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 תוכן עניינים

 )הזמנה( תנאי המכרז –חלק א' 

 טופס פרטי המציע – 1נספח א'

 המציעהצהרת  – 2נספח א'

 המציע הצעת   -3'א נספח

 נוסח ערבות הצעה - 4א'נספח 

 עמידה בתנאי סף ובדיקת איכותתצהיר – 5א'נספח 

 אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית – 6'אנספח 

 1976 –התשל"ו תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  - 7א'נספח 

 בדבר העדר הרשעות.תצהיר  - 8א'נספח 

 אישית הצהרה על היעדר קרבה – 9א'נספח 

 חלקים חסויים בהצעה. -10א'נספח 

 זוכהההתקשרות עם ה הסכם–חלק ב' 

 נוסח ערבות ביצוע – 1ב' נספח

 אישור קיום ביטוחים – 2נספח ב'

 כתב התחייבות לשמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים – 3נספח ב'

 קנסות ועיצומים  -4'ב נספח

  והסכמי קבלן  , מפרטיםתחזיות –חלק ג' 

 כמות אתרים להשכרה והתפלגות לפי סוג תחזית - 1'ג נספח
 תוספת להסכם ביחס לאתר - 2ג' נספח
  הוראות בטיחות והוראות עבודה - 3ג' נספח

 להגדרת עבודה בהקמת קונסטרוקציה בשטחים פתוחים טכניים נספחים – 4נספח ג'
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 11/2020 מכרז פומבי מס'

  PV מערכות סולאריות רת גגות ושטחים לשם הקמתילשכ

 

 

 )הזמנה( תנאי המכרז –חלק א' 

 

 ההליךעיקרי  .1

ולקדם פרויקטים ירוקים לרבות  ,חרטה על דגלה להיות עיר ירוקה"( העירייה)להלן: "עיריית כפר סבא  .1.1

 העירייה באמצעות החברה. לפיכך באמצעות קידום אנרגיה ירוקה בכפר סבא בפרט ובישראל בכלל

כך ולצורך לקדם פרויקטים של אנרגיות מתחדשות עוניינת מ, "(החברה"להלן: ) הכלכלית כפר סבא

 . "(השירותים)להלן: " PVמערכות סולאריות הקמת  להשכיר גגות ושטחים לשםמעוניינת היא 

"( העירכפר סבא )להלן: "מנהלת, מתכננת, מפקחת ומבצעת פרויקטים שונים ברחבי העיר החברה  .1.2

 .עבור העירייה

נים ום קבלנים לצורך אספקה התקנה ותחזוקה של אלמנטים שהתקשרה ע בהתאם לאמור, החברה .1.3

מזמינה בזאת ו . על כן החברה מעוניינתPVבתחום האנרגיה הירוקה, ובפרט בעבור מערכות סולאריות 

 גגות ושטחים לשם הקמתלשכור מהחברה  על מנת העונים על תנאי הסף שלהלן מציעים מקבלת הצעות 

לייצור חשמל לצורך השתלבות באסדרות הקיימות ושיהיו זמינות וולטאיות -פוטו מערכות סולאריות

 (."המכרז" :להלן) ע"י רשות החשמל ו/או חברת החשמל ו/או גוף אחר

המערכות יוקמו על גגות מבני ציבור ו/או גגות מסחריים ו/או באמצעות הקמת קירוי על גבי  שטחי  .1.4

  ."(האתרים)להלן: " מגרשי ספורט ו/או באמצעות הקמת קירוי על גבי חניונים

בגגות ו/או , PVולנהל פרויקטים של מערכות סולאריות  , להקים הזוכה במכרז ידאג לקדם, ליזום .1.5

החברה תעניק  לזוכה זכות שימוש  הכל בהתאם לתנאי המכרז וההסכם.ובשטחים שיושכרו לו, 

ע הזוכה כגון ת במימוש ההסכם הינן על חשבון המציו, וכל ההוצאות הקשורAS ISבאתרים במצבם 

 קירוי השטחים, פינוי הגגות, איטום, חיבורי החשמל וכו'.

-וניתן יהיה להקים עליהם כ מ"ר 304,000-יהיו כשיושכרו הכולל החברה מעריכה, כי היקף השטחים  .1.6

מודגש ומובהר כי מדובר בהערכה בלבד ואין באמור כל התחייבות של החברה ולחברה  מגה וואט. 36

יר הכל או כלום או חלק מהשטחים או מהיקפי הוואט וכן ייתכן כי יהיו יותר או שמורה הזכות שלהעב

  פחות שטחים או וואט, ולמציעים במכרז ולזוכה לא יהיו כל טענות בקשר לכך.

תהיה רשאית בכפוף לדרישות הדין לאפשר לזוכה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להשתמש החברה  .1.7

 סולאריותהמערכות ו/או תערוך בכל הקשור בתחום הה בזוכים במכרזי הקבלנים שהחברה ערכ

  .ובהתאם להסכמים איתם בנוגע למערכות סולאריותוהאנרגיה 

 משרדי)להלן: " 11"ש התערח' ב,  סבא כפרבהחברה  – החברהמסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי  את .1.8

המועד האחרון  דוע 24/8/2020החל מתאריך  09:00-16:00 השעות בין' ה עד' א בימים"(, החברה

שלא יוחזר בתוספת מע"מ, , (שקלים שלושת אלפים ) 3,000₪סך של  תמורת -להגשת שאלות הבהרה



 79מתוך  4עמוד 

 

 על אולם,  www.ksaba.co.ilבאתר החברה  בכל מקרה. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם

 ולצרף קבלה על הרכישה במסגרת הגשת ההצעה. יםהמסמכ את לרכוש נדרש, הצעה להגיש מנת

בהתאם להוראות המפורטות בסעיף  השתתפות בסיור קבלנים המעוניין להשתתף במכרז יתאם מציע .1.9

קבלנים  סיור. הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז להלן. ההשתתפות בסיור הקבלנים 5

 יתואם רק עם מציע שרכש את מסמכי המכרז. 

בלתי ואוטונומית, הערבות תהיה , כפר סבא החברההצעה לצרף ערבות להשתתפות, לפקודת ל מגיש ע .1.10

)במילים:  ₪ 000100, להלן, על סך של 3נספח א'מסויגת על שמו של המציע בלבד, בנוסח המופיע ב

ערבות כולל )להלן: " תוקף הערבות המפורט להלןמועד בתוקף עד הערבות תישאר "( אלף שקלים מאה"

 (."ההצעה

באמצעות דואר בכתב בלבד  לחברהמציע אשר גילה סתירות ו/או אי בהירויות במסמכי המכרז, יפנה  .1.11

ויפרט בפנייתו את מהות הסתירה ו/או אי הבהירות שנתגלתה. על   Tenders@ksaba.co.ilאלקטרוני 

ל )ע .כמפורט להלן מועד האחרון למשלוח שאלות הבהרהלפניית המציע להתקבל לכל המאוחר עד 

 בלבד( 7שאלות ההבהרה להישלח לפי הפורמט המוגדר בסעיף 

הישות המשפטית הקובעת לעניין בחינת יובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על ידי ישות משפטית אחת.  .1.12

ההצעה ועמידה בתנאי המכרז, הינה הישות המשפטית אשר רכשה את מסמכי המכרז והחתומה על 

 כתב ההצעה. 

הזמנה להציע  –רות להשתתפות המהווים תנאי סף ומפורטים במסמך א' על המציע לעמוד בתנאי הכשי .1.13

 הצעות. אי עמידה בתנאי הכשירות ובתנאי הסף כנדרש, תביא לפסילת ההצעה.

אופן ועל בסיס בהתאם להוראות המכרז צעה אחת, להגיש הרשאי מציע העונה לתנאי הסף כאמור  .1.14

 להלן.  13סעיף כמתואר ב –הגשת ההצעה 

וכל מסמך תשובה  אישור על רכישת מסמכי המכרזבצירוף כל מסמכי המכרז וצרופותיו, את ההצעה,  .1.15

בהתאם להוראות ו/או הבהרה שישלח למשתתפים, יש להגיש במעטפה סגורה ללא כל סימני זיהוי, 

וזאת המכרזים במשרדי החברה  בתיבת על המציע להפקיד את הצעתו פיזית, להלן 9המפורטות בסעיף 

סיבה  אשר תימסר לאחר מועד ההגשה מכל הצעה. כמפורט להלן הצעות להגשת רוןהאחמועד לעד 

 . להנחיות מלאות של ההגשה( 9)ראה סעיף  שהיא, לא תובא לדיון

על המציע להגיש את הצעתו בהתאם לקבוע בחוברת המכרז וכל סטייה מההוראות הקבועות בה עלולה  .1.16

 והמוחלט של החברה. להביא לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

 או מההצעה חלק, הטובה ביותר מבחינה כלכלית ההצעה את לקבל מתחייבת אינה מובהר כי החברה .1.17

 דעתה שיקול פי- על הכלו כולה את או בלבד מההצעה חלק לקבל רשאית החברה. שהיא הצעה כל

 . הבלעדי

ה לדחות את המועד , ובכלל זולהלן רשאית לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל החברה .1.18

ולמי  האחרון להגשת ההצעות. הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז

    מהמציעים לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה בקשר לשינוי ו/או הדחייה כאמור.

 

 

http://www.ksaba.co.il/
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 לוחות זמנים  .2

 .24/8/2020 המכרז פרסום מועד .2.1

 המועד" :להלן) 15:00 שעה 7/9/2020ם אחרון למשלוח שאלות הבהרה + סיורי קבלני מועד .2.2

 .("הבהרה שאלות למשלוח האחרון

 "(.הצעות להגשת האחרוןמועד ה" :)להלן 15:00 שעה 2020/914/הצעות  הגשתל אחרון מועד .2.3

 "(.הצעה ערבות תוקף תאריך" :)להלן 202021/15/ הצעה ערבותתוקף  תאריך .2.4

 

 רכישת חוברת המכרז .3

דמי רכישת חוברת " :)להלןלעיל  1.6המפורט בסעיף סך ה ורתמסמכי המכרז ניתן לרכוש תמאת  .3.1

, שישולמו במזומן או באמצעות המחאה שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז, "(המכרז

, או בהגעה למשרדי החברה 09-7674615 את רכישת המכרז ניתן לבצע טלפוניתלפקודת החברה. 

( 1) אחדש לקבלת עותק קשיח מודפס וכרוך רכישת המכרז מזכה את הרוכ. , כפר סבא 11בתע"ש 

 של חוברת המכרז אותו יש לאסוף באופן עצמאי ממשרדי החברה.

ו/או באתר האינטרנט של  לרכישתם במשרדי החברה טרםניתן לעיין במסמכי המכרז מובהר כי  .3.2

 , אולם על מנת להגיש הצעה, נדרש לרכוש את המסמכים.החברה

  .החברהבמקרה של ביטול המכרז על ידי בכל מקרה לרבות  רודמי רכישת חוברת המכרז לא יוחז .3.3

 ,המכרז ירוכשמי מאי הגשת הצעה על ידי לעיל, מובהר, כי  3.3מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .3.4

המכרז בהחזר דמי רכישת חוברת  ילא יזכו את רוכש ,או אי זכיית מציע במכרזו/ מכל סיבה שהיא

 המכרז.

וקיבל את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו במכרז  לאחר שעיין בכל המסמכים .3.5

"( המשתתףהמציע )להלן: " ןמוזמורכש את מסמכי המכרז, זה ועל מילוי ההתחייבויות על פיו, 

ם על ידי מיחתו ם, כשהלהלן 7 בסעיף שתכלול את כל המסמכים המפורטים הצעהגיש להבמכרז 

 ., הכל כמפורט בתנאי המכרזבכל עמוד ועמודבמכרז, המוסמכים כדין מטעם המשתתף 

ומועלית לאתר החברה  , היא נמסרתהחברהמובהר בזאת, כי חוברת המכרז הינה קניינה הפרטי של  .3.6

שימוש  בחוברתלעשות החברה לא מתירה  .לצורך הגשת הצעה למכרז בלבד, ולא לכל מטרה אחרת

 למטרה אחרת, זולת הגשת הצעה למכרז. 

 

 מהות ההתקשרות .4

מערכות סולאריות  רת גגות ושטחים לשם הקמתילהתחייבות לשכחברה מבקשת לקבל הצעות ה .4.1

 . , הכל בהתאם לדרישות החברהPV וולטאיות-פוטו

, יזום פרויקטים להתקנת מערכות סולאריותלהזוכה שכירת השטחים נדרש במסגרת מובהר כי  .4.2

במסגרת וספים ככל שתורה החברה ינהל וילווה פרויקטים אלו וכן פרויקטים נ עוד נדרש כי הזוכה

מודגש כי שירותים אלו יבוצעו על ידי הזוכה בגגות  (."השירותיםלהלן: ") השכרת השטחים

 , בהתאם להתחייבויות החברה כלפי צדדים שלישיים ככל שיהיו.לוושטחים שיושכרו 

חברה הלגביהם מקומות שונים בארץ, אשר הינם בשיושכרו לזוכה מובהר כי השטחים והגגות  .4.3

ושוב יודגש כי  –-ו/או תקבל אישור מבעל הזכויות להשכיר לזוכה מחזיקה ו/או תחזיק בזכויות 

 סבא. -כפר השטחים ו/או הגגות לא ממוקמים רק בעיר
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מובהר כי לפי הערכת החברה ותחשיבי היקף השטחים המושכרים המציע צפוי להדרש להקים  .4.4

, אך יודגש כי אין הזוכה מהלך תקופת ההסכםב ₪( מליון 100מערכות בהשקעה של לפחות מאה )

 יוכל להסתמך על נתון זה בשום צורה ו/או אופן ומדובר בהערכה בלבד.

/או השטחים עליהם יותקנו המערכות והמבנים מ חלקמובא בזה לידיעת המשתתפים במכרז כי  .4.5

חברה ה נציגציבור פעילים. עבודות הקמת המערכת תעשה בתיאום מראש ובאישור  שטחיהינם 

( ותחת מגבלות בטיחות הציבור והנחיות קציני הבטיחות של הרשות. תחזוקת "המנהל")להלן: 

ו/או הפעילות המערכות תבוצע ככל הניתן בזמן חופשות מרוכזות או בזמן ששעות הלימודים 

ותיקונים ותחזוקה הסתיימו, כאשר המבנים, המוסדות והשטחים הציבוריים לא מאוכלסים. 

ביחס לעבודה במבנים כאמור ייתכן והזוכה  ימי עסקים מראש. 3למול המנהל לפחות  יזומה יתואמו

יידרש להעביר אישור בדבר מניעת העסקת עברייני מין, כנדרש בחוק. הזוכה ידאג להעביר אישורים 

 ימי עבודה לכל היותר. 1כאמור עם דרישתה הראשונה של החברה ו/או הרשות ותוך 

ההוצאות דרישות הטיפול המקדים  ו, AS ISבאתרים במצבם  השימושהצעת היזם תכלול את עצם  .4.6

הקשורת במימוש ההסכם הינן על חשבון המציע הזוכה כגון קירוי השטחים, פינוי הגגות, איטום , 

יובהר כי כל פעולות ההתקנה, הביצוע והשינוים באתרים יהיו כפופות לאישור  חיבורי החשמל וכו'.

 ידה ויבוצעו העתקות תשתיות תידרש אחראיות למשך שנה. מקדים מטעם המנהל, וכי במ

מובהר כי האתרים יעמדו לרשות היזם למטרת ביצוע הפרויקט ומתן השירותים בלבד וכי לא יעשה  .4.7

 באתרים כל שימוש אחר מהמוגדר במסמכי מכרז זה. 

 סיור קבלנים .5

 ו/או בדוא"ל 09-7674615 שמספרובטלפון  סיורהמעוניין להשתתף במכרז יתאם עם נציג החברה  מציע .5.1

Tenders@ksaba.co.il ,  שאלות בכל מועד שבין מועד פרסום המכרז לבין המועד האחרון להגשת

הלן: ל). 16:00-ל 9:00ה' בין השעות -)לא כולל(. התיאום יעשה בימים א'להלן  6הבהרה כמפורט בסעיף 

  "(.סיור קבלנים"

הינה חובה ומהווה תנאי השתתפות בסיור הקבלנים  .בתיאום עם נציג החברה סיור קבלנים, ייערך .5.2

 . סף להשתתפות במכרז

 .סיור קבלנים יתואם רק עם מציע אשר רכש את מסמכי המכרז .5.3

בכתב בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי רק ההסברים שיפורסמו בעקבות סיור הקבלנים  .5.4

כתוצאה ממציע שתעלה  שאלהעל מנת ש יחשבו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. באתר החברה,

כל הסבר  לעיל, 1.9כמפורט בסעיף  ה על הכתבהמציע להעלותיהיה נדרש תחייב, מסיור הקבלנים 

לא יהיו חלק ממסמכי המכרז  -או תשובה שימסרו בסיור הקבלנים ולא יפורסמו בכתב בעקבותיהם

 ולא יהיה להם כל תוקף מחייב. 

 

 בדיקת מסמכי המכרז  .6

ובין היתר את הנתונים הרלוונטיים להגשת הצעתו, כל המציע לבדוק את לפני הגשת הצעתו, על  .6.1

את התיאורים הטכניים  ,מתן השירותיםהמפרטים והתנאים האחרים הקשורים ל ,מסמכי המכרז

ויראו את הצעתו כמביאה בחשבון את כל הנתונים, התנאים והדרישות הנוגעים  והמקצועיים

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז, תנאי ין. עפ"י מסמכי המכרז ו/או כל ד שירותיםל

 הקשור למכרז, לרבות הוראות הדין הרלוונטיות.נטי וורלההתקשרות וכל מידע 
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מוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או הוא בהגשת הצעתו, מסכים המציע לתנאים ולפרטים כאמור ו .6.2

כי המכרז וביחס לכל הנובע הפרויקט ו/או מסמ ימכל מין וסוג, ביחס לאתר טעות ו/או אי התאמה

 מהם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על המציע לבדוק בעצמו, על אחריותו וחשבונו, את כדאיות  .6.3

המציע, חשיבות  ו שלכל דבר אחר שיש לו, לדעתכן לבצעה ו יכולתוההתקשרות על פי מכרז זה, את 

כל טענה בעניין זה כלפי מלהעלות או משקל בהחלטותיו בקשר עם המכרז. המציע יהיה מנוע 

 החברה ו/או מי מטעמה בכל מועד שהוא לאחר מכן.

הניתוחים הנדרשים לשם הגשת ובכל מקרה ייחשב המציע כמי שערך את כל הבדיקות המחקרים  .6.4

 רז.במכ וייעוץ המתאים ו/או הנדרש לצורך השתתפותכל וכמי שקיבל  תוהצע

 שאלות הבהרה .7

בנושאים הקשורים להזמנה שונות או הבהרות ים פרטים נוספ משתתפים במכרז המבקשים .7.1

עד    Tenders@ksaba.co.ilמוזמנים לפנות אל מנהל/ת הרכש בלבד באמצעות דואר אלקטרוני 

פניות כאמור תעשינה בכתב בלבד. במסגרת הפנייה על בהרה. הת הואחרון למשלוח שאלהלמועד 

 אלקטרוני. , שם הפונה וכתובת דואר המכרז ושם הפונה לציין את מספר

ומספר  , מספר העמודבפנייתו, יציין המציע את שמו המלא וטלפון ליצירת קשר עמו, שם המסמך .7.2

, תוך הפרדה בין בלבד  WORDבפורמט  הסעיף אליו מכוונת שאלתו. השאלות יוגשו במבנה הבא

 :הנספחיםהחוזה ושאלות לעניין הזמנה, שאלות לעניין 

 # 
 /הזמנה

 /נספחחוזה

 להשא סעיף עמוד

1.      

2.      

 

בצירוף  ולהם בלבד (שרכשו את מסמכי המכרז המשתתפים במכרז )מציעיםתשובות תישלחנה לכל  .7.3

השאלות שנשאלו ו/או תמציתן )ללא פירוט בדבר זהות הפונה( והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי 

באחריות  תחת מסמכי המכרז. חברהתשובות לשאלות ההבהרה יופיעו גם באתר ה המכרז.

וזאת  -באתר החברה מעת לעת   -המשתתפים במכרז להתעדכן בשאלות ההבהרה ובתשובות להן 

 מבלי שתהיה למשתתפים טענה במידה ותשובות ו/או שאלות הבהרה לא יישלחו אליהם.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים ותיקונים שימסרו בכתב, יחייבו את החברה. מציע   .7.4

הסתמך בהצעתו על תשובות שניתנו, אלא אם התשובות ניתנו כאמור,  לא יהיה רשאי לטעון כי

בכתב. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראיים למידע ו/או פירושים ו/או הסברים שיינתנו 

למציעים במכרז )לרבות ע"י עובדי החברה ו/או מי מטעמה( שלא במסגרת המתוארת לעיל של מתן 

 מענה בכתב לשאלות הבהרה.

שינויים ותיקונים במסמכי  לערוךבכל עת עד למועד האחרון להגשת ההצעות,  החברה רשאית .7.5

ישלחו לכלל  שינויים ותיקונים כאמורהמשך לפניה שהתקבלה אצלה. ביוזמתה או ב זו, הזמנה

יהוו חלק ו או יפורסמו באתר החברה בכפוף לאמור לעיל את מסמכי המכרז המשתתפים אשר רכשו

 .םויצורפו להצעתהמשתתפים  ל ידיחתמו עייוסף לכך, נדרש כי הם נבלתי נפרד מתנאי ההזמנה, 

את הודעות החברה ו/או תשובותיה לשאלות ההבהרה כשהן חתומות על  להצעתועל המציע לצרף  .7.6

 .ידי מורשי החתימה של המציע
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 תקופת ההתקשרות  .8

 עםחתימה על הסכם ההתקשרות תהא לתקופה שתחל ביום )כמסגרת( ההתקשרות לפי המכרז  .8.1

שמורה כאשר לחברה  "(.הראשונה תקופת ההתקשרות)להלן: " שנתייםבתום  ותסתיים החברה

כל אחת, על פי חודשים  12 תקופות בנות עדעד חמש את תקופת ההתקשרות בלהאריך  הזכות

", תקופת ההתקשרות הראשונה וכן כל אפשרות אפשרות הארכהשיקול דעתה הבלעדי )להלן: "

 . "(ההתקשרות תקופתמשה יקראו להלן "הארכה שמומשה ככל שמו

ובלבד כי ניתן ביחס  במשך כלל תקופת ההתקשרות תהיה החברה רשאית להשכיר אתרים לזוכה .8.2

ו/או כל גורם אחר שיבוא בנעליה  לאתרים כאמור לקבל מכסות לאסדרה מחברת חשמל לישראל

צעות חתימה על נספח נפרד באמ הסכם שכירות. בגין כל אתר יחתם "("יחחלעניין זה )להלן: "

. תקופת ההתקשרות לאתר תהיה בהתאם שיצורף כתוספת להסכם באופן פרטני ביחס לאותו אתר

"(.  ככל שלא צוינה תקופה התקשרות תקופת ההתקשרות לאתרלקבוע בנספח כאמור )להלן: "

על אף האמור,  .חודשים 11ים ו שנ 24לתקופה של תהיה  תקופת ההתקשרות לאתר ,אתר אחרת

על ידי החברה מגורם שלישי לא תעלה תקופת ההתקשרות לאתר  לזוכהכל מקום בו האתר הושכר ב

 חסר חודש. ,עם הזוכה על התקופה הנותרת בהסכם השכירות של החברה עם הגורם השלישי

יובהר כי במידה וחח"י תעדכן את פרקי הזמן ו/או אופי האסדרה של ההסכם בין הזוכה לחח"י  .8.3

כסות, יהיה רשאי הזוכה לסרב לשכור אתרים מהחברה ובלבד שהזוכה בדבר האסדרה של המ

הוכיח לשביעות רצון החברה כי השינוי של חח"י ביחס לאסדרה פגע בכדאיות הכלכלית של שכירת 

אזי עוד יובהר כי ככל שחח"י תעדכן את פרקי הזמן ו/או אופי האסדרה כאמור לעיל,אותם אתרים. 

כה לחברה תעודכן בהתאם ובכל מקרה לא יותר מהקבוע בסעיף בין הזו לאתר תקופת ההתקשרות

 .לעיל 8.2

יובהר כי במידה ותעריפי האסדרה התעריפית של חח"י ישתנו, תהיה רשאית החברה לעדכן את  .8.4

 דמי השכירות באותו יחס, בכל האמור בהסכמי שכירות חדשים.

 

 להגשת הצעה במכרז תנאי הסף .9

 :במצטברונה על כל תנאי הסף הבאים מציע העזכאי להגיש הצעה למכרז זה 

 . המהווה אישיות משפטית אחת ראלהמציע הוא תאגיד רשום כדין ביש .9.1

 מאת הרשם הרלוונטי. התאגדות להוכחת תנאי סף זה יצרף המציע תעודת 

אשר אחד מהם יהיה המנהל ויהווה איש הקשר  עסקה ישירההעובדים ב 5מעסיק לפחות  המציע .9.2

 . חברהאל מול ה

עובדים  5מה הכוללת לפחות יעובדים ויצרף רש 5יאשר בתצהיר כי הינו מעסיק לפחות המציע 

תשומת לב המציעים מופנית  חיים של המנהל.הקורות את המועסקים על ידו. בנוסף יצרף המציע 

 לכך, שניקוד האיכות מושפע מאיכות וניסיון מנהל הפרויקט.

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת  20הלך בממיזמים  5המציע בעל ניסיון בייזום של לפחות  .9.3

לפחות באופן  ₪מיליון  90 ו/או השקעה של בעלי מחזור  , כאשר כלל המיזמים שיוצגו יהיוהצעות

 .החברה אינה מגבילה את היקף כל מיזם ומיזם בגודל מינימלי מצטבר.

 סעיף זה:לעניין 
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 הינו כל פעילות עסקית שאינה בתחום הפיננסים.  "מיזם"

 לפחות ו/או בבעלות מלאה.   33%בשותפות של  מיזםביצוע הינו ום ייז

של הקמת תשתיות חשמל או  פרויקטיםו/או מיזמים  5לפחות למציע יש ניסיון תפעולי בניהול  .9.4

השנים שקדמו  3במהלך סולארי קונסטרוקציה או בינוי תשתיות ספורט או מערכות ייצור חשמל 

  למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

 בכלל התחומים הבאים: פרויקטים סולאריים )עצמי או נרכש(המבצע מיזם  המציע בעלים או מנהל .9.5

 לפחות פרויקט אחד מכל סוג. , כאשר נדרש להראות ביצוע של גגות, קירוי מגרשי ספורט

, ובו יפרט את כשהוא חתום ומאומת כדין 4נספח א'יצרף המציע את  29.-59.להוכחת תנאי הסף 

 .בר כנדרש בתנאי סף זה ויצרף אסמכתאותהניסיון שצ

 9.4-9.5פים תנאי הסף כאמור בסעיכל אחד מחברה מבהירה כי רשאי המציע לקיים את ה

שיצרף מסמכים המעידים על ובלבד  ו/או עובד שכיר ו/או עובד בחשבונית קבלן משנהבאמצעות 

. מהשנה האחרונההוכחת התקשרות עמם על התואם את הנדרש בתנאי הסף,  הנ"לניסיון של 

במקרה של הוכחה כאמור יצרף המציע כל מסמך המעיד על עמידת קבלן המשנה ו/או העובד 

השכיר ו/או עובד בחשבונית בדרישות תנאי הסף הרלוונטי וכן אודות קשריו למציע. כמו כן יצרף 

ה קבלן המשנה ו/או עובד בחשבונית כי ככל שמציע יזכשל הן של המציע והן , הצהרה המציע

במכרז קבלן המשנה ו/או עובד בחשבונית והמציע מתחייבים להתקשר בהסכם לצורך ביצוע 

 . השירותים מושא המכרז

מיליון  עשריםובמילים: ) ₪ 20,000,000עומד על  2019בשנת  המציע המחזור הכספי המצטבר של  .9.6

 .לא כולל מע"מ, לפחות, (חדשים שקלים

ו"ח בדבר גובה המחזור הכספי בהתאם לנוסח המצורף להוכחת תנאי סף זה יצרף המציע אישור ר

 .5נספח א'כ

, לרבות קשורות חברות ותבאמצע זה בסעיף כאמור הסף תנאי את לקיים המציע רשאי כי יובהר

"( ערך ניירות חוק)להלן: " 1968-"חהתשכ, ערך ניירות בחוקחברת בת וחברת אם כהגדרתן 

 .ערך ניירות בחוק כאמור בשליטה פעילות הינה הקשורה החברה/  המציע שפעילות ובלבד

 המציע רכש את מסמכי המכרז. .9.7

 המציע השתתף בסיור מציעים. .9.8

 להלן. 11 כאמור בסעיף הצעהצרף להצעתו ערבות  המציע .9.9

 אופן הגשת ההצעה .10

 . זו הזמנה פי על הנדרשים התנאים מכלול את תואמות הן כאשר להגיש יש למכרז ההצעות את .10.1

ד בכל עמוד ועמו כשהם חתומיםמסמכי המכרז  כל( של 1עותק אחד )צירוף את ההצעה, ביש להגיש  .10.2

כן כל , ובכל דף ודף בראשי תיבות ובחתימה מורשה חתימה וחותמת התאגיד בכל מקום שבו נדרש

של הסכם  (2) וכן שני עותקים, כל מסמך תשובה ו/או הבהרה שישלח למשתתפיםנספחיו המכרז ו

 שי החתימה מטעם המציע. ההתקשרות בחתימה מלאה של מור
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 כל העותקים הפיזיים יוגשו לפי ההוראות שלהלן: .10.3

 .צדדית(-מודפסים בשני צידי הדף )הדפסה דועל מסמכי ההצעה להיות  .10.3.1

)יודגש שלוש חוברות  .ספירלה בלבדומאוגדים בכריכת על מסמכי ההצעה להיות כרוכים  .10.3.2

 הסכם ההתקשרות( אחת של כל מסמכי המכרז ושתי חוברות חתומות של –כרוכות 

 במידה ובתוך החומרים מצורפות תמונות יש להדפיס בהדפסה צבעונית. .10.3.3

 כל המסמכים יוגשו בשפה העברית או האנגלית. .10.3.4

  .אין לצרף מסמכים כתובים בכתב יד .10.3.5

בלבד( של עותק המקור לאחר חתימת  PDFכמו כן יוגש עותק סרוק בקובץ אחד ויחיד )בפורמט  .10.4

תק הסרוק"( העותק הסרוק יהיה חתום במניפת "נאמן למקור" מורשה החתימה )להלן: "העו

יגבר העותק הנאמן למקור. העותק הסרוק יוגש על  –ובמקרה של סתירה בינו לבין העותק הפיזי 

 (. USBגבי התקן זיכרון נישא )

 החסויים החלקים בולהלן( יש להגיש בנוסף עותק  18וישנם חלקים חסויים בהצעה )ר' סעיף  במידה .10.5

 במסמך, סרוק להיות צריך זה עותק. )גם סודיים סעיפים ריכוז מסמך וכן מושחרים המציע עתבהצ

 (הנייד ההתקן בתוך נפרד

הצעת המציע" חתום בצירוף עם ערבות ההצעה " 3בנפרד לכל המסמכים לעיל יוגש מסמך א'  .10.6

  .כתוב "תקציר הצעה" שעליהמאוגדים בכיס פלסטיק שקוף או במעטפה פנימית 

המכרזים במשרדי החברה  להכניס פיזית לתיבתיש  10.2-10.4העותקים כמפורט בסעיפים  כל את .10.7

 אחרת דרך בכל או בדואר ההצעה משלוח  .הצעות להגשת האחרון למועדבמעטפה סגורה וזאת עד 

 .ההצעה לפסילת יגרום

  מעטפה אשר תימסר לאחר מועד ההגשה מכל סיבה שהיא, לא תובא לדיון. .10.8

 .עלולים להיפסל לעיל הנקובה בדרך שלאשיוגשו  מסמכים .10.9

 .המכרז ושם המכרז מספר את רק אלא מזהה פרט שום המעטפה גבי על יציין לא המציע .10.10

 להגשת האחרון המועד את להאריך, הבלעדי דעתה שיקול לפי, הזכות את לעצמה שומרתהחברה  .10.11

עת לפני  בכל, ספותנו תקופות או נוספת לתקופה ו/או כל אחד מהמועדים האחרים למכרז ההצעות

ו/או  המכרז מסמכי את שרכשו למציעים שתשלח בהודעההמועד האחרון להגשת הצעות, וזאת 

 .בפרסום באתר האינטרנט של החברה

 ההצעה בהכנת הכרוכות, שהוא וסוג מין מכל, ההוצאות כל כי, ספק הסר למען, בזאתמובהר  .10.12

 . בלבד המציע על תחולנה במכרז ובהשתתפות למכרז

חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות. המזמינה שומרת על זכותה  3ההצעה יהיה למשך  תוקף .10.13

 6להאריך את תוקף ההצעות וזאת בהודעה שתימסר למציעים ובלבד שתוקף ההצעה לא יעלה על 

 חודשים ממועד הגשתה. 

