצ'ים ובין תחתית קופסאות  .6.14.22.13
4CI-  מ"מ. חורים בפלנצ'ים יהיו בהתאם לקוטר  4גומי בעובי עד

להתקין אנטיגרונים בגודל הכבלים עבור מוליכים אחרים יש 
 המתאים.  ביצוע יש לתאם עם המפקח.

מאמ"ת בכל מעגל יחובר ישירות לפסי צבירה. לא יהיו גשרים בין מאמ"תים  .6.14.23
 של מעגלים שונים.

בלי הורדה  –חתך חוטים יהיה בהתאם לזרם מאמ"תים לפי חוק החשמל  .6.14.24
 בחתך.

כניסה ישירה  מהדקים לחיבור כבלים יותקנו ממול הכניסות כדי להבטיח .6.14.25
 של הכבלים למהדקים.

ס"מ בתוך קופסאות  19בעומק של  CIעל הקבלן לבדוק צורך בקופסאות  .6.14.26
מהדקים כדי להבטיח מרחק מתאים בין התחתית של קופסת המהדקים לפס "אפס" 

 בתוך הקופסא ,עבור העברה נוחה  של הכבלים.
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חיזוק  בתוך פרופיל A 250מומלץ להתקין בקופסת המהדקים פסי צבירה  .6.14.27
"ארקה" על רגליות מבודדות באורך הדרוש כדי  -להרכבת מהדקים ופסי "אפס" ו

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

 "ארקה" יחובר לבורג נפרד. -" ו0כל מוליך " .6.14.28

 תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים. ראה –"ארקה"  -" ו0חיבורים לפסי " .6.14.29

 ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים. - CIהתקנת ציוד בתוך קופסאות  .6.14.30

 התקנת מאמ"תים במסילות  תהיה יציבה עם סטופרים בודדים. .6.14.31

לא מגושרים.  יש  A50X1מאמ"תים  4לקולטי ברק יש לבצע אבטחה על ידי  .6.14.32
בהתאם יש למקם פסי צבירה  -3CIלמקם מאמ"תים, הנ"ל בחלק עליון של קופסת 

 ולבצע  מחיצה.

 התקנת גוף תאורה בתוך הלוח ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים.  .6.14.33

 גוף תאורה יותקן מעל חזית הלוח. .6.14.34

עין פוטוצל תותקן בחור בארון, עם גגון למניעת אור ישיר , יש להכין כבל  .6.14.35
גרון עבור יציאת הכבל הנ"ל מ' בין מהדקים לעין פוטוצל. מיקום של אנטי 4.5באורך 

 יש לתאם עם המפקח.

( יש להמשיך פס 5x35" ו "ארקה" של קו הזנה )0חיבור גידים של פס "עבור  .6.14.36
מ"מ בכל פס לחיבור  8ברגים בקוטר  2תחתונה ולבצע  CI"ופס "ארקה" לקופסא 0"

 מ"מ על ידי נעל כבל. 35גידים קוטר 

מ"מ  50צע בחוטים בקוטר " ובין פסי "הארקה" יש לב0בין פסי "גשרים  .6.14.37
 לפחות.

ופס ארקה מחוץ   CIלבצע שני גשרים בין פסי "ארקה" בתוך קופסאות יש  .6.14.38
 לקופסאות.

בברגים עם אומים  CIמ"ז "פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסים קופסאות  .6.14.39
 פח. יולא ברגי

לא יהיו נעילות במצמדים של מ"ז "פקט" במצב "מחובר". פתיחת מכסה  .6.14.40
 פשר בכל המצבים של מ"ז "פקט".תתא  CIקופסאות 

מתכת.  יברגי" מחוזקים היטב במכסים ללא 'ץסנדוויהשלטים יהיו שלטי " .6.14.41
נוסח שלטים  ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים. סימון על הציוד יבוצע בטוש 

 בלתי נמחק.

 ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים. –סרגלי מהדקים  .6.14.42

 להבטיח אחזקה בטיחותית של הלוח.יהיו כיסויים הדרושים כדי  .6.14.43

 ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים. –סכמות כוח ופיקוד  .6.14.44

 ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים. –ציוד בלוח  .6.14.45
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 6על ידי חוט קוטר   CIיש לבצע גשרים בין כל פחי העבודה של קופסאות  .6.14.46
 . מ"מ וכן לבצע שני גשרים בין פח העבודה של הלוח ופח הארקה 

 .IP – 65 -ארון עם דלתות יהיה בדרגת אטימות לא פחות מ .6.14.47

יש להזמין את הארגזים עם מעצורי הדלת ולדאוג לבידודם על ידי החומר  .6.14.48
 המתאים.

לפני התחלת ביצוע יש לתאם עם במפקח ו/או החברה המנהלת פרטי התקנת  .6.14.49
כבלים הציוד בתוך הקופסאות, התקנת מבנה קופסאות, פרט ביצוע מעברים וכניסות 

 ומוליכים ללוח וכיו"ב כדי למנוע כפילות העבודה.

 מטר 15יסודות לעמודי תאורה בגובה עד  .6.15

היסודות יתוכננו על ידי קונסטרוקטור ומפקח קרקע של הקבלן בהתאמה לסוג  .6.15.1
 הקרקע מחיר התכנון כולל במחיר היסוד.

 במקרה של סוג קרקע אחרת נא לפנות למתכנן לקבלת הנחיות. .6.15.2

מראש. מידות היסודות יהיו בהתאם  יםקונו על גבי היסודות שיצהעמודים יותק .6.15.3
ס"מ נוספים על העומק הנדרש  10למידות המצוינות בתוכנית המצורפת. יש לחפור 
 ולמלא שכבה זו בחול, המחיר נכלל במחיר היסוד.

יש להכין תבנית ומסגרת מתכתית מרותכת "כיסא" לשם קביעת המקום המדויק של  .6.15.4
שיהיו מאונכים ומותאמים למרחקים של החורים בפלטות היסוד.  בורגי היסוד, כך

 בחלקם העליון.היו מגולוונים בורגי היסוד י

ס"מ לפחות מעל היסוד.  13ביסודות ללא מחברים שבירים יבלטו בורגי היסוד  .6.15.5
 ס"מ מעל היסוד. 7ביסודות עם מחברים שבירים יבלטו בורגי היסוד 

ס"מ מתחת  -15ם( פני היסוד העליונים יהיו כבהתקנה במדרכה )ללא מחברים שבירי .6.15.6
 פני אבן השפה, כדי לאפשר ריצוף.

ס"מ  מעל פני הקרקע, ראה פרטים, זאת  -5בהתקנה בגינון פני היסוד העליונים יהיו כ .6.15.7
 אומרת שיהיה צורך להשתמש בתבניות, לקבלת בטון חלק, )ללא כל תשלום נוסף(.

ה פני היסוד ולקבל אישור מהמפקח. מחיר על הקבלן לסמן לפי תוכנית הכביש את גוב .6.15.8
 היחידה יכלול גם הוצאות של התבניות עבור היציקות.

מיקום עמודי התאורה יסומן על ידי מודד הקבלן כולל סימון גובה פני הבטון בתוך  .6.15.9
היסוד יוכנסו צינורות שרשורים לשם העברת הכבלים, וכן צינורות מריכף עבור מוליכי 

 ים ברדיוסים מקסימאליים.הארקה לכיוונים הדרוש

הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם כניסתם לחלל העמוד. בעמודים קיצוניים ופינתיים  .6.15.10
צינורות נוספים ברזרבה להעברת כבלים נוספים בעתיד ומחירם כלול במחיר  2יוכנסו 

ס"מ מפני היסוד בשלבי  -15היסוד. כל הצינורות יקשרו יחד במרכז והם יבלטו כ
 היציקה.

 / יצוק בשטח, כולל הכנת תבנית עץ או מתכת.  30טון ליסודות העמודים יהיה ב הב .6.15.11
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בורגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים על ידי משחה  .6.15.12
מונעת חלודה ובד יוטה או הגנה אחרת וכן האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב 

 יז על כל בורג הבולט עם האומים.מאוחר יותר. יותקן שרוול פלסטי ממולא גר

בשיטת הטבילה באבץ חם על פי  יהיו מגולווניםכל הברגים, האומים והדסקיות  .6.15.13
 מיקרון. 56, אך עובי הגלוון יהיה לפחות 918עקרונות ת"י 

יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים )על פי תקנים ישראליים או  .6.15.14
לאחר הגלוון כגון, על ידי העמקת התבריג אמריקאיים( להבטחת אפשרות ההברגה 

 וכו', ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בעומס המתוכנן.

במקרים מסוימים ועל פי תאום מראש אפשר לגלוון את הברגים, האומים, והדסקיות  .6.15.15
מיקרון, הכלוב, הברגים  -56בשיטת האלקטרוליזה, אך עובי הגלוון לא יהיה פחות מ

 הבסיס. וכל הדרוש כלולים במחיר

מ"מ   4x40מיסוד הבטון יצא פס פלדה מגולוון באורך עד תא האביזרים במידות  .6.15.16
 המחובר לבורג הארקה של העמוד, פלך זה כלול בבסיס העמוד

על הקבלן להציג בפני המפקח אישור של מכון התקנים הישראלי לתכונות החוזק של  .6.15.17
 דות.כניות היסווהברגים והתאמתם לדרישות התכנון, המפורטות בת

 עמודי תאורה מפלדה .6.16

העמודים  יוצבו על יסודות. העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכנים ומנופים  .6.16.1
 מתאימים אשר כלולים במחירי היחידה

העמודים יוצבו בצורה אנכית מכל הצדדים )ציר העמודים( בעזרת מערכות האומים  .6.16.2
אם יהיה צורך להגדיל והדסקיות, כל האומים והדסקיות מצופים קדמיום נגד חלודה ב

 את החורים בתוך פלטת היסוד, ייעשה זאת הקבלן ללא תשלום נוסף.

חלקים א+ב, את תחתית העמוד גם מתחת לפלטה בשכבה אחידה על הקבלן לצבוע  .6.16.3
 ס"מ, לפני הצבת העמודים. 30–ובחלקו הפנימי כ 

י משחה בורגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים על יד .6.16.4
המונעת חלודה וכן האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותר, יותקן 
שרוול פלסטי ממולא גריז על כל בורג הבולט עם האומים. לאחר יישור העמוד ומתיחה 
סופית של האומים, יעטפו הברגים והאומים ביוטה רוויה בזפת. לאחר מכן תשפך זפת 

לטת היסוד ועל החלק התחתון של העמוד עד קצה חמה על הברגים, האומים ועל כל פ
 השרוול, ויוצק בטון מסביב לפלטה. 

העמודים והזרועות ייוצרו במפעל מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי ובביקורתו.  .6.16.5
 העמודים יקבלו מס' בדיקה שיופיע על גבי תווית העמוד עם נתוני הבדיקה.

 מצורפת להזמנה.צורת העמודים והזרועות תהיה לפי התוכנית ה .6.16.6

 .414מטר לשנייה לפי ת"י  47העמוד יתאים לעמידה במהירות רוח של  .6.16.7

 414העמודים והזרועות יתוכננו על ידי היצרן על פי העומסים המקובלים לפי ת"י  .6.16.8
בהוצאתו האחרונה, תוך התחשבות בזרימות על קריטיות וחתך מינימאלי )באזור 

 הפתח(.
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מ"ר כל אחד )בשטח  0.22גופי תאורה בשטח  3 העמודים יתוכננו ויבדקו לעומס של .6.16.9
 ק"ג כל אחד במצב חלוקה לא סימטרי. 20.7מלבני שווה ערך(. במשקל של 

הקבלן יספק תוכניות מפורטות של העמוד, הזרועות היסוד, וחישובים סטטיים  .6.16.10
מפורטים. רק לאחר אישור בכתב מהמהנדס על המסמכים הנ"ל, רשאי הקבלן או מי 

 ת העמודים והזרועות בתאום מלא עם המפקח.מטעמו לייצר א

כל הברגים, האומים והדסקיות יגולונו בשיטת הטבילה באבץ חם על פי עקרונות ת"י  .6.16.11
 מיקרון. 56, אך עובי הגלוון יהיה לפחות 918

יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים )על פי תקנים ישראליים או  .6.16.12
לאחר הגלוון כגון, על ידי העמקת התבריג  אמריקאיים( להבטחת אפשרות ההברגה

 וכו', ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בכוח המתוכנן.

במקרים מסוימים ועל פי תאום מראש אפשר לגלוון את הברגים, האומים, והדסקיות  .6.16.13
 מיקרון. -56בשיטת האלקטרוליזה. אך עובי הגלוון לא יהיה פחות מ

התקנים הישראלי להתאמת העמודים על הקבלן להביא על חשבונו תעודת מכון  .6.16.14
 והזרועות המסופקים לדרישות התקן והמפרט.

אי העמידה בתנאי המפרט וכיו"ב יאפשרו לרשות המזמינה לבטל את ההזמנה. במידה  .6.16.15
וידרשו שינויים בתוכנית הביצוע )כולל הגדלת עובי, שינויים בפרטים וכיו"ב( הם 

כדי לעמוד בתנאי המפרט, החוזה יבוצעו על ידי הקבלן ללא תשלום נוסף, וזאת 
 וכיו"ב.

על הקבלן להקפיד בזמן הטעינה, ההובלה והפריקה של העמודים והזרועות, להימנע  .6.16.16
מחבלות, מכות ושריטות. הרמת העמודים תתבצע תמיד על ידי מנוף מתאים ושימוש 
בחגורות רכות ולא בשרשראות או כבלי פלדה. המפקח יהיה רשאי לפסול עמוד ברזל 

צורה עיגולית. על הקבלן לבחון את העמודים טרם הבאתם לשטח. עמוד עקום בעל 
 יסולק מהאתר ובמקומו יובא אחר . ההוצאות יחולו על הקבלן

 אין לגרור או לזרוק את העמודים על הקרקע. .6.16.17

 לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו בזמן ההובלה. .6.16.18

תוקן על חשבון כל פגיעה בציפוי כתוצאה מפעולת ההובלה. הטעינה והפריקה, ת .6.16.19
הקבלן לפי הוראות המהנדס, המפקח, אשר רשאית ם גם לפסול את העמודים כתוצאה 

 מהנזקים המתוארים לעיל.

באחסון ממושך של העמודים יש להקפיד על משטח ישר, ובכך למנוע היווצרות גליות  .6.16.20
בעמודים, העמודים יונחו אחד ליד השני ועל גבי קרשים. את העמודים יש לאחסן 

 ם מוגן מפגיעות ובצורה יציבה שתמנע מפולת וסיכון אנשים הנמצאים בסביבה.במקו

מ"מ לפי המפרט המיוחד  4העמודים יהיו בנויים מפח פלדה בעובי דופן מינימאלי של  .6.16.21
לעמודי פלדה וזרועותיהם, לפי תוכניות לעמודים ולפי כל הנספחים במהדורתם 

 האחרונה.

מחברים שבירים בקטעים בהם אינם מוגנים על עמודים  שימוקמו בשולי הכביש יכללו  .6.16.22
ידי מעקה בטיחות או מדרכה. מרחק העמוד מהמדרכה יהיה בהתאם להנחיות משרד 

 התחבורה והרשות המזמינה. 
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צלעות, שיתחברו לעמוד לשם  4פלטת היסוד תרותך, בנוסף, לתחתית העמוד גם על ידי  .6.16.23
 ות.מ"מ לפח 10חיזוק. הצלעות יהיו מפח פלדה בעובי של 

הגנה מפני חלודה תבוצע על ידי ציפוי העמודים, פלטת היסוד וברגי היסוד בטבילה  .6.16.24
 .918מיקרון ובהתאם לת"י  80באבץ חם. הציפוי יהיה אחיד פנים וחוץ, בעובי של 

מ"מ לפחות אשר ייסגר באמצעות בורגי  4לעמודים יהיה תא ציוד עם מכסה מפלדה  .6.16.25
גים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי, בנוסף אלן שקועים, מוגנים בפני חלודה. הבר

 הדלת תחובר עם כבל פלדה לגוף העמוד ללא תוספת תשלום.

הארקת העמוד תעשה באמצעות פס )נחושת( הארקה המותקן על בורג הארקה  .6.16.26
המחובר בתא ציוד של העמוד. לבורג יחוברו: מוליך הארקה המגיע עם כבל הזנה, 

המגיע מבסיס העמוד )ראה בסעיף העמוד(,  ממ"ר שיחובר לפס הארקה 10מוליך 
ממ"ר למנורה על העמוד, הזרועות והברגים לעמודים יהיו אף הם  2.5מוליך הארקה 

מצופים אבץ חם בטבילה והעמודים ימוספרו עם צבע ושבלונה בהתאם למספרם 
 בתוכניות, מספור העמוד יהיה ללא תוספת תשלום.

 בא:העמודים והזרועות יצבעו לפי הפירוט ה .6.16.27

הכנת השטח: חספוס פני הגלוון על ידי שטיפת חול וניקוי פני השטח מאבק  .6.16.28
 ולכלוך.

