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רשויות אשכול נגב מערבי :מ.א .בני שמעון,
עיריית נתיבות ,עיריית רהט ,מ.א .שדות נגב
ועיריית שדרות (להלן" :רשויות אשכול נגב
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מכרז משותף מס' 10/7102
הזמנה להציע הצעות
לביצוע עבודות רישוי ,תכנון ,אספקה ,הקמה,
בדיקה ,מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל
בטכנולוגיית פוטו וולטאית תחת הסדר "מונה נטו"
של רשות החשמל עבור הרשויות המשתתפות
במכרז (להלן" :המכרז")
חוברת מסמכי המכרז
אוגוסט 7102

בכבוד רב
ועדת המכרזים המשותפת
חתימת המציע
___________
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רשויות אשכול נגב מערבי
מכרז פומבי משותף מס' 10/7102
לוח זמנים
מס'

תיאור

תאריך

1

פרסום המכרז

019//90/12

0

התחלת מכירת מסמכי המכרז

019//90/12

3

מפגש מציעים (חובה)

1191/90/12

1

סיור קבלנים (רשות)

12-1/91/912

5

מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות

3/91/912

1

מועד אחרון למענה בכתב על שאלות
ההבהרה

1911912

2

מועד אחרון להגשת ההצעות

1091190/12

8

פתיחת מעטפות

/

פרסום הזוכה

בשעה10:// :
1/91190/12
בשעה 10://
0291190/12

חתימת המציע
___________
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רשויות אשכול נגב מערבי
מכרז פומבי משותף מס' 10/7102

הזמנה להציע הצעות
לביצוע עבודות רישוי ,תכנון ,אספקה ,הקמה ,בדיקה ,מסירה ותחזוקה של מתקנים
לייצור חשמל בטכנולוגיית פוטו וולטאית תחת הסדר "מונה נטו" של רשות החשמל
עבור הרשויות המשתתפות במכרז
.0

כללי
א .אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ (להלן" :האשכול") ,הינו התאגדות של תשע רשויות בנגב
המערבי.
ב .וועדת המכרזים המשותפת (להלן" :הוועדה המשותפת" ו9או "ועדת המכרזים") ,הינה וועדה אשר
הוקמה לצורך ביצוע מכרזים משותפים של הרשויות באשכול נגב מערבי .חברי הוועדה הינם נציגי
ראשי הרשויות המשתתפות במכרז ומונו על-ידם באופן רשמי.
הוועדה המשותפת אמונה על הליך המכרז ועל ובחירת הקבלן המבצע במסגרת מכרז זה.
ג .מועצה אזורית בני שמעון (להלן" :בני שמעון") ,היא אחת מן הרשויות המשתתפות במכרז זה.
למען הנוחות ,המועצה תהווה גוף מקשר-ביצועי בין הוועדה במשותפת למציעים ,כך שהערבויות
הנוגעות למכרז ייכתבו לזכותה ,וכן איסוף ההצעות ופתיחתן יתבצעו בתחומה .עם זאת ,וביחס
לאמור לעיל ,מובהר ,כי לא תהיה לבני שמעון כל אחריות בגין המכרז ,תנאיו או בחירת הזוכה,
פרט להיותה משתתפת כרשות במכרז -וכל הכרוך בכך.
ד .הרשויות פנו אל האשכול בבקשה לקבל ממנו שירות בתחום ייעוץ לפרויקט התקנת לוחות
פוטו-וולטאיים במתווה מונה נטו (להלן" :הפרויקט") .בהתאם לפניית הרשויות ,האשכול
התקשר עם חברת פלנרג'י בע"מ אשר תשמש כיועץ לפרויקט שיוזמן על ידי הרשויות
והאשכול ילווה את הפרויקט עד להשלמתו.

חתימת המציע
___________
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ה .הוסכם כי הרשויות תפרסמנה מכרז פומבי משותף להציע הצעות לביצוע עבודות רישוי ,תכנון,
אספקה ,הקמה ,בדיקה ,מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית פוטו וולטאית
תחת הסדר "מונה נטו" של רשות החשמל עבור הרשויות באשכול אשר יפורטו במסמכי המכרז.
התקנים עתידים להבנות על גגות מבני ציבור ומוסדות חינוך בתחום שיפוטן של הרשויות
המפורטות במכרז אשר הזמינו את השירותים ,והכל בכפוף ובהתאם לאמור במסמכי המכרז,
ובכלל זה בהסכם ההתקשרות שייחתם בין הרשויות לבין הקבלן זוכה מכרז זה ,והמצורף כנספח
למסמכי מכרז זה (להלן" :השירותים" ו/או "העבודות") בכפוף לכך שתבוצע התקשרות ישירה
ועצמאית בין כל אחת מהרשויות (להלן" :המזמינה") הרלוונטיות לבין המציע הזוכה שייבחר
במסגרת המכרז.
ו .מובהר ,כי המציע אשר ייבחר במכרז יתקשר עם כל אחת מהרשויות שתהא מעוניינת בכך בהסכם
המצורף למכרז זה (מסמך  )13והמציע והרשות הרלוונטית יידרשו לבצע התאמות ו9או שינויים
בשירותים 9עבודות 9התחייבויות האמורים בהסכם ,בהתאם לדרישות של כל רשות ורשות.

ז .המציע ו9או המציעים משחרר9ים בזאת את הרשויות המשתתפות ו9או מי ממנהליהן ו9או מי
מעובדיהן ו9או מי מהפועלים מטעמן ,מכל אחריות ו9או חבות חוקית לנזק מסוג כלשהו שיגרם
למציע ו9או למציעים מכח השתתפותם במכרז ו9או התקשרותם עם אחת הרשויות המשתתפות
במכרז ,אף אם הנזק הינו תוצאה של ליווי ו9או הדרכה ו9או הנחיות אשר ניתנו להם במהלך
המכרז.
ח .ביחס לאמור לעיל המציע ו9או המציעים מוותר9ים ,ויתור מלא ,סופי ומוחלט ,על כל טענה ו9או
זכות תביעה מכל סוג שהוא כלפי הוועדה המשותפת ,בגין כל נזק9ים אשר יגרם9ו להם כתוצאה
מהשתתפות במכרז ו9או בקשר אליה.

ט .יובהר כי אישור הזוכה במכרז יעשה רק לאחר שהרשויות ישלימו את הליך קבלת התקציב על פי
דין.
י .ידוע לי כי האמור בסעיף זה הינו תנאי יסודי ועיקרי להשתתפותי במכרז ,כי אלמלא התחייבויותיי
והצהרותיי האמורות לעיל לא הייתי זכאי להשתתף במכרז זה.
.0

הרשויות המשתתפות במכרז
א .מועצה אזורית בני שמעון
ב .עיריית נתיבות
ג .עיריית רהט
ד .מועצה אזורית שדות נגב
חתימת המציע
___________
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ה .עיריית שדרות

.3

תקופת הביצוע והיקף המכרז:
א .תקופת קבלת היתרים ואישורים לתחילת עבודה בכל רשות תחל משבוע ימים לאחר הודעת
הזכייה ועד  1חודשים קלנדרים.
ב .מובהר כי תקופת הביצוע והיקף המכרז הינו שונה בין רשות לרשות וזאת כפי שיפורט להלן:
.1

תקופת הקמת המערכות עם מועצה אזורית בני שמעון תחל מצו התחלת
עבודה ועד  3חודשים קלנדרים בתוספת תקופת אחריות.

.0

תקופת הקמת המערכות עם עיריית נתיבות תחל מצו התחלת עבודה ועד
 1חודשים קלנדרים בתוספת תקופת אחריות.

.3

תקופת הקמת המערכות עם עיריית רהט תחל מצו התחלת עבודה ועד 1
חודשים קלנדרים בתוספת תקופת אחריות.

.1

תקופת הקמת המערכות עם מועצה אזורית שדות נגב תחל מצו התחלת
עבודה ועד  3חודשים קלנדרים בתוספת תקופת אחריות.

.5

תקופת הקמת המערכות עם עיריית שדרות תחל מצו התחלת עבודה ועד
 1חודשים קלנדרים בתוספת תקופת אחריות.
היקף העבודות יקבע בהתאם להחלטת הרשויות וכל רשות רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי
להגדיל או להקטין את היקף העבודות כולן ובהתאם לכך תגדל או תקטן התמורה ,בכפוף
ובהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה ,הכל בהתאם לסעיף  0לחוק רשויות מקומיות
(מכרזים משותפים) -התשל"ב ,1/20-קרי ,ע"פ תקציביהן המאושרים של הרשויות.

.4

מפגש מציעים
להלן פירוט לוחות הזמנים להליכי המכרז:
מפגש מציעים חובה ייערך ביום  01/01/7102בשעה  01:11המפגש יערך בחדר דיונים במשרדי
האשכול ברח' סמילו  ,27נתיבות (להלן" :מפגש המציעים") .במפגש זה יש לרכז את כל השאלות
במידה וקיימות ,ולהעלותן במפגש המציעים .לאחר המפגש יתקיימו ימי סיור (רשות) באתרי
ההתקנה ,כמו כן יתקבלו שאלות בכתב בלבד עד ליום  71/01/7102בשעה  .07:11לברורים ושאלות
ניתן לפנות בכתב בלבד למייל Hayyimke@westnegev.org.il


השתתפות במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתף במכרז ,מציע אשר לא
ישתתף במפגש המציעים לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו תיפסל.



ימי סיור באתרי ההתקנה המיועדים (רשות):
ימי הסיור באתרי ההתקנה יתקיימו בתאריכים  ,02-01/01/7102זאת במידה ותעלה דרישה מן
המציעים .הודעה על קיום הסיורים ומועדם המדויק תינתן עם תום מפגש המציעים.
חתימת המציע
___________

6


מובהר כי מציעים אשר לא ישתתפו בימי הסיור או בחלקם באתרי ההתקנה ,לא תתקבל כל טענה
בנוגע להצעתם ו9או הצעה של מציע אחר במכרז ,וכל האחריות בנוגע לנושא זה יחול עליהם בלבד
ולא תהינה להם כל טענה כלפי המזמינה ו9או וועדת המכרזים.

 המועד האחרון להגשת שאלות ו9או בקשות להבהרה – 3/91/90/12
הוועדה המשותפת תהיה רשאית ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה המוחלט ,לדחות או להקדים את המועדים
הנקובים לעיל .הודעה אודות דחיה או הקדמה תישלח לכל המשתתפים בהליך.

.5

חתימה על מסמכי המכרז
הנכם מתבקשים לעיין היטב בכל החומר המצ"ב ולהחזיר לנו את הצעתכם שתכלול את כל המסמכים
המפורטים בסעיף  10להלן ,כשהם מלאים וחתומים על ידי המוסמכים לחתום עליהם בכל עמוד ועמוד,
כולל בעמודי המפרט הטכני המיוחד והתוכניות אשר יימסרו כחלק בלתי נפרד מהצעת המציע.

.1

מועד הגשת המכרז
את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה עד יום  07/00/7102בשעה  07:11לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי
מוא"ז בני שמעון שבצומת בית קמה .בכל מקרה ,יש להחזיר את מסמכי המכרז במלואם .הצעות אשר
יוגשו לאחר מועד ההגשה לא יתקבלו.

.2

רכישת מסמכי המכרז
מסמכי המכרז יועמדו למכירה במשרדי בני שמעון החל מיום  74/11/7102בימים א'-ה' בין השעות
( ,//://-15://לא כולל ימי חופשה וחגים בהם משרדי בני שמעון יהיו סגורים) .רכישת מסמכי המכרז
תועמד בתמורת לתשלום סך של  ₪ 7,511כולל מע"מ (שלא יוחזרו) ,בשיק לפקודת "אשכול יישובי הנגב
המערבי" .יש לברר טרם הגעה לרכישת המסמכים האם משרדי המועצה פתוחים בטלפון:
08-99117449 08-9915811

.7

תוקף ההצעות
התקופה בה תחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא  1חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

.1

הצעת מחיר
המציע מתחייב למלא "בהצעת הקבלן" מסמך  1הצעות נפרדות עבור השירותים הבאים :עבור ביצוע
שירותי הקמה (סעיף  ,)2.1.1עבור ביצוע שירותי תפעול ותחזוקה (סעיף  )2.1.0ולציין את התפוקה השנתית
לה הוא מתחייב (סעיף .)2.1.3

.01

בחירת ההצעה הזוכה
ועדת המכרזים המשותפת אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.
ההצעה אשר תקבל את מירב הנקודות (סעיף  5לתנאי המכרז מסמך  )0תחשב כהצעה הזולה ביותר ותוכרז
כהצעה הזוכה.
חתימת המציע
___________
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כמו כן ,הרשויות שומרות לעצמן את הזכות להגדיל או להקטין את היקף העבודות ,כהגדרתם בהסכם
ההתקשרות המצורף כנספח למכרז זה ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לדיני המכרזים ,להזמין מהזוכה
את העבודות כולן או רק חלק מהן ,הכל על פי שיקול דעתן הבלעדי וללא צורך בהנמקה ,והמציעים
מוותרים ומנועים מראש מלהעלות כל טענה ו9או תביעה בעניין זה .במקרה כאמור ייחתם חוזה עם סכום
שונה מן ההצעה בהתאם לעבודות שהוזמנו.

ועדת המכרזים המשותפת שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול ו9או לדחות את
הצעתו של מציע ,לגביו היה לה ו9או לרשויות המשתתפות במכרז ניסיון רע ו9או כושל במהלך השנים
האחרונות לרבות במקרה של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו ,הפרת חוזה ע"י המציע ,חשד למרמה,
תביעות בלתי סבירות בעליל וכיו"ב.
.00

צו התחלת עבודה
מודגש בזאת ,כי מתן צו תחילת עבודה  ,כהגדרתו בהסכם ההתקשרות המצורף כנספח למכרז זה ,מותנה
בקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי חוק מהרשויות המוסמכות ובפרט היתר בניה ואישור
חברת חשמל לישראל לכניסה למכסה  ,במידה ויידרשו ,הרשות תהיה רשאית להתאים את היקף התמורה
בגין ביצוע העבודות בהתאם לתוצאות המכרז ולתקציב שיהיה קיים במועד צו התחלת העבודה.

.07

כללי
א .המציע יפרט בטופס הצעת המחיר המצורף למכרז זה (מסמך  )1את המחירים המוצעים על ידו עבור
ביצוע השירותים ,על פי החלוקה המתבקשת בטופס .בהצעה יצוין רכיב המע"מ .הצעה שלא יצוין בה
רכיב המע"מ ,תיראה ככוללת מע"מ.
ב .כל שינוי או תוספת שייעשו באילו ממסמכי המכרז ,לרבות בטופס הצעת המחיר ו9או בהסכם
ההתקשרות , ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה ,למעט במקומות בהם המציע נתבקש לכך מפורשות.
ג .על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה וביתר מסמכי המכרז .אי מילוי אחת או
יותר מהדרישות ,עלול לגרום לפסילת ההצעה.

ד .על המציע לשים לב להוראות הביטוח המפורטות בחוזה (מסמך  )13ועליו לבדוק את המבטחים שלו
את העלות של הביטוחים והיכולות להמציא את הביטוחים כפי הנדרש במכרז .מציע אשר יזכה ולא
יסדיר ביטוח כאמור ללא כל שינוי בתוכנו ,עלולה זכייתו להיפסל והערבות שהגיש תחולט והכל כפי
שיקול דעת של המזמינה.

חתימת המציע
___________

8
.07

חוברת המכרז כוללת:
א .הזמנה להציע הצעות (מסמך זה).
ב .תנאי המכרז – מסמך .7
ג .ערבות להבטחת הצעה – מסמך .7
ד .הצהרת המשתתף במכרז  -מסמך .4
ה .טבלת ניסיון המציע כקבלן ראשי בעבודות דומות ובהיקף דומה .מסמך .5
ו .הצעת הקבלן  -מסמך .1
ז .פרוטוקול ישיבת דירקטוריון – מסמך .2
ח .אישור זכויות חתימה – מסמך .7
ט .תצהיר חוק עסקאות גופים ציבוריים – מסמך .1
י .אישור רו"ח– מסמך .01
יא .העתק קול קורא – מסמך .00
יב .רשימת אתרים ברשויות והספקי מתקנים מוערכים – מסמך 07
יג .נוסח חוזה ונספחיו .מסמך .07
בכבוד רב,
וועדת המכרזים המשותפת

חתימת המציע
___________
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רשויות אשכול נגב מערבי
מכרז פומבי משותף מס' 10/7102
תנאיי המכרז – מסמך 7
.0

כללי
ההצעות למכרז כפופות באופן מוחלט לאמור במסמכי המכרז אשר כוללים את כל המסמכים
כאמור בסעיף  10להזמנה להציע הצעות (מסמך  ,)0לרבות כל מסמך נוסף שהגיע לידי המשתתפים
לפחות  0ימי עבודה לפני המועד האחרון להגשת ההצעות ואשר נאמר בו במפורש כי הוא מהווה
חלק ממסמכי המכרז( .להלן" :מסמכי המכרז").
למען הסר ספק מובהר ,כי כל התנאים ,התניות ,ההסברים וההנחיות המפורטים במסמכים שצוינו
כ"מסמכי המכרז" מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

.0

תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להשתתף במכרז כל מי שעונה ,במועד הגשת הצעת המחיר ,על כל התנאים המצטברים
הבאים:
א.

תאגיד רשום כחוק (חברה בע"מ או שותפות רשומה)  -למען הסר ספק מובהר בזה ,כי לא
רשאים להשתתף חבר יחידים שאינו מאוגד בתאגיד רשום כחוק וכן לא רשאיות להשתתף
חברות או שותפויות במיזם משותף או בכל דרך אחרת אלא אם נרשמו יחדיו ,בתאגיד רשום
כחוק.

ב.

ניסיון ויכולת המציע
 .1למציע ניסיון מוכח בביצוע מלא של שלבי הרישוי ,התכנון ,הרכש ,האספקה ,ההקמה,
הבדיקות ,התפעול ,הניטור ,מתן האחריות ,והתחזוקה המונעת והמתקנת של
מתקנים פוטו-וולטאים על גגות ,וכן של אספקת כל שירות ו9או עבודה אחרים
הנדרשים במסגרת פרויקט להקמת מתקנים כאמור ,על בסיס " ,"Turn-Keyכמקובל
בפרויקטים מסוג זה ו9או הנדרשים מכוח הדין .ניסיון זה ייצבר בידי המציע כקבלן
ראשי מבצע יחיד;
 .0להוכחת הניסיון הנדרש הנ"ל ,על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:


רשימת מתקנים פוטו-וולטאים אותם הקים ,מפעיל ומתחזק המציע .על
הרשימה לכלול מתקני  PVבהספק מותקן מצטבר של לפחות kWp 71,111

(פאנלים) במתח נמוך בשטח מדינת ישראל ,עבור לפחות  1לקוחות
חיצוניים שונים ,מתוכם  kWp 7,111ברשויות מקומיות ,ושהוקמו במהלך
ארבעת ( )4השנים שלפני פרסום מכרז זה.

חתימת המציע
___________
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לצורך סעיף זה לא ייחשב כל מתקן ש( :א) הספקו נמוך מkWp 5/ -

(פאנלים); או (ב) מתקן שחובר לרשת החשמל לפני פחות משנה; או (ג) מתקן
בו המציע לא ביצע כקבלן ראשי יחיד את כל תכולת השירותים הדרושים
במסגרת פרויקט זה ,כמפורט במסמכי מכרז זה.
ביחס לכל מתקן יצוינו (א) זהות הלקוח המזמינה ופרטי יצירת קשר עמו; (ב)
הספק המתקן; (ג) מיקום המתקן; (ד) תכולת השירותים שסופקו; (ה) מועדי
תחילת העבודות וחיבור המתקן לרשת החשמל; (ה) נתונים אודות ייצור
החשמל בשנה האחרונה ואודות תקלות שהתרחשו בשנה האחרונה.


המלצות מלפחות  1לקוחות חיצוניים שונים ,שאינם קשורים משפטית ו9או
עסקית למציע ,ושהמתקנים שסופקו להם מופיעים ברשימת המתקנים הנ"ל.

 .3המציע או קבלן החשמל מטעמו הינו בעל סיווג קבלן חשמל רשום בפנקס המנוהל על
ידי רשם הקבלנים תחת קבוצה א' ענף  ,11/ו9או תחת קבוצה א' ענף  ,1/1בסיווג 1
לפחות .להוכחת דרישה זו על המציע לצרף תעודות תקפות המעידות על הרישום
הנ"ל.
 .1צוות עובדי המציע (כעובדים מן המניין של המציע או של קבלן משנה אחד עמו
המציע עובד באופן שוטף בתחום הפוטו-וולטאי) הינו בעל ניסיון ,כשירות ומיומנות
בביצוע השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה .להוכחת דרישה זו על המציע לצרף
את המסמכים הבאים:


פרטיו האישיים ,פירוט ניסיונו ותעודות רלוונטיות תקפות של מהנדס חשמל
רשום בפנקס המהנדסים הרשמי ,בעל רישיון חשמלאי מהנדס ,בעל ניסיון
של לפחות  3שנים בתכנון ופיקוח על עבודות חשמל בפרויקטים להקמת
מתקנים פוטו-וולטאים.



פרטיו האישיים ,פירוט ניסיונו ותעודות רלוונטיות תקפות של מהנדס
קונסטרוקציה רשום בפנקס המהנדסים הרשמי ,בעל ניסיון של לפחות 1
שנים בתכנון ופיקוח על עבודות קונסטרוקציה בפרויקטים להקמת מתקנים
פוטו-וולטאים.



פרטיו האישיים ,פירוט ניסיונו ותעודות רלוונטיות תקפות של מנהל
הפרויקט מטעם המציע .מנהל הפרויקט יהיה בעל תואר הנדסאי או תואר
אקדמי בתחומי הניהול ,ויהיה בעל ניסיון של לפחות  3שנים בניהול והובלה
של פרויקטים פוטו-וולטאים .מנהל הפרויקט יהיה נציגו של המציע מול
המזמינה במהלך כל משך ביצוע הפרויקט.



פרטיו האישיים ,פירוט ניסיונו ותעודות רלוונטיות תקפות של ממונה
בטיחות מוסמך ומוכר ,בעל ניסיון של לפחות  1שנים בייעוץ ,ליווי ופיקוח על
העבודות הנדרשות מהמציע במסגרת מכרז זה.

חתימת המציע
___________
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מובהר כי המציע מתחייב להעסיק את כל בעלי המקצוע אותם כלל בהצעתו
למשך כל תקופת ביצוע הפרויקט ,ולא להחליפם אלא לאחר קבלת אישור
מראש ובכתב של הרשות הרלוונטית עמה יחתום על ההסכם.

ג.

השתתף נציג מטעם המציע במפגש המציעים.

ד.

המציע הגיש את כל המסמכים כמפורט במסמך זה ,במלואם ולאחר שמולאו בהם כל
הנתונים והפרטים הנדרשים ונחתמו בחתימה מוסמכת כנדרש ,לרבות על פי סעיף  1להלן.

ה.

המציע יצרף ערבות בנקאית אוטונומית כמפורט בתנאי המכרז ע"ס .₪ 511,111

ו.

המציע בעל מחזור כספי של  15,///,///שקלים חדשים בשנים  0/15 ,0/11ו .0/11 -להוכחת
עמידתו בתנאי סף זה ,בעניין המציע יצרף אישור רו"ח.

דרישות נוספות
 .3.1המציע מתחייב כי קרא את ההתחייבויות של הרשויות המפורטות בקול קורא מספר 1118
"תמיכה ברשויות מקומיות עבור פרויקטים להפחתת זיהום אוויר ופליטות שמקורם במבנים
ותשתיות הרשויות המקומיות" אשר התפרסם על ידי המשרד להגנת הסביבה" וכי העבודות
אשר יבוצעו על ידי יעמדו בהתחייבויות להם התחייבו הרשויות כלפי המשרד להגנת הסביבה.
 .3.0המלצות ,ואישור הלקוח על פרטי העבדות.

.1

אופן הגשת הצעות
 .1.1את ההצעה יש להגיש בטפסים המקוריים ,כאשר מולאו בהם בדיו כל הפרטים הנדרשים ללא
יוצא מהכלל .מחיקות בגוף ההצעה ,אי מילוי כל הפרטים ,מילוי פרטים לא ברורים או
כתיבת ההצעה או חלק ממנה בעיפרון  -עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 .1.0מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על המציע לרשום במקומות המיועדים לכך בטופס הצעת
המחיר (מסמך  )1את התמורות הסופיות שהוא מבקש עבור מתן השירותים ,על פי החלוקה
המתבקשת בטופס .על המציע לכלול בהצעתו את רכיב המע"מ.
 .1.3כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל
אופן אחר שלא כאמור במסמכי המכרז ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
היה למציע הערות או הסתייגויות ,עליו לפרטן בדף נפרד שיצורף להצעתו ובמקרה כזה חלה
עליו חובה להבהיר ,באותו דף עצמו ,אם הצעתו תקפה גם אם לא יתקבלו הערותיו או
הסתייגויותיו או חלק מהן .לא עשה כן המציע ,רשאית וועדת המכרזים לראות בהצעתו
הצעה מסויגת ולפסול את ההצעה רק בשל כך.
 .1.1מצא המציע סתירה ,שגיאה או אי התאמה במסמכי המכרז או ספק בקשר למובנו המדויק
של עניין כלשהו ,עליו להודיע על כך לוועדת המכרזים  ,בכתב ,לפחות  3ימי עבודה לפני
המועד האחרון להגשת ההצעות.
חתימת המציע
___________
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במידה וועדת המכרזים תמצא ,כי אמנם קיים פגם כאמור ,תודיע על כך לכל המשתתפים
במכרז ,קרי :כל מי שרכש את מסמכי המכרז.
 .1.5על המציע לחתום ,בחתימה מלאה על פי אישור מורשי החתימה שצירף להצעתו בכל מקום
שנרשם בו "חתימת המציע" או "חתימת הקבלן" וכן בתחתית כל דף ממסמכי המכרז ללא
יוצא מן הכלל.
העדר חתימה או קיומה של חתימה חלקית בלבד ,כגון :חתימה אחת היכן שנדרשות שתי
חתימות ,העדר חותמת ברורה וכו' ,על מסמכי המכרז או חלק מהם ,עלולה לגרום לפסילת
ההצעה.
 .1.1כל העלויות הכרוכות ,באופן ישיר או עקיף ,בהגשת ההצעה למכרז ומבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל ,לרבות אגרות או תשלומים הנדרשים בגין מסמכים ותעודות שיש לצרפם
להצעה ולרבות עלות הגשת ערבות בנקאית וכל הוצאה או עלות אחרת ללא יוצא מן הכלל,
יחולו על המציע בלבד .למען הסר ספק מובהר בזה ,כי גם במקרה בו יבוטל המכרז מכל סיבה
שהיא ו9או הרשויות או מי מהן ,כל אחת בנפרד או ביחד ,תחליט שלא לבצע את העבודות או
כל חלק מהן ,לא יהיה המציע זכאי להחזר עלויות או הוצאות כלשהן בגין רכישת מסמכי
המכרז ו9או בגין השתתפותו במכרז.
 .1.2ההצעה תוגש ידנית על ידי המציע או ע"י שליח מטעמו למשרדי בני שמעון כאמור במסמכי
המכרז עד למועד האחרון להגשת ההצעות.
בכל מקרה לא יתקבלו הצעות ששוגרו בדואר וכן לא תתקבל כל הצעה מעבר למועד האחרון
להגשת ההצעות  ,יובהר כי הצעות אשר יתקבלו לאחר המועד האחרון להגשת להצעות ייפסלו
ולא ייפתחו כלל.
 .1.8במקרה וכמות המסמכים רבה יש לפצל ל 0-מעטפות .בכל מקרה ,יש להחזיר את מסמכי
המכרז במלואם כאשר הם מלאים וחתומים כדין ע"י המציע .
 .1./הוועדה המשותפת רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי ,לדחות את
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ובלבד שהודיעה על כך לכל מי שהשתתף בימי
הסיורים ,לפחות  0ימי עבודה לפני המועד להגשה אותו היא משנה.
.5

מסמכים שצירופם נדרש
 .5.1על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים ,ללא יוצא מהכלל ,במדויק ועל פי הנוסח
שנדרש:

)1

כל מסמכי המכרז ,כפי שהם מפורטים לעיל ,על גבי הטפסים המקוריים ולאחר
שמולאו בהם בדיו כל הפרטים הנדרשים ,ללא יוצא מהכלל ,ושנחתמו בחתימה
מוסמכת כנדרש ובכלל זה הסכם ההתקשרות המצורף ונספחיו המהווים חלק בלתי
נפרד ממסמכי מכרז זה.

)0

העתק חשבונית עבור רכישת מסמכי המכרז.
חתימת המציע
___________
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)3

ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס ( ₪ 511,111להלן" :ערבות להבטחת ההצעה") כאשר
המדד הבסיסי יהיה מדד חודש אוגוסט  0/12כפי שיפורסם ביום  05.11.02לפקודת
"מועצה אזורית בני שמעון" אשר תעמוד בתוקפה ,עפ"י הקבוע בה ,עד ליום 1.1.1/
נוסח ערבות יהא לפי הנוסח המצורף למסמך זה והמסומן כנספח "ערבות להבטחת
ההצעה"  ,יובהר כי כל שינוי ו9או תוספת לנוסח הערבות עלולים לפסול את הצעת
המציע.

)1

אישור בדבר ניהול ספרי חשבונות כחוק מפקיד שומה או מרואה חשבון ,תקף למועד
הגשת ההצעה.

)5

אישור על היות המציע עוסק מורשה מטעם מס ערך מוסף ,תקף למועד הגשת ההצעה.

)1

אישור בתוקף על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס) ,התשל"ו.1/21-

)2

על משתתף במכרז שהוא תאגיד לצרף:
א.

עותק מתעודת ההתאגדות מאת רשם החברות או השותפויות או האגודות
השיתופיות.

ב.

עותק מפרוטוקול הנהלת התאגיד הכולל החלטה בדבר השתתפות במכרז,
מאושר ע"י עוה"ד של התאגיד.

ג.

פירוט עדכני של מורשי החתימה של התאגיד ,לרבות צירופי החתימות
הנדרשים ,מאושר ע"י עוה"ד של התאגיד או רוה"ח שלה.

ד.

תמצית מידע עדכנית מרשם החברות ,המפרטת את בעלי המניות בתאגיד ואת
היותו של המציע תאגיד פעיל.

)8

העתק מתעודת הרישום ,בפנקס המנוהל על ידי רשם הקבלנים ,של המציע או של קבלן
החשמל מטעמו ,כמתבקש על פי סעיף 0בג' למסמך ( 0תנאי המכרז) של מכרז זה.

)/

טופסי ניסיון המציע כקבלן ראשי בדבר ביצוע עבודות כמתבקש על פי סעיפים 0בא' ו-
0בב' למסמך ( 0תנאי המכרז) של מכרז זה.

)1/

טופסי פרטים אישיים ,ניסיון ותעודות רלוונטיות של בעלי המקצוע שהמציע מחויב
להעסיקם כמתבקש על פי סעיף 0בד' למסמך ( 0תנאי המכרז) של מכרז זה.

)11

המלצות כמתבקש על פי סעיף 0בב' למסמך ( 0תנאי המכרז) של מכרז זה..

)10

אישור רואי חשבון על מחזור כספי מעל ( ₪ 15,///,///לא כולל מע"מ) של המציע לכל
אחת מהשנים  0/15 ,0/11ו.0/11 -

חתימת המציע
___________
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 .5.0למען הסר ספק מובהר בזה ,כי צירוף כל המסמכים הנ"ל ,ללא יוצא מהכלל ,במדויק ועל פי
הנוסח שנדרש ,מהווה תנאי מוקדם יסודי להשתתפות במכרז ולכן השמטת מסמך
מהמסמכים שפורטו או הגשת מסמך שיש בו סטייה מהנוסח ומהתוכן שנדרשו ,עלולים
לגרום לפסילת ההצעה .אין באמור לעיל בכדי לגרוע מסמכותה של וועדת המכרזים אשר
תוקם לצורך מכרז זה לאשר צירוף מסמכים אשר לא צורפו מלכתחילה ובלבד שהדבר
אפשרי על פי הדין והפסיקה.

.1

אמות מידה לבחירת הזוכה:
 .1.1ועדת המכרזים המשותפת אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.
 .1.0ועדת המכרזים המשותפת רשאית לערוך את כל הבדיקות הנחוצות לבחינת תנאי הסף.
 .1.3ועדת המכרזים המשותפת תבדוק את כל מסמכי ההצעה ונספחיה בהתאם לתנאי המכרז.
נתגלו טעויות סופר או טעויות חשבוניות – רשאית ועדת המכרזים לתקן אותן תוך מתן
הודעה למציע .ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה שלא על פי הוראות מכרז זה
או חלקן ו9או שתהיה חסרה ,מוטעית או מבוססת על הנחות בלתי נכונות ,זולת אם החליטה
ועדת המכרזים אחרת מטעמים שירשמו.
 .1.1ועדת המכרזים המשותפת שומרת על זכותה לדרוש כל מסמך9מידע הדרוש לניהול תקין והוגן
של המכרז ,לרבות מסמך 9מידע בדבר כישוריו ,ניסיונו ,יכולתו של המציע.
 .1.5משקל ההצעות שעברו את תנאי הסף יעשה כמפורט להלן:
.1.5.0

לתמורה עבור הקמה יינתן משקל של .21%

.1.5.7

לתמורה עבור תפעול ותחזוקה יינתן משקל של .71%

.1.5.7

לתפוקה שנתית ממוצעת הגבוהה ביותר יינתן משקל של .01%

 .1.1בחינת הניקוד ייערך כדלקמן
.1.1.1

עבור ההצעה בסעיף תמורת הקמה יינתן משקל של  2/%מסך הניקוד ,ההצעה
הזולה ביותר תקבל את מירב הנקודות וייתר ההצעות ישוקללו בהתאם.

.1.1.0

עבור ההצעה בסעיף תמורת התפעול והתחזוקה יינתן משקל של  0/%מסך הניקוד,
ההצעה הזולה ביותר תקבל את מירב הנקודות וייתר ההצעות ישוקללו בהתאם.

.1.1.3

עבור ההצעה למתן תפוקה שנתית ממוצעת יינתן משקל של  1/%מסך הניקוד,
המציע אשר המערכת שלו תעניק תפוקה ממוצעת הגבוה ביותר יקבל את מירב
הנקודות ,וייתר ההצעות ישוקללו בהתאם.

 .1.2בדיקת ההצעות תעשה בהתאם למפורט להלן:

חתימת המציע
___________
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.2

.1.2.0

בדיקת התנאים המוקדמים – הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף המפורטים במסמכי
המכרז ,תיפסל.

.1.2.7

בדיקת הצעות המחיר הצעות אשר עמדו בתנאי הסף ינוקדו על פי המשקלות
במכרז.

.1.2.7

ההצעה הזוכה – ההצעה אשר תקבל את מירב הנקודות ותחשב כהצעה הזולה
ביותר תיבחר כהצעה הזוכה.

הוראות שונות
 .2.1המציע שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז (להלן" :הזוכה") מחויב להמציא לכל רשות
בנפרד את כל המסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז לרבות תנאי החוזה ,כולל ערבות
בנקאית לביצוע החוזה ואישור על קיום ביטוח כנדרש בחוזה ,וכן לחתום על החוזה ,וזאת
בתוך  2ימים מיום שקיבל הודעה בכתב על זכייתו במכרז .סמוך לאחר חתימת החוזה
והמצאת ערבות הביצוע וקיום הביטוח לכל אחת מהרשויות תקבל בני שמעון אישור
מהאשכול שניתן להחזיר לזוכה את הערבות הבנקאית שהופקדה על ידו כערבות להשתתפות
במכרז.
 .2.0חזר בו הזוכה מהצעתו ,במלואה או בחלקה ,ו9או לא המציא את כל המסמכים הנדרשים
לחתימת החוזה ,ו9או לא חתם על החוזה עד למועד המצוין בסעיף  2.1לעיל ,ו9או לא מילא
אחר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו לפי תנאי המכרז  -תחלט בני שמעון את הערבות
הבנקאית להשתתפות במכרז והזוכה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו9או תביעה בעניין זה.
סכום מלוא הערבות שימומש כאמור ,יהווה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזקים שיגרמו
לוועדת המכרזים ו9או למי מטעמה מבלי שאלו יצטרכו להוכיח את נזקיהן כאמור ,והמציע
מצהיר ומסכים כי סכום זה הוא סכום הפיצויים הנכון המגיע לוועדת המכרזים ו9או למי
מטעמה בגין הפרת התחייבות המציע כאמור לעיל וזאת מבלי לגרוע מיתר התרופות
העומדות.
 .2.3על אף האמור בסעיף  2.0לעיל ,הרי בהתקיים הנסיבות המפורטות בו ,רשאית כל רשות בפני
עצמה  -אך לא חייבת  -לראות את החוזה שהוגש חתום ע"י הזוכה במסגרת הצעתו כחוזה
תקף מיד לאחר שהוסיף בו את חתימתו ולנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותו על פי החוזה
ועל פי כל דין לשם אכיפתו של החוזה או לשם השגת כל תרופה ו9או סעד אחר שהוא זכאי לו
על פי החוזה ו9או על פי כל דין.
 .2.1ערבויות בנקאיות להשתתפות במכרז שהופקדו בבני שמעון ע"י מציעים שלא זכו במכרז,
ואשר לא חולטו כאמור ,יוחזרו לאותם מציעים סמוך לאחר חתימת החוזה עם הזוכה ,ובכל
מקרה ,לא יאוחר מ 3-חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
 .2.5היה ולא ייחתם חוזה לפני תום תוקף הערבות להבטחת ההצעה ,המציע הזוכה ימציא לבני
שמעון  ,לא יאוחר מ 2-ימים לפני תום תוקף הערבות ,המחאה של הזוכה על הסך הנקוב
בערבות הנ"ל ,חתומה כדין וללא תאריך פירעון .ההמחאה תשמש ערובה להבטחת ההצעה
במקום הערבות .הערבות ,עם פקיעתה ,תוחזר למציע הזוכה.
חתימת המציע
___________
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 .2.1ועדת המכרזים רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהנמקה ו9או בהסכמה מצד
הזוכ ה או כל מציע אחר ,להסב את המכרז ו9או כל חלק הימנו ו9או את החיובים והזכויות
הכלולים בו ,במלואם או בחלקם ,לכל יחיד או תאגיד ,בכל שלב של המכרז ולמשתתפים
במכרז ו9או לכל צד ג' אחר לא תעמוד כל טענה ו9או תביעה בעניין זה .הזוכה במכרז לא יהא
רשאי להסב את זכויותיו או חובותיו על-פי המכרז לצד ג' כלשהו.
 .2.2התקופה בה תחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא  1חודשים מהמועד האחרון להגשת
ההצעות.
.7

ביטול מכרז ,מסירת ביצוע ,ביצוע חלקי ,פיצול מכרז
 .8.1ועדת המכרזים רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט לבטל את המכרז בכל שלב או למסור
לזוכה לביצוע חלק מן העבודות בלבד.
 .8.0מובהר ומודגש בזאת במפורש כי כל אחת מבין מי מהרשויות המשתתפות במכרז ביחד או
בנפרד שומרות לעצמן במפורש את הזכות לבצע חלק מהמכסה9ו9או מהעבודות ו9או
מהכמויות הכוללות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות ,כמו כן שומרות הרשויות
המשתתפות במכרז לעצמן את הזכות על אף כל האמור במכרז זה ,לבצע חלק בלבד
מהעבודות נשוא המכרז מבלי שהפסקת ביצוע העבודה או ביטול חלק ממנה יחייבו את
הרשויות שביטלו בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא למציע והמציע מוותר בזאת על כל דרישה
ו9או תביעה ו9או טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בביצוע חלק מהעבודות נשוא
המכרז.
 .8.3אם יחליטו הרשויות המשתתפות במכרז או חלקן כאמור שלא לבצע את כל העבודות ואו לא
לחתום על החוזה ו9או לא לבצעו לא תהיה למשתתפים במכרז או לזוכה כל תביעה ו9או
דרישה ו9או טענה מכל סוג שהוא.