בין המסמכים ו אין לרשום שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, בין בגוף .10.14

במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא אלא אם הדבר נתבקש במפורש במסמכי המכרז. כל רישום 

 ועלול להביא לפסילת ההצעה. ,המזמינהכזה שלא נתבקש, לא יחייב את 

הגשת הצעתו, נותן המשתתף את הסכמתו לכל התנאים הכלולים במסמכי ההזמנה,  במסגרת .10.15

ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל  לרבות מפרט השירותים וההסכם, ומוותר

תנאי ו/או הוראה הכלולים במסמכי ההזמנה לרבות סבירותם. כמו כן, הגשת ההצעה ע"י המשתתף 

כל פרטי ש, המשתתף שלוהצהרה  הסכמהלמתן השירותים מושא הזמנה זו כאמור, כמוה כאישור, 
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י יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות וכ וידועים ונהירים ל ההזמנהומסמכי  הזמנהה

 המקצועיות והאחרות לביצוע השירותים.

 

 ערבות הצעה. 11

כביטוי למחויבות לקיום ההצעה, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית על שמו, של  .11.1

אלף שקלים חדשים(  מאהובמילים: ) ש"ח 100,000-ל חתומה כדין, על סך השווה ישראלי,בנק 

 והחברהתהא בלתי מותנית,  הערבות 3נספח א'כ"( בנוסח המופיע במכרז זה הצעהערבות )להלן: "

פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת. הערבות תעמוד בתוקף עד -תהא רשאית לחלט את הערבות על

 . החברהיום לאחר תום ההתקשרות הראשונה ותום כל תקופת אופציה, ככל שאושרה על ידי  120

 הצעתו תיפסל. -לא יצרף להצעתו ערבות כאמורמציע אשר  .11.2

ערבות בנקאית וזאת להבטחת  החברהעם חתימת ההסכם, יידרש המציע הזוכה להפקיד בידי  .11.3

ביצוע התחייבויותיו נשוא ההסכם, וכמפורט במכרז זה. במידה ולא יפקיד המציע הזוכה ערבות 

כפיצוי קבוע מראש בגין כל  ההצעהרשאית לחלט את מלוא סכום ערבות  המזמינה כאמור, תהיה

הנזקים וההוצאות שנגרמו לה, וכל זאת מבלי לפגוע ומבלי לגרוע מכל זכויותיה של החברה על פי 

 כל דין ו/או בהתאם להתחייבויות הזוכה על פי מכרז זה ו/או בהתאם להסכם שנחתם עימו. 

 תואישורים ומסמכים שעל המציע לצרף להצע .12

ע"י המציע בכל עמוד ועמוד.  יםחתומל ידי המציע כשהם ע תנאי המכרז יצורפו: 'אמסמך  .12.1

 – אם ישלח – הבהרות שישלחשאלות ו/או תשובות כל מסמך  המציעהמכרז יצרף  לתנאי

 .כשהוא חתום ע"י המציע בכל עמודיו

 ;הצהרת המשתתף על מעמדו המשפטי – 1נספח א' .12.2

 טופס הצהרת  -2א'נספח  .12.3

 הצעת המציע; - 3נספח א' .12.4

 ;להלן( 10)ר' סעיף  נוסח ערבות הצעה – 4א'נספח  .12.5

 ;המציע לצורך עמידה בתנאי סף וניקוד איכות תצהיר – 5א'נספח  .12.6

 ;תצהיר רו"ח לעניין מחזור העסקים של המציע – 6א'נספח  .12.7

 ;1976 –התשל"ו , תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - 7א'נספח  .12.8

זרים, כהגדרתם בחוק עובדים זרים במידה והמציע מתכוון להעסיק במתן השירותים עובדים 

(, חוק עובדים זרים - )להלן 1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 שיונות בהתאם להוראות חוק עובדים זרים.יעותק נאמן למקור של כל האישורים והר

 תצהיר היעדר הרשעות; - 7א'נספח  .12.9

 .הצהרה על היעדר קרבה אישית –8א'נספח  .12.10

 .להלן( 18)ר' סעיף  בהצעה םחסוייחלקים  - 9א'פח נס .12.11
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  קבלה על שם המציע המעידה על תשלום עבור מסמכי המכרז. .12.12

 אישור השתתפות בסיור קבלנים  .12.13

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  .12.14

 .1976-התשל"ו ניהול חשבונות(,

 ס הכנסה במקור.אישור תקף על ניכוי מ .12.15

 אישור עו"ד על מינוי מורשי החתימה כדין, בצירוף דוגמאות חתימה. .12.16

-ו 2017, 2016שנים כל אחת מהאישור רו"ח בדבר גובה המחזור הכספי המצטבר של המציע ב .12.17

2018. 

 אינו שהמציע כך על המעיד המציע של/ עו"ד  חשבון רואה אישור או ד"עו י"ע חתום צהירת .12.18

 או כינוס נכסים.  רגל בפשיטת או קפירו בהליכי נמצא

 יועדים לכך.מנוסח ההסכם, על נספחיו, כשהוא חתום על ידי המציע במקומות ה': במסמך  .12.19

כשהוא  )נספחי המשנה( יםהאישורהנספח ובשלב הגשת ההצעה, יש להגיש את  - נספח ב' .12.20

מציע חתום ע"י המציע בלבד. אין צורך בחתימת חברת הביטוח. בהגשת הצעתו, מצהיר ה

ומאשר כי אם יזכה במכרז, ירכוש על חשבונו את הפוליסות המפורטות במסמך, ויגיש את 

 המסמך כשהוא חתום ע"י חברת הביטוח במועד שתקבע החברה. 

 .תחזיות, מפרטים והסכמי קבלן: 'גמסמך  .12.21

  .התפלגות וכמות שטחים וגגות להשכרה  תחזית - 1'ג נספח .12.22

 .תוספת ביחס לאתר - 2ג' נספח .12.23

   .הוראות בטיחות ועבודה - 3ג' חנספ .12.24

 .בנוגע לתשתיות מערכות בשטחים פתוחים טכניים נספחים – 4ג' נספח .12.25

 

בהליך זה ו/או חלקם, השלמת מסמכים ו/או מידע המשתתפים כל תהיה רשאית לדרוש מ החברה

ת, ו/או הבהרות נוספוו/או מסמכים נוספים פרטים נוספים  חסר ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או

  לשביעות רצונה המלא.ועל פי שיקול דעתה  לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו,

 ה הכספיתהצעה .13

 המציע.  הצעת  - 3א'נספח המציע יגיש את הצעתו למכרז במסגרת  .13.1

א שוממתן השירותים בהינה הצעה סופית וכוללת את כל העלויות הכרוכות  המציעהצעת  .13.2

העלויות כלל בזאת. כמו כן תכלול הצעת המציע את לרבות כל היוצא במתקן היעודי  המכרז

 חלק - קבלן והסכמי מפרטים, תחזיות)להרחבה ר' המכרז  מושא ממתן השירותיםהנובעות 

  .('ג

ייבויות שיש לבצע יכללו ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחהמציע הצעת בהמחירים  .13.3
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עלות כח אדם, מסים, אגרות, ח, משלו –את כל הוצאות המציע ובכלל זה  עפ"י המכרז וכן

היתרים, היטלים וכל תשלומי חובה אחרים, ביטוח לסוגיו השונים, אישורים, רישיונות, וכל 

 עלות אחרת ו/או הוצאה אחרת בקשר עם ביצוע העבודות. 

כל היטלים ממשלתיים, מסים לרבות מסים עקיפים )מכס, בלו, מס קניה( יכללו במחיר  .13.4

 ההצעה.

המיסים ו/או ההיטלים ו/או  יו/או עליות בשיעורו/או התייקרויות  החומרים מחיריבעליות  .13.5

כל ההוצאות הישירות  את,בכלל זו, כל תשלומי חובה אחרים/או האגרות ו/או שכר מינימום ו

 שבהצעת המציע. לא יהיה בהם כדי לשנות את המחיריםהמציע הזוכה, והעקיפות של 

-בועים ואינם תלויים בתפוקות המערכת הפוטויובהר כי המחירים בהצעת המציע הינם ק .13.6

, החלפת וולטאית, ועל המציע לקחת בחשבון את הירידה בתפוקה לאורך השנים של הפאנלים

 . .הממירים וכיוצ"ב

המחירים הנקובים בהצעת המציע יהיו מחירים קבועים  כלללמען הסר כל ספק מובהר, כי  .13.7

 . יקף הביצוע בפועלולא ישתנו בשל הגדלת היקף הביצוע או הקטנת ה

אי מילוי נתון כלשהו בטופס , או על ידי המציע םוחתו מלאא הצעת המחיר כשהוטופס אי צרוף  .13.8

 עלול להביא לפסילת ההצעה.  – הצעת המחיר

בחינת הצעות המציעים, משקלם היחסי של כל אחד מרכיבי ההצעות, ניקוד ההצעות, דירוגן  .13.9

  להלן. 13בסעיף הבחירה המפורט ובחירת ההצעה הזוכה ייעשו על פי נוהל 

  בחינת ההצעותאופן  .13

 :לפי השלבים המפורטים להלןההצעות ייבחנו 

 –תיבחן עמידתו של המציע בתנאי הסף. הצעות שאינן עומדות בתנאי הסף  – השלב הראשון .13.1

 בצע את השלב הראשון במקביל לשלב השני תהחברה תיפסלנה. 

ניקוד מקסימלי יהיה להצעה  -באופן יחסי  ינוקדו ההצעות ,ניקוד איכות ההצעה -השני שלבה .13.2

 ( ואילו יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה. ןהראשונה )הגבוהה או הנמוכה, לפי העניי

 , לפי הפירוט שלהלן:(Q) מניקוד ההצעות 20%שלב זה מהווה 

היקף התאמה לצרכי החברה,  לרבות – מהציון 5% (q1) המנהל שהוצגניסיון אישי של  .13.2.1

מטעם המציע  מנהל המוצעהעם ראיון ידע והניסיון בליווי פרויקטים דומים לרבות ה

המורכב מהיסטוריה ניהולית, תיאור פרויקטים שביצע, המלצות, הדגמת פרויקטים 

 .שבוצעו בזמן קצר תוך גמישות ניהולית

ניסיון המציע מעבר לדרישות תנאי הסף המפורטים  – מהציון 10%( q2) ניסיון המציע .13.2.2

 . 9.4 -ו 9.3סעיפים ב

לעיל יינתן על סמך המסמכים שהוגשו  13.2.2-ו 13.2.1יובהר כי הניקוד תחת סעיפים 

בין היתר על ידי המציע בהצעתו וכי התרשמות החברה מהמסמכים עשויה לכלול 

 דעתה הבלעדי. להתרשמות מאופן הגשת המסמכים, והכל לפי שיקו
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ינתן באופן יחסי למציעים, בהתאם לגובה מהציון י %5עד  –( q3)איתנות פיננסית  .13.2.3

 המחזור הכספי שהוצג על ידי המציע, מעבר לנדרש בתנאי הסף.

 

 

 . q3 Q = q1 + q2 +: עבור כל הצעה ניקוד האיכות המצטבר - שלישיהשלב ה

הצהרת  – 3א'נספח בהתאם להצעת המציע המפורטת ב – (P) ניקוד המחיר – רביעיההשלב  .13.3

 להלן: בהתאם לפירוט, (Tמניקוד ההצעות ) 80%מהווה  שלב זה והצעת המציע.

לצורך  לבצע במסגרת שכירות השטחים והגגותמציע מתחייב שההיקף הפרויקטים  .13.3.1

הניקוד ינתן באופן יחסי  מהניקוד. 5% – (p1) – פרויקטים למערכות סולאריות ייזום

 .₪מיליון  (100מאה )מעבר ל (מימוןביצוע והשקעה )יכולת ביחס ל

ניקוד ינתן מהניקוד.  25% (p2) – אתריםיף שכירות ממוצע למ"ר עבור השכרת תער .13.3.2

)בהתאם למשקולות המפורטות  באופן יחסי בין המציעים, כאשר ההצעה המשוכללת

הגבוהה ביותר תקבל את מלא הניקוד והאחרות ניקוד יחסי.  בטבלת הצעת המחיר(

הצעת מחיר  .כל סוג אתרמובהר כי בטבלת הצעת המחיר כלולים מחירי מינימום ל

הכל בהתאם לשיקול ושנמוכה מהסכום המינימאלי ביחס לכל רכיב תפסול את ההצעה, 

  דעתה הבלעדי של החברה.

מהניקוד.   50% (p3) –עבור השכרת הגגות והשטחים  ממוצעתשלום דמי הניהול  גובה .13.3.3

יותר תקבל את ניקוד ינתן באופן יחסי בין המציעים, כאשר ההצעה המשוכללת הגבוהה ב

 מלא הניקוד והאחרות ניקוד יחסי. קיימים סכומי מינימום לכל רכיב. 

 .p32p1 + p=  P+עבור כל הצעה : המצטבר המחירניקוד  - חמישיההשלב  .13.4

 (T) הסופי הניקוד - ישיהש השלב .13.5

ייקבע הציון , ובכפוף למלוא הוראות מסמך זה P וציוני המחיר Qהאיכותי בתום קביעת הציון 

 . T= P + Q , לפי הנוסחה:המשוקלל של כל הצעה .יהסופ

שתי  לעיל ימצאו 13.2-13.5בהתאם לסעיפים שקלול ניקוד המחיר הסופי, במידה ולאחר  .13.6

 תיבחר ההצעה הזוכה באמצעות הגרלה.  –הצעות זהות

 שיקולי החברה בבחירת ההצעה הזוכה .14

ביותר, הגבוה מחיר ה אשר הציע אתהמשתתף אשר   בהצעת לבחור מתחייבתהחברה אינה  .14.1

  או לקבל כל הצעה שהיא.

 שווי מאומדןכלפי מטה/מעלה  20% ב החורגת בהצעה לבחור שלא רשאית תהא החברה .14.2

 החריגה מהאומדן ללא אשר הצעה הינה משתתףה שהצעת ככל, אלה במקרים .ההתקשרות

. הסופית ההחלטה מתן לפני טיעון זכות משתתףל תינתן – הזוכה כהצעה להיבחר כדי בה היה

 .החברה של הדעת לשיקול בכפוף וזאת פה בעל או בכתב ותמומש יכול הטיעון זכות
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 להחליט, דעתה לשיקול בהתאם, רשאית תהיה החברה, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .14.3

או  לה היהאם  כלשהו משתתף של בהצעה לבחור או/ו לקבל לא או/ו לדון שלא או/ו לפסול

 מזמין של שלילית דעת חוות לגביו שקיימת או שלילי קודם יסיוןנ לעירייה או לרשות אחרת

, משתתףה של כושרו עם בקשר, היתר ובין ידו על שבוצעו לעבודות הקשור בכל, אחר עבודה

, התנהלותו בדרכי, העבודות את לבצע ביכולתו, השירותים בטיב, זמנים בלוחות עמידתו

 הינה משתתףה שהצעת ככל, אלה במקרים. ותבהתחייבוי עמידתו ואופן במיומנותו, באמינותו

 משתתףל תינתן – הזוכה כהצעה להיבחר כדי בה היה השלילית הדעת חוות ללא אשר הצעה

 וזאת פה בעל או בכתב ותמומש יכול הטיעון זכות. הסופית ההחלטה מתן לפני טיעון זכות

 .החברה של הדעת לשיקול בכפוף

שלא להתחשב כלל בהצעה,  ועדת המכרזים מנימוקים שיירשמו בהחלטתה, תהא רשאית .14.4

או בחלקים שבהצעה, שהם כל חלק של הצעת המחיר ו/או של ההצעה המקצועית, בלרבות 

לרבות בשל אי התאמה לצרכי החברה, או בלתי ראויים, מקצועית או אחרת,  בלתי סבירים

 .הבלעדי דעתה לפי שיקולוהכל 

, לביצוע, ולמשתתף/לזוכה או את חלקן העבודות אתהחברה תהא רשאית שלא להוציא כלל  .14.5

 או אחרות, כלפי החברה.ו/)לפי העניין( לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות, כספיות 

על ידי אחרים, בקשר לנתוני  החברה תהא רשאית לערוך כל בדיקה או חקירה, בין בעצמה ובין .14.6

ו/או  וכל חקירהכל משתתף, טיב ביצוע עבודות בעבר, הליכים משפטיים בהם הוא מעורב, 

 בדיקה אחרת, והמשתתף, בעצם הגשת הצעתו במכרז, מסכים לכל בדיקה או חקירה כאמור.

 פרטים או/ו להצעתו ביחס הבהרות המשתתף מאת לדרוש הזכות את לעצמה החברה שומרת .14.7

 מי או/ו המכרזים ועדת דרישת לפי, נוספים מסמכים מסירת או/ו השלמת לרבות, נוספים

 להסיק הועדה רשאית, כאמור כלשהם מסמכים או פרטים למסור משתתף יסרב אם. מטעמה

 . ההצעה את לפסול ואף עיניה ראות לפי מסקנות

החברה רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר  .14.8

כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המשתתפים, ובכלל זה קשרי בעלות בין 

פים, קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש המשתת

כי ההצעה תכסיסנית ו/או הצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס 

 להצעה בכללותה ו/או אם הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז.

 עניינים.  החברה רשאית לפסול כל הצעה ממנה עולה חשש לניגוד .14.9

 דעתה שיקול פי על, הזוכה את המכרזים וועדת תבחר אזי זהות הצעות מספר ותהיינה במידה .14.10

 תיקבע אשר בשיטה, הגרלה לפי או המכרזים ועדת בפרוטוקול שירשמו נימוקים לפי, הבלעדי

 החברה. ידי על

ו/או כל  בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שנעשו על ידי המציע במסמכי המכרז .14.11

( רשאית החברה לנהוג באחת מן ההסתייגויות – הסתייגות לגביהם בכל דרך שהיא )להלן

 הדרכים הבאות:

 או לפסול את הצעת המציע למכרז; .14.11.1
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 או לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן; .14.11.2

 או לראות בהסתייגויות כאילו מהוות פגם טכני בלבד; .14.11.3

יגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות לדרוש מהמציע לתקן את ההסתי .14.11.4

 את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה.

 ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 

החברה תהיה רשאית להביא בכלל שיקוליה בבחירת ההצעה הזוכה את כל המרכיבים  .14.12

נדרשו וצורפו על ידי המציע והנתונים העולים ממסמכי המכרז, המסמכים והנספחים ש

להצעתו ומאלה שעלו מבדיקות שערכה החברה ביוזמתה ובכלל זה, איכות ביצוע העבודות, 

סיונו המקצועי, מומחיותו, המלצות אודות המציע ומידת יאמינותו של המציע, כישוריו, נ

או של שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עמו, הן של אחרים והן של החברה ו/

 סיון קודם של החברה ו/או העירייה עם המציע יינתן משקל מכריע.יהעירייה. לנ

 לבחור בשני מציעיםו לפצל את הזכייה בין מספר מציעים החברה שומרת לעצמה את הזכות .14.13

יחול גידול משמעותי  ההכרזה על זוכהבמידה ועד למועד  במכרז וזאת זוכיםכ )או יותר(

 .יחס להערכת החברה כמפורט במסמכי המכרזב בתכולת העבודה המתוכננת

 ביטוחים .15

, במכרז השיזכ מציעהלקיום ביטוחים על ידי  החברה לדרישות מופנית המציעים לב תשומת .15.1

 .'ב מסמך – להסכם ההתקשרות 29 בסעיףכמפורט 

 .כאמור המפורטות הביטוח בדרישות לעמוד יידרש ההזוכ המציע .15.2

עם הביטוחים  בקשרהוראות הביטוח ו דרישות את ומתחייב להביא לידיעת מבטחי המציע .15.3

בזאת  ומצהירבמלואן  המכרזהעבודות לפי מסמכי  ואפיוןהנדרשים, כאמור לעיל, ואת מהות 

 .ולהלן לעיל כמפורטאת כל הביטוחים הנדרשים  והתחייבות לערוך עבור וכי קיבל ממבטחי

 המכרז במסמכיולהלן  לעיל כאמור הנדרשים הביטוחים את לבצע מתחייב זה במכרז הזוכה .15.4

 הודעת קבלת( ימים ממועד 7) שבעהמיאוחר  לא החברה בידי ולהפקיד ההתקשרות םוהסכ

, את נספח מולו ההתקשרות הסכם על החברה לחתימתבמכרז וכתנאי  זכייתו בדבר החברה

 .ומבטחי ידי על כדין חתום כשהוא( המקורי בנוסחו)ביטוחי הקבלן"  אישור"

 תוכרז ווהצעת במידה כי המציע מתחייב, כאמור הביטוחים עריכת אישור להמצאת בנוסף .15.5

( ימים מיום קבלת 7) שבעה בתוך לה ימציא, בכתב החברה לדרישת ובכפוף" זוכה"הצעה כ

 .הנדרשות הביטוח מפוליסות העתקיםדרישה כאמור, 

 בלתקבזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה ל מובהר .15.6

הבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות 

 הביטוח.

 עלולים לגרום לפסילת ההצעה. מובהר בזאת, כי שינויים ביחס לאישור על קיום הביטוחים .15.7

 מי ידי עליובהר, כי בשלב הגשת ההצעות, אין דרישה שאישור קיום הביטוחים יוגש  .15.8
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 אישור המהווים, המציע של וחותמת בחתימה אלא, המבטח ידי על חתום כשהוא המציעיםמ

 הביטוחיםכי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים  ההצהרו

 הנדרשים.

 המכרזביטול  .16

החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את המכרז באם לא תוגש אף הצעה  .16.1

מסיבות ארגוניות או מכל סיבה אחרת לשיקול  ו/אוותר מהצעה אחת מתאימה ו/או לא תוגש י

החברה תהיה רשאית  –בוטל המכרז כאמור לעיל . , הכל על פי דיןדעתה הבלעדי והמוחלט

 .ועל פי דין לנהל מו"מ עם כל המציעים ו/או חלקם לפי שיקול דעתה הבלעדי

בטל את ל, קול דעתה הבלעדימבלי לגרוע מן האמור לעניין זה לעיל, החברה רשאית, לשי .16.2

, עכבו ולמציע/לזוכה, לפי העניין, לא תהיה כל זכות תביעה וגם/או טענה בגין כךהמכרז או ל

 '.במסמך  –על פי תנאי ההסכם הכל 

שא בכל אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת ו/או הגשת יהחברה לא ת .16.3

-לליות האמור, לנזקים ו/או הוצאות שנגרמו עקב איהצעתו למכרז, ובפרט אך מבלי לגרוע מכ

 או קבלתה החלקית ו/או ביטול המכרז.הצעת המציע כזוכה קבלת 

 הודעות זכיה והתקשרות .17

דוא"ל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות החברה תודיע למציע הזוכה, במכתב רשום או  .17.1

 "(. הזכייה הודעתעל הזכייה בהליך )להלן: "

כאמור, או תוך פרק זמן אחר שהחברה הודיעה  ממועד הודעת הזכייה ימים (10) עשרהתוך  .17.2

 עליו למציע הזוכה בכתב, ימציא המציע הזוכה לחברה את המסמכים הבאים:

 .להסכם ההתקשרות 1ב' נספחב המפורט בנוסח ביצוע ערבות .17.2.1

)ר'  מבטחו ללא כל שינוי או הוספה על ידי חתום כשהוא  הביטוחים עריכת אישור .17.2.2

 .לעיל( 14ף סעי

 כל מסמך אחר שתדרוש החברה מהמציע הזוכה בכתב לשם ביצוע ההתקשרות עמו. .17.3

החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציע הזוכה לאחר  .17.4

 זכייתו בהליך וטרם חתימת ההסכם. 

ברה לבטל רשאית הח -כל מסמך שנדרש להמציאו תוך הזמן שנדרש המציע הזוכה לא המציא  .17.5

 את זכייתו בהליך.

רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה, תודיע המזמינה, במכתב  .17.6

זכייתם במכרז, ותחזיר את הערבות שהומצאה על ידם -רשום, ליתר המשתתפים במכרז על אי

 בקשר עם השתתפותם במכרז.

זוכה כמי שלא עמד אחר הצעתו,  לא מילא זוכה אחר התחייבויותיו כאמור לעיל, ייחשב אותו .17.7

 בשל כך. ההצעה זכייתו במכרז תבוטל והחברה תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות 
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המשתתף מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין חילוט 

 בנסיבות אלה. ההצעהערבות 

בחירת ההצעות הזוכות גם על  ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, להכריז במעמד .17.8

. כשיר שני, ככל ויוכרז על ידי ועדת "(כשיר שני" /כשיר שלישי )להלן לצורך הנוחות:כשיר שני

המכרזים, יוכרז כזוכה במכרז בכל מקרה בו, מכל סיבה שהיא, לא ימלא הזוכה במכרז אחר 

ם המציע הזוכה או במקרה שבו תבוטל ההתקשרות ע התחייבויותיו כאמור בהוראות סעיף זה

מכל סיבה אחרת, לרבות בשל ביטול ההסכם על ידי המציע הזוכה בשל אי השגת היקף 

 .הסכמים מינימאלי לצורך הפעלת האתר 

ית הצעותיהם יהחברה תמסור לכל יתר המציעים הודעה בכתב על דחכפוף להוראות סעיף זה,  .17.9

 , כפי שיפורט להלן: תוהמוחזר ההגשהת יוערבו פנהאליה תצור

לאחר המצאת כלל המסמכים והנספחים  ההצעהערבות  ול ושבת – במכרז הזוכה .17.9.1

, בהתאם לתנאי הסכם ביצועהדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים וערבות 

 ההתקשרות וכאמור בהודעה הזכייה אשר תימסר לו.

 הזוכההשלמת התקשרות החברה עם  לאחר ההצעהלו ערבות  תושב – כשיר שני .17.9.2

ערבות ההגשה תושב לכשיר שני בכל מקרה בו לא תשתכלל  במכרז. לחילופין,

במכרז, אך זאת רק לאחר המצאת כלל המסמכים  הההתקשרות עם הזוכ

, בהתאם לתנאי ביצועוהנספחים הדרושים, לרבות אישור קיום ביטוחים וערבות 

 הסכם ההתקשרות וכאמור בהודעה אשר תימסר לו.

 סודיות ההצעה וזכות העיון במסמכי המכרז .18

לעיין בפרוטוקול , על פי דרישתם בכתבועדת המכרזים תאפשר למציעים שלא זכו במכרז,  .18.1

, כל זאת בהתאם להוראות הדין ]תקנות המצונזרת ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה

 העיריות )מכרזים([.

