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 ט"ז טבת תשפ"ב    

20.12.2021 
 

לאספקת  ך תחרותי נוסף עם הלי 06/2021מספר  פומבי מכרז
מכללה האקדמית תל אביב בוולטאית -והתקנת מערכת פוטו

 )להלן: "המכרז"( יפו

 :כללי .1

 בזאת מזמינה( "החברהאו " ""המכללה :)להלן יפו –תל אביב  האקדמית המכללה .1.1

קילו וואט  55 בהספק שלוולטאית -והתקנת מערכת פוטואספקת להצעות  להגיש מציעים
AC לתנאים בהתאם (ו"הטובין" "שירותים"ה)להלן: יהול וכלכלה במכללה ל גג בניין נע, 

( ובהתאם "מסמכי המכרז")להלן:  בכלל המכרז במסמכי המפורטים ולהנחיות לדרישות
   .(""ההסכם)להלן:   נספחיו עללמכרז זה,  המצורף ההסכם להוראות

ייע עורך המכרז יעוץ מקצועי : לצורך הכנת המכרז/ בדיקת ההצעות / והערכתן , מסת .1.2
 ותסתייע ועדת המכרזים ביועץ המקצועי מר דניאל רוזנר מחברת ויה פרויקטים בע"מ

 עקרונות ההתקשרות  .1.3

, להלן יפורטו בתמצית מצורף למסמכי המכרזה לגרוע מההוראות המפורטות בהסכם מבלי

 עקרונות ההתקשרות לביצוע הפרויקט:

יצוע כל העבודות הנחוצות להבאת הקבלן יהא אחראי לב אחריות כוללת של הקבלן. .1.3.1

הפרויקט על כל פרטיו למצב בו יהא תואם בצורה מוחלטת לכל התכניות, המפרטים, 

 רלוונטית אחרתרשות וכל לתכנון ובנייה המקומית  ועדההיתרי הבניה, דרישות ה

, כפי שתהיינה מעת לעת ודרישות הדין השונות החלות על כגון חברת החשמל

ירה ותעודות גמר באופן מושלם סופי ומלא בשיטת "עד מפתח", הפרויקט, היתרי מס

(Turn-Key Project) ומסירתן החברה , וכן השלמת כל העבודות לשביעות רצון

 לחברה.

  תקופת ביצוע הפרויקט. .1.3.2

לכל היותר, ימים  45לא תעלה על של המתקן הסולארי ההקמה  תקופת .1.3.3

רלוונטי ועד לסיום מתן צו התחלת עבודה ביחס לאתר המיום אשר תיספר 

מלא של הקמת המערכות באתר ומוכנות לבדיקה בהתאם להוראות 

 "(. הקמה סיום תאריךההסכם )להלן: "

לכל היותר לאחר תאריך סיום הקמה יחובר המתקן ימים  45בתוך כמו כן,  .1.3.4

"(. מובהר, כי ככל המערכת חיבור תאריך)להלן: " לרשת החשמל

ידי הקבלן עד לתאריך חיבור שהמערכת לא תחובר לרשת החשמל על 

המערכת שנקבע, ישלם הקבלן לחברה פיצויים מוסכמים בגין כל יום 

 ותלהקפיד כי העבודהחברה בכוונת עיכוב, כמפורט בהסכם. מודגש כי 

 ך.לכשנקבעה בתוך מסגרת לוח הזמנים  נהבוצעתת והנדרש
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 חודשים )להלן: 24ולמשך תקופה של  תאריך חיבור המערכתהחל מ .1.3.5

, ניקיון תחזוקהיעניק הקבלן לחברה שירותי תפעול, , "(פת התחזוקהתקו"

ח , כמפורט בהסכם התפעול והתחזוקה המצורף כנספביחס למערכת וניטור

, והכל במסגרת התמורה לה זכאי "(שירותי תחזוקהלהסכם )להלן: "ח' 

, אך תרשאי בתום תקופת התחזוקה, המכללה תהיהעבור הקמת המערכת. 

 12אריך את תקופת התחזוקה בתקופות נוספות של עד , להתלא חייב

ובמהלכן חודשים,  11-שנים ו 22עד למקסימום של חודשים כל אחת, 

, וזאת עבור תמורה נוספת תקןביחס למתחזוקה להזמין מהקבלן שירותי 

  .הסכם התחזוקה והתפעולהמפורטים בשתשולם לקבלן, בהתאם למחירים 

 

 

 מילוי פרטי ההצעה: .2

 התקשרויות של מוסדות) נו מכרז פומבי בהתאם לתקנות חובת המכרזיםהמכרז הי 2.1
 . "(תקנות חובת המכרזים)להלן: " 2010-עתש" ,להשכלה גבוהה(

 
 ולחתום במקום המיועד לכך  הסכםל במבוא פרטיו כל את בכתב להשלים המציע על 2.2

הסכם ) ד. כאשר נדרש, תאומת חתימת המציע ותאושר ע"י עו")חתימה + חותמת(
  (.'בנספח  -התקשרות

 
 ".הצעת המחיר" להסכם' א בנספח כמפורט העלות פרטי את להשלים המציע על 2.3

 
לצרף ו"תצהיר המציע"  – למסמכי המכרז 'אנספח  ,הצהרת המציעהמציע למלא את על  2.4

 .באמצעות עורך דיןתצהיר המציע יאומת  .המציע של פרופיל
 

 יםמחייב, ככל שייעשו, בהם שיעשו מותהשלעדכונים והה בצירוף, מסמכי המכרז המלאים 2.5
 במסמך ובין ההצעה בגוף בין, שיעשו הסתייגות או/ו תיקון או/ו שינוי וכל, המציע את

בהתאם  ,ההצעה לפסילת להביא עלולים, לעיל כאמור הפרטים השלמת למעט ,נפרד
 "(.המכרזים ועדת)להלן: " המכללהועדת המכרזים של  של הבלעדי דעתה שיקולל

 
 קשר: איש .3

 מפקח מטעם המציע יהווה אשר המכללה מול מטעמו יחיד קשר איש ימנה הזוכה המציע

 .("מפקח"ה :להלן)
 _________________ תפקידשם: ______________________           

 נייד: __________________  טלפון מספר: ______________            הטלפון מספר

 _________________________: __________________דואל

  :תנאי סף –תנאים להשתתפות במכרז  .4

 
, באופן מצטבר ונכון אישורים המפורטים להלןהעל המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים ו

תנאי הסף לא יוכל  כללמועד האחרון להגשת הצעות למכרז. מציע אשר לא מתקיימים בו 
התקיים במציע עצמו, אלא אם כן צוין להשתתף במכרז והצעתו תיפסל. התנאים צריכים ל

  במפורש אחרת.
 

על המציע לצרף המציע הוא תאגיד הרשום כדין בישראל ושכתובתו ועיקר עסקיו בישראל ;  .4.1
 תעודת התאגדות.