שעות  16מיקרון יבוש  40-50צביעה בצבע יסוד "אפוגל" בעובי  -שכבה ראשונה  .6.16.29
 לפחות בין השכבות.

שעות בין  16מיקרון יבוש  100-120בצבע "אפוקסי סולקוט" בעובי  -שכבה שניה  .6.16.30
 השכבות.

או טמגלס בגוון שיקבע על ידי  21ות )שלישית ורביעית( גלזורית שכבות עליונ .6.16.31
 שעות בין השכבות. 8מיקרון, יבוש  40-50האדריכל או הרשות המזמינה. בעובי 

 מיקרון. 200בעובי  HE-55צביעת תחתית העמודים צבע "אפראלסטיק"  .6.16.32

 מיקרון, בעובי בדוק על ידי מכשיר מד עובי. 180 -סה"כ צבע לא פחות מ  .6.16.33

 צביעה תעשה במפעל. יש להזמין את המפקח והמתכנן לבדיקת שלבי הצביעה.ה .6.16.34

במקרה שהצביעה תתבצע במפעל בחו"ל, יש להציג את מפרט הצביעה התואם את  .6.16.35
 השלבים שפורטו לעיל.

צביעת העמודים תיערך, לפי דרישות המפקח ו/או נציגי מחלקת המאור של  .6.16.36
 מוד.הרשות המזמינה, גם מחיר הצבע כלול במחיר הע

 מגש אביזרים לעמודי תאורה .6.17

מגש האביזרים לעמודים פלדה/אלומיניום יורכב בצורה שתאפשר התקנה וגישה  .6.17.1
נוחה ויהיה ניתן להחלפה בקלות. המגש יורכב בתוך תא אביזרים בעמוד, או בארגז 
או בפנס ויחוזק היטב למניעת רעידות וזעזועים. המגש יהיה  מחומר מבודד כבה 

מ"מ. מידות המגש תהיינה לפי הצורך. מגש  6ם בעובי דופן של מאליו, עמיד בחו
בעמוד יהיה עם גגון להגנה בפני נפילת לכלוך על הציוד החשמלי. המגש יקבל אישור 
החברה המנהלת לפני התקנתו. המגש יהיה מתוצרת "כפר מנחם" או שווה ערך 

 ".65IPמאושר כלל קופסת הבטחה "



 המועצה האזורית מטה יהודה
  28/2022מכרז פומבי מספר 

80 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 מגש עם אביזרים בפתח העמוד:  .6.17.2

 16בטחה לכל נורה וח"ק. אם לא צוין אחרת תהיה האבטחה דו קוטבי א .6.17.3
 אמפר לח"ק. -16אמפר עם ניתוק אפס לנורה ו

 בכמות לפי מספר הפנסים. KA10נתיכים חצי אוטומטים לזרם קצר של  .6.17.4

 מחרסינה לחיבור הנורות והח"ק. 2סרגל מהדקים מספר  .6.17.5

 ות ושני אומים.דיסקי 3מ"מ ברגים עם  40X4פס הארקה מפליז או נחושת .6.17.6

לחיבור הכבלים הנכנסים והיוצאים  SOGEXIמתוצרת  3BCמהדקים  .6.17.7
 מהעמוד.

 שלות לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים ושילוט סנדביץ חרוט. .6.17.8

ממ"ר בתוך  2.5החיבורים בין מהדקי כבל ההזנה למגש עם מוליכים בחתך  .6.17.9
 שרוול שנטולית צבעוני.

בודד בלתי היגרוסקופי ובלתי מהדקים שיחוברו למגש על יסוד מחומר מ .6.17.10
 מ"מ. 0.5דליק בעובי 

 

 עבודות רג"י: .6.18

פרק זה נועד עבור עבודות מיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן ניתנות למדידה בתוך  .6.18.1

סעיפי החוזה ונציג העירייה החליט לשלם עליהם באמצעות בסיס של שכר לשעת עבודה של 

 פועל, כלים וכו'.

אה מוקדמת בכתב של נציג העירייה, הקבלן אינו רשאי לבצע עבודות העבודות מותנות בהור .6.18.2

 אלו על דעת עצמו ויש לתקצבם בתיאום מראש בין הקבלן לנציג העירייה.

 אחריות לניהול העבודה וכל יתר העבודות הדרושות כגון: .6.18.3

שעות נסיעה, מפעילים, חומר קטן, כלי עבודה, שימוש במחסן וכו' רואים  .6.18.3.1

 יר שעת העבודה לפי סוג כפי שיפורט בפקודת העבודה.אותם כנכללות במח

עבודות אלו חייבים להיות מגובות ביומן עבודה מסודר עם הסבר לכל סוג  .6.18.3.2

 עבודה שנעשה לכל שעת עבודה המחוייבת.

 מחירים לשעת עבודה ייחשבו ככוללים: .6.18.4

שכר יסוד כולל כל ההיטלים, המיסים, הוצאות ביטוח והטבות  .6.18.4.1
 סוציאליות.

 בדים לשטח העבודה וממנו.הסעות עו .6.18.4.2
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 זמני ניסעה לעבודה ומהעבודה. .6.18.4.3

דמי שימוש בכלי עבודה לרבות ציוד הקבלן )לרבות הובלת הכלים למקום  .6.18.4.4
 העבודה וממנו(.

 הוצאות הקשורות בהשגחה, ניהול העבודה, הרישום והאחסנה. .6.18.4.5

 הוצאות כלליות, הן הישירות והן העקיפות של הקבלן. .6.18.4.6

 ציוד מכאני: .6.18.5

בודה יחשבו ככוללים: שכר מפעיל, אחזקת ציוד, הובלתו מחירים לשעת ע .6.18.5.1

 למקום העבודה והחזרתו, ההוצאות הכלליות של הקבלן.

התשלום יהיה לפי שעות עבודה ממשיות ללא תוספת עבור זמני נסיעה  .6.18.5.2

 ו/או תוספות כלשהן.
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 לישובים: LEDמפרט טכני לתאורת בטחון  .7

 כללי: .7.1
לישובים חל על חלק פוטומטרי בלבד של תכנון  LEDחון מפרט טכני לתאורת בט .7.1.1

 מערכות 

 תאורת בטחון בישובים. .7.1.2

 המפרט כולל:  .7.1.3

 .פירוט דרישות לתאורת בטחון בישובים 

 .דרישות מנהלתיות לספק/יצרן גופי תאורה 
 .דרישות טכניות לגופי תאורה 

 ם נוספים., ולמסמכים רלוונטיי08המפרט מבוסס על מפרט הכללי למתקני חשמל פרק   
 מטרה והגדרות:  .7.2

המטרה של תאורת בטחון בישובים היא הארת גדר הביטחון של היישוב בשלמותה  .7.2.1
מ' לפחות, לצורך גילוי וזיהוי דמויות  15לכל אורכה ורוחבה ומחוץ לה למרחק של 

 אדם בשטח המואר.
היא הארת הטבעת העוטפת את היישוב במקביל לגדר הביטחון.   תאורת בטחון .7.2.2

האלו התאורה המתוכננת היא אמצעי הגנתי פסיבי, שפועל במשך כל  בהנחיות
 השעות החשיכה ולא משולב עם אמצעים הגנתיים טכניים נוספים.

 השטח אשר נמצא בתוך גדר הביטחון.  - השטח המוגן .7.2.3
 השטח מקו עמודי תאורה ומחוץ לגדר הביטחון.    -  השטח המואר .7.2.4
ת אדם בשטח המואר למרחקים יותר לצורך גילוי וזיהוי דמויו –תאורת הצפה  .7.2.5

מ' לפחות או בהתאם לדרישה המבצעית שתוגדר  145מ' ועד  35 –גדולים מ 
 בפרויקט.

 הבהרות: .7.2.6
פי מפרט זה אינו פוטר את -מובהר כי אישור פקע"ר לגו"ת על .7.2.6.1

הספק/יבואן/יצרן מאחריותו הבלעדית, המלאה והמוחלטת לטיב 
ידו ו/או -ירות הניתן עלהמוצר ו/או תוצאות תאורה בשטח ו/או הש

מובהר כי אישור  ,ממתן ערבות לטיב המוצר ו/או השירות כאמור
פקע"ר אינו מהווה ערבות לטיב המוצר ואינו משמש אחריות מכל 
סוג שהוא מצידו ובכל מקרה, אחריותו המלאה והבלעדית של 
הספק/יצרן/יבואן כאמור תיוותר על כנה גם לאחר תום תקופת 

 האישור.
תהליך המעקב השוטף וחידוש אישור תקופתי, רשאי במסגרת  .7.2.6.2

פקע"ר לחייב את הספק/יבואן לבצע על חשבונו, בדיקות טיב 
מעבדתיות של גו"ת או רכיביו או ציודו ע"י גורם מוסמך המאושר 

פי -על ידיו, כולל בדיקות במעבדות פוטומטריות מוסמכות על
במידה  .בחירתו של פקע"ר בהיקף שתמצא לנכון, עפ"י שיקוליו

והספק/יבואן/יצרן לא יבצע את הבדיקות הנדרשות ממנו ו/או טיב 
הבדיקות לא יספק את פקע"ר, רשאי פקע"ר לא לחדש את האישור 

פקע"ר רשאי  .התקופתי ואף לבטל את האישור שכבר ניתן
באמצעות נציגיו ו/או כל גוף מוסמך מטעמו, לבצע בדיקות פיזיות 

מות מידע שסופק ע"י הספק בכל ומדידות תאורה בשטח לצורך אי
פרויקט. בדיקות פיזיות יכללו בין היתר פתיחה אקראית של מדגם 
גו"ת שסופקו וביצוע בדיקת מנה/זיהוי מרכיבים. בדיקת זיהוי 
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 .תתבצע על ידי השוואה מול צילומים בתעודת אישור של פקע"ר
פקע"ר רשאי לזמן נציג של הספק/יבואן/יצרן לאתר בעת בדיקת 

עם כל הכלים הנדרשים לפתיחה/סגירה של גו"ת. בעת הבדיקה מנה 
ידי פקע"ר -ידי גורם מוסמך על-יבוצע תיעוד דיגיטאלי על

במידה ולא  .והצילומים יישלחו לפקע"ר לאישור וקבלת החלטה
יתאים גו"ת בבדיקת מנה/זיהוי ו/או לא יעמוד בתוצאות חישובי 

פי שיקול דעתו של  התאורה שהתקבלו ואושרו בעת התכנון, אזי על
פקע"ר לא יחודש האישור התקופתי לדגם ו/או יבוטל לאלתר 

 האישור שניתן.
אין האישור פקע"ר מעיד, שגוף התאורה עונה על דרישות פקע"ר כל  .7.2.6.3

 הזמן, דבר שיעמוד לבחינה ובקרה בכל עת שתחליט פקע"ר
האישור יחודש/יוארך ע"י פקע"ר כל עוד תמצא לנכון ובכפוף  .7.2.6.4

 ורטו.לתנאים שפ
ביטול האישור אפשרי בכל נקודת זמן עליה יוחלט ע"י פקע"ר, אם  .7.2.6.5

יצטבר מידע מקצועי/הנדסי/פוטומטרי אשר אינו תואם דרישות 
או אם ימצא \מפרט זה בנוגע לגוף התאורה או לספק/יבואן/יצרן ו

שהמבקש לא סיפק את כל המידע שנדרש ממנו, גם לאחר הנפקת 
או מטעה או חלקי, או לא עמד או  האישור, או שסיפק מידע מוטעה

 לא עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי המפרט להנפקת האישור.
לפקע"ר שמורה הזכות לעדכן ולשנות את תוכן המפרט ומסמך זה  .7.2.6.6

 במכרז של פקע"ר. 15.17תחת סעיף 
   פירוט דרישות לתאורת בטחון בישובים .7.2.7

  דרישות לתאורת בטחון מבוססות על: .7.2.7.1
 אורת בטחון ביישובים.דמ"צ של פקע"ר לת

 תקנים רלוונטים ונורמות הקיימות של תאורת בטחון.

 אזורי תאורה: .7.2.7.2
אזורים  2 -עפ"י דרישות של פקע"ר יש להתייחס בנפרד לתוצאות תאורה ב

 הבאים:
 (.1)ראה איור    

 

 : חלוקת אזורי הארה על פי פקע"ר:1איור  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

 Bאזור 

 Aאזור 
 שטח מואר

 גדר

8m 

7m 9m 

 2m שטח מוגן

 30m 
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 אור מתקן תאורה טיפוסי:תי
  :מ' לפני הגדר. 1.5מיקום טיפוסי של עמודי תאורה 
  מ'. 8.5גובה עמוד 

  זווית הטיה של גוף התאורה מעל לקו  האופקTILT=0  ±10 , סטיות מותרות 
 מעלות.

 הערה: תיאור זה מתאים לביצוע חישובי תאורה במסגרת הליך אישור במפרט זה. 
 7מ' לפני הגדר )בשטח המוגן( ועד מרחק  2, החל ממרחק מ' 9ברוחב דר רצועה מקבילה לג  :Aאזור 

 מ'
 אחרי הגדר )בשטח המואר(.

 : Aמטרות של תאורה באזור 
 .גילוי /זיהוי שלמות הגדר ודמויות בקרבת הגדר 
 .גילוי/זיהוי עקבות וחפצים על הקרקע בקרבת הגדר 

 , ומהווה רצועהAהמואר מיד אחרי אזור  ממוקם בשטח מ', 8ברוחב רצועה מקבילה לגדר   : Bאזור 
 מ' במקביל לגדר. 8ברוחב  

 : גילוי דמויות אדם בשטח המואר.Bמטרת תאורה באזור 
 .1טבלה דרישות לתאורת בטחון ראה 

 פי  אזור :-דרישות לעוצמת הארה על – 1טבלה 
 
 

 אזור
 

 
 רוחב ומקום האזור

 
 אפיוני תאורה

 עוצמת הארה
 ממוצעת

avE 
 )א(קס(לפחות )לו

 עוצמת הארה
 מינימלית

minE 
 ()א(לפחות )לוקס

 
A 
 

 
 מ' לפני הגדר עד 2
 מ' אחרי הגדר 7

 
 1הארה אופקית בגובה 

 מ'

 
av horE 

20 

 
hor minE 

8 
 
B 
 

 
מ' אחרי הגדר  7-מ

 עד
 מ' אחרי הגדר 15

 
 הארה אנכית לכוון הגדר 

 מ' 1בגובה 

 
vert avE 
10 

 
vert minE 

4 

  הערות:
 

   

 0.9ערך מתוחזק, מקדם הפחתה   א.  
לוקס  6ב.     בקטעים עם רגישות בטחוני גבוהה עוצמת הארה אנכית מינימאלית מתוחזקת הנדרשת 

 לפחות.
 אופן הגשת הצעות: .5.5.1

הספק/ מציע ידאג לספק אישור לדגם גו"ת אותו הוא מגיש עבור התקנה לתאורת  .1
המיועד להתקנה על עמודי  ביטחון, אין צורך בהגשת תקנים וכו' לדגם הספציפי
 תאורת ביטחון. אישור פקע"ר בהתאם לדוגמא הבאה:
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 מדידת תוצאות תאורה בשטח: .7.3

ידי אדם מוסמך  -בתור שלב לפני האחרון בהליך האישור, יש לבצע מדידת התוצאות בשטח על
 מטעם פקע"ר 

בתית הקיימת, לפני הפעלת המתקן התאורה לצורך ביצוע המדידה יש לבצע מדידת התאורה הסבי
 כדי להפחית את התוצאות הסופיות בהתאם 

אחריות של ספק תכלול עמידה בתוצאות תאורה במדידות בשטח בהתאם לחישובי תאורה אשר 
 .Bושטח  Aידרשו לקטע שבו נדרשת החלפת גו"ת המיועדים להארה של שטח 

 
 עמודי עץ: .7.4

עמוד יהיה תלוי בגובה התקנה גוף מ' )אורך ה 10ועד  8.5העמודים יהיו מעץ אורן פיני באורך 
מ' פנס תאורה יותקן בהתאם להנחיות  30-התאורה(. המרחקים בין העמודים בקו ישר יהיה כ

מעלה. המועד יהיה מחוסן עם מלחים בתמיסה מימית בהתאם לדרישות של מפרט חברת חשמל 
ללא סדקים או . המועדים יהיו מעץ יבש, חזק, 0262וחברת בזק וכן לפי התקן הישראלי מס' 
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 2פגמים אחרים וישירים לכל אורכם. חלקו התחתון של העמוד יצופה בזפת קר או ביטומן באורך 
מ' לפחות  1.5מ' לפחות. בקצהו העליות תותקן כיפה מפח בגולוון. העמודים יקובעו בעומק של 

רה על מ' בקרקע סלעית. העמוד יוצב באופן ניצב והמילוי יהודק תוך שמי1.2בקרקע רגילה ו
 ניצבות ויציבות העמוד במידת הצורך יש לחזק את ההתקנה ע"י מילוי אבני דבש והידוקם.