 –מציע הסבור כי הצעתו, כולה או חלקה, כוללת סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים )להלן  .18.2

(, שלדעתו אין לאפשר בהם עיון למציעים האחרים במכרז, לאחר הכרזת לקים הסודייםהח

 ועדת המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג כדלקמן:

מן סוי בהצעתומהם החלקים הסודיים  10א'נספח על גבי המציע יציין במפורש  .18.2.1

 אותם באופן ברור וחד משמעי.

)עותק רגיל מלא  עותק מצונזרסודיים יגיש המציע בנוסף, ככל ויש בהצעה חלקים  .18.2.2

אשר ניתן מבחינתו לחשוף במלואו בפני  אשר סעיפים סודיים בו מושחרים(

 המציעים האחרים במידה והצעתו תזכה. 

הדעת בדבר זכות העיון בהצעות שהוגשו למכרז, שיקול יובהר ויודגש כי בכל מקרה 

שר תפעל בנושא הינו של ועדת המכרזים, א (ייםוחסכחלקים בהצעה )ככל וצוינו 

 זה בהתאם לדיני המכרזים. 
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 כחלק ויחשב לא –המחיר והצעת, )למעט שמות לקוחות( המציע של ניסיונו פירוטכי  יודגש

 . , אלא מטעמים מיוחדים ועפ"י שיקול דעת ועדת המכרזיםסודי

מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו ועדת המכרזים כמי  .18.2.3

למסירת הצעתו לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה שהסכים ללא סייג 

במכרז. מציע שסימן בהצעתו את אותם חלקים סודיים, תראהו ועדת המכרזים 

כחלקים סודיים לעיון  סומנוכמי שהסכים, ללא סייג, למסירת אותם חלקים שלא 

 המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז. 

סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג, כי אותם  סימן המציע בהצעתו חלקים .18.2.4

חלקים אשר סומנו בהצעתו כחלקים סודיים מהווים חלקים סודיים גם 

בהצעותיהם של המשתתפים האחרים ולפיכך, תראהו ועדת המכרזים שמי שויתר 

 מראש על זכות העיון בחלקים אלה של המציעים האחרים.

דבר היקף זכות העיון כאמור נתון בלעדית למען הסר ספק יודגש, כי שיקול הדעת ב .18.2.5

 לועדת המכרזים, אשר תפעל בעניין זה על פי דין.

, כסודיים הגדירם שהזוכה הזוכה בהצעת המפורטים בחלקים עיון כל שהתבקשכ .18.2.6

 בתוךתאפשר ועדת המכרזים למציע הזוכה להעביר נימוקים משפטיים מפורטים, 

 ועדת החליטה. לת החלטה בנדוןוטרם קב העניין נסיבות את ההולם זמן פרק

 הזוכה למציע המכרזים ועדת כך על תודיע, הבקשה לסודיות את לדחות המכרזים

 .המבקש של לעיונו החומר מסירת בטרם



 נספח א'1

 

 טופס פרטי המציע

 

 ן:על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי ולמלא את הפרטים בטבלאות שלה

 פרטים כלליים .א

  המציעשם 

 (מרשם החברות דו"ח מעודכן )יש לצרף

 

  מס' תאגיד

  מס' עוסק מורשה

  כתובת

  טלפון

  דואר אלקטרוני

  שם איש קשר ותפקיד

  טל' נייד איש קשר

 שמות בעלי זכות החתימה )חברה בע"מ( .ב

 דוגמת חתימה  שם פרטי  שם משפחה  מספר זהות

    

    

    

 

 הבעליםשמות  .ג

 דוגמת חתימה  שם פרטי  שפחה שם מ מספר זהות

    

    

    

 .המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו על מעמדנו

 _______________ _________________ 

 שם משפחה שם פרטי 

 _______________ _________________ 

 חתימה תאריך 

 רו"ח  אישור עו"'ד/

אני הח"מ, _______________________, עו"ד / רו"ח, מאמת/ת בזאת את חתימות מורשי החתימה של החברה הנ"ל 

 ומאשר/ת כי חתימתם מחייבת את __________________ החברה לכל דבר ועניין.

 

_______________   _________________ 

 חתימה וחותמת    תאריך
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  2נספח א'

 הצהרת המציע

מ, מצהירים כי קראנו והבנו את מסמכי המכרז, הוסברו לנו כל דרישות החברה ביחס להסכם מושא המכרז, אנו הח" .1

 וכי לאחר שקיבלנו את כל המידע והפרטים הדרושים ו/או העשויים להשפיע על הצעתנו, הגשנו הצעה זו.

( ימים מיום שתינתן 5ישה )אנו מתחייבים כי אם החברה תקבל את הצעתנו נחתום על ההסכם מושא המכרז בתוך חמ .2

 לנו הודעה בדבר זכייתנו, ונמציא את כל המסמכים שעלינו להמציא על פי מסמכי ההזמנה בתוך המועד האמור. 

אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים במועד תחילת  .3

ם העיכובים תלויים בחברה ובין אם לאו. כן אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי השירותים ו/או במהלך ביצועם, בין א

לא תהא לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול ההליך מכל סיבה שהיא, ו/או ביטול ביצוע השירותים 

 מכל סיבה שהיא.

ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר ו/או  אנו מצהירים כי ידוע לנו שהחברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא, לרבות .4

כל הצעה אחרת, אם בכלל. כן אנו מצהירים, כי ידוע לנו, שכל ההוצאות בקשר עם בדיקת ההזמנה, בדיקת ההסכם 

ונספחיו השונים והכנת הצעה זו, על כל הקשור בכך והנובע מכך, וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו, תחולנה עלינו 

 תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך כלפי החברה.בלבד במלואן, ולא 

ידוע לנו כי ביצוע השירותים על פי מסמכי ההזמנה מחייב שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואנו מתחייבים  .5

תוך שמירה קפדנית על הוראות כל למלא אחר הוראות מסמכי ההזמנה וההסכם והתחייבויותינו במהימנות ואמינות, 

 דין.

 בתוכנות ורק אך האמורים השירותים מתן לצורך להשתמש יםמתחייב והננהננו מצהירים כי ככל שנזכה במכרז  .6

 .כדין נוייד על המוחזקות

ת אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו שאם לא נבצע את הפעולות האמורות לעיל, כולן או מקצתן, נאבד את זכותנו לבצע א .7

, והכל המתוארים במכרזהשירותים מושא ההזמנה, והחברה תהא רשאית להתקשר עם מציע אחר לביצוע השירותים 

כמפורט במסמכי ההזמנה. לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות החברה עקב הפרת ההתחייבויות שאנו 

 נוטלים על עצמנו עם הגשת הצעתנו להליך זה.

כי החברה רשאית להאריך לנו ידוע  .( ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות90במשך תשעים ) הצעתנו תעמוד בתוקף .8

ולתקופה שלא תעלה על או בפנייה ישירה אל הבנק על פי שיקול דעתה שתישלח למציעים  עהאת תוקף הערבות, בהוד

 .( חודשים6שישה )

______________________     ______________________ 

 תאריך                    חתימת המצהיר + חותמת המציע                  

 אישור עו"ד 

 אני הח"מ ____________________ עו"ד, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:

ה"ה ___________________ת.ז.____________, וה"ה ___________________ ת.ז. ______________ וכי אלה 

 התאגיד ______________ולחייב את התאגיד בקשר עם הגשת הצעה להליך זה. מוסמכים לחתום בשם

__________________________     ______________________   

 חתימה וחותמת         תאריך  
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 נספח א'3 

 המציע הצעת

  -התחייבות להקיף שכירויות וביצוע -חלק ראשון

 המציע הצעת סעיף מס"ד

 במילים במספרים

   ושכירויות פרויקטים ביצוע להיקף התחייבות 1

  ₪ליון י( מ100) מאה לפחותמינימלית של  התחייבות: הערה

 תעריפים ודמי ניהול -חלק שני

 

 מס"ד

 

צפי לתקופת   האתר )גג ו/או שטח(סוג 

 ההסכם

 לצורך יחסי)משקל 

  (המחיר הצעת חישוב

 הצעת המציע 

 בגין תשלום שכירות

 לחודש למ"ר 

 עת המציע הצ

בגין תשלום דמי ניהול לחברה 

 לחודש למ"ר

 במילים במספרים במילים במספרים 

     10% (מ"ר 1000מעל )גג בטון  2

     5% (מ"ר 100-1000)גג בטון  3

 גג אסכורית ו/או רעפים  4

 מ"ר 1000מעל 

10%     

גג אסכורית ו/או רעפים  5

 מ"ר 100-1000

10%     

     30% רשי ספורט שטח פתוח מג 6

     30% שטח פתוח חניון 7

קרקע מיועד למערכת  8

 קרקעית

5%     

 הערות:

 נלוותוהעלויות הכרוכות בביצועו המלא של הסעיף, לרבות עבודות  שירותיםהמחירים בכל סעיף כוללים את כל ה 
ו/או הפחתת סכום ובקשר עם כך.  לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין זוכהו)גם אם לא צוינו בסעיף במפורש( 

 המחירים אינם כוללים מע"מ. השכירות. 
 והאחוזים  , כתיבת המספר במיליםמלבד ציון המחירים -אין להוסיף תוספות בכתב יד ולא יתקבלו תוספות אלו

 במקומות הנדרשים.

  למ"ר ₪ 0.01הינו  6סעיף , כאשר לגביי 2-5למ"ר לסעיפים  ₪ 1.4: הינם םהחודשיים המינימלייגובה דמי שכירות 
 למ"ר לחודש. ₪ 0.05הינם  8, סעיף למ"ר ₪ 0.5הינו   7, סעיף 

 דמי הניהול המינימלי הינם  6-8 , כאשר בגין סעיף2-5למ"ר לסעיפים  ₪ 0.2: גובה דמי ניהול מינימלי כללי הינו
 למ"ר לחודש. ₪ 0.15

  אלי אשר לא מעניק ניקודלפי הסכום המינימאלי/מקסימהצעה אשר תוגש חלקית/ריקה תחושב. 
  חישוב מ"ר לטובת תחשיב השכירות הינו חלק הגג ו/או השטח אשר משמש לטובת המערכת הסולארית כולל

 המעברים, המרווחים ושטחי השירות. 
  הינו על פי גודל הגג במלואו ולא לפי שטח המערכת המותקנת בפועל.  2-5חישוב קטגוריית התעריף בסעיף 

 

   

 תאריך  המציעחתימת 
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 אישור עו"ד 

 

 אני הח"מ ____________________ עו"ד, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:

ה"ה ___________________ת.ז.____________, וה"ה ___________________ ת.ז. ______________ וכי אלה 

 הגשת הצעה להליך זה. מוסמכים לחתום בשם התאגיד ______________ולחייב את התאגיד בקשר עם

__________________________     ______________________   

 חתימה וחותמת       תאריך  
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 4א'נספח 

 (הצעהנוסח ערבות בנקאית )ערבות 

 

  בנק ___________________ בע"מ

 

 לכבוד

 כפר סבא הכלכליתחברה ה

 

  ערבות בנקאית מס'הנדון: 

 

 שקלים חדשים  100,000של לום כל סכום עד לסכום כולל אנו ערבים כלפיכם לתש .1

"( בקשר הנערב)להלן: " שתדרשו מאת ________________ ,"(סכום הערבות)להלן: "(, אלף שקליםמאה  )ובמילים

אותו פרסמה חברתכם ובו  -לשכירת גגות ושטחים לשם הקמת מערכות סולאריות  11/2020מכרז פומבי מס' עם 

 .הנערב משתתף

 

ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת ( 7) לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר משבעה .2

מבלי  ,ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה ,לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה

 וש את התשלום תחילה מאת הנערב.להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדר

 

ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. על כל דרישה על  ,)כולל( בלבד15/12/2020 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .3

 פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .4

 

 

 בכבוד רב,           

 __ בע"מ______בנק _______         
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 5א'נספח 

 

 המציע לצורך עמידה בתנאי סף  תצהיר

 
חתימה מטעם מורשה ח"מ _________________, ת.ז. _________________, ה יאנ

 כי תישהוזהרלאחר , "(המציע": להלן) ____________ .פ.ח __________________________________________
 :כדלקמן בזאת מצהיר ן,כ עשהא לא באם בחוק הקבועיםם לעונשי ייצפו אהיה האמת וכי את הירלהצ עלי

 
 לתתומוסמך  __________________________ ]שם המציע[-______________________ ]תפקיד[, ב-משמש כ אני .1

 .המציע מטעם זה תצהיר

 .ראל המהווה אישיות משפטית אחתהמציע הוא תאגיד רשום כדין ביש .2

 עובדים בעסקה ישירה אשר אחד מהם יהיה המנהל ויהווה איש הקשר לחברה כמפורט להלן: 5מעסיק לפחות  המציע .3
 להלן רשימת העובדים: .3.1

   
תפקיד במציע )יש לציין  ת.ז. שם העובד

 מי המנהל(
 תקופת העסקה

    
    
    
    
    

 
השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, כאשר כלל  20מיזמים במהלך  5המציע בעל ניסיון בייזום של לפחות  .4

לפחות באופן מצטבר. החברה אינה מגבילה את היקף  ₪מיליון  90המיזמים שיוצגו יהיו בעלי מחזור ו/או השקעה של  
 כל מיזם ומיזם בגודל מינימלי.

 בסעיף זה:

 מיזם הינו כל פעילות עסקית שאינה בתחום הפיננסים. 

 לפחות ו/או בבעלות מלאה.   33%מיזם בשותפות של  ייזום הינו ביצוע

 להוכחת עמידה בדרישה זו יש להשלים את הטבלה שלהלן:

מחזור/השקעה  שנות פעילות שם המיזם
 במיזם

היקף השותפות של 
 המציע במיזם

 תחום פעילות המיזם

     

     

     

     

     

 

ם ו/או פרויקטים של הקמת תשתיות חשמל או קונסטרוקציה או בינוי מיזמי 5למציע יש ניסיון תפעולי בניהול לפחות  .5
 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.  3תשתיות ספורט או מערכות ייצור חשמל במהלך 

 להוכחת עמידה בדרישה זו יש להשלים את הטבלה שלהלן:
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המציע/מי מטעמו ביצע 

 את הפרויקט

 נדרש לפרט*

תחום פעילות  שנות פעילות שם המיזם/ הפרויקט
המיזם/הפרויקט )הקמת 
תשתיות חשמל או 
קונסטרוקציה או בינוי 
תשתיות ספורט או מערכות 

 ייצור חשמל(

    

    

    

    

    

 

בדרישות  מי מטעם המציעכל מסמך המעיד על עמידת  *ככל שמי מטעם המציע עמד בדרישות הניסיון הרי שיש לצרף
כי ככל שמציע יזכה במכרז  של מי מטעמו, הצהרה הן של המציע והן ש לצרףי כן כמו. למציע קשריו ותאוד וכןהניסיון 

 .והמציע מתחייבים להתקשר בהסכם לצורך ביצוע השירותים מושא המכרז מי מטעמו

מגרשי  המציע בעלים או מנהל מיזם המבצע פרויקטים סולאריים )עצמי או נרכש( בכלל התחומים הבאים: גגות, קירוי .6
 ספורט, כאשר נדרש להראות ביצוע של לפחות פרויקט אחד מכל סוג. 

 להוכחת עמידה בדרישה זו יש להשלים את הטבלה שלהלן:

המציע/מי מטעמו ביצע 
 את הפרויקט

 נדרש לפרט*

תחום פעילות סולארי )גגות,  שנות פעילות שם המיזם/ הפרויקט
 קירוי מגרשי(

נדרש להראות ביצוע של 
 ויקט אחד מכל סוגלפחות פר

    

    

    

    

    

 

בדרישות  מי מטעם המציעכל מסמך המעיד על עמידת  *ככל שמי מטעם המציע עמד בדרישות הניסיון הרי שיש לצרף
כי ככל שמציע יזכה במכרז  של מי מטעמו, הצהרה הן של המציע והן ש לצרףוכן אודות קשריו למציע. כמו כן יהניסיון 

 .והמציע מתחייבים להתקשר בהסכם לצורך ביצוע השירותים מושא המכרז מי מטעמו

אישור רואה מצורפים להצעתנו העתקים נאמנים למקור של אישורים ותעודות המעידות על הניסיון כמפורט לעיל ) .7
  תצהירים של המציע ומי מטעמו )ככל שנדרש(, תדפיס רשם ותעודות התאגדות, קורות חיים של המנהל, חשבון,

 חשבונות סופיים מאושרים על ידי מקבל העבודה/שירותים ו/או כל מסמך אחר התומך בהצהרת המציע(.

 ותוכן תצהירי אמת. י, זו חתימתכי זהו שמי ני מצהירא .8

     ____________________    __________________ 

 תאריך      חותמת חתימת המצהיר        
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 עו"ד  אישור

________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' אני הח"מ, ______
אשר הינו/ם המוכר/ת לי באופן אישי, /_____אשר זיהיתיהו/ה באמצעות ת.ז. מס' _________________________

 לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת"( והמציעמורשה למלא תצהיר זה מטעם ____________ )להלן: "
בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה 

 בפני.
 

 _______________    _________________ 
 חתימה וחותמת       תאריך

  



 
 

 79מתוך  28עמוד 

 

 

 

 

 
 נספח א'6

 איתנות פיננסיתאישור רו"ח בדבר 

 

 ____________שנערך ביום _____ חודש ______ שנת 

 

הרינו לאשר בזאת שמחזור העסקים הכספי של המציע _________________________, ח.פ.  .1

 כמפורט להלן, בכל אחת מהשנים המפורטות להלן: הוא _________________

 _________________ ₪. - 2019בשנת המס 

 סכומים אלו עולים על הנדרש בגוף הוראות הליך זה.

 2019 בשנתע"מ, מחזור הכנסות, לא כולל מ . 

לא רשומה הערת "עסק חי" לגבי המציע ולמיטב ידיעתנו לא קיים חשש בהתאם להצהרת המציע, הרינו לאשר כי  .2

 ולא קיימת כוונה לרשום הערת "עסק חי" בטווח הזמן הנראה לעין.

 

 בכבוד רב,

 

___________________     ______________ 

 חתימה וחותמת      (רו"ח)שם מלא  

 

 ____________________________  _______________________ 

 טלפון       כתובת  
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 1976-תשל"ו, חוק עסקאות גופים ציבוריים פיתצהיר ל

 
ח"מ _________________, _________________, ת.ז. _________________, _________________, לאחר הו אנ

 בזאת יםמצהיר ן,כ עשהנ לא באם בחוק הקבועים לעונשים ייםצפו היהנ האמת וכי את צהירלהינו על כי נושהוזהר
 :כדלקמן

-______________________ ]תפקיד[, ב-______________________ ]תפקיד[, כ-משמשים כ . אנחנו1
 __________________________ ]שם המציע[.

 המציע. מטעם זה תצהיר מוסמכים לתת . אנחנו2
 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן יש .3

 ;***עבירות משתי ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל או המציע/החבר במציע 
 החלפ למכרז ההצעות האחרון להגשת במועד עבירות***, אך משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או המציע/החבר במציע 

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה
 .1976-של"ותציבוריים,  גופים עסקאות ב )א( לחוק2בסעיף  כהגדרתו - זיקה" "בעל* 

 .31.10.02יום  לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק הורשע -** "הורשע" 
 והבטחת כדין שלא העסקה )איסור זרים עובדים חוק לפי , או עבירה1987-מינימום, תשמ"ז שכר חוק לפי עבירה" - *** "עבירה

דיני העבודה,  של האכיפה להגברת לחוק 2 בסעיף כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות . ולעניין1991-הוגנים(, תשנ"א תנאים
 .חוק לאותו בתוספת השלישית המנויות החיקוקים הוראות על , גם עבירה2011-תשע"ב

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 4
"( אינן חלות חוק שוויון זכויות)להלן: " 1998-מוגבלות, תשנ"ח עם לאנשים זכויות שוויון לחוק  9סעיף הוראות -א'  חלופה 

 על המציע.
 .מקיים אותן והוא המציע על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות -ב'  חלופה 

 :להלן המשנה הרלוונטיות בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל 4 ב' בסעיף החלופה את שסימן . למציע5
 .עובדים 100-מ פחות מעסיק המציע -( 1חלופה )
 יםהחברתי והשירותים הרווחה העבודה ל משרד"למנכ לפנות מתחייב לפחות, והוא עובדים 100 מעסיק המציע -( 2חלופה )

 שהמציע במקרה .ליישומן בקשר הנחיות קבלת לשם - הצורך זכויות" ובמידת שווין לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם
התקשרות  עמו לעיל, ונעשתה (2חלופה ) הוראות לפי החברתיים הרווחה והשירותים העבודה ל משרד"למנכ לפנות בעבר התחייב
 סעיף לפי חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם ,ממנו כנדרש פנה כי מצהיר הוא -( 2ופה )חל באותה כאמור התחייב הוא שלגביה

 .פעל ליישומן גם זכויות, הוא שוויון לחוק 9
המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה  -לעיל  5( בסעיף 2. למציע שסימן את החלופה )6

( ימים ממועד התקשרותו עם ]הרשות/עורכת המכרז ???[ )ככל שתהיה התקשרות 30ם )והשירותים החברתיים בתוך שלושי
 כאמור(.

 . אנחנו מצהירים כי זהו שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהיר זה אמת.7
_________________ 

 )חתימת המצהיר/ים(
 

 אימות עו"ד
 
 

מאשר כי ביום _____________ אני הח"מ ___________________________, עו"ד )מ.ר. _____________( 
______________________, ת.ז. -הופיעו בפני ה"ה ________________, ת.ז. _______________, ו

מכרז המורשים בחתימתם לחייב את תאגיד _________________________ המציע ב_____________________, 
לאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את ם לכל דין; ובהתאם להוראות תקנון התאגיד ובהתא 11/2020' פומבי מס

 האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשו כן, אישרו בפני את תוכן תצהירם לעיל בחתמם עליו בפני.
 

 

     

  שם מלא + חתימה  תאריך 
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תצהיר בדבר היעדר הרשעות

ת ת"ז מס'_______________, ______________ \________ נושא_________, _אני הח"מ מר/גב  .1

(. לאחר שהוזהרתי כחוק המשתתף""-ח.פ._________)להלן ’מורשה/מורשי החתימה מטעם ____________ מס

ת בזאת \ה ומתחייב\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי

  :ובכתב כדלקמן

 למכרז( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה המשתתף"הוסמכתי כדין על ידי ________________) להלן: " .1.1

 "(.המכרז) להלן: " 11/2020

 המשתתף לא הורשע: .1.2

; פקודת מס הכנסה ; פקודת המכס; חוק 1952-בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, התשי"ב .1.2.1

עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978-הפיקוח על המטבע, התשל"ח; חוק 1975-מס ערך מוסף, התשל"ו

למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם , 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 438עד  414-ו 393

 . 1981-הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

 ובעבירות הבאות:_______________________ )ימולא בהתאם לדרישות המכרז(. .1.2.2

 ת המיותר(או )מחק א

המשתתף הורשע בעבר בחשד לביצוע העבירות  .1.3

הבאות:___________________________________________________ ) יש לפרט מתוך העבירות 

 המנויות לעיל(

הואיל וכך אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודות המשתתף במרשם  .2

 . 1981-ירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"אהפלילי ביחס לעב

 הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של החברה עם הזוכה במכרז שבנדון.  .3

_________________  _____________ ____________________  ________    

 תאריך       חתימה וחותמת עו"ד  תאריך     שם חתימה וחותמת 

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המשתתף הינם מורשי חתימה  של המשתתף

לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז. הריני  מטעמו , ורשאים

מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המשתתף הוזהרו על ידי להצהיר 

ו כן, צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעש יהיו וכי את האמת

  ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על נספח זה.
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 נספח א'9

 

 הצהרה בדבר העדר קרבה 

 

 תאריך: ______________
 :לכבוד
 

 בע"מ כפר סבא הכלכליתהחברה 
 

 א.ג.נ.
:הנני מצהיר בזאת כי   

  :הוראות הסעיפים הבאים לידיעתי הובאו .1
o  חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד, " :כדלקמן הקובע (נוסח חדש)לפקודת העיריות (א)א  122סעיף

שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 
  ;יהיה צד להסכם או לעסקה עם הל"ר

  ".בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות -לענין זה, "קרוב" 
o  קובעה ודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיותההשל  ()א12כלל: 

חבר מועצה או קרובו  -לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה"  החברהחבר "
  1)1ו) ב)(-1)5(ב)((."או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

o  הקובע כילפקודת העיריות (נוסח חדש) ) א) 174סעיף:  

ו סודועזוגו א-פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן"
 "שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם הל"ר ובשום עבודה המבוצעת למענה

: בן זוג, (יש למחוק המיותר אין לי/יש לי()בין חברי מועצת הל"ר  :בקש להודיע ולהצהיר כיבהתאם לכך הנני מ .2
אין/יש (יש למחוק המיותר) חבר מועצה, קרובו, סוכנו או  .הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף

מצעותו הגשתי את הצעתי או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של הל"ר בא
  .זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה -אין לי/יש לי (יש למחוק המיותר) בן  .שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו

לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי  תידוע לי כי ועדת המכרזים של הל"ר תהיה רשאי .3
  .הצהרה לא נכונה

  .י הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמתאני מצהיר בזאת כ

לפיהן  ,לפקודת העיריות( 3א)ב()122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 
שר  התקשרות ביחס לכל אתר מותנת באישור מועצת העירייה וככל שהעירייה תפסיק להיות רשות איתנה גם של

 הפנים.
 

  __________________שם המציע: __________________ חתימת המציע
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 10א' נספח

 חלקים חסויים בהצעה

 

 אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים ו/או במסמכים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי:

 

___________ מהנימוקים הבאים: עמוד ____ בהצעה, בדבר ____________________________________

______________________________________________ 

עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________ מהנימוקים הבאים: 

______________________________________________ 

_______________________ מהנימוקים הבאים: עמוד ____ בהצעה, בדבר ________________________

______________________________________________ 

עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________ מהנימוקים הבאים: 

______________________________________________ 

 

 ת בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים הרלוונטיים בהצעות אחרות שיוגשו למכרז זה,ברור לי כי אם ועדת המכרזים תקבל א

 יהיו חסויים בפני.

 

הריני מצהיר כי אני מאשר לועדת המכרזים להעביר לגורמים שלישיים את הצעתי המצורפת עם השחרות של הסעיפים 

 הנ"ל 

 

 חתימת המשתתף:

 

 

 

       

          תחתימה/חותמ  תאריך        שם המשתתף 
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 הסכם התקשרות –' במסמך 

 ________ביום ___ לחודש _____ שנת  כפר סבאשנערך ונחתם ב

 

 החברה הכלכלית כפר סבא  בין:

 , כפר סבא11התע"ש רח' 

 511638462ח.פ. 

 ("החברה")להלן: 

 -מצד אחד-

 _________ח.פ  ______________________   לבין:

 ______________________________מרח'   

 טל': ___________;   

 דוא"ל: ______________________________  

 :באמצעות מורשי החתימה כדין

 ______________ ת.ז ______________  

 

 "(היזם")להלן: 

 -מצד שני-

 

קטים "( המבצעת פרויהעירייה)להלן: " כפר סבאוהחברה הינה חברה עירונית בבעלות ושליטת עיריית  הואיל

 ;כפר סבאשונים לפיתוח וקידום העיר 

 PVמערכות סולאריות  להשכרת גגות ושטחים לשם הקמת 11/2020והחברה פרסמה מכרז פומבי מס'  והואיל

 (;הצעת היזם)הגיש הצעתו במכרז והיזם 

 כעל ההצעה הזוכה;היזם הכריזה ועדת המכרזים של החברה על הצעת  ______ביום ו והואיל 

גגות ושטחים לשם הקמת מערכות שכירת והניסיון לצורך  אמצעיםהידע, היכולת, ההנו בעל ם והיז והואיל

 "(.השירותיםסולאריות לרבות יזום וניהול פרויקטים כאמור וניהולם )להלן: "

הידע המקצועי, וכי הינו בעל  השירותים מושא המכרזמצהיר כי הינו רשאי על פי כל דין לבצע את והיזם  והואיל

והאישורים המתאימים וברשותו  תהכישורים, הרישיונו, המיומנויות, הניסיון, הארגוני והפיננסי, הטכני

גבוהה ביותר הציוד הדרושים לצורך ביצוע כל התחייבויותיו על פי החוזה ברמה הכוח האדם, האמצעים ו

 ;השירותים לרבות מימונםועל פי לוח הזמנים וכי הוא מעוניין לבצע את 

 ן הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעיל ולהלן בחוזה זה;וברצו והואיל

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם כדלקמן
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 .המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מן החוזה .1

ובין אם  בין אם צורפו לו בפועל חוזה זה וכן הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו מושאמסמכי המכרז  .2

 לאו.

 .כותרות הסעיפים בחוזה נועדו לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו .3

 נספחי חוזה זה )בין אם צורפו לו בפועל ובין אם לאו(, הינם כדלקמן: .4

 נוסח ערבות הקמה/ביצוע – 1ב' נספח

 אישור קיום ביטוחים – 2נספח ב'

 ייניםכתב התחייבות לשמירה על סודיות והיעדר ניגוד ענ – 3נספח ב'

 קנסות ועיצומים  -4'ב נספח

 תחזית כמות אתרים להשכרה והתפלגות לפי סוג  - 1'ג נספח
 תוספת בגין כל אתר - 2ג' נספח
 הוראות בטיחות והוראות עבודה - 3ג' נספח

  הקמת קונסטרוקציה בשטחים פתוחיםלנספחים טכניים בהגדרות עבודה  – 4נספח ג'

 הגדרות .5

מונחים בצד ימין להלן, הפירוש המופיע לשמאלם, אלא אם תוכן הדברים והקשרם מחייב בחוזה זה ובנספחיו יהיו ל

 אחרת:

 הכלכלית לפיתוח כפר סבא החברה " החברה"  5.1

מתקן סולארי שיוקם על גבי אתר בהתאם להתחייבויות  "המתקן"  5.2

 החברה. 