 1976 –המציע בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .4.2
 "(:חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: "
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אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו, המעיד כי  .4.2.1
פי פקודת מס -המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על

חוק )להלן: " 1975-הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו
"(, או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על המע"מ

 לדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק המע"מ. הכנסותיו ו

לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  1ב2 -ב)ב( ו2פים לפי סעי יםתצהיר .4.2.2
 הסכם.ל ח'-ז' ו יםכנספח פיםהמצור יםבנוסח

 הושמט .4.3

. על המציע לצרף 191 תחת ענף בנייהרשום בפנקס רשם הקבלנים , הקבלןהינו מציע ה .4.4
 אסמכתא בהתאם.

 הושמט  .4.5

בעל  הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, ,עסיק לפחות מהנדס חשמל אחדמציע המ .4.6
של המהנדס המציע יפרט את ניסיונו . PVבעבודות תכנון והקמת מערכות סולאריות ניסיון 

כתובות ואנשי קשר מטעם  ות, הכוללכךויצרף אסמכתאות המעידות על במסמך נפרד 
 .ע"י המהנדס PVמת מערכת סולאריות עבורם בוצעו עבודות התכנון והק הלקוחות

 אינו המציעו ככל שיזכה במכרז תביעות העלולות לפגוע בתפקודו המציע דלא מתנהלות נג .4.7
 'ו)נספח  נושים הסדר בעריכת נמצא ולא ם,נכסי כונס צו נגדו הופעל או/ו פירוק בהליכי
  ;(להסכם

 הושמט .4.8

  -המציע ניסיון .4.9

א מכרז זה בהיקפים ושירותים הדומים למציע ניסיון מוכח בביצוע עבודות נשו .4.9.1
תכנון, אספקה והתקנת ) אשילשירותים המבוקשים ע"י המכללה כקבלן ר

)שקדמו למועד הגשת  האחרונות שניםה (5) במהלך חמש וולטאית(-מערכת פוטו
 ארגונים/פרויקטים במוסדות (3שלושה )לפחות, ב( 2016-2020 ההצעות למכרז

 ;בכל פרויקט מגוו"ט 1לפחות  ובהספק מצטבר של שונים לפחות

' אעל המציע למלא במלואו את נספח  ם אלהלהוכחת עמידת המציע בתנאי .4.9.2
 להזמנה, לצרף את כל האישורים הנלווים הנדרשים בנספח זה. 

  
שיבוצע על ידי  מציעים בסיור ה להשתתף חייביםיהיו  מטעם המציע מציע או נציגה .4.10

  . להלן 5שמפורט בסעיף  כפי המכללה, 
 

 מכימס' לאאת נספח למלא במלואו  על המציע 4.9-ו 4.4-4.6 סףלהוכחת עמידת המציע בתנאי 
 לצרף את כל האישורים הנלווים הנדרשים בנספח זה. ו המכרז

תהא רשאית לדרוש מהמציעים להוסיף ולצרף אסמכתאות ונתונים נוספים, בקשר המכללה 
להוכחת עמידתם בתנאי הסף, לרבות אסמכתאות שנוצרו או הוכנו לאחר הגשת ההצעות 

 למכרז ובלבד שיוכח כי המציע עמד בתנאי הסף בעת שהגיש את הצעתו למכרז.

 

 תנאי סף -עים באתר המכללהיסיור מצ 5

 . תנאי סף להשתתפות במכרזהינה  מציעיםסיור הב השתתפות המציעים 5.1
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נוסף בהתאם  מציעים הזכות הבלעדית לקבוע מועד סיור המכללה שומרת לעצמה את 5.2
 לצורך.

 

הבהרה שיימסרו בעל פה, לרבות,  או הר כי אין בכוחו של כל פרט, נתוןמוב ,למען הסר ספק 5.3
, כדי לשנות את תנאי המכרז. רצה עורך המכרז לרבות, מציעיםאך לא רק, במסגרת סיור ה
ו לשנות, לתקן, להוסיף או לגרוע על תנאי או בעקבותי מציעיםאך לא רק, במסגרת סיור ה

המכרז, יעשה זאת בכתב, בהודעה מפורטת שימסור למשתתפי הסיור ו/או יפרסם באתר 
 פי שיקול דעתו.-האינטרנט, על

 

יפו, בהתאם -, תל אביב10בקמפוס המכללה, רחוב חבר הלאומים סיור המציעים יתקיים  5.4
  .ןשלהל 22המועדים בסעיף למועד המפורט בטבלת 

 

 . (ניהול וכלכלה) 3 בניין מספרהיה בכניסה לת מציעיםנקודת המפגש ליציאה לסיור ה 5.5

 

 הושמט  6

  :אישור קיום ביטוחים 7

אישור קיום ביטוחים חתום על ידי חברת  אתלצרף  איןבשלב הגשת ההצעות למכרז   7.1
ריות המציעים לוודא כי יוכלו להעמיד את , ואולם באחהסכםל ג' בנוסח נספח, ביטוח

על המציעים להגיש שאלות הבהרה בכל  .הביטוחים כנדרש באישור, ככל ויזכו במכרז
לרבות לסעיפי הביטוח ולאישור עריכת הביטוח במסגרת  והקשור לנושא הביטוח במלוא

ח בנוסח אישור הביטו אישור ביטוח שיוגש על ידי הזוכה שלא הליך שאלות ההבהרה.
המצורף למכרז זה, לרבות שינויים ועדכונים שיבוצעו בו, ככל ויבוצעו, במסגרת הליך 

, ימציא תזכה במכרז זההצעתו שהמציע   רק .דחהיי להלן, 10ההבהרות כמפורט בסעיף 
אישור ביטוחים חתום על ידי ההתקשרות,  ידי המכללה, במעמד החתימה על הסכםל

ההתקשרות  הסכםברכישת פוליסת ביטוח כמפורט  עלאישור  וכן ת ביטוח מורשיתחבר
 .להסכם התחזוקה והתפעול 1ונספח א' להסכם 1'גנספח 

 הושמט 8

 פרסום ההזמנה 9

 להלן 22בהתאם למופיע בטבלת המועדים שבסעיף המכללה תפרסם את  מסמכי המכרז 

 ."(אתר האינטרנט)להלן " www.mta.ac.il/tendersר האינטרנט של המכללה ובאת

 

  :שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת  10
 

)בלבד( ולשאול כל שאלה באמצעות דואר אלקטרוני למכללה לפנות רשאי כל משתתף  10.1
יש  בקשות להבהרות. שתבוא בעקבותיו מכרז או בהתקשרותהבהרה הקשורה ב ולבקש כל 

 תאש)להלן: " ליאו-גב' רחלי דהבמכללה, ת התקשרויות ומכרזים אחראיללהפנות 
, בלבד זאת עד למועד הנקוב בטבלת המועדים, בלבד racheli@mta.ac.il במייל:  "(הקשר