 עוגנים ותמיכות: .7.5
 בכל קצה ו/או בנקודת שבירת הקו יותקנו עמודי משען:

עוגנים יותקנו רק במקומות בהם לא תהיה אפשרות להתקין עמוד משען. כל מקרה יאושר ע"י 
ממ"ר בלתי קפיצי מהסוג  50העוגנים יהיו עם תיל פלדה שזור כ נציג המועצה ו/או מי מטעמה.

המוכר ככבל עוגנים ללא לב סיבי, יושחל שרוול סימון צהוב על תיל זה. כל החלקים הברזליים 
 שמותקנים על העמוד לצורך התקנת ציוד נוסף יהיו מגולוונים ע"י טבילה באבץ חם.
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 נספח בטיחות -1א'נספח 

 תאורת רחובות  -ח בטיחות נספ          
 

 ההיתרים כל וחשבונו, את אחריותו להשיג, על מתחייב הקבלן .1

 או/ו העבודות ביצוע לצורך הנדרשים העירוניים התיאומים את כל והאישורים, ולבצע

 כל את דין, וכן כל פי זה על הסכם נשוא הפעולות

 מכלליות לגרוע ומבלי הפרויקט לרבות, ביצוע לצורך דין כל פי על הנדרשים האישורים

 חשמל, אישורי בודקי כבישים, אישורי משטרה, אישורי חסימות לצורך האמור, אישורים

 .'וכו שיידרשו ככל החשמל ואישורים מחברת בטיחות , אישורימועצהב החשמל מח'

 בתנאי הקבלני משנה, יעשה ידי על ובין ידו על העבודות, בין כל שביצוע מתחייב הקבלן .2

 ביצוע על החלים החוקים כל לפי דין, לרבות כל להוראות ובכפוף ראויים הותבטיחות וג

 בעבודה הבטיחות ופקודת  1954-התשי״ד  העבודה על הפיקוח זה חוק ובכלל העבודות

 המורשים.  הבטיחות מפקחי הוראות כל פיהם, ולפי על שפורסמו והתקנות והצווים

 בטיחות בגין העבודה, לרבות בטיחות ת בגיןהמשפטי האחריות שכל לו ידוע כי הקבלן מצהיר .3

 .בלבד ראשי ועליו קבלן על תחול ,הקבלן עובדי

 מקבל בזאת והקבלן העבודה ביצוע על החל דין כל הוראות על בקפדנות לשמור הקבלן על .4

לכל תביעה,  בקשר לשפותם או/ו לשחררם מכוחה הבאים וכל מועצהה כלפי מלאה אחריות

 .מטעמו מי או/עובדיו ו או/ו הקבלן ידי על שנעשתה כזו הוראה רתהפ בגלל נגדם תוגש אשר

 ונוחיותו של לביטחונו זהירות אמצעי ושאר חשבונו, שמירה, גידור לספק, על מתחייב הקבלן .5

 צורך שיהיה מקום לנדרש, בכל בהתאם שלטי זהירות הצבת ,האתר זה, סימון ובכלל הציבור

 מוסמכת מועצהמ הוראה פי על או דין פי על דרוש יה, או שיהמועצהה ידי על שיידרש או בכך

 .כלשהי

 או/לעובדיו ו שייגרמו נזק או/ו חבלה או/ו תאונה לכל האחריות כל את עצמו על מקבל הקבלן .6

 כתוצאה מביצוע שלישי לצד וכן לרכושו או/ו לגופו אחראי שהוא מי לכל או/ו מטעמו למי

 אחריות מטעמה מכל מי כל או/ו מועצהה תא בזאת משחרר לכך. הקבלן בקשר או/ו העבודה

 .כאמור נזק או תאונה, חבלה לכל בקשר שהיא חובה או

 ובעל משרד הכלכלה מאת בתוקף כשירות אישור יהיה בעל מטעם הקבלן בטיחות ממונה .7

 .לפחות שנים 5 של וותק

 אל בתנאים בטיחותיים נעשית וזו היה הקבלן של עבודתו את להפסיק רשאית תהיה מועצהה .8

 .לדרישותיה או/ו מתאימים לא נאותים, או

 בסביבתו או באתר אדם וחיי רכוש להבטחת והבטיחות הזהירות אמצעי בכל ינקוט הקבלן .9

 חוק. בתקנות ובהוראות כנדרש העבודה ביצוע בעת

 ,ובלילה ביום , סיורים, אבטחה, ובטחון התארגנות, שמירה/העבודה באתר יקיים הקבלן .10

 .והסביבה האתר נאילת ותתאים תספיק אשר
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 אינה המוסמכות תהרשויו או/ו המפקח י"ע אושרו אם אף ל"כנ הזהירות אמצעי בכל קיטהנ  .11

 .עבודתו עקב לרכוש או/ו לאדם שיגרם נזק לכל הבלעדית מאחריותו הקבלן את פוטרת

למרווחי   ובעיקר לקווים מתחת העבודה לתנאי חב' החשמל אישור לקבל הקבלן על  .12

  .העליון המתח ובאזור קווי מתחת עבודות לבצוע מפעיל שהוא ציודה בין הבטיחות

 :להלן המפורטים ולהוראות הבטיחות הבטיחות לדיני ובכפוף בהתאם .13

 
  - 1970.  ל"חדש{, התש }נוסח בעבודה הבטיחות פקודת .א

  - 1954.  ד"ותקנותיו, התשי העבודה על הפיקוח ארגון חוק .ב

 .מכוחו בעתיד יוצאו או/ו שהוצאו תהתקנו וכל - 1954 ד"החשמל, תשי חוק .ג

 .המתוכנן העובדים שבצוות לחשמלאים בתוקף רישיונות להציג יש .ד

  - 1997. ז"אישי(, התשנ מגן )ציוד הבטיחות תקנות .ה

 לעניין הוראות לרבות - 2007 ז"בגובה(, התשס )עבודה בעבודה הבטיחות תקנות .ו

 .סולמות הרמה ועל במות על עבודה

 )עובדים והדרכת מידע )מסירת העבודה על הפיקוח ארגון תקנות .ז

  - 1999. ט"התשנ

 קורס שעברו ומועצהשב העובדים צוות הדרכת בדבר בתוקף אסמכתאות יציג הקבלן .ח

 .הרמה ובמות סולמות בגובה באמצעות לעבודות

 הרוח במהירות להתחשב סוער, ויש אויר במזג בגובה עבודות ביצוע על איסור חל .ט

 .שוטף וגשם

 1988.  -ח "עבודה(, התשמ במקומות ראשונה )עזרה בעבודה יחותהבט תקנות .י

 עבודות ביצוע בדבר התחבורה משרד והנחיות התעבורה ותקנות התעבורה פקודת .יא

 ואזהרה(. מגן, איתות, תמרור, גידור, שילוט ציוד )לרבות לעניין תנועה בנתיבי

 .עירוניות בדרכים עבודה באתרי דרך עוברי להגנת הנחיות .יב

 מטה יהודה ומשטרת מועצהב התנועה יחידת עם מראש יתואמו ההתקנה דותעבו כל .יג

 הצורך(. )בעת

 .בהסכם זה בעניין עבודה, כמפורט מנהל למנות יש זה הסכם במסגרת לעבודות .יד

 מטעמו העבודה י/מנהל ועל הספק על חובה העבודות, חלה ביצוע תחילת לפני .טו

 בטיחותיות, תדרוך, הנחיות תקבל לצורך מועצהמנהל הישיר בטעם ה בפני להתייצב

 מסמכים. הצגת
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

    

 בטיחות הוראות הפרתל מוסכמים פיצויים טבלת                   
 

 אופן ביצוע והטלת הקנס גובה הקנס ליקוי הבטיחות מהות העבודה

 מועצהעבודה ב
 הרבים

אי ביצוע/אי השלמה של גידור, 
שילוט, חסימה, סימון ותמרור 

 אתר העבודה

  קלש 3000
הפסקת העבודה באופן מיידי 
וחיוב הספק בגובה הקנס 

 המצוין.
 
 

המשך העבודה רק לאחר 
ביצוע והשלמת כל הפעולות 
הדרושות לצורך עמידה 

 בהוראות הבטיחות.
 
 

אי ביצוע השלמת הפעולות 
הדרושות כאמור, לשביעות 
רצונו של המנהל, תוך פרק זמן 
של יום עבודה אחד, יהווה 

ההסכם, על  הפרה יסודית של
 כל המשתמע מכך.

ביצוע העבודה ללא שימוש  כל סוגי העבודות
בציוד מגן כגון: משקפי מגן, 
כפפות, אפוד זוהר, קסדת מגן, 
נעלי בטיחות לעבודות חשמל, 

 בגדי עבודה, ציוד הבטחה...

שקל  300
 לעובד

אי אכיפה ומילוי אחר תקנות  עבודות בגובה
הבטיחות )עבודות בגובה(, 

ת שימוש ברתמות, לרבו
קסדות, חבלים, ביצוע הדרכות 

 וכיו"ב.

שקל  1500
 למקרה

כל סוגי העבודות 
המחייבות מנהל 
עבודה עפ"י חוק 
ארגון הפיקוח על 

 –העבודה, התשי"ד 
והתקנות  1954

 שהותקנו מכוחו.

אי מינוי או אי הימצאות מנהל 
 עבודה.

 שקל 2500

שקל  2000 הפרה של דיני התעבורה כל סוגי העבודות
 למקרה

התראה, הפסקת עבודות וחיוב 
בגובה הקנס עפ"י החלטה 

 .מועצההמנהל מטעם ה

 מועצהה של מזכותה לגרוע בכדי ,זה נספח לפי מוסכמים קנסות בהטלת אין כי ויודגש יובהר
 .דין כל ולפי ההסכם לפי לה הנתונים מצטברים או/נוספים ו לסעדים

 
 בשטחי _______________ המועסק __________________ החתום אני

 וכי המזמינה בשטחי הנהוגים הבטיחות נוהלי הוראות לידיעתי הובאו בזאת כי כקבלן ראשי מצהיר
 .ומתקניה מועצהה האפשריים בשטחי הסיכונים לי נהירים

 
 הנהוגים והמשמעת העבודה והגהות, סדרי הבטיחות דרישות כל קיום על להקפיד מתחייב הריני

 .להוראות בהתאם ולנהוגבמזמינה 
 

 הסיכונים את בדקתי וכי אלו בעבודות הבטיחות בסיכוני בטיפול אני מנוסה כי
 סיכונים עם להתמודד והידע ולעובדיי, הניסיון לי יש וכי העבודה באזורי הקיימים

 העבודה, תוך לביצוע המתאים הבטיחות ציוד כל ברשותי וכי ,אלו בטיחות ונושאי
 .האורח ועוברי מועצהה עובדיי, עובדי ובריאות יחותבט של מלאה אבטחה

 הבטיחות בנוהלי המתוארות, בקיאים בעבודות מטעמי המועסקים העובדים
 .העבודות ביצוע לשם הנדרשים
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 המיגון אמצעי ותקניים, כשכל שלמים, תקינים והציוד, יהיו העבודה-כלי כי לוודא
 הכלים והחוק. כל היצרן י"ע רשעליהם, כנד ומורכבים שלמים שלהם, יהיו וההגנה

 בדיקה עברו החוק, אכן י"עפ מוסמך בודק י"ע או היצרן י"ע בדיקה הנדרשים
 .תוקף-ובר מתאים בתעודה/מסמך וצוידו

 ציוד להפעלת והמתאימים הנדרשים והסמכות רישיונות בעלי יהיו העובדים כל
 .תוקף-ברי ווהתקנות, ויהי החוק י"חשמל, עפ בעבודות ובדגש לרבותוכלים, 

 אמצעי כל נקיטת תוך העבודה שתתקיים, תבוצע בגובה, ככל עבודה בכל כי לוודא
 הרלוונטיים והתקנות הבטיחות חוקי כל פי על וקפדני מדויק באופן הבטיחות

 הבטיחות לפקודת 50 בסעיף כמשמעותה בגובה לעבודה ובמיוחד העבודות לתחום
 עבודה קורס-בוגרי יהיו בה(. העובדיםבגו )עבודה בעבודה הבטיחות תקנות י"ועפ

 בתוקף תהיה ההסמכה ותעודת מבצעים שהם העבודה לסוג המתאים בגובה
 .בידיי או ברשותי ונמצאת
 בעבודה ופגיעה תאונה כל על ומיד ישירות מועצהה למנהל הישיר מטעם להודיע

 .שנתגלו מסוכן מצב או מפגע גם לכל כמו ,סביבו או העבודה באזור אורח לעובר או לעובדיי שאירעה
 והנחיות ההוראות, הנהלים הפרת בתוקף כנגדי להינקט העלולים המשמעתיים הצעדים לי ידועים

 .הבטיחות
 
 
 
 :החתום על באתי ולראיה 

 
 
_______________   ___________  ___________________ 

 תאריך                        ז..ת                           שם            
 

___________________           ____________________  
   

 חתימה                                         כתובת                   
 
 

 : מועצהה נציג בנוכחות ותחתם תמולא זו הצהרה :הערה
 
 

________________  __________________  ________________ 
 שם                             טלפון                         שם התפקיד            

 
 

_____________   _____________ 
 חתימה                   תאריך        
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 אומדן 2נספח א'

 מצורף כקובץ נפרד

 :כללי

ממסמכי השלמה למפרט הטכני והתנאים הכלליים ומהווה חלק בלתי נפרד  האומדן מהווה .1

 המכרז.

שומרת לעצמה את האפשרות להקטין/להגדיל /לבטל/לפצל  מועצה אזורית מטה יהודה .2

באומדן כמויות או סעיפים, השינוי לא יהיה עילה לתוספת מחיר מעבר למחירים הנקובים 

 זה.

שומרת לעצמה את  מועצהמרגע קבלת הזמנת עבודה וצו, ה תתאפשר רקהתחלת עבודה  .3

  .בודה כמכלול שלם או בשלביםהאפשרות לבצע את הע

 ייתן הנחה כללית לכלל האומדן:המציע  .4

a.  עבודות משלימות – 2פרק  

b.  אספקת גופי תאורה  – 3פרקLED 

c.  מערכת בקרה )אופציונאלי( – 4פרק 

קבלן עם דגש על גופי התאורה מחויבים במתן ה כל החלקים אשר מיועדים להתקנה על ידי .5

 . עמהנציג המועצה ו/או מי מטאישור של 

והציוד ימצא לא  ללא קבלת אישור בכתבבמידה והקבלן ביצע הזמנה או התקנה של ציוד  .6

 קבלן.התקין כל העלויות של ביטול הזמנה והחלפת הציוד הלא תקין תכול על 

אמצעי בטיחות , עבודות ציוד מכאני כגון מנוף עגלת חץ, שילוט אזהרהכוללים כל המחירים  .7

 .כל הנדרש להתקנה מושלמתמלאים מהנדסים וואנשי צוות כגון פועלים חש

 .הגופים שיותקנו על עמודי חברת חשמל יהיו בעלי בידוד כפול .8
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 טופס עמידה בדרישות טכניות - 4נספח א'
 

 הבדיקה הטכנית תתבצע רק להצעה הטובה ביותר
 

את הטבלה  ימלא גוף תאורה ש"ע לגוף תאורת רחוב המאופיין, להציעבמידה והמציע מעוניין  .1

 ג"ת: ג"ת רחוב וג"ת דקורטיבי. 2ויסמן בכל השורות האם עומד בדרישות הטכניות עבור 

 על המציע להציג ולגבות באסמכתאות את כלל הדרישות המפורטות מטה.  .2

האישורים יוצגו על ידי המציע  שלאהטבלה מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.  ככל  .3

 הצעתו עלולה להיפסל !! –המציע נתן תצהיר שאיננו נכון כנדרש , או במקרה בו  והאסמכתאות

לעמוד במלוא הדרישות המפורטות  מחויבתיאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי והוא  .4

 במפרט הטכני. 

לציין עבור איזה סעיף בכתב הכמויות הוא מגיש גוף תאורה ש"ע וזאת כדי למנוע  מחויבהמציע  .5

 דיון נוסף על מחיר הגוף.

יישא בעלויות של התאמת גוף התאורה לזרוע הקיימת, פרט לזרועות שיסומנו להחלפה  הזוכה .6

 על ידי המועצה.

המציע מחויב להציג שלושה דגמים של ג"ת דקורטיבי לבחירת המזמין, המחיר בין דגם לדגם  .7

 יהיה זהה.

להציג  יש להציג טבלה עבור ההספק הגבוה ביותר לכל דגם המוצע אין צורךתאורה דקורטיבית:  .8

 את הבדיקות לכלל ההספקים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 המועצה האזורית מטה יהודה
  28/2022מכרז פומבי מספר 

93 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

  תאורת רחוב

 

 מסמך נדרש דרישה מס"ד
תוצאת  תאריך הבדיקה מס' תעודה

 בדיקה

טופס הסמכה מקורי משרד  1
 השיכון והבינוי

 טופס הסמכה
  

 

 טופס הסמכה טופס הסמכה מקורי פיקוד העורף 2
  

 

3 

גוף התאורה יאפשר חיבורו לזרוע 
 אופקית
עמוד התאורה או לקיר, ראש 

 באמצעות מתאם
 2" -ל 1לזרוע בקוטר שבין "

המאפשר כוונון הפנס בטווח של 
 ביחס± °15

לפני הקרקע, לצורך התאמה 
לזרועות קיימות המותקנות 

 בזוויות שונות.