ו/או מגרש ספורט כל שטח מקרקעין ו/או גג קיים ו/או חניון  האתר"  5.3

שכרה ו/או התחייבה להקים על גביו /או היזם רה אשר החב

השטח המושכר הינו רק השטח עליו מותקנת המערכת  מתקן.

השטח עליו מניחים את הפאנלים הסולארים, הממירים  -בפועל

וכל מערכת אחרת , כולל שטחי שירות נדרשים. השטח המוגדר 

הינו הגג ו/או הקירוי אשר נמצא בכל אתר ואתר בין אם קיים 

 בין אם יוקם ע"י היזם.ו

 מנכ"ל החברה ו/או כל אדם אחר אשר יוסמך לכך על ידו. המנהל" "  5.4

שכירת כל האתרים עליהם תורה החברה, מהחברה, לפי שיקול  "השירותים"  5.5

דעתה הבלעדי, על בסיס הצעת היזם במכרז, לצורך ייזום וניהול 

פרויקטים של מערכות סולאריות לרבות מימון הפרויקטים 

 אמור ככל שנדרש. כ

 .כפר סבאעיריית  "העירייה"  5.6

, מנהליו, היזםלרבות נציגיו של  -היזם הינו זוכה מכרז זה "היזם"  5.7
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שלוחיו, מורשיו המוסמכים או מי שהוסמך על ידו, מעת לעת, 

משנה מטעמו הפועל בשמו או  יזםלעניין חוזה זה, ולרבות כל 

 עבורו בביצוע העבודות או כל חלק מהן.

ויעמוד בקשר ישיר עם  כמנהל הפרויקט אשר ישמש עובד "היזםמנהל מטעם "  5.8

 החברה.

כל יישות אשר בחרה להתקשר עם החברה ו/או היזם לצורך  "לקוח"  5.9

רשויות )ערים, מועצות  -קבלת השירותים מושא הסכם זה 

איזוריות ומקומיות, ועדים מקומיים, אשכול ערים ואיגודי 

'(, לרבות החברה וכל גורם אחר ערים, חברות כלכליות וכו

 המעוניין בשירותים.

 

 מהות ההתקשרות .6

 היזםובתור שכזה יחויב  ע"י היזם לשם הקמת מערכות סולאריותגגות ושטחים לשכירת מכרז הינו המובהר כי  .6.1

במתן שירותים ברמה הגבוהה ביותר האפשרית, וזאת על פי כל דין רישיון או היתר ובהתאם למצבו התכנוני 

ובדרישות החברה היזם אינו מוגבל  , בתנאי המכרזשפטי. יודגש כי ככל והשירותים עומדים במפרט השירותיםוהמ

 בהיקף המערכות הסולאריות שיקים. 

לרבות  , אשר בו/עליו מתעד היזם להקים מערכת סולארית,אתר שטח בכלל ה ,יושכר ליזםשמובהר כי בכל אתר  .6.2

ע השירותים, בהתאם לתנאים ולהוראות הקבועים בהסכם ההתקשרות הקרקע וכל המחוברים אליה לצורך ביצו

לצורך מתן השירותים במהלך תקופת ההתקשרות, ולצורך זה בלבד, יוחזרו במלואם לרשות החברה ו/או העירייה 

על כל הזכויות המשפטיות הנובעות מכך, אלא אם בחרה החברה לרכוש מהיזם את  בתום תקופת ההתקשרות,

 להלן.  12.5לק הימנו, כמפורט בסעיף המתקן או כל ח

בהתאם למטרת השכירות לצורך הקמת מערכות סולאריות ופרויקטים של אנרגיה ירוקה, ישמש אך ורק  האתר .6.3

, רישיון העסק, ההיקפים המאושרים על ידי חברת חשמל ו/או מהמשרד להגנת הסביבה לדרישות החברה, הנחיות

 . תנאי זה מהווה תנאי יסודי בהסכםוראה של רשות מוסמכת רלוונטיתכל אישור אחר שנדרש ו/או בהתאם לכל ה

 ההתקשרות.

 השירותים יינתנו עבור החברה ו/או עיריית כפר סבא ו/או רשויות מקומיות נוספות שיבקשו לקבל את השירות, .6.4

 .חלק ג –הכל כמפורט בהרחבה במפרטים הטכניים ובמפרט השירות 

 תנאי מתלה: .6.5

אלא אם אושר כאמור )לעיל  -ן אישור מועצת העירייה ברוב חבריה ולא יהיה לו תוקף טעו בגין כל אתר הסכם .6.5.1

  "(.לאתר המתלה התנאיולהלן: "

 וליזם, התקשרות לאתרמשמעו היעדר תוקפו של הסכם  - לאתר המתלה התנאי שלקיומו -אי, כי בזאת מובהר .6.5.2

 .כך בגין תביעה/או ו טענה כל תהא לא

( 30תודיע על כך בכתב ליזם בתוך שלושים ) -לא התקיים  לאתר המתלה התנאי כי לעירייה לחברה ו/או נודע .6.5.3

התקיים, ותשיב לו את התמורה ששולמה על ידו )ככל  לאלאתר ימים מהמועד בו נודע לה כי התנאי המתלה 
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ששולמה( עד למועד מתן ההודעה כאמור על ידה, ללא כל הפרשי הצמדה )ממועד תשלומם ועד למועד השבתם 

 ( ימים ממועד מתן ההודעה האמורה לעיל. 30ועל ליזם(, ובתנאי שהתמורה תוחזר תוך שלושים )בפ

 במצטבר:- הבאים התנאים להתקיימות כפופה ליזם כאמור הסכומים השבת .6.5.4

פנוי וחופשי מכל אדם  אתרבידי היזם, כשה ההיית אתרב שהחזקה ככל, חברהל אתרב החזקה את השיב היזם .6.5.5

 וחפץ. 

 קודם אתרב חזקה לקבל או/ו לתפוס זכות ליזם להקנות כדי זה בסעיף אין, כי מובהר ספק הסר למען .6.5.6

 .זה בהסכם הקבועים לכך המוקדמים התנאים יתר להתקיימות קודם או/ו לאתר המתלה התנאי להתקיימות

 הודעה ליזם. חברהה כך על תמסורלאתר התנאי המתלה  התקיים .6.5.7

א לפקודת 232העירייה הוכרזה כ"עירייה איתנה" בהתאם לסעיף מובהר כי, נכון למועד פרסום המכרז,  כן .6.5.8

ב 232וכל עוד לא בוטלה ההכרזה כאמור בהתאם לסעיף  -"(, ולפיכך הפקודההעיריות ]נוסח חדש[ )להלן: "

( לפקודה. ככל שתבוטל 1)ב188טעון אישור שר הפנים בהתאם לסעיף  אינו והסכם לאתר הסכם זה -לפקודה 

ויחולו הוראות סעיף זה, בשינויים  לאתר או את אישורו של שר הפנים כתנאי מתלה נוסףההכרזה כאמור, יר

 .המחויבים

 ערבות בנקאית לקיום ההסכם .7

ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן  היזם לחברהעם חתימת הסכם זה וכתנאי לו ימציא  .7.1

לקיום התחייבויותיו במכרז ובהסכם זה כערובה  אלף שקלים חדשים"( מאה)ובמילים: " ₪ 100,000 של בסכום

 "(.הביצועערבות "להלן: )

, יעדכן היזם את גובה הערבות באמצעות החלפת הערבות וטרם העברתו ליזם, בנוסף ובגין השכרת כל אתר ליזם .7.2

ון , כך שבכל רגע נתלאתר הספציפי מהיקף דמי השכירות השנתיים 10%בסך של  ימציא היזם לחברה ערבות ו/או

 השכירות השנתיים בגין כלל האתרים המושכרים ליזם מסך דמי 10% -בידי החברה יהיו ערבויות בסך השווה ל

. מודגש כי בכל תקופת ההתקשרות לא יפחת סכום על פי הסכם זההיזם כערובה למילוי כל התחייבויותיו של 

השכירות בגין כלל האתרים  מדמי 10% -ככל ש. עוד מובהר כי לעיל 6.1הערבות המצוין בסעיף  הערבות מסכום 

לא יידרש היזם להנפיק ערבות נוספת או להגדיל את סכום הקיימת, סכום הערבות ל ך או שווההמושכרים ליזם נמו

 הביצוע. ערבות 

 . השנתייםהערבות תהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות, ותעודכן מעת לעת לפי היקפי השכירות  .7.3

או חברת  ( והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו, ותוצא על ידי בנק1ב'ף להסכם זה )נספח הערבות תהיה בנוסח המצור .7.4

 .להנפיק ערבויות כאמורהמוסמכים ביטוח בישראל 

על פי הסכם זה  לחברהאין בערבות ו/או במימושה כדי לפגוע בכל סעד נוסף ו/או אחר אשר יעמוד  ,למען הסר ספק .7.5

 .יזםעל ידי ה ו/או על פי דין בכל מקרה של הפרת ההסכם

לבצע היזם זכאית להפעילה כדי לפגוע ו/או לגרוע מחובת  החברהלא יהא באי הפעלת הערבות בנסיבות בהן תהייה  .7.6

 התיקונים וההשלמות בהן יהא הוא חייב על פי תנאי הסכם זה.

דעת לולאחר ש תקופת ההתקשרותתום שלושה חודשים מאלא היזם מובהר כי הערבות הבנקאית לא תוחזר לידי  .7.7

במידת הצורך את ערבות או להגדילה  ךעל היזם יהא להארי .מילא את כל התחייבויותיו לפי הסכם זההיזם החברה 

 עד התמלא התנאים כאמור. אי הארכת תוקפה של הערבות יהווה עילה לחילוטה בטרם תפקע.
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תנאים המתוארים בכל מקרה של חילוט הערבות או חלקה יידרש היזם להמציא לחברה ערבות חדשה באותם ה .7.8

 לעיל. 

 

 יובהר כי סעיף זה הינו סעיף עיקרי בהסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית המקנה לחברה הזכות לבטל את ההסכם. 

 התחייבויות החברה .8

החברה תשכיר ליזם אתרים בשכירות ראשית או בשכירות משנה בהתאם להסכמי שכירות להקמת והפעלת  .8.1

אין באמור בכדי לחייב את החברה להשכיר ליזם את כלל האתרים אשר  מערכות סולאריות שתחתום. מובהר כי

ר ליזם צואין בכך בכדי ליי לגביהם תחתום החברה הסכמי שכירות לצורך אספקת שירותים כנדרש בהסכם זה

 .בעלות בשירותים מושא הסכם זה

 הקמתם שפרסמה לצורך החברה תאפשר ליזם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשתמש בקבלני המשנה שזכו במכרזי .8.2

 מערכות סולאריות ו/או מתקנים תומכים למערכות סולאריות, בכפוף לכל דין.

האמור להיתרי בניה, חפירה וכל היתר  הקשורבכל  החברה תסייע ליזם להשיג את האישורים וההיתרים הנדרשים .8.3
יות בגין הוצאת היתרים אלה יודגש כי מלוא האחר על אף האמורואישור נדרש אחר אשר בכוחה של החברה לסייע. 

 כמו גם העלויות בגינם יחולו במלואם על היזם.  
 .PVהחברה מתחייבת להעביר את מוני החשמל על שם היזם כדי שיוכל לקבל הקצאת הקמת מערכת  .8.4

החברה מתחייבת כי ביחס לכל אתר שהיא תהיה מעוניינת להשכיר ליזם ויהיה באפשרותה לעדכנו על כך מראש,  .8.5

סייע לחתום על כל מסמך שנדרש לצורך הוצאת היתר תחודשים מראש וכן  3לפחות  ן על כך את היזםהיא תעדכ

לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה. במקרה כאמור, הרי שתקופת לסייע ליזם בניה והיתרים אחרים, וזאת בכדי 

   ירות לאתר בגין תקופה זו.ם דמי שכל, והיזם לא יידרש לשההתארגנות לא תהיה חלק מתקופת ההתקשרות לאתר

החברה תחתום על מסמכים נדרשים על מנת שהיזם יוכל להגיש בקשות למכרזים קרקעיים של חח"י בכל האמור  .8.6

להשכרת שטחים להקמת מערכת קרקעית, והחברה לא תעביר לידי היזם שטחים אלו אלא רק לאחר ובמידה ויזכה 

אלא אם היזם יפנה ויגיש בקשה בכתב לשכירת השטח טרם במכרז מתאים להקמת מערכת קרקעית בשטחים אלו 

 .והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או בכפוף לכל דיןזכיה במכרז. 

 היזםהתחייבויות  .9

היזם מתחייב לשכור כל אתר התואם את התיאור המפורט במפרט הטכני והשירותים )מסמך ג'( ולהקים עליו  .9.1

פרויקט, ניהולו ומימונו ותפעולו לאורך כל תקופת השכירות ובהתאם לתנאים מערכות סולאריות לרבות יזום ה

הקבועים בהסכם זה, במסמכי המכרז, במפרט הטכני והשירותים וכן ביחס להוראות ספציפיות ביחס לכל אתר, 

וסיף דרישות נוספות מעבר לקבוע בהסכם זה . ככל שהחברה תככל שידרשו כמפורט בתוספת להסכם זה לאתר

 כם שכירות לאתר הרי שכל תוספת כאמור תהיה בהסכמה בין הצדדים ועל פי שיקול דעתה של החברה.בהס

והקמה של מערכות  חדשים ו/או הגדלת חיבורים קיימים , חיבורי חשמלהיזם מתחייב לפעול להשגת היתרי בניה .9.2

 סולאריות במהירות המירבית.

)במידה ( חודשים ממתן דרישה. 3רוי חניון בתוך שלושה )היזם מתחייב להקים סככה לקירוי מגרש ספורט ו/או קי .9.3

  והיתרי הבניה והחפירה הנדרשים מופקים בתוך חודש ממועד הגשת התוכניות(

הנחיות הבטיחות של החברה ו/או של בעל הנכס לגבי התקנה, תפעול והוראות בטיחות אחר היזם הינו אחראי למלא  .9.4

 קרינה ובדיקות חשמל. 
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 במשך תקופת השכירות של כל אתר ואתר.  ו/או קירוי מגרשי הספורטכל נושא איטום הגגות היזם הינו אחראי ל .9.5

היזם מתחייב להחזיק תיקי מתקן לכל אתר ואתר בארון סגור באתר ולהעביר למשכיר ולחברה את עותקים  .9.6

 מהתיקים הנדרשים בדוא"ל. 

גנת לפי חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(, לפי הסכם זה איננה מושל כל אתר מצהיר כי ידוע לו שהשכירות  יזםה .9.7

 .והינה שכירות בלתי מוגנת 1972 -תשל"ב 

 

 יובהר כי סעיף זה הינו סעיף עיקרי בהסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית המקנה לחברה הזכות לבטל את ההסכם. 

 היזםהצהרות  .10

שים, לשכירת האתרים כל שנדר, כשיונות המתאימים על פי כל דיןיהרכל ההיתרים וכי הינו בעל  ,מצהירהיזם  .10.1

הדרושים על פי חוזה זה ועל פי השגת כל הרישיונות והאישורים ולביצוע השירותים על פי הסכם זה וכי ידוע לו כי 

בהשגת הרישיונות  ליזםהחברה תסייע מבלי לגרוע מן האמור  .והינה באחריות דרישות החוק ככל ונדרש

או להטיל  להשגתםהיזם הבלעדית של היה בכך כדי לגרוע מאחריותו והאישורים כאמור ככל שנדרש, אך מבלי שי

  .על בחברה חבות ואחריות כלשהי

 הנדרשים על פי דין. תהיזם מצהיר כי טרם תחילת ביצוע הפעילות באתר, ישיג את כל הרישיונו .10.2

 השירותיםוכל הוצאה אחרת בהקשר למתן  צהיר כי כלל העלויות בגין הקמת מתקן ואספקת השירותיםמהיזם  .10.3

 .באופן בלעדי היזם יחולו על  מושא הסכם זה באתר

מתחייב שלא להשליך פסולת בסביבת העבודה )במהלכה( וכן לנקות את סביבת העבודה לאחר סיום היזם  .10.4

  .ולאורך תקופת התחזוקה תקנותהה

אדם וכי באפשרותו הוח כי הינו בעל ידע מקצועי, כושר, יכולת, אמצעים כספיים, טכניים וארגוניים, כמצהיר היזם  .10.5

בהתאם להוראות כל דין החל בקשר עם ביצוע השירותים  במומחיות וברמה מקצועית גבוהה שירותיםהלבצע את 

  .מושא הסכם זה

 שירותיםההיקף  לרבות ,חלק ג' למסמכי ההזמנה –כמפורט במפרט הטכני  החברהמצהיר כי בדק את הנחיות היזם  .10.6

כי מצויים בידיו כל הנתונים העובדתיים, התכנוניים, ההנדסיים, והוא מאשר  ,פרטיהם של כל אלוואת  יםהנדרש

והוא מסכים לקבל על  שירותיםוהאחרים בקשר לחוזה זה ו/או ל , הכלכליים, המסחריים, הלוגיסטייםהמשפטיים

 שירותים.האת ביצוע ועל חשבונו הבלעדי עצמו 

על פי כל דין ו/או חוזה להתקשרותו בחוזה זה ולביצוע ו משפטית ו/אמצהיר כי אין כל מניעה ו/או הגבלה היזם  .10.7

. האמור בו, וכי בדק את כל הגורמים העשויים ו/או העלולים להשפיע על התקשרותו בהתאם להוראות חוזה זה

, היזם אושרו כדין על ידי האורגנים המוסמכים של ,על פיו יוזה והתחייבויות חוזהביצוע , כי היזםבכלל זה מצהיר 

 .היזםמהווה התחייבות תקפה ומחייבת של  החוזוה

בהתחייבויותיו בהתאם לחוזה זה  תכלול כל עבודה הנחוצה לעמידההיזם מבלי לגרוע מכלליות האמור, התחייבות  .10.8

 .על פי תנאי חוזה זה שירותיםדרושה לשם השלמה בטוחה ויעילה של ה/או כזו הוהנובעת ממנו, ו

או צורך ו/ור בחוזה זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה כי ידוע לו שאין בכל האממצהיר היזם  .10.9
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ו/או שיוטלו או מן הצורך לשלם מס, היטל, אגרה, תשלומי חובה וכיו"ב, המוטלים  אישורשיון, היתר או ילקבל כל ר

 .עליו על פי כל דין

 וצאה אחרת בהקשר למתן השירותיםוכל ה צהיר כי כלל העלויות בגין שכירת כל אתר וביצוע השירותיםמ היזם .10.10

מתחייב לבצע את כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, בנאמנות, במיומנות היזם באופן בלעדי.  היזםיחולו על 

, הן שלו םשרונות ותוך ניצול כל הידע הנדרש לביצועית, תוך השקעת מירב המאמצים, הכישורים והכוצועימקוב

 מי מטעמו.או ו/והן של עובדיו 

מלא ומוחלט עם החברה, לשם ביצוע  ולבצע את המוטל עליו על פי חוזה זה, תוך תאוםמתחייב לשתף פעולה  היזם .10.11

 םע בקשרלטפל באופן שוטף וללא דיחוי, בכל הבעיות אשר תתעוררנה ו שירותיםהמלא, מדויק ומיומן של 

 .שירותיםה

שבסעיף זה לרבות שינויים בתוקף אי אלו  מתחייב להודיע לחברה מיד עם כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיוהיזם  .10.12

הסכם זה ולרבות על כל צו שניתן כנגדו  מושא שירותיםמהרישיונות ו/או ההיתרים הדרושים לצורך ביצוע ה

 שירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו ו/או ביחס לכל אתר.והאוסר או מגביל את יכולתו להשלים את ה

 ל סעיפי המשנה שלו מהוות סעיפים יסודיים בהסכם מובהר ומודגש כי הוראות סעיף זה על כ

  מענקי מדינה וקולות קוראים .11

רשאית להגיש או שלא להגיש בקשות למענקים, מכרזי תמיכה וקולות קוראים בנוגע לציוד ולפעילות  החברה .11.1

ה האנרגיה הירוקה בכלל ומערכות סולאריות בפרט ביחס לאתרים השונים ללא שליזם תהיה טענה ו/או דריש

"י החברה ע)מפרטים של תאורת הלד ו/או אחרים( כלשהי. מנגד היזם יתן מענה לכל בקשת מידע ונתון הנדרש 

 ( ימי עסקים לצורך פניה למענקים כאמור. 5בתוך חמישה )

 זמנים לביצועתקופת ההתקשרות ולוחות  .12

החברה ותסתיים בתום  ההתקשרות לפי המכרז )כמסגרת( תהא לתקופה שתחל ביום חתימה על הסכם זה על ידי .12.1

"(. כאשר לחברה שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה תקופת ההתקשרות)להלן: " שנתיים

, תקופת ("אפשרות הארכהחודשים כל אחת, על פי שיקול דעתה הבלעדי )להלן: " 12בעד חמש תקופות בנות עד 

 "(. ההתקשרות תקופתומשה יקראו לעיל ולהלן "ההתקשרות הראשונה וכן כל אפשרות הארכה שמומשה ככל שמ

במשך כלל תקופת ההתקשרות תהיה החברה רשאית להשכיר אתרים ליזם ובלבד כי ניתן ביחס לאתרים כאמור  .12.2

"(. בגין חח"ילקבל מכסות לאסדרה מחברת חשמל לישראל ו/או כל גורם אחר שיבוא בנעליה לעניין זה )להלן: "

רד באמצעות חתימה על נספח ביחס לאותו אתר באופן פרטני כתוספת להסכם כל אתר יחתם הסכם שכירות נפ

"(.  ככל תקופת ההתקשרות לאתרזה. תקופת ההתקשרות לאתר תהיה בהתאם לקבוע בנספח כאמור )להלן: "

חודשים.  11שנים ו  24שלא צוינה תקופה התקשרות לאתר אחרת, תקופת ההתקשרות לאתר תהיה לתקופה של 

, בכל מקום בו האתר הושכר על ידי החברה מגורם שלישי לא תעלה תקופת ההתקשרות לאתר עם על אף האמור

 היזם על התקופה בהסכם השכירות של החברה עם הגורם השלישי, חסר חודש.

יובהר כי במידה וחח"י תעדכן את פרקי הזמן ו/או אופי האסדרה של ההסכם בין הזוכה לחח"י בדבר האסדרה  .12.3

רשאי היזם לסרב לשכור אתרים מהחברה ובלבד שהיזם הוכיח לשביעות רצון החברה כי של המכסות, יהיה 
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 השינוי של חח"י ביחס לאסדרה פגע בכדאיות הכלכלית של שכירת אותם אתרים.

עוד יובהר כי ככל שחח"י תעדכן את פרקי הזמן ו/או אופי האסדרה כאמור לעיל, אזי תקופת ההתקשרות לאתר  .12.4

 .לעיל. 8.2כן בהתאם ובכל מקרה לא יותר מהקבוע בסעיף בין היזם לחברה תעוד

לא  יזםיום מראש, ול 60 יזםשומרת על זכותה להפסיק את הסכם ההתקשרות, בהודעה בכתב שתימסר ל החברה  .12.5

בגין שנחתמו הפסקת ההתקשרות לא תבטל את הסכמי השכירות הפרטניים  .זה בעניין דרישה או טענה כל תהיה

  כל אתר ואתר. 

ו/או עיריית כפר  החברהיוחזר שטח האתר לרשות -בכל אתר ואתר  תקופת ההתקשרות בתוםומודגש כי  הרמוב .12.6

זאת בין אם מדובר בגג או מגרש ספורט או חניון.  סבא כשהוא פנוי מכל מתקן ו/או ציוד וכן נקי מאדם או חפץ.

ום/אספלט ו/או אבנים משתלבות כאשר לאחר הפירוק לא תישאר בשטח פסולת, בורות ו/או חורים בתשתיות איט

וכן לא יושארו כבלי חשמל חשופים. באחראיות היזם להחזיר את השטחים לאותו מצב בו היו טרם ההשכרה כולל 

 סגירת קידוחים ותיקוני צבע.

אתר ואתר  לכל, תבוצע בתוך מסגרת לוח הזמנים נדרשת ביחס לכל אתרבכוונת החברה להקפיד, כי העבודה ה .12.7

שומרת  החברהעל ידי החברה,  לכך שנקבע במועד להפעלה מוכן יהיה לא והמתקן ככל, החברה ידי לע אושרישכפי 

 קנסות ועיצומים. 4'ב נספחלעצמה את הזכות לקנוס את היזם ע"פ 

המכרז, מובהר כי אי עמידה בלוחות הזמנים לביצוע הפרויקט כאמור, תהווה והוראות מבלי לגרוע מיתר מסמכי   .12.8

 ותקנה לחברה את מלוא הסעדים על פי דין ו/או על פי מסמכי המכרז.הפרה של ההסכם 

 שיווק ומכירות .13

פעולה בחשיפת  לשיתוף היזםמ מצפות והעירייהברמה הארצית והחברה  תצוגת תכליתמ חלק הוא זה כרזמ .13.1

  .ו/או גופים ציבוריים אחרים מקומיות רשויותבפני  אתריםוהצגת ה

מקצועיים להפקת סרטון תדמית אשר מציג עבודות קירוי חניון , מערכת באחראיות היזם להתקשר עם גורמים  .13.2

סולארית ע"ג גג קיים וקירוי מגרש ספורט, בסרטון שיווקי תפעולי אשר מיועד לרשויות מקומיות. באחראיות 

היזם להפיק את הסרטון ביחד עם ביצוע שלוש המערכות הראשונות )לסוגים השונים( , במידה והיזם לא יפיק 

 החברה שומרת לעצמה את הזכות להפיק את הסרטון ולחייב את היזם בהוצאות.  –הסרטון בעצמו  את

, המציג מידע על הפעילות והשירות, כולל מתחייב להקים דף נחיתה שיווקימבלי לגרוע מכלליות האמור היזם  .13.3

רותים, מפרטים, השיאשר ובו יפורסם מידע לגביי  .מותאם לסלולרי ולגלישה ממחשב -מכירהאלמנטים של 

בתיאום עם מחלקת וכן . 3נספח ג'התאם למפורט בבאת הצעתו במכרז. עיצוב העמוד יהיה  יםהתואמומחירונים 

  .וגם פייסבוק( WEB. )דף הנחיתה הנדרש יהיה גם וככל ויידרש בהתאם להנחיותיה של החברהשיווק ה

 הקמת מתקן מערכות סולאריות באתר .14

וולטאיות -פוטומערכות  שיושכר על ידו אתרכל להקים ב היזם, נזקק הסכם זה שאמועל מנת לספק את השירותים  .14.1

 .פרט השירותים )חלק ג'(מלהפקת אנרגיה ירוקה בהתאם ל סולאריות

 במפרט ביחס לכל אתר. הקמת המתקן תסתיים בתוך התקופה שנקבעה  .14.2

 מתחייבת על כך.החברה תפעל לתת ליזם התראה ארוכה ככל הניתן טרם השכרת האתרים, אך אינה  .14.3
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 חודשים לאחר מועד קבלת כל אתר.  (3שלושה )מובהר כי בכל מקרה לא תתארך תקופת ההקמה מעבר ל .14.4

לצורך ביצוע חוזה זה, לרבות לצורך מתן הנחיות, הוראות, אישורים ואישורי הוראות שניתנו על ידי המנהל  .14.5

  לפי חוזה זה. החברהאילו ניתנו על ידי כל הנחיה, הוראה או אישור שיינתנו על ידו ייראו ככן חשבונות ו

 המנהל. בתיאום ותוך קיום קשר מתמיד ויעיל עם העבודותמתחייב לבצע את היזם  .14.6

היזם יאפשר למנהל ,לנציגי החברה ו/או העירייה גישה לכל אתר ו/או מתקן בכללותו, כמו גם למוקדים ו/או  .14.7

ההסכם, וזאת בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות למסמכים ו/או לאישורים הקשורים בביצוע השירותים מושא 

 לרבות לצורך ביצוע ביקורת בין בעצמם ובין באמצעות נציג מטעמם. 

היזם מחויב להחזיק את המתקן במצב תקין וראוי לשימוש במהלך כל תקופת ההתקשרות ויבצע עבודות תחזוקה  .14.8

 שוטפת לפי הצורך והעניין ובהתאם להוראות המנהל מעת לעת. 

ויש וקיימת רשאית להתקין ציוד ניטור רציף בעל אפשרות ניתוק אוטומטי של המערכת /הממירים במידה החברה  .14.9

  ו/או במידה ועולה חשש לפריצת קרינה זו.פריצת קרינה מהממירים 

או שווה ערך מבחינה בטיחותית:   SolarEdgeם של חברתהתקנת ממירימהיזם מובהר כי המנהל עשוי לדרוש  .14.10

ו/או שריפה  DCבטיחות ות קרינה וניתוק פאנלים בטיחותי פרטני בהיבטים של עבודה עם חשמל בהיבטים של בקר

 .VDE 2100וגם  IEC 60947ע"ב תקני 

 

 התמורה .15

חודשיים בהתאם ודמי ניהול תועבר בגין וביחס לכל אתר שהושכר ליזם, באמצעות דמי שכירות  לחברההתמורה  .15.1

את היזם על תוספת להסכם זה בגין  תחתים( שהגיש היזם במכרז. מובהר כי החברה 3נספח א'להצעת המחיר )

את פרטי האתר לרבות סוג האתר וכן ככל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי כל אתר בנפרד אשר תכלול הוראות 

ז אלא יחודיות לכל אתר. אין בתוספת כאמור בכדי לשנות ו/או לעדכן את הצעת היזם במכרשל החברה הוראות 

 בהסכם זה. עבוקהצדדים. מובהר כי הקבוע בכל תוספת כאמור ייגבר על ה מתבהסכ

אחרת  במפורש צויןאם  אלא) דלקמןכ ו( ביחס לכל אתר יהילהלן גדר)כמו החודשיים השכירות דמיחישוב  אופן .15.2

להם  ריםהאת לסוגי בהתאם האתר וסוג ר(: ביחס לכל אתר ירשם מספר המ"אתר אותו בגין שנחתמה בתוספת

ביחס לאתר לדמי  היזם הצעת של הסכום הכפלת ידי על יחושבוהוגשה הצעת מחיר. דמי השכירות החודשיים 

חישוב מ"ר לטובת תחשיב השכירות הינו חלק הגג ו/או השטח  לסוג האתר לדמי ניהול במ"ר. יזםשכירות והצעת ה

דמי השכירות לא כוללים י השירות. אשר משמש לטובת המערכת הסולארית כולל המעברים, המרווחים ושטח

 מע"מ. 