 .לוודא כי הפניה התקבלה במכללה יעבאחריות המצ. להלן 22המופיעה בסעיף 

 
ו/או כל  עובדי המכללהלמען הסר ספק מובהר כי חל איסור מוחלט על מציעים לפנות אל  10.2

 הקשר. תגורם אחר במכרז למעט אש

המצורפת למסמכי  ועל גבי הטבלה שאלות הבהרה יופנו אך ורק בכתב באמצעות הדוא"ל 10.3
בלת הודעת הדוא"ל. באחריות המציע אשר בדוא"ל חוזר את דבר קתהקשר  תאש. המכרז

 תשעות, יפעל לקבל 24לא ניתן בתוך לוודא קבלת אישור כאמור ובמקרה שאישור כאמור 
המכללה אינה מחויבת הקשר.  תידי אשבבשלמותן  תקבלוששאלותיו הלכך אישור טלפוני 

 ישלחו לאחר המועד המבוקש. ישאלות מציעים שלהשיב על 

http://www.mta.ac.il/tenders
mailto:asico@mta.ac.il
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ין המציע את שם המכרז ומספרו, מס' העמוד ומס' הסעיף בפנייתו בכתב בדוא"ל יצי 10.4
 הרלוונטי במכרז אליו השאלה מתייחסת. 

תשובות והבהרות בנוגע למכרז, אשר יינתנו ע"י המכללה מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות,  10.5
הפרסום באתר  .www.mta.ac.il/tenders  יפורסמו באתר האינטרנט של המכללה בכתובת

האינטרנט יחשב, לכל עניין ודבר כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמשתתפים במכרז, 
  .להתעדכן מיוזמתם באתר האינטרנט ועל המשתתפים מוטלת  החובה

 
לשנות  סרו בע"פ, כדי מבהרה שיילמען הסר ספק מובהר כי אין בכוחו של פרט, נתון או ה 10.6

 יםאת תנאי המכרז. רק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב ואשר פורסמו ע"י המכללה מחייב
את המכללה. רצתה המכללה לשנות, לתקן, להוסיף או לגרוע על תנאי המכרז, יעשה זאת 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות להוציא בכתב, בהודעה מפורטת שימסור למשתתפים. 
יקונים והבהרות מטעמה למסמכי המכרז גם לאחר פרסום התשובות לשאלות ההבהרה, ת

   .ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז
 
על ידי  חתוםהצעה יצורף ל כאמור לעיל, המכללה שיפורסם על ידי ,מסמך ההבהרות 10.7

  המציע ויהווה חלק בלתי נפרד ממסכי המכרז. 

 

   :ההצעותהגשת אופן  11
 

 רטים להלן: ובצורה ובאופן המפגיש את הצעתו כל מציע י 11.1
 

כל מציע שיחליט להגיש הצעה יראו אותו כמסכים מראש לדרישות ולהנחיות  11.1.1
המצורף על נספחיו  הסכםהמכרז בכלל ובהתאם להוראות ה המפורטים במסמכי

  .בדבר קבלת הצעה כלשהי או דחייתהבפרט, ולהחלטת המכללה 
 

ת כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע לערוך, על חשבונו, א מציעעל ה 11.1.2
ת ההזמנה, דרישותיה וכל הקשור בה ולהכנת הצעתו והגשתה. עם בנהדרוש לו לה

כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי  המציעהגשת ההצעה, ייראה 
שערך כל בדיקה שהיתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצידו של 

כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או פגם כלשהו ו/או אי ידיעה של פרט  יעמצה
כלשהו לגבי כל ענין הקשור בהזמנה זו על נספחיה ו/או המופיע בה ו/או שאינו 

 מופיע בה . 

 
נפרדות שיוכנסו למעטפה אחת גדולה  בשתי מעטפות הצעתו את לרכז על המציע 11.1.3

ומספרו המכרז יש לרשום את שם וחלקה ללא פרטים מזהים של המציע, עליה 
מעטפות נפרדות  2זו תכיל  ת המכרז. מעטפ"(מעטפת המכרז)להלן: " בלבד

 :כמפורט להלן

 

 06/2021מספר מכרז פומבי  – 1מעטפה מספר " מעטפה אשר תסומן 11.1.3.1.1
וולטאית במכללה  -לאספקת והתקנת מערכת פוטו עם הליך תחרותי נוסף 
שנדרש להגישם וגשו כל המסמכים יבמעטפה זו " האקדמית תל אביב יפו

' דברשימת הצ'ק ליסט )נספח המפורטים במסגרת ההליך, לרבות המסמכים 
 "(.הצעת מחיר)" הסכםל' אמלבד נספח למסמכי המכרז(, 

 

למעטפה "פרופיל חברה" ובה תיאור מבנה החברה של המציע,  על המציע לצרף
 ות וכיו"ב. תחומי התמחותו, פרויקטים דומים שביצע בשנים האחרונ

העתק תעודת רישום של המציע ואישור  1למעטפה מס' על המציע לצרף בנוסף, 
 רו"ח או עו"ד ביחס לבעלי המניות, הרכב האחזקות ומורשי החתימה במציע;

 

הכולל סריקה של כל מסמכי ההליך הנדרשים, כולל כלל  DOKיש לצרף למעטפה 
 . במקומות הנדרשיםהנספחים, כשהם חתומים 

http://www.wgalil.ac.il/
http://www.wgalil.ac.il/
http://www.wgalil.ac.il/
http://www.wgalil.ac.il/
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 06/2021מספר מכרז פומבי   - 2מעטפה מספר " פה אשר תסומןמעט 11.1.3.1.2
וולטאית במכללה  -לאספקת והתקנת מערכת פוטו עם הליך תחרותי נוסף 
 יוגש נספח א' להסכם: "הצעת מחיר" במעטפה זו – "האקדמית תל אביב יפו

   .בשני עותקים מקורייםכשהוא חתום 

 המכרזים לתיבת ל, יוכנסוובתוכה שתי המעטפות כמתואר לעי ת המכרזמעטפ 11.1.4
בקמפוס המכללה ברחוב  390חדר (, קומה שלישית 2ווסטון )מס'  לכך בבניין המיועדת

  סעיףמן המועד הקבוע לכך בטבלת המועדים ב  יאוחר יפו, לא -תל אביב  2רבנו ירוחם 
, בפקס או בכל דרך אחרת שאינה כקבוע בדואר ההצעה את לשלוח אין .להלן 22

  .ילבסעיף זה לע
  

שצורף להצעה וחתימתה על  הסכםללה לקבל הצעה כלשהי, תחתום על ההחליטה המכ 11.2
על והיא בלבד, תיחשב כקיבול של ההצעה. רק ממועד חתימתה של המכללה  הסכם,ה
דבר ועניין. מחייב לגבי המכללה לכל הסכם לתוקף, ויהווה הסכם כאמור יכנס ה הסכםה

, תחשב ההצעה להצעה בלתי חוזרת מצד המציע, על ידי המכללה הסכםכל עוד לא נחתם ה
עד למועד שבו היא תתקבל ע"י המכללה כמפורט לעיל, או עד למועד שבו תודיע המכללה 

 .למציע כי הצעתו לא התקבלה, כאמור להלן

 
למען הסר ספק מובהר בזה כי המכללה אינה מחויבת לקבל איזה השמטות, שינויים או  11.3

כזה היא תהיה רשאית לפסול את ההצעה או להתעלם  ובמקרה מכרזהתוספות למסמכי 
מההשמטות, תוספות ו/או שינויים כאמור ויראו את ההצעה כאילו אינה כוללת כל 

 השמטות, שינויים ו/או תוספות.
 