 מפרט טכני

  

 

4 
כתב אחריות בהתאם לדרישות 

 שנים על העמוד 10המכרז ל 

כתב אחריות 
חתום על ידי 

עם היצרן 
הגדשה 
 לפרויקט
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 תאורת דקורטיבית:

 סוג בדיקה מסמך נדרש דרישה מס"ד
תוצאת  תאריך הבדיקה מס' תעודה

 בדיקה

1 
פוטומטריות  2ג"ת יסופק עם 

.360מעלות ו 180, לפחות שונות  
  קטלוג יצרן

  
 

2 

גוף התאורה יהיה בעל מבנה יציב, 
להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום 

ופק ממקורות האור וממערכת המ
 ההפעלה.

ציוד ההפעלה על מגש נשלף ללא 
שימוש בכלי עבודה הכולל את כל 

,   DRIVERהרכיבים החשמליים, 
( SPDהתקן הגנה בפני מתח יתר )

 ומחברי זינה.

  מפרט טכני

  

 

3 

גוף התאורה יתאים לכל דרישות 
תאורת  2.3חלק  20תקן ישראלי 

ג תעודת כבישים ורחובות (יש להצי
בדיקה מלאה) או בדיקת מעבדה 
מאושרת ע"י מכון התקנים 

 הישראלי.

  תעודת בדיקה

  

 

4 

גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה 
.במקרה IP65מפני לחות ואבק 

שהתא האופטי והחשמלי מופרדים 
 IP65יהיה כל אחד בדרגת אטימות 

  תעודת בדיקה

  

 

גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה  5
CLASS I 

 תעודת בדיקה
או אימות 

CB   על ידי
 מת"י

 SPDכולל 
בתוך תעודת 

 הבדיקה

 

  

 

6 

התקן הגנה מנחשולי מתח עצמאי 
 מופיע 10KV/10KAבסיווג של 

 ת”גו של תקנים מכון בתעודת
 CB TEST וב שהוגש

 דף קטלוגי
תעודת מת"י    

  

 

7 

 )בהתאם למפרט(  CBת.ב. 
והתאמה  CERTIFICATEכולל 

ו/או תקן   IEC 62031לתקן 
אמריקאי מקביל של מעבדה 
מוסמכת עמידה של מודל הלד 

 בדרישות הבטיחות

CB 
certificate  
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 סוג בדיקה מסמך נדרש דרישה מס"ד
תוצאת  תאריך הבדיקה מס' תעודה

 בדיקה

9 

הדרייבר יהיה מטיפוס זרם קבוע 
מתוצרת 

PHILIPS/OSRAM/TRIDONI
C/MEANWELL  או ש"ע תומך

-IECלפי תקן  DALI פרוטוקול 
או ש"ע מאושר, הדרייבר  62386

עבודה יהיה מותאם לטמפרטורת 
מעלות צלזיוס עבור  TC=70של עד 

סעיף זה המציע יצרף קטלוג של 
יצרן הדרייבר, הצהרת יצרן 
הדרייבר או ציון בקטלוג לגבי 
טמפרטורה מרבית של מעטפת 

אלף שעות  55הדרייבר עבור 
מעלות צלזיוס  70בטמפ' עבודה 

עבור תוצאות  ISTMTוהגשת דוח 
מדידת טמפרטורה של מעטפת 

מפרטורת סביבה של הדרייבר בט
 מעלות צלזיוס 35

+ דוח בדיקה 
-IECלפי תקן 
62386 

 

  

 

10 

גוף התאורה או כל אחד מרכיביו 
יכלול חיישן ויסות אוטומטי 
למניעת התחממות יתר במקרים 
של תנאי מזג אוויר קיצוניים, עבור 

 הוכחה זאת.

היצרן יצרף 
הצהרה עם 
פירוט לגבי 
החיישן או 
הצגת פתרון 
אחר עם 

וכחה.ה  

 

  

 

11 

"אביזרי  2.13חלק  61347ת.ב ת"י 
. דרישות 1הפעלה ובקרה לנורות"

מיוחדות לציוד בקרה אלקטרוני 
המיועד למודולי דיודה פולטת אור 

LEDאו לתקן בינלאומי מקביל " 

  תעודת בדיקה

  

 

12 
)תאימות  2.1חלק  961ת.ב. ת"י 

 EN-55015אלקטרומגנטית(  או 

 תעודת בדיקה
 משותפת

 
  

 

)הפרעות  12.3חלק  961ת.ב. ת"י  13
מוליכות, זרמי הרמוניות(   או 

IEC-61000-3-2 
 

  
 

)הפרעות  12.5חלק  961ת.ב. ת"י  14
מוליכות, שינויים רגעיים( או  או 

IEC-61000-3-3 
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 סוג בדיקה מסמך נדרש דרישה מס"ד
תוצאת  תאריך הבדיקה מס' תעודה

 בדיקה

15 
)תאימות וחסינות   61547ת.ב.ת"י 

אלקטרו מגנטית לציוד תאורה( או 
IEC-61547 

 
  

 

16 

מקדם הספק בעומס מלא  .
לפחות, יהיה  50%ובעמעום עד 

 לפחות 0.92
 ובכל תחום מתח הרשת.

תעודת בדיקה    

  

 

בעומס מלא לא יותר  THDרמת  17
 15%-מ

  תעודת בדיקה
  

 

18 

  CREEתוצרת   LEDיצרן ודגם ה 
או   LUMILEDSאו  NICHIAאו 

OSRAM דפי קטלוג של יצרן ה-
LED 

  קטלוג יצרן

  

 

19 

וגוף  LEDאורך חיי מקור האור 
שעות  54,000התאורה הנדרש 

לפחות בטמפרטורה סביבה של 
מעלות צלסיוס, מותרת  35לפחות 

 .80%ירידת שטף האור עד 

דו"חות 
פי -וחישוב על

LM80/ISTM
T/TM21 -על 

ידי מעבדה 
פוטומטרית 
 ISOמאושרת 
17025 

 

  

 

20 
CRI  תעודת בדיקה לתאורת חוץ  70לפחות 

lm79  
  

 

21 
נצילות אורית מינימלית של 

110LM/W  עפ"י דוחLM79  לגוף
 תאורת דקורטיבי.

 תעודת בדיקה
lm79  

  
 

22 
° K3,000  גוון מקור האור יהיה

 קלווין
   ±300Kסטיות מותרות בגוון האור 

 תעודת בדיקה
lm79  

  
 

23 

או  IESקובץ פוטמטרי בפורמט 
LDT  המתבסס  על דו"חLM-79 ,

, לביצוע AGI32וכנה מתאים לת
 חישוב תאורה 

דו"ח בדיקה 
 LM-79 על פי 
של מעבדה 
פוטומטרית 
 ISOמאושרת
17025 
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 סוג בדיקה מסמך נדרש דרישה מס"ד
תוצאת  תאריך הבדיקה מס' תעודה

 בדיקה

24 
 IECתעודת בדיקה התואמת לתקן 

)השפעה פוטוביולוגית( רמת  62471
 0סיכון 

  תעודת בדיקה
  

 

25 

תעודת בדיקת התאמה לתקן 
62262 IEC  דרגת הגנה מפני הולם

 מכאני וזעזועים
 IK-08 לפחות 

  תעודת בדיקה

  

 

26 

  IEC 62707הצהרת יצרן 
התחייבות יצרן לתהליך ה 

BINNING   כל נורות הלד יהיו
 בעלות גוון זהה

  הצהרת יצרן

  

 

 שנים 10כתב אחריות ל  27

חתום על ידי 
היצרן עם 
הגדשה 
 לפרויקט
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 הסכם התקשרות נספח ב':

 מועצה אזורית מטה יהודה
 

 28/2022ם למכרז פומבי מס' הסכ
 

לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת 
 לטובת פרויקט התייעלות אנרגטית LEDרחובות מסוג 

 הסכם

 ביום ................ לחודש ......... שנת ........... במועצה אזורית מטה יהודהשנערך ונחתם              
 

 אזורית מטה יהודהמועצה        בין:
 _________מרחוב 

 "(מועצה)להלן "ה
 

 מצד אחד 
 
 

 לבין:                                  ............................
 ת.ז./ח.פ ...................
 מרח' .......................

 )להלן "הקבלן"(
 מצד שני

 
 

וע עבודות תכנון, אספקה ,התקנה ואחריות של לביצ  28/2022פרסמה מכרז מס'  מועצהוה הואיל: 
במועצה אזורית מטה לטובת פרויקט התייעלות אנרגטית  LEDמתקני תאורת רחובות מסוג 

מעת לעת וכמפורט במסמכי המכרז )להלן:  מועצה, והכל בהתאם להזמנות שתוציא היהודה
 "השירותים" או "העבודות"(;

 
 וזכה במכרז לביצוע העבודות; והקבלן הגיש הצעה, השתתף במכרז והואיל

 
והקבלן מצהיר כי הינו מוכן לבצע את העבודות וכי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים  והואיל

 בהתאם להסכם זה; מועצהלבצען בפועל  לשביעות רצונה של ה

 
 מעונינת להתקשר עם הקבלן לצורך ביצוע העבודות על יסוד ההצעה שהגיש. מועצהוה והואיל

 
לפי ווהקבלן לאחר בדיקה מעמיקה הציע לבצע את העבודות בהתאם למסמכי המכרז  הואיל:

 המחירים כמפורט בהצעתו;
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 אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:                           

 מבוא
 
 המבוא לחוזה זה והנספחים המצ"ב מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1
 
החלפת גופי תאורה סטנדרטיים עם נורת פריקה ברחבי  הקבלן מתחייב לבצע שירות של .2

כולל מתאם לזרוע במידת הצורך, ובהתאם  ,LED , בגופי תאורה בטכנולוגיית המועצה
, לרבות רכיבי בקרה ורכיבים אחרים הנלווים להם, וזאת במסגרת לתנאי העבודה 

נאי המכרז. ולכל ת מועצהפרויקט להתייעלות אנרגטית וחיסכון בחשמל שבו נוקטת  ה
נציג לתנאי המכרז ואישור  כמו כן, במקרה הצורך תותקן קופסת חיבורים בהתאם

 : "העבודות"(.)להלן המועצה ו/או מי מטעמה

לא מתחייבת להיקף כלשהו ולמען הסר ספק  מועצהמובהר כי ה .ו
מובהר בזאת כי אין במכרז זה כדי ליצור מצג כלשהו בנוגע למספר 

עבודות  ,פציונאליות ) מערכת בקרההגופים ו/או לעבודות האו
להיקף העבודות שיוזמנו במסגרת המכרז, ככל שיוזמנו, וכל  (נוספות

. בכל מקרה שבו יהיה מועצהזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של ה
 שינוי כאמור לעיל, תישאר הצעת המציע הזוכה בעיניה.

ת עבודות אלו יבוצעו אך ורק בהחלטה ודריש –עבודות אופציונאליות  .ז
וילוו בהמצאת הזמנה וצו התחלת עבודה. לא  מועצההבלעדית של ה

ו/או מי  מועצהתבוצע כל עבודה שהיא ללא אישור בכתב של ה
 מטעמה.

 מהות ההסכם

עבודות תכנון, אספקה ,התקנה מוסרת בזה לקבלן והקבלן מתחייב לבצע  מועצהה .3
רכיבים אחרים לרבות רכיבי בקרה ו LEDואחריות של מתקני תאורת רחובות מסוג 

, בהתאם לאמור בהסכם במטה יהודהלטובת פרויקט התייעלות אנרגטית הנלווים להם, 
 זה על נספחיו ובמסמכי המכרז, לשביעות רצונו המלאה של המנהל כהגדרתו בהסכם זה.

 העבודות יבוצעו בהתאם להוראות הסכם זה ותנאיו, בשקדנות וברמה גבוהה. .4

 מונחים .5

המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש בחוזה זה יהיו למונחים 

 אחר.

 
 מועצה אזורית מטה יהודה -       "מועצה"ה 

 
 אגף שפ"ע ו/או אגף הנדסה או כל נציג מטעמם.  -       " האגף"   

    
 מנהל אגף שפ"ע ו/או מהנדס העיר ו/או מי מטעמם.   -       "המנהל"             
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 מי שהתמנה מטעם המנהל לפקח על ביצוע העבודות. -       המפקח"" 
 

 
 "השירותים" ו/או

לביצוע עבודות תכנון, אספקה ,התקנה ואחריות של מתקני   -        "העבודות"
לטובת פרויקט התייעלות  LEDתאורת רחובות מסוג 

, אספקת כח האדם הדרוש, הציוד, במטה יהודהאנרגטית 
ולה שתדרש לצורך ביצוע הכלים והאביזרים וכל פע

 העבודות .
 

 מי שזכה במכרז לבצע העבודות לרבות נציגיו. -       "הקבלן"
 

קבלן הפועל מטעם הקבלן בשמו ועל אחריותו לביצוע  -        "קבלן משנה" 

עבודות בתחום מסוים עבורו הוא מאושר ורשום בפנקס 
 קבלנים לעבודות אותן הוא מבצע.

 
ידו או -עובדיו של הקבלן ו/או שליחיו ו/או המועסקים על    -      "עובדי הקבלן" 

ידי עובדיו -ידו או על-אלה ששירותיהם יושכרו או יירכשו על
ידי שליחיו בביצוע העבודות ו/או חוזה או בקשר -או על

אליהם וכל מי שהקבלן אחראי על פי כל דין למעשיו או 
 למחדליו.

 
 די הקבלן למנהל עבודה מטעמו.מי שמונה על י -      "מנהל העבודה"

 
עלות עבודות נוספות שאינן מתומחרות במחירון עבודות    -               ל" .ק."מחירון ד         

מאגר מחירים ענף הבניה, ל .ק.נוספות יהיה לפי מחירון ד
בעבודות בתוך  -  20%בקיזוז  העדכני לעת ביצוע העבודה

וצים ותחזוקה. בעבודות ל לשיפ.ק.מחירון ד -מבנים קיימים 
במבנים או חלקי מבנים חדשים ובמתקני תאורה ותשתית 

 ל לעבודות בינוי ותשתית.     .ק.מחירון ד -בפיתוח חוץ 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .6

הקבלן מצהיר כי בדק, לפני הגשת הצעתו, את כל מסמכי המכרז וכי תנאי  .א
כמפורט בתנאי  העבודה וכל הגורמים האחרים המשפיעים על העבודה

המכרז, ידועים ומוכרים לו וכי בהתאם לכך מסוגל הוא לבצע את העבודות 
 כנדרש לפי החוזה ונספחיו.

 בנוסף מצהיר הקבלן ומתחייב כי: .ב

  מועצה אזורית מטה מתקני תאורת החוץ הקיימים בשימוש בדק את
 LEDלצורך החלפתם בגופי תאורת  הדרושותואת כל העבודות  יהודה

 העבודות נשוא חוזה זה. בביצוע  כל התנאים הכרוכיםוף לוהכל בכפ
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  הקבלן מתחייב כי התקנת גופי התאורה לא תפגע ו/או תוריד את עוצמת
התאורה ברחוב אלא תגביר את עוצמת התאורה , הקבלן יהיה אחראי באופן 

 בגין טענות הקשורות בעוצמת תאורת רחוב. מועצהמוחלט ובלעדי כלפי ה

 
 עובדים כל הכלים הדרושים לביצוע העבודות וכי הוא מעסיק כי יש בידו את 

מקצועיים ומיומנים המומחים לביצוע העבודות ויכול לבצע את החוזה 
 במיומנות ובאחריות מקצועית.

 

  הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות שידרשו על ידי המנהל וליתן שירות נאות
ון לצורך ביצוע העבודות ומקצועי ולהעסיק עובדים מיומנים בעלי ידע ונסי

 המפורטות בחוזה.
 

  ,הקבלן מתחייב לתת שירותי אחריות ושירות מלאים וכוללים, לרבות תפעול
, וזאת ידואחזקה ותחזוקה שוטפת, למערכות התאורה שסופקו והותקנו על 

שנים ממועד השלמת התקנת המערכות, ובהתאם לתנאים  10למשך תקופה של 
 .המפורטים בהסכם זה

 
 לן מתחייב לבצע את כל העבודות, ובכלל זה "העבודות הנוספות", ככל הקב

 כאלה, אך ורק באמצעות הזמנת עבודה חתומה ע"י גזבר וראש המועצה. שיהיו

 
  הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמועצה רשאית למסור לו רק חלק מהעבודות, וכי

ו/או על ידי  היא רשאית לבצע את יתר העבודה בביצוע עצמי ו/או על ידי עובדיה
מי מטעמה ו/או על ידי מסירה לגורמים אחרים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי 

 של המועצה.