./

איש קשר  -חיים כהן טלפון מס' /51-5181800

.1/

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הינו יום  ,07/00/7102עד השעה  07:11מעטפות שיגיעו
לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה.
בכבוד רב,
ועדת המכרזים המשותפת

חתימת המציע
___________
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מכרז מס' 10/7102
"ערבות להבטחת ההצעה"  -מסמך 7
לכבוד
מועצה אזורית בני שמעון

הנדון :ערבות בנקאית מס'____________
 .1אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום ,עד לסכום כולל של ( ₪ 511,111להלן":סכום הערבות"),
שתדרשו מאת __________________ (להלן" :הנערב") ,בקשר למכרז מספר  /190/12סכום
הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי ,או ע"י מוסד ממשלתי אחר (להלן" :המדד") ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא המדד בגין חודש אוגוסט  0/12שפורסם ביום .05.11.02

"המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהא המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י
ערבות זו.
"הפרשי ההצמדה" לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה ,הסכום השווה למכפלת ההפרש בין
המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה ,מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא
כל הפרשי הצמדה.

 .0ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות ,בתוספת הפרשי הצמדה,
מבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את
התשלום תחילה מאת הנערב.
 .3לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר מ 2-ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם
את הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד.
 .1ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  0.0.01ועד בכלל .כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל על
ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 .5אנו נותנים בזאת הסכמתנו הבלתי חוזרת לכך שמועצה אזורית בני-שמעון תוכל לפי שיקול דעתה
המוחלט ,לפנות אל הבנק ולדרוש את הארכת תוקף הערבות מעת לעת ואנו מעניקים אף הסכמתנו
לכך שהבנק יאריך את תוקף הערבות ,ככל שיידרש על ידן.
בכבוד רב,
בנק ______________________
טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף.

חתימת המציע
___________
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מכרז מס' 10/7102
הצהרת משתתף במכרז – מסמך 4
.1

אני ,הח"מ ,מאשר9ת כי קראתי בעיון את כל מסמכי מכרז לעיל והמהווים ,או עתידים להוות,
כולם יחד ,את החוזה לביצוע העבודות האמורות ,ביקרתי במקומות המיועדים לביצוע העבודות
לרבות המקומות הסמוכים להם ,דרכי גישה ,התשתיות הקיימות וכל מקום או מתקן אחרים
העשויים להשפיע על ביצוע העבודות.

.0

הנני מצהיר9ה בזה ,כי הבנתי את כל המסמכים על פרטיהם וכי מקום ביצוע העבודות ,תנאי
הגישה וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים או עשויים להשפיע על מהלך ביצוע העבודות ו9או על
היקף הוצאות העבודות ,ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך ביססתי את הצעתי.

.3

הנני מתחייב9ת לבצע את העבודות האמורות בהתאם לתנאים המפורטים בכל מסמכי המכרז,
כולם יחד ,לפי המחירים ותנאי התשלום המופיעים במסמך ( 1הצעת הקבלן) למכרז זה ,והנני
מקבל9ת על עצמי לבצע את העבודות האמורות לשביעות רצונה הגמור של הרשות הרלוונטית
עימה אני אחתום על ההסכם לביצוע העבודות בהתאם למכרז זה.

.1

אני מצהיר כי העבודות ו9או השירותים אשר יבוצעו על ידי יעמדו בסטנדרטים ו9או בהתחייבויות
להם התחייבו הרשויות כאמור בקול קורא מסמך 00

.5

אם הצעתי למכרז תתקבל ,הנני מתחייב9ת ,בתוך  2ימים מיום הודעתכם על כך ,או תוך זמן אחר
שייקבע על ידכם ,לחתום על חוזה ,לרבות כל המסמכים המהווים חלק מהחוזה ולהפקיד בידי
הרשות הרלוונטית עימה אני אחתום על ההסכם ערבות בנקאית לביצוע החוזה ,בנוסח ובשיעור
הנקובים בחוזה וכן למסור לידי הרשות הרלוונטית עמה ייחתם ההסכם לביצוע העבודות כל
מסמך ו9או תעודה אחרת ,לרבות אישור על עריכת ביטוח ,כנדרש בתנאי החוזה.

.1

במידה ולא אמלא את התחייבותי המפורטת לעיל ,במלואה או בחלקה ובתוך הזמן הנקוב בה
ולרבות אם לא אמלא אחר כל התנאים המופיעים במסמכי המכרז ללא יוצא מהכלל ,ולרבות אם
יתברר ,כי אינני עומד9ת בתנאי הסף למכרז ,תהיה הוועדה פטורה מכל אחריות ו9או התחייבות
כלפי ותהיה זכאית למסור את העבודות לכל מציע אחר.
כמו כן ,במקרה כזה ,אני מתחייב9ת לשלם לוועדה המשותפת פיצוי מוסכם ומוערך מראש ,מבלי
כל צורך בהוכחת נזק או גובה נזק מצדה ,וזאת בסך השווה לסכום הנקוב בערבות הבנקאית
שהפקדתי בידי בני שמעון להבטחת הצעתי זו (להלן" :הפיצוי המוסכם") ,הוועדה המשותפת
תהיה זכאית לגבות את הפיצוי הזה ע"י חילוט הערבות הבנקאית ו9או בדרך אחרת ואני מוותר9ת
מראש על כל טענה ו9או תביעה בעניין זה.

חתימת המציע
___________
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.2

ידוע לי ,בין היתר ,כי ועדת המכרזים רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז
לתקופה שלא תעלה על  15יום מתום המועד האחרון המקורי להגשת ההצעות וכן ידוע לי ,בין
היתר ,כי האשכול ו9או הרשות הרלוונטית עמה ייחתם ההסכם לביצוע העבודות רשאים לדחות
את המועד לתחילת ביצוע העבודות לתקופה שלא תעלה על ( 10שנים עשר) חודשים מהיום שנועד
לתחילת ביצוע העבודות ובשים לב להצהרתי זו ,ומבלי לגרוע מכלליותה ,אני מוסיף9פה ומצהיר9ה
כי הצעתי זו הינה בלתי חוזרת ,אינה ניתנת לביטול ו9או שינוי ו9או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת
אותי לתקופה כנקוב במכרז.

.8

אני מסכים9מה במפורש ,כי כל עוד לא חתמתי על חוזה המכרז ואף במקרה בו לא אחתום על
חוזה המכרז ,תהיה כל אחת מהרשויות המשתתפות במכרז האשכול זכאית ,אך לא חייבת ,לראות
בהצעתי זו וקבלתה חוזה מחייב ביני לבין המזמינה ,וזאת מבלי לגרוע מזכויות המזמינה לפי
החוזה ו9או תנאי המכרז ו9או על פי כל דין ולרבות זכותה למסור את העבודה לכל אדם אחר וכן
לתבוע ממני את סכומי הנזקים וההפסדים שייגרמו לה עקב כך.

./

כל מסמכי המכרז ,ללא יוצא מהכלל ,מהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי.

.1/

אני מוותר9ת על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי
או הפרת הוראה מהוראות הצעתי זו ועצם חלוף המועד הנקוב בהצעה או עצם אי מילוי או הפרת
ההוראה כאמור ,ישמשו במקום התראה כנ"ל לכל דבר ועניין.

ולראיה ,באתי על החתום:
שם המציע9ה _________________ :מס' תעודת זהות9מס' חברה9מס' שותפות:
_________________
כתובת ______________________________ :מס' טלפון________________ :
חתימות:
שם ______________ :ת.ז ___________________ .חתימה _____________.
.1
חותמת תאגיד ______________________ :תאריך________________ :
* חתימה שני יה מיועדת אך ורק לתאגיד המחויב ביותר מחתימה אחת על פי רשימת מורשי החתימה שלו.

אישור
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע9ו בפני ,עו"ד _______________ במשרדי ברח'
______________

ה"ה

_______________

____________9המוכר9ת לי אישית

אשר

זיהה9תה

ע"י

עצמו9ה

ת.ז.

ו -ה"ה _____________ אשר זיהה9תה עצמו9ה ע"י ת.ז.

____________9המוכר9ת לי אישית ,אשר חתמו בשם החברה על מסמך זה ,והנ"ל מורשים לחתום
ולחייב את החברה כאמור בתקנון החברה.
עו"ד _________________

חותמת _________________

חתימת המציע
___________
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מכרז מס' 10/7102
ניסיון המציע כקבלן ראשי לביצוע עבודות הדומות לעבודות נשוא המכרז– מסמך 5
א.רשימת מתקנים פוטו וולטאים בהתאם לאמור בסעיף ( 7ב) (ב) לתנאי המכרז (מסמך .)7
.0

שם הלקוח _____________________________
סוג מתקן ________________________________
הספק מצטבר ______________
שנת הקמה ___________________

.7

שם הלקוח _____________________________
סוג מתקן ________________________________
הספק מצטבר ______________
שנת הקמה ___________________

.7

שם הלקוח _____________________________
סוג מתקן ________________________________
הספק מצטבר ______________
שנת הקמה ___________________

.4

שם הלקוח _____________________________
סוג מתקן ________________________________
הספק מצטבר ______________
שנת הקמה ___________________

.5

שם הלקוח _____________________________
סוג מתקן ________________________________
הספק מצטבר ______________
שנת הקמה ___________________

.1

שם הלקוח _____________________________
סוג מתקן ________________________________
הספק מצטבר ______________
שנת הקמה ___________________

הערה :יש לצרף המלצות בכתב ואישור הלקוח על פרטי העבודה.
כמו כן יש לצרף חשבון סופי מרוכז ומאושר לתשלום של כל העבודות המפורטות לעיל הזהות או
עולות על היקף העבודות כאמור במכרז.

חתימת המציע
___________
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ב.רשימת רשויות מקומיות
שם הרשות ____________________________ :
סוג השרות _______________________________
היקף השירותים______________________________________________ .
מועד מתן השירותים ____________________
איש קשר ___________________ מס' טלפון ______________________
רשימת רשויות מקומיות
שם הרשות ____________________________ :
סוג השרות _______________________________
היקף השירותים______________________________________________ .
מועד מתן השירותים ____________________
איש קשר ___________________ מס' טלפון ______________________
רשימת רשויות מקומיות
שם הרשות ____________________________ :
סוג השרות _______________________________
היקף השירותים______________________________________________ .
מועד מתן השירותים ____________________
איש קשר ___________________ מס' טלפון ______________________
ג.צלום תעודה מרשם הקבלנים לפיו המציע הינו בעל רישיון תחת קבוצה א' ,ענף  ,1/1בסיווג  1לפחות.
ד.צוות עובדי המציע
.0

מהנדס חשמל
שם העובד __________________________
העובד
של
הניסיון
פירוט
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________
צרוף תעודה מפנקס המהנדסים
העתק רישיון חשמלאי
תקופת תכנון ופיקוח על עבודות חשמל בפרויקט להקמת מתקנים פוטו וולטאים
_____________ שנים.

.7

מהנדס קונסטרוקציה
שם העובד __________________________

חתימת המציע
___________
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העובד
של
הניסיון
פירוט
__ _____________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________
צרוף תעודה מפנקס המהנדסים
תקופת תכנון ופיקוח על עבודות קונסטרוקציה בפרויקטים להקמת מתקנים פוטו
וולטאים _____________ שנים.
.7

מנהל פרויקט
שם העובד __________________________
העובד
של
הניסיון
פירוט
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________
צרוף תעודת הנדסאי או תואר אקדמאי בתחום הניהול
תקופת ניסיון בניוהל והובלה של פרויקטים פוטו וולטאים _____________ שנים.

.4

ממונה בטיחות
שם העובד __________________________
העובד
של
הניסיון
פירוט
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________
תעודת ממונה בטיחות מוסמך
תקופת ניסיון ביעוץ ליווי ופיקוח בהקמת מתקנים פוטו וולטאים _____________
שנים.
הנני מאשר נכונות ומהימנות הנתונים הנ"ל וכן מסכים שהאשכול תפנה לבקשת המלצות מהלקוחות
הנ"ל.
חתימה וחותמת________________________________ :

חתימת המציע
___________
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מכרז מס' 10/7102
הצעת הקבלן – מסמך 1
שם המציע_____________________:

תאריך____________ :

לכבוד,
ועדת המכרזים המשותפת

הנדון :הצעה לביצוע עבודות רישוי ,תכנון ,אספקה ,הקמה ,בדיקה ,מסירה ותחזוקה של מתקנים
לייצור חשמל בטכנולוגיית פוטו וולטאית תחת הסדר "מונה נטו" של חברת החשמל לישראל עבור
הרשויות באשכול
.1

לאחר שקראנו בעיון ובדקנו בקפדנות את חוברת הבקשה לקבלת הצעות על כל מסמכיה וצירופיה,
לרבות המסמכים הרלוונטיים הנזכרים ברשימת המסמכים ואשר לא צורפו לבקשה לקבלת
הצעות (להלן ":הבקשה לקבלת הצעות");

.0

קיבלנו את כל ההסברים שביקשנו בגינם ,הבנו את תוכנם ,ואנו מתחייבים לבצע את עבודתנו
בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

.3

לפני הגשת הצעה זו סיירנו באתרי ההקמה המיועדים (שמצאנו לנכון) המפורטים במסמך , 07
בדקנו את כל הכרוך בביצוע העבודה עמדנו על תנאי הסביבה לרבות  -גישה לאתר ,בדקנו
תשתיות עיליות ותת-קרקעיות (חשמל ,מים ,טלפון ,כבלים ,ביוב וכד')  -הן באתר הבניה והן אצל
הרשויות הרלוונטיות ,וכן ידועה לנו הדרישה שלא לגרום הפרעות או מטרד לפעילות השוטפת של
הדיירים במבנים או בשטחים הסמוכים ,ומצאנו אותם מתאימים לצרכינו ואנו מתחייבים לבצע
את עבודתנו בכפוף לדרישות המוגדרות בהם ,מתכבדים להגיש לכם בזאת את הצעתנו לביצוע
העבודה על פי התנאים המפורטים במסמכי הבקשה לקבלת הצעות.

.1

הוברר לנו להנחת דעתנו כי המסמכים המפורטים בסעיף  10בהזמנה להציע הצעות (מסמך )0
כוללים את כל התיאורים ,הכמויות ,התנאים והפרטים האחרים הדרושים על מנת להגיש את
הצעתנו זו ולבצע את כל העבודות המתוארות בה.

.5

קיבלנו מנציגי הרשויות ומכל יתר הגורמים את כל ההסברים אשר ביקשנו לדעת.

.1

לקחנו בחשבון את כל האמור לעיל במתן הצעתנו זו.

.2

תמורת השירותים
2.1

תמורת ביצוע כל השירותים ושאר התחייבויות המציע לפי מסמכי מכרז זה ,אנו מבקשים
את הסכומים כמפורט להלן:

חתימת המציע
___________
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2.0

.1

עבור ביצוע שירותי ההקמה ,כהגדרתם בהסכם המצורף כמסמך  07למכרז זה
("ההסכם") סכום כולל של ______ +₪מע"מ לכל קילו-וואט פאנלים מותקן
("תמורת ההקמה").

.0

עבור ביצוע שירותי התפעול והתחזוקה ,כהגדרתם בהסכם ,סכום שנתי של
_______ ש"ח  +מע"מ לכל קילוואט פאנלים מותקן ("תמורת התפעול
והתחזוקה").

.3

המציע מתחייב שהתפוקה השנתית הממוצעת לכל קילוואט פאנלים מותקן
תהיה _________ קווט'ש.

.1

עבור עבודות ורכיבים נוספים שהתשלום עבורם הוא על פי מטר ("התמורה
הנוספת"):
2.1.1.1

עבור מדרכי אלומיניום (חומרים  +עבודה)  -סכום של ₪ 85
בתוספת מע"מ למטר.

2.1.1.0

עבור קווי חיים (חומרים  +עבודה)  -סכום של  ₪ 15/בתוספת
מע"מ למטר.

2.1.1.3

עבור סולמות עליה לגג (חומרים  +עבודה)  -סכום של ₪ 10/
בתוספת מע"מ למטר.

2.1.1.1

מובהר כי הרכיבים על פי סעיף זה יותקנו רק לאחר קבלת אישור
האשכול ,במסגרת התכנון המפורט.

הננו מציעים את תנאי התשלום הבאים:
.1

התמורה הכוללת תשולם בחלוקה לתשלומים ,במועדים מוסכמים ,כמפורט
בטבלת התשלומים בסעיף  2.0.3להלן ("טבלת התשלומים") עבור תמורת
ההקמה והתמורה הנוספת; וכמפורט בסעיף  2.0.1להלן עבור תמורת התפעול
והתחזוקה; כאשר לכל תשלום שיבוצע יתווסף מע"מ בשיעורו במועד ביצועו.

.0

מוסכם כי התמורה המגיעה לנו לא תושפע או תשתנה בשל שינויים ו9או
תנודות במדדים כלשהם ,בשערי מט"ח ,בשכר העבודה ,במחירי ציוד וחומרים,
בתשלומים הנדרשים לכל רשות מוסמכת ,לרבות תשלומי מיסים ,אגרות,
היטלים ושאר תשלומי חובה ,לרבות תשלומים שיוטלו עלינו בתור מבצע
השירותים ו9או על החומרים ו9או על הציוד במסגרת הפרויקט .על אף האמור
לעיל בסעיף זה ,תמורת התפעול והתחזוקה תוצמד למדד המחירים לצרכן
ותעודכן על בסיס שנתי.

.3

תמורת ההקמה והתמורה הנוספת ישולמו לנו ,בכפוף להוראות ההסכם ולאחר
קבלת אישור היועץ המקצועי בהתאם לטבלת התשלומים המפורטת להלן,
ובנפרד לכל מתקן בהתאם לקצב התקדמות העבודות בו:
אבן
דרך

התשלום

1

1/%
מתמורת

הערות ותנאים לעמידה באבן הדרך
השלמת מדידות וסימון,
-

בכפוף לכך שהקבלן מסר למזמינה את ערבות הביצוע

חתימת המציע
___________
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הנדרשת ממנו.

ההקמה

עם מסירת אישור תחילת העבודות באתר לקבלן ע"י הרשות
המזמינה

0

---

3

1/%
מתמורת
ההקמה

1

3/%
מתמורת
ההקמה

5

15%
מתמורת
ההקמה
+
1//%
מהתמורה
הנוספת

1

15%
מתמורת
ההקמה

2

5%

-

בכפוף לקבלת היתר בניה למתקן והתחייבות חברת
החשמל לחיבור.

-

בכפוף לכך שהקבלן מסר למזמינה (לכל רשות בנפרד)
את אישור הביטוח הנדרש ממנו לתקופת ההקמה (נספח
ד' להסכם.

-

בכפוף לאישור תכנון מפורט.
והתקנת סולמות מדרכים וקווי חיים ככל שיידרשו.

-

בכפוף לסיום התקנת קונסטרוקציה.

-

קבלת אישור קונסטרוקטור

-

בכפוף להגעת הפאנלים והממירים לאתר ,הרכבת
הפנלים ועיגונם ולאחר קבלת אישור המזמינה כי הוא
תואם למפרט הטכני.

-

בכפוף להצגת תעודות המשלוח ,רשימה של מספרים
סיריאליים של הפאנלים והממירים ותעודות האחריות
של יצרני הפאנלים והממירים.

עם חתימת הצדדים על תעודת השלמת עבודות ההקמה
לקבלן.
בכפוף לאישור המזמינה לדו"ח בדיקות טרם חיבור.

עם חתימת הצדדים על תעודת קבלת המתקן.
-

בכפוף לכך שהמתקן עבר את בדיקות המחלק ושולב
בהצלחה ברשת החשמל.

-

בכפוף לכך שהתקבלו ו9או תוקנו כלל האישורים
הנחוצים להקמת והפעלת המתקן על פי כל דין.

-

בכפוף למסירת אישור המזמינה לדו"ח בדיקות לאחר
חיבור (לרבות בדיקות הביצועים).

-

בכפוף לכך שהסתיימה הדרכת המזמינה על תפעול
הפונקציות העיקריות של המתקן.

-

בכפוף לכך שהקבלן מסר תיק מתקן מלא למזמינה.

-

בכפוף לכך שהקבלן תיקן כל הליקויים במתקן ,ככל
שישנם.

-

בכפוף לכך שהקבלן מסר למזמינה את ערבות הטיב
הראשונה (כנגד השבת ערבות הביצוע).

-

בכפוף לכך שהקבלן מסר למזמינה (לכל רשות בנפרד)
את אישור הביטוח הנדרש ממנו לתקופת התפעול
והתחזוקה (נספח ד' 1לחוזה).

 3/ימים ממועד החתימה על תעודת קבלת המתקן.

חתימת המציע
___________
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מתמורת
ההקמה
8

5%
מתמורת
הקמה

תוך  10חודשים ממועד הפעלת המערכת ,ובתנאי שאין הפרה
של ההסכמים והתחייבויותיהם.

.1

תמורת התפעול והתחזוקה תשולם לנו ,בכפוף להוראות הסכם זה ,ב1 -
תשלומים רבעוניים שווים ,החל מתחילת תקופת התפעול והתחזוקה,
כהגדרתה בהסכם .מובהר כי זכאות הקבלן לכל תשלום רבעוני תתגבש בתום
הרבעון נשוא התשלום .התשלום עבור שירותים נוספים ,שאינם כלולים
בתכולת שירותי התפעול והתחזוקה יתבצע על פי המנגנון הקבוע בהסכם.

.5

התשלומים יועברו לנו בתנאי תשלום שוטף .1/ +

.8

הננו מתחייבים להתחיל בביצוע העבודה בתאריך שיידרש על-ידי המזמינה בהזמנת העבודה או
בצו התחלת העבודה וכמפורט בסעיף  2לכתב ההזמנה (להלן "תאריך התחלת העבודה").

./

אנו מצהירים בזאת כדלקמן:
א .אנו בעלי הידע ,הניסיון ,המומחיות והאמצעים הדרושים על מנת לבצע את כל העבודות
הכלולות בהצעתנו זו ,ברשותנו (או שבכוחנו להשיג ,במועדים ובכמויות הדרושים) את כל
הציוד ,הכלים ,המתקנים ,החומרים וכוח האדם הדרושים על מנת לבצע ולהשלים את
העבודה בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים במסמכי ההצעה ובלוח הזמנים הנדרש,
ומסוגלים מכל יתר הבחינות לבצע ולמלא את כל התנאים וההתחייבויות המוטלות על
הקבלן;
ב .הצעתנו זו כוללת את כל הדרוש לדעתנו לשם ביצוע העבודה בשלמות ,וההנחה בתמחור
המחירים כפי שנרשמו על ידינו בכתב הכמויות  -כוללים את כל ההוצאות ,בין המיוחדות ,בין
כלליות ,ובין אחרות ,מכל מין וסוג ,הכרוכות לדעתנו בביצוע העבודה ,לרבות רווח הקבלן,
והם מהווים תמורה מלאה ושלמה עבור ביצוע העבודה בהתאם לדרישות ולהוראות של
מסמכי ההצעה ועבור מילוי כל יתר התחייבויות הקבלן לפיהם.
ג.

אנו מוותרים במפורש וללא כל סייג על כל זכות עיכבון ,לרבות זכות עיכבון עפ"י חוק חוזה
קבלנות ,תשל"ד.1/21-

ד.

אם הצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבים :להפקיד בידי הרשות הרלוונטית אשר עמה נחתום על
הסכם ערבות בנקאית בלתי מותנית לפקודתה ולהנחת דעתה בשיעור  1/%מערך ההזמנה -
להבטחת קיום תנאי ההסכם (להלן" :ערבות ביצוע") .ולאחר השלמת העבודות בהתאם
לדרישות המזמינה נחליף על חשבוננו את ערבות ביצוע בערבות בדק9אחריות בהתאם לקבוע
בהסכם( .מובהר כי המציע אשר יוכרז כזוכה בלבד יידרש להחליף את הערבות להבטחת
הצעה (מסמך  )7בערבות ביצוע (נספח ג' .)0

חתימת המציע
___________

27
ה.

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שמסמכי ההצעה הם רכוש הוועדה המשותפת וקניינה הבלעדי
והם נמסרו לנו בהשאלה למטרת הגשת הצעתנו זו ,ולא לשום מטרה אחרת כלשהי ,ואנו
מתחייבים לא להשתמש בהם אלא למטרה זו.

ו.

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמינה (הרשות הרלוונטית) רשאית למסור לביצוע רק חלק
מהעבודה ,או לא למסרה כלל לביצוע ,הכל לפי שיקול דעתה המוחלט ,ואנו מונעים מעצמנו
מראש כל טענה בקשר לכך הן כלפי וועדת המכרזים והן כלפי האשכול ו9או הרשות
הרלוונטית.

ז.

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שבשיקוליה אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי זכאית המזמינה
להביא בחשבון כל גורמים ושיקולים שיראו בעיניה ,ואנו לא נהיה רשאים לבקש הסברים
כלשהם לגבי שיקוליה ,לערער על השיקולים האמורים או לטעון טענות נגדם.

ח.

אנו מוותרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה ,דרישה או תביעה מכל סוג שהוא נגד
עורכת המכרז וועדת המכרזים ו9או כנגד האשכול או נגד מי מנציגיו ו9או שליחיו בקשר
להצעתנו זו או בקשר להוצאות שהוצאו עבור הכנתה ,בין אם תתקבל ובין אם לא ,או בקשר
לכל החלטה שתחליט המזמינה בעניין מסירת העבודה הנדונה ו9או בקשר להליכי הדיון
בהצעות.

ט .אנו מצהירים בזאת כי באם ובמידה ונזכה בביצוע העבודות בפרויקט זה:
הננו מתחייבים כי ככל ונדרש להעסיק כקבלני משנה לצורך ביצוע העבודות קבלני המשנה
יהיו בעלי רישיון ומאושרים לביצוע העבודות אך ורק קבלנים המתמחים באותם חלקי
העבודה שאותה יבצעו.
כל קבלן משנה שיועסק על ידנו ,יהיה כפוף לאישור המזמינה בה יעבוד קבלן זה מראש
ובכתב.
י .אנו מצהירים בזאת כי הננו מודעים לכך שהנכם רשאים וזכאים על פי שיקול דעתכם הבלעדי
והמוחלט ובכל שלב ,להחליט כי אנו נבצע רק חלק מהעבודות ולהורות לנו כאמור ,וכי במקרה
כזה אנו לא נהיה זכאים לכל תמורה נוספת מעבר לסכום שיאושר ע"י מנהל הפרויקט
כמכפלת מחירי היחידה בכמויות שתימדדנה.
יא .ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שכל מזמינה ו\או האשכול יהיו רשאים להורות בכל עת על כל
שינוי בתוכניות ,לפי שיקול דעתם ,ואנו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות אלה ,בכפוף
לתנאי ההסכם.
יב .אנו מ צהירים כי אנו בעלי הידע ,הניסיון ,המומחיות והאמצעים הדרושים על מנת לבצע את
כל העבודות הכלולות בהצעתנו זו ,ברשותנו (או שבכוחנו להשיג ,במועדים ובכמויות
הדרושים) את כל הציוד ,הכלים ,המתקנים ,החומרים וכוח האדם הדרושים על מנת לבצע
ולהשלים את העבודה בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים במסמכי ההצעה ובלוח הזמנים
חתימת המציע
___________
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הנדרש ,ומסוגלים מכל יתר הבחינות לבצע ולמלא את כל התנאים וההתחייבויות המוטלות על
הקבלן;
יג .כמו כן ,הננו מצהירים כי אנו קבלנים מוכרים ורשומים אצל רשם הקבלנים לעבודה מסוג
העבודה שבנדון ,כי הננו עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהלים ספרים כחוק ,הכול בהתאם
לחוקי מדינת ישראל.
יד .אנו מצהירים בזה כי ידועים וברורים לנו כל התנאים המפורטים בכתב ההזמנה ואנו
מתחייבים לנהוג בהתאם לאמור בהם.

חתימת המציע
___________
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מכרז מס' 10/7102
פרוטוקול ישיבת דירקטוריון  -מסמך 2

חברת ________________ח.פ( _______________ .להלן" :החברה")

נוכחים._______________:
יו"ר האסיפה.___________________:

על סדר היום:
השתתפות והגשת הצעת החברה לעניין מכרז משותף של רשויות אשכול נגב
מערבי :מ.א .בני שמעון ,עיריית נתיבות ,עיריית רהט ,מ.א .שדות נגב ועיריית
שדרות (להלן" :רשויות אשכול נגב מערבי" או "הרשויות") מכרז מס' /190/12
הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות רישוי ,תכנון ,אספקה ,הקמה ,בדיקה,
מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית פוטו וולטאית תחת
הסדר "מונה נטו" של חברת החשמל לישראל עבור הרשויות באשכול נגב
מערבי (להלן" :המכרז").
החלטה:
להשתתף ולהגיש הצעה של החברה למכרז דנן.
_________________
חתימה

אישור
אני הח"מ עו"ד _______________ ,מאשר כי החלטת החברה התקבלה כדין
ובהתאם לתנאים הקבועים בתקנון החברה.
עו"ד _________________
חותמת_________________
חתימת המציע
___________
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מכרז מס' 10/7102
אישור זכויות חתימה  -מסמך 7

לכבוד
ועדת המכרזים המשותפת

הנדון :אישור זכויות חתימה

אני הח"מ ________________ עו"ד9רו"ח ,המשמש כעו"ד 9רו"ח של המציע
__________________ שמספרו _____________ מאשר בזה כי על גבי מסמכי
מכרז מס'  /190/12הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות רישוי ,תכנון ,אספקה ,הקמה,
בדיקה ,מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית פוטו וולטאית תחת
הסדר "מונה נטו" של חברת החשמל לישראל עבור הרשויות באשכול נגב מערבי
(להלן" :המכרז") חתם9מו ה"ה _______________( _____________ ,ככל ויש
חובה לשני חתימות) וכי חתימתו9ם בתוספת חותמת המציעה תחייב את המציע לכל
דבר ועניין.

______________

תאריך

____________________________

חותמת וחתימת עו"ד רו"ח

חתימת המציע
___________
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מכרז מס' 10/7102
"תצהיר לפי סע' 7ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו( 0121-להלן:
"החוק")" -מסמך 1

אני הח"מ ___________________ מרח' ___________________ ת.ז___________________ .
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר
כדלקמן:

 .1אני

נציג

של

________________________

(להלן":המציע"),

אני

מכהן

כ______________________ במציע ,ואני מוסמך להצהיר מטעם המציע במסגרת המכרז שפרטיו
בנדון כפי שיפורט להלן.
 .0עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,המציע ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 0ב(א) לחוק) לא
הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאים הוגנים) התשנ"א – ( 1//1להלן" :חוק עובדים זרים") או לפי שכר מינימום ,התשמ"ז – 1/82
(להלן" :חוק שכר מינימום").
 .3עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ,המשתתף ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 0ב(א) לחוק
הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חור שכר מינימום ,אולם
חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
_________________
חתימה
אישור
הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע9ו בפני ,עו"ד _______________ במשרדי ברח'
______________

ה"ה

_______________

____________9המוכר9ת לי אישית

אשר

זיהה9תה

עצמו9ה

ע"י

ת.ז.

ו -ה"ה _____________ אשר זיהה9תה עצמו9ה ע"י ת.ז.

____________9המוכר9ת לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו9ה9ם כי עליו9ה9ם להצהיר את האמת וכי יהיה9ו
צפוי9ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה9ו כן ,אישר9ה9ו נכונות הצהרתו9ה9ם הנ"ל וחתם9ה עליה.

עו"ד _________________

חותמת_________________

חתימת המציע
___________
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מכרז מס' 10/7102
אישור רו"ח– מסמך 01
לכבוד
ועדת המכרזים המשותפת של אשכול נגב מערבי

הנדון :אישור בדבר ניהול ספרי חשבונות כחוק ומחזור כספים לכל אחת מהשנים 7101 - 7104

אני הח"מ ______________________ ,רו"ח9פקיד שומה של חברת _____________________
(להלן":המציע") ,ומדווח כי למיטב ידיעתי המציע פועל כדלקמן:

.1

מנהל פנקסי חשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך
מוסף ,התשל"ו – .1/25

.0

נוהג לדווח לפקיד השומה של הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי
חוק מס ערך מוסף.

.3

בהתאם לדוחות הכספים של המציע לשנים  0/11 – 0/11שבוקרו על ידנו ,המחזור הכספי
של המציע עולה על הסך של ( ₪ 15,///,///לא כולל מע"מ) לכל אחת מהשנים האמורות
לעיל.

.1

למיטב ידיעתנו המציע אינו נמצא בהקפאת הליכים ו9או בהליכי כינוס נכסים ו9או פירוק
ו9או פשיטת רגל ולא ידוע לו על התחלה של הליכים אלו כנגד המציע.

.5

אישור זה נכון עד למועד האחרון להגשת המכרז.

_____________

_______________

___________

שם

תפקיד

חתימה

___________

חותמת

חתימת המציע
___________

33

מסמך מס' 00

חתימת המציע
___________

34

חתימת המציע
___________

35

חתימת המציע
___________

36

חתימת המציע
___________

37

חתימת המציע
___________

38

חתימת המציע
___________

39

חתימת המציע
___________

41

חתימת המציע
___________

41

רשימת אתרים ברשויות והספקי מתקנים מוערכים
מסמך 07
 .1מובהר כי חלק מהגגות אשר עליהם יותקנו המתקנים ממוקמים באותו אתר
 .0הערכת גודל המערכת על הגגות בוצעה ללא מדידה והיא ראשונית בלבד ויכול ויהיו צורך
בשינוי המערכות על מנת להגיע להספק הדרוש.
 .3הערכת ההספקים המותקנים גם היא ראשונית בלבד ,שמרנית ומבוססת בין השאר על
פנלים בהספק של  30/וואט.
 .1למציע יש אפשרות לעדכן את ההספק המותקן הצפוי בהצעתו.
 .5מובהר כי לוועדת המכרזים/האשכול/הרשויות לא תהינה כל אחריות בנוגע להספק הסופי
אשר יתקבל מהמתקנים שיותקנו על ידי הזוכה ,וכל האחריות לכמות ההספק אשר
יתקבל מהמתקנים יחול על הזוכה בלבד.

מועצה אזורית בני שמעון
מ/ס

אתר

1

גבעות בר –
הרדוף – 309
מרכז טוטו פיס
קהילה ולספורט –
אולם ספורט
מושב ברוש –
היכל טוטו יחדיו –
אולם ספורט

9

מועצה (בית קמה)
–
מחלקת הנדסה –
מבנה מס' 1
מועצה (בית קמה)
–
חברה כלכלית –
מבנה מס' 9

7

מועצה (בית קמה)
–
מחסן חירום –
מבנה מס' 0

2

0

סוג גג

שטח
גודל
גג
מערכת
מוערך (מ"ר)
()kWp
 570פנל מבודד
57

הערות נוספות

תיאור הגג

גודל
חיבור
()A

דו שיפועי
(מזרח מערב)

000

 .1מיקום הזנה ומונה
מצפון למבנה
 .2גודל חיבור A090
 .9ממתין לתמונות

00

070

פנל מבודד

דו שיפועי (צפון
דרום)

000

מפלס דרומי גבוה
מצפוני

97

970

פנל מבודד

90

900

פנל מבודד

97

920

פנל מבודד

דו-שיפועי (צפון
דרום)
מעקה בחלק
הגבוה  0.0מ'
דו-שיפועי (צפון
דרום)
מפנה צפוני
גבוה
מפנה דרומי
נמוך ב 1.0-מ'
דו-שיפועי
(מזרח מערב)

00

האנטנה מצילה על הגג
(בהתאם לשעה)

100

09

קיימת צמחייה בתעלות
ניקוז

חתימת המציע
___________

42
0

07

מועצה (בית קמה)
–
מחסן פסח –
מבנה מס' 7

000

איסכורית

שיפוע דרומי

09

ללא היתר
ממתין לתמונות

 3//קוו"ט
מועצה אזורית שדות נגב

מ/ס

אתר

1

מ.א .שדות נגב –
בית הפיס לתרבות
ואמנות –
היכל התרבות

2

מ.א .שדות נגב –
קריית המועצה –
בית רבקה ויואל
ברברמן
תושיה – בי"ס יסודי
נועם –
אולם ספורט
תושיה כפר מימון –
בי"ס יסודי נועם –
מבנה חדש ,כיתות
ה'-ו'
תושיה כפר מימון –
בי"ס יסודי נועם –
כיתות אם ,א'-ד'

9
0

גודל
שטח
מערכת
גג
מוערך
(מ"ר)
()kWp
000
70

גודל
חיבור
()A

הערות נוספות
כולל מבנה דקורטיבי

אזור שטוח קטן ומוצל
מעצים

סוג גג

תיאור הגג

קל זיפ

גג מעוגל
+שטוח
מבנה דקורטיבי

700

07

070

בטון

בטון משופע -
מזרח מערב
חלק קטן שטוח

100

07

070

איסכורית

איסכורית (מזרח
מערב)

07

570

בטון

שטוח ,מעקה
בגובה  1.0מ'

100

07

1200

בטון

שטוח ,בנוי
מלוחות בטון

270

0

מ.א .שדות נגב –
בריכה

00

720

בטון

שטוח ,מעקה
 0.0מ'

000

5

מעגלים –
בי"ס יסודי מעגלים
–
אולם ספורט

00

510

פנל מבודד

דו שיפועי (צפון
דרום אך בזוית
של  07מעלות
מדרום)

000

0

קריית המועצה
שדות נגב –
אולם ספורט חדש

77

000

איסכורית

דו שיפועי (צפון
דרום)
מעקה מקסימלי
 0.0מ'

00

3

קריית המועצה
שדות נגב –
אולם ספורט ישן

90

970

פנל מבודד

דו שיפועי (צפון
דרום)

00

7

העצים מדרום מצלים על
יותר מחצי גג לכן ניתנה
הערכה מצומצמת
להספק מערכת
עצים מדרום מצלים
בצורה משמעותית

 135קוו"ט

חתימת המציע
___________

43
שדרות

מ/ס

גודל
שטח
מערכת
גג
מוערך
(מ"ר)
()kWp

כתובת

סוג גג

1

שדרות  -יהושע בן
נון  – 1בי"ס יסודי
מעוז שקמי

100

1500

בטון

2

שדרות  -יהושע בן
נון  – 7בי"ס יסודי
תורני חדש

57

1700

בטון +פח

9

שדרות  -משה דיין
 – 21גן ילדים,
בשטח בי"ס גיל
רבין

70

000

בטון

0

שדרות  -משה דיין
 – 21כיתות א'
והנהלה ,בי"ס יסודי

100

1000

בטון

7

שדרות  -משה דיין
 – 21כיתות ה'-ו',
בי"ס יסודי

70

000

בטון

0

שדרות  -משה
רבינו  – 120בי"ס
יסודי התורה

50

000

בטון

5

שדרות  -הבנים – 1
בריכת שחיה
עירונית וחדר כושר

100

1000

0

שדרות  -מנחם בגין
– ספריה ,עירייה

90

000

3

שדרות  -מנחם בגין
 – 22מרכז ספורט
גיטיס (קרן היסוד
איטליה) ,עירייה

190

10

שדרות  -יערה – 1
אגף חינוך ישן,
עירייה

70

1000

570

קשתות
בטון ,
תקרת
בטון מעל
חדר כשר
בטון2 .
פירמידות
זכוכית
עליו

תיאור הגג
 2מפלסים ,קיר
מסביב בגובה 1
מ',
 0מודולים זהים
בעלי גג פח
קשתי (220
מ"ר) פונה
דרומה מוקף
במשטח בטון.
מעקה מתכת
מסביב.
גג שטוח ,שני
מפלסים ,מעקה
בטון של  0.5מ'
מסביב
גג שטוח ,שני
מפלסים ,מעקה
בטון של  0.7מ'
מסביב .מפלס
עליון משלש
בחלק הדרומי
גג שטוח ,שני
מפלסים ,מעקה
בטון של  0.5מ'
מסביב
גג שטוח שני
מפלסים ,מעקה
בטון  1.7מ'

גודל
חיבור
()A

הערות נוספות

9x250

בהנחה שניתן להתקין
על הגגות השיפועיים

9x160

לא נלקחו בחשבון שטחי
הגגות מהפח

9x160

מפלס משלש בגובה של
 9מ' מעל הגג .הלוח
מוזן מלוח בבנין
ההנהלה

9x800

9x160

מפלס משלש בגובה של
 9מ' מעל הגג .הלוח
מוזן מלוח בבנין
ההנהלה

9x630

שייך לחינוך העצמאי

קשתות בטון .גג
חדר כשר עם
מעקה

9x400

מספר מפלסים,
פירמידות
זכוכית שעלולות
להצליל.