החתומים יש לצרף את כל האישורים והמסמכים המפורטים במסמכי  למסמכי ההזמנה 11.4
' למסמכי דנספח  -שים )צ'ק ליסט(מסמכים נדר ההליך ובהתאם לטבלת בדיקת קיום

 . מכרזה
 

על המציע למלא את מסמכי ההצעה בכתב ברור או בהדפסה. מחיקות, שינויים או הוספות  11.5
 עשויים להביא לפסילת ההצעה.

 
המכללה אינה מתחייבת כי ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא תתקבל. המכללה  11.6

ן המציעים כולם, או אחדים מהם, והסברים מ , השלמותתהיה רשאית לדרוש הבהרות
לקבל הצעה אחת או מספר הצעות מתוך כל ההצעות שהוצעו, לא לקבל כל הצעה, לפצל את 

של המכללה ובהתאם ההתקשרות בין מספר מציעים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי 
 .להוראות כל דין

 
 המציע ימציא למזמין עותקים נוספים מהצעתו, במידה ויידרש לעשות כן. 11.7

 

 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה: 12
בתקנות  27מובהר בזאת כי מכרז זה הנו מכרז עם בחינה דו שלבית  במובנו של זה בסעיף  12.1

 חובת המכרזים.

 
 קריטריונים לבחינת הצעות: 12.2

 
ובתנאי המפרט  רק הצעות אשר תעמודנה בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז,   12.2.1

ינת איכותן, בהתאם לאמות המידה תיבדקנה מבח( ד' להסכם הטכני )נספח 
 המפורטות להלן.

 
קריטריונים לבחינת איכות הצעת המציע, בהסתמך על התרשמות  -שלב ראשון 12.2.2

 :, כדלקמןמההצעות שהוגשו
 

 קריטריונים לבחינת איכות מקצועית של המציע וההצעה: 12.2.3
 ניקוד פירוט אמת מידה
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מספר פרויקטים שביצע 
שנים  5-המציע ב

( 2016-2020) תהאחרונו
שונים  ארגונים/במוסדות

בהספק מצטבר של  לפחות
בכל  מגוו"ט 1לפחות 

 ;פרויקט

 

  -ניסיון עבור
ומעלה יקבל ניקוד  פרויקטים 10

 מקסימלי.
 נקודות 30  -פרויקטים  8-9
 נקודות 25  -פרויקטים  6-7
 נקודות20  -פרויקטים  4-5

 נקודות 10 –)תנאי סף(  פרויקטים  3

35 

ע בשלוש השנים ניסיון המצי
( במתן 2018-2020-האחרונות 

שירותי תחזוקה למערכות 
סולאריות בהספק מצטבר של 

 לכל פרויקט מגוו"ט 1

 ניסיון עבור:
ת ומעלה יקבל ניקוד כומער 10

 מקסימלי
 נקודות 30 – מערכות 7-9
 נקודות 25 – מערכות 4-6

 נקודות 15 –מערכות  3-1

35 

ה לשני לקוחות שיפורטו המכללה תפנ שביעות רצון לקוחות
בנספח א' בהצהרת המציע לקבלת 
חוות דעת שביעות רצון עפ"י 

 'גהפרמטרים המצוינים בנספח 
 למסמכי המכרז. 

המכללה שומרת לעצמה את הזכות 
לפנות לממליצים שפורטו בתצהיר 
המציע )נספח א'( ו/או לכל לקוח אחר 
של המציע, גם אם לא נכלל במסגרת 

על מנת לבחון  הלקוחות הממליצים
 את איכות המציע וניסיונו ולרבות

לחוות דעתה על מציע שיש לה עמו 
דעתה משקל -ניסיון ולתת לחוות

 משמעותי בניקוד ההצעות. 
לשם הגנה על האותנטיות של 
ההמלצות ועל איכותן מבחינת צרכי 
המכללה, תוכן ההמלצות או חוות 
הדעת ופרטי מוסריהן יישמרו חסויים 

בכל מקרה לעיון המציעים, ולא יועברו 
 לרבות לא למציעים שבהם מדובר.

30 

  100 סה"כ ניקוד איכות
]אשר יהוו 

ממשקל  30%
הניקוד 
 הסופי[

 
בו תיבחן  השניומעלה בציון האיכות יעברו לשלב  75רק מציעים אשר יקבלו ציון של  12.2.4

יקוד הצעת המחיר בשקלול עם ציון האיכותי. ככל שפחות משלושה מציעים יקבלו נ
בשלב הראשון של בחינת האיכות, הוועדה שומרת על זכותה להעביר  75של לפחות 

כך שסה"כ יועברו לשלב השני שלושת  75-לשלב השני מציעים שקיבלו נמוך מ
פי אמות המידה האמורות, ובלבד -המציעים בעלי ניקוד האיכות הגבוה ביותר על

 נקודות.  70לפחות שכל המציעים שיועברו לשלב השני קיבלו ניקוד של 
 
 
 

 שלב שני: ניתוח ההצעה הכספית 12.3

ההצעה הזולה ביותר ברכיב התמורה החודשית כהגדרתו בנספח א' להסכם תקבל  12.3.1
 ( ויתר ההצעות יקבלו ניקוד ביחס אליה, כדלקמן: 100את מירב הנקודות )

 ההצעה הזולה ביותר
 ד הצעת המחירניקו  =   100___________             * )כפול(           
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 ההצעה הנבחנת    
 

לניקוד בגין שלב  30%ציון ההצעה הכספית ישוקלל עם ניקוד האיכות כדלקמן :  12.3.2
 לציון הצעת המחיר.  70% -האיכות ו

 
 

  אומדן 5
 

 אומדן מחיר ייערך  על ידי המכללה טרם המועד האחרון להגשת הצעות.  5.1

דעתה  מדן על פי שיקולהכספיות ביחס לאוהמכללה תהא רשאית לבחון את ההצעות  5.2
 הבלעדי.  