בהתאם לעדכון חודשים  12כל פרק זמן של השכירות בלעדכן את מחירי  תהיה רשאית אחת לשנהיובהר כי החברה  .15.3

מחירים בתנאי השוק הן ביחס לשכירות האתרים והן בשל עדכון במחירי מערכות סולאיריות והרווחים הנובעים 

יזם שוכר המור יחול ביחס לאתרים שטרם הושכרו ליזם ולא ביחס לאתרים אשר מובהר כי כל עדכון כא .מהן

  מהחברה במועד העדכון.

המיסים ו/או ההיטלים ו/או  יו/או עליות בשיעורו/או התייקרויות  החומרים מחיריבעליות למען הסר ספק  .15.4

, היזםהישירות והעקיפות של  כל ההוצאות את,בכלל זו, כל תשלומי חובה אחרים/או האגרות ו/או שכר מינימום ו

 .לא יהיה בהם כדי לשנות את המחירים

 בגין כל אתר יחולו ההוראות הבאות אשר יצטרפו לתמורה כוללת אשר תשלום לחברה כאמור להלן: .15.5

תמורת השכירות על פי הסכם זה, ישלם השוכר לחברה דמי שכירות חודשיים בסך כמפורט בהצעת המחיר  .15.5.1

"( בגין דמי השכירות החודשיים)להלן: "מפורט לעיל כ החישובעל פי ע"מ כדין של היזם במכרז, בתוספת מ
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( בגין כל אתר )להלן: 12עשר )-כל אתר, ובעבור כל שנה ישלם השוכר דמי שכירות חודשיים מוכפלים בשניים

 "(.דמי השכירות השנתיים"

על ישולמו  -קופת ההסכם דמי השכירות השנתיים, כאמור להלן, בגין כל אחת משנות השכירות בהתאם לת .15.5.2

 כדלקמן:רבעוניים בתשלומים מראש  היזם ידי

 .השכירות שנת תחילתישולמו ב השנתיים השכירות דמימ (25%עשרים וחמישה אחוזים ) .15.5.2.1

 ;השכירות שנת תחילת מיום חודשים (3שלושה ) - (25%עשרים וחמישה אחוזים ) .15.5.2.2

 ;השכירות שנת חילתת מיום חודשים (6שישה ) - (25%עשרים וחמישה אחוזים ) .15.5.2.3

 ;השכירות שנת תחילת מיום חודשים (9תשעה ) - (25%עשרים וחמישה אחוזים ) .15.5.2.4
 ביצוע לחברה לצורך, כאמור תשלום מועד כל לקראת לפנות יהיה השוכרהיזם/ עלעל אף האמור לעיל,  .15.5.3

 ., וזאת גם במידה ולא נשלחה לו כל הודעת תשלוםהתשלום

, ולא תשמענה כל טענה בקשר השוכרהיזם/ של הבלעדית אחריותו על תהא חברהל כאמור הפניה כי בזאת מובהר .15.6

 תשלום במועדים הקבועים לעיל.-לכך בגין אי

ככל שהעסקה תהא חייבת במע"מ, ישלם השוכר את כל תשלומי דמי השכירות המפורטים לעיל בתוספת מע"מ  .15.7

 כשיעורו על פי דין, כנגד טופס עסקת אקראי.

  . ן שכירות זאת על השוכר, תשלום הארנונה יקוזז מדמי השכירותבמידה ותוטל ארנונה בגי .15.8
 

 אחר פיצוי/או ו באתרים ציבוריות עבודות בגין היזם פיצוי .16

במידה והרשות ו/או החברה ירצו במועד עתידי לפתח את שטח האתר ופעילות זאת תגרור ניתוק מערכת החשמל .16.1

 X 1650 של המערכת  ייצור החשמל לפי גובה האסדרהו/או ניתוק המערכת עצמה תפצה החברה את היזם באבדן 

X מספר הKWp   (12המותקן , כפול זמן ההשבתה היחסי )כמות חודשים חלקי 

בנוסף לאמור לעיל במידה והרשות ו/או החברה יבצעו באתר עבודות אשר יצריכו העתקה של המערכת, החברה .16.2

 עתקת המערכת, פירוק והרכבה וכו'. ו/או הרשות תספק אתר אחסנה ותפצה את היזם בגין עלות ה

ובמידה  15.2 -15.1 לסעיף 15 במידה ויתבצעו עבודות אשר מצריכות פירוק המערכת, רשאית החברה בהמשך לסעיף.16.3

 וניתן מבחינת אסדרה לספק אתר חליפי ליזם.

לשהי, והרשות במידה והרשות ו/או החברה תהיה מעוניינת לבטל הסכם שכירות לגביי שטח ו/או גג קיים מסיבה כ.16.4

יופעל מנגנון פיצוי לביטול הסכם שכירות אשר  -ו/או החברה לא יצליחו להגיע להבנות כלכליות אחרות עם היזם

( בהתאם לחלק היחסי שנותר KWPכפול גודל המערכת בקילוואטים )למערכת ע"ג גג  ₪ 3,300מפצה את היזם ב

לפיצוי הנ"ל במערכת קירוי מגרש ספורט יהיה פיצוי  בנוסף . חודשים( 300בחוזה )מספר החודשים שנותרו חלקי 

 ₪ 450, בקירוי חניה הפיצוי יהיה בנוסף כפול החלק היחסי לפי החישוב לעיל שטח )מ"ר( הקירוי X ₪ 700נוסף של 

X   כפול החלק היחסי לפי החישוב לעיל. כחלק ממנגנון הפיצוי יהיה גריטת הציוד, התשתית שטח )מ"ר( הקירוי

 הסולארית הקיימת )לחלקיה( כאשר הרשות תשלים עד לגובה הפיצוי המחושב את הפער בשווי/בתשלום.והמערכת 

 תחזוקת האתרים .17

 ההסכם.לכל אורך תקופת נספח ג' במסגרת הסכם זה ובהתאם לרות ימתחייב להעניק שהיזם .17.1

תחזוקה שוטפת מתן  בנוסף מתחייב היזם לשמור על רמת תחזוקה גבוהה כהגדרתה בנספח ג' לכל הציוד במתקן,.17.2

 יפעלו במתקן ובאתר. ת אשר ועל פי הנחיות היצרן, לכל הפחות, אשר יפורטו בתיעוד המערכ

את החברה  ויעדכןג' לחוזה זה היזם ימסור למנהל מספר טלפון אשר זמין בכל עת לקבלת קריאות בהתאם לנספח .17.3

 תלונה ו/או אירוע חריג לגביי השירות ו/או האתר. בכל 
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 באחראיות היזם, לפחות אחת לשנה וכהכנה לגשמי החורף, לנקות את המרזבים והמזחלות. -ףהכנה לחור.17.4

 היזםעובדי  .18

לאורך כל תקופת היזם , אשר ינהל את ביצוע העבודות מטעם מנוסה מטעמומנהל מתחייב בזאת למנות היזם .18.1

מטעם והשירותי קצועי בין היתר, הגורם המישמש היזם מנהל פרויקט מטעם  .ההסכמים ביחס לאתרים השונים

 על פי חוזה זה.היזם לפנות בכל עת לעניין התחייבויות חברה ה תוכלאליו היזם 

 .מאת היזם יום, בכפוף לשימוע ומענה בכתב 30תהיה רשאית לדרוש החלפתו בתוך  החברה.18.2

מם של תנאי ויבטיח קיובדגש על הוראות עבודה בקרבת ילדים, את עובדיו בהתאם להוראות כל דין, יעסיק היזם .18.3

ובאין דרישה חוקית כפי שידרש על ידי  בטיחות ותנאים לשמירת בריאותם ורווחתם של העובדים, כנדרש בחוק

 .1954 –פקח עבודה במובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 

 מובהר כי בהתאם לדרישות הדין החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לאפשר ליזם לעשות שימוש.18.4

בקבלנים אשר זכו במכרזים שפרסמה לצורך הקמה ואספקת המערכת וזאת בתמורה כפי שתוסכם בין הצדדים. 

 ככל החברה לא תסכים לא יהיו ליזם כל טענות בקשר לכך.

 יחסי הצדדים .19

 מעביד, מכל סוג ומין -עובד מובהר בזה כי אין באמור בכל מקום בהסכם זה כדי ליצור יחסי .19.1

לבין  החברהובין  (לכל צורך ולכל ענין עצמאי ובלתי תלויכנותן שירותים  ת)המשמשהיזם ן לבי החברהשהוא, בין 

 ו/או מי מטעמה.היזם עובדי מי מקרב חברי הצוות המקצועי ו/או מי מ

מתחייב לקיים, בכל תקופת ההסכם לגבי העובדים שיועסקו על ידו על מנת לבצע את העבודה לפי הסכם היזם  .19.2

חוק החל על המעבידים בגין עובדיהם, וכן את האמור בהוראות ההסכמים כל אות זה, אחר האמור בהור

הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך 

צאו על והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלו יוארכו, או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהו

 פי הסכמים אלה. 

חייב לשלם עבורו ועבור עובדיו את כל תשלומי החובה בהם הוא חב לרבות תשלומי ביטוח לאומי ולנהל היזם  .19.3

 חשבונות כחוק לצורך תשלום מס הכנסה ומע"מ.

/או ו/או עובדיו לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורין, חופשה, דמי מחלה, דמי הבראה, גמלאות ו/או תשלומים והיזם  .19.4

 כל זכויות סוציאליות אחרות ו/או השתלמות לעובדים.

למרות האמור לעיל שיקבע על ידי גורם מוסמך כלשהו, אם ימבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם בזאת, כי  .19.5

מחברת היזם מעביד, תחשב התמורה שיקבל  -יחסי עובד חברהו/או מי מעובדיו להיזם בכל זאת התקיימו בין 

מעביד ובכלל זה, ומבלי לגרוע וכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא המתחייב על פי דין בין עובד ככוללת  החשמל

לא החברה ו ,מכלליות האמור, הפרשות בגין פיצויים ותגמולים, דמי הבראה, נסיעות, דמי חופשה שנתית וכיו"ב

 .תישא בכל תשלום נוסף בגין אלו

כתוצאה מתביעה  הבגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו ל ההחברישפה את היזם בנוסף לאמור לעיל מוסכם, כי  .19.6

בהקשר ולצורך תביעה  החברה, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות, שיוצאו על ידי היזםשתוגש על ידי מי מעובדי 

לקזז כל סכום כאמור  תזכאי החברה תהא. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מייד עם דרישת החברה מהיזםכאמור 

 .על פי הסכם זה ליזםמגיעה מהתמורה ה

ף האמור לעיל התקיימו א שעל יקבע על ידי ערכאה מוסמכת אםבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומוסכם בזה כי מ .19.7

ו/או מי מטעמו, יראו את הצדדים כאילו הסכימו היזם או מי מטעמה לבין  החברהמעביד בין -יחסי עובד
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להלן: "התמורה )זה  מהתמורה הקבועה בהסכם( אחוזים הוחמיש שים)חמי 55%בגובה  תמורהמלכתחילה על 

 מצהיר בזאת, כי התמורה המופחתת הנה מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו עלהיזם ו ,המופחתת"(

 .מעביד כאמור-יקבע כי התקיימו יחסי עובדאם זה  הסכםפי 

 

 בטיחות בביצוע העבודות .20

אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתרי העבודות  ינקוט, באחריותו ועל חשבונו, בכלהיזם  .20.1

יספק ויתקין את כל אמצעי הזהירות הדרושים למען ביטחונם ולנוחותם היזם ובסביבותיהם בעת ביצוע העבודה. 

של עובדיו והציבור הרחב, בכל מקום שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי, ועלותם 

 בלבד.היזם אלו תחול על  של

עפ"י כל כללי הבטיחות המעוגנים בחוקים, ובתקנות בטיחות בעבודה הידועים והנהוגים בישראל, כגון:  ינהגהיזם  .20.2

, תקנות הבניה, תקנות ארגון הפיקוח על 1970, פקודת הבטיחות בעבודה 1954חוק ארגון הפיקוח על העבודה 

, גן אישי, עבודה על גגות שבירים, עבודה במקום מוקף, עבודה ברעשהעבודה, תקנות העגורנים, תקנות ציוד מ

 ועוד.  בגובה עבודה

וכן את העמידה  ראות הבטיחותובמהלך כל שעות העבודה ויוודא את ביצוע הנהלים וה ויפקח על עובדיהיזם  .20.3

קשור לבטיחות , בכל הקשור לתיקון ליקויים ושיפורים בכל הוהמנהל יפעל בהתאם להנחיות החברההיזם . בהם

 כאמור בחוזה זה.היזם השונים, מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מאחריות היזם וגיהות עובדי 

יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו, כולל ציוד לפינוי נפגעים, ימנה אדם שעבר הכשרה מטעם גוף מוסמך היזם  .20.4

רפואי, או בית חולים בשעת  להגשת עזרה ראשונה באתר העבודה, ויקציב רכב שישמש לפינוי נפגעים למתקן

 חירום.

אזהרה עפ"י כל דין, כגון: מחסומים, זהרונים, -ד מגןיסמן, ישלט ויגדר את שטח העבודה כולל הצבת ציוהיזם  .20.5

גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, או כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים כפי שיידרשו על ידי ממונה הבטיחות 

 החברה. או על פי הנחיותהיזם של 

 .מכל אדם אחר המוסמך לכך ו/או מהמנהלגילויו, או עם קבלת הוראה  יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עםהיזם  .20.6

על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה, באופן מידי, ויפעל על פי הוראותיו בכל הקשור  למנהלידווח היזם  .20.7

 להנחיות בטיפול, תדרוך, המשך או עצירת העבודה וכו'. 

 יהיה אחראי לשמירת הסדר והניקיון בשטח העבודה וסביבתו.זם הי .20.8

אחראי על שמירת הציוד, על החומרים שיהיו בשטח בעת ביצוע העבודות והוא לבדו יישא באחריות על כל היזם  .20.9

 אובדן ו/או גרימת נזק לציוד ו/או לחומרים ו/או לשטח העבודה ו/או למתקנים המצויים שם.

ת המערכת לא תהא פגיעה בנוחות הציבור ולא תהיה הפרעה לצדדים שלישיים אשר במהלך ביצוע עבודות הקמ .20.10

בעת ביצוע העבודות יעבדו ו/או ימצאו בתחומי אתרי העבודות ו/או בסמוך אליהם, ובמידת הצורך ובלית ברירה 

 . ובהתאם להנחיית המנהל ידאג להקטנת אי נוחות כאמור ככל שניתן לשביעות רצונה של החברה

במסגרת הסכם זה לא תהיה הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל צד שלישי  הקמת המתקןביצוע עבודות  במהלך .20.11

וכיוצ"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי ו/או פרטי כלשהו המצוי  בקרבת האתר בכביש, דרך, שביל

ניתנו רשות ואישור על פי כל בתחומי אתר העבודות ו/או בסמוך אליו, אלא אם ניתן לכך אישור המנהל מראש וכן 

 דין מהרשות המקומית ככל הנדרש.

במידת הצורך ובהתאם להוראות ו/או דרישות הביטוח ו/או יועצי הבטיחות ו/או סוקרי הבטיחות של היזם ו/או  .20.12

 היזם ימגן את המערכות. -של החברה ו/או של הרשות



 
 

 79מתוך  45עמוד 

 

 

 

 

 
  העבודות על פיקוח .21

 , אשר מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על טיב העבודה,"(המנהללן: "הל)לעיל ו מטעמה מנהללמנות ת רשאי החברה .21.1

, החברההקשר עם  החומרים בקשר לביצוע העבודה, רמת ביצועה, וכח האדם בקשר לביצועה, קיום רציפות ואופי

בדבר שימוש בחומרים  ליזםהודעה  רשאי למסור המנהלוהכל בהתאם להוראות ההסכם והמפרט. כן יהיה 

, המנהל השימוש באותם החומרים עד לקבלת החלטתו שלתו את אוהיזם כנ"ל, יפסיק  הודעהמסוימים. ניתנה 

עימו פעולה ולאפשר לו לבקר  , לשתףהמנהללמלא אחר הוראות היזם ניתנת לערעור. על אשר הינה סופית ואיננה 

 .היזםכל עבודה המבוצעת ע"י 

מהתחייבויותיו היזם לא ישחרר את  המנהלר בידי הפיקוח אשכאמור בסעיף זה,  מנהלככל ותחליט החברה למנות  .21.2

יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות היזם זה ולמילוי כל הדרישות שבדין ו למילוי תנאי חוזה החברהכלפי 

 והמגרעות שנעשו או נגרמו על ידו. ההשמטות

 פגיעה בנוחות הציבור וברכוש ציבורי .22

תיעול, חשמל, תקשורת  דרך, מדרכה, שביל, תשתיות מים, ביוב,אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, היזם  .22.1

ביצוע העבודות, ועקב קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי  וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת

יתקן את היזם מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות.  בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו

ושל כל אדם או רשות  חברהחשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצון ה ים ו/או הקלקול כאמור עלהנזק

 לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניותהיזם הטפול ברכוש שניזוק כאמור. על  המוסמכים לפקח על

 עדכניות על כל הקווים התת קרקעיים העוברים באתר העבודות/העבודות בסמוך לו.

תהיה כל הפרעה שלא  מתחייב כי תוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה כל פגיעה או הפרעה בנוחיות הציבור ולא היזם .22.2

וכיו"ב, או בזכות השימוש והחזקה ברכוש  לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם במדרכה, בכביש, דרך, שביל

עבודה לא תהיה כל פגיעה או הפרעה כי בביצוע ההיזם  ציבורי כלשהו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב

הלילה )ובימי מנוחה וחג בשעת  ומתחייב לעבוד גם בשעות העבודה מתבצעת שבו הסביבההסדירה של  הלפעילות

 והכל ללא תשלום תוספת כלשהי לתמורה. הצורך(

במהלך ביצוע  (ועוד השקיה עמדותכבישים, מדרכות, גינות, ) יבורי ו/או תשתיותיגרום נזק לרכוש צהיזם ככל ש .22.3

 בדבר הנזק שנגרם את החברה( –המנהל )ככל שמונה, ואם לא מונה העבודות מכח הסכם זה, יהא עליו ליידע את 

, אלא למנהלההודעה  יום מיום 14ולתקנו על חשבונו והוצאותיו ולהחזיר את מצב הרכוש הציבורי לקדמותו תוך 

האגף הרלוונטי בעירייה לפי העניין ולבצעו  התיקון עםלתאם את ביצוע היזם הורה על מועד אחר. על  המנהלאם 

 .היזםולא דווח ע"י  המנהלשהנזק התגלה ע"י  לפי הנחיותיהם. כל האמור לעיל יחול גם במקרה

בנסיבות  בעצמה. ולבצע את תיקון הנזקיםהיזם רשאית להיכנס בנעלי  החברההתחייבותו זו, תהא היזם יפר  .22.4

בתוספת  החברה,בידי ד ו/או מערבות הביצוע שהפקי לות התיקון שתבצעעבהיזם תחייב את  החברהכאמור 

 . 15%תקורה של 

בעצמה את  לבצע המנהל,שמורה הזכות במקרים מיוחדים לפי חוות דעת  לחברה בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור .22.5

 כמפורט לעיל.היזם תיקון הנזק ולהשית את החיוב על 
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 ניקיון מקום העבודה .23

מיד ממקום ביצוע העבודה.  עודפי החומרים והפסולתבמסגרת הסכם זה, ידאג היזם לסילוק בעת ביצוע שירותים  .23.1

 עבודה ינקה את מקום העבודה ויסלק ממנו את כל המתקנים הארעיים, שיירי חומרים, פסולת,יום  עם גמר כל

 . המנהלרצונו של  נקיים ומתאימים למטרתם לשביעות יהיוהעבודה , המתקן ומקום האתרכך ש

ומאושר ע"י העירייה. על היזם לתאם את פעילות הניקיון  מוסדר, י הפסולת תועבר לאתר פסולת מוכרובהר, כי .23.2

 בעירייה ו/או בחברה ו/או המנהל, לפי העניין. והפינוי של הפסולת עם אגף איכות הסביבה ו/או אגף התפעול

 עקירת עצים וצמחיה .24

אישור בכתב ומראש, מפקיד  ובצמחיה קיימים אלא אם קיבלולא יפגע בעצים צמחיה ו/או עצים היזם לא יעקור 

בעירייה. בכל מקרה של פגיעה ללא אישור בעצים או  היערות האחראי על האזור הרלוונטי ומגורם המוסמך לכך

 . 6'ב לנספחבהתאם את מלוא הנזק, ולגבות מהיזם הנזק  לשקם את החברהבצמחיה תהיה רשאית 

 עמדות הטענה לכלי רכב .25

 תחייב לאפשר לחברה להתחבר לחיבורי החשמל שלו כדי להתקין עמדות הטענה לרכבים. מ היזם .25.1

 .במבנים האחרים המשתמשים שמשלמים כפי"י לחח ישירות החברה תשלם הנצרך החשמל בגין .25.2

  .עמדות הטענה לא יזכה את היזם בתשלום נוסף כלשהו ו/או קיזוז תשלום חיבור .25.3

 

 אחריות בנזיקין .26

אחריות מלאה עבור כל פעולה שתוכננה או נעשתה על ידו או על ידי מי מעובדיו או מי מיתר  מקבל על עצמוהיזם  .26.1

ושום  ,וכן לכל פעולה או מחדל שיעשה על ידו או מטעמו העבודות,בקשר עם ביצוע ו/או מי מטעמו מועסקיו 

וכל אדם  את המנהל את העירייה ו/אואו ו/ החברההוראה מהוראות חוזה זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את 

, כאמור היזם, כאחראים לכל נזק ו/או הפסד אשר האחריות לו מצויה אצל הפועל מזמן לזמן בשמם או מטעמם

 בחוזה זה.

ו/או  לחברה מושייגר לגוף/לרכוש, איזה שהוא,ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או אובדן  כל נזקלהא אחראי יהיזם  .26.2

ו/או לאדם  ו/או ללקוחות הקצה ו/או למשתמשים האו למי שבא מטעמו/ ןו/או שלוחיה ןו/או לעובדיההעירייה 

ו/או כל מי שבא  הו/או שלוחי העובדי לרבות, לרבות כל עובד או אדם אחר המועסק בשירותה אחר כלשהו

בקשר ובכל הנובע,  הו/או כל מי שבא מטעמ הו/או שלוחי הו/או עובדיהיזם בשל מעשה ו/או מחדל של  ה,מטעמ

על פי הסכם זה ו/או או כל הסכם הקשור בהסכם זה היזם בעקיפין מביצוע/אי ביצוע התחייבויות  במישרין או

משחרר היזם . פצה אותם כולם או חלקם, לפי העניין, בגין הנזקי"( והנזקו/או ממתן/אי מתן השירותים )להלן:"

וחבות לכל ובגין כל נזק, חיה ואת מי שבא מטעמם מכל אחריות ולחלוטין ומראש את החברה ו/או עובדיה, של

  כאמור.

שיונות, יבכלל הרהיזם כתוצאה מאי עמידת ו/או לעירייה  לחברהיהיה אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם היזם  .26.3

, לעבודותקוקים, התקנות והאישורים וההוראות שתינתנה על ידי הרשויות המוסמכות בכל הקשור יהחוקים, הח

, או עד המועד שנקבע על ידי החברהה על כך מאת איום ממועד קבלת התר 14ההפסד תוך את את הנזק או  ויתקן

 .הרשויות המוסמכות, לפי המוקדם מבין השניים

על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות  העבודותאחראי לכך שבמשך כל תקופת ביצוע היזם  .26.4

יקוימו על ידו ו/או על ידי מי שיועסק על ידו ו/או  האמור לעיל, ביצוע עבודות ו/או פעולות בתקופת האחריות,
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מטעמו, בביצוע העבודות, סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נאותים כמתחייב על פי כל דין למניעת נזקים 

 לפרויקט ו/או לגוף ו/או לרכוש כלשהם.לעבודות ו/או 

 דיהן ו/או שלוחיהן ו/או מי שבא מטעמןו/או עוב ו/או העירייה החברהלסלק כל תביעה שתוגש נגד מתחייב היזם  .26.5

כל תשלום  בגיןמיד עפ"י דרישה ראשונה ו/או כל צד ג', בגין נזק או אובדן או הפסד, כאמור לעיל, או לשפותם 

ר בהליך מוסמך אח גורםלשלם ע"י בית משפט וגם/או בית דין וגם/או ע"י כל  בפסק דין סופי וייבמי מהם יחש

בגין ם ולפצותהיזם עפ"י הסכם זה על ים מוטלו/או האחריות בקשר אליו ואשר תשלומו , שיפוטי או מעין שיפוטי

, לרבות בגין הוצאות משפטיות ובלבד שהחברה ו/או העירייה יודיעו לה על עקב כך ןונזק שנגרם לה הפסדכל 

 תביעה כאמור ויאפשרו לה להתגונן בפניה.

כל אובדן, נזק, הפסד או לאחראים  ם לא יהיואו מטעמ םמבש וכל אדם הפועלו/או העירייה ו/או המנהל  החברה .26.6

, מחמת פעולה רשלנית, מחדל, מקרה אסון וכל אדם אחר הפועל מטעמלעובדיו ול, יזםהוצאה העלולים להיגרם ל

ישא באחריות היזם , והיזםהעבודות על ידי או סיבה אחרת הקשורה או הנובעת מקיום החוזה או ביצוע 

ע"י החברה  מתן השירותיםשל הסכם זה ו/או השלמת  יומוס המקרים המפורטים לעיל.בכל מקרה מ ,לתוצאות

מעשה או מחדל שלו ו/או מי  עניןל ואחריותאת  היזםולהסיר מבהם כדי לגרוע  יהיהלא או ע"י אחר/ים עבורה, 

 .עפ"י הוראות הסכם זה היזםוכל תקופה נוספת בה אחראי  הסכם זהמטעמו בתקופת תוקפו של 

 חי היזםביטו .27

הן אלו המפורטות  היזםעל פי הסכם זה ו/או על פי דין, הוראות הביטוח אשר יחולו על  היזםמבלי לגרוע מאחריות  .27.1

 .והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו 2ב' בנספח הביטוח המצורף להסכם זה כנספח

ע מכוחם של הוראות ( בקשר לביטוח, אינה באה לגרוהיזםמובהר בזאת, כי כל הוראה בפרק זה )ביטוח על ידי  .27.2

 .לנזקים באם יגרמו, כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין היזםהחוזה בדבר אחריותו הבלעדית של 

(, כולן או חלקן, מהווה היזםמבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות פרק זה )ביטוחי  .27.3

 .הפרה יסודית של הסכם זה

 ביטול החוזההפרות ו .28

הוראה אחרת בהסכם זה ו/או מהוראות הדין המאפשרות כל מבלי לגרוע מזכותה לסיים את ההתקשרות מכוח  .28.1

, החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לבטל הסכם זה לאלתר, ע"י מתן היזםלחברה להפסיק את ההתקשרות עם 

יעה ו/או דרישה כנגד ומבלי שליזם תהיה כל טענה ו/או תב הודעה בכתב לחברה, בכל אחד מהמקרים הבאים

 : החברה

את ההפרה  ןולא תיק היורדת לשורשו של הסכם זה על פי חוזה או על פי הדין,הפר הסכם זה הפרה יסודית,  היזם .28.2

 ןהפר הסכם זה הפרה לא יסודית ולא תיק היזםהתראה בכתב ע"י החברה או ש וימים מיום שניתנה ל 7בתוך 

 על ההפרה על ידי החברה.  ימים ממתן התראה בכתב 10את ההפרה תוך 

לבטל את החוזה ו/או להביא לסיומו  תרשאי החברההא תמבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהוראות חוזה זה,  .28.3

 המידי, גם בכל אחד מהמקרים הבאים:

, או הוגשה פירוקגשה בקשה להו , אונעשה בלתי כשיר משפטית , אופשט רגל פירעון דללח ךהפ היזם אם .28.3.1

הגיש היזם שאו , היזם, או ניתן צו פירוק נגד היזם ניתן צו כינוס נכסים נגד, או היזם בקשה לכינוס נכסי

עשה הסדר עם נושיו ו/או ניתן לגביו צו הקפאת הליכים היזם בקשה להקפאת הליכם ולהסדר עם נושיו, או ש

וגשה כאמור וכל בקשה שה ו/או כל פעולת פשיטת רגל אחרת ו/או הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או מטלטליו
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עת הגשת הבקשה, או ממועד מתן הצו ובמקרה בו הוגשה יום מ 30תוך ו/או צו שניתן כאמור, לא בוטלו 

 ימים ממועד הגשתה. 30עצמו, אם לא הוסרה הבקשה תוך היזם בקשה על ידי 

 , כולם או חלקם,היזםהוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  .28.3.2

 יום ממועד ביצועם. 30והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 , כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.היזםמונה לנכסי  .28.3.3

היזם או שו/צו פירוק ו בקשה לפירוק או שהוצא נגדו על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדהחלטה  קיבלהיזם  .28.3.4

קבל אורכה או פשרה או ילמען  ולנושיה פנהיזם או שו/, כולם או חלקם ורה או לסידור עם נושיהגיע לפש

 למען הסדר איתם.