 
  הקבלן מתחייב לעמוד בלוח הזמנים הנדרש ואשר יפורט בכל הזמנה, גם אם

 יצטרך להעסיק עובדים נוספים על המכסה הרגילה שלו.

 
 קה של עברייני מין הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות החוק למניעת העס

. הקבלן מתחייב להעביר למועצה אישור 2001-במוסדות מסוימים, התשס"א
משטרה של כל עובד מטעמו במתן השירותים נשוא הסכם זה. המצאת אישור 

 המשטרה כאמור הינו תנאי לחתימת החוזה וקיומו.

 תחזוקה ושירות .7

קט אשר הותקנו על ידו וזאת הקבלן הזוכה ייתן שירות תחזוקה מלא לכל רכיבי הפרוי. 7.1

 לכל תקופת ההסכם ) עשר שנים(. 

אספקה, התקנה וחיבור של האביזרים  ,העבודה כוללת החלפת ציוד ואביזרים, הובלה. 7.2

וחומרי העזר, איתור תקלות,  גופי תאורה, וכל שנדרש על מנת להבטיח מערכת תאורת רחוב 

 תקינה.
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 גבלים ל:שירותי האחריות כוללים אך לא מו .7.3

 החלפת מודל לד. .א

 תיקון מכני של רכיבים. .ב

 אחזקת שבר ומענה לקריאות שירות לפי זמני תקן. .ג

טיפול שותף במערכת הבקרה והגעה לשטח לטיפול התקלה כולל  .ד
 אופציונאלי. –עלויות מנוף ועובדים 

לדוגמה: החלפת חלק של ציוד בגוף תאורה מחייב את הזוכה לתת  .ה
ריות זו כוללת תקלות בציוד, החלפת מודל אחריות עבור כל הגוף. אח

לד, וערבות ביצוע על תפוקת האור. אם התאורה לא תמשיך לתת את 
הנדרש על פי תקן, הזוכה יממן החלפת ציוד עד רמת הארה אשר 

 תעמוד בדרישות על פי התקנים המחייבים.

השירות יינתן על ידי חשמלאי מוסמך בעל רישיונות כנדרש לביצוע  .ו
 זוקה כלליות במערכת החשמל. עבודות תח

באחריות הרשות לוודא אספקת מתח תקינה לגופי התאורה לפני  .ז
 העברת הפניה אל הקבלן.

 הגדרת תקלות וזמני תגובה:. 7.4 

כל שיבוש ו/או תקלה בציוד ו/או בהתקנתו ו/או הפרעות מתמשכות  .א
ו/או תפקוד לקוי ו/או לא מותאם ו/או חסר כלשהו ביחס לדרישות 

שריפת הלדים, תופעות של  –לרבות פגיעות במתקן התאורה  המפרט,
ריצוד וכד'. כמו, ביצועים נמוכים מהדרישות ו/או מנתוני היצרנים, 

 תקלות, תקלות והפרעות בתקשורת וכו'. 

השרות יכלול תיקון כל תקלה עפ"י הגדרתה כולל כל הציוד והעבודה  .ב
 הנדרשת עד וכולל תיקון התקלה והפעלה מחדש.

כל חלקי  –בארץ  –ביצוע התיקונים יהיו ברשות הזוכה  ורך לצ    .ג
 לפחות עפ"י המלצת היצרן. –החילוף הדרושים ובכמות הדרושה 

עבור כל ציוד שיסופק ע"י הזוכה או קבלן משנה שלו, שתהיה  נדרש .ד
נציגות רישמית בארץ וברשותה: חלקי חילוף, מעבדת שרות, אנשי 

רות והגיבוי הטכני הנדרשים שרות אשר ביכולת לספק את מלוא הש
 במסגרת הסכם זה.

פנייה תירשם במערכת ממוחשבת, לרבות פרטי הפונה, סוג  כל .ה
התקלה, מיקום התקלה, שעת הפנייה, וכד'. ההיענות לקריאה 

 פי הדרישות, כמוגדר בהמשך.-הטלפונית תתבצע על

מקבל הפנייה, יפנה את הבעיה )לפי כלל והנחיות התפעול( לגורם    .ו
 ת המתאים תוך ציו מועד העברה הבעיה ולמי הועברה.השרו
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 עם סגירת התקלה, יש לדווח למועצה באופן ממוכן על סיום הטיפול. .ז

 סיווג התקלות: .7.5 

המציע יתקן כל ליקוי במתקני חשמל, תאורה עליהם ידווח לו על ידי המפקח ו/או המועצה תוך פרק 
ובהתאם להגדרות הסיווג, לוחות הזמנים  הזמן הקצוב לביצוע הטיפול בהתאם לסוג הקריאה

 וההגדרות לכל סוג תקלה כפי שמפורט להלן: 

"לתקלות המהוות "פקוח נפש" ו/או הגורמות לנזקים חמורים.  1/2"סיווג  – קריאה דחופה" .א
ולעבוד עם קבלת ההודעה למקום התקלה ולהמשיך  מידבמקרה כזה יהיה המציע חייב לצאת 

 ה ו/או תיקון התקלה.עד להפסקת הסכנ ברציפות

 6 " לתקלות רגילות, במקרה כזה, יתחייב המציע לצאת תוך3/4 ג"סיוו  - "קריאה רגילה" .ב
שעות עבור סיווג  24שעות והשלמה עד  12" ויציאה תוך 3עבור סיווג " 24 שעות ולהשלים עד 

 קלה. שעות מרגע קבלת ההודעה למקום, לעבוד ברציפות עד לגמר העבודה ו/או תיקון הת"4"

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, התאמת  סוג הקריאה לסוג התקלה יקבע אך ורק על ידי 
כן במידה וקצב -המועצה ו/או מי מטעמה ויחייב את המציע ללא זכות ערעור מצידו.  כמו

העבודה לא יספק יהיה נציג המועצה רשאי לדרוש מהמציע הגדלת צוות העובדים ו/או שעות 
 עבודה. 

 
מקרא 

 ותתקל
משך 

הטיפול 
 בשעות

זמן הגעה 
 בשעות

 סנקצייה סיווג אביזר ציוד סוג תקלה

תקלה כללית  2 6 1
מפגע 

 בטיחותי

מרכזיית 
 תאורה

תקלה דחופה 
 "1"סיווג 

1,000 ₪  

תקלה  4 10 2
 25%חלקית 
ממעגלי 
 המאור

מרכזיית 
 תאורה

תקלה דחופה 
 "2"סיווג 

800 ₪  

תקלה בכיוון  2 6 3
 שעונים

מרכזיית 
 תאורה

תקלה דחופה 
 "1"סיווג 

1,000 ₪  

רצף של  6 12 4
שלושה גופים 
ויותר לא 

 דולקים

עמודי 
תאורה, 

פנסים 
 ונורות

תקלה דחופה 
 "3"סיווג 

500 ₪  

מערכת  2 6 5
בקרה 

ראשית לא 
 עובדת

מערכת 
 בקרה

תקלה דחופה 
 "1"סיווג 

1,000 ₪  

מערכת  12 24 6
בקרה בפנס 
יחיד לא 

 עובדת

מערכת 
 בקרה

תקלה דחופה 
 "4"סיווג 

500 ₪  

 
המועצה תהא רשאית במידה והתיקון הנדרש מהווה "פקוח נפש" ו/או  כל תקלה אחרת שיכולה לגרום 

 לנזקים חמורים, ולא תוקן לאלתר ובאופן מיידי כאמור לעיל, לבצע את התיקון בעצמה. מובהר בזאת כי 
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, יחייב מועצההזמן במועד שנקבע מראש על ידי ה מבלי לגרוע מהאמור, אי תיקון תקלה רגילה תוך פרק

 עמודה "סנקציה". בחוזה התקשרות, פיצויים קבועים ומוסכמים כפי המצויינים  מועצהאת המציע לשלם ל

הסכום יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, החל מיום חתימת הסכם זה. אין בתשלום זה כדי להפחית או 

 .סכם זהלגרוע מיתר חיוביו של המציע עפ"י ה

 התחייבות לבצוע .8

ידוע לקבלן כי המצאת ערבות בנקאית להבטחת ביצוע, טופס אישור  .א
קיום ביטוחים, תצהירים לפי חוק עובדים וחוק שכר מינימום, תצהיר 

, מהווה תנאי לכניסתו מועצהבדבר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת ה
 של הסכם זה לתוקף.

ע"י המנהל בהוראה יתחיל בבצוע העבודה בתאריך שיקבע הקבלן  .ב
בכתב, שתיקרא "צו התחלת העבודה"  החתום על ידי גזבר או נציג 
גזברות במועצה, ויתקדם בקצב הדרוש להשלמתה תוך המועד הקבוע 

 בצו התחלת העבודה.

לא יתחיל הקבלן בבצוע העבודה כאמור  לעיל, המועצה רשאית אם  .ג
יב את למסור את בצועה לידי קבלן אחר, או לבצעה בעצמה ולחי

הקבלן במלא הוצאות הבצוע על ידי אחר, גם אם מחיר העבודה עלה 
 על שכר ההסכם.    

אם לא יסיים הקבלן את בצוע העבודה במועד שנקבע ב"צו התחלת  .ד
כפיצויים מוסכמים  ₪ 1,000עבודה" ישלם הקבלן למעוצה סך של 

וקבועים מראש בעד כל יום איחור שבין המועד הסופי שנקבע לסיום 
 ודה לבין מועד סיום העבודה למעשה.העב

' לעיל, הוכחה לגמר העבודה תשמש דלגרוע מהאמור בסעיף מבלי  .ה
. במידה ובצוע נציג המועצה ו/או מי מטעמהתעודה בכתב על כך מאת 

העבודה מתאחר מסיבות שאין לקבלן שליטה עליהן כגון: מזג אויר 
המפקח  גרוע או הפרעות שנגרמו ע"י כוח עליון או שנמסרו ע"י

שינויים הדורשים זמן נוסף, יפנה הקבלן בכתב למפקח ויבקש אישור 
 בכתב לשינוי לוח זמנים ודחיית מועד סיום העבודה

 לכל חלק של העבודה או ריכוז העבודות, יינתן צו התחלת עבודה.  .ו

כל צו יכלול תיאור מלא של העבודה המוזמנת, מקום בצועה, היקף  .ז
ות בקשר לאופן הבצוע ולמועדיו, וכן האומדן,  היקפה הכספי והורא

שמונה על ידו ימצאו  שנציג המועצה ו/או מיכל ההוראות האחרות 
 לנכון. 

כל צו התחלת העבודה שיוצא לקבלן ייחתם ע"י המנהל ועל ידי גזבר  .ח
או נציג הגזברות ויחייב את הקבלן, כמו כן כל צו יהיה  חלק  מועצהה

 בלתי נפרד מההסכם הזה.

 תקבע לכל עבודה בנפרד בהתאם להיקפה. תקופת ביצוע .ט
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התמורה תשולם לקבלן  רק בגין  ההזמנות העבודה חתומות כדין ע"י  .י
אשר בוצעו בפועל ע"י הקבלן בהתאם לתמורה הנקובה  מועצהה

, בהזמנות מועצהל כפוף לתקציב המאושר וצרכי הובהצעת הקבלן, הכ
 חתומות כדין.

)שנת בדק(  שנה שלמההקבלן יהיה אחראי לעבודה שביצע במשך  .יא
, החל מתאריך שנים לתאורה שאותה סיפק 10לעבודות נוספות ו

 מסירת העבודה ואישורה ע"י המנהל

 פיקוח .9

בנוסף ומבלי לפגוע באמור במפרטים השונים, מובהר בזאת למען הסר  .א
זכות לפקח על עבודות הקבלן ולבדוק, בכל עת, את  מועצהספק, כי ל

 רמת השירות וביצוע העבודות.

הקבלן יאפשר למנהל לבדוק בכל עת את דרך פעולתן וקיומן  של  .ב
הוראות חוזה זה והסדרים שנקבעו על ידי המנהל. הקבלן יסייע 
למנהל בביצוע הבדיקות והביקורת הדרושה. לשם כך ימסור הקבלן 
למנהל כל מידע שיידרש לרבות עיון בספרים, ביומני עבודה וחשבונות 

 וכיוצ"ב.

טיב ביצוע העבודות על ידי הקבלן יתבצעו ברציפות סיורי בקורת על  .ג
על ידי מפקחי האגף. מעת לעת יתבקש הקבלן, להצטרף אל המפקחים 
בסיוריהם. נציג הקבלן יוודא כי הגיע מצויד בכל המידע הדרוש 
לביצוע הסיורים ובכל כלי העבודה והאמצעים הנדרשים לבדיקת 

חי האגף יחליטו העבודה ולמתן תשובות מתאימות למפקחים. מפק
קורת שתתבצע. כל הוצאות יבאופן אקראי על נתיב הסיור וסוג הב

הקבלן לקיום הסיורים, נכללות בעלות העבודות. כמות הסיורים 
המשותפים אינה מוגבלת ותלויה בהיקף העבודות שיתבצעו על ידי 

 קורת.יהקבלן באותה עת ובצורכי הב

מעת לעת הנחיות ו/או בנוסף מוסמך המנהל או המפקח מטעמו, ליתן  .ד
הוראות עבודה, המתחייבות לדעתו לצורך ביצוע העבודה, והקבלן 

 מתחייב לפעול על פיהן במלואן.

מוסכם כי בכל ענין, קביעת המנהל או המפקח מטעמו תהיה סופית  .ה
 ומכרעת, והקבלן מתחייב לפעול על פיה.

 תכולת העבודות .10

צורף למסמכי תיאור העבודה ותחולתה מפורטים במפרט הטכני המ .א
 המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד מהם.

מוסכם בין הצדדים כי התמורה בגין ביצוע העבודות כוללת את כל  .ב
ובהם שכר עובדים, ציוד, תכנון, וכיו"ב כל  מרכיבי העבודות,

 ההוצאות הנלוות לביצוע העבודות.
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 מנהל עבודה .11

מנהל הקבלן מתחייב למנות מנהל עבודה אחד לפחות  )להלן: " .א
"(  מטעמו, שהינו חשמלאי הנדסאי לפחות, אשר יועסק על עבודהה

חשבונו, ככל והדבר נדרש בהתאם להגדרות "עבודות בניה ובניה 
הנדסית" בפקודת הבטיחות בעבודה ובתקנות שנקבעו מכוחה, או על 

 פי דרישות החוק.

מינוי  מנהל העבודה מטעם הקבלן לצורך סעיף זה יהא טעון אישורו  .ב
המנהל. המנהל יהא רשאי לסרב לתת את אישורו או המוקדם של 

 לבטלו בכל זמן שהוא מבלי לתת נימוק לכך.

הקבלן או מנהל העבודה יהיה מצוי באתר העבודה במשך כל שעות  .ג
העבודה, יוודא רציפות ביצוע העבודה ויבצע בקורת  איכות לעבודות 

 שנעשו.

ן כדין דין מנהל העבודה של הקבל –לצורך קבלת הוראות המנהל  .ד
 הקבלן, והמפקח או המנהל יוכלו לפנות אליו בדרישות שונות.

 עובדים .12

לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה מתחייב הקבלן להעסיק מספר  .א
עובדים ככל שיידרש בהתאם לאופייה ומהותה של כל עבודה. כן ידאג 
הקבלן להנהגת שיטות עבודה בטוחות ולביצוע העבודה על פי כללי 

 ות החלים או שיחולו על פי הוראות כל דין .הבטיח

הקבלן אחראי לכך שעובדיו יהיו מיומנים ומתורגלים בביצוע השירותים  .ב
ובשימוש בציוד, באביזרים ובחומרים וכן בכל נושאי הגהות והבטיחות 

 החלים ו/או שיחולו על פי הוראות כל דין על ביצוע העבודות.

יו תחת פיקוח, השגחה וביקורת הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי עובדיו יה .ג
 מתמדת שלו או של מנהל העבודה מטעמו.

 הקבלן מודע שעליו לספק לפחות את העובדים המופעים מטה: .ד

 מתכנן תאורה עבור חישובי התאורה בכפוף לדרישות המכרז 

  מהנדס חשמל בעל ניסיון בתכנון ופיקוח על עבודות חשמל הנדרשות להקמת
שנים לפחות, קיימת האופציה שמהנדס  3ק של מערכת תאורת רחובות עם וות

 החשמל ישמש כמנהל הפרויקט.