9x165

איסכורית

 2שיפועים
דרוומי (גדול)
וצפוני (קטן)

9x630

בטון עם
מיגון
בחלקו

 0מפלסים
בגדלים שונים
בהפרש נמוך.
קירות נמוכים
בהיקף של
חלקם

9x80

 255קוו"ט
חתימת המציע
___________
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רהט
מ/ס

אתר

1

שכונה  – 15בי"ס
יסודי חמיס
אלקרנאווי – מבנה
צד שמאל
שכונה  – 15בי"ס
יסודי חמיס
אלקרנאווי – מבנה
צד ימין
שכונה  – 15בי"ס
יסודי אלאסלאם –
מבנה ראשי
שכונה  – 15בי"ס
יסודי אלאסלאם –
מבנה כיתות א'-ב'
שכונה  – 15בי"ס
יסודי אלאסלאם –
מבנה כיתות ה'-ו'
שכונה  - 20בי"ס
יסודי אל-זהרא
ראשי
שכונה  – 90הבין
תחומי אלנגאח –
מבנה הנהלה
משותף תיכון-
חטיבה
שכונה  – 90הבין
תחומי אלנגאח –
בניין א' ,בי"ס תיכון

3

שכונה  – 90הבין
תחומי אלנגאח –
בניין ב' ,חטיבת
ביניים
שכונה  – 90הבין
תחומי אלנגאח –
בניין ג' ,חטיבת
ביניים
שכונה  – 20תיכון
דאר אלקלם –
כיתות ז'-יב'
שכונה  – 20תיכון
דאר אלקלם –
כיתות ח'-ט'

2

9
0
7
0
5

0

10

11
12

תיאור הגג

גודל
חיבור
()A

שטח
גודל
גג
מערכת
מוערך (מ"ר)
()kWp
070
77

סוג גג

בטון

גג שטוח בטון

A920

92

900

בטון

גג שטוח בטון

A920

00

700

בטון

00

770

בטון

מעקה היקפי
 1.2חוץ מצד
דרום
גג שטוח מעקה
 0.09סמ

A000

07

700

בטון

גג שטוח מעקה
 0.09סמ

A000

00

1090

בטון

גג שטוח מעקה
 90סמ

A270

20

970

בטון

גג בטון חלק
מעקה בגובה
1.10

A127

97

590

בטון

 2מפלסים
מעקה - 0.30
2.10

A270

00

500

בטון

 2מפלסים
מעקה - 0.30
2.10

A127

00

550

בטון

גג שטוח בטון
מוקף חומה

A100

100

1700

בטון

30

1970

בטון

גג מחולק ל- 2
חומה  30סמ
בין הגגות
גג שטוח עם
הפרדת חומה
בגובה  1מטר

A000

A000

הערות נוספות

מבנה פנימי ללא גישה
למנוף ,קיימים תומכי
ברזל בגובה 1.20
קיימים עמודים תומכים
בצד מערבי בגובה 1.2
צל ממבנה סמוך מדרום

עלייה לגג דרך הספרייה
 יש צורך בסולם  0מטרגישה מאוד נוחה קיימת
רחבה גדולה עם גישה
לכל ארבעת הגגות
גג מחולק ל  2מפלסים 9
מטר בין הגגות  ,חומה
היקפית גדולה מסביב
לגג
במפלס נמוך יש עצים
מצד מערב

A000

חתימת המציע
___________

45
מ/ס

אתר

19

שכונה  – 22בי"ס
יסודי אלחנן

10

שכונה  – 92אבן
סינא – בי"ס יסודי
שכונה  – 5בי"ס
אל-ראזלי – מבנה
ראשי ,כיתות א'-ד'

10

שכונה  – 5בי"ס
אל-ראזלי – מבנה
משני ,כיתות ה'-ו'
שכונה  – 20בי"ס
קהילתי אלאחיא
שכונה  – 23בי"ס
יסודי אלפרדוס

13

שכונה  – 25בי"ס
יסודי אלרחמנא –
בניין הנהלה
שכונה  – 25בי"ס
יסודי אלרחמנא –
מבנה 2
שכונה  – 25בי"ס
יסודי אלרחמנא –
מבנה 9
שכונה  – 17בי"ס
אלראזי – בניין ישן
ראשי
שכונה  – 17בי"ס
אלראזי – בניין
תיכון חדש
שכונה  – 19בי"ס
יסודי עומר בן-
אלחטאב – מבנה
ראשי
מתחם  – 7בי"ס
יסודי חג' סלמאן
עלאתיקא – מבנה
ראשי
מתחם  – 7בי"ס
יסודי חג' סלמאן
עלאתיקא – מבנה
ישן
מרכז מסחרי -
מבנה המתנ"ס

17

15
10

20
21
22
29
20

27

20

25

שטח
גודל
גג
מערכת
מוערך (מ"ר)
()kWp
1000
110

סוג גג

תיאור הגג

גודל
חיבור
()A

בטון

00

1000

בטון

שטוח ,מעקה
בגובה משתנה
 1.9-0.0מ'
גג שטוח בטון

A000

00

570

בטון

שטוח ,מעקה
בגובה משתנה
 1.9-1.5מ'

000

00

700

בטון

שטוח ,מעקה
בגובה 0.7מ'

09

50

1000

בטון

07

1000

בטון

07

510

בטון

 9מפלסים 9 -
מטר בין הגגות
גג מחולק ל. 9
קיימים  2מפלסי
גובה
גג שטוח מעקה
 00סמ

20

900

בטון

גג שטוח מעקה
 00סמ

A00

27

990

בטון

גג שטוח מעקה
 00סמ היקפי

A127

00

570

אבנים
(חצץ)

27

917

בטון

גג שטוח ללא
איטום אבנים על
הגג
גג בטון שטוח

A000
A00

00

1020

בטון

גג בטון מפלס 1

A270

00

1100

בטון

גג בטון עם המון
מעברים

A127

90

010

בטון

גג בטון שטוח

A127

00

1300

בטון

 0מפלסים ,
חומה 1.9
היקפית

A090

הערות נוספות

A000

A000
A000

גישה למנוף מצריכה
בדיקה נוספת

 1113קוו"ט

חתימת המציע
___________

46
נתיבות
מ/ס

אתר

1

גן ילדים רימון והוד
והדר ,רח'הרימון
בית ספר נווה יעקב,
מלכי ישראל 07
נועם אורות הרב
צבאן 10
בני עקיבא פיס הרב
צבאן 20

7

2

שטח
גודל
גג
מערכת
מוערך (מ"ר
)
()kWp
00
17

סוג גג

בטון

תיאור הגג

גודל
חיבור
()A

הערות נוספות

מפלס  1כולל
קוביות אור
שטוחים פנוי
לדרום
מפלס  1מופע
לדרום
מפוצל חלק ארי
בטון מעקו

3x63A

גג קטן ובעייתי

57

300

בטון

77

1100

בטון

70

070

בטון+
איסכורית

אולם ספורט תיכון
בנים ישן ,חזון איש
תיכון בנים ישן

00

000

בטון

70

700

בטון

0

חדר כושר ,הגפן 1

27

290

בטון

3

בית ספר יצחק
רבין ,הר הבית

70

700

בטון

שטוחים פנוי
לדרום
מפלס  1מופע
לדרום
גג שטוח ללא
מעקה
 2מפלסים מופע
לדרום

3*160
A

10

אולם ספורט צרפת,
עצמאות 50

70

050

איסכורית

חלק הארי
שיפוע לדרום

3*125
A

11

אולפנה בנות ,הרב
צבאן 20

70

700

בטון+
רעפים

 2מפלסים
נפרדים

12

היכל תרבות ,הגפן
1

50

000

איסכורית
קשיחה

 2מפלסים מופע
לדרום

3*630
A

19

מקיף ממלכתי
דרכא ,קריית מנחם
319
תיכון בנות המר,
הרב צבאן 92
בית ספר נווה חיה,
ז'בוטינסקי
תיכון בנים דרכא,
אחת עשר הנקודות
7
פיס סיעודי שדרות
ירושלים 120

30

370

בטון

 2גגות נפרדים
מופע לדרום

3*400A

57

070

30

370

בטון+
רעפים
בטון

190

1000

בטון

 0גגות9+
רעפים
2מפלסים
+הפרדות
 2גגות
נפרדים+מעקות

3*250
A
3*160
A
3*400A

00

000

בטון

מפלס 1מעקות
הקפיים

3*830
A

00

300

בטון

מפלס  1מעקות
הקפיים

3*830
A

9
0

5

10
17
10
15

10

3x400A
\ 3x250
3x160
3*160A

שני מבנים מופרדים
בחצר אחת.
גג עליון איסכורית ללא
מעקה

3*100
A
3*400
A
3*200A

מבנה נטוש

A3*160

בגג חזית צפוני התקנה
חלקית לדרום
בעית ניראות בחלק
דרום מזרחי מפלס
תחתון

מפלס עליון מצליל
חלקית לתחתון

בעיית מערכות בגג
התקנה גבוה בלבד
נראות מוגבלת .בניין
חדש
בעיית מערכות בגג
התקנה גבוה בלבד
נראות מוגבלת .בניין ישן

 1/15קוו"ט

חתימת המציע
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שם הרשות המזמינה
מכרז משותף מס'  - 10/7102מסמך 07

הסכם מס' _________
שנערך ונחתם ב_____________
ביום ___לחודש ______ שנת 0/12

בין:
----------מרח' ________________
(להלן" :המזמינה")
מצד אחד;
לבין:

__________________________________
מ ___________________
באמצעות מורשי החתימה מטעמה ה"ה __________________
(להלן" :הקבלן")
מצד שני;

הואיל:

והמזמינה מעוניינת בביצוע עבודות רישוי ,תכנון ,אספקה ,הקמה ,בדיקה ,מסירה ,ניטור,
תפעול ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית פוטו וולטאית תחת הסדר "מונה נטו"
של רשות החשמל עבור הרשויות באשכול על יסוד מכרז משותף מס'  10/7102והצעת הקבלן
למכרז זה (להלן" :השירותים" ו/או "העבודות").

והואיל:

והקבלן הציע למזמינה לבצע עבורה את השירותים בהתאם להצעתו למכרז המשותף,
בהצהירו ,כי הוא בעל הכישורים ,הידע ,היכולת ,הניסיון ,האמצעים והרישוי הנדרש על פי כל
דין לביצוען והרשות הסכימה למסור את העבודות לקבלן בהתאם ובכפוף להוראות חוזה זה;

והואיל:

והצעתו של הקבלן לביצוע העבודה נבחרה כהצעה הזוכה במכרז משותף מס'  /190/12שנערך
ע"י ועדת מכרזים משותפת

והואיל:

וברצון הצדדים להסדיר ביניהם זכויותיהם וחובותיהם בכל הקשור לביצוע השירותים על
הכתב ולנוכח הצהרותיהם ,כאמור לעיל ולהלן ,הסכימו הצדדים להתקשר ביניהם בהסכם זה,
בתנאי ההסכם דנא ובתמורה מוסכמת שתשולם על ידי האשכול לקבלן ,בכפוף למילוי כלל
התחייבויותיו על פי הסכם זה;
חתימת המציע
___________
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והואיל :ובמסגרת המכרז ,נדרש הקבלן לחתום על כל מסמכי המכרז וביניהם חוזה זה (להלן" :מסמכי
המכרז") ובמסגרתם התחייב לבצע את העבודות ואת כל הנדרש כמתחייב מהם ,למען הסר ספק
מצהיר הקבלן כי הוא מתקשר עם המזמינה בהתאם למכרז אשר התפרסם על ידי ועדת מכרזים
משותפת עבור המזמינה וכל התחייבויותיו החלות בהתאם לאמרו במסמכי המכרז חלות על
הקבלן כלפי המזמינה בלבד ,ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי ועדת המכרזים בגין טענה הקשורה
למזמינה;

והואיל :והמזמינה מסכימה למסור לקבלן את ביצוע העבודות ובלבד וזה יעמוד בכל התחייבויותיו
כמפורט במסמכי המכרז.

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

תנאי החוזה לביצוע העבודות ע"י הקבלן
פרק א' – כללי
.0

מבוא ונספחים
 .1.1המבוא לחוזה זה לרבות ההצהרות הכלולות בו ,מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
.1.0

המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה:
 .1.0.1מפרט טכני – מסומן כנספח א' לחוזה.
.1.0.0

הצעת מחיר למכרז – מסומן כנספח ב' לחוזה.

 .1.0.3נספח ערבות חוזה – מסומן כנספח ג' לחוזה.
 .1.0.1אישור עריכת ביטוח בתקופת ההקמה ,מסומן כנספח ד' לחוזה.
 .1.0.5אישור עריכת ביטוח בתקופת התחזוקה והאחריות ,מסומן כנספח ד'  1לחוזה.
 .1.0.1נוהל עבודה בחום ,מסומן כנספח ה' לחוזה.
 .1.0.2תדריך בטיחות לקבלן מבצע ,מסומן כנספח ו'' לחוזה.
 .1.0.8תשריט אתרים ,מסומן כנספח ז'' לחוזה.
 .1.0./לוח זמנים לביצוע השירותים ,מסומן כנספח ח'' לחוזה.
 .1.0.1/שירותי הקמה ,מסומן כנספח ט'' לחוזה.
 .1.0.11פרוצדורת בדיקות טרם חיבור ( ,.)Off-Gridמסומן כנספח ט' 0לחוזה
חתימת המציע
___________
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 .1.0.10פרוצדורת בדיקות לאחר חיבור ( ,)On-Gridמסומן כנספח ט'  7לחוזה
 .1.0.13שירותי תפעול ותחזוקה ,מסומן כנספח י'' לחוזה.
 .1.0.11נוסח אישור צו תחילת העבודה ,מסומן כנספח יא'' לחוזה.
 .1.0.15נוסח תעודת השלמת עבודות ההקמה ,מסומן כנספח יב" לחוזה.
 .1.0.11נוסח תעודת קבלת המתקן ,מסומן כנספח יג'' לחוזה.
 .1.0.12נספח תפוקה מובטחת ,מסומן כנספח יד'' לחוזה.
 .1.0.18נספח זמינות מובטחת ,מסומן כנספח טו'' לחוזה.
 .1.0.1/מלאי חלקי חילוף ,מסומן כנספח טז'' לחוזה.
 .1.0.0/נוסח של כתבי אחריות יצרן לפנלים וממירים ,מסומן כנספח יז'' לחוזה.
 .1.0.01אבני דרך לתשלום ,מסומן כנספח יח' לחוזה

.7

מונחים
בחוזה זה יהיו למונחים המוגדרים להלן ,הפירושים שלצדם ,אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחרת:
"אישורים"  -כל אישור ,הסכמה ,היתר ,רישיון או כל הרשאה או החרגה אחרת אשר נדרש לקבל
או למסור או להציג מכוח הדין ו9או על ידי כל רשות מוסמכת ,כהגדרתם להלן ,לשם ביצוע
השירותים ,כהגדרתם להלן ,ועמידת הקבלן בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה.
"אישור תחילת העבודות באתר" – יום בו נחתם צו תחילת העבודה( .כפי שמופיע נספח יא')
"בדיקות"  -כל בדיקה שנדרש לבצעה על פי הדין החל ו9או על ידי כל רשות מוסמכת וכן כל בדיקה
שיש לבצע על פי הסכם זה ונספחיו ,הבדיקות טרם חיבור ובדיקות לאחר חיבור ,כהגדרתן להלן.
"בדיקות טרם חיבור"  -בדיקות שמטרתן לוודא שהמתקן הוקם בהתאם לדין ,למפרט הטכני,
לתכניות הביצוע וליתר הוראות ההסכם .הבדיקות יכללו ,בין היתר ,את כל הבדיקות הנדרשות על
פי כל דין ועל פי הסכם זה ובהתאם לפרוצדורת הבדיקות המפורטת בנספח ט' להסכם זה.
"בדיקות לאחר חיבור"  -בדיקות שמטרתן לוודא שהמתקן חובר ופועל באופן תקין ומציג ביצועים
תקינים ,בהתאם למפרט הטכני ,לתכניות הביצוע וליתר הוראות ההסכם .הבדיקות יכללו ,בין
היתר ,את כל הבדיקות הנדרשות על פי כל דין ועל פי הסכם זה ובהתאם לפרוצדורת הבדיקות
המפורטת בנספח ט' להסכם זה.
"האתר" או "האתרים"  -שטח9י המזמינה המרכיב9ים את הגג9ות ,את המבנה9ים ,את שטח9י
האחסון ,וסביבתם ,לרבות דרכי הגישה אליהם והמעברים ,וכל אזור שישמש את הקבלן למטרת
ביצוע השירותים ,ובין היתר בהתאם לסימונם בתשריטים המצורפים כנספח ז' להסכם זה.
חתימת המציע
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"הגג" או "הגגות"  -כל גג שבשטחו יוקם מתקן ,כהגדרתו להלן ,או חלק ממתקן ,בתחומי שטח
המזמינה.
"הדין"  -כל חקיקה ,חקיקת משנה ,פסיקה ,הלכה ,צו ,הנחיה מנהלית ,תקנה וכל הוראה מחייבת
אחרת אשר הוצאה על ידי כל רשות מוסמכת ,כהגדרתה להלן ,וכפי שיפורסמו או יעודכנו מעת
לעת ,בכלל זה הוראות ההסדרה וספר אמות המידה ,כהגדרתם להלן.
"ההסדרה"  -הסדרת רשות החשמל לייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת בשיטת מונה נטו ,כפי
שפורסמה בספר אמות המידה ,כהגדרתו בהסכם זה ,וכפי שתתוקן מעת לעת ,ושנקבעה בהחלטת
רשות החשמל מס'  1/מישיבה  38/מיום .05.10.10
"היתר הפעלה"  -היתר להזרמת אנרגיה לרשת החשמל אשר ניתן על ידי מנהל מינהל החשמל
במשרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים.
"החומרים"  -כלל הרכיבים ,החלקים והחומרים ,למעט ציוד הקבלן ,כהגדרתו להלן ,שיהוו חלק
מהמתקן ו9או הדרושים להקמתו ו9או הנדרשים להיות חלק ממנו על פי הדין ,לרבות אך לא רק
המרכיבים המפורטים במפרט הטכני המצורף כנספח ט' להסכם.
"המחלק"  -בעל רישיון חלוקה כהגדרתו בחוק משק החשמל ,תשנ"ו ,1//1-הרלוונטי לכל מתקן
המהווה חלק מהסכם זה.
"המתקן" או "המתקנים"  -מתקן9ים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית שיוקם9ו תחת
ההסדרה ובהתאם להוראות הסכם זה ונספחיו.
"הפרויקט"  -פרויקט בו הקבלן יספק למזמינה את שירותי ההקמה ושירותי התפעול והתחזוקה
למתקנים פוטו-וולטאיים המצויים בכ 55 -אתרים ,והמזמינה תשלם לקבלן את התמורה הקבועה
בנספח ב' עבור השירותים שיסופקו לו ,והכל בהתאם לתנאי ולהוראות הסכם זה ,ולהצהרות
והתחייבויות הצדדים המפורטות בו.
"השירותים" ו9או "העבודות" -שירותי ההקמה ושירותי התפעול והתחזוקה ,כהגדרתם בהסכם
זה ,וכן כל הפעולות שעל הקבלן לבצע מכוח התחייבויות ו9או הוראות הסכם זה ונספחיו ,ומכוח
הדין.
"התקופה לחיבור המתקן"  -תקופה שתחילתה ביום בו נתן המחלק את ההתחייבות לחיבור
המתקן וסופה במועד התפוגה של התחייבות זו על פי הוראות ספר אמות המידה וההסדרה .נכון
למועד זה ,התקופה לחיבור מתקן הינה  18/ימים.
"חח"י"  -חברת חשמל לישראל בע"מ ,וכל נעבר שלה ,לרבות המחלק ,מנהל המערכת וספק שירות
חיוני ,כהגדרת מונחים אלה בדין ובספר אמות המידה .במועד חתימת הסכם זה חח"י משמשת
כמנהל המערכת ,כספק שירות חיוני ,וכמחלק.
"יום עסקים"  -ימים ראשון עד חמישי בשבוע ,שלא חל בהם ערב חג או חג רשמי כלשהו של מדינת
ישראל (לפי לוח השנה העברי או המוסלמי).
"ספר אמות המידה"  -ספר אמות המידה האחרון שפורסם על ידי רשות החשמל ,וכפי שיעודכן
מעת לעת.
חתימת המציע
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"ציוד הקבלן"  -כל הציוד ,המכשירים ,וכלי הרכב הדרושים לקבלן לטובת ביצוע השירותים
ושהבעלות בהם נותרת ברשות הקבלן במועד מסירת המתקן למזמינה.
"רשות החשמל"  -הרשות לשירותים ציבוריים  -חשמל.
"רשות מוסמכת"  -כל רשות ממשלתית ,מקומית ,שיפוטית ו9או מנהלית הקבועה על פי הדין ,וכן
חח"י והמחלק.
"רשת החשמל"  -רשת החלוקה של המחלק.
"שירותי ההקמה"  -כל הפעולות הנחוצות לצורך רישוי ,תכנון ,רכש ,אספקה ,הקמה ,הרכבה,
מעבר בדיקות ,עריכת תיאומים ועמידה בהוראות הדין ,הרשויות המוסמכות והאישורים ,חיבור
לרשת החשמל ,ועד הפעלת המתקן ומסירה סופית של המתקן ,הכל כמפורט בהסכם זה ,ועל בסיס
"עד מפתח" ,וכמפורט בין היתר בנספח ט' להסכם זה ,ולרבות כל עבודה אחרת הנדרשת לטובת
התאמת המבנים והגגות להתקנת ולנשיאת המתקן ,ובכלל זה עבודות תשתית ,חיזוקים,
וקונסטרוקציה במבנים ובגגות ,הזזת מזגנים ,חידוש אטימת גגות וכן החלפת גגות איסכורית.
"שירותי התפעול והתחזוקה"  -כל הפעולות הנחוצות לצורך תפעול ,ניטור ובקרה ,תחזוקה
שוטפת-מונעת ותחזוקה מתקנת למתקן ,במהלך תקופת התפעול והתחזוקה ,כהגדרתה להלן,
והמפורטות בנספח י' להסכם זה.
"תעודת השלמת עבודות ההקמה"  -תעודה לחתימת הצדדים ,בנוסח המופיע בנספח יב' להסכם
זה.
"תעודת קבלת המתקן"  -תעודה לחתימת הצדדים ,בנוסח המופיע בנספח יג' להסכם זה.
"תקופת ההקמה"  -תקופה שתחילתה עם חתימת הסכם זה וסיומה עם חתימת הצדדים על
תעודת קבלת המתקן כשבמהלכה יתבצעו שירותי ההקמה ,כהגדרתם לעיל.
"תקופת התפעול והתחזוקה"  -תקופה שתחילתה בחתימת הצדדים על תעודת קבלת המתקן
וסיומה בחלוף  11חודשים ,או ככל שהוארכה על פי הוראות הסכם זה ,כשבמהלכה יבצע הקבלן
את שירותי התפעול והתחזוקה ,כהגדרתם לעיל.
"תקופת התפעול והתחזוקה נוספת" – (אופציה של המזמינה) תקופה שתחילתה בתום תקופת
התפעול והתחזוקה וסיומה בחלוף  11חודשים ,כשבמהלכה יבצע הקבלן את שירותי התפעול
והתחזוקה ,כהגדרתם לעיל.
"האשכול " אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ.
"המזמינה"  -רשות _________________
"משרדי המזמינה " – משרדי המזמינה ברח' ________________ ,כהגדרתם לעיל.
משרדי האשכול " – משרדי האשכול ברח' סמילו  ,28נתיבות.
"הקבלן"  -לרבות :נציגיו של הקבלן ,יורשיו ומורשיו המוסמכים ,לרבות כל קבלן משנה הפועל
בשמו או בשבילו בביצוע העבודות או חלקן.

חתימת המציע
___________

52
"עובדי הקבלן" – עובדיו של הקבלן ו9או שליחיו ו9או המועסקים על ידו או אלה ששירותיהם
יושכרו או יירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו לביצוע העבודה ו9או לביצוע חוזה זה
או בקשר אליהם ,לרבות קבלני משנה.
"נציג המזמינה " – האשכול ומי מטעמו שהוגדר לניהול פיקוח העבודות ינהל ויפקח על ביצוע
עבודות הקמת המערכות.
"החוזה"  -תנאי חוזה זה (להלן" :תנאים אלו") ,וכל המסמכים המפורטים להלן:
.2

הנספחים לחוזה.

.8

מסמכי המכרז.

"סכומי הערבויות"  -כל סכום שנקבע בחוזה זה הנקוב בהצעתו של הקבלן ,אם במפורש ואם ע"י
קביעת אחוז מסוים ,לצורך עירבון לקיום הוראות החוזה ,כולן או מקצתן ע"י הקבלן.
"שכר החוזה"  -ערך החוזה ,לרבות כל תוספת שתתווסף לערך החוזה ולהוציא כל פחת שיופחת
מערך החוזה בהתאם להוראות החוזה.

.7

הסבת ההסכם
.3.1

הקבלן אינו רשאי להסב את ההסכם או כל חלק ממנו ,וכן אין הוא רשאי להעביר או
למסור לאחר כל זכות לפי החוזה ,אלא בהסכמת המזמינה בכתב.

.3.0

בכל מקרה בו הקבלן הינו תאגיד ,מתחייב בזאת הקבלן שלא יהיה כל שינוי בשליטה של
החברה כל עוד לא השלים הקבלן להנחת דעת המזמינה את ביצוע העבודות.

.3.3

המזמינה רשאית להמחות ו9או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי הסכם זה ,כולן או
מקצתן לתאגיד בשליטתה (להלן" :תאגיד עירוני") ללא צורך בהסכמת הקבלן ,ובלבד
שהרשות המקומית או התאגיד העירוני קיבלו על עצמם בכתב את המחאת הזכויות
וההתחייבויות.

.3.1

רשות מקומית או תאגיד עירוני אליהם הומחו זכויות והתחייבויות במלואן או בחלקן,
המזמינה רשאית להורות לקבלן שהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור בהסכם זה וכל
בטוחה ומסמך אחר שהוצאו לטובת המזמינה על ידי צד שלישי כל שהוא על פי הסכם זה
יוסבו לטובת הגורם שאליו הומחו הזכויות .הקבלן יגרום להסבת הערבות וכל יתר
הבטוחות והמסמכים כאמור בתוך  11יום מקבל דרישה בכתב מהמזמינה .מובהר כי
התחייבות זו תחול על הערבות הבנקאית ויתר הבטוחות המפורטות במכרז.

.3.5

אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצוען של העבודות ,כולן או מקצתן ,אלא בהסכמת
המזמינה בכתב ואולם העסקת עובדים ,בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין
ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה ,אין בה כשלעצמה ,משום מסירת ביצוען של
העבודות או חלק מהן ,לאחר .הודיע הקבלן למזמינה בכתב על רצונו למסור את ביצוען
של חלק כלשהו מהעבודות לקבלן משנה שיצוין בהודעה לא ימסור הקבלן את העבודה
לקבלן המשנה ,אלא לאחר קבלת אישורו של המזמינה בכתב.
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.3.1

המזמינה רשאית להורות לקבלן על סילוקו של כל קבלן משנה שאושר על ידו והקבלן
מתחייב להחליף את קבלן המשנה בקבלן משנה אחר שיאושר על ידי המזמינה בכתב.
סילוקו של קבלן משנה לא תהווה עילה לכל דרישה של הספק להארכת זמן ,לתוספת
תשלום וכיו"ב .החלטת המזמינה בנושא זה תהיה סופית.

.3.2

נתנה המזמינה את הסכמתו ,בין במפורש ובין לא ,בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה ,אין
ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם זה והקבלן
יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודות ,באי-כוחם ועובדיהם.

.4

.5

ביצוע העבודות
.1.1

בתמורה לתשלום "שכר החוזה" כהגדרתו בתנאי החוזה ,מתחייב הקבלן לבצע את
העבודות בהתאם להוראות החוזה ונספחיו לרבות כל ההוראות על כל דין לשביעות רצון
המזמינה והמפקח מטעמה.

.1.0

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות על פי המפורט בהסכם ובנספחיו ,ובכלל זה נספחי
תכולת שירותי ההקמה ,תכולת שירותי התפעול והתחזוקה ,המפרט הטכני ,ולוחות
הזמנים  ,וזאת למשך כל תקופת החוזה ו9או תקופת התפעול והתחזוקה לפי העניין ,והכל
בהתאם להוראות חוזה זה.

.1.3

למזמינה שמורה האופציה להגדיל או להקטין את היקף המערכות על פי שיקול דעתה
הבלעדי בהתאם למחירים הנקובים בנספח ב' .

התמורה
.5.1

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן במועדן ,במלואן ובמדויק ,מתחייבת המזמינה
לשלם לקבלן ע"פ הסכומים המופיעים בלוח המחירים המהווה נספח ב' לחוזה זה (להלן:
"התמורה") ,וזאת לאחר בדיקת ואישור העבודות על ידי המזמינה.

.5.0

למען הסר ספק :מובהר ,כי התשלום שיתבע יהא רק בגין עבודה שבוצעה בפועל .היה
והמזמינה תזמין עבודה וזו לא תבוצע ,לרבות בגין ביטול ההזמנה על ידי המזמינה
ובהתאם לאבני הדרך לתשלום המפורטים בנספח יח'– למען הסר ספק מובהר כי הקבלן
לא יהא זכאי לתמורה כלשהי בגין עבודה אשר לא בוצעה על ידו.

.5.3

מוצהר ומוסכם ,כי התמורה הנקובה בנספח ב' לחוזה ,הינה מלאה וסופית ומתייחסת
לכל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע העבודות לפי חוזה זה ,וכן יתר התחייבויותיו
של הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין והקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע
מהמזמינה העלאות או שינויים בתמורה ,בין מחמת עליות שכר עבודה ו9או תשלומי חובה
אחרים מכל מין וסוג ,בין ישירים ובין עקיפין או מחמת כל גורם נוסף אחר .המחיר יהיה
התמורה המלאה והיחידה שתידרש המזמינה לשלם לספק תמורת ביצוע העבודה ותמורת
ביצועו של חוזה זה.
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.1

.5.1

למען הסר ספק מובהר כי עם גמר ביצוע העבודות בכל שלב ושלב המפורט בנספח יח'
ואישור השלב על ידי נציג המזמינה יגיש הקבלן למזמינה או לרשות חשבונית מס עבור
אותו שלב (להלן ולעיל – "יום הגשת החשבון").

.5.5

הרשות תבדוק את החשבון ,ותשלם לקבלן את התמורה לה הוא זכאי בהתאם למועדים
הקבועים בחוק מוסר תשלומים לספקים ,תשע"ז .0/12-בגין עבודות התקנה שיממונו על-
ידי גורמי חוץ ,יהיה התשלום בתוך  1/ימים מן המועד שבו יגיעו הכספים למזמינה מן
הגורם המממן .תנאי לביצוע התשלום ,הוא אישור החשבון על-ידי נציג המזמינה.

.5.1

הסכום לתשלום לא ישא כל הפרשי הצמדה או ריבית ,והקבלן מצהיר כי לא יבוא כלפי
המזמינה בכל טענה ו9או דרישה ו9או תביעה בגין הפרשים אף אם התמורה תשולם
באיחור בסיבות אשר אינן תלויות במזמינה.

.5.2

מס ערך מוסף בגין התמורה עבור ביצוע העבודה ישולם על ידי הרשות לקבלן במועד
ביצוע של כל תשלום ותשלום עפ"י הסכם זה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק.

.5.8

כל מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד על מתן השירותים
יחולו על הקבלן וישולמו על ידו .הרשות תנכה מהסכומים שיגיעו לספק כל סכום שעליו
לנכות על פי כל דין ,ובכלל זאת מיסים ,היטלים ותשלומי חובה ,והעברתם לזכאי תהווה
תשלום לקבלן.

.5./

מבלי לפגוע באמור בס"ק  5.8לעיל ,הקבלן מצהיר ,כי ידוע לו שהמזמינה תנכה מכל
תשלום שישולם לו עפ"י הסכם זה מיסים ו9או תשלומי מלוות חובה ו9או היטלים
בשעורים שהמזמינה תחויב לנכותם במקור על פי הדין ,אלא אם ימציא הקבלן למזמינה
לפני תשלומו של כל תשלום כנ"ל הוראות בכתב של פקיד השומה על הקטנת שעור הניכוי
כאמור.

הצהרות הקבלן
.1.1

הקבלן מצהיר בזאת ,כי קיבל לידיו מן המזמינה ו9או האשכול ו9או כל גורם הקשור
למכרז ו9או להסכם את כל המסמכים של החוזה על כל נספחיו ,כי קרא אותם והבין את
תוכנם וכי קיבל את כל ההסברים והמידע הנדרשים לצורך ביצוע העבודות.

.1.0

רואים את הקבלן כאילו בדק ,לפני הגשת הצעתו ,את מתחמים העבודות וסביבתם ,את
כמויותיהם וטיבם של העבודות וכן כאילו השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים
והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתו.

.1.3

רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות ,כי שכר החוזה שהוצע על
ידו ,לרבות התעריפים והמחירים שבכתב הכמויות ,מניח את דעתו ומהווה תמורה מלאה
והוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה.
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.2

.1.1

הקבלן מצהיר ,כי ברשותו כוח אדם מקצועי ומיומן ,בעל הידע ,ההכשרה ,הרישיון,
הניסיון ,והציוד הדרוש לביצוע העבודה ,וכי הוא מסוגל ובעל כושר וכישורים לבצע את
התחייבויותיו על פי חוזה זה והוא מתחייב לבצעם כאמור לשביעות רצונה המלא של
המזמינה.

.1.5

כן מצהיר הקבלן ,כי העבודה והשירותים הנדרשים ממנו לפי חוזה זה בהירים לו ,וכי הוא
מתחייב לבצעם במרב הקפדנות והיעילות ולשביעות רצון המזמינה .

.1.1

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת ,כי בידיו כל האישורים ו9או ההיתרים ו9או הרישיונות
הנדרשים ,על פי כל דין ו9או בהתאם לדרישות חברת הביטוח ו9או בהתאם לתנאי הסף
של המכרז ,לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ,וכי הם יישארו בתוקף במשך כל תקופת
ביצוע העבודות ובמשך  1חודשים לאחר מכן.

.1.2

הקבלן מתחייב להסדיר ביטוח כפי המפורט בנספח ד' לחוזה ולמסור למזמינה את
האישור בטרם יתחיל את העבודות הקמת המתקן וכתנאי לתחילתן.

.1.8

הקבלן מתחייב להסדיר ביטוח כפי המפורט בנספח ד'  0לחוזה ולמסור למזמינה את
האישור לפני קבלת התשלום על פי אבן דרך מספר  1ובטרם יתחיל את התחייבויותיו
בתקופת האחריות ו9או התחזוקה

.1./

הקבלן מצהיר כי ידוע לו ומובן לו מהם השירותים המבוקשים על ידי המזמינה בהתאם
לחוזה זה ולנספחיו.

.1.1/

הקבלן מצהיר ומאשר מפורשות ,כי השירותים וכל התחייבויותיו על פי חוזה זה ייעשו אך
ורק במסגרת החוק ובכפוף לכל דין.

השירותים
.2.1

הקבלן מתחייב כי יבצע עבור המזמינה את שירותי ההקמה ומיד לאחריהם את שירותי
התפעול והתחזוקה ברמה מקצועית גבוהה ,בהתאם להוראות הסכם זה ,ובכלל זה
ללוחות הזמנים הקבועים בנספח ח' ,למפרט הטכני המפורט בנספח א' ,לתכולות
השירותים והבדיקות המפורטות בנספחים ט' ו -י' להסכם ,וכי יישא בכל העלויות
ובאחריות המלאה לביצועם ,והכל תוך עמידה בהוראות הדין ,האישורים והסכם זה.

.2.0

הקבלן מתחייב כי יספק על אחריותו ועל חשבונו את כל ציוד הקבלן והחומרים הדרושים
לביצוע השירותים ,וכי לשם ביצוע השירותים ישתמש בחומרים חדשים ,לא משומשים,
מאיכות וטיב מעולים.

.2.3

היכן שקיים תקן ישראלי המוכר בדין ,ובהיעדרו תקן ישראלי מקובל לשימוש במתקנים
דומים ,לשירותים ו9או לציוד ו9או לחומרים מסוימים ,הקבלן מתחייב כי כל אותם
שירותים ו9או ציוד ו9או חומרים שיסופקו על ידו יהיו בעלי תו תקן כאמור.

.2.1

הקבלן מתחייב כי החל ממועד מסירת אישור תחילת העבודות באתר לקבלן ועד למועד
חיבור המתקן שבאותו אתר לרשת החשמל על ידי המחלק ,יהיה הקבלן האחראי לשמירה
ולהשגחה על האתר ועל הנמצא ושיימצא בו.
חתימת המציע
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.2.5

הקבלן מבין שהעבודות במסגרת הסכם זה צפויות להתבצע על ידו באזורים בהם מתנהלת
פעילות שוטפת של המזמינה ו9או מי מטעמו ו9או צדדים שלישיים ,ו9או בסמיכות
לאזורים אלו ,ושהרשות שניתנת לו באתר אינה בלעדית ,ולפיכך הקבלן מתחייב לבצע את
העבודות באופן שלא יפריע לפעילות שוטפת זו ,ובכלל זה לתאם מראש עם המזמינה כל
כניסה לאתר.

.2.1

הקבלן מתחייב כי לא יבצע ,בכל מקרה שהוא ,כל עבודה באתר בטרם מסר למזמינה את
כל אישורי הביטוח והערבויות הנדרשות ממנו על פי הסכם זה ,והוכחה על כך נתקבלה
אצל המזמינה.

.2.2

הקבלן מתחייב כי לא יוציא משטח האתר רכיבי קונסטרוקציה ו9או פאנלים ו9או ממירים
מרגע שנכנסו אליו ,למעט במקרה של תקלה או שבר המחייבים את החלפתו.

.2.8

הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות הנדרשות על מנת למנוע פגיעה בתשתיות גובלות
באתר וסביבתו ,ובכלל זה ,בתשתיות חשמל ,מים ,תקשורת ,ביוב ,ותחבורה .כל תלונה9
תביעה שעניינה פגיעה בתשתיות גובלות תופנה אך ורק לקבלן ותהא באחריותו המלאה.