לפני חתימת הסכם זה עובדה שהיה  לחברהאינה נכונה או כי לא גילה היזם אם יתברר כי הצהרה כלשהי של  .28.3.5

 בה כדי להשפיע על החלטתה לחתום על הסכם זה.

 הסתלק מביצוע ההסכם.היזם כי  חברהההוכח להנחת דעתה של  .28.3.6

, ואלה לא הוסרו או היזםהוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי  .28.3.7

 יום.  30הופסקו לחלוטין תוך 

 מכל סיבה שהיא. לקיים את ההסכם היזםנבצר מן  .28.3.8

ממועסקיו נתן או הציע או קיבל שוחד,  או עובדיו או מי היזםכשיש בידי החברה הוכחות, להנחת דעתה, כי  .28.3.9

 מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה או ביצועו.

 ו/או נגד מי מבעלי מניותיו ו/או מי ממנהליו. היזםנפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פלילים נגד  .28.3.10

לרבות כל חלק  כי אין הוא מתקדם בביצוע העבודות, ביזם ו/או מי מטעמו החברהו/או  אם התרה המנהל .28.3.11

לא נקט בצעדים המתאימים להבטחת  היזםהימנו, בצורה ואופן המבטיחים את סיומו במועדים שנקבעו, ו

 יום למן קבלת ההתראה מאת המנהל . 30סיום העבודה נשוא ההתראה במועד שנועד לסיומה, וזאת בתוך 

שירותים המבוצעים על ידם כולם ו/או במי מטעמו, כי ה ביזם ו/או מי מטעמו החברהו/או  אם התרה המנהל .28.3.12

לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור מתן  היזםאו מקצתם אינם לשביעות רצונו ו

 השירותים.

מובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל בבחינת רשימה סגורה, וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות החברה  .28.4

 לבטל את החוזה מכוח כל עילה שבדין.

ניתנה הודעה כאמור, תסתיים ההתקשרות עפ"י הסכם זה במועד הנקוב בהודעה, ובהעדר מועד כזה ביום קבלת  .28.5

 )להלן: "מועד הסיום"(. היזםההודעה אצל 

תכלול ההודעה אם מובהר כי הודעת ביטול תבטל מעליה גם את כל ההתקשרוית ביחס לכל אתר ואתר, אלא  .28.6

 הוראה אחרת.

תהא החברה רשאית לבצע את ההתחייבות/יות, כאמור באמצעות כל מי שתבחר ולקזז , בוטל ההסכם לפי פרק זה .28.7

מלוא הוצאותיה בגין כך מן התמורה המגיעה לחברה וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיה האחרות של החברה 

 .על פי הסכם זה ו/או על פי דין

 .הביטול הודעת מיום ימים 14-מיאוחר  את האתר בתוך לא היזםיפנה  אמור לעיל,כבכל מקרה בו בוטל החוזה  .28.8

גם ביחס לכל אתר בנפרד והחברה תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות רק להתממש כלל האמור בסעיף זה יכול  .28.9
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ביחס לאתר ו/או אתרים ספציפיים מבלי שהדבר יהווה ביטול הסכם זה או ביטול ההתקשרות ביחס לאתרים 

 .עילעל פי שיקול דעתה ובהתאם לאמור ל אחרים

 איסור העברת זכויות .29

לא ימחה ו/או יעביר ו/או ישעבד לאחר את זכויותיו בהתאם להוראות חוזה זה, כולן או מקצתו, ולא ימסור היזם  .29.1

  והכל בכפוף להוראות חוזה זה. החברהאו ימחה כל זכות לפיו, אלא אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב של 

היזם לאחר, לא יהיה בהם כדי לשחרר את היזם תיו של להמחאת/ העברת/ שיעבוד זכויו החברהאישור  .29.2

 מההתחייבויות, האחריות והחובות המוטלות עליו על פי חוזה זה ועל פי כל דין.

החברה רשאית להמחות זכויותיה וחובותיה, על פי חוזה זה, בשלמות ו/או חלקית, לרבות זכויות נילוות, לצד  .29.3

, ובלבד שבמקרה של הסבת חובות קיבל עליו הנמחה את היזםכמת שלישי כלשהו, על פי בחירתה, ללא צורך בהס

 כל התחייבויות החברה. 

 קבלני משנה .30

 שקיבל לאחר, משנה קבלןמובהר כי הקמת המתקן יכולה להתבצע על ידי מבלי לפגוע באמור ביתר הוראות החוזה, .30.1

וכי  הסכם התקשרות בתוקף המשנה קבלןלבין היזם בין  וקייםובלבד  ,מראש ובכתבהחברה תחילה את אישור 

  במכרז.הרלבנטיים המשנה עומד בכל תנאי הסף  קבלן

בהסכם היזם לגביהם התחייב  ויחויב לפעול על פי כל הכלליםהיזם ייצג את  המשנה קבלןמבלי לגרוע מן האמור, .30.2

 .הקבל תוספת תמורה עקב העסקת קבלני משנה מטעמילא היזם . זה

 .שירותיםשנה אשר יש ברשותם את הכישורים והאישורים הנדרשים לביצוע המתחייב להעסיק רק קבלני מהיזם .30.3

ו/או מהתחייבות  מאחריותהיזם משנה, לא תפטור ולא תשחרר את  קבלןמסירתו של שירות כלשהו כאמור ל.30.4

המשנה ולכל פגם  קבלןבוצעו ע"י יהפעולות ש היה אחראי לכליו והינהיזם ועפ"י ההסכם,  יהכלשהיא מהתחייבויות

המשנה, ודין  קבלןבאספקת השירותים, לרבות בגין התרשלות  /או שגיאה ו/או השמטה ו/או מגרעת ו/או נזקו

 , לכל דבר ועניין.היזםכאילו בוצעו על ידי  שירותים שסופקו כאמור,

ו/או עפ"י כל חברה העומדת ל המשנה, זאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת קבלןלדרוש סילוקו של  תרשאיחברה ה.30.5

 .ועל פי שיקול דעתה הבלעדי דין

לספק כספים מאת  המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון לגבי השירות או כל חלק ממנו אף אם יגיעו לו או קבלןל.30.6

 החברה.

 ויתור על סעדים .31

כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא, שתהיינה לו לפי חוזה זה או מכוחו  עלמצהיר ומתחייב בזה כי  היזם .31.1

במישרין או בעקיפין, בקשר להפסקת ביצוע העבודות כאמור לעיל, הוא מוותר, ולא יהיה זכאי,  או בקשר אליו,

לזכות עכבון או לכל סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, צו מניעה 

 או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה.

 רשאי למנוע מסירת ביצוע העבודות לאחר. היזםעל פי חוזה זה, לא יהיה במקרה של הפסקת ביצוע העבודות  .31.2

 שיפוי .32

 הם, ו/או עובדיהחברה ו/או העירייהעם קבלת דרישה בכתב, את  ידימתחייב לשפות ו/או לפצות, באופן מלא ומהיזם 

ר תוגש, על ידי כל אדם, , בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשהםו/או שלוחי

על פי חוזה היזם בגין כל מעשה ו/או מחדל לו אחראי  ,בלי יוצא מן הכלל, נגדו ו/או נגד כל מי מעובדיו, שלוחיו ושולחיו
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במלואן ו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק  מזמיןהדין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו ל זה ו/או על פי

, מיד עם קבלת הודעה ליזםודיע ת שהחברהובתנאי  ,אחראי להם על פי חוזה זההיזם נזקים, אשר בקשר ל ודין לחובת

 הזדמנות להתגונן כנגד תביעה כאמור. ליזםתן ותיעל כך, על המקרים המנויים מעלה, 

 ויתור או שינוי .33

י הצדדים שינו הסכם כל שינוי בנוסח ההסכם צריך שיהיה בכתב על מנת שיהיה לו תוקף משפטי מחייב. כל טענה כ .33.1

 זה בהתנהגותם, לא תישמע, לא תובא ולא תתקבל כל ראיה בקשר לכך.

לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.  הסכמה של צד .33.2

על אותן זכויות לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו לו על פי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור 

 במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור של צד על זכות מזכויותיו והוא  .33.3

 יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצתן בכל עת שימצא לנכון.

 ועכבון קיזוז .34

 .החברה ו/או העירייהמוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין כנגד היזם  .34.1

, מתוך הכספים היזםמ הו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או שיגיע ל הלקזז ו/או לעכב תחת יד תהיה זכאית החברה .34.2

 .היזםגין מעשי ו/או מחדלי שא בו, בתילשאת בו ו/או  העלול שהיא, לרבות כל סכום יזםל השיגיעו ממנ

החברה תהיה זכאית לעכב בידה כל מיטלטלין, מתקנים, חומרים, כלי עבודה וכיו"ב וזאת כבטוחה עד למילוי  .34.3

 אותן לא מילא על פי הקבוע בחוזה.היזם התחייבויותיו של 

 הסכמת הצדדים .35

שא ומתן שקדם לחתימתו או צה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים, ואין להתחשב בכל ממהכתוב בחוזה זה מ

שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או בהתחייבויות ו/או בחוזים שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו וחוזה זה 

 .היזםיבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב או בעל פה בין המזמין לבין 

 הודעותכתובות הצדדים ו .36

 כתובות הצדדים הנן כמפורט במבוא לחוזה זה. .36.1

חשב כמתקבלת בעת מסירתה. כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח יל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו תכ .36.2

שלחה, אם ההודעה נשלחה ביום עסקים ובשעות יתחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת ה דוא"לאמצעות ב

שור ממוכן על שליחת , ובלבד שהתקבל איתיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב -העסקים המקובלות ואם לא 

 72כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך  ההודעה.

  .שלחהישעות ממועד ה

 סמכויות השיפוט והדין החל: .37

רך על חוזה זה ו/או על כל הנובע ממנו יחול הדין הישראלי בלבד וזאת אף אם על פי כללי ברירת הדין יתעורר הצו .37.1

 להחיל דין זר כלשהו.

סמכות השיפוט הייחודית תהא  השלום בכפר סבא, או בית המשפט המחוזי מרכז )לפי העניין(לבית משפט  .37.2

 .לדון בכל המחלוקות ו/או הסכסוכים שנתגלו בין הצדדיםוהבלעדית 

לכך ויסכימו  כחלופה להכרעה במצב של סכסוך או חילוקי דעות הצדדים רשאים לפנות לבוררות במידה ויסכימו .37.3
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 לזהות הבורר המוסכם.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

_____________________    _________________________ 

 היזם        החברה

 

 

 

 

 ישורא

כבא כוחה של __________________ )להלן:            מרח'           ני הח"מ, עו"ד א

לחתום על חוזה זה נתקבלה כדין, כי החתומים על חוזה זה מוסמך)ים( לחתום  היזםל "( מצהיר/ה בזאת כי ההחלטה שהיזם"

 כאמור מחייבת אותו על פי כל דין. היזםעליו וכי חתימת 

 

________________          ___________________ 

 חתימה + חותמת            תאריך      
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 1נספח ב'

 (ביצועבנקאית )ערבות כתב ערבות 

 ודלכב

 כפר סבא הכלכליתהחברה 

 

 ערבות בנקאית מספר____________

 

"( היזם_________________________)להלן: "מס' ח.פ_____________ מרחוב  לפי בקשת ____________ .  1

 אלףמאה ")במילים:  ₪ 100,000אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 

לפי  כפר סבאלחברה היזם וזאת בקשר עם ההסכם שנחתם בין  (,"סכום הערבות"בלבד )להלן:  ("שקלים חדשים

( ולהבטחת "ההסכם")להלן:  וולטאיות-לשכירת שטחים וגגות לשם הקמת מערכות פוטו 11/2020מכרז פומבי מס' 

 ב השירותים.ובכלל זה לביצוע ולטי , של כל תנאי ההסכם בינו לבין החברההיזםמילוי שלם ומלא, ע"י 

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, מיד עם מועד קבלת דרישתכם לעל ידינו לפי כתובתנו המפורטת להלן אנו נשלם לכם  .  2

כל סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה 

 .היזםם תחילה מאת להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלו

 .כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב  .  3

לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון החברה ע"פ הפרטים שיימסרו על  4התשלום, כאמור בסעיף  .  4

 ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.

שאר בתקופה עד ליום ___________)כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כל דרישה ערבות זו תי .  5

 על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנה להעברה, הסבה או להמחאה. .  6

 

 בכבוד רב,

_________________ 



 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה ____________וחותמת הסניף. 



 בכבוד רב,

_________________ 

 ]שם הבנק הערב[



 
 

 79מתוך  53עמוד 

 

 

 

 

 
 נספח ב'2 

 

 נספח ביטוח  -נספח ב'
 

 הוראות בין סתירה של מקרה ובכל, ביטוחאחריות ו עניינה אשר העיקרי בהסכם הוראה כל על גובר זה נספח
 הוראות)למעט  זה נספח הוראות יגברו,  ביטוחת ואחריול הקשור בכל זה נספח הוראות לבין העיקרי ההסכם

 בהסכם מתפרשים הם בה בדרך יפורשו זה בנספח המשמשים המונחים(.  הצדדים בין הוסדרו אשר מסחריות
 . העיקרי

           

 ביטוחי עבודות באתר .1

רכות על ידי היזם או על ידי מי מטעם היזם, לערוך בגין ביצוע עבודות ההתקנה או הריסה של המע .1.1
ו/או כל עבודה אחרת באתר, ביטוח עבודות קבלניות   ולהמציא לידי החברה את אישור עריכת ביטוח 

אישור ביטוח )" 2.1'ב  כנספחומסומן עבודות היזם המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו 
ור ביטוח ", בהתאמה( חתום בידי מבטח היזם. המצאת אישביטוח עבודות היזם"-" ועבודות היזם

עבודות היזם כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לביצוע עבודות כלשהן במושכר, ולחברה תהא הזכות 
)אך לא החובה( למנוע מן היזם ביצוע עבודות במושכר, היה ואישור ביטוח עבודות היזם לא הומצא 

 כאמור לפני תחילת ביצוע העבודות.

 ביטוחי קבע .2

 לערוך ולקיים את הביטוחים כדלקמן: בכל משך כל תקופת ההסכם, על היזם  .2.1

לאחר הקמתם וכן לכל רכוש נוסף המובא לאתר  על ידי או עבור היזם  ביטוח רכוש למתקנים  .2.1.1
)לרבות ציוד, ריהוט, מתקנים ומלאים(, וכל שינוי, שיפור ותוספת למושכר שנעשו על ידי היזם או 

רך כינון, מפני אבדן או נזק עקב אמצעות החברה (, במלוא ערכם ועל בסיס עב)שלא עבור היזם 
הסיכונים הניתנים לכיסוי בביטוח "אש מורחב", לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת 
אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על 

פריצה. הביטוח כולל סעיף לפיו וכן נזקי  זכוכית שברידי כלי טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון, 
מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי החברה וכלפי בעלי האתר וכלפי מי מטעמם, וכן כלפי 
שוכרים, דיירים ובעלי זכויות אחרים באתר )יחדיו: "בעלי הזכויות האחרים"(, אשר בביטוח 

ם המקנה לבעלי רכושם נכלל סעיף מקביל בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי היזם, או בהסכ
הזכויות האחרים כאמור זכויות באתר נכלל פטור מאחריות לטובת היזם בגין אבדן או נזק העלול 
להיגרם לרכושם של בעלי הזכויות האחרים עקב הסיכונים הניתנים לכיסוי בביטוח "אש 

 מורחב"; הוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

פי דין בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש -המבטח את חבות היזם על יביטוח אחריות כלפי צד שליש .2.1.2
העלול להיגרם לגופו או לרכושו של אדם או גוף כלשהו במושכר ובסביבתו, בגבול אחריות בסך 

פי הפוליסה. הביטוח מורחב לשפות את החברה ואת -לאירוע ובמצטבר על  ₪ 8,000,000של: 
י מהם עקב מעשה או מחדל של היזם, וזאת בכפוף לסעיף בעלי האתר בגין אחריות שתוטל על מ

 "אחריות צולבת". 

המבטח את חבות היזם על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי  ביטוח אחריות מעבידים .2.1.3
כלפי עובדי היזם בגין פגיעה גופנית או מחלה  1980 –חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

בגבול אחריות מהם תוך כדי ועקב עבודתם במושכר ובסביבתו,  מקצועית העלולה להיגרם למי
)עשרים מיליון שקלים  ₪ 20,000,000 -)שישה מיליון שקלים חדשים( לעובד ו ₪ 6,000,000 של

ח. הביטוח מורחב לשפות את החברה ואת בעלי האתר ביטוהלתקופת  חדשים( למקרה ובסה"כ
ה מקצועית כלשהי, כי למי מהם ישנן חובות מעביד היה ונקבע, לעניין קרות תאונת עבודה או מחל

 כלשהן כלפי מי מעובדי היזם.

המבטח אבדן רווח גולמי של היזם עקב אבדן או נזק הנגרם לרכוש המבוטח ביטוח אבדן תוצאתי  .2.1.4
פי -מאחד הסיכונים המבוטחים על לעיל או למושכר או למבנה הבניין, כתוצאה 2.1.1על פי סעיף 
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יורחב לכסות נזקים  הביטוחחודשים.  12לעיל, וזאת למשך תקופת שיפוי בת  2.1.1סעיף 

מורחב לכסות הפרעה  הביטוחכן  .בהתאם לתנאי הפוליסה גישהתוצאתיים שנגרמו עקב מניעת 
אש "י או הפסקה במהלך עסקו של היזם עקב הפסקה באספקת זרם החשמל כתוצאה מסיכונ

 בדבר לעיל האמור כי מובהר, ספק הסר למען"ס(. כה)למעט פריצה, שוד והרחבת  "מורחב
בעל האתר. /או ו החברה ידי על חשמל לאספקת ביחס גםחל  חשמלזרם ה באספקת הפסקה

הביטוח כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי החברה וכלפי בעלי האתר וכלפי 
י בעלי הזכויות האחרים אשר בביטוח האבדן התוצאתי שלהם נכלל סעיף מי מטעמם  וכן כלפ

מקביל בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי היזם, או בהסכם המקנה לבעלי הזכויות האחרים זכויות 
בבניין נכלל פטור מאחריות לטובת היזם בגין אבדן תוצאתי לבעלי הזכויות האחרים עקב 

"אש מורחב"; הוויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק הסיכונים הניתנים לכיסוי בביטוח 
 בזדון.

החזקה ללא צורך בכל דרישה מצד החברה, על היזם להמציא לידי החברה, לא יאוחר ממועד קבלת  .2.2
כנספח את אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן  -באתר  

מבטח  ", בהתאמה( חתום בידיביטוחי הקבע של היזם"-" ושל היזםאישור ביטוחי הקבע )" 2.1ב' 
היזם. המצאת אישור ביטוחי הקבע של היזם הינה תנאי מתלה ומקדמי לקבלת חזקה באתר או 

לעיל(,  1.1פי סעיף -להכנסת נכסים כלשהם לאתר  )זולת נכסים הכלולים בעבודות המבוטחות על
מן היזם את קבלת החזקה באתר  או את הכנסת נכסים  ולחברה תהא הזכות )אך לא החובה( למנוע

 כאמור במקרה שהאישור לא הומצא במועד שצוין לעיל. 

ליזם הזכות שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי ו/או ביטוח רכוש, במלואם או בחלקם,  ואולם הפטור  .2.3
  ילו נערכו הביטוחים כאמור במלואם.להלן יחול כא 2.6המפורט בסעיף 

ייכלל סעיף בדבר  שייערך על ידי היזם בקשר עם האתר ו/או המתקן,ביטוח רכוש נוסף או משלים  בכל .2.4
 רכושם בביטוח אשר האחרים הזכויות בעלי, וכן כלפי החברה ובעלי האתרויתור על זכות תחלוף כלפי 

 ובלבד, היזם כלפי תחלוף זכות על ויתור נכלל ידם על הנערך קבלניות עבודות לביטוח הרכוש בפרק או
 .בזדון לנזק שגרם מי לטובת יחול לא שהפטור

לעיל מעת   2.1.4 -ו 2.1.1פי סעיפים -על היזם לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על .2.5
 פיהם. -לעת, כדי שישקפו תמיד את מלוא שוויו של נשוא הביטוח המבוטח על

ת החברה, אתץ עיריית כפר סבא וכן את בעלי האתר  וכן בעלי הזכויות האחרים, אשר א פוטרהיזם  .2.6
 בבנייןבהסכמי השכירות שלהם או בכל הסכם אחר המקנה לבעלי הזכויות האחרים כאמור זכויות 

פי הביטוחים שעל -נכלל פטור מקביל כלפי היזם, מאחריות בגין נזק שליזם הזכות לשיפוי בגינו על
לעיל וכן על פי  ביטוחי הרכוש הנוספים כאמור בסעיף  2.1.4 -ו 2.1.1, 1.1בהתאם לסעיפים  היזם לערוך

פוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות לעיל )או שליזם הייתה הזכות לשי 2.4
(, אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת מי הביטוח פוליסות תנאי הפרת/או ו חסר ביטוח/או ו

 שגרם לנזק בזדון. 

בתום תקופת ביטוחי הקבע של היזם, על היזם להפקיד בידי החברה את אישור ביטוחי הקבע של היזם  .2.7
תוקפו לתקופה נוספת. על היזם לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבע של היזם  בגין הארכת

 במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף.

בכל פעם שמבטח היזם יודיע לחברה, כי מי מביטוחי הקבע של היזם עומד להיות מבוטל או עומד לחול  .2.8
יטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, עד למועד בו שינוי לרעה, על היזם לערוך את אותו הב

 הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

פי -למען הסר ספק, מובהר כי אי המצאת אישורי הביטוח במועדים לא תפגע בהתחייבויות היזם על .2.9
ת הסכם זה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, כל חובת תשלום שחלה על היזם. על היזם לקיים א

פי ההסכם גם אם יימנעו מהיזם ביצוע עבודות, קבלת החזקה במושכר, -כל התחייבויות היזם על
 הכנסת נכסים למושכר או פתיחת עסקו במושכר בשל אי הצגת האישורים במועד.
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ידי היזם, ועל היזם לבצע כל -לחברה הזכות )אך לא החובה( לבדוק את אישורי הביטוח שיומצאו על .2.10

יידרש על מנת להתאימם להתחייבויות היזם כאמור בהסכם זה. זכות החברה לבדוק שינוי או תיקון ש
את אישורי הביטוח ולהורות על תיקונם כמפורט לעיל, אינה מטילה על החברה ו/או על בעלי המאתר 
או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם 

פי האישורים כאמור או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חבות -ים הנערכים עלותקפם של הביטוח
 פי דין.-פי הסכם זה או על-שהיא המוטלת על היזם על

על היזם למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידי היזם, לשלם את דמי הביטוח במלואם  .2.11
שו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך ובמועדם, ולדאוג ולוודא כי ביטוחי הקבע של היזם יחוד

 כל תקופת השכירות. 

, למקובל מעבר נוספים ביטוח דמי בתשלום בעל האתר יחויבו או/והחברה ו במידה כי מתחייב היזם .2.12
 את, העניין לפי, לחברה היזם ישלם, השכירות למטרת בהתאם שלא היזם של החריגה פעילותו עקב

 .הראשונה דרישתם עם מיד, האמורה התוספת
שאין גבולות האחריות המתחייבים מאישורי הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על היזם  .2.13

  בה כדי לגרוע מכל התחייבות של היזם לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את היזם
לפי החברה או כלפי . ליזם לא תהיה כל טענה או דרישה כממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין

 עירית כפר סבא ו/או בעלי האתר  או כלפי מי מטעמם, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

, ואין בקיום שמירה באתרשמירה או אמצעי ביטחון אחרים  לקייםעל החברה לא חלה כל התחייבות  .2.14
השומרים  באתר בכדי ליצור כל התחייבות או חבות כלפי היזם. חוקאו אמצעי ביטחון אחרים 

 אינו חל על ההסכם ועל נספחיו.  1967-התשכ"ז
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 היזם עבודות ביטוח אישור -2.1ב' נספח

 האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה - אישור קיום ביטוחים
(DD/MM/YYYY) 

ורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי , בהתאם למידע המפבתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מען הנכס המבוטח /  טחהמבו מבקש האישור
 כתובת ביצוע העבודות

 מעמד מבקש האישור

 הכלכלית _החברההמשכיר: שם
 ו/או בע"מ סבא כפר לפיתוח
   האתר בעל ו/או סבא כפר עיריית

 שם היזם: ____________
 משנה קבלני/או ו קבלנים/או ו

  

 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 חברת/  משכיראחר: ☒
 הניהול

 

 ת.ז./ח.פ. ____________ח.פ 

 מען: 

 

 מען:
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 :(ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 

    שכירויות והשכרות -096

 מערכות פוטווולטאיות -052 -074

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 

הודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או ת מבקש האישורלרע שינוי
 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקש

 

 חתימת האישור

 המבטח:

 כיסויים

 פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות 
 אחריות או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 פוליסה

תאריך 
 תחילה

 סכום/  האחריות גבול תאריך סיום
 העבודה שווי/  ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
 חריגים וביטול

 מטבע סכום 

כל הסיכונים 
 עבודות קבלניות

 ניתן) לדוגמה הרחבות
 לפרקי בהתאם לפרט

 (:הפוליסה

 סכומים לעדכן יש    
 לטבלה בהתאם

לנספח  1 בעמוד
הביטוח בהסכם 

 ההתקשרות

 318, 

309, 

 תחלוף על)ויתור  308
 שוכרים, דיירים כלפי

 אחרים זכויות ובעלי
 (להדדיות בכפוף) באתר 

313 ,314 ,316, 328 

 

 

 כלול      ופריצה גניבה

משווי  20%     עובדים עליו רכוש
 העבודות

₪ 

משווי  20%     סמוך רכוש
 העבודות

₪ 

משווי  10%     בהעברה רכוש
 העבודות

₪ 

משווי  10%     הריסות פינוי
 העבודות

₪ 

,  315, 329, 302, 318  ₪ 8,000,000     צד ג'
312 

322 

328 

 318  ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים

328 

        אחר
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 ביטוחי הקבע של היזם אישור -2.2ב' נספח

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי בתוקף פוליסת ביטוחמכתא לכך שלמבוטח ישנה אישור ביטוח זה מהווה אס
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 בו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.למעט במקרה ש

 *האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור*

 החברה המשכיר שם
 כפר לפיתוח הכלכלית

 עיריית ו/או בע"מ סבא
   האתר בעל ו/או סבא כפר

  שם היזם : __________

 נדל"ן☐

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

שכירות בנכס אחר: ☒
ב  המצוי

_________________ 

 

 

 משכיר ו/או חברת הניהול☒

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 

 ת.ז./ח.פ.  פ.ח

 מען מען : 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח

 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 

 יסההפול

 נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח תאריך סיום תאריך תחילה
 וביטול בתוקף

  חריגים

 כיסוי קוד לציין יש
 'ד לנספח בהתאם

 מטבע סכום

 רכוש 

 

     ₪ 309 

328 

 על)ויתור   308
 כלפי תחלוף
 שוכרים, דיירים

 זכויות ובעלי
 באתר אחרים

 (להדדיות בכפוף)

313,314,316, 
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 כיסויים

 302  ₪ 10,000,000     צד ג'

328 

307 

315 

321 

329 

 319  ₪  20,000,000     אחריות מעבידים

328 

        אחריות המוצר

        אחריות מקצועית

  -אחר

 תוצאתי אובדן

     ₪ 309 

328 

 על)ויתור   308
 כלפי תחלוף
 שוכרים, דיירים

 זכויות ובעלי
 באתר םאחרי

 (להדדיות בכפוף)

313,314,316, 

*** 

**** 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 

 096 -  שכירויות והשכרות 

 מערכות פוטווולטאיות 0520

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש רעתל שינוי
 השינוי או הביטול.