 :מנהל פרויקט"(,  הנדסאי  הקבלן מתחייב למנות מנהל מטעמו )להלן"
שנים  אשר ישמש כאיש  4חשמל לפחות, מורשה כדין, בעל ותק מקצועי של 

קשר של הקבלן למול המועצה. מנהל הפרויקט יהיה זמין וישהה באתרי 
דה כל עוד מתבצעות עבודות בשטח. מנהל הפרויקט יפקח על אופן מתן העבו

השירותים על ידד הקבלן ויבטיח את מתן השירותים וביצוע העבודות לשביעות 
למסמכי המכרז מי ימונה  3נספח א'רצון המועצה. על המציע לציין במפורש 

ושאים מטעמו כמנהל פרויקט ויהיה אחראי הן על הנושאים המקצועיים והן הנ
 הלוגיסטיים בקשר עם מתן השירותים נשור מכרז זה.
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 2  מ', נהג  17צוותי עבודה מנוף, כל צוות יכלול מנוף לגובה של מינימום
 משאית, חשמלאי מוסמך ועוזר חשמלאי.

הקבלן לא יעסיק בעבודה כל פועל שלא יתאים לתפקידו מקצועית או  .ה
על אשר ימצא ע"י חוקית, ולפי דרישת המועצה ירחיק מהעבודה כל פו

 הפיקוח ו/או המועצה שאינו כשיר לביצוע העבודה

יש לצרף להצעה צילום רישיון רכב ו/או הסכם ליסינג בתוקף. בנוסף יש  .ו
 לצרף את הרישיונות והתעודות המקצועיות של צוותי העבודה.

 אי תחולת יחסי עובד ומעביד .13

או בתנאי  הקבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה .א
 .מועצהמתנאיו כדי ליצור יחסי עובד מעביד בינו ו/או עובדיו לבין ה

תיתבע לשלם סכום כלשהו  לקבלן ו/או לעובדיו, שמקורם  מועצהאם  ה .ב
עובד ומעביד, מתחייב הקבלן לשפותה בגין כל סכום כאמור,  בטענת יחסי

 מייד עם דרישתה.

ת תשלומי מס ההכנסה הקבלן מתחייב לשלם עבור עצמו ועבור עובדיו א .ג
 ידרש לשלם.יוהביטוח הלאומי וכל מס או תשלום אחר ש

 קבלני משנה .14

הקבלן נחשב לצורך ביצוע העבודות כקבלן המעסיק בעצמו עובדים בכל  .א
המקצועות הנדרשים במכרז. הקבלן יורשה להעסיק קבלני משנה לצורך 

יוכל  ביצוע עבודות שאין בצוותיו מספיק עובדים כנדרש לבצען. הקבלן
להעסיק אך ורק קבלני משנה שאושרו על ידי המנהל  ועל פי שיקול 

 דעתו.

קבלן משנה יהיה רשום בפנקס הקבלנים במקצוע אותו הוא נדרש לבצע  .ב
מטעם הקבלן באותם מקצועות בהם יש רישום ברשם הקבלנים. קבלן 

לפעול על פי כל הכללים עליהם חתום  ויחויבמשנה ייצג את הקבלן 
בלן לא יקבל תוספת תמורה  עקב העסקת קבלני משנה הקבלן. הק

 מטעמו.

אין במתן אישור להעסקת קבלן משנה כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו  .ג
 לביצוע העבודות וטיבן בהתאם למפרט.

 מפגעי בטיחות וסילוק פסולת .15

בכל מקרה בו נוצר מפגע בטיחותי יטפל בו הקבלן באופן מיידי  .א
ות בדרך של גידור אזור המפגע מפני וברציפות עד לפתרון המלא לרב

 עוברי אורח.
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הקבלן יסלק מאתר העבודה, מיד עם סיום העבודה, את כל הפסולת  .ב
ידי עובדיו במהלך עבודתם, וינקה את המקום בשלמות. -שתיווצר על

בעבודות שבמהלך ביצוען נוצר לכלוך רב ינקה הקבלן את מקום 
גרם הפרעה מיותרת העבודה גם במהלך ביצוע העבודה ובלבד שלא ת

ומבקריה. עבודת הקבלן  מועצהלמהלך העבודה הסדירה של עובדי ה
לא תחשב כמושלמת לפני שסולקה כל הפסולת והלכלוך שנוצרו עקב 
עבודתו אל אתר פסולת עליו יורה לו המנהל, על חשבון הקבלן. 
כפסולת ולכלוך ייחשבו גם שיירי צבע שנצבע על אלמנטים שלא נועדו 

 לצביעה.

 תקופת ההסכם .16

 הקמה וביצוע: . 16.1

תקופת הסכם זה היא למשך שנה מיום חתימתו ע"י  .א
ובלבד שהקבלן יקיים את כל ההתחייבויות לפי  מועצהה

 –)להלן  מועצההסכם זה לשביעות רצונה המלאה של ה
 "(.תקופת ההסכם"

תהא רשאית להאריך את תוקפו של ההסכם  מועצהה .ב
כך שסה"כ תקופת  , חודשים 12 תנות בונוספ ותתקופל

וזאת ע"י , חמש שניםההתקשרות עם הקבלן לא תעלה  על 
 .מתן הודעה מוקדמת על כך

 תקופת האחריות והשירות: . 16.2

שירותי אחריות ושירות ביחס  מועצהן קבלת אישור התקנה, יחל הקבלן להעניק לעלמ
 בין היתר: "(. שירותים אלו יכללו,שירותי אחריות ושירותלאותה התקנה ) להלן" 

 10 כדלקמןמסירת תעודות אחריות מאת היצרן מערכות התאורה למשך תקופה  .א
 "(.תקופת השירות והאחריותשנים ממועד קבלת אישור ההתקנה ) להלן:" 

  חודשי אחריות לפחות ממועד מסירת  12 –(  2)נספח א' באומדן 2פרק
 העבודה

  מועד מסירת שנות אחריות לפחות מ 10 –(  2)נספח א' באומדן 3פרק
 .העבודה

  שנות אחריות לפחות ממועד מסירת  10 –( 2)נספח א' באומדן 4פרק
 העבודה.

גופי התאורה ומערכת הבקרה ) מתן אחריות מלאה מצד הקבלן לתקינות  .ב
, לרבות תיקון, על חשבון הקבלן, של כל ליקוי, קלקול, פגם או אופצינאלי(

האורית ו/או עליה נזק שיתגלו במערכת, לרבות ירידה של התפוקה 
בצריכת החשמל של המערכת, מעבר להספק הנקוב שאליו התחייב הקבלן 

 בהצעתו.
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למען הסר ספק מובהר, כי כל ההוצאות הדרושות לביצוע העבודות,  .ג
לרבות בגין תיקון, החלפת חלקים, הובלה ואספקת חלקים וכיו"ב, 

ביצוע  בדים , הציוד, הכלים, חלקי החילוף וכל יתר הדרוש לצורךוהע
העבודות, במהלך תקופת השירות והאחריות יסופקו ע"י הקבלן, מבלי 

 שהקבלן יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לקבוע בהסכם. 

שירותי אחריות  למועצהלא תיקן הקבלן ליקוי או פגם ו/או לא העניק  .ד
רשאית לבצע פעולות אלו בעצמה או  המועצהושירות כאמור, תהיה 
וזאת על חשבונו הבלעדי של הקבלן, בתוספת באמצעות מי מטעמה, 

תהיה רשאית לקזז את  מועצהה .%15עור של יתקורה בש עלויות
. מועצההסכומים המגיעים לה מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת ה

ו/או  מועצהבכל מקרה יובהר כי אין בביצוע הפעולות האמורות על ידי ה
ת הקבלן מאחריותו למערכות מי מטעמה , כאמור בס' זה כדי  לפטור א

קנים התאורה, וכי אין בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה המו
 מכוח הסכם וזה מכוח כל דין.  מועצהל

בהתאם למפורט תקופת האחריות לצורך מתן שירותי אחריות הינה  .ה
, שתחילתם במועד קבלת אישור  " מחוזה ההתקשרות.א16.2בסעיף "

 דיות הבקרה שהותקנו.ותאורה ויח התקנה , ביחס לגופי

רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה  מועצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה . 16.3
 שתחויבלעיל, מבלי לתת כל נימוק ומבלי   21 -ו 20,  19יום, עוד קודם לאמור בסעיף לידי ס

יום  30קבלן בתשלום פיצויים כלשהם בגין הביטול, בכל עת, על ידי מתן הודעה בכתב ל
מראש. במקרה כזה יראו את ההסכם כאילו נחתם מראש עד למועד הנקוב בהודעה 
והקבלן יהיה זכאי רק לתמורה בגין העבודות שביצע, עד למועד הפסקת ההסכם ולקבלן 

 לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בגין נזק מכל סוג.

 תמורה ותנאי תשלום  .17

 מועצהרז, תשלם התמורת ביצוע העבודות כמוגדר במסמכי המכ .א
 לקבלן בהתאם להצעת הקבלן הרצ"ב. 

 מועצהתמורת ביצוע עבודות נוספות שנדרשו ע"י המנהל תשלם ה .ב
לקבלן את הסכומים המפורטים בהצעתו, עפ"י תנאי התשלום 

 שיפורטו לעיל.

לחודש יגיש  5 -בתום כל חודש ולא יאוחר מה   (1)
הקבלן למנהל  או מי שימונה על ידו )להלן : 

ל"(, את החשבון המפורט עבור כל העבודות "המנה
 מועצהשביצע בחודש החולף. החשבון יבדק ע"י ה

ובסמכותה לאשרו או שלא לאשרו. אושר החשבון 
 יועבר החשבון לגזברות.

החשבון המאושר ישולם ע"י הגזברות בתוך שוטף  (2)
 .מועצהיום מיום שהתקבל ב 45+ 
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 אחריות לנזקים ושיפוי .18

ועד לתום תקופת החוזה יהיה מעת חתימת חוזה זה  .א
ו/או כלפי צד ג'  מועצההקבלן בלבד אחראי כלפי ה

כלשהו בגין כל נזק ואובדן  שייגרמו לרכוש או לגוף, ו/או 
נזק אחר מכל סוג שייגרם להם עקב מעשה או מחדל של 
הקבלן, עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו 

ייב לפצות את תוך כדי ביצוע חוזה זה, וכן הוא מתח
לשלם בקשר לנזקים  שתחויבעל כל סכום  מועצהה

 ימים מיום שיידרש לכך. 7המפורטים לעיל תוך 

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק אובדן או גניבה אשר ייגרמו  .ב
לציוד המשמש לביצוע העבודות והוא מתחייב להחליף 
ו/או לתקן שנגרמו כאמור לעיל, מיד או במועד קרוב 

 ביותר לקרותם.

הקבלן  מחויבודגש בזאת כי ביצוע כל הביטוחים בהם י .ג
עפ"י הסכם זה אינו משחרר אותו מאחריותו ומחובותיו 

 עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.

רשאית לקזז כל חוב כאמור בסעיף ג' לעיל מכל  מועצהה  .ד
 תשלום המגיע ממנה לקבלן.

ולשפותה בקשר לכל  מועצההקבלן יהיה אחראי כלפי ה .ה
ש נגדה, אם תוגש, ושעילתה נזק כאמור תביעה שתוג

כל  מועצהבסעיף )א( לעיל והוא מתחייב לשלם תחת ה
כל  מועצהדרש לשלם, או להחזיר לית מועצהסכום שה

הוציאה בקשר לנ"ל, כולל כקנס,  מועצהסכום שה
כפיצויים כהוצאות וכשכר טרחת עו"ד, בין על פי פסק 

 7, בתוך צהמועדין ובין על פי פסק בורר וזאת לדרישת ה
 ימים מיום שיידרש.

סיומו של חוזה זה מכל סיבה שהיא לא יהיה בו כדי  .ו
לגרוע מאחריות הקבלן לגבי נזקים שעילת התביעה 
בגינם נובעת מחוזה זה ו/או ממתן השירותים  ו/או 

 מהציוד או קשורה אליהם.

 ביטוח .19

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין 
בתנאים ב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים מתחיי

"( דרישות ביטוח)להלן: " 2 נספח - בנספח הביטוחהמפורטים 
 .המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה

 הפרת ההסכם .20

על הפרת חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת  .א
 .1970-חוזה( התשל"א
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 11/12/13/14/16/18.ב / 10/ 6/7/8 הפרת אחד או יותר מהסעיפים .ב
 של חוזה זה תיחשב הפרה יסודית. 26/27/29.א. / 25/ 19/20/21/22/

בכל מקרה שהקבלן יבצע הפרה יסודית של אחד או יותר מהסעיפים  .ג
הנ"ל או יבצע הפרה שאינה יסודית ולא חדל מההפרה על אף 

זכאית בנוסף ומבלי  מועצההתריעה בפניו לגביה, תהיה ה מועצהשה
על פי החוזה או על פי כל דין, לבטל החוזה על ידי  –וע מזכויותיה לגר

מסירת הודעה בכתב על כך לקבלן ובמקרה כזה יהיה חוזה זה בטל 
 ומבוטל עם מסירת הודעה בכתב כאמור לצד השני. 

רשאית לבקש כנגד הקבלן  מועצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה ה .ד
מד צד אחד ומבלי להפקיד צווי מניעה, צווי עשה וכל צו אחר במע

 ערובה כלשהי.

  מובהר בזאת כי בכל מקרה בו הופסק תוקפו של ההסכם, לא יהיה
הקבלן זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה זכאי לתשלום עבור נזק 
כלשהו. הקבלן יהיה זכאי אך ורק לתמורת ביצוע העבודות בעד התקופה 

 אמור.שבה בוצע ההסכם בידי הקבלן עד להפסקת תוקפו כ

  אין בסעיף זה כדי לפגוע בזכויות המועצה לפיצוי ו/או נזקים בהתאם
 לכל הוראה שבהסכם או על פי כל דין.

  הופסק ההסכם כאמור, תהא המועצה זכאית לקזז כל סכום המגיע
לקבלן לשם כיסוי נזקיה ולעכב כל סכום המגיע לקבלן עד לתום תקופת 

 הוו במהלך תקופה זו.ההתקשרות, על מנת לקזזו מנזקיה כפי שית

, על פי מועצהמבלי לגרוע מכל זכות או תרופה העומדים, או שיעמדו ל .ה
חוזה זה ועל פי כל דין, מסכימים הצדדים, כי כל מקרה של אי הופעת 
הקבלן ו/או עובדי הקבלן לצורך ביצוע השירותים כמוסכם בחוזה זה, 

צמאיים יהא המנהל זכאי אך לא חייב להעסיק עובדים או קבלנים ע
שיבצעו את העבודה על חשבון הקבלן ולשלם להם מתוך הכספים 
המגיעים לקבלן ו/או לגבות מהקבלן את המחיר ששילם לעובדים או 
לקבלנים בגין העבודות, זאת בנוסף על כל הוראה אחרת הקבועה 

 ן פיצויים.יבחוזה זה לרבות לעני

על פי  במקרים שיפורטו בהמשך תהא רשאית המועצה בנוסף לזכותה .ו
 הדין וע"פי הסכם זה לנהוג באח ת משתי אפשרויות:

  לסלק את ידו של הקבלן מאתר ביצוע העבודות לגביו הפר הקבלן את
ההסכם ולהשלים את ביצוע העבודות בעצמה וזאת לאחר מתן התראה 

 מועצהימים מראש. לצורך השלמת ביצוע העבודות תהא רשאית ה 7בת 
 מתקנים שבמקום ביצוע העבודה.להשתמש בכל החומרים, הציוד וה

  לבטל את כל ההסכם עם הקבלן מיום ההפרה ולהתקשר לביצוע המשך
העבודות באמצעות קבלן אחר, או להטיל את ביצוע המשך העבודה על 
עובדים מטעמה וכן לעכב כל תשלום המגיע לקבלן ולחלט את הערבות 

 שניתנה להבטחת ביצועו של החוזה.
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 ואלה המקרים: .ז

, שרות פחות נציג המועצה ו/או מי מטעמהתן, לדעת הקבלן נו (1
בטיבו מזה הקבוע בהסכם, או משתמש בחומרים בטיב ירוד 

 לדעת המנהל מזה הקבוע בהסכם.
הקבלן אינו מבצע את העבודות בקצב משביע רצון, לדעת  (2

 המנהל.
כשהקבלן נפטר או הוכרז כפושט רגל  או כשניתן נגדו צו  (3

ף מאוגד, כשהוא בהליכי קבלת נכסים או במקרה של גו
פירוק. כשהקבלן הינו שותפות, די אם ארע המקרה לאחד 

 מהשותפים.
כשהקבלן מסב, מעביר או משעבד את החוזה, כולו או מקצתו,  (4

לאחר או מעסיק קבלן משנה בביצוע העבודה בלי הסכמת 
 בכתב. מועצהה

 כשהקבלן מסתלק מביצוע ההסכם. (5
או כשהוא מפסיק את כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודות  (6

ימים להוראה בכתב  7מהלך ביצוען ואינו מציית תוך 
 מהמנהל או מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה.

והעיקול  מועצההוטל עיקול על כספים המגיעים לקבלן מן ה (7
 יום מיום הטלתו. 10לא יוסר תוך 

 אם התרשל הקבלן בביצוע העבודות המפורטות בהסכם זה. (8
נפתחה חקירה פלילית, או הוגש כתב אישום או נגד הקבלן  (9

הורשע בעבירה שיש עימה קלון ו/או מי מטעמו נתפס או 
 .נחשד בגניבה חלקית, שוחד או מירמה

בכל מקרה בו עשויה להתבצע העבודה בידי נאמן, מנהל עיזבון  (10
 או כל אדם הממונה על נכסי הקבלן.