אומדן  באופן שיוחלט על ידי הועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעות אשר סוטות מ 5.3
אף אם זו ההצעה  , לשיקול דעתה הבלעדיבהתאם הן כלפי מטה המכללה, הן כלפי מעלה ו

 הנמוכה ביותר. 

 יא וההכרעה המכללה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שה 5.4
 נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המכללה; 

  

 הליך תחרותי נוסף 6

 לתקנות חובת המכרזים. 28מכרז זה הינו מכרז עם הליך תחרותי נוסף בהתאם לסעיף  6.1

תהא רשאית, אולם לא מחויבת, לקיים הליך תחרותי נוסף בהתקיים אחד מבין  המכללה 6.2
 התנאים הבאים:

 ;10%-פחות מהטובות ביותר שהוגשו  ותהפער בין הניקוד של שתי הצע 16.1.1

 עם המכללה, ביחס לאומדן.  מרעותשהוגשו ההצעות  16.1.2

במידה ותבחר המכללה לקיים הליך תחרותי נוסף, הליך תחרותי נוסף יערך , כי מובהר 16.2
בלבד. למכללה שמורה הזכות שלא לקיים  עמדו בתנאי הסף במכרזבקרב מציעים אשר 

במקרה שההצעה האיכותית  ל דעתה הבלעדי, לרבות, בהתאם לשיקוהליך תחרותי נוסף
  ביותר הינה הזולה ביותר ואינה חורגת מהאומדן באופן משמעותי.

הצעת מחיר משופרת במסגרת הליך תחרותי נוסף )אם ייערך( תוגש באופן ובמועדים  16.3
 עליהם תורה המכללה.

בחר שלא להגיש מציע אשר המכללה תפנה אליו במסגרת הליך תחרותי נוסף )אם ייערך( וי 16.4
 הצעתו המקורית תילקח בחשבון –הצעת מחיר משופרת מטעמו בהליך התחרותי הנוסף 

 . ותחייב אותו

נערך הליך תחרותי נוסף כאמור בסעיף זה, תשקלל ועדת המכרזים את הציון הסופי של  16.5
  ההצעות שהשתתפו בו. 

 שונות: 17
 

 מראש כי: תשומת לב המציעים מופנית בזה לתנאים שלהלן והם מסכימים
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, לקבל הזמנה של מי מהמציעים, אף אם הצעה זו לא מולאה ועדת המכרזים תהיה רשאית 17.1
בהתאם לכל תנאי מסמכי ההזמנה ואף אם ההצעה לא כללה את כל המסמכים הנדרשים 

 ., בכפוף לכל דיןזמנה, וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדיבכל מסמכי הה

 המכרז או לפרסם מכרזל דעתה הבלעדי, לבטל את פי שיקו רשאית על ועדת המכרזים 17.2
הודעה על כך לכל המציעים אשר תישלח  ,תקבל ועדת המכרזים החלטה כאמורחדש. 

 .במסגרת הליך זה הגישו הצעות למכללה

 הסכםזו )קבלת ההצעות והתקשרות ב המכללה אינה מתחייבת לסיים את הליכי הזמנה 17.3
כל הצעה שתוגש במסגרת הליך הזמנה זה  התקשרות( תוך תקופה מסוימת. בכל מקרה,

 יום מהיום האחרון להגשת ההצעות. 90תהא בתוקף למשך תקופה של 

מכל סיבה שהיא, לא תהיה למציעים זכות לקבל כל תשלום ו/או פיצוי ו/או יבוטל המכרז  17.4
לרבות ומבלי לגרוע, בגין הוצאות השתתפותם במכרז זה שיפוי כלשהו בכל הקשור עם 

 לשם הגשת ההצעה, הפסד רווחים צפויים וכדומה. שהוצאו

הצעות ולא לבוא בהסדרים עם מציעים  /ב שלא לתאם מחיריםהמציע מתחיי 17.5
פוטנציאליים אחרים. המציע מצהיר כי הוא מודע לכך שכל פעולה בניגוד לאמור לעיל 
עלולה להוות עבירה פלילית. המכללה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט לפסול 

 פסול כאמור. הצעות בהן קיים לדעתה חשש לתאום 

תהיה המכללה  , זכתההמציע שהצעתו מסיבה כלשהי לא תצא לפועל ההתקשרות עם אם  17.6
שני או דורגה במקומות הלפנות למציע שהצעתו  -לא חייבת אופן אך בשום  –רשאית 

 .פי סדר הדירוג-, עלשלישיה

 ם אלה לבין עצמם רה בין מסמכימהווים מקשה אחת ובמקרה של סתי מכרזמסמכי ה 17.7
כל המסמכים המצורפים בזאת, הינם רכוש  יגבר האמור במסמך המחמיר עם המציע.

 שלא לשם הגשת הצעתו. ,המכללה. המציע מתחייב שלא לעשות כל שימוש במסמכים

 הושמט 18
 

 זוכההעיון בהצעה  19
הזכות לעיין , נתונה בידי המציעים לתקנות חובת המכרזים )ה(38בתקנה בהתאם לקבוע  19.1

 על הזוכה. ימים ממועד מסירת ההודעה 30בהצעה הזוכה בתוך 

 .מראשהקשר של המכללה לתיאום  תיש להעביר את הבקשה לעיון במייל לאש 19.2

תצורף אסמכתא בנקאית  לעיון שח. לבקשה 300העיון בהצעה הזוכה יהיה כרוך בעלות של  19.3
כיכר  סניף( 11) דיסקונט  בנק -של המכללה לאישור הפקדת הסכום האמור בחשבון הבנק 

 .66196( מספר חשבון 085) רבין

, מיד בסמוך לחתימת הסכם מכרזהעשויה להתחיל ביישום ההתקשרויות נשוא המכללה  19.4
ההתקשרות ועל כן, לא תשמע טענה כי לא ניתנה למשתתף שהצעתו לא נבחרה שהות 

 .ההליךמספקת לעיין במסמכים בהם ביקש לעיין בקשר עם 

 

 על סודות מסחריים או עסקיים:הצהרה  20
 

   מציעים נוספים בהליך עשויים לבקש לעיין בהצעתו למכרז.המציע מצהיר, כי ידוע לו ש 20.1



11 
 

להלן: (ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו הכוללים סודות מסחריים או עסקיים  20.2
תו שלדעתו אין לאפשר למציעים אחרים לעיין בהם, יצרף המציע להצע ("חלקים סודיים"

 .נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים לאיסור העיון בהם

מציע שלא צירף נספח כאמור, יראוהו כמי שנתן הסכמתו לעיון של המציעים האחרים אם  20.3

 .ללא צורך בפניה נוספת אליו זכה בתהליך

ציון של חלקים סודיים בנספח המצורף, מהווה הסכמה מפורשת כי אותם חלקים בהצעות  20.4
, יחשבו סודיים, היינו, שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלו האחרים

 .בהצעות של אחרים

הצעת המחיר של המציע והמסמכים והנתונים הנדרשים ידוע למציע והוא מסכים לכך ש 20.5
 במסגרת הוכחת עמידתו בתנאי הסף במכרז אינם מהווים חלקים סודיים. 