.2./

הקבלן מתחייב כי יסכים לקבל מדי פעם בפעם הנחיות מהמזמינה ו9או מהאשכול בקשר
להתנהלותו באתר ,על פי שיקול דעתו של המזמינה ו9או האשכול ,וכי הוא מתחייב
לאפשר למזמינה ו9או לאשכול ו9או למי מטעמו לפקח על קיום התחייבויותיו וישתף עמם
פעולה לשם כך .מובהר כי לא יהיה בפעולה ,במעשה או במחדל של המזמינה ו9או האשכול
כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו על פי הסכם זה ו9או הדין.

התחייבויות הקבלן
.8.1

הקבלן מתחייב לכך ,שהחל ממועד כריתת הסכם זה בביצוע העבודות לשביעות רצונה
המלאה של המזמינה ,בהתאם למפורט בהוראות הסכם זה על נספחיו.

.8.0

למען הסר ספק ,שום אישור ו9או הוראה של המזמינה ו9או של מי מעובדיה ביחס למתן
השירותים על ידי הקבלן ו9או לקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה ,לא ישחררו את
הקבלן מאחריותו המלאה לביצוע העבודות ואין בהם כדי להטיל על המזמינה ו9או
האשכול אחריות כלשהי.

.8.3

הקבלן מתחייב לכך שיפעל במיומנות ,במקצועיות ובאיכות מעולים ויעניק את כל
השירותים להם הוא מחויב על פי הסכם זה ,באיכות מעולה ,כל זאת בהתאם להוראות
ההסכם ,להוראותיה של המזמינה שימסרו לו מעת לעת ,לשביעות רצונה המלא של
המזמינה.

.8.1

הקבלן מתחייב לכך כי ישא בכל התשלומים ,ההוצאות והמיסים בקשר עם העסקת
עובדיו ו9או מי מטעמו במתן השירותים על פי הסכם זה.

חתימת המציע
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.8.5

.1

.01

.00

הקבלן מתחייב לכך שכל העובדים המועסקים על ידו במהלך ביצוע הוראות הסכם זה,
יהיו מיומנים ,מקצועיים ואחראיים וכי הם יקפידו על שמירת סודיות ועל קיום יתר
הוראות הסכם זה.

התחייבות הקבלן לתפוקה מובטחת
./.1

הקבלן מתחייב כי התפוקה שישיג המתקן בפועל בכל אחת משנות אחריות הטיב ,לא
תיפול מהתפוקה המובטחת ,כפי שמפורט ונקבע בנספח יד' להסכם זה.

./.0

הקבלן מתחייב כי יפצה את המזמינה במקרה בו התפוקה שהשיג המתקן בפועל היתה
נמוכה מהתפוקה המובטחת ,כפי שמפורט בנספח יד' להסכם זה.

./.3

מוסכם כי התחייבות זו תהא תקפה רק אם הקבלן יספק את שירותי התפעול והתחזוקה
למתקן במהלך תקופת אחריות הטיב ,כהגדרתה להלן.

התחייבות הקבלן לרמת זמינות מובטחת
.1/.1

הקבלן מתחייב כי רמת הזמינות שישיג המתקן בפועל בכל אחת מהשנים בהן הקבלן
יספק את שירותי התפעול והתחזוקה למתקן ,לא ייפול מרמת הזמינות המובטחת,
המפורטת בנספח טו' להסכם זה.

.1/.0

הקבלן מתחייב כי יפצה את המזמינה במקרה בו רמת הזמינות שהשיג המתקן בפועל
הייתה נמוכה מרמת הזמינות המובטחת ,בהתאם למפורט בנספח טו' להסכם זה.

.1/.3

מובהר כי התחייבות זו תהא תקפה רק בשנים בהן הקבלן יספק את שירותי התפעול
והתחזוקה למתקן.

.1/.1

מוסכם כי במהלך תקופת אחריות הטיב ,כהגדרתה להלן ,לא יינתן פיצוי כפול בגין אי-
עמידה ברמת הזמינות המובטחת ובגין אי-עמידה ביחס חיסכון מובטח ובלבד שהם נבעו
מאותה הסיבה ו9או מאותו ליקוי במתקן.

.1/.5

מוסכם כי בכל מקרה הפיצוי המצטבר בכל שנה בגין אי-עמידה ברמת הזמינות המובטחת
ובגין אי-עמידה ביחס החיסכון המובטח לא יהיו גבוה מסך כל שווי החיסכון שהמתקן
יכול היה להשיג אותה שנה .מובהר כי אין בכך לגרוע מזכותו של המזמינה לכל סעד נוסף
שמקורו בהתחייבות אחרת של הקבלן.

תקופת ההסכם והיקפו
.11.1

הקבלן מתחייב לעמוד במועדים המפורטים בלוח הזמנים המצורף כנספח ח' להסכם זה.
המועדים המפורטים בלוח זמנים זה יוארכו רק במקרים לגביהם מצוין באופן מפורש
בהסכם זה שבכוחם להאריך מועדים שנקבעו בלוח הזמנים .היה וניתנה הארכה כאמור,
יעודכן נספח ח' להסכם בהתאם ויבוא הנספח המעודכן במקומו של הנספח המקורי.

חתימת המציע
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.11.0

הקבלן מודע לכך שעל פי תנאי ההסדרה על המחלק לחבר את כל אחד מהמתקנים לרשת
החשמל בתוך התקופה לחיבור המתקן כאמור בהגדרה לעיל ,וכי אי-חיבור המתקן לרשת
במהלך תקופה זו יביא לאי-עמידה בתנאי ההסדרה ויסב נזקים כבדים למזמינה ,ולפיכך
הקבלן ,מבלי לגרוע מחובתו ואחריותו לעמוד במועדים הקבועים בלוח הזמנים המצורף
בנספח ח' להסכם זה ,ייקח את כל מקדמי הביטחון הדרושים על מנת להבטיח שחיבור
המתקן לרשת יבוצע לפחות  05ימי עסקים לפני היום האחרון לתקופה לחיבור המתקן,
ובכל מקרה שהוא לא אחרי סיום התקופה לחיבור המתקן.

.11.3

הקבלן מתחייב כי ככל ואחד מהמתקנים לא יחובר לרשת החשמל לפחות  05ימי עסקים
לפני היום האחרון לתקופת ההקמה ,ומכל סיבה שאינה קשורה באופן ישיר למזמינה,
ישלם למזמינה פיצוי מוסכם וקבוע מראש בסך של  15/ש"ח לכל יום איחור ,לכל מתקן,
בחיבור לרשת ,וזאת מבלי לגרוע מזכויות המזמינה לכל סעד אחר כנגד הקבלן על פי
הסכם זה ו9או הדין.

.11.1

הקבלן מצהיר כי ככל שאחד מהמתקנים לא יחובר לרשת החשמל במהלך כל התקופה
לחיבור המתקן ,ולכן לא יעמוד בתנאי ההסדרה ,הקבלן ייחשב האחראי הבלעדי לכך כלפי
המזמינה.

.11.5

הפסיק המזמינה את ההתקשרות כאמור בחוזה זה ,לא תהא חייבת בתשלום כספים ו9או
במתן פיצוי כל שהוא לקבלן מלבד התמורה שתגיע לו בעבור העבודות שביצע בפועל עד
למועד הנקוב בהודעת המזמינה לסיום תוקף החוזה ,ולקבלן לא תהיה כל תביעה או
טענה ,כספית או אחרת ,מכל סוג ומין ללא יוצא מן הכלל ,נגד המזמינה בשל כך.

.11.1

מובהר כי למזמינה אופציה בתום תקופת תפעול והתחזוקה להאריך את תקופת תפעול
והתחזוקה הנוספת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,במקרה של הארכה תודיע המזמינה
לקבלן  1/יום בטרם תסתיים תקופת התפעול והתחזוקה ,התמורה אשר תשלום בתקפות
האופציה תהיה זהה לתשלום התמורה בתקופת התפעול והתחזוקה.

סיום ההסכם
.10.1

מוסכם כי ,המזמינה רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי סיום בכל עת,
על ידי מסירתה של הודעה מוקדמת לכך 1/ ,יום קודם לכן ,בכל אחד מהמקרים הבאים:
 .10.1.1הקבלן הפר את ההסכם הפרה יסודית.
 .10.1.0הקבלן הפר את ההסכם בהפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך 2
ימים מיום שנמסרה לו התראה בכתב על כך.
 .10.1.3הקבלן אינו מבצע את ההסכם לשביעות רצון המזמינה ,ולא נקט באמצעים על
מנת לתקן את הטעון תיקון בתוך  2ימים מיום שנמסרה לו התראה בכתב על כך.

חתימת המציע
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.07

הסתיים ההסכם או בוטל (בין אם מכוח סעיף זה ובין אם מכוח הוראה אחרת) ,יהיה
הקבלן זכאי לתשלום רק בגין השירותים שניתנו על ידו בפועל עד למועד הנקוב בהודעת
המזמינה כמועד סיום ההסכם ,בקיזוז כל נזק שנגרם למזמינה ,אם ייגרם .הקבלן מוותר
בזאת ,בוויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו9או דרישה בקשר עם הפסקת ההסכם כאמור,
למעט בדבר תשלום בגין עבודה שביצע בפועל ,כאמור לעיל.

ערבות לקיום החוזה
.13.1

להבטחת מילוי חיובי הקבלן בהתאם לחוזה זה ,ימציא הקבלן למזמינה ,לאחר חתימת
חוזה זה ,ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן ,כאשר המדד הבסיסי
יהיה מדד בגין חודש יולי  ,0/12שפורסם ביום  05.17.7102לפקודת "המזמינה" ,ברת
פירעון עם דרישה ,בגובה של ( 1/%עשרה אחוזים) מערך החוזה כולל מע"מ.
נוסח ערבות יהא לפי הנוסח המצורף למסמך זה והמסומן כנספח ג' " ,1ערבות חוזה".

.04

.13.0

הערבות הבנקאית תישאר בתוקפה למשך כל תקופת ההסכם.

.13.3

קבלן אשר לא יחדש את הערבות כאמור לעיל (אשר תעמוד בתוקפה למשך כל תקופת
ההסכם) המזמינה תהיה רשאית לחלט את הערבות לאלתר ,והקבלן מוותר על קבלת
הודעה ו9או התראה טרם החילוט.

.13.1

בתום ביצוע עבודות ההקמה ועם הפעלת המתקנים וככל ולא מומשה ערבות זו יחליף
הקבלן את הערבות לביצוע עבודות נספח ג' 0בערבות בדק9אחריות כאמור בנספח ג'7
להסכם זה

אחריות הקבלן
.11.1

הקבלן יהיה אחראי באופן מלא וללא סייג לטיב העבודות שיבצע ,ויתקן כל ליקוי אשר
יאותר בכל הנוגע לעבודות שיבצע.

.11.0

הקבלן אחראי באחריות מלאה ,בלעדית ומוחלטת בכל מקרה של פגיעה ,פציעה ,נכות
מוות ,נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיו ו9או למי מטעמו תוך כדי או עקב ביצוע או
מחדל מביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

.11.3

מבלי לפגוע בכל הוראה מהוראות הסכם זה או מכל דין ,יהא הקבלן אחראי לכל פגיעה,
הפסד ונזק ,כולל נזק גופני ו9או הוצאה כלשהי שייגרמו למזמינה ו9או למי מטעמה ו9או
לכל אדם אחר ,כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ו9או של עובד מעובדיו או מי
מטעמו ,או בקשר עם ביצוע הסכם זה.

.11.1

למען הסר ספק  ,אין בכל דבר האמור בהסכם זה ,או בהוראה או הנחיה שתינתן על פיהם
לקבלן על ידי המזמינה ו9או האשכול  ,כדי להטיל על המזמינה אחריות ,לכל אבדן ו9או
פגיעה ו9או הפסד ו9או נזק ו9או הוצאות ,כאמור ,שייגרמו למזמינה ו9או לכל צד שלישי
שהוא כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן ,של עובד מעובדיו או מי מטעמו ,או בקשר
עם ביצוע הסכם זה.
חתימת המציע
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.05

.11.5

אם ייגרמו למזמינה ו9או למי מטעמה ו9או לאדם אחר כלשהו נזק ,הפסד ,אבדן ו9או
תאלץ המזמינה ו9או מי מטעמה לשלם פיצויים ו9או הוצאות כלשהם בגין העילות
האמורות לעיל ,לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות נוספות בקשר עם הליכים כלשהם,
מתחייב בזאת הקבלן לשפות את המזמינה ו9או מי מטעמה ו9או אדם אחר כלשהו אשר
נגרם להם נזק או הוצאה כאמור ,במלוא הסכום ,מיד עם קבלת הודעתם הכתובה ,בעד כל
סכום או תשלום שתידרש המזמינה לשלמו ,ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למזמינה
מאת הקבלן על פי הסכם זה.

.11.1

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של המזמינה או מי מטעמה על פי כל דין ו9או על
פי הסכם זה לכל תרופה ו9או סעד אחרים.

.11.2

הקבלן מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או הוצאה שנגרמו למזמינה ו9או למי מטעמה,
כמפורט לעיל ,מיד עם דרישת המזמינה  .המזמינה תהא רשאית לבצע את התיקונים
הנדרשים עקב נזקים שנגרמו על ידי הקבלן ו9או מי מטעמו וזאת במידה שהקבלן לא ביצע
את התיקונים תוך  2ימים ממועד קרותם ולחייב את הקבלן בתשלום התיקונים.

אחריות טיב (לתקינות המתקן בתקופת אחריות הטיב)
.15.1

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו9או הדין ,הקבלן מעניק בזאת למזמינה
אחריות לכך שהמתקן וכל רכיביו יהיו חפים מתקלות ו9או פגמים ו9או ליקויים ו9או
כשלים ,לרבות תקלות ו9או פגמים ו9או ליקויים שמקורם בתכנון ,ייצור ,אספקה ,הובלה,
פריקה ,התקנה ,חומרים ,עבודה והפעלה ,ולמעט בלאי סביר ,וכן אחריות בגין כל נזק
למבנה ,שנגרם כתוצאה מביצוע העבודות ,לרבות פגיעה באיטום גגות המבנים ,לתקופה
של  11חודשים ממועד חתימת הצדדים על תעודת קבלת המתקן לקבלן ("תקופת אחריות
הטיב") .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם כי הוחלף או תוקן רכיב מרכיבי המתקן
במהלך תקופת אחריות הטיב ,תקופת האחריות לרכיב שהוחלף או תוקן תהיה עד לתום
תקופת אחריות היצרן של אותו רכיב או שנה ממועד ביצוע החלפת או תיקון הרכיב ,לפי
המאוחר.

.15.0

מובהר כי אחריות הטיב של הקבלן לא תחול על פגמים שאירעו כתוצאה ישירה של:
 .15.0.1אירוע כוח עליון ,כהגדרתו בהסכם זה.
 .15.0.0שימוש במתקן על ידי המזמינה ו9או צד שלישי שאינו פועל מטעם הקבלן ,ושבוצע
בניגוד להוראות או הנחיות שמסר הקבלן למזמינה מראש.
 .15.0.3ביצוע שינויים ו9או תיקונים במתקן ,לרבות הזזת או פירוק רכיבי המתקן ,שלא
על ידי הקבלן ו9או מי מטעמו ,ומבלי שניתנה רשות הקבלן לכך מראש.
 .15.0.1גורמי נזק חיצוניים ,כגון שריפה ,רעידת אדמה ,מזג אוויר קיצוני ,פגיעת ברק,
תקלה או הפרעה ברשת החשמל ,פגיעת חפץ זר ,חבלה ,וכיו"ב ,ובלבד שלא נגרמו
עקב עבודת הקבלן בפרויקט ו9או פגם ברכיבי המתקן.
 .15.0.5היחלשות ו9או התיישנות של המבנה ו9או תחזוקה לקויה של המבנה.
חתימת המציע
___________
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.15.3

ככל שהתרחש פגם שאינו מכוסה תחת אחריות הטיב של הקבלן על פי סעיף זה ,הטיפול
בפגם יבוצע על פי המנגנון הקבוע בסעיף ( 1שירותים נוספים) לנספח י' להסכם זה.

.15.1

היה ויתרחשו פגם ו9או ליקוי ו9או תקלה ו9או כשל במתקן ,המכוסים תחת אחריות הטיב
של הקבלן ,והקבלן יספק אותה שעה ,ומכוח הסכם זה ,את שירותי התפעול והתחזוקה
למתקן ,הקבלן מתחייב לתקן את כל הדרוש תיקון ,בכובעו כקבלן התפעול והתחזוקה
ובהתאם להוראות התחזוקה המתקנת על פי הסכם זה ,לרבות תוך עמידה בזמני התגובה
לתיקון תקלות הקבועים בו.

.15.5

מוסכם כי ככל שהפגם ו9או הליקוי ו9או התקלה ו9או הכשל במתקן ,המכוסים תחת
אחריות הטיב של הקבלן ,יתרחשו בשעה בה הקבלן לא מספק את שירותי התפעול
והתחזוקה למתקן ,אזי המזמינה ו9או מי מטעמה ימסרו לקבלן הודעה מיד עם גילוי
הפגם ו9או הליקוי ו9או התקלה ו9או הכשל הכוללת פירוט של מהות הבעיה ,בצירוף
ממצאי הבדיקה ותצלומים (ככל שרלוונטי) ,והקבלן מתחייב לתקן את כל הדרוש תיקון,
בהתאם להוראות התחזוקה המתקנת על פי נספח י' הסכם זה ,לרבות תוך עמידה בזמני
התגובה לתיקון תקלות ותשלום הפיצוי בגין אי-עמידה בהם הקבועים בו.

.15.1

הקבלן מתחייב להחזיק במהלך תקופת אחריות הטיב ,ועל מנת לצמצם ככל הניתן את
פרקי הזמן בהם המתקן לא פועל במלוא הפוטנציאל שלו ,מלאי זמין של חלקי חילוף,
שיכיל את המפורט בנספח טז' מובהר כי הקבלן רשאי להחזיק את חלקי החילוף
במחסניו ו9או במחסני ספקיו .במהלך תקופת אחריות הטיב ,הקבלן יישא במלוא עלות
חלקי החילוף שיידרשו למתקן ,למעט ביחס להחלפת פאנלים ו9או ממירים שתבוצע
בהתאם לכתבי האחריות של היצרנים השונים .מובהר כי הקבלן יהיה זכאי לפיצוי ו9או
למוצר חדש ,ככל שיתקבל מתוקף מימוש אחריות היצרן לרכיב (ככל שחלה) ,כמפורט
בהסכם זה.

.15.2

מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה ,הקבלן יהיה אחראי מכוח הדין לכל פגם יסודי שיתגלה
בעבודות ,אף אם יתגלה לאחר תום תקופת אחריות הטיב ,במקרה ( )1שהפגם הוסתר או
הוסווה בכוונה; ו9או ( )0שהפגם הוא תוצאה של הפרת הוראות ההסכם ו9או הוראות
הדין על ידי הקבלן ו9או מי מטעמו.

.15.8

להבטחת התחייבות הקבלן לתקופת האחריות ע"פ סעיף זה ,וכתנאי להחזרת ערבות
הביצוע לקבלן ,ימסור הקבלן למזמינה ערבות בנקאית צמודה למדד הבניה ובלתי מותנית
בנוסח כאמור בסעיף ג'  7להסכם זה על סך השווה ל( 5%-חמישה אחוזים) משכר החוזה
שתוקפה יהיה  1/חודשים ממועד הפעלת המתקנים.

.15./

.01

המזמינה תהיה רשאית להפעיל את הערבות הנזכרת בס"ק  15./לעיל ולתבוע את הסכום
הנקוב בה במלואו או בחלקו ,לפי שיקול דעתה ,בכל עת שלדעת המזמינה הפר הקבלן את
התחייבויותיו כאמור בסעיף זה וזאת מבלי לגרוע מיתר תרופותיה של המזמינה בקשר עם
הפרת התחייבויות הקבלן.

אחריות יצרן לרכיבי המתקן
חתימת המציע
___________
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.11.1

הקבלן מצהיר כי האחריות לרכיבי המתקן הינה אחריות יצרן.

.11.0

בטרם תקבל המזמינה את המתקן ,הקבלן ימחה למזמינה את כל זכויותיו על פי כתבי
האחריות שקיבל מכל גורם בקשר עם הפרויקט ,ויצרף את כל כתבי האחריות לתיק
המתקן שיימסר למזמינה.

.11.3

הקבלן מתחייב כי תקופת אחריות היצרן המינימאלית לרכיבים הבאים תהיה כמפורט:
 .11.3.1פאנלים פוטו-וולטאיים  -אחריות מוצר למשך לפחות  1/שנים ,ואחריות תפוקה
לינארית למשך  05שנים.
 .11.3.0ממירי זרם  -אחריות מוצר למשך  1/שנים (במידה וממירי סולאראדג' – 10
שנים).
 .11.3.3קונסטרוקציה  -אחריות מוצר למשך  1/שנים.

.11.1

.02

במשך כל תקופת התפעול והתחזוקה למתקן ,ככל שתידרש הפעלה של כתב אחריות
היצרן לרכיב כלשהו במתקן ,הקבלן מתחייב לטפל בכל הכרוך במימוש האחריות בשם
המזמינה  ,לרבות על ידי יצירת קשר עם יצרן ו9או ספק ו9או יבואן הרכיב ,כפי שיידרש
ובהתאם לנסיבות ,וידאג לקבלת משלוח הרכיב החלופי ,בדיקתו והתקנתו ,והכל תחת
אחריותו ועל חשבונו.

מנהל הפרויקט מטעם הקבלן
.12.1

מנהל הפרויקט של המציע יהי נוכח במקום העבודה וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוע
העבודות.

.12.0

למען הסר ספק מובהר כי המזמינה תהיה רשאית לסרב למינוי המוצע על ידי הקבלן
והקבלן יהיה מחויב למנות מנהל פרויקט אחר מטעמו.

.12.3

לעניין עבודות ההקמה ,הקבלן ימנה את ______ שישמש כנציגו לעניין הסכם זה ("מנהל
הפרויקט") .מנהל הפרויקט יהיה אחראי על ניהול וביצוע השירותים ,יפקח על קבלני
המשנה ויעדכן את המזמינה לבקשתה בכל הקשור לביצוע השירותים ועמידת הקבלן
בהתחייבויותיו על פי הסכם זה .מנהל הפרויקט יהיה מוסמך לקבל הוראה ,הנחיה או
הודעה בשם הקבלן ,ומסירתה למנהל הפרויקט כמוה כמסירתה לקבלן עצמו .מנהל
הפרויקט יהיה בעל הניסיון ,המומחיות ,והאישורים והרישיונות הדרושים בדין לצורך
מילוי תפקידו .מובהר כי לפני תום תקופת ההקמה ,הקבלן ימנה עובד מטעמו שישמש
כנציגו במהלך תקופת התפעול והתחזוקה ,ויודיע על כך למזמינה.

חתימת המציע
___________
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.12.1

.07

.01

הקבלן ימנה אדם מטעמו שיהיה נוכח באתר בתקופת עבודות ההקמה ("מנהל האתר").
מנהל האתר יפקח על ביצוע השירותים ,על טיבם ועל עמידתם בכל הוראות הבטיחות על
פי הסכם ז ה .כל מנהל אתר שימונה יחתום בטרם תחילת עבודתו בפרויקט על ההצהרה
המופיעה בתחתית נספח ו להסכם זה .בכל עת בה הקבלן יבקש להחליף את מנהל האתר,
הקבלן יודיע על כך למזמינה מראש ובכתב.

פיקוח ויועץ טכני
.18.1

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמזמינה רשאית למנות יועץ טכני מטעמה ,ועל חשבונה,
למטרת פיקוח על ביצוע כלל השירותים המבוצעים על ידי הקבלן ("היועץ הטכני").

.18.0

הקבלן מתחייב לספק למזמינה ו9או ליועץ הטכני כל מידע בקשר עם הפרויקט ,לאפשר לה
לבקר בשעות העבודה במקום ביצוע העבודות ,וכן בכל מקום אחר בו נעשות עבודות עבור
הקבלן ,ולשתף עמה פעולה ככל שיידרש.

.18.3

מובהר כי נוכחותו ו9או ידיעתו של המזמינה ו9או היועץ הטכני לא יהוו כל אישור או
הסכמה למעשה או מחדל של הקבלן ו9או מי מטעמו ,וכי כל הערה ו9או התראה ו9או
הנחיה שייתן המזמינה ו9או היועץ הטכני לקבלן ו9או למי מטעמו לא תשחרר את הקבלן
מאחריותו המלאה ומהתחייבויותיו על פי הסכם זה והדין ,ולא יהיה בה כדי להטיל על
המזמינה ו9או על היועץ הטכני אחריות כלשהי.

.18.1

מובהר כי קיומו של יועץ טכני לא יוסיף על המזמינה כל אחריות או התחייבות שאינה
מוטלת עליו מפורשות בהסכם זה ולא יגרע מהתחייבויותיו ו9או מאחריותו של הקבלן על
פי הסכם זה.

עובדים
.1/.1

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את כח האדם הדרוש לביצוע העבודות ,את ההשגחה
על כח אדם זה את אמצעי התחבורה עבורם אל אתר העבודות וממנו ,וכל דבר אחר
הכרוך בכך.

.1/.0

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות
תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום רישיון או היתר לפי
כל דין חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור לפי העניין.

.1/.3

כן מתחייב הספק לדאוג לכך שבא-כוחו המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות
במשך כל שעות העבודה.

חתימת המציע
___________
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.1/.1

לביצוע העבודות יעסיק הקבלן עובדים על פי הוראות חוק שירות התעסוקה ,תשי״ט-
 ,1/5/או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים ישלם שכר עבודה ויקיים
את תנאי העבודה ,הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם ועל פי כל
דין.

.1/.5

הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודות מיסים לקרנות ביטוח
סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם
ועל פי כל דין.

.1/.1

הספק מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם
ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין ,ובאין דרישה חוקית–
כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,
התשי״ד - 1954

.71

ביטוח
.0/.1

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה
אחראי על-פי כל דין .הקבלן מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בנספחים לאישור קיום
ביטוחים המצ"ב להסכם זה כנספחים ד' ו0 -ד' שמהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה
(להלן לכל אחד בנפרד" :אישור קיום ביטוחים") .עלות הביטוח וההשתתפויות העצמיות
יחלו על הקבלן בלבד.

.0/.0

הביטוחים הנדרשים ,גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור קיום ביטוחים,
הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של המזמינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון
העומד לביטוח .על הקבלן יהיה לקבוע ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון .

.0/.3

הסכומים לביטוח של העבודות נשוא ההסכם ( שווי המתקן כולל כל ההוצאות הנלוות )
ולביטוח רכוש המזמינה יכללו מע"מ .

.0/.1

הקבלן מתחייב לגרו ם לכך כי כל קבלני המשנה שיועסקו על ידו ( ככל שיתיר זאת הסכם
זה ) יסדירו ביטוח לרכושם ולחבויותיהם לכל הפחות כפי הנדרש מהקבלן.

.0/.5

הקבלן יסדיר ביטוח לכל הציוד המכני המובא על ידו לאתרי העבודה לרבות ביטוח לשיפוי
במקרה של נזק או אובדן לציוד  ,שיפוי במקרה של נזק לרכוש צד שלישי וביטוח חובה על
פי החוק לפיצוי נפגעי תאונות דרכים .
חתימת המציע
___________
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.0/.1

בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך הקבלן ואשר קשורים לנשוא ההסכם  ,יהיו סעיפים
בדבר וויתור על זכות התחלוף של מבטחי הקבלן כלפי המזמינה ואשכול יישובי הנגב
המערבי בע"מ .

.0/.2

בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך הקבלן ואשר קשורים לנשוא ההסכם  ,יהיו סעיפים
בסבר וויתור של חברת הביטוח לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המזמינה ואשכול יישובי
הנגב המערבי בע"מ .

.0/.8

 11ימים לפני כניסת הסכם זה לתוקף או מועד תחילת העבודות לשם הקמת המערכת על
ידי הקבלן ,המוקדם מבניהם ,ימסור הקבלן למזמינה את נספח ד' אישור על קיום
ביטוחים כשהוא חתום על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי
הביטוח הרשומים בו.

.0/./

מיד עם תום עבודות הקמת המערכת על ידי הקבלן ולפני קבלת התשלום לפי אבן דרך 1
וכתנאי לכך ,ימסור הקבלן למזמינה את נספח ד'  0חתום על ידי חברת ביטוח בעלת
רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הרשומים בו וללא כל שינוי בתוכנו של
האישור.

 .0/.1/האמור בסעיף זה ( סעיף ביטוח ) הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת פעילות של הקבלן
נשוא החוזה .בחתימתו על ההסכם מאשר הקבלן כי הוא הבין ויערוך את הביטוח הנדרש
על פי הסכם זה .
 .0/.11הפרה של סעיף זה ( סעיף ביטוח ) ,תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.
 .0/.10מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי בהמצאת אישור ביטוח כאמור לעיל ,אין משום מתן פטור
כלשהו לקבלן מאחריותו על פי הסכם זה ,ו9או על פי דין ,בין אם חברת הביטוח התחייבה
לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו ,והמצאת אישור ביטוח לידי המזמינה כאמור לעיל,
אין בה כדי להטיל על המזמינה אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

 .0/.13מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמינה תהיה רשאית לבדוק את האישור על קיום
ביטוחים אך לא תהיה חייבת לעשות כך .

 .0/.11מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמינה תהיה רשאית לבקש מהקבלן לשנות או לתקן
את האישור על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויות על פי ההסכם .הבקשה
לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך
על המזמינה אחריות כל שהיא.
חתימת המציע
___________
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 .0/.15מוצהר ומוסכם בין הצדדים ,כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההסכם עקב אי המצאת
או אי הסדרת ביטוח כנדרש  ,יישא הקבלן בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.

 .0/.11הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים ,לרבות נזקים שהם מתחת לגבול
ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כלשהי.

 .0/.12הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים העולים על סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים
בפוליסות.

 .0/.18הקבלן יוסיף ויערוך ביטוח אחריות מוצר ואחריות מקצועית כל עוד קיימת לו חבות על פי
החוקים .

 .0/.1/הקבלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו9או דרישה ו9או תביעה כנגד המזמינה ו9או
אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ ו9או הישובים המשתתפים במכרז נשוא הסכם זה ו9או
הבאים מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל ,והוא פוטר בזאת
אותם מכל אחריות לנזק כאמור .האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם
שביצע נזק בזדון.

 .0/.0/הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו9או זכויות המזמינה
והבאים מטעמו ,יהא הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי ,ולא תהיינה לו
תביעות ו9או טענות ,כספיות או אחרות ,כלפי המזמינה והבאים מטעמה ,והוא יהא מנוע
מלהעלות כל טענה כאמור כלפי המזמינה והבאים מטעמה.

 .0/.01לא עמד הקבלן בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו ,תהיה המזמנה זכאית,
אך לא חייבת ( וככל שתוכל )  ,לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הקבלן ועל
חשבונו ו9או לשלם במקומו כל סכום שהוא ,וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמינה לכל
סעד אחר .הזכות לערוך ביטוח במקומו של הקבלן תחול גם במקרה של ביטול הביטוח
במהלך תקופת ההסכם .

חתימת המציע
___________
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 .0/.00הקבלן מצהיר בזאת כי על פי דרישת המזמינה מחברת הביטוח ,הוא מסכים ומאשר
לחברת הביטוח להעביר פוליסה או פוליסות לפי בחירתה  ,על שם המזמינה  .כל זכויות
וחובות הפוליסה או הפוליסות יחולו על המזמינה מיום שהפוליסה או הפוליסות הועברו
על שם המזמינה  .מיום ההעברה כל זכויות הקבלן בפוליסה או הפוליסות בטלות
ומבוטלות .אישור זה שניתן על ידי הקבלן מותנה בכך שהקבלן חדל מהעבודה נשוא
ההסכם לפרק זמן העולה על שלושים ימים או שהקבלן הפך לחדל פירעון או שהקבלן לא
שילם עבור הפוליסה או הפוליסות או שהקבלן הפך לפושט רגל או שחברת הביטוח
החליטה לבטל את הפוליסה מסיבות המותרות לה.

.70

.77

זכות קיזוז ועיכבון
.01.1

למזמינה תהא זכות קיזוז כלפי הקבלן בגין כל סכום ,קצוב ושאינו קצוב ,אשר יגיע
למזמינה מאת הקבלן והיא תהא רשאית לקזזו מכל סכום המגיע לקבלן.

.01.0

מוסכם ומוצהר בין הצדדים ,כי הזכות בידי המזמינה לעכב כל תשלום המגיע לקבלן וכל
ציוד של הקבלן ,וזאת בתור ערובה לבצוע הסכם זה ,במקרה שהקבלן יפר איזו התחייבות
מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ,או עד לקבלת כל סכום שיגיע למזמינה מאת הקבלן.

.01.3

לקבלן לא תהיה כל זכות לעיכבון כלפיי המזמינה והוא מוותר על זכות זו .כל שיהיה
רשאי הקבלן יהיה לדרוש תשלום כספי אך לא יהיה רשאי לעכב את ביצוע העבודות על
ידו ו9או על ידי קבלן אחר.

זכויות פטנטים וכיו"ב
הקבלן מצהיר ומתחייב שלא לגרום למזמינה להפר בשל עבודתו זכויות יוצרים של כל גורם אחר.
הקבלן ימנע כל נזק מהמזמינה ויפצה אותה על כל תביעה ,דרישה ,הליך ,נזק ,הוצאה ,היטל
וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות יוצרים ,פטנטים ,מדגמים ,סימני מסחר או זכויות
דומות בדבר השימוש תוך כדי מתן השירותים ,במכונות או בחומרים שיסופקו על ידי הקבלן.

.77

סתירה במסמכים ועדיפות בין מסמכים

.74

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות לגבי הוראה כלשהי במסמכים השונים
המהווים את הסכם זה ,סדר העדיפות לעניין הביצוע יהיה כדלקמן:
.01.1

הוראה של המזמינה.

.01.0

תוכניות.

.01.3

מפרט טכני.

.01.1

הסכם זה.

.01.5

תקנים ישראלים החלים על העבודה.
חתימת המציע
___________
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.74.1

תקנים זרים החלים על העבודה.

.75

מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה ו9או אי התאמה מתחייב הקבלן לפנות למזמינה ולעדכן
אותה בדבר הסתירה ו9או אי התאמה ולהמתין לקבלת הוראה מהמזמינה באיזה סדר עדיפות
לפעול.

.71

שונות
.01.1

המזמינה מצהירה ,כי חוזה זה מתוקצב לשנת הכספים  0/12וכי הח"מ מורשים מטעמה
לחייב את המזמינה ,על פי הסכם זה.

.01.0

לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה אלא אם נעשה בכתב ובהסכמת הצדדים.

.01.3

שום ויתור ,ארכה ,הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מצד המזמינה או הקבלן לא
ייחשבו כוויתור על זכויות המזמינה או הקבלן לפי העניין ולא ישמשו מניעה לכל תביעה.

.01.1

כתובות הצדדים הינן כבכותרת להסכם זה וכל הודעה שנשלחה מצד למשנהו ,לפי
הכתובות דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום  20שעות מעת מסירתה בדואר במכתב רשום,
ואם נמסרה ביד או נשלחה בפקסימיליה או בתקשורת מחשבים – בעת מסירתה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
_________________________
המזמינה

_______________________________
הקבלן

אני הח"מ עו"ד __________________ מאשר כי חוזה זה חתום על ידי _________ו ____________
בשם ________________ וכי הם מוסמכים לחתום על חוזה זה בשם הקבלן וכי תוכן חוזה זה מחייב
את הקבלן.
________________________
חותמת

_________________________
 ,עו"ד

חתימת המציע
___________
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נספח א' – מפרט טכני
נספח א'
מפרט טכני
להלן יפורט המפרט הטכני לרכיבי המתקן .כל סטייה ו9או שינוי מהאמור במפרט טכני זה חייבת בקבלת
אישור המזמינה לכך מראש ובכתב.
 .0פאנלים פוטו-וולטאים
 .1.1מסוג ( crystalline siliconפולי9מונו).
 .1.0מאושרי מכון התקנים ,חברת החשמל והגוף המממן .עומדים בתקנים IEC 61215, IEC 61730,
.NEMA 4
 .1.3עמדו בהצלחה בבדיקות סטנדרטיות של הבזק ושל ( PIDנמצאו  .)PID freeיש לספק את
התוצאות.
 .1.1אחריות יצרן מקורית  -אחריות מוצר ל 10-שנים לפחות ואחריות ביצועים לינארית ל 05-שנים
לפחות שמבטיחה דגרדציה בביצועים של לא יותר מ /.2%-לשנה.
 .1.5טולרנס חיובי להספק.
 .1.1מתוצרת חברות המשתייכות ל Tier 1-בלבד (לפי Bloomberg New Energy Finance
.)Corporation
 .1.2מוצרי החברה המייצרת מותקנים בארץ לפחות  3שנים בהיקף מצטבר של לפחות  0/מגה וואט.
 .1.8לחברה המייצרת יש נציגות קבועה בארץ ו9או יבואן רשמי.
 .1./נצילות מינימאלית של η ≥ 17.5
.1.1/

מקדם טמפרטורה %/ °C < 0.42

 .7ממירי מתח
 .0.1מאושרים ע"י מכון התקנים ,חברת החשמל והגוף המממן (מספקים כדוגמת ,SMA ,SolarEdge
)KACO , ABB
 .0.0עומדים בתקנים .TUV, VDE 0126-1-1, CE
 .0.3לחברה המייצרת יש נציגות קבועה בארץ ו9או יבואן רשמי
 .0.1מתאימים להתקנה חיצונית ( )IP65במידה ומותקנים בחוץ.
 .0.5מסוג תלת פאזיים.
 .0.1נצילות מינימאלית של .η ≥ 97.8%
 .0.2שליטה על מקדם הספק  ,cos φבהתאם לדרישות חח"י .
 .0.8מכוילים ו9או מכווננים (מראש על ידי הספק או במקום) כך שיעמדו בדרישת חח"י מבחינת מתח,
תדר והרמוניות.
 .0./יותקנו במקום מוצל שאינו חשוף ישירות לשמש ולפגעי מזג אוויר.
יותקנו בגובה  5/-0//ס"מ ממשטח הטיפול.
.0.1/
אחריות יצרן מקורית – אחריות מוצר ל 0/-שנים.
.0.11
נדרשים ממירים או מערכות של ממיר וציוד נוסף המאפשרים ניטור ברמת זוג פנלים
.0.10
לפחות ויודעים להתמודד עם בעיות של סטרינגים לא אחידים ותופעה של הצללות ו9או לכלוך
בצורה יעילה.