 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 3נספח ב'

 כתב התחייבות לשמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים
 

 :כדלקמן החברה כלפיהיזם ___, מתחייב בזאת בשם ______________, ת.ז. ____________ ,מטה החתוםאני, 
, לגלות, לפרסם, למסור, להודיע ולא, בתמורה שלא או בתמורה להעניק ולא, שהיא דרך בכל להעביר ולא, בסוד לשמור

 להביא או"(, החוזה)להלן: " PVשכירות שטחים וגגות לשם הקמת מערכות  לחוזה בקשר שלא, להשתמש או, להעתיק
 ביצוע לצורך להם דרוש זה סעיף מושא אשר מטעמי מי או/ו עובדי, המטעמ ומי העובדי החברה, למעט, אדם כל לידיעת
 באופן או/ו פה בעל או/ו בכתב, ידי על המועסקים אל או/ו אלי שיגיע אחר חומר וכל מסמך, נתון, מידע ידיעה כל, החוזה
 וכל, החוזה ביצוע מתוקף או, חוזהה ביצוע במהלך, חלקםב או במלואם, אחרת דרך בכל או/ו מגנטית במדיה או/ו חזותי

 "(.הסודי המידע: "להלן) ולאחריה תחילתה לפני, חוזהה תקופת במהלך זאת

, בכתב החברה אישור את לכך אקבל אם אלא, הסודי המידע של תיעודהיזם ם מטע מי ברשות או ברשותי לשמור שלא .1
 של תיעוד כל, המוקדם לפי, כן לעשותהחברה  מאת דרישה בלתק םע מיד או, חוזהה תקופת בתום, לחברה ולהחזיר

 .ידי על המועסקים ידי על או דיי על שהתקבל הסודי המידע

 ולנקוט הסודי המידע את בהקפדה לשמור. חוזהה בביצוע מטעמי למועסקים ורק אך הסודי למידע הגישה את להגביל .2
 כל כי ולוודא אחראי להיות. אחר לידי הגעתו או/ו דנואוב מניעת לשם הנדרשים הסבירים הזהירות אמצעי בכל

, בתמורה שלא או בתמורה יעניקו ולא, שהיא דרך בכל עבירוי ולא, סודיות על ישמרו חוזהה בביצוע מטעמי המועסקים
, ההחבר למעט, אדם כל לידיעת יביאו או, החוזה לביצוע בקשר שלא, ישתמשו או יעתיקו, יגלו, יפרסמו, ימסרו, יודיעו

 כולו הסודי המידע את, החוזה ביצוע לצורך להם דרוש זה סעיף מושא אשר מטעמי מי או/ו עובדיי, מטעמה ומי עובדיה
 .אליהם שיגיע ככל, ממנו חלק או

 החברה. של האחרים נייניהלע או חוזהל הקשורים החברה לנתונישלא לפרסם בכל צורה שהיא כל מידע הנוגע  .3

החוזה, לרבות כל היועצים,  בביצועהיזם ם מטע מהמועסקים אחד כל לידיעת זה ייבותהתח כתב של תוכנו את להביא .4
 .היזםהמומחים והקבלנים מטעם 

 באמצעות זה תחייבותה כתב הוראות פי על לפעול אישית יתחייבו החוזה בביצועהיזם ם מטע המועסקים שכל לדאוג .5
 .עליו חתימה

 בביצועהיזם ם מטע מהמועסקים אחד כל ידי על זה התחייבות בכתב האמורות ההתחייבויות מלוא לביצוע אחראי אהיה .6
 החוזה תקופת במהלך בתוקף ויהיו יחולו כאמור יהתחייבויותי. שילוחית אחריות לגבי הדין הוראות פי על, החוזה

 .בזמן הגבלה כל ללא, ולאחריה

 :למידע ביחס יחולו לא כאמור ההתחייבויות .7

 הנני בה אשר התחייבות כל מהפרת כתוצאה שלא, הכלל לנחלת כלשהו בזמן יהפוך אשר או הכלל נחלת הינוש .א
 ;החברה כלפי מחויב

 באופן החברה את שאעדכן ובלבד, מוסמכת רשות או שיפוטית רשות של לצו או/ו לדין בהתאם תידרש שמסירתו .ב
 .האפשר כמידת בכךה ל ואסייע כנגדה להתגונן הל אאפשר, המידע למסירת הדרישה בדבר מידי

 לעשות או למסור שלא מתחייב ואני ,1981-תשמ"א, הפרטיות הגנת חוק הוראות לי ידועות, לעיל מהאמור לגרוע בלימ .8
 .ל"הנ החוק להוראות בהתאם אלא, חוזהה ביצוע כדי תוך אלי שיגיעו ובמידע בנתונים שימוש

 כמפורט החוזה ביצוע לצורך בו להשתמש הזכות למעט, הסודי במידע זכות כל חברה המנהלתל תהיה לא כי לי ידוע .9
 בכל ויהיו הינם הסודי המידע לרשותי יועבר שבהם האמצעים יתר או/ו המגנטית המדיה או/ו המסמכים כל וכי, לעיל

 .בלבד החברה בבעלות ועניין צורך ולכל עת
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 לפגוע עלול, זה יבותהתחי כתב להוראות בניגוד, בו שימוש או הסודי המידע של גילוי או פרסום כי לחברה המנהלת ידוע .10

 להודיע מתחייב אני לפיכך. אזרחית או/ו פלילית אחריות העלי להטיל או/ו, נזקים הל ולהסב החברה של הטוב הבשמ
 כתב להוראות בניגוד סודי מידע נחשף כי או/ו הסודי במידע שימוש נעשה כי לי שהתגלה לאחר מיד, בכתב לחברה

 .החשיפה ומועד הסודי למידע שנחשפו הגורמים או הגורם זהות, שנחשף הסודי המידע מהו לרבות, זה התחייבות

 שכר זה ובכלל, בעקיפין ובין במישרין בין, הל שייגרמו הוצאה או נזק כל בגין החברה את לפצות יםמתחייבו אנ כן כמו .11
 .זה התחייבות בכתב כאמור מהתחייבויותיי התחייבות הפרת עקב, דיןך עור טרחת

התקשרותו בהסכם זה וביצועו על פי תנאיו אינה מעמידה ולא תעמיד אותו או מי מטעמו  ,כי תרומאש המצהירהיזם  .12
, במישרין או היזםלפי הסכם זה וביצועו לבין כל עניין אחר של  הבמצב בו קיים חשש לניגוד עניינים בין התחייבויותי

 יו, קשרים עסקיים ו/או אישיים. , מעמדו, עיסוקיו, לקוחותהיזםבעקיפין, לרבות כל דבר הנובע ממצבו של 

ודיע על כך מיד לחברה בכתב, והחברה תהא תכי בכל מקרה בו יתעורר חשש לניגוד עניינים כאמור,  תמתחייבהיזם  .13
רשאית לנקוט כל צעד שתמצא לנכון בעקבות הודעה כאמור, לרבות הבאת ההסכם לידי סיום, או הטלת מגבלות על 

 .היזםלא יוסר החשש האמור על ידי  וזאת אם או כל עודהיזם פעולת 

מבלי לגרוע מכל אפשרות אחרת של החברה להביא הסכם זה לידי סיום, בכל מקרה שבו ייוודע לחברה, בין באמצעות  .14
להימצא במצב של ניגוד  האו עלול המצויהיזם ובין בכל דרך אחרת, עובדות אשר לפי שיקול דעתה של החברה היזם 

על פי הסכם זה, תהא החברה רשאית להביא הסכם זה לידי סיום  הניינים בהקשר למתן שירותיעניינים או חשש לניגוד ע
כל טענה, דרישה או תביעה כלפי  חברה המנהלתובמקרה זה לא תהא ל -ימים מראש  (7חברה המנהלת שבעה )בהודעה ל

 החברה בקשר לכך.

 __________ולראיה באתי על החתום, היום _______ לחודש ___________ בשנת _

 אישור עו"ד

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' __________________, 

אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס' ___________ / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל  אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה

 וחתם/מה עליה בפני.

 

 _______________      _________________ 

 חתימה וחותמת       תאריך   
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 4ב'נספח 

 

 נספח קנסות ועיצומים 
 סכום הגדרה סעיף

לא יעקור היזם ולא יפגע בעצים  וצמחיה בעצים פגיעה

צמחיה קיימים אלא אם קיבל וב

אישור בכתב ומראש, מפקיד היערות 

האחראי על האזור הרלוונטי ומגורם 

המוסמך לכך בעירייה. בכל מקרה של 

פגיעה ללא אישור בעצים או בצמחיה 

 לשקם את הנזק  החברהתהיה רשאית 

. מלא הנזק בתוספת סכום פיצוי 

ש"ח לכל עץ שנעקר  500מוסכם בסך 

 100ש"ח לכל  3000 -ללא אישור ו 

מ"ר של גינה שנהרסה. אין באמור 

בסעיף זה כדי לגרוע מזכות העומדת 

עפ"י חוזה זה ו/או  החברהלרשות 

 עפ"י כל דין.

 

יום לאחר  90של כל יום מעבר ל עיכוב בהתקנת קירוי מגרש ספורט  עיכוב

 העברת הסכם שכירות למגרש ספורט 

 ליום עיכוב  ₪ 1,000

 בגין,  השכירות העברת במועד עיכוב שכירות בתשלום ה עיכוב

 המסוכמים למועדים מעבר יום כל

 ריבית חריגה  5.5%

פסולת בניה ו/או אחרת  המצאות האתר/או ו הרבים רשות לכלוך

הקשורה באופן ישיר לשוכר ו/או 

 לקבלני המשנה שלו 

לכל אירוע בתוספת עלות  ₪ 5,000

 הניקוי 

/או ו באתר בעבודות בטיחותי מפגע בטיחותי  מפגע

 שעובדים עובדים' כדוג -עצמו באתר

, בגובה עבודה ציוד ללא, ממוגנים לא

 נעולים לא סולמות, פתוחים שערים

 'וכו

, וכפל קנס בנפרדלכל אירוע  ₪ 5,000

 לאירוע חוזר. 

תחזוקה בקירוי חניונים ו/או  ליקוי

 מגרשי ספורט 

( ימים 5של מעבר לחמישה ) עיכוב

לתיקון ליקוי תחזוקה  בהגעת צוות

 שאינו בטיחותי בתשתית 

 של בעיכוב. עיכוב יום לכל ₪ 1,000

 לטפל רשאית החברה ימים 5 מעל

 חיוב ולהעביר עצמאי באופן בליקוי

 ליזם

 

 "ממע כוללים אינם לעיל המחירים*כל 
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 חלק ג' 

 

 מפרטים 
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 1נספח ג'

 תחזית כמות אתרים להשכרה והתפלגות לפי סוג

 
 

 

 הערות

 ברשימה זאת הערכה היא שמחצית הגגות הם ע"ג בטון ומחצית אסכורית .1

 "כבדר"ר מ 1400ו"ר מ 700 הם פתוחים ספורט מגרשי .2

 משטח החניון, הקמה אך ורק ע"ג שטח החניות ולא ע"ג המעברים 25%גודל חניונים מחושב לפי  .3

 דונם לפחות 30שטח קרקעי הוא  .4

 

  

אזור
גגות עד 

1000 מ"ר

גגות מעל 

1000 מ"ר
חניונים

מגרשי ספורט 

פתוחים

שטח 

קרקעי

1א

11151ב
201511151ג
221588ד
16844ה
ו

812ז
1010241ח
ט

5546י

6י"א
66י"ב
20י"ג
י"ד
ט"ו

73.053.054.096.04.0סה"כ
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 2נספח ג'

 סולארי PVו/או לשטח לשם הקמת מערכת  הסכם שכירות לגג

 

 

    נוסח תוספת להסכם בגין אתר _________            

 

 ______________נת _________ שחודש __ ל ביוםב__________ שנערך ונחתם 

 
 ______________________ בין:

   

  ______________________ 

    

 מרח' __________________  

 " (השוכר: )" אשר ייקרא  להלן                         

 אחד -מצד     

 

 511638462 סבא בע"מ  ח.פ. -החברה הכלכלית לפיתוח כפר לבין:

    סבא -, כפר 11מרחוב התע"ש   

 " (המשכיר: ) "-אשר תקרא להלן                           

     

 שני -מצד     

    

 

של  11/2020"( בעקבות מכרז מס' הראשי ההסכםהסכם מיום ____ )להלן: "בין המשכיר והשוכר נחתם ו הואיל:

תחתם תוספת "(, ובהתאם להוראות המכרז וההסכם הראשי ביחס לכל אתר המכרזהמשכיר )להלן: "

הסכם נפרד  אינה וז תוספתוסיף על הוראות ההסכם הראשי. הצדדים מבהירים כי תאשר  להסכם הראשי

סתירה בלבד לגבור על הוראות  ת להוסיף על הוראות ההסכם הראשי ובמקרה שלבאו תוספת זווכי הוראות 

 ההסכם הראשי.

 

 אתר המצוי בכתובת __________ וידועים כגוש ___ חלקה ____ ובווהמשכיר הינו המשתמש והמחזיק ב והואיל:

המשתרע על  עי(בטון/ מבנה עם גג אסכורית/ מגרש ספורט / חניון / שטח קרק __________ )מבנה עם גג 

 את האתרלשוכר  משכירהמשכיר ואשר   "(האתר" או "המקרקעין: "להלן)________מ"ר  –שטח של כ 

 לייצור המתקן" : – )להלןמתקנים פוטו וולטאים לייצור חשמל באמצעות אנרגיה סולארית לשם  הקמת 

 ;("חשמל לייצור המתקנים"  או "חשמל
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, 2.6.2008מיום   216(,  ישיבה מס' רשות החשמללשירותים ציבוריים חשמל )להלן: ובהתאם להחלטת הרשות       והואיל:

 –ניתן להתקין מתקנים פוטו וולטאים, לצריכה  עצמית ולהעברת העודפים, בתמורה, לרשת החשמל )להלן 

 (;2.6.08 החשמל מיום החלטת רשות

 

 

ולהעביר על שמו את מונה החשמל  המשכירחשמל של את חיבור ה מהמשכירלהעביר על שמו  נדרשוהשוכר        :והואיל

, זה באתר ולהקים באמצעות מונה חשמל  : "המונה"(להלן) לאתרשמספרו_______________ אשר שייך 

 (;"חשמל לייצור למתקנים הקונסטרוקציה" : –יותקנו המתקנים לייצור חשמל )להלן  שעליה קונסטרוקציה 

 

כתוספת על הקבוע בהסכם  תוספת זוגדיר את יחסיהם המשפטיים ביניהם במסגרת וברצון הצדדים לקבוע ולה :והואיל

 ;הראשי

 

 

 בין הצדדים כדלקמן:צהר הותנה והוו הותנההוסכם,לפיכך 

 

 מבוא  .1

 . הויפורש ביחד עמ המהווה חלק בלתי נפרד ממנ וז תוספתלהמבוא   .א

 פרשנות הסכם זה. כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא יהיה להם כל משקל ב  .ב

 

 הצהרות המשכיר  .2

 .ביום מסירת החזקה היה המושכר בחזקתו של המשכיר מצהיר כי המשכיר  .א

 המשכיר מצהיר כי לא ננקט בקשר למושכר כל הליך  משפטי על ידי מי מהרשויות.  .ב

 וזאת למשך כל תקופת תוספת זוהמשכיר מתחייב להשאיר את המונה במצבו כפי שהוא במועד החתימה על  .ג

 השכירות. 

שוכר, ובכלל זה לבצע כל פעולה ולחתום על כל מסמך לצורך הגשת הבקשות לסייע להמשכיר מתחייב  .ד

המתאימות וקבלת ההיתרים הדרושים להקמתו והפעלתו של המתקן לייצור חשמל ובלבד שפעולות אלו לא 

 . המשכיר ויהיו בכפוף לכל דין ו/או מחוייבות אחרת כלשהי של ישיתו עליו הוצאות כלשהן

או הסגות /או משכנתא ו/או משכון ו/או שיעבוד ו/או עיקול ו/במונה חופשיות מכל חוב ו המשכיר כי זכויות .ה

או כל זכות צד שלישי אחרת מכל מין וסוג שהוא, למעט שעבוד ו/או משכון ו/או המחאת /או הפקעות ו/גבול ו

 למעט למול המשכיר עצמו ולמול בעל הנכס. זכות לבנק מלווה והן ישארו כאלו לכל אורך תקופת השכירות

 הצהרות השוכר  .3

 . בהסכם זה ההשכירות הקבועתקופת ם והשוכר מצהיר בזאת כי ידוע לו שהמושכר מושכר לו אך ורק עד לת .א

המבנים וכן כל הבנוי והמחובר למקרקעין נבנו בהתאם להיתר בנייה שניתן כדין וכי כי בדק וכי השוכר מצהיר  .ב

 גות בנייה;אין בהם כל חרי
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יהיו לו כל טענות או  שוכר את המושכר וכל אשר נמסר לחזקתו ושימושו במצבם כפי שהם ואין לו ולא  השוכר .ג

 .,למעט טענות בגין מום ו/או פגם נסתר כפוף למצגי המשכיראו הטעיה/טעות ו, דרישות בגין אי התאמה, פגם

 

 המושכר והשימוש במושכר .4

התקנת והפעלת המתקנים לייצור חשמל  למטרת אך ורק ושכר הינווסכם ומוצהר בזאת כי השימוש בממ .א

 "(.מטרת ההעברה)להלן: "בלבד של השוכר בלבד וכי שימוש זה הינו שימוש ייחודי ומכירת החשמל 

אחרת, אלא אם קיבל לכך  ולא לכל מטרה ת ההעברההשוכר מתחייב בזאת להשתמש במושכר אך ורק למטר .ב

 את הסכמת המשכיר מראש ובכתב.

חובה כלשהי לתשלום חיובי  השוכרלמען הסר ספק מוסכם על הצדדים, כי אין באמור לעיל כדי להטיל על  .ג

 .  המשכיר ו/או על המשכיר הראשיחשמל לחח"י ו/או לצדדים שלישיים אחרים ואלה ימשיכו לחול על 

 

 פת השכירותתקו .5

שהינה במועד חתימת קה במושכר תקופת השכירות הינה כקבוע בהסכם הראשי ואשר תחל במועד מסירת החז .א

. על אף הצדדים על תוספת זו או במועד אחר ככל שיודיע על כך המשכיר, כמפורט בהוראות המיוחדות שלהלן

 ב להלן תקופת השכירות האמורה תגבר.5 ףתקופת שכירות אחרת בסעי נתהאמור, ככל שמצוי

קבוע שונה מ תקופת שכירותיש לקבוע תקופת השכירות הינה: ___________________ ]יש להשלים ככל ש .ב

 בהסכם הראשי[.

 

 ביצוע עבודות והקמת המתקנים לייצור חשמל, אחריות ועלויות .6

השוכר מתחייב לבצע על חשבונו ובהתאם לתכנית בינוי מאושרת ולהיתר כדין, את כל העבודות הנדרשות לשם  .א

 ם לייצור חשמל, אותם התחייב להקיםבניית הקונסטרוקציה למתקנים לייצור חשמל והקמת כל כמות המתקני

 יום מיום קבלת החזקה.  90בהפעלתם וכל זאת בתוך  ולהתחיל

השוכר יהיה רשאי להתקין מספר מתקנים בהתאם לקיבולת של המושכר. העבודות והקמת המתקנים יהיו  .ב

 בהתאם לתכניות בינוי מפורטות. 

ר לרשת החשמל הארצית ולאפשר לחברת  בכפוף לאמור להלן, המשכירה מתחייבת לאפשר לשוכר להתחב  .ג

או לשוכר במקומה, לבצע את כל העבודות הנדרשות לשם חיבור המושכר לרשת החשמל הארצית, /החשמל ו

לרבות כל העבודות הכרוכות העברת קווי מתח גבוה או מתח עליון עליים או תת קרקעיים דרך המקרקעין 

וכר להתחבר למונה/י החשמל הקיימים ולהזמנת מונים למושכר, וכן במידת הצורך, להמחות את זכותו לש

או \נים לצריכה עצמית שיתקין השוכר במושכר, והכל בהתאם לאמות המידה ו \חדשים, ולתקבולים ממתקן

 או חברת החשמל. \דרישות הרשויות ו

קרה באתרים ישירות לחח"י ובכל מהעצמית שלו המשכיר מתחייב לדאוג להוראות קבע בגין צריכת החשמל  .ד

 לא ישלם השוכר את חשבונות החשמל של המשכיר.
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 דמי שכירות: .7

 דמי השכירות הינם כקבוע בהסכם הראשי. .א

  לנכס מסוג ___ שהינו סוג הנכס המושכר. ,במכרז משכירדמי השכירות למ"ר הינם ____ בהתאם להצעת ה .ב

 באתר הנ"ל השוכר יקים מערכת ע"ג שטח כולל של ___________ מ"ר. .ג

 .₪דמי השכירות החודשיים הינם בסך של ________ הווה אומר  .ד

 .הצדדים בין שנחתם'" ב"מסמך  ההתקשרות להסכם בכפוף יהיה התשלום .ה

צריכת מים וחשמל של השוכר הקשורה לפעילות, יותקן מונה מתאים על חשבון השוכר לשם  במידה ותהיה .ו

 ההתחשבנות.

 

 :הוראות מיוחדות ושונות .8

 

 ורטויכללו ויפ הראשי ההסכם הוראות את משנה ואשר יחודי באופן לאתר הנוגעת תמיוחד הוראה/או ו שינוי כל .א

 שינוי כל יחול לא כאמור מיוחדות הוראות יפרטו שלא ככל. לאתר הספציפיים ההתקשרות לתנאי בהתאם להלן

 .הראשי ההסכם להוראות ביחס

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________

 [שנדרש ככלמה ל]להש

 -לצד השני כתובת הצדדים לענין הסכם זה הם כאמור להלן כל לא שונו ע"י מסירת הודעה בכתב  .ב

 

 המשכיר: כאמור במבוא להסכם זה.

 

 .אמור במבוא להסכם זהכ    השוכר:                     

 

ל הודעה אשר תישלח בדאר רשום לפי הכתובת האמורה בסעיף קטן )א(, ובאם נמסרה הודעת שינוי לפי הכתובת כפי ה.    כ            

 בדוא"לכן ניתן לשלוח הודעות  ימים מתאריך משלוח ההודעה. 3תם ששונתה תיחשב כאילו ונתקבלה ע"י הצד השני ב

 ובתנאי ששולח ההודעה יוודא כי ההודעה נתקבלה אצל הצד השני וירשום את זהות מאשר קבלת ההודעה.

 

או למושכר יהיה בבית המשפט המוסמך /מוסכם כי מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בכל דבר וענין הקשור להסכם זה ו .ו

 ר סבאבכפ

 

למען הסר ספק מצויין בזאת כי במקרה והשוכר הוא יותר מאחד, כל מקום בו נאמר "השוכר" כל אחד מהם במשמע  .ז

 והתחייבויות השוכר על פי הסכם זה הן יחד ולחוד.
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 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

____________       __________ 

 השוכר                                                                                                             המשכיר               

 
 

 

 השוכרתאישור עו"ד החברה      

 

 "(השוכרתאני הח"מ, עו"ד _____________ המשמש כיועץ המשפטי של _____________ )להלן:"החברה  

ר ________________ החתומים על הסכם זה ועל הנספחים מ \מר ________________ וגב'\מאשר בזאת כי גב'

ידי החברה –וכי נתקלה כדין על  השוכרתהינם מורשי החתימה המוסמכים מטעם החברה  השוכרתלו בשם החברה 

מחייבת את החברה  השוכרתהחלטה להתקשר בהסכם זה וכי חתימת מורשי החתימה מטעם החברה  השוכרת

 או הנובע ממנו.\להסכם זה ו לכל דבר וענין הקשור השוכרת

                 

                                                                                       ___________________________ 

 ,עו"ד                                                                                   

 

 המשכירו"ד אישור ע

 

אני הח"מ, עו"ד__________, המשמשת כיועצת המשפטית של החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ             

ת בזאת כי מר _______________החתום על הסכם זה ועל הנספחים לו בשם \" (, מאשרהמשכירה )להלן: "החברה

ן על ידי החברה להתקשר בהסכם זה, וכי חתימתו החברה הינו מורשה החתימה המוסמך מטעמה, וכי נתקבלה כדי

 או הנובע ממנו.\מחייבת את החברה לכל דבר הקשור להסכם זה ו

                                                                                                              
________________________ 

 עו"ד                                                                                    
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 3נספח ג'

 הוראות בטיחות והוראות עבודה

 בטיחות באתר .1

לצורך ביצוע העבודות ועד למתן הודעה על קבלת מתקן, אחראי הקבלן  "(קבלןהליזם )להלן: "מיום מסירת האתר  .1.1

נמצא ושיימצא בו, ועליו לנקוט בכל האמצעים, הזהירות והבטיחות לשמירת האתר ולהשגחה מלאה עליו ועל כל ה

המתחייבים מאחריות זו. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לבטיחות העבודות והעובדים ו/או למי מטעמו ולנקיטת 

כל אמצעי הזהירות הדרושים על פי כל דין רלוונטי, לרבות חוק למניעת תאונות עבודה. הקבלן ינקוט בכל אמצעי 

הירות הדרושים על פי חוק להבטחת חיי אדם ורכוש באתר ו/או בסביבתו בעת ביצוע העבודות, ויקפיד על הז

 קיום כל הוראות החוק.

לצורך ביצוע העבודות, נוטל על עצמו הקבלן את מלוא החובות המוטלים עליו, ככל שאלו מוטלים עליו על פי דין,  .1.2

עבודה, לרבות כל התקנות, ההוראות והצווים שפורסמו מכוחו כמבצע העבודות על פי כל דין העוסק בבטיחות ב

 ו/או שיפורסמו מכוחו בעתיד ויהיה אחראי לביצוע מלא ומדויק של כל ההוראות הכלולות ו/או שיכללו בהם.

למען הסר ספק מובהר מפורשות, כי כל החובות המוטלות על הקבלן כאמור בהסכם זה ו/או על פי כל דין יחולו גם  .1.3

ודות המבוצעות על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו, לרבות קבלני משנה וקבלנים אחרים וגורמים לגבי עב

 אחרים ו/או עבודות המבוצעות על ידי מי מטעמם ו/או בשמם.

הקבלן יתקין אמצעי בטיחות באתר בין אם קבועים ובין אם לאו. "אמצעי בטיחות" משמע כל אלמנט או מרכיב  .1.4

פי דין כדי לאבטח את העובדים ו/או הציוד באתר ובלבד שלא יפגע במבנה ותפעולו פגיעה מהותית -אשר יידרש על

ובלתי הפיכה, כדוגמת סולמות, טבעות עיגון, כבלי פלדה, משטחים מונעי החלקה וכו'. הקבלן יסדיר ויתקן כל 

   נזק שנגרם עקב התקנת אמצעי הבטיחות.

 בטיחות/ממונה  קצין עם להתקשר הקבלן על. הרשות/  החברה של ותהבטיח קצין"י ע יאושרו הבטיחות אמצעי .1.5

 .(חינוך מוסדות)למשל  האתר סוג את התואם

מכל אחריות וחובה מכל סוג שהם שיהיו מוטלים ו/או יחולו בקשר עם  המטעמו/או מי  החברההקבלן משחרר את  .1.6

 אשר נגרם במישרין בזדון.בטיחות בעבודה ו/או שמירת העובדים ורווחתם כאמור לעיל, למעט נזק 

הקבלן יתקין מנעולים בדלתות ובסולמות אשר משמשים מעבר וגישה אל המערכות וידאג כי יהיו נעולים בכל עת.  .1.7

 באחראיותו לספק עותקים מהמפתחות למנהל מטעם החברה ולמנהל המתקן.  

 איטום .2

 .החברהטום מקצועי מטעמו מאושר ע''י לפני התקנת הקונסטרוקציה, יוודא הקבלן את תקינות האיטום עם יועץ אי .2.1

הרכבת הקונסטרוקציה לא תפגע בשום מקרה באיטום הקיים ולא תתבצע חדירה או חיבור  -עבור גגות בטון  .2.2

המערכת ו/או המתקנים דרך האיטום המצוי על הגגות. חיבור לגג יתבצע במידת הצורך רק לדפנות הגג מעל 

 לגובה האיטום.

 למשך כל תקופת השכירות.תקלות איטום בכל אחד מהגגות  הקבלן יהא אחראי לתיקון .2.3

יהא הקבלן אחראי לתקן תקלות איטום בכל גג בו תתגלה תקלה באזור בו מונחת המערכת.  השכירותבתקופת  .2.4

 .עלות התיקוןכל  תקלה ולתשלום תחזוקת ותיקון כל אחראי ליהיה הקבלן 

ת ממפלס הגג באופן שיאפשר ביצוע עבודות איטום ככל הקבלן יתקין את קונסטרוקציית הפנלים כך שהיא מוגבה .2.5

 שיידרשו. 

שעות ממועד )שבעים ושתיים(  72הקבלן יטפל בכל טענה לנזילות או רטיבות בתקרת הגג עליו מותקנת המערכת תוך  .2.6

לתקן בעצמו ולחייב הקריאה לשביעות רצונם של המזמין ו/או נציגיו. במידה והקבלן לא יטפל בטענה כאמור, 
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 .תהיה הזכות לחלט את ערבות הקבלן הקבלן, לחברה  את

 

 תשתיות גובלות .3

הקבלן מתחייב, כי ידאג לבצע את כל הפעולות הנדרשות, באופן מיטבי, על מנת למנוע פגיעה בתשתיות גובלות  .3.1

ביצוע  באתר, לרבות ומבלי לגרוע, קווי חשמל ועמודי חשמל, קווי טלפון, צינורות להובלת מים וקווי ביוב, במסגרת

העבודות. היה ובמסגרת ביצוע העבודות יפגעו ו/או יהרסו תשתיות כאמור כתוצאה מביצוע העבודות על ידי הקבלן 

ו/או קבלני המשנה של הקבלן ו/או מי מטעמו, ידאג הקבלן, על חשבונו, לשקם ו/או לתקן ו/או לשחזר ו/או להחליף 

 מותו וזאת באופן מיידי.את התשתיות ההרוסות ו/או הפגומות להחזרת המצב לקד

 כללי .4

 ישראליים תקפים. בתקנים המעודכנים ותקנותיו -1954 יד"תש החשמל חוק לפי תתוכנן החשמל מערכת 4.1

העירייה, מנהל האתר ו/או נציגו מראש בדבר כניסה למתחם האתר לביצוע כל החברה / הקבלן יתאם עם נציג  4.2

 עבודה ולרבות תחזוקת המערכת.

 פסולת וציוד שאין בו צורך כגון אנטנות וכו' ע''פ הנחיית נציג העירייה. הקבלן יפנה מהגג 4.3

בהתאם להנחיות יועץ מיזוג  יזםבמידה וקיימים על הגג מעבי מזגנים המפריעים להתקנת המערכת, על הקבלן להז 4.4

 שנה.לאוויר ובאישור נציג העירייה. בגמר העתקתם ובדיקתם, הקבלן ייתן אחריות 

 ג ייעשה ע''י עגלה עם גלגלי אוויר או פתרון אחר ובלבד שלא ייפגע איטום הגג. שינוע ציוד על הג 4.5

כל הציוד יונף לגג עם מנוף בכושר הנפה מתאים, יונח על גבי משטחים חלקים, ויפוזר על הגג בהתאם להנחיות  4.6

 קונסטרוקטור של הקבלן. 