סופית בכל ענייני עיון במסמכי הבקשה נתונה יודגש, כי שיקול הדעת הבלעדי וההכרעה ה 20.6
 לוועדת המכרזים של המכללה. כל מציע המשתתף בתהליך מביע בכך את הסכמתו לאמור 

  .בסעיף זה

  הצהרה בדבר אישה המחזיקה בשליטה בעסק 21
 

ב 2עסק הנמצא בשליטת אישה, המעוניין ליהנות מההעדפה הקבועה בסעיף מציע שהינו  21.1
, יצרף להצעתו אישור ותצהיר של המחזיקה 1992 -תשנ"ב  בחוק חובת המכרזים,

 .ידי רואה חשבון-מאושר על ה,בשליט

במקרה זה, כאשר שתי הצעות או יותר שהוגשו במסגרת התהליך קיבלו תוצאה משוקללת  21.2
זהה, שהיא התוצאה הגבוהה יותר, תיבחר הצעה של מציע אשר נמצא בשליטת אישה, 

  .ה, אישור ותצהיר, כאמור לעילובלבד שצורף להצעה, בעת הגשת
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 מרוכזת: טבלת מועדים 22
 הליך ההזמנה להציע הצעות יערך בהתאם לשלבים, לתנאים ולמועדים המפורטים להלן:   22.1

  
 שלב  תאריך  שעה  הערות 

פרסום באתר האינטרנט 
 ובעיתונות 

  המכרזפרסום  21.11.21 

 בכניסה לבניין נקודת המפגש היא 
 ( בקמפוסלכלהניהול וכ) 3מס' 

 .המכללה

 מציעיםסיור  28.11.21 11:00

במייל בלבד ועל השאלות יועברו 
למסמכי  המצורפת גבי הטבלה

 -למייל . יש לשלוח המכרז
racheli@mta.ac.il 

מועד אחרון לשליחת  7.12.21 12:00
  שאלות הבהרה 

לת אחריות המציעים לוודא קב
למסמכי  והמענה לשאלות ולצרפ

 .םחתוכשהוא  המכרז

מועד משוער למתן  19.12.21 16:00
תשובות לשאלות 

 הבהרה

לתיבת המכרזים של המכללה, 
, חדר 3(, קומה 2בניין ווסטון )מס' 

390. 
במידה וההצעות יוגשו בתאריך 

, ניתן להגישן בין מוקדם יותר
 9:00-15:00השעות 

הגשת אחרון למועד  27.12.21 12:00
 הצעות  

 

, לדחות את המכללה תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 22.2

הודעות על דחייה  בתקופה קצובה נוספת או יותר. בטבלת המועדיםהמועדים הנקובים 

 . האינטרנט של המכללה כאמור יפורסמו באתר

הוראות אשר חלו הבעו, יחולו המועדים החדשים שיקבעו על ידי המכללה, אם וככל שיקעל  22.3

על המועדים שקדמו להם. להסרת ספק מובהר שאין באמור בסעיף זה לעיל משום 

התחייבות ו/או הבטחה של המכללה לארכה כלשהי ולא תהיה למשתתפים במכרז זכות 

 לדרוש מהמכללה ארכה כלשהי. 

            
 בברכה,      
       
 יפו המכללה האקדמית של תל אביב      

mailto:racheli@mta.ac.il
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 הצהרת המציע

הנני מאשר שקראתי והבנתי היטב את כל פרטי ההזמנה להציע הצעות כאמור לעיל, וחתימתי על 

 המצ"ב נעשתה בהסתמך על האמור לעיל.  הסכםה נוסח

 

________________             ____________________              _________________ 

 חתימת המציע                      שם מלא של המציע                                   תאריך                

  אימות חתימה/ות

 

 אני הח"מ, ______________ עו"ד/רו"ח, מרחוב _________________________, מאשר כי

המצ"ב בשם התאגיד  הסכם_________ חתמו על נוסח הה"ה _____________________

 מתם מחייבת את התאגיד.וכי חתי ,הנ"ל

 

____________________________                                  ____________________ 

 עו"ד/רו"ח (שם פרטי ושם משפחה)                                                       תאריך                  
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 תצהיר המציע –' אנספח 
 

__________________________ ת.ז _______________________ אני הח"מ _______
ונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לע

 ן:מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמ ן,כ

: להלן) ר זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת ___________________________תצהי  .1
וולטאית -והתקנת מערכת פוטולאספקת ______פומבי  רת מכרזהמוגשת במסג ("מציע"
 "(. זהמכרלהלן: ") מכללה האקדמית ת"א יפוב

 ._ במציע ומוסמך/ת ליתן תצהיר זה בשמו__הנני משמש/ת בתפקיד _________________ .2

בשוק החל  תפועלחברה שעוסקת ומתמחה בתחום נושא מכרז זה והנני מצהיר כי המציע הוא  .3
 .____משנת ____

בעל יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית, כוח אדם, ציוד ורישיונות כדין הדרושים המציע הוא  .4
 ולקיום כל ההתחייבויות נשוא המכרז וההסכם. וולטאית-והתקנת מערכת פוטולאספקת 

 תנאי סף(:) –הנני מצהיר כי .5

 

 .191 תחת ענף בנייהרשום בפנקס רשם הקבלנים , הקבלןהינו מציע ה 5.1

בעל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, מעסיק לפחות מהנדס חשמל אחד, המציע  5.2
 . PVניסיון בעבודות תכנון והקמת מערכות סולאריות 

ניסיונו בתכנון והקמת מערכות  אסמכתאות המעידות* יש לצרף קו"ח של המהנדס ו
 .כתובות ואנשי קשר מטעם הלקוחות כולל, PVסולאריות 

מערכת פוטו  מציעהוהתקין הם סיפק ל ות/ארגונים שוניםמוסד 3 לפחות של המצורפת רשימ .6
, מגוו"ט 1ובהספק מצטבר של לפחות  לפחות( 2016-2020השנים האחרונות ) 5במהלך  וולטאית

  (:תנאי סף) בכל פרויקט

הספק  שם המוסד מס"ד
 טלפון זמין להתקשרות איש קשר ותפקיד עד שנה משנה  המערכת
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 .נני מצהיר/ה כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמתה
 
 

 אישור 
 _____________________________________________ בעלי תפקיד/ים אנו הח"מ, ____

ולראיה  במציע ומורשה/י החתימה מטעמו, מצהירים בזאת על נכונות המפורט בנספח זה לעיל
 :תוםבאתי על הח

 
 

___________________                                                  _______________ 
 תאריך                                                                    חתימה וחותמת החברה        

 

 

 

 

 אישור עו"ד / רו"ח 

 ,____________________________ מרחובאני הח"מ, עו"ד / רו"ח ____________, מ.ר. 