חתימת המציע
___________
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 .7קונסטרוקציה ,מערכת נושאת ,סולמות ומדרכים
 .3.1עמידה בתקנים ת"י  ,110ת"י  ,111ת"י  1//ובכל הוראות הבטיחות הקבועות בדין.
 .3.0באחריות הקבלן לקבל ,לפני תחילת העבודות באתר ,חוות דעת קונסטרוקטור למוכנות המבנה
והגג להתקנת מערכת .הקבלן יפעל בהתאם להוראות הקונסטרוקטור.
 .3.3התכנון המפורט של כל רכיבי ופרטי הקונסטרוקציה יהיה חתום על ידי קונסטרוקטור.
 .3.1באחריות הקבלן לקבל ,עם סיום התקנת המערכת ,חוות דעת קונסטרוקטור סופית לתקינות
ההתקנה שבוצעה ,ובכלל זה למערכת האחיזה ,לסולמות ,לבמות9קירות9כלובי ממירים ,למבנה
ולגג.
 .3.5כלל רכיבי המערכת (ברגים ,תפסים ,מחברים ,אומגות וכיו"ב) יהיו מאלומיניום או נירוסטה.
 .3.1התכנון ,ההתקנה ורכיבי הקונסטרוקציה יותאמו לאורך חיים של  0/שנים לפחות ,בדגש על מניעת
קורוזיה במתקנים ,בבסיסים ,במחברים וכו'.
 .3.2חיבור סוגי מתכות שונים יהיה מבודד למניעת קורוזיה.
 .3.8כל נקודת מגע בין הקונסטרוקציה לגג תופרד באמצעות יריעת  EPDMבעובי  3מ"מ לפחות.
במקרה של גג בטון ,תהיה הפרדה של יריעה ביטומנית בין בסיסי הבטון לגג.
 .3./מפרט חיבור הקונסטרוקציה לגג יהיה כזה שלא יאפשר חדירת מים דרך החיבור ושישמור על
איטום הגג.
הקונסטרוקציה תחובר לשלד המבנה של הגג בחיבור ישיר ובאופן שלא יאפשר חדירה של
.3.1/
מים ,ולא תחובר לכיסוי הגג .כל פגיעה באיטום הגג תתוקן באופן מיידי ובעדיפות עליונה על ידי
הקבלן.
הממירים יותקנו על גבי קונסטרוקציית ברזל מגולוון (קיר ממירים ו9או כלובים סגורים)
.3.11
בהתייחס לתכנית החשמל ,לאופי האתר ,להוראות היצרן ולדרישות יועצי הביטוח.
תכנון הקונסטרוקציה והתקנתה יאפשרו מילוי של כל דרישות מיגון הפאנלים (לפי יועצי
.3.10
הביטוח).
הקונסטרוקציה תתוכנן כך שהליך פירוקם9החלפתם והתקנתם מחדש (במקרה של תקלה
.3.13
ו9או של תיקון איטום הגג) יהיה פשוט ונוח.
הקבלן יעניק למזמינה אחריות לאיכות איטום הגג למשך שנתיים לפחות ממועד התקנת
.3.11
המערכת.
הקבלן לא יבצע על הגג עבודות ריתוך ו9או חיתוך ו9או השחזה ו9או כל פעולה אחרת
.3.15
שעלולה לפגוע בגג או להסב לו נזק כלשהו.
באחריות הקבלן לכסות בצבע עשיר אבץ חלקים בקונסטרוקציית הברזל (ככל שישנה)
.3.11
שגלוונם נפגם ו9או שנצפתה בהם קורוזיה .יש לשים דגש לשם כך על מקומות בהם בוצעו עבודות
ריתוך ו9או חיתוך ו9או השחזה בקונסטרוקציה.
סולמות עליה לגג יהיו עשויים מברזל מגולוון ,ובעלי חופה המאפשרת נעילה.
.3.12
מדרכים קבועים יהיו מאלומיניום .מדרכים זמניים (לתקופת ההקמה) יותקנו ככל
.3.18
שנדרש.
 .4עבודות חשמל
 .1.1כל עבודות החשמל יבצעו עפ"י המפרט הכללי למתקני חשמל בהוצאת הוועדה הבין משרדית
לעבודות חשמל (פרק  )/8ועפ"י תקנות החשמל (עבודה במתקן חי או בקרבתו) תשס"ט ,0//8-וכן
בהתאם להוראות חוק החשמל ,אמות המידה והתקנות והכללים החלים בנסיבות העניין.
 .1.0כבלים ורכיבי DC
 .4.2.1עמידה בתקנים הרלוונטיים ,ובכלל זה .TUV, VDE, EN
חתימת המציע
___________
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 .4.2.2כל הרכיבים ,ובכלל זה מפסקים ,מנתקים ,נתיכים ,בתי נתיך וכו' ,יהיו בעלי תקן ומאושרים
לשימוש על ידי חברת החשמל ,ומתוצרת  ABBאו שווה ערך.
 .4.2.3לוחות ה DC-יהיו בדרגת אטימות .IP65
 .4.2.4כבלים מדגם  FLEX-SOL-LXלעמידה בתנאי סביבה קשים.
 .4.2.5כבלים מוגני  ,UVחסיני אש ,נטולי הלוגן ועמידים בטמפרטורה של עד .10//C
 .4.2.6חתך הכבלים יהיה גדול מ 1-מ"מ.
 .4.2.7הפסדי הולכה (מפלי מתח) של הכבלים לא יעלו על .1%
 .4.2.8שימוש במחברי  RADOX SOLARשל חברת  ,Huber+Suhner, Tycoאו מחברי MC4
לחיבור כבלי ה.DC-
 .4.2.9חישוב הפסדי ההולכה יבוצע לטמפרטורה של .700 C
 .1.3כבלים ורכיבי AC
 .4.3.1כבלים עם בידוד ( N2XY, XLPEנחושת) או ( NA2XYאלומיניום).
 .4.3.2עמידה בתקנים הרלוונטיים (לרבות ת"י .)1511
 .4.3.3כבלים מוגני  ,UVמתאימים לתנאי חוץ.
 .4.3.4כבלים גמישים ובעלי החתך הנדרש.
 .4.3.5הפסדי הולכה (מפלי מתח) של הכבלים לא יעלו על .1%
 .4.3.6חישוב הפסדי ההולכה יבוצע לטמפרטורה של .700 C
 .1.1תעלות ,מובילים וסולמות כבילה
 .4.4.1תעלות ,מובילים וסולמות כבילה יהיו מגולוונים ומשולטים כך שיצוין ייעודם.
 .4.4.2תעלות ,מובילים וסולמות כבילה יבנו כך בהתחשב בעומס המיועד להם .שינויי גובה (מפלס),
פניות וסיבובים בסולמות יבוצעו באמצעות שימוש בחלקים מקוריים של היצרן.
 .4.4.3תעלות ,מובילים וסולמות כבילה יוארקו אל פה"פ במוליך נחושת בתחילתם ובסופם ,כך
שתישמר הרציפות הגלוונית של מוליך ההארקה לכל אורך האלמנט.
 .4.4.4הכבילה תהיה מוגנת משמש לכל אורכה (יש להשתמש בכיסוי ייעודי מתאים) .הידוק מכסי
התעלות באמצעות ברגים ו9או בנד מתכתי.
 .4.4.5היכן שהכבילה חשופה (במעברים) יש להשחיל את הכבילה בצינור שרשורי מתאים לכמות
הכבלים.
 .4.4.6הידוק שרוולים ו9או כבלי ה DC-לקונסטרוקציה באמצעות תיל נחושת מצופה ו9או אזיקון
מתכתי בלבד (לא אזיקון פלסטיק).
 .1.5לוחות חשמל
 .4.5.1עמידה בדרישות תקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד  1///וולט) ,התשנ"א,1//1-
בתקנים הרלוונטיים (לרבות ת"י  1113/ות"י  ,111/לפי העניין) ובהנחיות חח"י ,חברת
החלוקה ואנשי החשמל מטעם המזמינה שאחראים על אתר ההקמה.
 .4.5.2לוח חשמל ראשי יותקן בחדר חשמל .הלוח הראשי יכלול רב-מודד שיקושר למערכת הניטור
והבקרה.
 .4.5.3לוחות משניים יותקנו עפ"י התכנון.
 .1.1הארקות והגנות
 .4.6.1מערך ההארקות ושיטת ההגנה באתר יעמדו בתקנים הרלוונטיים ,לרבות בתקנות החשמל
(הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד  1///וולט) ,התשנ"א ,1//1-וכן יבוצעו עפ"י
התכניות שאושרו.

חתימת המציע
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 .4.6.2בקרבת לוחות החשמל ובריכוז הממירים ,יותקן פה"פ בקופסה מוגנת מים ועמידה בפני
קרינת .UV
 .4.6.3כל חיבור בין ציוד מתכתי לבין פה"פ יבוצע ע"י מוליך נחושת בעל החתך הנדרש.
 .4.6.4יש להתקין אמצעי הגנה בפני ברקים ומתחי יתר:
 .1.1.1.1צד ה :DC-עמידה בת"י להגנות המותקנות בממירים .במידה והממירים
אינם כוללים את ההגנות הנדרשות לפי התקן ,יש להתקין הגנות מתאימות
בקופסאות ה DC-שעל הגג.
 .1.1.1.0צד ה :AC-יש להתקין אמצעי הגנה מסוג  FLP, B+C MAXI 3+1לפחות,
או שווה ערך .הגנות אלו יותקנו בכל לוחות ה.AC-
 .1.1.1.3כל חלק מתכתי יחובר לפה"פ באמצעות מוליך נחושת או פלח הארקת יסוד
ייעודי ,בחתך מתאים.
 .1.1.1.1יש לבצע בדיקת רציפות לאחר סיום ההתקנה ולדווח על תוצאותיה
למזמינה וליועץ הטכני.
 .1.2ניטור ,בקרה ותקשורת
 .4.7.1יש להתקין מערכת לאיסוף הנתונים הבאים:
 .1.2.1.1זרמים ומתחים (.)DC
 .1.2.1.0זרמים ומתחים ( :)ACפירוט רגעיים ,ממצעים ,חד-פאזיים וערכי שיא.
 .1.2.1.3הספקים :פירוט רגעיים ,לפי ממיר ולכלל המערכת.
 .1.2.1.1מקדם הספק .cos φ
 .4.7.2המערכת תדגום ותאסוף את הנתונים הנ"ל בתדירות רבע שעתית לפחות ,וללא הפסקה.
 .4.7.3למערכת יהיה גיבוי סוללה למקרה של נפילת  .ACעל הסוללה לאפשר:
 .1.2.3.1אגירת נתונים מהמערכת למשך  18שעות לפחות מנפילת .AC
 .1.2.3.0תקשורת חיצונית עם אוגר הנתונים למשך  0/דקות לפחות מנפילת .AC
 .4.7.4על המערכת לאפשר צפייה און ליין בנתונים הנאספים ,וכן בנתונים שנאספו (ארכיון).
 .4.7.5על המערכת לאפשר הפקה של דוחות רגעיים ,יומיים ,שנתיים.
 .4.7.6על המערכת לאפשר מתן ושליחת התראות בהודעת טקסט (.)SMS
 .1.8מקדם הספק ומקדם ייצור
 .4.8.1ככל שיידרש ע"י חח"י ו9או המחלק ,באחריות הקבלן לספק יכולת שליטה ובקרה על מקדם
ההספק ) (cos φועל מקדם הייצור ,ולפתור את כל הבעיות הנוצרות או העלולות להיווצר
ברשת החשמל כתוצאה מחיבור המערכת ,לרבות ביחס להרמוניות ,תהודה ותנודות מתח
החורגים מאמות המידה ומהתקינה הישראלית הרלוונטיות.
 .5סימון ושילוט
 .5.1כל חלקי ורכיבי המערכת (לרבות פאנלים [תחילת וסוף סטרינג] ,ממירים ,קופסאות חיבור ,לוחות
החשמל ,מפסקים ,כבלים ( ,DC ,ACתקשורת] ,הארקות ,ארונות ,שנאים וכיו"ב) ,ישולטו
בהתאם לתקנות ולאמות המידה.
 .5.0השילוט יהיה ברור ,קריא ,עמיד לפגעי מזג האוויר ,מוגן ( UVשילוט חיצוני) ויאפשר זיהוי ברור
וחד-משמעי של כל רכיב במערכת.
 .5.3כבלים ישולטו בשני קצותיהם ויצוין בהם המספר הסידורי של הכבל ,מקום מוצאו ויעדו.
 .5.1לוחות ה AC-ישולטו באופן ברור ונראה לעין.
 .5.5יש להקפיד על שילוט אזהרה היכן שנדרש.
חתימת המציע
___________
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 .1שונות
 .1.1באחריות הקבלן לקיים את כל הוראות החוק והדין ,לרבות בעניין אמות המידה וההסדרות
שנקבעו על ידי רשות החשמל ,וכן בעניין דרישות הבטיחות החלות על סוג העבודות הנדרשות
בפרויקט זה ולפי הזמנה זו.
 .1.0באחריות הקבלן לקיים את ההנחיות הנוגעות לכיבוי אש  -נדרשת עמידה בתקנות והנחיות מכ"ר
 513מחודש מרץ  , 0/13ובדרישות חח"י.
 .6.3ההספק החשמלי הנקוב בצד ה( DC-מודולים) יכול להיות גדול בלא יותר מ 1/%-מההספק
החשמלי הנקוב בצד ה( AC-ממירים).

חתימת המציע
___________
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נספח ב'
הצעת מחיר

תצורף הצעת מחיר כפי שהוגשה למכרז

חתימת המציע
___________
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נספח ג' 0
ערבות ביצוע חוזה
(בשלב זה אין לצרף את ערבות הביצוע והיא תידרש עם החתימה מול הקבלן הזוכה)
לכבוד
רשות ___________
הנדון :ערבות בנקאית מס'____________
 .1אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום ,עד לסכום כולל של _______ ש"ח
(__________________ש"ח) [יושלם לפי  1/%מערך החוזה] (להלן" :סכום הערבות") ,שתדרשו
מאת __________________ (להלן" :הנערב") ,בקשר למכרז מספר  /190/12סכום הערבות יהיה
צמוד למדד המחירים לצרכן ,כפי שיתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר
כלכלי ,או ע"י מוסד ממשלתי אחר (להלן" :המדד") ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא המדד בגין חודש יולי  0/12שפורסם ביום .15./8.0/12
"המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהא המדד שפורסם לאחרונה הקודם לקבלת התשלום בפועל עפ"י
ערבות זו.
"הפרשי ההצמדה" לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו הפרשי ההצמדה ,הסכום השווה למכפלת
ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה ,מחולק במדד היסודי .אם המדד החדש יהיה
נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי
הצמדה.
 .0ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות ,בתוספת הפרשי הצמדה,
מבלי שיהיה עליכם לבסס או להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את
התשלום תחילה מאת הנערב.
 .3לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר מ 2-ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם
את הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד.
 .1ערבות זו תישאר בתוקפה למשך  10חודשים ממועד הוצאתה ,ועד בכלל .כל דרישה עפ"י ערבות זו
צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 .5אנו נותנים בזאת הסכמתנו הבלתי חוזרת לכך שהרשות ______________ ,תוכל לפי שיקול דעתה
המוחלט ,לפנות אל הבנק ולדרוש את הארכת תוקף הערבות מעת לעת ואנו מעניקים אף הסכמתנו
לכך שהבנק יאריך את תוקף הערבות ,ככל שיידרש על ידן.
בכבוד רב,
בנק ______________________
_________________________
טופס זה ייחתם בידי מורשי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף.

חתימת המציע
___________
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נספח ג'7
נוסח ערבות בדק/אחריות

תאריך_________ :
לכבוד:
הרשות ___________
("המזמינה")
הנדון  :ערבות בנקאית מס' ______________
.1

אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ______________ ₪
( _____________________________________ ) ( 5%מערך החוזה)(להלן – "סכום הקרן")
(סכום בש"ח במילים)

שתדרשו מאת _______________________(להלן – "הנערב")  ,בקשר לביצוע ו9או בדק
(שם הנערב)

ו9או אחריות ו9או קיום כל תנאי ההסכם ______________________________________
(פרטי ההסכם)

.0

.3

.1

.5

סכום הקרן יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף אחר שיבוא במקומה ,בתנאי ההצמדה שלהלן :
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו ,יהא מדד חודש יולי שנת  0/12שהתפרסם ב 15 -לחודש
שלאחריו (או בסמוך למועד זה)  ,בשיעור ____________ נקודות.
"המדד החדש" לעניין ערבות זו ,יהא המדד האחרון הידוע ביום ביצוע התשלום.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן :אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד
היסודי  ,יהיו הפרשי ההצמדה – הסכום השווה למכפלת הפרש בין המדד החדש למדד היסודי
בסכום הקרן ,מחולק במדד היסודי .אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את
הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הקרן ,ללא כל הפרשי הצמדה.
לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,לא יאוחר משבעה ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו לפי
כתובתנו המפורטת לעיל ,אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום
הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו
חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב .במיוחד ובאופן ספציפי ומבלי לפגוע בכלליות
מחויבותנו דלעיל ,אנו מבהירים כי נשלם כל סכום כאמור לעיל ,גם אם יטען הנערב כי אתם הם
אלה החייבים לו כספים כלשהם ,מכל סיבה שהיא ,או שאתם הם אלה שלא קיימו מחויבות
כלשהי כלפיו ולא הוא החייב כספים לכם.
ערבות זו תישאר בתקופה עד ליום ____לחודש ____________שנת_____(ועד בכלל)
בלב ד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת .כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו
בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק______________

הערה:
על הקבלן להגיש את הערבות לפי הנוסח דלעיל ,כל נוסח אחר לא יתקבל ,המדד אליו צמוד סכום הערבות
יהיה המדד הבסיסי של החוזה.

חתימת המציע
___________
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נספח ד'
אישור קיום ביטוחים בתקופת הקמת המתקן

תאריך ______________
לכבוד
____________________
____________________
(להלן" :המזמינה")

מספר חברה_________________

הנדון  :אישור על קיום ביטוחים של
(להלן" :הקבלן")

הרינו לאשר כי ערכנו על שם הקבלן את הביטוחים המפורטים להלן בקשר לחוזה להקמת מתקני ייצור
חשמל סולארי בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בחצרים בתחום המזמינה
( להלן "הפרויקט"):

 .0פוליסה לביטוח עבודות הקמה  .הפוליסה מבטחת את הפרויקט כפי הרשום בנדון.
שם המבוטח בפוליסה הוא  :הקבלן .קבלנים .קבלני משנה .המזמינה .אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ.
הביטוח כאמור כולל תקופת תחזוקה מורחבת על פי תנאי הפוליסה למשך  1/חודשים לכל פרקי הפוליסה .
היקף הכיסוי הניתן על פי הביטוח כאמור הינו בהתאם לנוסח הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ,הידוע
כ"ביט"  0/11או נוסח דומה בכיסוי הביטוחי.
הביטוח כולל את פרקי הביטוח המפורטים להלן ,על כל ההרחבות הכלולות בפוליסה כאמור:
א .פרק א'  -נזק לרכוש
ביטוח מפני אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו במשך תקופת ביצוע הפרויקט.
שווי הפרויקט .......................................................
הביטוח כולל גם את הכיסויים הבאים למקרה ולתקופת הביטוח:
)1
)0
)3
)1
)5
)1
)2

רכוש בהעברה  -בסכום של  1/%משווי הפרויקט ולא פחות מ. ₪ 0/,/// -
הוצאות תכנון ופיקוח במקרה נזק בסכום של  15%מהנזק (מינימום )₪ 1/,///
ציוד קל עד שווי של  ₪ 5,///לפריט ,מתקנים ומבני עזר שאינם חלק מהפרויקט הסופי בסכום של
 15%משווי הפרויקט .
נזק ישיר מתכנון ,חומרים ועבודה לקויים בסכום של  0/%משווי העבודות .
פינוי הריסות בסכום של  15%משווי העבודות .
נזק לרכוש עליו עובדים ו9או לרכוש סמוך השייך ליחיד מיחידי המבוטח בסכום של .₪ 1,///,///
הוצאות מיוחדות בסכום של  15%מהנזק (מינימום  )₪ 5/,///מקסימום . ₪ 5//,///
חתימת המציע
___________
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ב .פרק ב'  -אחריות כלפי צד שלישי
ביטוח אחריות כלפי צד בגבול אחריות בסך של  ₪ 0/,///,///לאירוע ובמצטבר בתקופת הביטוח.
הפרק כולל סעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
רכוש המזמינה נחשב לרכוש צד שלישי (למעט הרכוש המבוטח בסעיף רכוש עליו עובדים בפרק א').
הפרק כאמור מורחב לכסות:
)1
)0
)3
)1

תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.
נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח
חובה.
חבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת משען .
חבות בשל נזק עקיף הנגרם עקב פגיעה בכבלים ,צינורות ומתקנים תת-קרקעיים עד לסך 5//,///
 ₪למקרה ולתקופת הביטוח.

ג .פרק ( - )7אחריות מעבידים
ביטוח אחריות כלפי העובדים בגבול אחריות של  ₪ 0/,///,///למקרה ולתקופת הביטוח .הביטוח
אינו כולל כל חריג ,סייג או הגבלה בדבר חבות כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם.
 .7פוליסה לביטוח אחריות מקצועית  .הפוליסה מבטחת את חבות הקבלן על פי דין בשל
תביעה או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל מעשה או מחדל או טעות או
השמטה מקצועית של הקבלן או של מי מהבאים מטעם הקבלן ,בגבול אחריות בסך ₪ 1,///,///
למקרה ולתקופת הביטוח .הביטוח כולל הרחבות בדבר אי-יושר עובדים ,כיסוי לעבודה חוזר1ת
ו9או תיקון ו9או החלפה ו9או חזרה לקדמות ,וזאת בתנאי כי נגרם נזק למזמינה ו9או לכל צד
שלישי ונתקבלה הודעה ו9או דרישה ו9או תביעה לתיקון ו9או לשיפוי ו9או לפיצוי ,אבדן השימוש
ועיכוב (עקב מקרה ביטוח) עד לגבול אחריות של  ₪ 25/,///למקרה ולתקופת הביטוח לכל
הרחבה.
הביטוח מורחב לשפות את המזמינה ואשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ בגין חבות אשר
הוטלה עליהם עקב מעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעמו של הקבלן וזאת מבלי לגרוע
מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמינה ואשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ.
הביטוח כולל תקופת גילוי של  1חודשים לאחר תום תוקף הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על
ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כפי הביטוח שהסתיים .הביטוח כאמור כולל תאריך
למפרע שהנו לכל הפחות מיום תחילת ביצוע הפרויקט .
 .7פוליסה לביטוח חבות המוצר  .הפוליסה מבטחת את חבות הקבלן על פי דין בגין נזק או
אובדן שייגרמו בקשר עם או עקב מוצר המיוצר ,מטופל ,משווק ,מסופק על ידי הקבלן או הבאים
מטעם הקבלן(להלן "המוצרים") ,בגבול אחריות בסך  ₪ 10,///,///למקרה ולתקופת הביטוח.
הביטוח יורחב לשפות את המזמינה בגין אחריותו ל"מוצרים" ,בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת,
על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח.
הביטוח כולל תקופת גילוי של  10חודשים לאחר תום תוקף הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על
ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כפי הביטוח שהסתיים .הביטוח כאמור כולל תאריך
למפרע שהנו לכל הפחות מיום תחילת ביצוע הפרויקט .
נוסח הפוליסה הנו ביט  0/11או נוסח דומה בכיסוי הביטוחי .
בהתייחס לביטוחים לעיל :

חתימת המציע
___________
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)1
)0
)3

)1
)5

הביטוחים לא יבוטלו ולא יצומצמו ( ככל שיש לנו את הזכות לכך ) במשך תקופת הביטוח מבלי
שנמסרה למזמינה הודעה על כך בדואר רשום 1/ ,יום לפני כניסתו לתוקף של ביטול או צמצום
הכיסוי כאמור.
אי קיום בתום לב של החובות המוטלות על הקבלן על פי הפוליסות לא תפגע בזכויות המזמינה
ואשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ לקבלת שיפוי.
הביטוחים לעיל ראשוניים וקודמים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי המזמינה ואשכול יישובי הנגב
המערבי בע"מ ואנו מוותרים על הזכות לשיתוף ביטוחי המזמינה ואשכול יישובי הנגב המערבי
בע"מ בגין נזק המכוסה על פי ביטוחי הקבלן .אנו מוותרים על כל זכות המוקנית לנו על פי סעיף
 5/לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – .1/81
השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות יחולו על הקבלן בלבד.
אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המזמינה ,אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ והבאים מטעמם
ולמעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

בכפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש ע"י אישור זה ,ובלבד שאין בשינוי
האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

בכבוד רב,

שם חברת הביטוח _________________________

__________
תאריך

___________
שם החותם

____________
תפקיד החותם

מתאריך

__________________
חתימת וחותמת המבטח

עד תאריך

פוליסה מס'

ביטוח עבודות קבלניות
ביטוח אחריות מקצועית
ביטוח אחריות המוצר
פרטי סוכן הביטוח:

שם

; כתובת

; טלפון
חתימת המציע
___________
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אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן:

מתאריך

רשימת הפוליסות:

עד תאריך

פוליסה מס'

ביטוח עבודות קבלניות
ביטוח אחריות מקצועית
ביטוח אחריות המוצר

בכבוד רב,

שם חברת הביטוח _________________________

תאריך

שם החותם

תפקיד החותם

חתימת וחותמת המבטח

חתימת המציע
___________
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נספח ד' 0
אישור קיום ביטוחים בתקופת האחריות והתחזוקה
לכבוד
____________________
____________________
(להלן" :המזמינה")

מספר חברה_________________

הנדון  :אישור על קיום ביטוחים של
(להלן" :הקבלן")

הרינו לאשר כי ערכנו על שם הקבלן את הביטוחים המפורטים להלן בקשר לחוזה למתן שרותי תחזוקה
ותיקונים בתקופת האחריות
( להלן "הפרויקט"):
אנו הח"מ_________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הקבלן
את הפוליסות להלן :
 .1פוליסה לביטוח רכוש .הפוליסה מבטחת את רכושו של הקבלן וכל רכוש אחר שבפיקדונו או
באחריותו .הביטוח כולל בין שאר הכיסויים ,כיסוי למקרה של אש ,עשן ,התפוצצות ,נזקי נוזלים,
נזק בזדון ,מהומות  ,פרעות ושביתות  ,פריצה ושוד ,טבע ורעידת אדמה.
 .0פוליסה לביטוח נזק תוצאתי .הפוליסה מבטחת את הקבלן בגין נזק תוצאתי עקב מקרה ביטוח
המכוסה על פי הפוליסה לביטוח רכוש של הקבלן.
 .3פוליסה לביטוח אחריות מעבידים .הפוליסה מבטחת את חבות הקבלן כלפי כל העובדים
המועסקים על ידו .הביטוח מורחב לשפות את המזמינה ואשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ במידה
ויחשבו כמעביד של מי מהמועסקים על ידי הקבלן.
 .1פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי .הפוליסה מבטחת את חבות הקבלן כלפי צד שלישי
כלשהו ,לרבות המזמינה בגבולות אחריות של לכל הפחות  ₪ 0/,///,///לתובע אחד ובמצטבר
במשך תקופת הביטוח .ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בגין תביעות שיבוב של המוסד לביטוח
לאומי ושימוש בכלי רכב שאינם חייבים בביטוח על פי הפקודה לביטוח כלי רכב מנועיים .הביטוח
מורחב לשפות (לרבות הגנה משפטית מרגע הגשת התביעה) את המזמינה ,אשכול יישובי הנגב
המערבי בע"מ והבאים מטעמם בגין מעשה או מחדל של הקבלן ,ובכפוף לסעיף אחריות צולבת
לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי ביטוח זה.

חתימת המציע
___________
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 .5פוליסה לביטוח אחריות מקצועית  .הפוליסה מבטחת את חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה או
דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל מעשה או מחדל או טעות או השמטה
מקצועית של הקבלן או של מי מהבאים מטעם הקבלן ,בגבול אחריות בסך  ₪ 1,///,///למקרה
ולתקופת הביטוח .הביטוח כולל הרחבות בדבר אי-יושר עובדים ,זהום פתאומי ובלתי צפוי מראש,
כיסוי לעבודה חוזרת ו9או תיקון ו9או החלפה ו9או חזרה לקדמות ,וזאת בתנאי כי נגרם נזק
למזמינה ו9או לכל צד שלישי ונתקבלה הודעה ו9או דרישה ו9או תביעה לתיקון ו9או לשיפוי ו9או
לפיצוי ,אבדן השימוש ועיכוב (עקב מקרה ביטוח) עד לגבול אחריות של  ₪ 25/,///למקרה
ולתקופת הביטוח לכל הרחבה.
הביטוח מורחב לשפות את המזמינה ואשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ בגין חבות אשר הוטלה
עליהם עקב מעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעמו של הקבלן וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות
הקבלן כלפי המזמינה ואשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ.
הביטוח כולל תקופת גילוי של  1חודשים לאח ר תום תוקף הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי
הקבלן ביטוח חלופי המעניק כפי הביטוח שהסתיים .הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע שהנו לכל
הפחות מיום תחילת ביצוע הפרויקט .
 .1פוליסה לביטוח חבות המוצר  .הפוליסה מבטחת את חבות הקבלן על פי דין בגין נזק או אובדן
שייגרמו בקשר עם או עקב מוצר המיוצר ,מטופל ,מתוחזק ,משווק ,מסופק על ידי הקבלן או
הבאים מטעם הקבלן(להלן "המוצרים") ,בגבול אחריות בסך  ₪ 10,///,///למקרה ולתקופת
הביטוח .הביטוח יורחב לשפות את המזמינה ואת אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ בגין
אחריותם ל"מוצרים" ,בכפוף לסעיף בדבר אחריות צולבת ,על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד
לכל יחיד מיחידי המבוטח.
הביטוח כולל תקופת גילוי של  10חודשים לאחר תום תוקף הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי
הקבלן ביטוח חלופי המעניק כפי הביטוח שהסתיים .הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע שהנו
לכל הפחות מיום תחילת ביצוע הפרויקט .
נוסח הפוליסה הנו ביט  0/11או נוסח דומה בכיסוי הביטוחי .

בהתייחס לביטוחים לעיל :
א .כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר ,לא
יופעל כלפי המזמינה ואשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ וכלפי מבטחיהם ,ולגביהם ,הביטוח
על-פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" ,המזכה אותם במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו,
ללא זכות השתתפות בביטוחיהם ,מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחיהם להשתתף בנטל
החיוב כאמור בסעיף  5/לחוק חוזה הביטוח ,התשמ"א.1/81-
ב .השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות יחולו על הקבלן בלבד.
ג .אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי המזמינה ,אשכול יישובי הנגב המערבי בע"מ והבאים
מטעמם ולמעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
חתימת המציע
___________
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ד .באם נחליט לבטל את הביטוח או לשנות את תנאיו ,נודיע לכם על כך לכל הפחות  1/יום
מראש באמצעות מכתב רשום.
ה .אי קיום תנאי מתנאי הפוליסות של הקבלן ,לא תפגע בזכויות המזמינה ,אשכול יישובי הנגב
המערבי בע"מ והבאים מטעמם.
אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור
לעיל.
בכבוד רב,
__________
תאריך

________
שם החותם

רשימת הפוליסות:

____________
תפקיד החותם

מתאריך

_______________
חתימת וחותמת המבטח

עד תאריך

פוליסה מס'

צד שלישי
אחריות מעביד
ביטוח רכוש
ביטוח נזק תוצאתי
ביטוח אחריות מוצר
ביטוח
מקצועית

אחריות

פרטי סוכן הביטוח:
שם _____________; כתובת ________________; טלפון ____________
אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה ,כדלקמן:
_______________
__________ ________ ____________
חתימת וחותמת המבטח
תפקיד החותם
שם החותם
תאריך
רשימת הפוליסות:

מתאריך

עד תאריך

פוליסה מס'

צד שלישי
אחריות מעביד
ביטוח רכוש
ביטוח נזק תוצאתי
חתימת המציע
___________
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ביטוח אחריות מוצר
אחריות

ביטוח
מקצועית

בכבוד רב,
__________
תאריך

________
שם החותם

____________
תפקיד החותם

_______________
חתימת וחותמת המבטח

חתימת המציע
___________
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נספח ה'
נוהל עבודה בחום
.1

נוהלי ביצוע עבודות בחום:
המונח "עבודות בחום" פירושו ביצוע עבודות בריתוך ו9או חיתוך באמצעות חום ו9או
1.1
שימוש באש גלויה.
כל קבלן ו9או קבלן משנה אשר ביצוע עבודותיו כולל "עבודות בחום" ימנה אחראי מטעמו
1.0
(להלן " -האחראי") ,אשר תפקידו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום שלא בהתאם
לאמור בנוהל זה.
בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות בחום,
1.3
ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג ברדיוס של לפחות  1/מטר ממקום ביצוע
העבודות בחום ,כאשר חפצים דליקים קבועים ,אשר אינם נתינים לתזוזה ,יכוסו במעטה
בלתי דליק.
האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן " -צופה האש") המצויד באמצעי כיבוי
1.1
מתאימים לכיבוי סוג החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.
תפקידו הבלעדי של צופה האש כאמור יהיה להשקיף על ביצוע העבודות בחום ולפעול מיד
לכיבוי של התלקחות העלולה לנבוע מביצוע העבודות בחום כאמור.
צופה האש יהיה נוכח במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילת ביצוען עד לתום לפחות
1.5
 3/דקות לאחר סיומן על מנת לוודא כי לא נותרו במקום כל מקורות התלקחות.

.0

נוהל טיפול בפסולת וחומרים דליקים
כל קבלן ו9או קבלן משנה ימנה אחראי מטעמו אשר תפקידו יהיה לדאוג ולוודא כי חומרי פסולת
של עץ ,נייר ופלסטיק ,ארגזים ריקים וקופסאות ,אריזות קרטון ונייר וכל פסולת דליקה אחרת
יסולקו מיידית מאזורי המבנים ועבודות ההקמה ויאוחסנו במרחק בטוח ו9או במקום בטוח באתר
הבניה או מחוצה לו.

חתימת המציע
___________
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נספח ו'
תדריך בטיחות לקבלן מבצע
כללי
פקודת בטיחות בעבודה (תש"ל –  )1/2/ותקנות הבטיחות בעבודה (התשמ"ח  )1/88מגדירות את "מבצע
הבניה" (הקבלן) כאחראי על הבטיחות באתר הבניה ובכלל זה מילוי החובות המוגדרות בפקודה ובתקנה.
קבלן העומד להתחיל עבודה באתר חייב לקבל ,טרם תחילת העבודה ,תדריך בטיחות מהמפקח.
הקבלן לא יתחיל בעבודה ללא קבלת תדריך בטיחות וללא חתימה על טופס המאשר קבלת תדריך.
שיטה
תדריך הבטיחות יועבר ע"י המפקח.
המפקח יחתום כי העביר את התדריך לקבלן המבצע (נספח א').
בגמר התדריך יוחתם נציג מוסמך של הקבלן על טופס המאשר קבלת תדריך הבטיחות (נספח ב').

חתימת המציע
___________
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נושאי תדריך הבטיחות לקבלנים
מס'

נושא

.1

אחריות הקבלן –  1.1האחריות המלאה לכל נושאי הבטיחות ומניעת תאונות באתר ,חלה על
הקבלן המבצע.
כללי
 1.0קודם לתחילת בצוע העבודה יוודא הקבלן קיום קווי תשתית
לסוגיהם ע"י קבלת המידע מרשויות מוסמכות ,וכן יבדוק המצאות גורמי
סיכון בטיחותיים באתר.

.0

מינוי מנהל עבודה

הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך כחוק לעבודה באתר ויציג התעודה בפני
המפקח באתר לפני תחילת העבודה.

.3

מינוי מהנדס
בטיחות9ממונה
בטיחות

הקבלן ימנה מהנדס בטיחות או ממונה בטיחות מוסמך כמשמעו בחוק
ארגון הפיקוח על העבודה.

.1

חובת הזדהות

על עובדי הקבלן וכל מי שמועסק על ידו באתר ,חלה חובת הזדהות בפני
המפקח עפ"י דרישתו.

.5

חובת ציות

על עובדי הקבלן וכל מי שמועסק על ידו באתר ,חלה חובת ציות להנחיות
הבטיחות של המפקח באתר.

.1

חובת עמידה
בדרישות החוק
והנחיות מע"צ

אחריות הקבלן ועובדיו וכל המועסק על ידו לעמוד בכל דרישות החוק
הרלוונטיות לבטיחות העבודה ולבטיחות בתנועה ,לרבות:
חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו.
פקודת הבטיחות בעבודה ותקנותיה.
פקודת התעבורה ותקנותיה.

.2

גידור האתר

הקבלן יהיה אחראי לביצוע גידור בטיחותי באתר כנדרש בחוק ועפ"י
הנחיות המפקח ,גם אם מדובר בגידור זמני.

.8

עובדי הקבלן

הקבלן יעסיק אך ורק עובדים כדלקמן:
עובדים המוסמכים לביצוע עבודתם ,כולל רישיונות מתאימים.
עובדים מנוסים ומיומנים בביצוע תפקידם.
עובדים שעברו בדיקה רפואית  ,היכן שנדרש בחוק.

./

הדרכת עובדי הקבלן הקבלן יהיה אחראי להדרכת עובדיו וכל מי שמועסק על ידו ,כולל עובדים
חדשים.
הקבלן ידריך את עובדיו בנוגע לסיכונים בעבודה ובתנועה  ,כולל בטיחות
בציוד ,כלים מכונות ,כלי יד ,בטיחות בעבודות חשמל ובעבודה בגובה היכן
שנדרש.

.1/

ציוד מגן אישי

פרוט

הקבלן יספק לעובדיו ולכל מי שמועסק על ידו ,ציוד מגן אישי כדלקמן:
ציוד מגן אישי מלא ,כנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה ,לרבות נעלי
חתימת המציע
___________
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פרוט

מס'

נושא

.11

הפעלת כלים וציוד הפעלת ציוד וכלים חשמליים ,מכאניים או הנדסיים תעשה בתנאים
הבאים:
באתר
יופעלו אך ורק כלים עם רישיון מתאים ובתוקף (היכן שנדרש).
יופעלו אך ורק כלים עם ביטוח בתוקף (היכן שנדרש).
הציוד והכלים יופעלו ע"י מפעילים מוסמכים עם רישיון מתאים ותקף.
לכלים וציוד המחויבים עפ"י החוק – יהיו תסקירים תקפים של בדיקת
בודק מוסמך .תסקירים אלה יהיו זמינים באתר ,בכל עת ,לצורך ביקורת.

.10

תאורה
העבודה

באתר הקבלן יהיה אחראי לקיום תאורה בטוחה ותקינה באתר:
התאורה תהייה בעוצמה המספיקה לביצוע בטיחותי של כל הפעילות ביום
ובלילה.
תקינות תאורת הלילה תיבדק באור יום ,טרם הפעלתה המעשית בלילה.

.13

קיום נוהלי בטיחות

.11

קיום נהלי בטיחות העבודה בגובה תהיה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה)
התשס"ז  , 0//2העובדים יהיו בעלי הסמכה לעבודות בגובה.
לעבודה בגובה

בטיחות ,קסדות מגן ,אפודות צבעוניות תקינות ,משקפי מגן ,אטמי
אוזניים וכל ציוד מגן אישי אחר הנדרש עפ"י כל דין.
ציוד המגן יהיה תקין ,זמין ומטיב מעולה.
הקבלן יחליף מידית ציוד מגן שהתקלקל או שאינו ראוי לשימוש בטוח.
אספקת הציוד תהיה על חשבון הקבלן.

הקבלן ינהל באופן עצמאי ושוטף ישיבות בטיחות באתר – פרוטוקולים
יועברו למפקח .כמו כן יתקיימו סיורי בטיחות ובדיקות ע"י בודקים
מוסמכים.

חתימת המציע
___________
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בטיחות בתנועה
מס'

פרוט

נושא

.1

תאום כללי

הקבלן יעבוד באתר עפ"י תכנית הסדרי תנועה זמניים שאושרה ע"י נציג
הרשות המקומית9המשטרה.