אין בו משום ביטול לעיל  .ו/ז 22סילוק ידו של הקבלן לפי סעיף קטן  .ח
והקבלן יהא חייב לעמוד בכל התחייבויותיו  מועצהההסכם על ידי ה

לפי ההסכם ולפיו ההזמנות העבודה האחרות פרט להתחייבויות 
. סמוך למועד סילוק ידו של הקבלן יודיע מלמלאשהמנהל ימנע אותו 

המנהל לקבלן בכתב מהו אומדן התמורה לה זכאי הקבלן עד למועד 
ת ערכם של עודפי החומרים, הציוד והמתקנים שבאתר.  זה וכן א

מוש ילא תהא חייבת בכל תשלום נוסף או בפיצויים עבור הש מועצהה
 בציוד לשם גמר ביצוע השרות.

 לפי הסכם זה ולפי כל דין ולא לגרוע מהן. מועצההוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות ה             
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 פגמים בעבודה .21

ליקוי באופן ביצוע העבודות, רשאי המנהל או המפקח נתגלה פגם או  .א
לדרוש מהקבלן לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם 

והכל מבלי  מועצהאינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים ל
על פי ההסכם או על פי כל דין וכל תרופה  מועצהלגרוע מזכויותיה של ה

 או סעד אחרים.

 י מוסכםפיצו .22

לבצע  מועצהבכל מקרה בו לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו רשאית ה .א
את העבודות האמורות בעצמה או על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת 
והיא תהא רשאית לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת קבועה של 

, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא ו/או לגבותן מהקבלן בכל 15%
 ת שתמצא לנכון.דרך אחר

 נציג המועצהבגין אי התייצבות הקבלן לביצוע העבודות על פי דרישת  .ב
 פיצויים קבועים ומוסכמים כדלהלן: מועצהלעיל, ישלם הקבלן ל כאמור

  בגין אי התייצבות הקבלן תוך שעה מן המועד בו נקב המנהל
 ש"ח. 500 –לביצוע העבודה 

  נוספת מעבר לנקוב בגין אי התייצבות הקבלן במשך כל חצי שעה
 ש"ח נוספים. 100 –בס"ק א לעיל 

  500 -מהיקף העבודה ולא פחות מ  2% –אי עמידה בלוח זמנים ₪ 
  לכל יום איחור.

 ביטול ההסכם .23

הזכות לבטל  מועצהבנוסף ומבלי לפגוע בסעיפים הנקובים לעיל, שמורה ל .א
ת כל ההסכם כולו ו/או הזמנות שהוצאו מכוחו על פי שיקול דעתה מבלי לת

 לעיל. 23יום כמפורט בסעיף  30מוק וזאת בהודעה מוקדמת בת ינ

בנוסף לכל סעיף אחר, אם בוטל ההסכם עם הקבלן בשל הפרתו ע"י הקבלן ,  .ב
רשאית להתקשר עם קבלן אחר ו/או להעסיק עובדים מטעמה  מועצהתהא ה

 בביצוע העבודות נשוא ההסכם על חשבון הקבלן.

ו/או העסיקה עובדים מטעמה בביצוע עם קבלן אחר  מועצההתקשרה ה .ג
, בתוספת מועצהשא הקבלן בהוצאות שנגרמו ליעבודות נשוא הסכם זה, י

לתמורה לה היה זכאי, בנוסף לסכום הפיצוי המוסכם,  15%קבועה של 
 .  מועצהימים מיום שיידרש לכך ע"י ה 10וישלמן תוך 

i. היה לגבייתו סכום ההוצאות יקבע באופן סופי ומוחלט ע"י המנהל וניתן י
 לעיל או ע"י מימוש ערבות הביצוע. 22כמפורט בסעיף 

רשאית להתקשר עם קבלן אחר ו/או  מועצהבנוסף לאמור לעיל, תהא ה .ד
 להעסיק עובדים מטעמה בביצוע העבודות נשוא ההסכם, על חשבון הקבלן. 
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בוטל החוזה מסיבה כלשהי או שתקופתו הסתיימה, מתחייב הקבלן לבצע  .ה
לצורך זה, סיור חפיפה, באתרי ביצוע  מועצהעל ידי ה עם מי שימונה

 העבודות.

 קיזוז .24

מאת הקבלן בהתאם  מועצהמוסכם בזה שכל סכום העשוי להגיע ל .א
להסכם זה ו/או כל מקור שהוא, ניתן יהיה לקזז מהתמורה או מכל 

לשלמו לקבלן וכל ערבות שניתנה על ידי  מועצהסכום אחר שעל ה
 בין השאר גם לכיסוי סכומים כאמור. הקבלן בקשר להסכם זה תשמש

מבלי לגרוע באמור לעיל, מוסכם ומוצהר כי כל סכום ו/או פיצויים  .ב
יהא לשאת בהם מחמת  מועצהו/או כל סכום שעל ה מועצהשיגיעו ל

שנתבעה על ידי צד ג' בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או עובדיו ו/או 
יהיה עליה לשלם רשאית לקזז מהסכומים ש מועצהמועסקיו, תהיה ה

לקבלן כל סכום שיהיה עשוי להגיע לה על פי הסכם ו/או בגין ההסכם 
 מהקבלן.

 ערבות ביצוע וערבות אחריות .25

להבטחת קיום התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה יפקיד  .א
 במעמד חתימת ההסכם, ערבות בנקאית  מועצההקבלן בידי ה

בסך   להסכם 3ספח בנאוטונומית ובלתי מותנת  לפי הנוסח הקבוע 
 כדין.הערבות תהיה חתומה . ₪ 250,000של 

הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי  .ב
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשמדד הבסיס יהיה המדד הידוע 

 ביום חתימת הסכם זה.

רעון מיידי על פי דרישת יהערבות תהא בלתי מותנית ותעמוד לפ .ג
 .מועצההבאמצעות גזבר  מועצהה

רשאית  מועצהבכל מקרה של הפרת הסכם זה על ידי הקבלן, תהא ה .ד
 לגבות את סכום הערבות. -לפי שקול דעתה המוחלט 

יום לפני  30 מועצההוארכה תקופת ההסכם, יפקיד הקבלן בידי ה .ה
תחילת תקופת ההארכה, ערבות צמודה בסכום האמור בסעיף  )א( 

יום חתימת ההסכם ועד לעיל כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן מ
 לתאריך מתן הערבות לתקופת ההארכה.

 הוראות סעיף  זה תחולנה על הערבות לתקופות ההארכה. .ו

עם תום עבודות ההתקנה וקבלת אישור התקנה ו/או אישור מסירה,  .ז
לפי העניין, תהפוך ערבות הביצוע לשמש כערבות להבטחת מילוי 

תקופת האחריות  כלשל הקבלן על פי הסכם זה במהלך  התחייבותו
"(, ביחס לעבודות ערבות האחריות" להסכם 4נספח  והשירות ) להלן:

ימים  90שאר בתוקף עד ישהושלמו. בכל מקרה, יובהר, כי הערבות ת
לאחר תום תקופת האחריות והשירות ביחס למערכת התאורה 

 האחרונה שהותקנה. 
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י מוסכם ערבות הביצוע או ערבות האחריות, לפי העניין, ישמשו כפיצו .ח
ללא צורך בהוכחת נזק, להבטחת ביצוע התחייבויותיו של הקבלן לפי 
המכרז וההסכם, ולהבטחת טיב עבודתו. במקרה בו הקבלן, במעשה 

ימים מקבלת  7או במחדל, הפר הוראה של ההסכם ולא תיקנה בתוך 
או בתוך פרק הזמן שנכתב בהודעה,  מועצההודעה בכתב מאת ה

את ערבותו, באופן מלא או חלקי, וזאת   תהיה רשאית לחלט מועצהה
על פי כל דין.  מועצהמבלי לגרוע מכל סעד אחר שעומד לטובת ה
ייהפך לקניינה  מועצהבמקרה כזה, סכום הערבות שנגבה על ידי ה

הגמור והמוחלט מבלי שתהיה לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי 
 בטענות כלשהן בקשר לכך. מועצהה

מידי ממועד דרישתה הראשונה ע"י הערבות תהא ניתנת למימוש  .ט
 , בכל עת ללא הגבלות ו/או התניות כלשהן. מועצהה

בכל מקרה של מימוש הערבות, כולה או מקצתה, מתחייב הקבלן  .י
להשלים באופן מידי את סכום הערבות לסכומה המלא, בהתאם 
להיקף ההתקשרות. סירובו של הקבלן להשלים באופן מידי את סכום 

לאה, הינו הפרה יסודית של ההסכם, ויהווה גם הערבות לסכומה המ
כן עילה לחילוט הערבות, באופן מלא או חלקי, וזאת מבלי לגרוע מכל 

 על פי ההסכם או על פי כל דין. מועצהסעד אחר שעומד לטובת ה

כל העלויות הכרוכות בהוצאת הערבות, הגדלתה ו/או הארכתה,  .יא
 תחולנה על הקבלן בלבד. 

 הסבת ההסכם .26

נו רשאי להסב את זכויותיו על פי הסכם זה ו/או הקבלן אי .א
להעביר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פיו, כולן או מקצתן 

 לאחר אם במישרין ואם בעקיפין.

תהיה זכאית להסב את זכויותיה ו/או התחייבויותיה  מועצהה .ב
על פי הסכם זה לכל מי שתמצא לנכון והקבלן מתחייב למלא 

כלפי מי שהועברו לו הזכויות כאמור,  אחר כל ההתחייבויות,
רשאית  מועצהובכלל זה ומבלי לגרוע באמור לעיל, תהיה ה

להמחות ולהסב את זכויותיה על פי חוזה זה לחברה עירונית 
, ככל לועד מקומי צור הדסה ככל שיהפוך למועצהו/או 

 שתמצא לנכון.

 שמירת זכויות .27

לא יחשבו כויתור על זכות  צהמועמנעות מפעולה של הישום ויתור או מחדל או ה
על  מועצהמזכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, אלא אם כן ויתרה ה

 זכותה בכתב ובמפורש.

 שינוי .28

 כל שינוי בהסכם זה יהיה בכתב ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא.
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 סודיות .29

יא לידיעת הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להב .א
כל אדם כל ידיעה שהגיעה אליו בקשר עם ביצוע השירותים והמתייחסת 

ו/או במשרדי מבני הציבור ברחבי  מועצהלכל עניין ונושא הקשור במשרדי ה
 העיר ו/או בשוהים בהם.

הקבלן מתחייב כי הוראה זו תקויים גם על ידי עובדיו והוא יחתים כל אחד  .ב
סודיות אשר תוכנו יאושר על ידי מעובדיו על נוסח של מסמך הצהרת 

 המנהל.

 כללי  .30

מוסכם בזה כי הוראות ההסכם זה על נספחיו משקפות את מלוא המוסכם בין הצדדים וכי צד 
 לא יהא קשור במצגים, הבטחות והתחייבויות שנעשו, אם בכלל, לפני חתימת הסכם זה.

 כתובות והודעות .31

 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.א. 

ל הודעה אשר תשלח על ידי אחד הצדדים למשנהו על פי הכתובות דלעיל תשלח בדואר כ .ב
 שעות מעת מסירתה במשרדי הדואר. 72רשום והיא תחשב כמתקבלת תוך 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 

 השם _______________________
 

  הכתובת _____________________
 

 תאריך _______________________
 

 פון _______________________טל
 

 
 

____________________ ____________________ ______________ 
 שם החותם )המוסמך פרטי זיהוי              חתימת הקבלן וחותמת 

להתחייב ולחתום בשם 
 התאגיד(
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 
 אישור עו"ד/רו"ח:

/רו"ח  מאשר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם על אני הח"מ ......................................., עו"ד
 ידי:

 
 )ימולא כשהקבלן יחיד( ה"ה .......................... ת.ז. ............................ (1

                                          
 

 לא כשהקבלן הוא תאגיד( ה"ה .......................... ת.ז. ..............................     )ימו (2
  
 ה"ה .......................... ת.ז. .............................. 

 
 והוא/הם המוסמך/ים להתחייב ולחתום בשם התאגיד.

 
 

         ____________________תאריך                
 
 

     ________________חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח                          
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 כתב אחריות: –להסכם  1נספח  

 טופס אחריות לגופי תאורת לדים
 התייעלות אנרגטית מכרז מס ____/__  –שם פרויקט: מועצה אזורית מטה יהודה 

 מרכזיה מס:___ , מיקום מרכזיה

חברת ______ )ספק גופי התאורה( נותנת את אחריותה ל: גופי תאורה  .1
 מדגם:

 כמות ___ -אופטיקה __  -ם _____ הספק _____ כמות לדים __ דג 

 כמות ___ -אופטיקה __  -דגם _____ הספק _____ כמות לדים __ 

 כמות ___ -אופטיקה __  -דגם _____ הספק _____ כמות לדים __ 

 האחריות הינה לנזקים שמקורם בייצור לפי הפירוט הבא: .2

 עה.שנות אחריות כולל צבי 10 –גוף הפנס 

 שנות אחריות 10 –ציוד הדלקה 

 אחריות לגוף התאורה על גבי העמוד.

אחריות לגוף התאורה היא בכפוף לאחריות היצרן והוראות היצרן, לרבות מתח כניסה 
 תקין.

 האחריות מוגבלת למוצר בלבד.

 אחריות חברת ______ אינה חלה במקים הבאים: .3

 נזקים הנגרמים כתוצאה מכוח עליון

 ים מפגיעה מכוונת )וונדלים(, או כתוצאה מתאונה.נזקים הנגרמ

 אחריות לגוף התאורה בראש העמוד תתבצע בכפוף ל: .4

בדיקת עליית מתח תקין ממגש החיבורים לגוף התאורה. )הבדיקה תתבצע ביציאה 
 מהמאז.

 .מועצהבהתאם לנספחי המכרז ומוקד ה –זמני טיפול  .5

 חתימות הספק:

 באמצעות מורשי החתימה מטעמו:

 :______________ ת.ז:_________________ שם

 חתימה:____________

 תאריך סיום התקנה/מסירה: _____________, האחריות תחל ממועד סיום זה.
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 דרישות ביטוח - 2נספח 

 נספח ביטוח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. -" המבוטח"
ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך  מועצה אזורית מטה יהודה –" מבקש האישור"

רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או ועדי הישובים ו/או האגודות ו/או הקיבוצים ו/או חבריהם ו/או 
 מנהליהם ו/או עובדיהם

לטובת  LEDעבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות מסוג   -" העבודות"
 לות אנרגטיתפרויקט התייע

 ביטוחי המבוטח
פי כל דין, על המבוטח -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1

לערוך ולקיים, על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור 
מי מטעם המבוטח מאתר  לביצוע העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות ויציאת המבוטח ו/או

שנים לאחר  3העבודות, ולעניין ביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של 
מסירת העבודות באופן סופי ומוחלט ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח מאתר העבודות, את 

הלן )להלן: ל 1הביטוחים המפורטים בנספח אישור עריכת הביטוח המצ"ב לנספח זה כנספח __'
 "אישור עריכת ביטוחי 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 

שנערך על ידי המבוטח,  לדרישת מבקש האישור, על המבוטח לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות
כל גורם או בעל זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם המבוטח טרם 

 קרות מקרה הביטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח.
כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר  .2

הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות  הביטוחים וההתחייבויות הדרושים או
 האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוחי רכב כמפורט להלן:

פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב -ביטוח חובה כנדרש על .2.1
בגין נזק אחד. למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח  ₪ 750,000 -בגבול אחריות שא יפחת מ

כאילו נערך ביטוח  ₪ 750,000ד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של צ
צד ג' כאמור. ככל שתוגש 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.