מאשר/ת בזה כי ה"ה _______________ ת.ז_______________, הינו/ה מורשה לחתום מטעם 

וכי חתימתו/ה על נספח  (,"המציעלהלן: ")  ________________ ______________________

כי עליו להצהיר את כן הנני לאשר שהזהרתיו  .בצירוף חותמת החברה, מחייבת את המציע, זה

האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן. הנ"ל אישר את נכונות הצהרתו 

 .וחתם עליה

 
___________________                                                  _______________ 

 חתימת עו"ד וחותמת                      תאריך                                                      
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  'בנספח 

 

 הסכם                             
 שנערך ונחתם ביום __ לחודש ___שנת ______

 
 

 יפו -המכללה האקדמית של תל אביב  בין
 

         ( "המזמין: ")להלן
 ;מצד אחד

 
 

 חברה מספר _____________ ______________ לבין
 __________מרח' ___ 
 טל': _____________; פקס': ______________ 
  

        ("ןהקבל" :)להלן
  

 ;מצד שני
 
 

אספקה, התקנה ואחזקת מערכות סולאריות לייצור חשמל על ב יןמעוניוהמזמין  הואיל 
 :)להלןם שבבעלות ו/או בחכירת המזמין ו/או מי מטעמו מבניגבי גגות 

 (; "הפרויקט"
 

-אספקת והתקנת מערכת פוטול 06/2021ין פרסם מכרז פומבי מס' והמזמ  והואיל
 (;"המכרז" :)להלן וולטאית 

 
 

"(, והמזמין מעוניין הצעת הקבלןמכרז )להלן: "לבמענה והקבלן הגיש הצעה  והואיל
למסור לביצועו של הקבלן את העבודות המפורטות בהסכם זה להלן, בהתאם 

 הקבלן; לתנאים והמחירים שהוצעו במסגרת הצעת
 

כי הוא מעוניין לבצע את העבודות בהתאם להצעת הקבלן  אתוהקבלן מצהיר בז והואיל
מלוא העבודות ביצוע מקבל על עצמו את מכרז והקבלן ובכפוף למסמכי ה
החיבור של מתקן לרשת החשמל וההקמה, ההתקנה אספקה, הנדרשות לצורך ה

קבלה והודעה על  בדיקותביצוע חשמל עד הפעלתם המסחרית, הו/או לחברת 
קבלת מתקן בהתאם לתנאים, להוראות, למפרטים ולהתחייבויות הכלולות 

שפורסמו על ידי הפנייה ", כאשר מלוא מסמכי Turn-Keyבהסכם זה על בסיס "
  ;המזמין והצעת הקבלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה

 
עיים, האמצעים הכספיים והקבלן מצהיר כי יש לו היכולת, הכישורים המקצו והואיל        

  .והטכניים וכח האדם המיומן לביצוע הפרויקט
 
    

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 פרשנות ונספחים .1

 המבוא והנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .1.1

רק לשם הנוחות החלוקה של ההסכם למסמכים, פרקים, סעיפים וסעיפי משנה נעשתה אך ו .1.2

 ואין בה כדי לשמש לפרשנותו של הסכם זה.

 :תהיה כמפורט להלןכל אחד מן המונחים הבאים של זה יהיה המשמעות  בהסכם .1.3

כל אישור, הסכמה, היתר, רישיון, צו, רישום, תעודה, החלטה או הרשאה  -" אישורים"

געת או כל פעולת אישור אחרת שיוצאו על ידי או מטעם רשות שלטונית הנו

בדבר, לרבות אישורים הנדרשים על פי כל חקיקה בתחום האנרגיה והחשמל, 

כל אישור הנדרש מרשות החשמל ו/או חברת החשמל, אישורים נדרשים על פי 

כל דין, ובכלל זה דיני החשמל, על פי דיני איכות הסביבה ועל פי דיני התכנון 

 והבניה לרבות תכניות מתאר ותוכניות בניין ערים;

אישור כי המערכת נמסרה למזמין, בהתאם להגדרות  –" ור בדיקות הקבלהאיש"

 ;המפורטות בנספחים הטכניים

אישור על כך ששלב העבודות באתר הסתיים, טרם חיבור  –" אישור סיום התקנה"

 ;המערכת לרשת החשמל, כמפורט בנספחים הטכניים

ת האתר לרשות אישור רשמי למסיר –" העבודצו התחלת "/"אישור תחילת עבודה"

 ;הקבלן לצורך ביצוע העבודות, הניתן לקבלן על ידי המזמין

רשות החשמל למתקני ייצור חשמל מבוזר על ידי קבעה נסדרה שאה  -" סדרהאה"

ה תע''י רשות החשמל בהחלט נהכפי שעודכ ה,על כל נספחי ,באנרגיה מתחדשת

לעת ע"י רשות , וכפי שעודכנה מעת 22/3/18מיום  538( מישיבה 1246) 8מס' 

כללי משק החשמל )אמות מידה לרמה, לטיב וכאמור בפרק הרלוונטי בהחשמל 

אמות 'ספר )"  2018-ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני(, תשע״ח

 ; או כל הסדר אחר עליו יחליט המזמין בהודעה מראש ובכתב לקבלן ('"המידה

יותקנו מערכות פוטו וולטאיות אשר בהם  שטחי גגותמיקום ו –" הגגות" ו/או "האתר"

 ; על ידי הקבלן בהתאם להוראת המזמין

בדיקות שיבצע הקבלן לאחר השלמת  – "טרם חיבור הבדיק""/Off Gridבדיקת "

כמפורט בנספחים הטכניים הקמת מתקן וסמוך לחיבור מתקן לרשת החשמל, 

(off-grid tests;) 

על ידי הקבלן לאחר חיבור  בדיקות שיבוצעו –" בדיקת קבלה""/On Gridבדיקת "

 (;on-grid tests) בנספחים הטכנייםמתקן לרשת החשמל, כמפורט 

וכל מסמך ולרבות מסמכי הפנייה הסכם זה על נספחיו  -" החוזה" או "ההסכם"

 ;הסכםכי יהווה חלק מהבין הצדדים בכתב שהוסכם ו/או שיוסכם 

להסכם  7ג'צורף כנספח , אשר מהתפעול והתחזוקההסכם  –" תחזוקהוהסכם תפעול "

 זה; 
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כל החומרים, לא כולל ציוד של הקבלן )כהגדרתו להלן(, שהובאו למטרת  -" חומרים"

 .והקמת מתקן והשלמת

בעל רישיון או  מנהל המערכת, חברת חשמל לישראל בע"מ, וכל נעבר שלה –" חח"י"