.0

הכוונת תנועה

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שתתכן תנועה סואנת בסביבת אתר העבודה.
על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על מנת למנוע שיבושים
והפרעות בתנועה לאורך זמן.
במידה ויש צורך בסגירת נתיב התנועה ,על הקבלן לספק על חשבונו קבוצת
אבטחה מתאימה.
ראש צוות קבוצת האבטחה יהיה בוגר קורס לאבטחת אתרי עבודה בעל
תעודה תקפה על שמו.
במידה ותידרש נוכחות שוטר ,יישא הקבלן בהוצאותיו.

.3

הצבת אמצעי
בטיחות
בתנועה באתר

הקבלן יהיה אחראי לקיום כל הסדרי הבטיחות בתנועה באתר.
הקבלן יציב באתר אמצעי שילוט  ,תמרור ואמצעי בטיחות הדרושים עפ"י
"המדריך להצבת תמרורים בכבישים בין עירוניים".
מעקות בטיחות ניידים אשר יוצבו ע"י הקבלן באתר יהיו מעקות שאושרו ע"י
הועדה הבין משרדית לאביזרי בטיחות ויתוחזקו במצב תקין בכל זמן
העבודה.
הצבת המעקות תעשה עפ"י כל דין.
על הקבלן להציג בפני המפקח את כל פרטי הציוד והשילוט טרם תחילת
העבודה בשטח לצורך בדיקת תקינותם.
החומר המחזיר אור של התמרורים ושלטים מסוג רב עוצמה –  , HIיהיו
במצב תקין ,נקי וללא שריטות.
גודל התמרור בשטח העבודה בכבישים בין עירוניים :תמרור משולש יהיה
בגודל צלע  1.0/מ' ,תמרור עגול יהיה בקוטר  8/ס"מ.
הקבלן יחזיק ברשותו בשטח העבודה סט שילוט ותמרור נוסף בהתאם לסוג
העבודה.

נספחים
נספח  – '1דיווח על ביצוע תדריך בטיחות לקבלן.
נספח  – '0הצהרת קבלן על קבלת תדריך בטיחות.

חתימת המציע
___________

91
נספח  – '1דיווח על ביצוע תדריך בטיחות
בתאריך ___________נמסר תדריך בטיחות מקיף לנציג9בא כח הקבלן המיועד לבצע עבודה
באתר____________:
שם הקבלן המבצע_____________:
שם המהנדס הבטיחות9ממונה בטיחות_______________________:
במסגרת התדריך המפורט ,הובאו לידיעת הקבלן הנושאים הבאים:
אחריות המלאה והבלעדית לנושא הבטיחות באתר.
חובתו לקיים את כל ההוראות ונוהלי הבטיחות ,בעבודה ובתנועה.
חובתו לתדרך את עובדיו וכל המועסקים על ידו בנושאי הבטיחות הרלוונטיים לעבודה באתר.
חובתו לצייד ,על חשבונו ,את עובדיו וכל המועסק על ידו באתר ,בציוד מגן אישי ובציוד בטיחות כנדרש
בחוק ובהנחיות בעבודה ובתנועה.

שם המפקח המתדרך:

__________________

חתימה:

__________________

חתימת המציע
___________

91

נספח  – '0הצהרת הקבלן המבצע

.1.1.1.1.1

שם הקבלן____________________ :

.1.1.1.1.0

שם מהנדס הבטיחות9ממונה בטיחות___________________ :

.1.1.1.1.3

אתר העבודה_______________________ :

.1.1.1.1.1

הנני מצהיר כי בתאריך ___________קיבלתי תדריך בטיחות מהמפקח בכל הקשור

.1.1.1.1.5

לנושאי הבטיחות בעבודה ובתנועה באתר.

.1.1.1.1.1

במסגרת התדריך המפורט ,הובאו לידיעתי הנושאים הבאים:

.1.1.1.1.2

אחריותי המלאה והבלעדית לנושא הבטיחות באתר.

.1.1.1.1.8

חובתי לקיים את כל ההוראות ,החוקים ,התקנות ונוהלי הבטיחות ,בעבודה ובתנועה הרלוונטיים
לעבודה באתר ,לאנשים ולציוד.

.1.1.1.1./

חובתי לתדרך את כל העובדים וכל המועסקים על ידי הן במישרין והן בעקיפין בנושאי הבטיחות
בעבודה ובתנועה הרלוונטיים לעבודה באתר.

.1.1.1.1.1/

חובתי לצייד על חשבוני ,את עובדי ואת כל המועסק על ידי באתר ,בציוד מגן אישי ובציוד בטיחות
כנדרש בחוק ובהנחיות לבטיחות בעבודה ובתנועה.

.1.1.1.1.11

שם נציג הקבלן_______________ :

.1.1.1.1.10

_______________

חתימה:

חתימת המציע
___________
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נספח ז'

רשימת גגות ואתרים
.1

יש לשים לב שחלק מהגגות נמצאים באותו אתר

.0

הערכת ההספקים המותקנים היא ראשונית בלבד ,שמרנית ומבוססת
בין השאר על פנלים בהספק של  30/וואט.

.3

למציע יש אפשרות לעדכן את ההספק המותקן הצפוי בהצעתו.

מועצה אזורית בני שמעון
מ/ס

אתר

1

גבעות בר –
הרדוף – 309
מרכז טוטו פיס
קהילה ולספורט –
אולם ספורט
מושב ברוש –
היכל טוטו יחדיו –
אולם ספורט
מועצה (בית קמה)
–
מחלקת הנדסה –
מבנה מס' 1
מועצה (בית קמה)
–
חברה כלכלית –
מבנה מס' 9

7

מועצה (בית קמה)
–
מחסן חירום –
מבנה מס' 0
מועצה (בית קמה)
–
מחסן פסח –
מבנה מס' 7

2

9

0

0

סוג גג

שטח
גודל
גג
מערכת
מוערך (מ"ר)
()kWp
 570פנל מבודד
57

הערות נוספות

תיאור הגג

גודל
חיבור
()A

דו שיפועי
(מזרח מערב)

000

 .1מיקום הזנה ומונה
מצפון למבנה
 .2גודל חיבור A090
 .9ממתין לתמונות

00

070

פנל מבודד

דו שיפועי (צפון
דרום)

000

מפלס דרומי גבוה
מצפוני

97

970

פנל מבודד

90

900

פנל מבודד

97

920

פנל מבודד

דו-שיפועי (צפון
דרום)
מעקה בחלק
הגבוה  0.0מ'
דו-שיפועי (צפון
דרום)
מפנה צפוני
גבוה
מפנה דרומי
נמוך ב 1.0-מ'
דו-שיפועי
(מזרח מערב)

00

האנטנה מצילה על הגג
(בהתאם לשעה)

07

000

איסכורית

שיפוע דרומי

100

09

קיימת צמחייה בתעלות
ניקוז

09

ללא היתר
ממתין לתמונות

 3//קוו"ט

חתימת המציע
___________
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מועצה אזורית שדות נגב

מ/ס

אתר

1

מ.א .שדות נגב –
בית הפיס לתרבות
ואמנות –
היכל התרבות

2

מ.א .שדות נגב –
קריית המועצה –
בית רבקה ויואל
ברברמן
תושיה – בי"ס יסודי
נועם –
אולם ספורט
תושיה כפר מימון –
בי"ס יסודי נועם –
מבנה חדש ,כיתות
ה'-ו'
תושיה כפר מימון –
בי"ס יסודי נועם –
כיתות אם ,א'-ד'

9
0

גודל
שטח
מערכת
גג
מוערך
(מ"ר)
()kWp
000
70

גודל
חיבור
()A

הערות נוספות
כולל מבנה דקורטיבי

אזור שטוח קטן ומוצל
מעצים

סוג גג

תיאור הגג

קל זיפ

גג מעוגל
+שטוח
מבנה דקורטיבי

700

07

070

בטון

בטון משופע -
מזרח מערב
חלק קטן שטוח

100

07

070

איסכורית

איסכורית (מזרח
מערב)

07

570

בטון

שטוח ,מעקה
בגובה  1.0מ'

100

07

1200

בטון

שטוח ,בנוי
מלוחות בטון

270

0

מ.א .שדות נגב –
בריכה

00

720

בטון

שטוח ,מעקה
 0.0מ'

000

5

מעגלים –
בי"ס יסודי מעגלים
–
אולם ספורט

00

510

פנל מבודד

דו שיפועי (צפון
דרום אך בזוית
של  07מעלות
מדרום)

000

0

קריית המועצה
שדות נגב –
אולם ספורט חדש

77

000

איסכורית

דו שיפועי (צפון
דרום)
מעקה מקסימלי
 0.0מ'

00

3

קריית המועצה
שדות נגב –
אולם ספורט ישן

90

970

פנל מבודד

דו שיפועי (צפון
דרום)

00

7

העצים מדרום מצלים על
יותר מחצי גג לכן ניתנה
הערכה מצומצמת
להספק מערכת
עצים מדרום מצלים
בצורה משמעותית

 135קוו"ט

שדרות

מ/ס

1

כתובת
שדרות  -יהושע בן
נון  – 1בי"ס יסודי
מעוז שקמי

גודל
שטח
מערכת
גג
מוערך
(מ"ר)
()kWp
100

1500

סוג גג

בטון

תיאור הגג

גודל
חיבור
()A

 2מפלסים ,קיר
מסביב בגובה 1
מ',

9x250

הערות נוספות
בהנחה שניתן להתקין
על הגגות השיפועיים

חתימת המציע
___________
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מ/ס

גודל
שטח
מערכת
גג
מוערך
(מ"ר)
()kWp

כתובת

2

שדרות  -יהושע בן
נון  – 7בי"ס יסודי
תורני חדש

57

9

1700

סוג גג

בטון +פח

שדרות  -משה דיין
 – 21גן ילדים,
בשטח בי"ס גיל
רבין

70

000

בטון

0

שדרות  -משה דיין
 – 21כיתות א'
והנהלה ,בי"ס יסודי

100

1000

בטון

7

שדרות  -משה דיין
 – 21כיתות ה'-ו',
בי"ס יסודי

70

000

בטון

0

שדרות  -משה
רבינו  – 120בי"ס
יסודי התורה

50

000

בטון

5

שדרות  -הבנים – 1
בריכת שחיה
עירונית וחדר כושר

100

1000

0

שדרות  -מנחם בגין
– ספריה ,עירייה

90

000

3

10

קשתות
בטון ,
תקרת
בטון מעל
חדר כשר
בטון2 .
פירמידות
זכוכית
עליו

תיאור הגג
 0מודולים זהים
בעלי גג פח
קשתי (220
מ"ר) פונה
דרומה מוקף
במשטח בטון.
מעקה מתכת
מסביב.
גג שטוח ,שני
מפלסים ,מעקה
בטון של  0.5מ'
מסביב
גג שטוח ,שני
מפלסים ,מעקה
בטון של  0.7מ'
מסביב .מפלס
עליון משלש
בחלק הדרומי
גג שטוח ,שני
מפלסים ,מעקה
בטון של  0.5מ'
מסביב
גג שטוח שני
מפלסים ,מעקה
בטון  1.7מ'

גודל
חיבור
()A

9x160

9x160

הערות נוספות

לא נלקחו בחשבון שטחי
הגגות מהפח

מפלס משלש בגובה של
 9מ' מעל הגג .הלוח
מוזן מלוח בבנין
ההנהלה

9x800

9x160

מפלס משלש בגובה של
 9מ' מעל הגג .הלוח
מוזן מלוח בבנין
ההנהלה

9x630

שייך לחינוך העצמאי

קשתות בטון .גג
חדר כשר עם
מעקה

9x400

מספר מפלסים,
פירמידות
זכוכית שעלולות
להצליל.

9x165

שדרות  -מנחם בגין
 – 22מרכז ספורט
גיטיס (קרן היסוד
איטליה) ,עירייה

190

1000

איסכורית

 2שיפועים
דרוומי (גדול)
וצפוני (קטן)

9x630

שדרות  -יערה – 1
אגף חינוך ישן,
עירייה

70

570

בטון עם
מיגון
בחלקו

 0מפלסים
בגדלים שונים
בהפרש נמוך.
קירות נמוכים
בהיקף של
חלקם

9x80

 255קוו"ט

חתימת המציע
___________
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רהט
מ/ס

אתר

1

שכונה  – 15בי"ס
יסודי חמיס
אלקרנאווי – מבנה
צד שמאל
שכונה  – 15בי"ס
יסודי חמיס
אלקרנאווי – מבנה
צד ימין
שכונה  – 15בי"ס
יסודי אלאסלאם –
מבנה ראשי
שכונה  – 15בי"ס
יסודי אלאסלאם –
מבנה כיתות א'-ב'
שכונה  – 15בי"ס
יסודי אלאסלאם –
מבנה כיתות ה'-ו'
שכונה  - 20בי"ס
יסודי אל-זהרא
ראשי
שכונה  – 90הבין
תחומי אלנגאח –
מבנה הנהלה
משותף תיכון-
חטיבה
שכונה  – 90הבין
תחומי אלנגאח –
בניין א' ,בי"ס תיכון

3

שכונה  – 90הבין
תחומי אלנגאח –
בניין ב' ,חטיבת
ביניים
שכונה  – 90הבין
תחומי אלנגאח –
בניין ג' ,חטיבת
ביניים
שכונה  – 20תיכון
דאר אלקלם –
כיתות ז'-יב'
שכונה  – 20תיכון
דאר אלקלם –
כיתות ח'-ט'
שכונה  – 22בי"ס
יסודי אלחנן

2

9
0
7
0
5

0

10

11
12
19

10

שכונה  – 92אבן
סינא – בי"ס יסודי

תיאור הגג

גודל
חיבור
()A

שטח
גודל
גג
מערכת
מוערך (מ"ר)
()kWp
070
77

סוג גג

בטון

גג שטוח בטון

A920

92

900

בטון

גג שטוח בטון

A920

00

700

בטון

00

770

בטון

מעקה היקפי
 1.2חוץ מצד
דרום
גג שטוח מעקה
 0.09סמ

A000

07

700

בטון

גג שטוח מעקה
 0.09סמ

A000

00

1090

בטון

גג שטוח מעקה
 90סמ

A270

20

970

בטון

גג בטון חלק
מעקה בגובה
1.10

A127

97

590

בטון

 2מפלסים
מעקה - 0.30
2.10

A270

00

500

בטון

 2מפלסים
מעקה - 0.30
2.10

A127

00

550

בטון

גג שטוח בטון
מוקף חומה

A100

100

1700

בטון

30

1970

בטון

110

1000

בטון

00

1000

בטון

גג מחולק ל- 2
חומה  30סמ
בין הגגות
גג שטוח עם
הפרדת חומה
בגובה  1מטר
שטוח ,מעקה
בגובה משתנה
 1.9-0.0מ'
גג שטוח בטון

A000

A000

הערות נוספות

מבנה פנימי ללא גישה
למנוף ,קיימים תומכי
ברזל בגובה 1.20
קיימים עמודים תומכים
בצד מערבי בגובה 1.2
צל ממבנה סמוך מדרום

עלייה לגג דרך הספרייה
 יש צורך בסולם  0מטרגישה מאוד נוחה קיימת
רחבה גדולה עם גישה
לכל ארבעת הגגות
גג מחולק ל  2מפלסים 9
מטר בין הגגות  ,חומה
היקפית גדולה מסביב
לגג
במפלס נמוך יש עצים
מצד מערב

A000
A000

A000

חתימת המציע
___________
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מ/ס

אתר

17

שכונה  – 5בי"ס
אל-ראזלי – מבנה
ראשי ,כיתות א'-ד'
שכונה  – 5בי"ס
אל-ראזלי – מבנה
משני ,כיתות ה'-ו'
שכונה  – 20בי"ס
קהילתי אלאחיא
שכונה  – 23בי"ס
יסודי אלפרדוס

13

שכונה  – 25בי"ס
יסודי אלרחמנא –
בניין הנהלה
שכונה  – 25בי"ס
יסודי אלרחמנא –
מבנה 2
שכונה  – 25בי"ס
יסודי אלרחמנא –
מבנה 9
שכונה  – 17בי"ס
אלראזי – בניין ישן
ראשי
שכונה  – 17בי"ס
אלראזי – בניין
תיכון חדש
שכונה  – 19בי"ס
יסודי עומר בן-
אלחטאב – מבנה
ראשי
מתחם  – 7בי"ס
יסודי חג' סלמאן
עלאתיקא – מבנה
ראשי
מתחם  – 7בי"ס
יסודי חג' סלמאן
עלאתיקא – מבנה
ישן
מרכז מסחרי -
מבנה המתנ"ס

10
15
10

20
21
22
29
20

27

20

25

סוג גג

תיאור הגג

גודל
חיבור
()A

שטח
גודל
גג
מערכת
מוערך (מ"ר)
()kWp
570
00

בטון

00

700

בטון

שטוח ,מעקה
בגובה משתנה
 1.9-1.5מ'
שטוח ,מעקה
בגובה 0.7מ'

000

50

1000

בטון

07

1000

בטון

07

510

בטון

 9מפלסים 9 -
מטר בין הגגות
גג מחולק ל. 9
קיימים  2מפלסי
גובה
גג שטוח מעקה
 00סמ

20

900

בטון

גג שטוח מעקה
 00סמ

A00

27

990

בטון

גג שטוח מעקה
 00סמ היקפי

A127

00

570

אבנים
(חצץ)

27

917

בטון

גג שטוח ללא
איטום אבנים על
הגג
גג בטון שטוח

A000
A00

00

1020

בטון

גג בטון מפלס 1

A270

00

1100

בטון

גג בטון עם המון
מעברים

A127

90

010

בטון

גג בטון שטוח

A127

00

1300

בטון

 0מפלסים ,
חומה 1.9
היקפית

A090

הערות נוספות

09
A000
A000

גישה למנוף מצריכה
בדיקה נוספת

 1113קוו"ט

חתימת המציע
___________
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נתיבות
מ/ס

אתר

1

גן ילדים רימון והוד
והדר ,רח'הרימון
בית ספר נווה יעקב,
מלכי ישראל 07
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נספח ח'

לוח זמנים לביצוע השירותים
 .0תכנון ראשוני  +תכנית התאמת המבנים והגגות

 1.1בתוך  15ימי עסקים ממועד חתימת הסכם זה ,ימסור הקבלן למזמינה את:
 1.1.1מסמכי התכנון הראשוני למתקנים ,כמפורט בנספח ט' להסכם.
 1.1.0תכנית מפורטת לעבודות התאמת המבנים והגגות להתקנת ולנשיאת המתקן.
 1.0בתוך  5ימי עסקים ממועד מסירת המסמכים הנדרשים על פי סעיף  1.1לעיל ,המזמינה תמסור
לקבלן הודעת אישור או דחייה למסמכים או לחלק מהם .הודעת דחייה כאמור תכלול פירוט
מספק של טעמי המזמינה לדחייה על מנת שהקבלן יוכל ליישמם .הקבלן יתקן את המסמכים
הדרושים תיקון בהתאם לאמור בהודעת הדחייה שהועברה אליו וימסור למזמינה את
המסמכים שתוקנו בתוך  5ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הדחייה אצלו .המנגנון לפי סעיף
זה יחזור על עצמו עד שהמזמינה תמסור לקבלן הודעת אישור לכלל המסמכים שהוגשו.
 .7עבודות התאמת המבנים והגגות
 0.1לאחר אישור התכנית המפורטת לעבודות התאמת המבנים והגגות שהוגשו כאמור בסעיף
 1.1.0לעיל ,בהתאמה ,על ידי המזמינה ,יחל הקבלן בביצוע עבודות התאמת המבנים והגגות
להתקנת ולנשיאת המתקן ,בהתאם לתכנון שאושר.
 7.7מובהר כי את העבודות על פי סעיף זה יבצע הקבלן באמצעות קבלן משנה שיפעל מטעמו.
קבלן המשנה הנ"ל יהיה קבלן רשום בפנקס הקבלנים ויחזיק בסיווג מקצועי וכספי כנדרש
לביצוע העבודות .הקבלן יודיע למזמינה מיהו קבלן המשנה שנבחר מטעמו לביצוע העבודות
ורק לאחר אישור המזמינה לבחירה יהיה רשאי קבלן המשנה להתחיל בעבודתו באתר.
 0.3עם תום ביצוע העבודות על פי סעיף זה ,ימסור הקבלן לידי המזמינה אישור קונסטרוקטור
לכך שהמבנים והגגות מאושרים להתקנת ולנשיאת המתקן.
 .7רישוי
 3.1במקביל לנאמר בסעיף  1לעיל הקבלן יכין את כל הנדרש לקבלת היתרי בניה למתקנים
הרלוונטיים מהוועדה המקומית כך שהבקשה להיתרים תוגש לוועדה תוך  0ימי עסקים מיום
אישור התכנון הראשוני על ידי המזמינה .הקבלן מצהיר כי במידה ויידרש תיקון ו9או עדכון
להיתר האמור הוא מתחייב לספק אותו ,ולשאת בהוצאות הכרוכות בכך ,ככל שידרש ,ולמעט
בגין האגרה ,שתשולם על ידי המזמינה.
 3.0בתוך  0ימי עסקים ממועד קבלת היתר הבניה למתקן מהוועדה המקומית לתכנון ובניה או
מאישור התכנון הראשוני של מתקנים בהספק מותקן הקטן מ 5/-קוו"ט ,הקבלן יבצע רישום
של המתקנים להסדרה באתר האינטרנט של חח"י.
 3.3עם השלמת הרישום לפי סעיף  0.0לעיל ,יחל הקבלן בהכנת המסמכים הדרושים לצורך הגשת
הבקשה למחלק לחיבור המתקנים לרשת ,תחת ההסדרה ,על פי ספר אמות המידה .הקבלן
יציג למזמינה את התכנית החשמלית לשילוב המתקנים לרשת ,שתצורף לבקשה ,ובכלל זה
לעניין קביעת מיקומם המוצע של מוני החשמל.
 3.1קבלת אישור המזמינה לתכנית החשמלית הנ"ל היא תנאי מקדים להגשת הבקשה למחלק.
 3.5הקבלן יגיש למחלק את כלל המסמכים הנ"ל בהתאם למועד שייקבע על ידי המחלק .הקבלן
יציית להוראות המ חלק ככל שהמחלק ידרוש פרטים נוספים ו9או תיקון של התכנית לשילוב
המתקנים ברשת.
 3.1במקרה בו המחלק דחה את הבקשה לשילוב מתקן ברשת ,הקבלן ידווח על כך מיד למזמינה
ויחל למחרת היום בו התקבלה הודעת הדחיה ,בתהליך חוזר ,בהתאם לאמור בסעיפים 0.3-
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 0.5להסכם זה .היה והמחלק ידחה פעמיים את הבקשה לשילוב המתקן ,המזמינה תהא
רשאית אך לא חייבת לבטל הסכם זה לגבי המתקן האמור ובמקרה זה תתבצע השבה הדדית
מלאה בין הצדדים.
 3.2במקרה בו התקבלה התחייבות המחלק לחיבור מתקן ,הקבלן ידווח על כך מיד למזמינה
וימסור לה את תשובת המחלק שהתקבלה.
 .4תכנון מפורט
 1.1בתוך  5ימי עסקים ממועד קבלת התחייבות המחלק לפי סעיף  3.1לעיל ,ימסור הקבלן
למזמינה את מסמכי התכנון המפורט למתקן .מסמכי התכנון המפורט שעל הקבלן למסור
מפורטים בנספח ט' להסכם.
 1.0בתוך  5ימי עסקים ממועד מסירת התכנון המפורט למזמינה ,המזמינה תמסור לקבלן הודעת
אישור או דחייה לתכנון המפורט שהועבר .הודעת דחייה כאמור תכלול פירוט מספק של טעמי
המזמינה לדחייה על מנת שהקבלן יוכל ליישמם .הקבלן יתקן את התכנון המפורט בהתאם
לאמור בהודעת הדחייה שהועברה אליו וימסור למזמינה תכנון מפורט מתוקן בתוך  5ימי
עסקים ממועד קבלת הודעת הדחייה אצלו .המנגנון לפי סעיף זה יחזור על עצמו עד שהמזמינה
תמסור יאשר את התכנון המפורט.
 1.3עם אישור התכנון המפורט ,ולאחר שהקבלן מסר לידי המזמינה אישור קונסטרוקטור לכך
שהמבנים והגגות מאושרים להתקנת ולנשיאת המתקן ,תמסור המזמינה לקבלן את אישור
תחילת העבודות באתר ,בנוסח המופיע בנספח יא' להסכם ,והחל ממועד זה הקבלן רשאי
להיכנס לאתר ולבצע את עבודות הקמת המתקן.
.5
5.1

5.0

5.3

5.1

5.5

הקמת המתקן
בתוך  35ימי עסקים ממועד מסירת אישור תחילת העבודות באתר לקבלן ,הקבלן יסיים את
עבודות התקנת הקונסטרוקציה ,יסיים את הבאת הציוד העיקרי (כל הפאנלים והממירים) לאתר,
וידווח על כך למזמינה.
בתוך  05ימי עסקים ממועד מסירת הדיווח לפי סעיף  5.1לעיל ,הקבלן יסיים את עבודות התקנת
המתקן באתר ,ויבצע למתקן בדיקות לפני חיבור ( )Off-Gridעל פי פרוצדורת הבדיקות המפורטת
בנספח ט '0להסכם .מועד ביצוע הבדיקות לפני חיבור יתואם מראש עם המזמינה שתהיה רשאית
להיות נוכחת בו.
הקבלן יערוך דו"ח בדיקות בו יפורטו תוצאות הבדיקות ויעבירו למזמינה .ככל שהמתקן לא צלח
את הבדיקות ,הדו"ח יכלול פירוט של כל הדרוש תיקון ,ולאחר בירור ותיאום עם המזמינה,
הקבלן יבצע את כל התיקונים הדרושים ויערוך בדיקות חוזרות ,בנוכחות המזמינה אם תבחר
בכך ,בתוך  5ימי עסקים ממועד הבדיקות הקודם ,בהתאם למנגנון הבדיקות הקבוע בסעיף זה.
מנגנון זה יחזור על עצמו עד מעבר הבדיקות ואישור דו"ח הבדיקות על ידי המזמינה.
הקבלן יהיה רשאי לערוך עד  3סבבים של בדיקות טרם חיבור ,על חשבונו ,שלאחריהם המזמינה
תהיה רשאית להביא קבלן חלופי ,על חשבון הקבלן ,על מנת שיתקן את הליקויים שהתגלו במתקן
במסגרת הבדיקות טרם חיבור ,וזאת מבלי לפגוע האחריות הקבלן ובכל סעד ו9או תרופה העומדים
למזמינה על פי הסכם זה ו9או הדין.
עם מעבר מוצלח של הבדיקות לפי סעיף זה ,יחתמו הצדדים על תעודת השלמת העבודות ,בנוסח
המופיע בנספח יב' להסכם זה.

 .1חיבור המתקן לרשת
 1.1בתוך  0ימי עסקים ממועד חתימת הצדדים על תעודת השלמת העבודות ,הקבלן ימסור על כך
הודעה למחלק ויתאם עמו מועד לבדיקת המתקן הראשונה (לפני חיבור) ,ויעדכן על כך את
המזמינה.
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1.0

במקרה בו המחלק מצא ליקויים במתקן ,הקבלן ידווח על כך מיד למזמינה ויחל למחרת היום בו
התקבל דו"ח הליקויים מהמחלק בתיקון הליקויים .עם השלמת תיקון הליקויים ,הקבלן יזמין
את המחלק לביצוע בדיקה חוזרת .מובהר כי הקבלן יישא בעלות בדיקת המחלק החוזרת ,ככל
שתהיה.
במקרה בו התקבלה הודעת המחלק כי המתקן הותקן כראוי וכדין ,וכי ניתן לחברו לרשת החשמל,
הקבלן ידווח על כך למזמינה ובתוך  0ימי עסקים יעביר למינהל החשמל (במשרד התשתיות,
האנרגיה והמים) את תוצאות בדיקת המחלק ואת שאר המסמכים שיידרשו לטובת קבלת היתר
הפעלה למתקן.
עם קבלת היתר הפעלה למתקן ,יתאם הקבלן עם המחלק מועד להתקנת מערכת המונים ולחיבור
המתקן לרשת החשמל ,ויעדכן על כך את המזמינה.
הקבלן יודיע למזמינה מיד עם השלמת חיבור המתקן לרשת החשמל ,ובסמוך לכך הקבלן יספק
למזמינה ו9או למי מטעמו הדרכה בכל הקשור בתפעול הפונקציות המרכזיות של המתקן.

.2
2.1

בדיקות לאחר חיבור
בתוך  5ימי עסקים ממועד חיבור המתקן לרשת החשמל על ידי המחלק ,הקבלן יבצע למתקן
בדיקות לאחר חיבור ( ,)On-Gridעל פי פרוצדורת הבדיקות המפורטת בנספח ט '7להסכם .מועד
ביצוע הבדיקות לאחר חיבור יתואם מראש עם המזמינה שתהיה רשאית להיות נוכחת בו.
הקבלן יערוך דו"ח בדיקות לאחר חיבור בו יפורטו תוצאות הבדיקות ויעבירו למזמינה .ככל
שהמתקן לא צלח את הבדיקות ,דו"ח יכלול פירוט של כל הדרוש תיקון ,ולאחר בירור ותיאום עם
המזמינה ,הקבלן יבצע את כל התיקונים הדרושים ויערוך בדיקות חוזרות ,בנוכחות המזמינה אם
יבחר בכך ,בתוך  5ימי עסקים ממועד הבדיקות הקודם ,בהתאם למנגנון הבדיקות הקבוע בסעיף
זה .מנגנון זה יחזור על עצמו עד מעבר הבדיקות ואישור דו"ח הבדיקות על ידי המזמינה.
הקבלן יהיה רשאי לערוך עד  3סבבים של בדיקות לאחר חיבור ,על חשבונו ,שלאחריהם המזמינה
תהיה רשאית להביא קבלן חלופי ,על חשבון הקבלן ,על מנת שיתקן את הליקויים שהתגלו במתקן
במסגרת הבדיקות לאחר חיבור ,וזאת מבלי לפגוע האחריות הקבלן ובכל סעד ו9או תרופה
העומדים למזמינה על פי הסכם זה ו9או הדין.

.7
8.1

קבלת המתקן
בתוך  5ימי עסקים ממועד אישור דו"ח הבדיקות לפי סעיף  1.0לעיל על ידי המזמינה ,הקבלן
ימסור למזמינה תיק מתקן מסודר המכיל את כל המסמכים שעליו להכיל כמפורט בנספח ט'
להסכם.
הצדדים יחתמו על תעודת קבלת המתקן ,בנוסח המופיע בנספח י' להסכם זה ,רק לאחר
שהתקיימו על התנאים הבאים במצטבר:
 8.0.1המתקן עבר את בדיקות המחלק ושולב בהצלחה ברשת החשמל.
 8.0.0התקבלו ו9או תוקנו כלל האישורים הנחוצים להקמת והפעלת המתקן על פי כל דין.
 8.0.3התקבל אישור המזמינה לדו"ח בדיקות לאחר חיבור (לרבות בדיקות הביצועים).
 8.0.1הסתיימה הדרכת המזמינה על תפעול הפונקציות העיקריות של המתקן.
 8.0.5הקבלן מסר למזמינה את ערבות הטיב הראשונה ,כנגד השבת ערבות הביצוע לקבלן.
 8.0.1הקבלן מסר למזמינה את פוליסות הביטוח הנדרשות ממנו לתקופת התפעול והתחזוקה.
 8.0.2הקבלן תיקן את כל הליקויים במתקן ,ככל שישנם.
 8.0.8הקבלן מסר תיק מתקן מלא למזמינה.
עם חתימת הצדדים על תעודת קבלת המתקן ,תחל תקופת אחריות הטיב ותקופת התפעול
והתחזוקה (ס'  /להלן).
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 .1תפעול ותחזוקת המתקן
החל מתחילת תקופת התפעול והתחזוקה של המתקן ,הקבלן יבצע את
/.0
כל השירותים המפורטים בנספח י' להסכם ,ואת יתר התחייבויותיו על
פי הוראות ההסכם ונספחיו.
בהתאם לאמור בנספח י' להסכם ,ומבלי לגרוע מהאמור בו ,הקבלן:
/.3
 /.0.1יחל מיד בביצוע פעולות ניטור ובקרת פעולת וביצועי המתקן.
 /.0.0יביא בתחילת כל שנת תפעול ותחזוקה לאישור המזמינה את תכנית השטיפות
השנתית.
 /.0.3יבצע בדיקה שנתית ,כהגדרתה בנספח י' ,במהלך החודש האחרון של כל שנת
תפעול ותחזוקה.
 /.0.1יגיש למזמינה דוח תקלה בתוך יום עסקים אחד לאחר תיקון תקלה במתקן.
 /.0.5יגיש למזמינה דוח חצי שנתי בתוך  1/ימי עסקים מתום כל חצי שנה ,החל
מהפעלת המתקן.
 /.0.1יגיש למזמינה דוח שנתי בתוך  15ימי עסקים מתום כל שנת שירותי תפעול
ותחזוקה שיספק הקבלן למתקן ,החל מהפעלת המתקן.
 /.0.2יבצע את פעולות התחזוקה המתקנת בהתאם לזמנים הקבועים בנספח י'.
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נספח ט'
שירותי הקמה