 יהיו מוגנים מקרינת השמש. כל חומר פלסטי או בידוד פלסטי כגון ארונות וקופסאות חשמל וכבילה 4.7

להבטיח את יציבות הגג ועיגון המערכת אליו. הקבלן ידאג לכך שגם  מהקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים ע'' 4.8

במזג אוויר לא צפוי וסוער, לא יתנתקו אלמנטים, ויהוו בעיה בטיחותית לסביבה. בסיום ההתקנה, ינפיק הקבלן 

 ר את יציבות הגג, ואת ההתקנה באופן תקני וסופי.אישור של מהנדס קונסטרוקציה אשר מאש

 יש לשמור על ניקיון האתר בצורה רציפה במהלך ובתום ביצוע עבודות ההקמה. 4.9

 חל איסור מוחלט לרתך ו/או להלחים ו/או לנסר אלמנטים מתכתיים כל שהם בתחום גגות שיש בהם אלמנט איטום. 4.10

 תקנות משרד החינוך והוראות כיבוי אש.יש לעמוד בדרישות כיבוי אש במוסדות חינוך ע''פ  4.11

 תכנון 5

 לפני ביצוע העבודה את כל התכניות המפורטות להלן: -של המנהל הקבלן ימסור לבדיקה 5.1

 סימון המבנה, תוואי, נקודות פריקת ציוד, מיקום ממירים, מונה ייצור, ארונות חשמל. –תכנית מיקומים  א.5.1

 תכנית פריסת פנלים. ב.5.1

 ללת פרטי חיבור לגג.תכנית קונסטרוקציה הכו ג.5.1

 .ACו  DCתכנית חד קווית  ד.5.1

 תכנית הארקות הכוללת מיקומי פה''פ. ה.5.1

 תכנית תוואי תעלות הכוללת מיקומי קופסאות. ו.5.1

 תכנית תשתית. ז.5.1

 תכנית מיקום והצבת ממירים. ח.5.1

 תכנית ארונות חשמל. ט.5.1

 תכנית מסגרות הכוללת כלובי ממירים וסולמות. י.5.1
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 תכנית מיקום מדרכים במידת הצורך. יא.5.1

 פנלים וממירים. מפרטי יב.5.1

 לו''ז התקנה. יג.5.1

 אישורי בדיקות )קרינה/קונסטרוקטור / חשמל וכו'( יד.5.1

 .ו/או המנהל מטעם החברה יש לאשר מחדש מראש ובכתב כל שינוי בתכנית שאושרה ע''י היועץ הטכני  5.2

תכולת תיק דרישות המתקן וכן ישמר בארון סגור עותק של תיק המתקן.  יועבר לחברה עותק מתיקבגמר התקנה  5.3

 המתקן יוגדרו על ידי המנהל.

 ם לתכנון, התקנה והפעלת המערכותסטנדרטים מנחי 6

 תקנים טכניים: 6.1

 ומאושרים על ידי חברת החשמל. IEC ,61215 IEC 61730פנלים:  א.6.1

והם מהסוג המאושר על ידי חברת החשמל ונושאים  CE ,0126-1-1 DVE ,TUVממירים: עומדים בתקני  ב.6.1

 אישור מכון התקנים הישראלי.

 תקנים כלליים: 6.2

ציוד ומערכות חשמל פי –. 65IPברמת אטימות  ISO 9000 -ו ISO-9002קן לוחות חשמל מיצרנים בעלי תו ת א.6.2

 דרישות חברת חשמל לישראל )חח"י(, תקנות משק החשמל וחוק החשמל בארץ.

( וכל 1516, 1419)מחליף  61439, 1220, 1173, 918, 728, 466, 414עמידה בתקנים ישראלים רלוונטיים )כמו  ב.6.2

 תקן אחר הנדרש על פי היישום.

 קום מכלוליםמי 6.3

הממירים ימוקמו על פי הנחיות משרד איכות הסביבה ו/או משרד החינוך בעניין מרחקי בטיחות של ממירים  א.6.3

 ממקום שהות קבע של בני אדם, ועל פי תקני חברת חשמל וכו'.

הממירים ימוקמו במקום נגיש ובהתאם לתכנון שהוצג ובאישור ח''ח, בתוך כלוב ייעודי ועל במה ייעודית  ב.6.3

דת הצורך, שתיבנה לצורך כך ע"י הקבלן. הכלוב יהיה נעול במנעול רתק, מוגן מפני גניבות, מקורה במי

 והממירים לא יהיו חשופים לשמש.

 קופסאות חיבור מערכי הפנלים יותקנו במקום מוצל או תחת הפנלים. ג.6.3

 ממירים 7

 .VDE 0126-1-1ו  CE ,TUVבתקנים  עומד הממיר 7.1

 או יותר( או לחילופין יותקנו בחדר סגור ו/או בארונות אטומים.  IP54מותאמים להתקנה חיצונית )יהיו  7.2

 ו/או המנהל מטעם החברה היועץ הטכניס"מ ממשטח הטיפול. בהתאם לחוק חשמל באישור  50-200 –גובה התקנה  7.3

 לאחר הצגת תוכניות.

 . התקנים , מכון מאושרים לשימוש ע"י חח"י ממירים 7.4

 שילוט יוצב ראשי ללוח חשמל בסמוך או כבאים בפאנל עם שילוט מתאים כאשר במקום נגיש יותקנו הממירים 7.5

 במבנה. המהפך מיקום על המורה

כולל מנגנון נעילה בהתאם  סגורים כלובים או/ו מגולוון פח או מגלוון ברזל קונסטרוקציית גבי על הממירים יותקנו 7.6

 .לאופי האתר, הוראות היצרן, דרישות הביטוח וחברת החשמל

זור השהיה הקבוע הקרוב ביותר, במוסדות ציבור דורשת החברה מאלפחות מטרים  4ירים יותקנו במרחק של הממ 7.7

 עותקים של תוצאות הבדיקה יועברו לידי החברה. בדיקת קרינה מקדימה ובדיקה שנתית. 

יש פריצת החברה רשאית להתקין ציוד ניטור רציף בעל אפשרות ניתוק אוטומטי של המערכת /הממירים במידה ו 7.8
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 קרינה מהממירים. 

כלומר שלא יהיה שינוי  -גידול בכמות הקרינה לאחר התקנת הממיר אפסהנחיות הבטיחות של החברה מגדירות  7.9

 ברמות קרינת הרקע. 

 קונסטרוקציה ומסגרות. 8

 .109ות"י  412, ת"י 414הקונסטרוקציה תעמוד בכל התקנים הישראלים הרלוונטיים כולל ת"י  8.1

נו אביזרי עיגון תקניים , יותקויועץ הבטיחות עבודות, במידת הצורך ובהתאם להוראות עבודה בגובהטרם תחילת ה 8.2

 מאושרים ע''י קונסטרוקטור.

 או כל פעולה אחרת שעלולה לפגוע בטיב הגג. / קידוח הקבלן לא יבצע על הגג כל חיתוך/ריתוך/השחזה 8.3

ת הנושאת( ייעשה על ידי קונסטרקטור מורשה מטעם התכנון, הפיקוח והאישור הסופי של הקונסטרוקציה )המערכ 8.4

 קמ"ש. 130 לפחות הקבלן ובהתאם לכל התקנים והנחיות הבטיחות. עמידת המערכת ברוחות של 

ו/או  הקבלן יתכנן את המתקנים כך שיאפשר פירוקם בתום תקופת הסכם השכירות ו/או פירוקם והתקנתם מחדש 8.5

 (.או בניית קומה נוספת וכו' גג)במקרה של צורך בטיפול באיטום ה העברה

התקנת המתקנים ע"ג הגגות תבוצע ללא פגיעה בגג או בקונסטרוקציה הקיימת בכל היבט שהוא למעט קידוחים  8.6

 לשם התקנת הקונסטרוקציה במקרה בו הגג הוא איסכורית.

לאלתר ע"י  התכנון, הביצוע והתחזוקה של כל המתקנים לא יפגעו באיטום הגגות. כל פגיעה באיטום תתוקן 8.7

 הספק/הקבלן.

ם בגובה סולמות עליה לגג תקניים  בעלי מנגנון נעילה וחופת מגן, יהיו עשויים מברזל מגולוון. שלב ראשון של הסול 8.8

 ונעול בכל עת.  מ' יהיה ניתן לשליפה 2.2

 אופן ההתקנה בפועל. את קונסטרוקטור עם סיום ההקמה המאשר הקבלן יציג אישור 8.9

 והארקות ות , התקנחשמלתוכניות  9

 -על גבי הגג ואליו ACיש להפיק תוכנית חשמל ולאשר אותה למול המנהל מטעם החברה בגין הולכת והעברת כבלי ה 9.1

 מטעמי קרינה ואסטתטיקה. 

 וחוק החשמל ויתוכננו לעמידה בזרם קצר תואם למתקן. 61439לוחות חשמל יורכבו בהתאם לת"י  9.2

 שמל.חפירה והטמנה של כבלי הזנה על פי חוקי ח 9.3

 . 61386כבלי החשמל יהיו שלמים לכל אורכם ועשויים מחומר כבה מאליו ומותאם לת''י   9.4

ככל שיידרש ע''י ח''ח, באחריות הקבלן לספק יכולת שליטה ובקרה על מקדם ההספק ומקדם הייצור, ולפתור כל  9.5

נות בעקבות חיבור בעיה הנוצרת בעקבות חיבור המערכת לרשת החשמל. ככל שישתנה מקדם ההספק במקום הצרכ

המערכת, יהיה זה באחריות הקבלן לתקן ולהחזיר את ערך מקדם ההספק אל קדמותו. הקבלן ישלם עבור כל קנס 

 שיתקבל מח''ח בקשר למקדם ההספק. 

 יועבר לחברה אישור מהנדס חשמל על תקינות ההתקנה ותוכניות החשמל  9.6

 כיבוי אש 10

 יירשם ''במבנה זה קיימים פנלים פוטווולטאים''.יותקן שילוט פולט אור בכניסה למבנה בו  10.1

, ובגמר ההתקנה יש להגיש לשירותי הכבאות 1220אמפר יש להתקין מערכת גלאים ע''פ ת''י  63לארונות חשמל מעל  10.2

 אישור מעבדה מוכרת.

 , ארונות כבים מאליהם. 61439בהתאם לת"י  10.3

''ב הנמצאים בגג, תהיה מופרדת אש ע''י אלמנט עמיד התקנת מערכת בסמוך למתקני מיזוג אוויר, לוחות חשמל וכיו 10.4
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 מטר לפחות. 2אש או שתהיה מרוחקת משאר המתקנים הסמוכים בגג במרחק של 

 שילוט  11

 סימון ושילוט בחריטה. 11.1

 שילוט הכוונה על גבי ארון החשמל הראשי אשר מורה על מיקום הממירים . 11.2

חות חשמל, מפסקי בטחון, כבלים, מערכת ההארקה וכו' כל האביזרים, קולטים סולאריים, קופסאות חיבורים, לו 11.3

 .UVישולטו בשילוט תקני ויעוגן למקומו על פי התקן. כל שילוט אשר יותקן חיצונית יהיה מוגן 

 קרקעיים יסומנו אף הם.-תוואים תת 11.4

 תוכניות חשמל ותיק מתקן יהיו זמינות בארון מסומן וסגור בצמוד למערכת  11.5

 בטיחות 12

 כללי: 12.1

 .מטעם החברהצעו אך ורק בתאום מראש ובאישור מנהל עבודות יתב א.12.1

 מנהל העבודה מטעם הקבלן הינו ממונה הבטיחות לאתר מבחינת החברה.  ב.12.1

באחריות ממונה הבטיחות באתר יש לקבל תדריך מהמנהל מטעם החברה טרם תחילת העבודה באתר, ויש  ג.12.1

 להעביר תדריך בטיחות לכל עובדי הקבלן וקבלני המשנה. 

 יק בטיחות לאתר ובו האישורים של העובדים השונים ותיעוד תדריכי הבטיחות. יש לקיים ת ד.12.1

 יש להשאיר מעברים פנויים כך שלא יהיו מכשולים להליכה בין כל חלקי המערכת. ה.12.1

המנהל מטעם החברה בשעות ומועדים אשר אין תתואם מראש עם )הנפות וכו'( פעילות המוגדרת כמסוכנת  ו.12.1

 .מבנה ריקסכנה למשתמשים במבנה ו/או ה

 סולמות יהיו נעולים בכל עת בשעות פעילות האתרים.  ז.12.1

 לא יושארו ציוד ו/או כלים בשטח האתרים ו/או ללא השגחה במהלך שעות העבודה ולאחריהן. ח.12.1

 ציוד מגן: 12.2

 יש להשתמש בציוד המגן הנדרש לפי סוג העבודה ואופייה. א.12.2

 .תקיןיש להשתמש בציוד המגן האישי  ב.12.2

 תוקף בדיקתו. אל תשתמש בציוד/מכשור שפג ג.12.2

 חשמל: 12.3

  מנהל מטעם החברהאין לנתק את הזנת המבנה ללא אישור ובתיאום מראש עם  א.12.3

 אין לבצע אלתורים בחשמל. ב.12.3

 השימוש בכלים חשמליים מטלטלים, מותר אך ורק כאשר הם בעלי בידוד כפול. ג.12.3

 יש לאבטח כל כבל חשמלי המוביל חשמל מפני פגיעה מכנית. ד.12.3

 מלאי מוסמך תחת פיקוח מהנדס חשמל.כל עבודות חשמל תבוצע ע"י חש ה.12.3

 גידור: 12.4

 איזורי העבודה כפי שיונחה על ידי יועץ הבטיחות.ו/או יסמן ו/או ישמור על הקבלן יגדר  א.12.4

לא  כאשריעשה על פי התקן ועל פי הנחיות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך )בכל האמור במוסדות חינוך( .  גידור ב.12.4

הגידור יתוחזק באופן שוטף  מטר לפחות. 1כורית חדשים בגובה הגידור יעשה על ידי לוחות איסמוגדר אחרת 

 ויישמר במצב תקין בכל זמן העבודות.

 בשלטי אזהרה והכוונה כפי שיימסר לו ע"י יועץ הבטיחות. אתר העבודההקבלן ישלט את  ג.12.4

 .ןו/או ע"ג הגג כשאינו מעוג הקבלן לא יאכסן או יעבוד או יניח כל חפץ או ציוד מחוץ לאזור המגודר ד.12.4
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 . יותקנו בגידור לשימוש הקבלן. הקבלן ידאג לשמור שערים אלו נעולים בכל עתו/או סולמות  שערים  ה.12.4

 הקבלן יפנה פסולת באופן שוטף למניעת הצטברות מפגעים. ו.12.4

 :1139פיגומים ועבודות גובה עפ"י ת"י  12.5

 ודה בגובה עבודות בגובה יעשו על פי החוקים והתקנים הרלוונטים והנחיות הבטיחות הכלליות לעב א.12.5

טון לפחות  2כל העובדים בגובה יצוידו ברתמות בטיחות תקניות מעוגנות לנקודות בעלות כושר מעמס של  ב.12.5

 וכובע מגן ייעודי לעובדי גובה.

 וכשרו לעבודה בטוחה בגובה ותעודתם בתוקף.יכל העובדים באתר  ג.12.5

 בדיקת הפיגומים באתר ע"י מנהל עבודה בהתאם לתקנות וירשם בפנקס הכללי. ד.12.5

 מטר( יודרכו ויוסמכו כחוק על ידי מדריך מוסמך לעבודות גובה. 2כל העובדים בגובה )עבודה בגובה מעל  ה.12.5

 כל העובדים אשר עולים על פיגומים ממוכנים או במות הרמה יודרכו על ידי מדריך מוסמך.   ו.12.5
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 4נספח ג'

 וע"ג גגות אסבסט וחיםלהגדרת עבודה בהקמת קונסטרוקציה בשטחים פתנספחים טכניים 

 בסיסי טכני מסמך - א חלק
 

 נדרש, קבלת תוכניות מפורטות ואישורים: .1
 תוכנית אדריכלית  .1.1
 אישור קונסטרוקטור .1.2

 אישור יועץ ביסוס ומהנדס מתכנן המבנה .1.2.1
 מתכנן השלד –אישור בדיקות כלונסאות  .1.2.2
 אישור בדיקות בטון לאחר יציקת כלונסאות .1.2.3

 ממונה בטיחות  .1.3
 של יועץ הבטיחות לפני תחילת העבודהתוכנית הבטיחות  .1.3.1
 אישור יועץ הבטיחות )בינוי( לאחר הביצוע  .1.3.2

 תכנון גג ליכולת נסיעה של מערכת סולארית + עובדים שילכו על הגג לצורך שטיפת המערכת  .1.4
 פחי האיסכורית –אישור מעבדה )תו תקן( לטיב הקירוי  .1.4.1
 אישור גלוון פלדה  .1.4.2

  העבודותשמלווה את מנהל עבודה מוסמך )תמ"ת(  .1.5
 אישור מנהל פרויקט  .1.5.1

 1רישיון  630הנדסאי חשמל  .1.6
 ( על חיבורים+ תאורה3אישור מהנדס חשמל בודק )סוג  .1.7

 אישור מתכנן החשמל  .1.7.1
 אישור בודק חשמל מוסמך )לאחר ביצוע( .1.7.2

 
 

 : מינימלי )היזם רשאי להחמיר עם דרישות התכנון( תכולת העבודה כללי .2
 מדידת השטח / הגג  .2.1
 הוצאת היתר  .2.2
 ים סטטייםחישוב .2.3
 הכנת תוכניות לביצוע  .2.4
עבודות נלוות כגון: פיגומים, מנופים, מתקנים וציוד הרמה. עבודות מסגרות אומן ואלומיניום. תיאום עם גורמים  .2.5

 וקבלת אישורים והיתרים מרשויות שונות.
 )מינימום( מ"מ צבוע לבן. 6התקנת אסכורית פח  .2.6
 התקנת קו חיים  .2.7
 ומית מזחלת + מרזב בפאה הנמוכה הדר .2.8
 חיבור מרזב לקידוח בור החלחול  .2.9

 ( מ"ר  700לכל  קידוח החדרת מי נגר מהמרזב )בור חלחול אחד לפחות .2.10
מ"ר עד לרצפה, נעילת כניסה תחתית +  2מ"ר, סולם נשלף שיורד מגובה  2סולם חיצוני )עם מסגרת הגנה עד גובה  .2.11

 סולם נשלף( 
 צול¾ חיבור ברז מים על הגג  .2.12
 שילוט קבע  .2.13

 
 יוחדת לקירוי ספורט:תכולה מ .3

היזם מחוייב בתחזוקת הצבע למשך תקופת )פלדה מגלוונת וצבועה בשתי שכבות צבע עליון.   –קונסטרוקציה  .3.1
 ההתקשרות(

 מ'  2בשמלה + ספוג עד לגובה  הגנה של העמודים + בסיס .3.2
 עבודות בטון )ביסוס בקלונסאות( ובסיסים. .3.3
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 עבודות חשמל  .3.4
 אוטומטי , תוכנית תאורה  -לוקס , הדלקה וכיבוי 400תאורה תאורה לד  לרבות התקנת גופי-מערכת תאורה  .3.5
 (לפחות מ' דרומי 10גובה סככה ) .3.6

 
 

 תכולה מיוחדת לאסבסט: .4
 שילוט טרום עבודה  .4.1
 היתר לעבודה, היתר איכות סביבה .4.2
 ניקוי הקומה שתחת לגג בסוף ההחלפה .4.3
 אישור אכלוס -בדיקת מעבדה  .4.4
 אישור הטמנה .4.5
 לילה ועבודה בסוף שבוע. )להחלפת גגות בנכסים פעילים( ייתכן שתידרש עבודת  .4.6

 
 תכולה מיוחדת לקירוי מגרשי חניה: .5

 רכבים  4יתאפשר בתכנון הבסיסי תכנון של עמוד קדמי בין כל  .5.1
  קונסטרוקציה לפאנלים, היזם רשאי להתקין גם אסכורית רק תמיכה –ללא קירוי פח  מינימלי הינו  תכנון בסיסי .5.2
 נסטרוקציה מגלוונים כנדרש בקירוי מגרשי ספורט עמודי תמיכה וקו .5.3
 מ'. 3.5גובה מינימלי חלק נמוך  .5.4

 
 איטום .6

 הספק אחראי לכך שהמבנה ייבנה למניעת חדירת מי גשם אל תוך מבנה הקירויהקבלן .6.1
משך והספק  -המפקח רשאי להורות על בדיקת המטרה כחלק מהבדק. בדיקת איטום בהמטרה ע"ג הגג המנהל .6.2

 לממטרים הצפויים במקום ההתקנה, לפרקי זמן סבירים על פי שיקול דעת החברה בלבד. הבדיקה יותאמו
 דגשים:  .7

הספק מוסבת לרוחות הקבלןהקירוי יתוכנן לעמידה בכל העומסים והכוחות ע"פ התקנים הרלוונטים. תשומת לב  .7.1
יים ולבצע תכנון בהתאם הספק לברר את נתוני הרוחות המקומהקבלןולמזג האוויר האופייניים לכל אתר ואתר. על 

 תוך לקיחה בחשבון של הקמת מערכת סולארית עם מפרשים תואמים ע"ג הגג.
עיגון הקונסטרוקציה לבטון יתוכנן ויבוצע מבלי לפגוע במצב הקיים מבחינת הריצוף . בכל מקרה של פגיעה יוחזר  .7.2

 מחיר הספק.המצב לקדמותו , למצב תואם באופן מושלם לקיים ועבודות אלו יהיו כלולות ב
, לרבות הובלה למחסני ממגרשי ספורט הספק מתחייב לבצע פירוק והובלת עמודי תאורה קיימים הקבלן .7.3

 .המנהלהספק או לכל אתר אחר כפי שיורה לו הקבלן
 קידוח ניקוז למי הנגר יתבצע לפי חישוב ממוצע הגשמים באיזור העבודות לפי סה"כ המ"ר המנוקזים אליו.  .7.4

 
 

 משליםני מסמך טכ - בחלק 
 תכנון: .1

 באחראיות היזם לאשר תכנון מקדים למול המנהל כמפורט:א.

 הכנת תכנית אדריכלית עקרונית  .1.1
 לתכנית העקרונית כולל טיפול מול גופי התכנון השונים  מנהללאחר אישור ה(היכן שנדרש( הכנת בקשה להיתר בניה  .1.2
 הכנת חישובים סטטיים להיתר. .1.3
. תכניות הביצוע המנהלל התכניות המפורטות לרבות החשמל יובאו לאישור כ –הכנת תכניות מפורטות לביצוע  .1.4

 יכללו בין היתר:
 .מבט על ומבטי צדחזיתות וחתכים הכוללים  .1.4.1
 פרטי ביצוע, פרטי חיבור, פרטים וחתכים טיפוסיים. .1.4.2
 פרטי זיון לכלונסאות ועמודי בטון. .1.4.3

 
 :יפעיל היזםב.לצורך ביצוע התכנון 

 
 מון לפני במשך ובסיום העבודות.מודד מוסמך למדידה וסי .1.5



 
 

 79מתוך  78עמוד 

 

 

 

 

 
אדריכל ו/או קונסטרוקטור שישמש/ישמשו כעורך בקשה ומתכנן שלד ואחראי לביקורת לשלב ההיתר ואישור  .1.6

 אכלוס. מתכנן השלד יהיה בעל ניסיון מוכח בתכנון מבני פלדה.
 יועץ קרקע וביסוס ומעבדה מאושרת בהתאם להנחייתו. .1.7
עוצמה נדרשת במפרט, בדיקת ואישור/שדרוג לוח חשמל קיים וכל החיבורים מהנדס חשמל לתכנון תאורה בהתאם ל .1.8

 והשינויים שידרשו, ותכנון הארקת יסוד.
לאישור התכניות ולבדיקת המגרש הקיים )עם רשיונות והכשרות התואמים את סביבת העבודה( יועץ בטיחות  .1.9

 רבות אישור יועץ בטיחות .ומסירת דו"ח תקינות למזמין ובדיקת ואישור תיקונים במידה ויהיו, ל
 .היזםכל הוצאות צילום והפקת תכניות לרבות להיתר בניה, וכד' יהיו על חשבון  .1.10

 
 דגשים והוראות לביצוע הקמת מסגרות פלדה לקירוי מגרשי ספורט: .2

 כולל בין היתר:  PVקירוי כהכנה להתקנת מערכת ביצוע 
 הכנות לביצוע : .2.1

, כולל הובלת המנהלימים( ומסירתם וטיפול מלא לפי הוראות פירוק עמודי תאורה קיימים )במידה וקי .2.1.1
עמודים, לרבות פירוק ופינוי יסודות לעמודי תאורה וסגירת הבורות במצע מהודק ותיקון כנדרש. 

 שליפת הכבל וביטול ההזנה בלוח.
 פירוק זמני והתקנה מחדש של גדרות קיימים, ככל שקיימים. .2.1.2

 
 עבודות בטון : .2.2

לנשיאת קירוי הפלדה, כולל ביסוס בהתאם  ,עגולים מבטון חשוף או עמודים  קורות פלדה -עמודים .2.2.1
 לדו"ח יועץ קרקע

 ס"מ או תיקון השטח למצבו הקודם מסביב לעמודים בגמר התקנת העמודים. 1בעובי  1/1תיקון אספלט חם  .2.3
החומר יהיה תיקני  מטר. 2מובהר בזאת שהעמודים החשופים יהיו עטופים בציפוי של גומי או ספוג עד לגובה של  .2.4

 ומאושר ע"י יועץ הבטיחות .
במקרה של חציבת מושבי בטון קיימים )טריבונה( לצורך קידוח כלונסאות ובניית עמודים והחזרת המצב לקדמותו  .2.5

 כולל יציקת השלמה לטריבונות.
 

 מסגרות חרש : .2.6
 איסכורית.ניקוז נאות של קירוי פח ה שיאפשרקונסטרוקציית מתכת נושאת מגולוונת וצבועה.  .2.6.1
 )מצחייה( עד לתחתית קורת האגד בחזית הדרומית. אין חובה בביצוע סגירה אנכית .2.6.2
המזמין לרבות רוכבים, פלשונגים החברהקירוי פח איסכורית מגולוון וצבוע בתנור בכל גוון לבחירת  .2.6.3

 וכל פרטי הגמר הנדרשים.
  .שהספק יתכנן קירוי מעבר לקו מרכז המגרש הקייםשהקבלןמובהר בזאת  .2.6.4

 
 עבודות ניקוז : .2.7

, מובהר בזאת שלא )בפאה הנמוכה( מזחלות ומרזבים למניעת שפיכה חופשית יותקנו לאורך כל הגג .2.7.1
הגג, בהתאם את תותר ירידת מרזבים למגרש הקיים כחלק מניקוז הגג . המזחלות והמרזבים ינקזו 

 לתכנית מאושרת .
 ס"מ. 11ה( מהקרקע לא יעלה על המרזבים יותקנו באופן כזה שמרחק הקצה החופשי )פתח ההורק .2.7.2
 המרזבים יורקו לתוך בורות חלחול )ספיגה(  .2.7.3

 
 עבודות החשמל: .2.8

לוקס לפחות בפיזור אחיד  400 -עוצמת תאורה שלע"ג הקונסטרוקציה יותקנו פנסים מתאימים ל .2.8.1
 הספק יגיש חישוב פוטומטרי העונה לדרישה הנ"ל.הקבלןעל כל פני השטח, מהנדס 

 וג לד, נושאי תו תקן.גופי התאורה יהיו מס .2.8.2
 המאשר התקנת גופי התאורה . תאורהשהספק יציג אישור יועץ שהקבלןמובהר בזאת  .2.8.3
בדיקה והתאמת לוח חשמל קיים לרבות החלפת אביזרים במידת הצורך ואישור בודק מוסמך ללוח  .2.8.4

 ולכל מתקן החשמל, הכנת תכנית עדות ושילוט הלוח.
 קיים. העבודה כולל הארכת כבל הזנה ללוח חשמל .2.8.5
 הארקת יסוד כולל תוספת פס השוואת פוטנציאלים בלוח וחיבורם. .2.8.6
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(  3( מטר ויכללו שלושה )|2תלת פאזיות שיותקנו ע"ג העמודים בגובה שני ) CI( יח' קופסאות 2שתי ) .2.8.7

(  חדפאזי 1( פינים ושקע אחד )5תלת פאזי חמישה ) CEE( 1שקעים ישראליים רגילים, שקע אחד )
 כולל כל המא"מטים הנדרשים.( פינים 3שלושה )

 ( שקעי חשמל כפולים משוריינים ומוגני מים שיותקנו כנ"ל ע"ג עמודים אחרים.2שני ) .2.8.8
מתחייב בזאת לשמור על תקינות המגרשים הקיימים , ובמידת הצורך ויחליף/יתקן על חשבונו כל  הספקהקבלן .2.9

 '( במהלך הביצוע.פגיעה במגרש או בחלקים המחוברים אליו )גדרות,עמודים שערים וכו
 

 בטיחות  .2.10
יותקן קו חיים קבוע ומאושר ע"י יועץ בטיחות ע"ג הסככות )גם לגבי אסבסט וגם לגביי קירוי מגרשי  .2.10.1

 ספורט(
 יותקנו סולמות גישה מאושרים ע"י יועץ בטיחות , אחד לכל גג/קירוי  .2.10.2
 מ'( , יותקן מדרך לחיבור בין הגגות 3במקרה של מבנה סמוך )עד  .2.10.3

 
 : ספורט י מגרשמידות קירו .2.11

 תחום קווי מתאר לקירוי לפי מדידות בפועל ולאישור המפקח. .2.11.1
 מ' לתכנון, ולאישור המפקח.  7.5גובה נטו למפלס תחתון קונסטרוקציה מינימלי  .2.11.2
 )לכל מגרש ספורט בודד( ( יח' לכל היותר.8מס' עמודים שמונה ) .2.11.3

 
 
 
 

 