טוח מקיף. אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בי .2.2
 לעיל.  9בסעיף זה ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

י, ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפו .2.3
הנובע מסיבה כלשהי, במלוא ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל 
פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין 

בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח  ₪ 750,000פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבול אחריות של 
מבקש האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט בשל אחריות שעלולה יורחב לשפות את 

להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם כי 
למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלישי כאמור, ובלבד 

 לעיל. 9שיחול האמור בסעיף 

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .2.4
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

זה לעיל כולל  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי סעיף -המונח "כלי רכב" על .2.5
גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים 

 רים.וכלי הרמה ניידים אח
מוסכם, כי בקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק א' )ביטוח רכוש( לביטוח העבודות  .3

הקבלניות כמפורט באישור עריכת ביטוחי המבוטח, מבקש האישור הינו המוטב הבלעדי לקבלת 
 פי הפרק. תגמולי הביטוח כאמור ישמשו לקימום הנזק.-תגמולי הביטוח על

על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים  .4
הביטוחים 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 

כן מתחייב המבוטח לערוך ביטוח אחריות כלפי צד המובאים על ידי המבוטח לחצרי מבקש האישור. 
לכלי רכב וכן  ₪ 500,000שלישי )רכוש( לכל כלי רכב כאמור, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 

 ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי לרבות כיסוי צד ג'. 
לפני מועד  ימים 7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .5

תחילת 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, 

 . 2019-1-6רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
ריכת ביטוחי המבוטח בגין ביטוח חבות המבוטח מתחייב להמציא למבקש האישור את אישור ע

המוצר, במועד מסירת העבודות או חלק כלשהו מהעבודות למבקש האישור או תחילת השימוש בחלק 
 המוקדם מבין המועדים, כשהוא חתום על ידי מבטח המבוטח. -כלשהו מהעבודות 

ישור את אישור לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש הא
עריכת ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי 

 לעיל. 1ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 
להיות מבוטל או  בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד

עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח 
 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח. 30חדש, 

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, 
חייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על לא תגרע מהת

פי הסכם, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים. מוסכם כי המבוטח 
יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור 

יתאפשר למבוטח להתחיל ו/או להתקדם בעבודות טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח  עקב כך שלא
כנדרש. בנוסף מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי 

 שיקול דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי המבוטח במועד.
המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי  .6

לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן 
מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה 

ידי מבקש האישור להגישה -וח אשר יוחלט עלעם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביט
 למבטחים. 

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.
ור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע מבקש האיש .7

כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם 
בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או 

או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם בבדיקתם ו/
ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם 

 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-את אחריות המבוטח על
בוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המ

 המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.
מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף  .8

בוטח ממלוא מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המביטוח זה, הינה בבחינת דרישה 
פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור -פי הסכם זה ו/או על-החבות על
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ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה 
 אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.

טח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או ככל שלדעת המבו
משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על 

ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש -חשבון המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על
המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור ו/או בדבר ויתור על זכות 

כלפי מפקח/מנהל הפרויקט, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים 
ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, מפקח/מנהל הפרויקט, בכפוף -שייערך על

 לסעיף אחריות צולבת.
מבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם ה .9

מבקש האישור, את המפקח/מנהל הפרויקט, וכן את הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע 
העבודות )ובלבד שבהסכמיהם של הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור 

ובת המבוטח(, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא נכלל פטור מקביל לט
ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר -ידי המבוטח ו/או על-על

משמש את המבוטח לצורך ביצוע העבודות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, 
לי שינוע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בגינו על צמ"ה, נגררים וכ

פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו 
אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות( 

 ר לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.אולם הפטור כאמו
בכפוף לפטור המפורט בסעיף זה לעיל, מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך את ביטוח הרכוש כל 
הסיכונים כמפורט באישור עריכת ביטוחי המבוטח, ובלבד שהפטור כאמור יחול כאילו נערך ביטוח זה 

תקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי המבוטח במלואו. יובהר כי ביטוח זה מתייחס לרכוש, ציוד ומ
או מטעם המבוטח או עבור המבוטח לאתר העבודות ו/או המשמשים את המבוטח לצורך ביצוע 

 העבודות )ואשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות(.
היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם  .10

בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור המבוטח, 
 ו/או מי מטעם מבקש האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות משפטיות.

על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי מי 
יטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על מטעמו בגין תגמולי ב

ידי מי מטעם המבוטח. למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם 
 למבקש האישור בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור.

ורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפ .11
המבטח לא ישחרר את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פי דין לרבות, 
במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי 

ק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפס
 בהסכם זה.

הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב  .12
המבוטח לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא נספח זה, על 

ם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקת
זה, בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם 

 המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בסעיף זה.
עבודות, בין אם למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס ל

בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא 
באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל העבודות 

בביטוחי  ידי מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או-שבוצעו על
 קבלני המשנה 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 

 ות.ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטי
על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם  .13

מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות 
ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות 
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. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום 2007 -הבטיחות בעבודה )עבודות בגובה( התשס"ז תקנות
בסעיף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי, הוראות 
ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, 

ומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל תקנות וכד
עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי 

 החוקים הנ"ל. 
קיימם לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בנספח ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא  .14

יום מראש על  14במלואם או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 
כוונת מבקש האישור לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות 

 הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(. 
אות של מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח לערוך את כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצ

ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את הוצאות הביטוח 
 מכל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.

מבקש האישור אחריות  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על
כלשהי.  מובהר, כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם 
מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או 

שתתפות עצמית, בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום ה
 בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

המבוטח מצהיר בזאת כי בכפוף לקבלת דרישת מבקש האישור מחברת הביטוח, הוא מסכים  .15
ומאשר לחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירת מבקש האישור על שם מבקש 

כויות וחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על מבקש האישור מיום שהפוליסה או האישור. כל ז
הפוליסות הועברו על שמו. מיום ההעברה כל זכויות המבוטח בפוליסה או הפוליסות בטלות 
ומבוטלות. אישור זה שניתן על ידי המבוטח מותנה בכך שהמבוטח חדל מהעבודה נשוא ההסכם לפרק 

ם או שהמבוטח הפך לחדל פירעון או שהמבוטח לא שילם עבור הפוליסה או זמן העולה על עשרה ימי
הפוליסות או שהמבוטח הפך לפושט רגל או שחברת הביטוח החליטה לבטל את הפוליסה מסיבות 
המותרות לה לפי הדין או תנאי הפוליסה ולא נערכה ע"י המבוטח פוליסה אחרת, זהה, חלופית 

 ימים כאמור 10תחתיה בתוך 

הוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות אין ב
 כלשהי.

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח 
זה, אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית 

הוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח בהתאם ל
אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים 
פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח 

כם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא זה. כן מוס
רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף 

 להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.
 

א המוטב הבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור מובהר ומוסכם בזאת, כי מבקש האישור יה .16
לרכוש מבקש האישור. תגמולי הביטוח שקיבל מבקש האישור יועברו למבוטח לשם קימום הנזק 

 ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מבקש האישור.

 :ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם .17
מטעמו וכי מבטח  ידי מבקש האישור ו/או הבאים-הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .17.1

 המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל.
יום לאחר משלוח  30שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  .17.2

 הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.
בודות הקבלניות, לא יחול שינוי לרעת מבקש האישור או על אף האמור לעיל, לעניין ביטוח הע

ביטול של ביטוח העבודות כאמור, אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף לכך 
 יום מראש. 60שתשלח לידי מבקש האישור הודעה על כך בדואר רשום, 
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על ידי  הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב .17.3
המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור ו/או מי מטעמו לקבלת פיצוי 

 או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים  .17.4

מצעי מיגון ו/או ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או א
ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור 

 ו/או הבאים מטעם מבקש האישור.
. חריג 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .17.5

ור כדי לגרוע מזכויות המבטח רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמ
 . 1981 -וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( כלפי מבקש האישור וכלפי  .17.6
הבאים מטעם מבקש האישור, וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב 

ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על  טרם קרות מקרה הביטוח לשפות
 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
ידי להמציא אישור ממבטח המבוטח על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות קבלניות ב 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
 החלות על פיהן. 

 טוח זה תהווה הפרה יסודית.הפרה של איזה מהוראות סעיף ב .18
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 
 
 
 

 אישור ביטוח - עבודות הקמה
ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -אישור קיום ביטוחים   (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) 

ורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפ
סת הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפולי

 הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
וטחהמב מבקש האישור* מען הנכס המבוטח  

/ כתובת ביצוע 
 העבודות*

 מעמד מבקש האישור*

מועצה אזורית מטה  שם:
יהודה ו/או תאגידים ו/או 
חברות עירוניים ו/או גופי 
סמך רשותיים ו/או עמותות 
בשליטתם ו/או ועדי 
הישובים ו/או האגודות ו/או 
הקיבוצים ו/או חבריהם ו/או 
 מנהליהם ו/או עובדיהם

   - "העבודות"
 

עבודות תכנון,  שם: __________
אספקה, התקנה 
ואחריות של 
מתקני תאורת 
רחובות מסוג 
LED לטובת  
פרויקט התייעלות 
 אנרגטית

קבלן הביצוע☐  

קבלני משנה☐  

שוכר☐  

 ☐אחר: _______

 ת.ז./ח.פ.: __________ ת.ז./ח.פ.: __________

 מען: __________ מען: __________
19.  

 כיסויים

רקי הפוליסהפ  
חלוקה לפי גבולות אחריות או 
 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 פוליסה

גבול האחריות /  ת. סיום ת. תחילה
סכום ביטוח / שווי 
 העבודה

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 
 חריגים

יש לציין קוד כיסוי 
 בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות

רחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:ה  

    _____ 
 

ויתור על תחלוף לטובת   ₪
(309מבקש האישור )  

כיסוי בגין נזקי טבע 
(313)  

כיסוי גניבה, פריצה 
(314ושוד )  

כיסוי רעידת אדמה 
(316)  

מבקש  -מבוטח נוסף 
(318האישור )  

 -מוטב לתגמולי ביטוח 
(324מבקש האישור )  

(328) ראשוניות  

התקופת תחזוק חודשים 24       

מסכום הביטוח,  %20עד      רכוש סמוך
₪ 750,000מינימום   

מסכום הביטוח,  %20עד      רכוש עליו עובדים
₪ 750,000מינימום   

מהנזק, מינימום  %15עד      הוצאות תכנון ופיקוח
200,000 ₪  

שכ"ט מתכננים אדריכלים ומומחים 
מסכום הביטוח,  %15עד      אחרים

₪ 200,000נימום מי  

מסכום הביטוח,  %10עד      רכוש בהעברה
₪ 500,000מינימום   

מתקנים כלי עבודה וציוד קל 
     )שאינם כלולים בשווי הפרויקט(

מסכום הביטוח  %15עד 
)מקסימום לפריט בודד: 

50,000 ₪)  

מסכום הביטוח %15עד      מבני עזר זמניים  

מסכום הביטוח %15עד      רכוש מחוץ לחצרים  

כתוצאה מתכנון לקוי  ישירנזק 
מסכום הביטוח %20עד      חומרים לקויים או עבודה לקויה  

כתוצאה מתכנון לקוי  עקיףנזק 
 מלוא סכום הביטוח     חומרים לקויים או עבודה לקויה

מסכום הביטוח,  %20עד      פינוי הריסות
₪ 500,000מינימום   

דרשו ע"י שינויים ותוספות שיי
הרשויות המוסמכות בעקבות מקרה 
ביטוח ובתנאי שלא נדרשו טרם 
 קרות מקרה הביטוח

מגובה הנזק %10עד       
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 כיסויים
הוצאות מיוחדות בגין שעות נוספות, 
עבודת לילה וחגים והובלות 
 מיוחדות

מסכום הביטוח %15עד       

 צד ג'
 הרחבות בהתאם לפרקי הפוליסה:

(302צולבת ) אחריות  ₪ 10,000,000      
קבלנים וקבלני משנה 

(307)  
 ויתור על תחלוף לטובת 

ויתור על תחלוף לטובת 
(309מבקש האישור )  

כיסוי בגין נזק שנגרם 
(312משימוש בצמ"ה )  

כיסוי לתביעות המל"ל 
(315)  

מבקש  -מבוטח נוסף 
(318האישור )  

מבקש האישור מוגדר 
(322כצד ג' )  
(328ראשוניות )  

ור האיש רכוש מבקש
(329ייחשב כצד ג' )  

נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד 
מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי 
 ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה

 מלוא גבול האחריות    

מפגיעה במתקנים,  ישירנזק 
 מלוא גבול האחריות     צינורות וכבלים תת קרקעיים
  ₪ 1,000,000     רעד והחלשת משען

מפגיעה במתקנים,  יתוצאתנזק 
  ₪ 1,000,000     צינורות וכבלים תת קרקעיים

קבלנים וקבלני משנה   ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים
(307)  

ויתור על תחלוף לטובת 
(309מבקש האישור )  

כיסוי לתביעות המל"ל 
(315)  

היה  -מבוטח נוסף 
וייחשב כמעבידם של 
מי מעובדי המבוטח 

(319)  
(832) ראשוניות  

כל הסיכונים -רכוש    ערך כינון     
ויתור על תחלוף לטובת 

(309מבקש האישור )  
כיסוי בגין נזק טבע 

(313)  
כיסוי גניבה, פריצה 

(314ושוד )  
כיסוי רעידת אדמה 

(316)  
(328ראשוניות )  

(302אחריות צולבת )  ₪  2,000,000     אחריות המוצר  
ויתור על תחלוף לטובת 

(093מבקש האישור )  
מבוטח נוסף בגין מעשי 

 -או מחדלי המבוטח 
(321מבקש האישור )  
(328ראשוניות )  

 12 -תקופת גילוי 
(332חודשים )  

(301אבדן מסמכים )  ₪ 2,000,000     אחריות מקצועית  
דיבה, השמצה והוצאת 

(303לשון הרע )  
ויתור על תחלוף לטובת 

(309מבקש האישור )  
מבוטח נוסף בגין מעשי 

 -דלי המבוטח או מח
(321מבקש האישור )  

מרמה ואי יושר עובדים 
(325)  
(326פגיעה בפרטיות )  

עיכוב/שיהוי עקב 
(327מקרה ביטוח )  
(328ראשוניות )  

 12 -תקופת גילוי 
(332חודשים )  

        אחר

 
20.  

*:(ג'וד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קפירוט השירותים   
062 
 

 



 המועצה האזורית מטה יהודה
  28/2022מכרז פומבי מספר 

126 

 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול.
 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 * באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 
 

 נוסח כתב ערבות הביצוע להסכם: " 3נספח 

 )יוגש לאחר בחירת ההצעה הזוכה במכרז ועל ידי המציע הזוכה בלבד(

 לכבוד
 מועצה אזורית מטה יהודה

 
 א.ג.נ.,

 הנדון: כתב ערבות מס' ....................................
 

 לבינכםהמבקש( בקשר לחוזה בין המבקש  -...... )להלן על פי בקשת .................. .1
בדבר ביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות 

ולהבטחת התחייבות  במטה יהודהלטובת פרויקט התייעלות אנרגטית  LEDמסוג 
על פי החוזה, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום  מועצההמבקש כלפי ה

ש"ח(, כשסכום זה צמוד  מאתיים וחמישים אלףש"ח )במילים:  250,000עד לסך של 
 15.11.2022למדד המחירים לצרכן כשמדד הבסיס הוא המדד האחרון הידוע ביום 

 סכום הערבות(. -)להלן 
  

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה  10סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך  .2
, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל מועצהגזבר הבכתב, חתומה על ידי 
דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום  אתחובה להוכיח או לנמק 
 הערבות מאת המבקש.

 
 לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3

 
סיום העבודה ואישורה על ידי המועצה ו/או מי תוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום  .4

מסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר יוכל דרישה על פיה צריכה להכולל  מטעמה
מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם ניתנה הודעה בדבר הארכת 

 תוקף ההסכם.
 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5
 

 
 בכבוד רב,                         

 
 ______בנק _____________

 סניף ___________________
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________
 

 
 

  אחריותנוסח כתב ערבות להסכם: " 4נספח 

 (סיום העבודות ואישורם על ידי המועצה ו/או מי מטעמה)יוגש לאחר 

 לכבוד
 מועצה אזורית מטה יהודה

 
 א.ג.נ.,

 הנדון: כתב ערבות מס' ....................................
 

המבקש( בקשר לחוזה בין המבקש לבינכם  -..................... )להלן על פי בקשת ... .1
בדבר ביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות 

לטובת פרויקט התייעלות אנרגטית במטה יהודה ולהבטחת התחייבות  LEDמסוג 
לם לכם כל סכום המבקש כלפי המועצה על פי החוזה, הננו ערבים בזאת כלפיכם לש

למדד ש"ח(, כשסכום זה צמוד  חמישים אלףש"ח )במילים:  50,000עד לסך של 
 -)להלן  15.11.2022המחירים לצרכן כשמדד הבסיס הוא המדד האחרון הידוע ביום 

 סכום הערבות(.
  

ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה  10סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך  .2
ל ידי גזבר המועצה, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל בכתב, חתומה ע

דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום  אתחובה להוכיח או לנמק 
 הערבות מאת המבקש.

 
 לדרישתכם כנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3

 
 סיום העבודה ואישורה על ידי המועצה ו/או מיתוקף ערבותנו זה יהיה עד ליום  .4

וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר כולל  מטעמה
מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת, אלא אם ניתנה הודעה בדבר הארכת 

 תוקף ההסכם.
 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5
 

 
 בכבוד רב,                         

 
 ____________בנק _______

 סניף ___________________
 

 

      
 