תכולת שירותי ההקמה ()EPC
הקבלן אחראי ,על חשבונו ,לביצוע כל עבודות התכנון ,הרישוי ,הניהול ,הפיקוח ,התיאום ,הרכש,
האספקה ,ההובלה ,ההתקנה ,הבדיקה והמסירה של המתקנים ,עבור המזמינה ,על בסיס עקרון Turnkey
 ,Projectבצורה יעילה וחסכונית ,תוך שימוש באמצעים ,ציוד וחומרים מתאימים בנסיבות העניין ,ובכלל
זה הקבלן יבצע את התחייבויותיו על פי הדין ,האישורים והוראות ההסכם ,לרבות השירותים המפורטים
בנספח זה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן יבצע את כל המפורט בנספח זה.
 .0תכנון ראשוני למתקנים  +תכנית התאמת המבנים והגגות
 .1.1הקבלן יכין ויעביר לאישור המזמינה תכנון ראשוני לכל מתקן ,לאחר ביצוע מדידה של אתר
ההתקנה על ידי מודד מוסמך ,ולאחר ביצוע בדיקה של האתר ,המבנים ,הגגות ,מערכות החשמל,
דרכי הגישה וכיו"ב ,על ידי מהנדס חשמל ומהנדס קונסטרוקציה.
 .1.0התכנון הראשוני שיועבר יכלול:
 .1.2.1תכנית פריסת פאנלים בחלוקה לגגות ,מיקום עמדת9ות ממירים ותוואי החיבור.
 .1.2.2מפרטים טכניים ( )Data Sheetsשל הציוד שיותקן.
 .1.2.3סימולציית  PVSYSTלמתקן.
 .1.3הקבלן יכין ויעביר לאישור המזמינה תכנית מפורטת לעבודות התאמת המבנים והגגות להתקנת
ולנשיאת כל מתקן ,ובכלל זה עבודות התשתית ,החיזוקים ,והקונסטרוקציה למבנים ולגגות,
הזזת מזגנים ,חידוש אטימת גגות וכן החלפת גגות איסכורית.
 .7רישוי
 .0.1הקבלן יהיה אחראי ,על חשבונו ,להכנת ולהגשת כלל הבקשות והמסמכים הדרושים להוצאת
וקבלת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי הדין ו9או על ידי כל רשות מוסמכת לשם הקמת
המתקנים וחיבורם לרשת החשמל באופן שיאפשר את הפעלתם כדין ,ובכלל זה היתר בניה,
רישום באתר חח"י ,התחייבות המחלק לחיבור ,היתר הפעלה ,וטופס  ,1ויפעל לחידושם ו9או
לעדכונם ו9או להארכת תוקפם ככל שהדבר יידרש לביצוע השירותים ו9או על מנת לעמוד
בדרישות הדין.
 .0.0הקבלן ינהל את כל הקשר והתיאומים הנדרשים על פי הדין עם כל הגופים והרשויות המוסמכים,
לרבות הרשות המקומית ,מנהל החשמל ,רשות החשמל ,חברת החשמל והמחלק ,ובכלל זה יתאם
עם המחלק את בדיקות המתקנים הדרושות ואת כל הקשור בהתקנת המונים באתרים.
 .0.3הקבלן יפעל בהתאם לתנאי ,הוראות ודרישות הדין ,הרשויות המוסמכות ,ההסכם ,וכלל
האישורים וההיתרים שניתנו ו9או שיינתנו למתקנים.
 .7תכנון מפורט
הקבלן יכין ויעביר לאישור המזמינה תכנון מפורט חתום לכל מתקן שיכלול בין השאר:
 .3.1כללי
 .3.1.1תכנית שטח – סימון מבנים ,נקודות חיבור ,תוואים ,נקודת פריקה לציוד ,מיקום מכולות.
חתימת המציע
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 .3.1.2תכנית פריסת פאנלים ,בחלוקה לגגות.
 .3.1.3סימולציות  ,PVSYSTבחלוקה לגגות.
 .3.1.4מסמך נתוני הצבה – מול כל גג ,פירוט אזימוט וטילט הפאנלים ופירוט סוג ומספר הממירים
והפאנלים.
 .3.1.5מסמך לוחות זמנים סופיים להתקנה (מובהר כי בכל מקרה מסמך זה לא יאריך את
המועדים הקבועים בנספח ח' להסכם).
 .3.0עבודה אזרחית וקונסטרוקציה
 .3.2.1תכנית גג9פטות ,חיזוקי מבנים9גגות והחלפת גגות (במידה ונדרש).
 .3.2.2תכנית קונסטרוקציה (משולשים ,פרופילים וכו').
 .3.2.3תכנית חיבור קושרות ודיאגונלים.
 .3.2.4תכנית ומפרט חיבור איטום לגג ו9או תכנית העמדה על גג בטון.
 .3.3תכנון חשמלי
 .3.3.1תכנון חד-קווי :כללי.DC ,AC ,
 .3.3.2תכניות סטרינגים.
 .3.3.3תכנית תוואי כבילת ( ACעד נקודות החיבור).DC ,
 .3.3.4תכנית הצבת ממירים ואופן ההצבה.
 .3.3.5תכנית הצבת קופסאות .DC
 .3.3.6תכנית הארקה ,תוואים ומיקום פהש"פ.
 .3.3.7תכנית לוח חשמל ראשי וההתחברות על פי הנחיות חברת החלוקה.
 .3.3.8תכנית לוחות ריכוז ממירים.
 .3.3.9תכניות קופסאות .DC
 .3.3.11תכניות קופסאות חיבור9מנתקים ליד הממירים.
 .3.3.11חישוב מפלי מתח .DC ,AC
 .3.1תקשורת וניטור
 .3.4.1תכנית מיקום תחנת מזג אויר.
 .3.4.2תכנית תקשורת חד-קווית.
 .3.4.3תכנית ארונות תקשורת.
 .3.5מסגרות
 .3.5.1תכניות קירות9כלובים9במות ממירים.
 .3.5.2תכניות לסולמות וסימון מקומות ההצבה.
 .3.5.3תכניות מדרכים וסימון מקומות הנחה.
 .3.1ציוד עיקרי (לאחר בחירה סופית)
 .3.6.1מפרט וכתב אחריות פנלים.
 .3.6.2מפרט וכתב אחריות ממירים.
 .3.6.3מפרט וכתב אחריות קונסטרוקציה.
 .3.2אמצעי בטיחות
 .3.7.1טבעות עיגון ,כבלי פלדה ,משטחים מונעי החלקה ,גדרות ,שלטי אזהרה וכל אביזר בטיחות
אחר שיותקן ,קבוע ו9או זמני.
 .3.8הכנת האתר לעבודה
חתימת המציע
___________
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 .3.8.1התאמת האתר לתנאי היתר הבניה.
 .3.8.2ארגון אזורי אחסנה לציוד ולחומרים.
 .3.8.3העברה וחלוקה של חשמל מנקודת החשמל המרכזית באתר.
 .3./מובהר כי העבודות יבוצעו והמתקנים יוקמו על פי התכנון המפורט שיאושר על ידי המזמינה .כל
שינוי שיבוצע בתכנון המפורט לאחר אישורו ,חייב בקבלת אישור המזמינה ו9או היועץ הטכני
מראש ובכתב.
 .4הזמנה ,רכש ,אספקה והובלה לאתר
 .1.1הקבלן אחראי להזמנת ולרכישת כלל החומרים והרכיבים הדרושים לביצוע והשלמת העבודות.
 .1.0הקבלן אחראי לאספקת ,שליחת ,הובלת ,פריקת ואחסון כל החומרים ,הרכיבים ,הכלים והציוד
הדרושים לביצוע והשלמת העבודות ,וכן ישגיח וישמור עליהם באתר.
 .1.3מובהר כי הקבלן יעשה שימוש ברכיבים וחומרים חדשים ,מאיכות וטיב מעולים ,בעלי אחריות
יצרן כנדרש.
 .1.1מובהר כי היכן שקיים תקן ישראלי המוכר בדין ,ובהיעדרו תקן ישראלי מקובל לשימוש במתקנים
דומים ,לשירותים ו9או לציוד ו9או לחומרים מסוימים ,הקבלן מתחייב כי כל אותם שירותים ו9או
ציוד ו9או חומרים שיסופקו על ידו יהיו בעלי תו תקן כאמור.
 .1.5מובהר כי כל פעולות הקבלן בקשר עם חומרי ורכיבי המתקנים ייעשו באופן שלא יפגום באחריות
היצרן ו9או הספק שניתנה להם.
 .5הקמה
הקמת המתקנים תבוצע כנדרש על פי התכנון המפורט שיימסר ושיאושר מראש בכתב על ידי
המזמינה .כל שינוי שיבוצע בתכנון המפורט לאחר אישורו ,חייב בקבלת אישור המזמינה ו9או היועץ
הטכני מראש ובכתב.
 .5.1עבודה אזרחית וקונסטרוקציה
 .5.1.1הקבלן יבצע התאמה ,החלפה ,תיקון וחיזוק הגג9ות להתקנה (ככל שנדרש) ,לרבות
הזזת9סילוק מכשולים ,הכנת חדרי9כלובי9במות9קירות ממירים וחדרי שנאים.
 .5.1.2הקבלן יבצע התקנה של מערכת נושאת ,ורכיבים אחרים הדרושים לתפעול ולתחזוקת
המערכת ,ובכללם סולמות ,מדרגות ,מדרכים ואביזרי בטיחות.
 .5.0עבודות חשמל
 .5.2.1הקבלן יתקין את כל רכיבי המתקנים ,ובכלל זה פאנלים וממירים.
 .5.2.2הקבלן יבצע את כל העבודות הקשורות בתשתיות החשמל והנחוצות להתקנת המערכת,
לרבות לעניין חיבורים ,חיווטים ,תוואי  ,DC+ACהארקות ,הגנות וכיו"ב.
 .5.2.3הקבלן יבצע את כל העבודות הקשורות בחיבור המערכת לרשת החשמל של המחלק ,לרבות
לעניין ביצוע חפירות ,תעלות (וכיסויים) ,כבילות ,התקנת9שדרוג לוחות ,מונים וכיו"ב.
 .5.2.4מובהר כי הקבלן לא יבצע כל שינוי או כל פעולה אחרת במערכות ו9או תשתיות ו9או ארונות
ו9או לוחות החשמל של המזמינה ,שאינם בהתאם למפרט הטכני וכפי שיאושר מראש ובכתב
על ידי המזמינה והיועץ הטכני.
 .5.3ניטור ומיגון
 .5.3.1הקבלן יתקין מערכת ניטור הכוללת מדידה ואיסוף של נתוני מזג-אוויר והמאפשרת בקרה
מרחוק ותקשורת.
 .5.3.2הקבלן יתקין אמצעי מיגון עפ"י מפרט שיוגדר על ידי יועץ הביטוח של המזמינה.
חתימת המציע
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 .5.3.3הקבלן יתקין קו תקשורת קווי או סלולארי שיאפשר חיבור המערכת לפורטל.
 .5.1בדיקות ,חיבור ,הפעלה ומסירה
 .5.4.1הקבלן יבצע בדיקות לפני חיבור ( ,)Off gridבהתאם לפרוטוקול שבנספח ט'  0להסכם ,עד
מעברן.
 .5.4.2הקבלן יתאם וילווה את הבדיקות המבוצעות על ידי המחלק ,עד מעברן ,ואת התקנת
המונים.
 .5.4.3הקבלן יבצע בדיקות לאחר חיבור ( ,)On gridבהתאם שבנספח ט'  7להסכם ,עד מעברן.
 .5.4.4הקבלן ידריך את המזמינה על תפעול הפונקציות המרכזיות של כל מתקן.
 .5.4.5הקבלן ימסור למזמינה תיק לכל מתקן מלא הכולל בין היתר:
 .5.1.5.1תכניות עדות ( )As madeחתומות של המתקן ,ובכלל זה של לוחות החשמל,
של תוואי  ,AC+DCתכנית כללית המפרטת את מיקומי הלוחות,
הממירים ,השנאים וחדרי החשמל;
 .5.1.5.0רשימה סופית חתומה של כל הציוד ורכיבי המתקן;
 .5.1.5.3ספר הדרכה על השימוש במתקן;
 .5.1.5.1רשימת ספקי רכיבי המתקן וספקי העבודות;
 .5.1.5.5תיק בטיחות;
 .5.1.5.1אישור מהנדס קונסטרוקציה ומהנדס חשמל להתקנה שבוצעה;
 .5.1.5.2כתבי אחריות (הכוללים מספרים סידוריים) וספרי הפעלה לרכיבי המתקן;
 .5.1.5.8מפרטים טכניים של כל הציוד המותקן.
 .1דיווחים ודוחות
 .1.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מדי שבוע יעביר הקבלן דיווח בכתב לנציג המזמינה .הדיווח יכלול:
 .6.1.1פירוט של סטאטוס עבודות ההקמה ,בליווי צילומים (דיגיטליים) עדכניים של האתרים.
 .6.1.2מידע אודות העמידה במועדי לוח הזמנים ,והתראה על כל חריגה או סטייה אפשרית מלוח
הזמנים.
 .6.1.3פירוט אירועי בטיחות שהתרחשו ו9או נזקים לגוף ו9או לרכוש שנגרמו כתוצאה מהעבודות
(זאת מבלי לגרוע מכל חובה אחרת של הקבלן בקשר לכך על פי הדין ו9או ההסכם).
 .1.0מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,דוח יוגש למזמינה לאחר התמלאות כל תנאי אבן דרך בפרויקט ,בליווי
צילומים (דיגיטליים) רלוונטיים.
 .2שונות
 .2.1יש לשמור על ניקיון האתר באופן רציף במהלך ובתום ביצוע העבודות.
 .2.0יש לדאוג לפינוי של האתר מציוד ומחומרים שאינם נחוצים לעבודות ,בכל מהלך העבודות.
 .2.3נציגי המזמינה ונציגי חברת החלוקה יהיו מעורבים באישורים ובפיקוח בכל שלבי ההקמה.
הקבלן יוביל ,על חשבונו ,חשמל ומים מנקודות החיבור שתעמיד לרשותו המזמינה ,וישתמש בכמויות
חשמל ומים סבירות בלבד ,כנדרש לביצוע השירותים.

חתימת המציע
___________
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נספח ט' 0

פרוצדורת בדיקות טרם חיבור ()Off-Grid
קונסטרוקציה
מספר
בדיקה

תיאור בדיקה

קריטריון

תוצאה צפויה

0

כיוון בניית
הקונסטרוקציה.
זוית הטיה (טילט)

בדיקה עם מצפן .תנוחת המתקן
צריכה להיות בכיוון ובשיפוע
עפ"י התוכנית

התאמה לתכנון.

7

מיקום המתקן עפ"י
שרטוט ומידות
מתוכננות.

בדיקה של מיקום
הקונסטרוקציה על הגג לפי
שרטוט תכנוני.

התאמה לתכנון.

7

לאחר ההרכבה ,חלקי
הקונסטרוקציה
מורכבים ישר וללא
עיוותים.

בדיקה חזותית ,עפ"י שיקול
דעת-מדידה עם סרט מדידה ו9או
פלס.

הקונסטרוקציה
מפולסת ביחס למבנה

4

התאמה לתכנון(פרטים)
ושלמות הקונסטרוקציה.

בדיקת פרט קונסטרוקציה
והתאמתו לרשימות הציוד
ולתכנון .בדיקה שבניית
הקונסטרוקציה הושלמה כולל:
פרטי עיגון ,גילוון של כל
החיתוכים ,התקנת איסכורית
ותעלות מחורצות.

הקונסטרוקציה סופקה
ע"פ המפרט ובנייתה
הושלמה כנדרש.

5

דיאגונלים מורכבים ,כל
הברגים מחוזקים

בדיקה של חיבורים והמצאות כל
הדיאגונלים

1

קיים אישור
קונסטרוקטור

תוצאה
מדודה

עבר/נכשל

פנלים סולאריים
מספר
בדיקה

תיאור בדיקה

קריטריון

תוצאה צפויה

0

התאמת סוג הפנלים
לסוג הפנלים ע"פ מפרט
ההתקנה.

בדיקת סוג הפנלים שסופקו
לאתר והתאמתם למפרט
העבודות.

התאמה מלאה בין
הציוד שסופק לבין
מפרט העבודות.

7

חיזוק מכני של הפנלים
למבנה המכאני.

בדיקה חזותית שכל פרטי העיגון
המופיעים בתכנון מורכבים
ומחוזקים וכן בדיקה ע"י מגע
שהמבנה המכאני יציב.

כל הברגים שנמצאים
בתכנון מורכבים
ומחוזקים .מבנה פנלים
יציב.

7

מצב הפנלים

בדיקה חזותית שאין שברים,
כתמים ,שינויי צבע ,לחות,
סדקים ושמסגרת שלמה וללא
עיוותים

4

הצללות

יש לבדוק שאין הצללות על גבי
הפנלים

5

חיווט סטרינגים

לוודא שתואם את התכנית

תוצאה
מדודה

עבר/נכשל

חתימת המציע
___________

117
מפצלים ,קופסאות חבורים
קריטריון

תוצאה צפויה

מספר
בדיקה

תיאור בדיקה

0

סוג הרכיבים ,חיזוק
מכני של קופסאות
חיבורים.

תיבדק התאמה למפרט העבודות.
יש לוודא שבורגי החיזוק נמצאים
במקומם ומחוזקים.

התאמה מלאה למפרט.
קופסאות החיבורים
מחוברים ויציבים.

7

סוג הכבלים ,חיבור
הכבלים ,המפצלים,
המהדקים.

תיבדק התאמה למפרט העבודות.
יש לוודא שהכבלים מחוברים
בצורה טובה
למפצלים9למהדקים ,בורגי
ההידוק אם קיימים-מהודקים.

התאמה מלאה למפרט.
כל החיבורים תקינים
ובמקומם.

7

איטום קופסאות
חיבורים.

יש לוודא קופסאות חיבורים
אטומים למים ,יש לוודא חיבור
אנטיגרונים וסגירתם.

איטום מלא-
האנטיגרונים תקינים
ובמקומם.

תוצאה
מדודה

עבר/נכשל

חיווט ,תעלות רשת ,שרשורים ,ממירים
קריטריון

תוצאה צפויה

מספר
בדיקה

תיאור בדיקה

0

חווטים.

תיבדק התאמה למפרט העבודות.
יש לוודא עובי כבלים עפ"י
התכנון.
יש לבדוק צורת חיווט,
וחיבור כבלים ושרשורים
לקונסטרוקציה9תעלות.

התאמה מלאה למפרט.
החיווט מותקן בצורה
תקינה עפ"י תכנון.

7

שרשורים.

תיבדק התאמה למפרט העבודות.
יש לבדוק חיבור תקינות
השרשורים ואופי חיבורם
לקונסטרוקציה9תעלות.

התאמה מלאה למפרט.
השרשורים תקינים
ומחוברים היטב.

7

תעלות רשת.

תיבדק התאמה למפרט העבודות.
יש לבדוק חיבור תעלות הרשת
לקונסטרוקציה9גג ,בדיקה פיסית
של יציבות ותקינות ,יש לוודא
חיבור בין תעלות הרשת ע"י
מחברים תקניים.

התאמה מלאה למפרט.
תעלות הרשת מחוברות
היטב ותקינות ,יש
חיבור בין כל תעלות
הרשת ע"י מחברים
תקינים.

4

סוג ממירים.

תיבדק התאמה בין הממיר
שהותקן לבין הממיר המופיע
במפרט העבודות.

התאמה מלאה למפרט.

5

התקנת ממירים (כולל
קונסטרוקציה לממירים)

יש לוודא שמיקום
הקונסטרוקציה תואם לתכנון.
יש לבצע בדיקת ריתוכים במידה
ונעשו .יש לוודא כי כל החלקים
מגולוונים וכי אין חלודה.
יש לוודא שהממיר מותקן
בהתאם לדרישות היצרן ובהתאם
לדרישות חח"י ,וכן שפתחי

הקונסטרוקציה
מותקנת במקומה יציבה
ותקינה.
הממירים הותקנו לפי
הוראות יצרן ועפ"י
תכנון והם יציבים
ותקינים.

תוצאה
מדודה

עבר/נכשל

חתימת המציע
___________
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האוורור לא חסומים.
יש לוודא יציבות הממירים.
1

מצב הממירים

יש לבצע בדיקה ויזואלית
לממירים ,לתעלות ולקופסאות

2

חיווט ותעלות.

תיבדק התאמה למפרט העבודות.
יש לוודא צורת חיווט כבלי ה-
DC
לממירים ,חיווט תקשורת בין
הממירים ,חיווט  ACבין
הממירים לארון , ACחיווט
הארקה.

התאמה מלאה למפרט.
החיווט נעשה בצורה
תקנית ,החיווט מותקן
ויציב בתוך התעלות.
הותקנו כיסויי תעלות
לצורך הגנה מקרינת
שמש ישירה.

לוחות מתח נמוך
מספר
בדיקה

תיאור בדיקה

קריטריון

תוצאה צפויה

0

מיקום ארון.

יש לוודא שהארון ממוקם לפי
תכנון.

מיקום לפי תכנון וגובה
תקני.

7

חיבור גב ,עבודה ,וחיווט.

יש לוודא מנתקים עפ"י תכנון,

חיבור גב ,עבודה ,וחיווט
תקני.

חיווט כבלי ה AC-בצורה תקנית

תוצאה
מדודה

עבר/נכשל

ומרווחת.
7

בדיקת איטום.

יש לוודא בדיקת איטום ארון
החשמל ,בדיקת חיבור
האנטיגרונים ואיטומם.

הארון אטום לחדירת
מים.

4

ברגיי הידוק

יש לוודא שברגיי ההידוק של
המאזי"ם ,המהדקים ,ופסי
הגישור מחוזקים היטב .בדיקה
לחיזוק ברגים עם מפתח
מומנטים

ברגיי ההידוק מחוזקים
היטב.

5

הכנה למונה ייצור לפי
דרישות חברת החשמל.

חברת החשמל אישרה את
המתקן.

הארון9ציוד חברת
חשמל-מוכן להתקנת
מונה ייצור.

1

בדיקה חזותית
ללוחות חשמל (היעדרות
פגיעות מכאניות,גובה
התקנת הלוחות וכו')

יש לוודא שאין פגיעות מכאניות.
ושגובה הלוחות מתאים
לדרישות.

אין פגיעות מכאניות.
גובה מתאים לדרישות.

2

כיסוי פסי צבירה
וחלקים חיים.

יש לוודא שפסי צבירה וחלקי
לוח חיים-מכוסים ומוגנים.

פסי צבירה וחלקי לוח
מכוסים ומוגנים.

7

הארקות.

יש לוודא שהארקות בוצעו ע"פ
תכנון.

הארקות בוצעו כנדרש.

1

פסי חיזוק לכבלים.

יש לוודא שפסי חיזוק בוצעו ע"פ
תכנון.

פסי חיזוק הותקנו
כנדרש התכנון.

01

אטימת דלתות וכל
הלוחות.

יש לוודא שדלתות לוח אטומות.

קיים איטום מלא.

00

אביזרים ומיקומם לפי
התוכנית.

יש לוודא שכל האביזרים הותקנו
ע"פ תכנון.

כל האביזרים הותקנו
ע"פ התכנון.

חתימת המציע
___________
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07

צבעי מוליכים לפי תקן
ולפי תוכניות.

יש לוודא שצבעי מוליכים
מתאימים לדרישות התקן.

צבעי מוליכים הנם ע"פ
התקן.

07

אמצעי חיזוק לרצפה
ולקיר.

יש לוודא שלוחות חשמל עוגנו
וחוזקו למשטחים קבועים.

כל הלוחות מעוגנים
ויציבים.

04

חיזוק ברגים בכל ציוד
מיתוג ובמהדקים.

יש לוודא שבוצע חיזוק ברגים
בציוד המיתוג ובמהדקים.

כל הברגים חוזקו
כנדרש.בדיקה
תרמוגרפית תומכת
בממצאים.

05

בדיקת קיום תיקי

יש לוודא הימצאות תוכניות
מעודכנות בכל הלוחות.

בכל הלוחות נמצאו
תוכניות מעודכנות.

תוכניות AS-MADE
בכל הלוחות ,והתאמת
ציוד מותקן לתוכניות.
01

בדיקת ניקיון בלוחות
חשמל ומסביבם.

יש לוודא שסביבת הלוח נקייה
ופנויה מפסולת בנין.

סביבת הלוח נקייה.

02

בדיקת שלמות ויציבות
הלוחות.

יש לוודא שלמות ויציבות
הלוחות.

כל הלוחות שלמים,
מעוגנים לחלק מבנה
קשיח ,ויציבים.

קווי הזנה DC
מספר
בדיקה
0

קריטריון

תיאור בדיקה
בדיקת רציפות בכל קווי

יש לוודא רציפות בקווי הDC-

ה ,DC-בין ממירים עד

לפי התכנון.

תוצאה צפויה

תוצאה
מדודה

עבר/נכשל

קיימת רציפות .הקווים
בוצעו ע"פ התכנון.

לפנלים דרך לוחות משנה
בגג(במתח בדיקה
)1000V
7

בדיקת התנגדות בין()+
ל ,)-(-כדי לוודות חוסר
קצר בקווים ותקינות
הבידוד (במתח בדיקה

יש לוודא את תקינות הקווים
ע"י ביצוע בדיקת התנגדות.

הבדיקה תקינה.

)1000V
7

בדיקה למתחי וקוטביות
הסטרינגים

יש לבצע בשעות בהן הקרינה
מעל  5//ואט למ"ר .לוודא
שהמתחים בהתאם לקרינה

קווי הזנה AC
מספר
בדיקה

תיאור בדיקה

קריטריון

תוצאה צפויה

0

סוג ומיקום הכבל.

תיבדק התאמה למפרט העבודות.
יש לוודא שאכן הכבל הועבר לפי
תכנון לארון החשמל המתאים.

התאמה מלאה למפרט.
הכבל הותקן עפ"י
תכנון.

7

צורת חיווט וקיבוע.

יש לוודא שהכבל מקובע לכל
אורכו לתעלות ומותקן בצורה
תקנית.

הכבל הותקן בצורה
תקנית.

7

חיבור הכבל לארונות
החשמל.

יש לוודא חיבור הכבל בצורה
תקנית ,יש לוודא שברגיי ההידוק

תוצאה
מדודה

עבר/נכשל

חתימת המציע
___________
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אשר מחברים את הכבל
מחוזקים היטב.
4
5

בדיקת רציפות בכל קווי

יש לוודא רציפות בקווי הAC-

הAC-

לפי התכנון.

קיימת רציפות .הקווים
בוצעו ע"פ התכנון.

בדיקת התנגדות בין()+
ל ,)-(-כדי לוודות חוסר
קצר בקווים ותקינות
הבידוד (במתח בדיקה

יש לוודא את תקינות הקווים ע"י
ביצוע בדיקת התנגדות.

הבדיקה תקינה.

)500V
שילוט מערכת
מספר
בדיקה

תיאור בדיקה

קריטריון

תוצאה צפויה

0

שילוט בלוחות ראשיים,
אזוריים ,לוח מונה יצור

יש לוודא התקנת שילוט ע"פ
דרישות התקן ,חברת החשמל
והרשויות המוסמכות.

השילוט הותקן ועונה
לדרישות.

שילוט לאורך קווי הזנה

יש לוודא שכל כבלי המתקן
שולטו בשילוט המתאים כנדרש:
"זהירות מוזן מהמחלק וגם ממע'
סולארית"

כבלי המתקן משולטים
כנדרש.

שילוט לאורך קווי איסוף

יש לוודא שכל כבלי המתקן
שולטו בשילוט המתאים כנדרש:

השילוט הותקן ועונה
לדרישות.

ולוחות חלוקה .PV
7

ACכבלים.

7

DC

תוצאה
מדודה

עבר/נכשל

"זהירות קיים מתח  DCמסוכן
ממע' סולארית"
יש לוודא שהממירים מוספרו
ושולטו עפ"י בדיקת חיבור.

הממירים שולטו עפ"י
חיבורם.

4

שילוט ממירים.

5

שילוט לוחות משנה

יש לוודא שילוט מתאים בכל
לוחות החשמל(פנים),כמו כן
לוודא שילוט חיצוני על הארון
כנדרש.

1

שילוט חדרי מתח גבוה.

בדיקה שמערך השילוט כולל את
כל שלטי ההכוונה והאזהרה
כנדרש.

מערך מתח גבוה משולט
ע"פ הדרישות.

2

שילוט הארקה.

יש לוודא שילוט מדבקות ושלטי
הארקה בכל נקודות הארקה
במתקן (מ.ג ,קונסטרוקציה,

כל נקודות הארקה
משולטות עפ"י התקן.

הכיתוב יכלול :יש לנתק AC
לפני ניתוק .DC
ארון ה AC -משולט
עפ"י התקן וסדר
הממירים.

ממירים ,ארון )AC
ניקיון הגג ,אזור ההתארגנות והאתר
מספר
בדיקה

תיאור בדיקה

קריטריון

תוצאה צפויה

0

ניקיון גרדים

יש לוודא שבוצע ניקיון
מקסימאלי של גרדים על הגג.

הגג נקי מגרדים.

תוצאה
מדודה

עבר/נכשל

חתימת המציע
___________
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7

פינוי פסולת בניין
ואריזות

יש לוודא שכל המשטחים
והקרטונים רוכזו בשטח האתר
למקום מרוכז שתגדיר המזמינה
ובוצע ניקוי באזור ההתארגנות.
סילוק הפסולת מנקודת הריכוז
באתר ,באחריות המזמינה.

השטח נקי.

7

פינוי ציוד ,פינוי מבנים
ארעיים מהאתר.

יש לוודא פינוי של כל הציוד
ששימש את הקבלן לרבות מבנים
ארעיים ומכולות.

השטח פונה מציוד
וממבנים ארעיים.

בדיקת מערך הארקות
מספר
בדיקה

תיאור בדיקה

קריטריון

תוצאה צפויה

0

בדיקה שכל פה"פ מוגן
מפגיעות מכאניות ,מוגן
נגד מים בקופסה אטומה
וכל מוליך מחובר לפס
ע"י בורג ניפרד.

יש לוודא הגנה כנגד פגיעה,
חדירת מים והידוק לכל פס
בנפרד.

רכיבים מוגנים מפני
פגיעה ,ציוד אטום
למים ,כל מוליך הודק
באמצעות בורג נפרד.

7

הארקת קונסטרוקציה.

יש לוודא שבוצעה הארקת
קונסטרוקציה ע"פ
התכנון9התקן.

נמצאה התאמה לתכנון
ולדרישות התקן.

7

הארקת ממירים.

יש לוודא שבוצעה הארקת
ממירים ע"פ התכנון9התקן.

נמצאה התאמה לתכנון
ולדרישות התקן.

4

הארקת פנלים.

יש לוודא שבוצעה הארקת פנלים
ע"פ התכנון9התקן.

נמצאה התאמה לתכנון
ולדרישות התקן.

5

הארקת תעלות רשת9פח.

יש לוודא שבוצעה הארקת מערך
תעלות רשת9תעלות פח ע"פ
התכנון9התקן.

נמצאה התאמה לתכנון
ולדרישות התקן.

1

סימון ע"י דגלונים של כל
גידי הארקה בתוך
קופסת פה"פ.

יש לוודא המצאות דגלוני סימון
כנדרש.

הותקנו דגלוני סימון
כנדרש.

תוצאה
מדודה

עבר/נכשל

תקשורת ומדיה
מספר
בדיקה

תיאור בדיקה

קריטריון

תוצאה צפויה

0

קו טלפון בזק או ראוטר
סלולארי למונה יצור.

יש לוודא קיום קו טלפון למונה
יצור .התקנה באחריות הלקוח.

קו טלפון פועל כנדרש.

7

קו תקשורת  RS485בין

יש לוודא התקנת קו תקשורת
ע"פ תכנון .התקנה באחריות
הלקוח.

קו תקשורת הותקן
ופועל כנדרש.

נק' רשת לבין ריכוזי
הממירים.
7

תוצאה
מדודה

עבר/נכשל

התקנת מסך בכל רשות
המחובר לפורטל

חתימת המציע
___________

112
נספח ט' 7

פרוצדורת בדיקות לאחר חיבור ()On-Grid
פנלים סולארים
מספר
בדיקה

תיאור בדיקה

קריטריון

תוצאה צפויה

0

מתח.

יש לבצע בדיקות מתח לגבי כל
המתקן החשמלי נשוא
ההסכם.

המתחים עפ"י
התכנון .דו"ח
חשמלאי בודק מאשר
את תקינות המתקן.

7

בדיקות תרמוגראפיות

יש לבצע בדיקות לכל הפנלים

תוצאה
מדודה

עבר/נכשל

בדיקת ממירים
0

מצב הממירים

יש לוודא תקינות התצוגה,
כניסות הכבילה והתקשורת
וניקיון כללי

7

כיול

יש לוודא כיול הממירים על פי
הוראות יצרן ובדיקה שמקדם
ההספק במקום

7

בדיקות חשמליות

יש לבדוק יחס הממרה  DCל-
.AC
יש לבדוק מתחי רשת בכל
פאזה לכל ממיר.
יש לבדוק זרמים בכל פאזה
לכל ממיר.

בדיקת מערך הארקות
מספר
בדיקה

תיאור בדיקה

קריטריון

תוצאה צפויה

0

מדידת לולאת התקלה
בכל הלוחות.

יש לבצע מדידה לפי הצורך.

המדידה אמתה את
תקינות המערך.

תוצאה
מדודה

עבר/נכשל

מערכת ניטור ותקשורת
מספר
בדיקה

תיאור בדיקה

קריטריון

תוצאה צפויה

0

התקנת מערכות ניטור
נתוני מערכת ותקינותה.

יש לוודא התקנת מערכת
ניטור נתונים ע"פ המפרט.

מערכת ניטור הותקנה
לפי המפרט .המערכת
מנטרת ומציגה את
הנתונים כנדרש.

7

תקינות התצוגה
הגראפית ברשות

יש לוודא פעילות תקינה
ונכונות ויציבות הנתונים

תוצאה
מדודה

עבר/נכשל

בדיקת ביצועים
מספר
בדיקה

תיאור בדיקה

קריטריון

תוצאה צפויה

תוצאה
מדודה

עבר/נכשל

חתימת המציע
___________
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0

יחס ביצועים

יש לבדוק את יחס הביצועים
על פי נספח תפוקה מובטחת
בהסכם זה (נספח יד')

חתימת המציע
___________
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שירותי תפעול ותחזוקה
תכולת שירותי התפעול והתחזוקה ( )O&Mלמתקן
הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לביצוע כל הפעולות המפורטות בנספח זה להלן ,הנחוצות לצורך תפעול,
ניטור ובקרה ,תחזוקה שוטפת-מונעת ותחזוקה מתקנת שיידרשו למתקן ולרכיביו השונים ,במהלך תקופת
התפעול והתחזוקה ,כהגדרתה בהסכם ,במרווחי זמן ו9או בזמני תגובה קבועים.
הקבלן יבצע את שירותי תחזוקה תוך שימוש ברכיבים ובחומרים חדשים ,תואמים את המפרט הטכני,
באיכות מעולה ,ראויה ומאושרת על ידי הדין ,לרבות כל רשות מוסמכת ,והמתאימים למטרות ולשימושים
שנועדו עבורם.
הקבלן יבצע את שירותי התפעול והתחזוקה באופן יעיל וזהיר ,בכפוף לאופן ההתקנה ולמפרט הטכני של
המתקן ,לרבות כתבי האחריות וספרי ההפעלה של מרכיבי המתקן השונים ,הוראות הדין ודרישות
הביטוח.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן יבצע את כל המפורט בנספח זה.
 .0ניטור ובקרה
 .1.1הקבלן יבצע ניטור קבוע ורציף "אונליין" לפעולת המתקן מדי יום לאורך כל ימות השנה,
באמצעות התחברות מרחוק למערכת ניטור ובקרה ייעודית שתותקן במתקן.
 .1.0כל המידע והנתונים הנאספים במהלך פעולת הניטור והבקרה ישמרו על ידי הקבלן באופן
שלמזמינה תהיה גישה מלאה וחופשית אליהם "אונליין" בכל עת וללא תמורה .מובהר כי הקבלן
יאפשר למזמינה לקבל התראות ממערכת הניטור ,בדומה להתראות שמתקבלות אצל הקבלן.
 .1.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן ידגום את פעולת הניטור בתום כל יום עסקים וישמור
את הנתונים הנאספים.
 .7תחזוקה שוטפת-מונעת
 .0.1כללי
 .2.1.1הקבלן יבצע את כל פעולות התחזוקה המונעת הדרושות על מנת לאפשר את תפעולו התקין
ועל מנת לצמצם ככל הניתן את היווצרותן של תקלות במתקן.
 .2.1.2הקבלן יבצע את כל הבדיקות הדרושות למתקן על פי הדין ,לרבות על פי הוראות כל רשות
מוסמכת ,וכן בדיקה שנתית כמפורט להלן.
 .0.0שטיפות
 .2.2.1הקבלן יבצע  1שטיפות של כלל הפאנלים במתקן מדי שנה ,ועל פי הצורך.
 .2.2.2בתחילת כל שנת תפעול ותחזוקה הקבלן יביא לאישור המזמינה תכנית שטיפות סבירה
ומשוערת שתתחשב בין היתר בעונות השנה ובמאפייני סביבת המתקן הספציפי ,ושתתחלק
באופן סביר על פני השנה.
 .2.2.3השטיפות יבוצעו תוך שימוש במים מרוככים ובאביזרים מתאימים ומאושרים לפי הוראות
יצרן הפאנלים ובהתאם להוראות הדין.
 .2.2.4מובהר כי המזמינה היא הנושאת בעלות המים הנחוצים לשטיפות.
חתימת המציע
___________
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 .2.2.5למזמינה הזכות לדרוש מהקבלן ביצוע שטיפות נוספות על השטיפות הכלולות  -במקרה זה
המזמינה תשלם לקבלן סכום +₪ 5מע"מ לכל קוו"ט פאנלים שיישטף .הקבלן מתחייב לבצע
את השטיפה הנוספת בתוך  2ימי עסקים ממועד דרישת המזמינה.
 .2.2.6ככל שמסיבה כלשהי יבוצעו בשנה מסוימת פחות מ 1 -שטיפות  -במקרה זה תופחת
תמורת התפעול והתחזוקה השנתית המגיעה לקבלן בסכום בש"ח המתקבל ממכפלה של:
(מספר השטיפות שלא בוצעו) ( Xהספק המתקן  5( X )DCש"ח)

 .0.3בדיקה שנתית
 .2.3.1במהלך החודש האחרון של כל שנת תפעול ותחזוקה למתקן ,הקבלן יבצע בדיקה שנתית
לתקינות ואיכות המתקן ורכיביו ("הבדיקה השנתית").
 .2.3.2הבדיקה השנתית תתבצע בהתאם לפרוטוקול הבדיקה השנתית המצורף בסוף נספח זה ,וכן
תבוצע כל בדיקה נוספת שנדרש לבצעה מכוח הדין.
 .2.3.3במידה ובמסגרת הבדיקה השנתית נמצא פגם ו9או תקלה במתקן ,הקבלן יתעד ויצלם אותם.
 .2.3.4ממצאי הבדיקה השנתית יצורפו לדוח השנתי שיוגש למזמינה ,כאמור להלן.
 .7דיווחים
 .3.1דוח תקלה
 .3.1.1בתוך יום עסקים אחד לאחר תיקון תקלה במתקן שזוהתה וטופלה ,הקבלן יעביר למזמינה
דוח המתאר את:
 .3.1.1.1התקלה שזוהתה.
 .3.1.1.0אופן הטיפול בתקלה וזהות מבצע התיקון.
 .3.1.1.3חלקי חילוף שנצרכו לשם הטיפול בתקלה ,לרבות פירוט התייחסות
למימוש אחריויות יצרן ,ככל שרלוונטי.
 .3.1.1.1הזמן שחלף בין גילוי התקלה ועד תחילת הטיפול בה ,ואת הזמן שחלף בין
תחילת הטיפול בה ועד תיקונה המלא.
 .3.1.2ככל שלדעת הקבלן הוא לא יוכל לעמוד בזמני התגובה לתיקון תקלות ,המפורטים להלן,
הוא יודיע על כך מיד ובכתב למזמינה ,וזאת מבלי לגרוע מהאמור ,מכל סעד הקיים למזמינה
על פי הוראות ההסכם ומהתחייבויות הקבלן לפיו.
 .3.0דוח חצי שנתי
 .3.2.1בתוך  5ימי עסקים מתום כל חצי שנה ,החל מהפעלת המתקן ,הקבלן יעביר למזמינה דוח
חצי שנתי.
 .3.2.2הדוח החצי שנתי יכלול את הבאים:
 .3.0.0.1תמצית מנהלים.
 .3.0.0.0ייצור החשמל החודשי ,ייצור החשמל המצטבר וההשוואה לתחזית לכל
מתקן.
 .3.0.0.3תמצית אירועים תפעוליים (כולל אירועי בטיחות) שהתרחשו לאורך
החודש .ייכללו ,בין היתר ,תיעוד של השבתות המתקן ,הסיבה להן ופרק
הזמן שנמשכו.
חתימת המציע
___________
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 .3.0.0.1תמצית פעולות התחזוקה המונעת שבוצעו במתקן במהלך החודש החולף,
כגון ממצאי בדיקות ושטיפות תקופתיות.
 .3.0.0.5תמצית פעולות התחזוקה המתקנת שבוצעו ,על בסיס דוחות התקלה
כאמור לעיל ,וכן פירוט ההתחשבנות במקרה של אי-עמידה בזמני התגובה
לתיקון תקלות ,המפורטים להלן.
 .3.0.0.1רמת הזמינות החודשית שהשיג המתקן בפועל במהלך חצי השנה הנסקרת,
וכן ציון האירועים שהשפיעו על רמת הזמינות של המתקן.
 .3.3דוח שנתי
 .3.3.1בתוך  15ימי עסקים מתום כל שנת שירותי תפעול ותחזוקה שיספק הקבלן למתקן ,החל
מהפעלת המתקן ,הקבלן יעביר למזמינה דוח שנתי.
 .3.3.2הדוח השנתי יכלול את הבאים:
 .3.3.0.1ריכוז וסיכום של הנתונים המופיעים בדוחות החצי שנתיים שהוגשו.
 .3.3.0.0חישוב התפוקה המובטחת (בתקופת אחריות הטיב בלבד) ורמת הזמינות
המובטחת ,לעומת ערכיהם בפועל ,וחישוב הפיצוי למזמינה במקרה של אי-
עמידה בהם ,ככל שיידרש.
 .3.3.0.3פירוט ממצאי הבדיקה השנתית ,ותיעוד פגמים או נזקים ככל שנמצאו.
 .4תחזוקה מתקנת
 .1.1הקבלן יבצע על חשבונו תיקון של כל פגם ו9או ליקוי ו9או תקלה ו9או נזק ו9או הפרעה שנגרם ו9או
שצפוי להיגרם למתקן ו9או לרכיביו ו9או שבגינו נפגעו ביצועי המתקן ("תקלה") ,ויספק לשם כך
את כל הציוד ,הכלים ,החומרים והרכיבים הדרושים לתיקון התקלה ,ובכלל זה חלקי החילוף
הדרושים ,והשבת המתקן לפעולתו התקינה המלאה.
 .1.0הקבלן יתקן כל תקלה במתקן שאינדיקציה לגביה התקבלה מכל מקור שהוא ,לרבות מהקבלן
ו9או מי מטעמו ו9או ממערכת הניטור ו9או מדיווח של המזמינה.
 .1.3תקלות במתקן ייבדלו ביניהן על פי מידת השפעת התקלה על יכולת הייצור של המתקן ,כמפורט:
" .4.3.1תקלה חמורה"  -כל תקלה המפחיתה את יכולת הייצור של המתקן ב 0/%-או יותר.
" .4.3.2תקלה רגילה"  -כל תקלה המפחיתה את יכולת הייצור של המתקן בפחות מ.0/% -
" .4.3.3תקלה אחרת"  -כל תקלה שאינה משפיעה על יכולת הייצור של המתקן.
 .1.1הקבלן מתחייב לזהות כי התרחשה תקלה ולדווח על התרחשותה למזמינה ,בהתאם לזמנים להלן:
 .4.4.1ב"תקלה חמורה"  -בתוך  0שעות ממועד התרחשות התקלה.
 .4.4.2ב"תקלה רגילה"  -בתוך  01שעות ממועד התרחשות התקלה.
 .4.4.3ב"תקלה אחרת"  -בתוך  5ימי עסקים ממועד התרחשות התקלה.
 .1.5הקבלן מתחייב להגיע לאתר ולהתחיל טיפול בתקלה ,בהתאם לזמנים להלן:
 .4.5.1ב"תקלה חמורה"  -בתוך  10שעות ממועד זיהוי התקלה.
 .4.5.2ב"תקלה רגילה"  -בתוך  01שעות ממועד זיהוי התקלה.
 .4.5.3ב"תקלה אחרת"  -בתוך  1ימי עסקים זיהוי התקלה.
 .1.1הקבלן מתחייב לסיים את הטיפול בתקלה ,בהתאם לזמנים להלן:
 .4.6.1ב"תקלה חמורה"  -בתוך  01שעות ממועד זיהוי התקלה.
 .4.6.2ב"תקלה רגילה"  -בתוך  18שעות ממועד זיהוי התקלה.
 .4.6.3ב"תקלה אחרת"  -בתוך  5ימי עסקים ממועד זיהוי התקלה.
חתימת המציע
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 .1.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תקלות בטיחותיות ו/או תקלות המסכנות חיי אדם ו/או רכוש ,יתוקנו
בהקדם האפשרי ,ובכל מקרה בתוך  1שעות ,מהמועד בו הקבלן נעשה מודע לתקלה.
 .1.8היה והתרחשה תקלה במהלך שבת או חג ,זמני התגובה המפורטים לעיל בסעיפים  1.5ו 1.1-יחלו
משעה לאחר צאת השבת או החג.
 .1./ככל שלא יתאפשר לקבלן לטפל בתקלה באופן בטיחותי בפרק זמן מסוים ,לרבות בשל תנאי מזג
אוויר לא מתאימים ,ו9או בשל אי יכולת להיכנס לאתר ו9או בשל אירוע כוח עליון ,לא יבוא
בחשבון פרק זמן זה במסגרת זמני הטיפול הנ"ל.
ככל שתידרש החלפה של רכיבים כחלק מהטיפול בתקלה ,יחולו ההוראות הבאות:
.1.1/
 .4.11.1ככל שתידרש החלפה של רכיבים שלהם לא קיימת אחריות יצרן ו9או החלפה של רכיבים
שנמצאים במלאי חלקי החילוף על פי נספח טז' להסכם  -חלקים אלה יסופקו ויותקנו בכל
מקרה במסגרת זמני תיקון תקלות המפורטים לעיל.
 .4.11.2למרות זמני תיקון תקלות המפורטים לעיל ,ככל שתידרש החלפה של רכיבים שלהם
קיימת אחריות יצרן אך הם אינם נמצאים במלאי חלקי החילוף הנ"ל  -הקבלן יחל לטפל
בכל הכרוך במימוש אחריות היצרן בשם המזמינה בתוך יום עסקים אחד ממועד זיהוי
התקלה ,ויתקין את הרכיבים החלופיים בתוך יום עסקים אחד ממועד אספקתם לקבלן.
מבלי לגרוע מהאמור ,מובהר כי הקבלן ידאג ליצירת קשר עם יצרן ו9או ספק ו9או יבואן
הרכיב ,כפי שיידרש ובהתאם לנסיבות ,וכן לקבלת משלוח הרכיב החלופי ,בדיקתו והתקנתו,
והכל תחת אחריותו ועל חשבונו של הקבלן .מובהר כי הפעלת אחריות יצרן ,תבוצע בהתאם
לתנאי כתבי האחריות של אותו יצרן ,כאשר הקבלן מתחייב לבצע כל מאמץ אפשרי על מנת
לקצר תהליך זה ככל שניתן.
היה והתרחשה תקלה בתחום המסור לאחריות של חח"י – הטיפול בתקלה נמצא
.1.11
באחריות המזמינה ,כאשר הקבלן ישתף פעולה עם חח"י ,יתאם עמם את התיקון ,ידאג לכניסתם
לאתר ויסייע להם ככל יכולתו על מנת להביא לתיקון התקלה במהירות האפשרית.
בכל מקרה בו הקבלן לא עמד בלוחות הזמנים לטיפול בתקלות כמפורט לעיל ,ומבלי לגרוע
.1.10
מכל סעד אחר ו9או נוסף למזמינה ,ישלם הקבלן למזמינה (ללא הוכחת נזק) פיצוי בגין אובדן
יכולת הייצור בסך השווה למכפלת( :א) התפוקה היומית הממוצעת בחודש הקאלנדרי בו
התרחשה התקלה; (ב) תעריף משוקלל לקוט"ש בתקופת העיכוב; (ג) משך תקופת העיכוב
(בימים).
מובהר כי תחשיב התפוקה היומית הממוצעת באותו חודש לא יכלול תקופות
שבהן לא יוצר חשמל עקב תקלות כאמור ,גניבה או השחתה ,השבתת רשת
החשמל על ידי מנהל הרשת ,במקרים של רשלנות או זדון מצד המזמינה או
עקב כח עליון.
התחשבנות לפי סעיף זה תעשה בסוף כל חצי שנה במסגרת הדו"ח החצי
שנתי.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה בו הקבלן לא עמד בלוחות הזמנים לטיפול בתקלות
.1.13
כמפורט לעיל ,המזמינה תהיה רשאית לנקוט בכל הפעולות הנדרשות על מנת לפתור את התקלה
באמצעות קבלן אחר (אשר יהיה מנוסה ומיומן בתחום הפוטו-וולטאי) ,ובלבד שהמזמינה הודיעה
לקבלן על כוונתה לעשות כן מראש ובכתב ,והכל על חשבונו ואחריותו של הקבלן ומבלי לגרוע
מאחריות כלשהי של הקבלן ו9או לגרוע מזכויות המזמינה .הקבלן מתחייב לשאת במלוא
התשלום בגין התיקון האמור ,בתוך  11ימי עסקים ממועד דרישת המזמינה בכתב לעניין זה,
בכפוף להצגת חשבונית.
מובהר בזאת כי אחריות הקבלן במסגרת התחזוקה המתקנת למתקן כאמור לא תחול על
.1.11
תקלות שאירעו כתוצאה ישירה של:
 .4.14.1אירוע כוח עליון ,כהגדרתו בהסכם זה.
 .4.14.2שימוש במתקן על ידי המזמינה ו9או צד שלישי שאינו פועל מטעם הקבלן ,ושבוצע בניגוד
להוראות או הנחיות שמסר הקבלן למזמינה מראש.
חתימת המציע
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 .4.14.3ביצוע שינויים ו9או תיקונים במתקן ,לרבות הזזת או פירוק רכיבי המתקן ,שלא על ידי
הקבלן ו9או מי מטעמו ,ומבלי שניתנה רשות הקבלן לכך מראש.
 .4.14.4גורמי נזק חיצוניים ,כגון שריפה ,רעידת אדמה ,מזג אוויר קיצוני ,פגיעת ברק ,תקלה או
הפרעה ברשת החשמל ,פגיעת חפץ זר ,חבלה ,וכיו"ב ,ובלבד שלא נגרמו עקב עבודת הקבלן
בפרויקט ו9או פגם ברכיבי המתקן.
 .4.14.5היחלשות ו9או התיישנות של המבנה ו9או תחזוקה לקויה של המבנה.
ככל שהתרחשה תקלה שאינה מכוסה תחת אחריות הקבלן על פי סעיף זה ,הטיפול בתקלה יבוצע
על פי המנגנון הקבוע בסעיף ( 1שירותים נוספים) להלן בנספח זה.
 .5חלקי חילוף
 .5.1הקבלן מתחייב להחזיק במהלך תקופת התפעול והתחזוקה ,ועל מנת לצמצם ככל הניתן את פרקי
הזמן בהם המתקן לא פועל במלוא הפוטנציאל שלו ,מלאי זמין של חלקי חילוף ,שיכיל את
המפורט בנספח טז'  .מובהר כי הקבלן רשאי להחזיק את חלקי החילוף במחסניו ו9או במחסני
ספקיו.
 .5.0מובהר כי הקבלן יעשה שימוש רק בחלקי חילוף חדשים (למעט ממירים אז ניתן להשתמש גם
בממיר מחודש) ,מקוריים ,תקינים ותואמים את הוראות המפרט הטכני על פי נספח א' להסכם
זה ואת הוראות הדין.
 .5.3מובהר כי כל חלק אשר הוחלף על ידי הקבלן ו9או מי מטעמו בחלק חדש ,הן החלק החדש והן
החלק הישן ,יהיו רכושה של המזמינה.
 .5.1ככל ששירותי התפעול והתחזוקה ניתנים במהלך תקופת אחריות הטיב  -הקבלן יישא במלוא
עלות חלקי החילוף שיידרשו למתקן .מובהר כי במקרה זה הקבלן יהיה זכאי לפיצוי ו9או למוצר
חדש ,ככל שיתקבל מתוקף מימוש אחריות היצרן למוצר (ככל שחלה) ,כמפורט בהסכם זה.
 .5.5ככל ששירותי הפעול והתחזוקה למתקן ניתנים לאחר סיום תקופת אחריות הטיב  -כל חלקי
החילוף יסופקו בהתאם לעלותם בפועל ,למעט חלקי חילוף שקיימת בגינם אחריות יצרן ,והיצרן
ניאות להפעילה.

 .1שירותים נוספים
במקרה שיידרשו שירותים נוספים שאינם כלולים בשירותי התפעול והתחזוקה יחול האמור להלן:
 .1.1הקבלן ישלח בהקדם למזמינה פירוט של עלות השירותים הנוספים ומשך הזמן לביצועם.
 .1.0ככל שהמזמינה תסבור שעלות השירותים שמבקש הקבלן אינה סבירה ,תהיה רשאית המזמינה
לבקש הצעות מחיר מספקי שירות אחרים ,מנוסים בתחום הפוטו-וולטאי ,בהתאם לאותו מפרט
שירותים שהוצע על ידי הקבלן.
 .1.3ככל שהקבלן לא ישווה את הצעתו להצעה שקיבלה המזמינה מספק אחר ,תהיה רשאית המזמינה
לבצע את השירותים הנוספים באמצעות הספק האחר ,והכל מבלי לגרוע מאחריות הקבלן למתקן
על פי הוראות ההסכם ,לרבות בנוגע לזמינות וליחס חיסכון ,ו9או הדין.
 .2שונות
 .2.1הקבלן ישמור על ניקיון האתר במהלך העבודות ,ובסופן יפנה את האתר מכל ציוד וחומרים
שמקורם בביצוע העבודות .הקבלן לא יסלק ו9או יפנה פסולת אלא לאתר מורשה ועל חשבונו
בלבד.
 .2.0הקבלן יוביל ,על חשבונו ,חשמל ומים מנקודות החיבור שתעמיד לרשותו המזמינה ,וישתמש
בכמויות חשמל ומים סבירות בלבד ,כנדרש לביצוע השירותים.
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פרוטוקול הבדיקה השנתית
א .בדיקות מכאניות
 )1בדיקת שילוט:
מס'

תיאור
הבדיקה

קריטריון הבדיקה


1

כבלים
ומובילים

0

מפסקים,
לוחות DC
וממירים

3

לוחות AC

1

שילוט
הארקה






מובילים  -יש לוודא תקינות התקנת שלטי חובה על המובילים בהתאם
לייעוד ולתקנות.
כבלי  - DCיש לבדוק תקינות סימון כתובת המערך ומספר הממיר אליו
הוא מחובר בשני הקצוות ובכל  5/מ'.
כבלי  -ACיש לבדוק תקינות סימון כתובת הכבל בשני הקצוות ובכל 5/
מ'.
לוחות  -DCבדוק תקינות שילוט כתובת ומספר סטרינג .בדוק קיום
וחוזק התקנת שילוט שהגיע מיצרן הלוחות.
מפסקים  -בדוק תקינות סימון סטרינגים בהתאם לתכנית ההצבה.

תדירות
שנתית
שנתית
שנתית
שנתית
שנתית

 ממירים  -בדוק תקינות מספור על הממיר

שנתית

 כללי  -בדוק תקינות שלטי בטיחות ושלטי חובה.

שנתית

 בדוק תקינות פחיות זיהוי בחזית הלוח.

שנתית

 בדוק תקינות שלטי בטיחות ושלטי חובה.
 בדוק תקינות שילוט מזהה בקופסאות פסי ההשוואה.

שנתית
שנתית

 בדוק תקינות סימון כתובת המוליכים בלוחות ובפסי ההשוואה.

שנתית

 בדוק תקינות שלטי "הארקה לא לפרק" בנקודות החיבור הראשיות.

שנתית

 )2בדיקת חיזוק מכאני:
מס' תיאור הבדיקה

1

פנלים
(כל המערכים)

0

ממירים

לוחות חשמל
AC-DC
3

קריטריון הבדיקה
 תעד נזקים או שינויים כלשהם בתכנית ההצבה.
 בצע בדיקה ויזואלית ובסרט מדידה (היכן שנדרש) מפני עיוותים
הנובעים מלחצים מכאניים על המסגרת.
 בדוק מדגמית ( )5%בכלים מתאימים את הידוק ברגי הפנלים למסילות
עד ליצירת מגע מלא בין המשטחים.
 הזז את הפנל ידנית לבדיקת חוסן ההתקנה.
 בדוק הימצאות פגמים בזכוכית הפנל ,הימצאות כתמים על פני הפנל.
 בדוק אטימות בין זכוכית הפנל והתאים והאטימה של מסגרת
האלומיניום.
 בדוק יציבות גב העבודה ויזואלית ופיזית ע"י הפעלת כוח מתון.
 בדוק את גב העבודה מפני עיוותים ,פגיעות מכאניות ,גלוון.

שנתית
שנתית

בדוק את שלמות הממיר ,העדר שריטות ופגיעות ,כל הברגים במקומם.
בדוק את חוסן ההתקנה ע"י הפעלת כוח פיזי מתון.
בדוק מפני חסימת פתחי אוורור
בדוק שמדבקות הזיהוי גלויות לחלוטין.
בדוק את שלמות הלוח ,העדר שריטות ופגיעות ,כל הברגים במקומם.

שנתית
שנתית
שנתית
שנתית
שנתית







 בדוק את חוסן ההתקנה ע"י הפעלת כוח פיזי מתון.

תדירות
שנתית
שנתית
שנתית
שנתית
שנתית
שנתית

שנתית
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(בדוק העדר
מתח לפני
תחילת
הבדיקה
במכשיר
מדידה תקין).

 בדוק שכל הברגים בלוח מחוזקים היטב .השתמש בכלים מתאימים
לביצוע הבדיקה .נסה למשוך מעט את המוליך החוצה.









1

שלמות ויושר
הקונסטרוקציה 
הנושאת,
בדיקת עגונים
ודיאגונלים.


5

שלמות וחוזק
מובילים
AC-DC

1

תקינות
והתקנת כבלים
AC-DC

2

סולמות

8

כלובים

/

מדרכים

1/

קווי חיים
(אם קיים)

11

מעקות
(אם קיימים)

10

קופסאות
חשמל

שנתית
שנתית

בדוק שאין עיוותים כתוצאה מחיזוק יתר של בורגי המעטפת ושהדלתות
והפנלים נסגרים בקלות וללא הפעלת כוח.
בדוק את אטימות הלוחות מפני חול ,אבק ומים .בדוק את הידוק
ותקינות כניסות הכבלים לארון.
בדוק חיזוק פסי צבירה בלוחות מ"נ.
בצע בדיקות מכאניות של מנגנוני ההפעלה והאינטרלוקים בלוחות מ"נ.
בדוק טמפרטורה בלוחות חשמל ובדוק את מערכת האוורור
בדוק גלוון
בדוק העדר עיוותים ,כיפופים ,סימני קורוזיה
בדוק תקינותם של יריעות בידוד ואיטום נקודות חדירה בין
הקונסטרוקציה והגג.
בדוק כי כל הברגים קיימים ומחוזקים עד ליצירת מגע מלא בין
המשטחים .וודא כי קיימות דסקיות משוננות\אומים "ניילוק" למניעת
שחרור.
הפעל כוח פיזי מתון לבדיקת חוסן ההתקנה.
בדוק רציפות של מסילות ושנקודות ההארקה תקינות

שנתית
שנתית
שנתית
שנתית
שנתית
שנתית
שנתית
שנתית

שנתית

 בדוק את חוזק העוגנים ,הידוק בורגי המהדקים ,פיצול גידים בכבל
המתיחה ודרגת מתיחתו בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור.
 בדוק את שלמות המובילים ,גלוון ,רציפות בין חלקים ,העדר עיוותים
ופגיעות ושלמות המכסים והצמדתם.

שנתית
שנתית

 בדוק רציפות חשמלית בין חלקים מתכתיים והארקתם לאדמה .וודא
שפירוק מכסה לא יפגע ברציפות הארקה לחלקים אחרים.
 בדוק את שלמות הכבלים והעדר פגיעות בבידוד.

שנתית
שנתית

 בדוק שהכבלים מונחים ותפוסים לתעלה במרווחים שווים ובאופן
מסודר כפי שהותקנו

שנתית

 בדוק את נקודות הקיבוע למבנה וחוסנם.
 בדוק שלמות ,גלוון ,ומנגנון מניעת טיפוס.
טפס על הסולם בזהירות ובחן את כל השלבים.
 בדוק שלמות ,גלוון.

שנתית
שנתית












שנתית

בדוק את סגירת הדלתות ומנגנוני הנעילה.
בדוק חוסן התקנה ע"י הפעלת כוח פיזי מתון.
בדוק שכל הברגים במקומם ומחוזקים עד להצמדה מלאה בין
המשטחים.
בדוק באופן ויזואלי -שלמות ,רציפות ,גלוון ועוותים.
בדוק שקיימת רציפות בין כל החלקים המתכתיים והמדרך כולו מחובר
במוליך  11ממ"ר לפחות לפס ההשוואה של הקונסטרוקציה.
בדוק את חיזוק הברגים – העזר בכלים מתאימים.
בדוק אם קיימים גידים מפוצלים בכבל הפלדה.
בדוק שלא קיימים מכשולים לאורך תוואי הכבל ושאין הפרעה לניידות
לאחר ההתחברות לכבל.
בדוק שלמות ,רציפות ,גלוון.
בדוק את חוסן החיבור למבנה ע"י הפעלת כוח פיזי וזאת לאחר שנקשרת
ברתמת בטיחות לנקודת עגון קונסטרוקטיבית בגג.

שנתית
שנתית
שנתית
שנתית
שנתית
שנתית
שנתית
שנתית
שנתית
שנתית

 בדוק שכל בורגי החיזוק במקומם ומחוזקים היטב.

שנתית

 בדוק עיוותים הנובעים מחיזוק יתר או התקנה על מישור שאינו אחיד.
 בדוק העדר חורים וסדקים הפוגעים באטימות .בדוק הידוק אנטיגרונים

שנתית
שנתית

חתימת המציע
___________
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13

שרשור כבילה
בין הפנלים

11

חיבור הארקות

11

בדיקת מערכת
התקשורת
והפעלת הניטור

 בדוק את חיבורי השרשורים ע"י התאמת המחברים והצמדתם המלאה,
נסה למשוך מעט את הכבלים וזהה חופש תנועה חריג.

שנתית

 בדוק תקינות חיבור גישורי הארקה בין הפנלים לקונסטרוקציה .בדוק
רציפות במכשיר בודק רציפות בין מסגרות הפנלים אל נקודת החיבור
הראשית.
 בדוק חיבור הארקות לכל חלקי תעלות המתכת כולל המכסים.
 בדוק את תקינות חיבור מוליך ההארקה לממיר בשתי נקודות )1 :פנימי
עם כבל ההזנה  )0חיצוני לגוף הממיר במוליך  11ממ"ר.
בצע בדיקת רציפות לפס ההשוואה בלוח האיסוף.
 בדיקת הארקה בלוח מוזן:
 oבדוק את תקינות חיבור מוליך ההארקה ללוח המוזן.
 בדוק את תקינות חיבור כבלי ההארקה לפה"פ הראשי .בדוק חיזוק
ברגים ואומים ואת הצמדות נעלי הכבל\אומגות לפס .נסה להזיז את
המוליך כדי לזהות חופש.
 בדוק את תקינות חיבור מוליכי ההארקה לשלד הקונסטרוקציה וודא
רציפות בין חלקי השלד בבודק רציפות.
 בדוק המצאות ותקינות יחידת התקשורת המרכזית ונקודת
רשת\ראוטר בארון התקשורת

שנתית
שנתית
שנתית
שנתית
שנתית
שנתית
שנתית

ב .בדיקות חשמליות
 )1בדיקות צד :DC
הבדיקות החשמליות יבוצעו במכשירי מדידה שעברו כיול במעבדה מוסמכת בשנה האחרונה .טווח הסטייה
של מכשירי המדידה לא יעלה על .0%
מס'

תיאור הבדיקה

1

בדיקות הארקה

0

בדיקת בידוד
מוליכים

3

מדידת מתח על
כל סטרינג
בריקם

קריטריון הבדיקה









רציפות הארקה לפנלים :בצע בדיקת רציפות חשמלית במד רציפות
ובחוט מאריך בין נקודת החיבור הראשית של ההארקה לקונסטרוקציה
לבין נקודת החיבור של גישור ההארקה למסגרת הפנל.
רציפות הארקת התעלות :בצע בדיקת רציפות חשמלית במד רציפות
ובחוט מאריך בין נקודת החיבור הראשית של ההארקה לתעלה לבין
קטעי התעלה ולמכסים.
רציפות הארקת הממירים :בצע בדיקת רציפות חשמלית במד רציפות
ובחוט מאריך בין נקודת החיבור הראשית של ההארקה לגוף הממיר לבין
פס ההשוואה בלוח הממירים.
בדיקת רציפות הארקה בין פס ההשוואה הראשי לקונסטרוקציה :בצע
בדיקת רציפות חשמלית במד רציפות ובחוט מאריך בין הפה"פ הראשי
לבין פס ההשוואה בגג ובינו לבין נקודות החיבור בפרטי הקונסטרוקציה.
בצע בדיקת בידוד מוליכי  DCבמכשיר בודק בידוד במתח .1000V
הבדיקה תתבצע בלוח הסטרינגים כאשר כל המפסקים מנותקים והקו
הנמדד אינו מחושמל .יש לבצע מדידה בין :פלוס והארקה ,מינוס
והארקה ובין הפלוס והמינוס.
אין לקבל תוצאה נמוכה מ .100MΩ
בצע מדידה במד מתח  DCלכל סטרינג כאשר כל המפסקים מנותקים
והמדידה מתבצעת בכניסה להדקי המפסק.
התוצאה המתקבלת צריכה להיות מקורבת למספר הפנלים בטור כפול
מתח הריקם של פנל בודד( .תלוי בתנאי הסביבה בזמן המדידה)
חשוב -יש לבצע תחילה מדידה של מתח בריקם וזרם קצר לפנל בודד.

תדירות
שנתית
שנתית
שנתית
שנתית
שנתית

1

 )2בדיקות צד :AC
1

הארקות

 בדיקת הארקה בלוח מוזן :בצע בדיקה ב LOOP-TESTER -בין
המפסק הראשי ובין פס ההשוואה הראשי -וודא שערך ההתנגדות
המתקבל מתאים לגודל החיבור.

שנתית

חתימת המציע
___________
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0

3

1

5

בדיקת בידוד

בצע בדיקת בידוד מוליכי  ACבמכשיר בודק בידוד במתח 500V
הבדיקה תתבצע בכל קווי החשמל במתח נמוך בין הפאזות לאדמה ובין
האפס לאדמה.
אין לקבל תוצאה נמוכה מ 3MΩ
בצע בדיקת מתח  ACבמפסק הראשי של המערכת

בדיקת צד
 ACלפני
הפעלה
בדיקת מתח
 ACבלוחות
ראשיים
ומשניים של
המערכת

בצע הפעלה של המפסק הראשי(וודא כי המפסקים הראשיים בכל הלוחות
במצב  )offולאחר מכן בצע בדיקת מתח  ACבכניסה ללוחות.

בדיקות
ניתוק-חיבור
מתקני חשמל

בצע בדיקת הפעלה למפסקים ובדוק הפעלה נכונה בכל מצבי המפסק.
הפעל את מצב הבדיקה של כל מפסק ע"י לחיצה על לחצן  TRIPובדוק
ניתוק והחזר לפעולה.
בדיקה של מפסק מגן הפועל בזרם דלף(פחת) ע"י מכשור מתאים

שנתית

שנתית
שנתית

שנתית
שנתית
שנתית

 )3בדיקות הפעלה:

1

בדיקות הפעלה
של הממירים

0

בדיקת זרמים
בכניסה לממיר

3

בדיקת מערכת
התקשורת
והפעלת
הניטור

1

בדיקות IR

בצע הפעלה של הממירים על פי הוראות היצרן -בדיקת מתח בכניסת
הממירים בצד  DCו AC -לפני הפעלה*( .הפעל את הממירים באופן בו
תרים מתח  DCלממירים ולאחריו מתח  ACלממירים.
בזמן הפעלת הממירים וודא כי המאוורר(במידה ויש) מופעל למס'
שניות לבקרה
בצע בדיקת תקינות של פעולת הממירים -יש לוודא תחילה שאין כל
חיווי על הממירים שמראה על תקלה(נורה\הודעה) -במידה ויש אנא פעל
על פי הוראות היצרן
בצע בדיקה שאין כל רעש חריג שנשמע מהממירים בזמן עבודתם-
במידה ויש אנא פעל על פי הוראות היצרן
בצע מדידה ע"י מד זרם  DCבכל ממיר(במידה ויש יותר מזוג אחד
בכניסה יש לבדוק על כל הזוגות) התוצאה המתקבלת צריכה להיות
מקורבת למספר הסטרינגים במקביל וזה ע"י חישוב של מס' סטרינגים
 Xזרם של סטרינג אחד.
בדוק קיום תקשורת בין יחידת התקשורת לכל הממירים באתר
ולמערכת המטאורולוגית
בדוק האם המערכת מעבירה נתונים לפורטל
בצע בדיקת  IRמלאה לפנלים ולוחות החשמל  ACו DC-באתר כאשר
האתר בהספק עבודה של  1/%לפחות ,ומלא את הטופס לבדיקות IR

שנתית
שנתית
שנתית
שנתית
שנתית

שנתית
שנתית
שנתית

ג .בדיקות כלליות
מס' תיאור הבדיקה
1

תכניות

0

בטיחות

3

אזעקה

1

ניקיון

קריטריון הבדיקה
בדוק את קיומם של תיקי תכניות  AS-MADEבכל הלוחות והתאמת ציוד
מותקן לתוכניות
בדוק את נוכחותו של כלל ציוד הבטיחות הנדרש לפי רשימת דרישות יועץ
הבטיחות במסגרת הפרוייקט ותקינותו
בדוק את תקינות מערכת האזעקה .הבדיקה תהיה על ידי פתיחת הכלוב או
הפעלת חיישן ובדיקה עם המוקד ,שנתקבלה אצלו התראה.
בדוק את ניקיון המערכת (לרבות פנלים) וסביבתה

תדירות
שנתית
שנתית
שנתית
שנתית

חתימת המציע
___________
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נספח יא
נוסח אישור צו תחילת העבודה

תאריך___________:

לכבוד________________:

הנידון :אישור תחילת העבודות
.1

הרינו מפנים להסכם לביצוע עבודות רישוי ,תכנון ,אספקה ,הקמה,
בדיקה ,מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית פוטו
וולטאית תחת הסדר "מונה נטו" של רשות החשמל (להלן" :ההסכם")
מיום _________ אשר נערך בין _________ ("המזמינה") לבין
____________ ("הקבלן").

.0

אלא אם נאמר אחרת ,למונחים המופיעים בהודעה זו תהא המשמעות
שניתנה להם בהסכם.

.3

בהתאם להסכם ,הרינו מפיקים תעודת אישור על תחילת העבודות
ביחס לפרויקט.

בברכה,

____________________________

בחתימתנו להלן ,הרינו מאשרים את ההסכם ,נספחיו ,ומועד תחילת העבודות

__________________
(שם הקבלן)

חתימת המציע
___________

124
נספח יב
נוסח תעודת השלמת עבודות ההקמה

תעודת השלמה
הננו לאשר כי בתאריך _____________ הושלמו ביצוען של עבודות
ההקמה וכן בוצעו בהצלחה בדיקות הטרום חיבור ( )Off Gridאשר
_________ ("הקבלן") התחייב לבצע על פי דרישות ההסכם מיום
__________ אשר בנערך בין ___________ ("המזמינה") לבין
____________ ("הקבלן").
לכל המונחים יהיה הפירוש אשר ניתן להם בהסכם ,אלא אם תוכן
הדברים ו9או הקשרם מחייב אחרת.

הצוות הבודק:
 _______________ .1היועץ הטכני

חתימה _______________

 ______________ .0נציג המזמינה

חתימה _______________

ולראיה באנו על החתום:
היום __________ לחודש ____________ לשנת ___________

______________________
(חתימה וחותמת המזמינה)

חתימת המציע
___________
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נספח יג
נוסח תעודת קבלת המתקן

תעודת קבלה
הננו לאשר כי בתאריך _____________ הושלם חיבורו של המתקן
לרשת החשמל ע"י חח"י ,הושלמה ביצוען של העבודות וכן בוצעו
בהצלחה בדיקות הקבלה (בדיקות אחרי חיבור) אשר _________
("הקבלן") התחייב לבצע על פי דרישות ההסכם מיום __________
אשר בנערך בין ___________ ("המזמינה") לבין ____________
("הקבלן") ,להוציא התחייבויותיו בקשר לתקופת הטיב.
לכל המונחים יהיה הפירוש אשר ניתן להם בהסכם ,אלא אם תוכן
הדברים ו9או הקשרם מחייב אחרת.

תאריך תחילת תקופת הטיב _____________

הצוות הבודק:
 _______________ .1היועץ הטכני

חתימה _______________

 ______________ .0נציג המזמינה

חתימה _______________

ולראיה באנו על החתום:
היום __________ לחודש ____________ לשנת ___________

______________________
(חתימה וחותמת המזמינה)

חתימת המציע
___________
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נספח יד'
נספח תפוקה מובטחת
כללי
בנספ ח זה מוגדרות בדיקות הביצועים למתקן כחלק מהבדיקות שלאחר החיבור ,בדיקת העמידה בתפוקה
המובטחת בתום שנה וחישוב הפיצוי במקרה והמתקן לא עומד בתפוקה המובטחת בתום תקופת האחריות.

 .0מדידת  PRבמהלך בדיקות הקבלה
הבדיקה צריכה להימשך לא פחות מ 5-ימים ומתחילה כ 1/-ימים לאחר החיבור לרשת כאשר המערכת כבר
התייצבה .יש להקפיד שבמהלך תקופת הבדיקה תנאי הקרינה יהיו טובים .לצורך הבדיקה יתקין הקבלן באופן
זמני מד קרינה מכויל במישור הפנל.
הבדיקה תחשב כעוברת אם בסיומה ה PR-הנמדד בפועל יהיה לא יותר קטן מ /2%-מה PR-המובטח.

ה PR-הנמדד בפועל ( ,)PRACTיוגדר באופן הבא:

כאשר:
Yf

=

Yr

=

התפוקה של המערכת הפוטו וולטאית בפועל ב kWh -שהוזרמה לרשת (על פי מונה חח"י ו9או
מונה אחר כמו סאטק הנמצא ליד נקודת החיבור) במהלך ימי הבדיקה.
הקרינה הנקלטת על פני הפנלים של כל המערכת במהלך ימי הבדיקה ,תוגדר באופן הבא:

כאשר:
I

=

הקרינה במהלך ימי הבדיקה ( )kWh/m2הנקלטת על שטח של מטר רבוע במישור בעל
נטייה זהה למישור המערכת.

 = Pnהספק המערכת הנומינלי ()KWp
Ftemp

=

מקדם תיקון כפונקציה של טמפרטורת הפנל ושל מועד הבדיקה שיילקח מהטבלה הבאה:

חודש

מקדם

חודש

מקדם

חודש

מקדם

ינואר

1.019

מאי

1.000

ספטמבר

0.978

פברואר

1.035

יוני

0.979

אוקטובר

1.000

מרץ

1.030

יולי

0.971

נובמבר

1.007

אפריל

1.015

אוגוסט

0.971

דצמבר

1.012

הבדיקה תחשב כעוברת רק אם:

PRACT > PRT *0.95

חתימת המציע
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כאשר:
=

PRT

ה PR-התיאורטי מהסימולציה

הערות:
א .מדידת הקרינה תעשה באמצעות מד קרינה מכויל שיוצב בזווית זהה לזו של הפאנלים הסולאריים
המרכיבים את המערכת.
ב .יחושב ה PR-בפועל לכל יום מימי הבדיקה .החישוב למעבר יהיה עם ה PR-המשוקלל לכל תקופת
הבדיקה.
ג .מדידת האנרגיה המוזרמת לרשת תתבצע באינטרוול יומי כאשר המונה ימוקם קרוב ככל האפשר למונה
חח"י ובכל מקרה לא לפני הלוח הראשי.
ד .לא יתבצעו מדידות בזמנים בהם המערכת מושבתת כתוצאה מ :גניבה ,השחתה ,כוח עליון ,השבתת רשת
החשמל על ידי מנהל הרשת ,במקרים של רשלנות או זדון מצד המזמינה ,ובזמנים בהם מתבצעות עבודות
תחזוקה מונעת של המערכת (רק אם הלקוח אישר בכתב ומראש שעבודות התחזוקה תעשינה בזמנים
שהקרינה בהם גדולה מ.)1//kW/m2 -

 .7בדיקת עמידה בהתחייבות לתפוקה בתום שנה
הקבלן יחשב כעומד בהתחייבות התפוקה השנתית במידה ובמידה וסה"כ כמות האנרגיה שהוזרמה מהמתקן
לרשת החשמל במשך שנה שווה או גדולה מהכמות השנתית המתואמת אליה התחייב הקבלן בהסכם.
אם :

Yact < (Yg*97%)/d

כאשר:
= Yact
Yg

=

d

=

כמות האנרגיה השנתית בקווט"ש שהוזרמה לרשת החשמל מהמתקן
כמות האנרגיה השנתית המובטחת בקווט"ש
מקדם תיקון שנתי של ירידת ביצועי הפאנלים כפונקציה של הזמן .שיעור ירידה שנתי ממצע של
 ./.5%במקרה כזה d=1-0.005*n :כאשר  nמציין את המספר הסידורי של השנה מפתיחת
האתר לפעילות.
אז:

Py= {(Yg*97%)/d - Yact}*T

כאשר:
= Py
T

=

פיצוי על אי עמידה בתפוקה השנתית
תעריף התעו"ז המשוקלל הרלוונטי לשנה הנבדקת.

 .7חישוב פיצוי עתידי בגין אי עמידה בביצועים המובטחים החל מתום תקופת האחריות
היה ובתום תקופת אחריות הטיב ,התפוקה בפועל במהלך השנה האחרונה לאחריות זה תפחת מהתפוקה
המתואמת המובטחת ,תשלם החברה למזמינה פיצויים על פי החישוב להלן:
 =(1- (Yact/ (Yg*97%/d)))*A*Cפיצוי עתידי
כאשר:
A

=

ההספק המותקן של המתקן (.)kWp

C

=

עלות הקמה של קוו"ט אחד.

חתימת המציע
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נספח טו

רמת זמינות מובטחת
)1

הזמינות הטכנית (( )tmבאחוזים) מייצגת את היחס שבין מלוא הזמינות הפוטנציאלית של המערכת בשנה
(=סך השעות בהן על המערכת לייצר חשמל) לבין סך השעות בפועל במשך השנה בהן המערכת זמינה
(=מייצרת חשמל).

)0

הזמינות הטכנית של המערכת תחושב בהתאם לנוסחה הבאה:

הגדרות:
 = Duration of sunshineסה"כ השעות בשנה בהן המערכת עבדה (סכימה של הזמן בכל יום מהשעה
שהממירים התעוררו עד השעה שכבו).
 = Downtimeפרק הזמן שבו ממיר או  MPPTלא עבד.
 ]kWP[ = Pfailureכמות ההספק המותקן שהושפעה מה.)Downtime -
 ]kWP[ = Pgeneratorסך ההספק המותקן של המתקן.
)3

השבתת המערכת במקרים הבאים לא תיכלל בחישוב הזמינות הטכנית:
(א) תקופות בהן עוצמת הקרינה הנה מתחת לערכי הסף של הממיר.
(ב) השבתת המערכת נגרמה כתוצאה מתקלה ברשת החשמל ו9או כתוצאה מהשבתה יזומה של רשת
החשמל על-ידי מנהל הרשת9חח"י.
(ג) השבתת יזומה של המערכת לבקשת הבעלים9המזמינה.
(ד) השבתת המערכת נגמרה כתוצאה ממעשה או מחדל של הבעלים9המזמינה.
(ה) השבתת המערכת לצרכי בדיקות הרשויות לבקשת הבעלים9המזמינה ו9או הרשות הרלוונטית.

)1

חישוב הפיצוי במידה ואין עמידה בזמינות המובטחת
אם :

Tm<AG

אז :מחשבים את הפיצוי ( )LSבגין אי העמידה בזמינות:

כאשר:
 – AGאחוז הזמינות המובטחת = /8%
 – Rחיסכון שנתי בפועל ()₪

חתימת המציע
___________

129
נספח טז
מלאי חלקי חילוף (יושלם ויעודכן לאחר בחירת בקבלן)
הקבלן מתחייב לספק את כל חלקי החילוף הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
מב לי לגרוע מהאמור לעיל ,על מנת לצמצם ככל הניתן את פרקי הזמן בהם המתקן לא פועל במלוא הפוטנציאל שלו
יחזיק הקבלן מלאי חלקי חילוף זמין במפורט בטבלה שלהלן:
רכיב

#

אופטימייזרים

כמות
במקרה

הערות
במחסן הקבלן  9מלאי מיידי במחסן הספק

.1

ממיר (כולל
סולאראדג')

.0

פאנל

במחסן הקבלן  9מלאי מיידי במחסן הספק

.3

קופסאות DC

במחסן הקבלן

.1

נתיכים

במחסן הקבלן

.5

בתי נתיך נתיך דו-קוטבי

במחסן הקבלן

.1

מא"ז DC

במחסן הקבלן

.2

קונקטור זכר-נקבה  MC4או שוו"ע

במחסן הקבלן

חתימת המציע
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נספח יז
נוסח של כתב אחריות יצרן

חתימת המציע
___________

131
נספח יח'
אבני דרך לתשלום
אבן
דרך

התשלום

1

1/%
מתמורת
ההקמה

0

---

3

1/%
מתמורת
ההקמה

1

3/%
מתמורת
ההקמה

5

15%
מתמורת
ההקמה
+
1//%
מהתמורה
הנוספת

1

15%
מתמורת
ההקמה

הערות ותנאים לעמידה באבן הדרך
השלמת מדידות וסימון,
-

בכפוף לכך שהקבלן מסר למזמינה את ערבות הביצוע
הנדרשת ממנו.

עם מסירת אישור תחילת העבודות באתר לקבלן ע"י הרשות
המזמינה
-

בכפוף לקבלת היתר בניה למתקן והתחייבות חברת
החשמל לחיבור.

-

בכפוף לכך שהקבלן מסר למזמינה (לכל רשות בנפרד)
את אישור הביטוח הנדרש ממנו לתקופת ההקמה (נספח
ד' להסכם.

-

בכפוף לאישור תכנון מפורט.
והתקנת סולמות מדרכים וקווי חיים ככל שיידרשו.

-

בכפוף לסיום התקנת קונסטרוקציה.

-

קבלת אישור קונסטרוקטור

-

בכפוף להגעת הפאנלים והממירים לאתר ,הרכבת
הפנלים ועיגונם ולאחר קבלת אישור המזמינה כי הוא
תואם למפרט הטכני.

-

בכפוף להצגת תעודות המשלוח ,רשימה של מספרים
סיריאליים של הפאנלים והממירים ותעודות האחריות
של יצרני הפאנלים והממירים.

עם חתימת הצדדים על תעודת השלמת עבודות ההקמה
לקבלן.
בכפוף לאישור המזמינה לדו"ח בדיקות טרם חיבור.

עם חתימת הצדדים על תעודת קבלת המתקן.
-

בכפוף לכך שהמתקן עבר את בדיקות המחלק ושולב
בהצלחה ברשת החשמל.

-

בכפוף לכך שהתקבלו ו9או תוקנו כלל האישורים
הנחוצים להקמת והפעלת המתקן על פי כל דין.

-

בכפוף למסירת אישור המזמינה לדו"ח בדיקות לאחר
חיבור (לרבות בדיקות הביצועים).

-

בכפוף לכך שהסתיימה הדרכת המזמינה על תפעול
הפונקציות העיקריות של המתקן.

-

בכפוף לכך שהקבלן מסר תיק מתקן מלא למזמינה.

-

בכפוף לכך שהקבלן תיקן כל הליקויים במתקן ,ככל

חתימת המציע
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שישנם.
-

בכפוף לכך שהקבלן מסר למזמינה את ערבות הטיב
הראשונה (כנגד השבת ערבות הביצוע).

-

בכפוף לכך שהקבלן מסר למזמינה (לכל רשות בנפרד)
את אישור הביטוח הנדרש ממנו לתקופת התפעול
והתחזוקה (נספח ד' 1לחוזה).

2

5%
מתמורת
ההקמה

 3/ימים ממועד החתימה על תעודת קבלת המתקן.

8

5%
מתמורת
הקמה

תוך  10חודשים ממועד הפעלת המערכת ,ובתנאי שאין הפרה
של ההסכמים והתחייבויותיהם.

חתימת המציע
___________