 וכל גורם אחר, 1996-בחוק משק החשמל, התשנ"ו םספק שירות חיוני כהגדרת

 ניםנטי למתקווהרלאשר עשוי להפעיל אסדרות ו/או הליך רכישת חשמל, 

  ;הסכם זהמושא 

 .996ש-רשות החשמל אשר קמה מכח חוק משק החשמל, תשנ"ו –" רשות החשמל"

ימים ראשון עד חמישי בכל שבוע קלנדרי שלא חל בהם חג רשמי  –" יום עסקים"

מדובר ביום עסקים  . ככל שלא צוין במפורש כיכלשהו של מדינת ישראל

 ;הכוונה תהיה ליום קלנדרי

לצורך הסכם זה, ואשר יהיה המזמין  מטעםיועץ טכני  –" היועץ הטכני" " אוהיועץ"

, כפי שיעודכן הסכם זה מושאבקשר עם העניינים הטכניים המזמין של  ונציג

 מעת לעת בהודעה שתועבר לקבלן על ידי המזמין;

 ;למפרט הטכני 3צוע הפרויקט, כמפורט בנספח ג'לבילוח הזמנים  –" לוח הזמנים"

 באתר, עליהם יותקנו המתקנים; מבנים המצוייםה – "המבנים" או "המבנה"

מי שנתמנה על ידי המזמין לנהל את ביצוע הפרויקט ו/או לפקח על ביצועו  –" המפקח"

כפי המפקח או על ביצוע כל חלק ממנו. המזמין יהא רשאי לשנות את זהות 

 ;מעת לעת בהודעה שתועבר לקבלן על ידי המזמין שיעודכן

המפרטים הטכניים לביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן אשר  –" טכניהמפרט ה"

כמפורט מהווים את הדרישות הטכניות לביצוע העבודות מושא הפרויקט, 

וכן כל דבר נוסף ו/או דרישה טכנית נוספת , על נספחיולהסכם,  מסמך ג'ב

ח והנדרשת, לרבות על פי דין הקיים במועד החתימה על שאינה מופיעה בנספ

 הסכם זה, לצורך אספקה, הקמה, התקנה, מסירה והפעלה של מתקן;

 ,וולטאית-מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו – "המערכתאו " "מתקןה"

איכות ההתקנה ו אופן ההתקנהכל הרכיבים, הציוד, החומרים, הכוללים את 

 ;י המצורף להסכם זההטכנמפרט המפורטים ב

כל הכרוך והנדרש לשם הקמת והתקנת המתקן, לרבות: הליכי הרישוי  – "עבודות"

לרבות הגשת הודעה על ביצוע עבודות הפטורות מהיתר כל רשות מוסמכת, מול 

, רכישת כלל לדיןועדות התכנון והבנייה המקומיות הרלוונטיות בהתאם ול

ם ממכס, הובלתם לאתר, שירותי , שחרורוהחומרים הנדרשים רכיבי המתקן

מנוף ככל שידרשו, התקנה בפועל של רכיבי המתקן, ההנדסה, האינטגרציה 

וההרכבה באתר של המערכת, וכן כל הפעולות הדרושות לשם חיבור בפועל של 

 ;בהסכם זה, והכל כמפורט הסדראהמתקן לרשת החשמל בהתאם ל

כמפורט במפרט  ,ורכבו במתקןאשר יוולטאים -פאנלים פוטו –" "פאנלים סולאריים

 הטכני; 
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כל ציוד, מכונות, מכשירים, אביזרים, כלי רכב וכיו"ב המשמשים את  –" ציוד הקבלן"

הקבלן לשם ביצוע העבודות ונותרים בבעלותו במועד העברת הבעלות במתקן 

 למזמין, אך לא כולל חומרים )כהגדרתם לעיל(;

ביחס למתקנים, וכמפורט  ניקיון וניטור ,תחזוקהשירותי תפעול,  –" "שירותי תחזוקה

 בהסכם התפעול והתחזוקה; 

 להלן.  5.3כהגדרתה בסעיף  –" תקופת התחזוקה"

 זה מצורפים הנספחים הבאים:הסכם ל 1.4

 הצעת מחיר ואבני דרך לתשלום –נספח א'  1.4.1

 בנקאית ביצוע/בדקבות רעכתב  –נספח ב'  1.4.2

 אישור ביטוח – 1ח ג'+ ג'פנס 1.4.3

 ואופן התקנה מפרט טכני –נספח ד'  1.4.4

 תעודת אחריות קבלן –נספח ה'  1.4.5

 טת רגל והעדר תביעותיתצהיר אי פש –נספח ו'  1.4.6

-לחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 1ב2תצהיר לפני סעיף  –נספח ז'  1.4.7
1976 

 קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים –נספח ח'  1.4.8

 הסכם תחזוקה ותפעול –נספח ט'  1.4.9

 ינימליתאחריות לתפוקה מ –נספח י'  1.4.10
 

 הקבלן יצרף להסכם כנספח את כל ההשלמות והמסמכים הנדרשים: 1.5

 מפרטי הפאנלים וכתבי אחריות הפאנלים )יצרן/מפיץ( 1.5.1

 מפרטי וכתבי אחריות של הממירים )יצרן/מפיץ(  1.5.2

 .סעיפי הסכם זה יחולו ביחס לכל אחד ואחד מהמתקנים בנפרדמפורשת כי  מובהר 1.6

 

 מהות ההסכם 2

בדיקה, הפעלה וחיבור לרשת  א אספקה, בנייה, התקנה,תכליתו של הסכם זה הו 2.1

 Turn-keyמזמין על בסיס עקרון "ל תומסירושל מתקן על ידי הקבלן  החשמל

Project.ובכפוף לתקופה ולתנאים המפורטים בהוראות הסכם זה ונספחיו ," 

הקבלן אחראי להשגת כל האישורים וההיתרים הדרושים להתקנת מתקן באתר  2.2

סדרה. המזמין את החשמל באופן שיאפשר הפעלת המתקן בהתאם ללרש וולחיבור

לצורך השגת כל האישורים לו לסייע ישתף פעולה עם הקבלן באופן סביר על מנת 

וההיתרים כאמור, ויחתום על כל המסמכים הדרושים בעניין זה, ובלבד שלא יהיה בכל 

 במסגרת הסכם זה. ליצור עבורו חבות ו/או התחייבות אשר לא נטל על עצמו במפורש 

אתר לפי הוראות כל מתקן בההקבלן יטפל עבור המזמין בכל ההיבטים של הקמת  2.3

 .התיאומים הנדרשים לשם חיבורו של מתקן לרשת החשמלכל ותנאי הסכם זה, לרבות 

תוך שימוש  ים מעוליםמקצועיבהתאם לכל דין ולפי סטנדרטים המתקן יותקן  2.4

אחריות ותחול עליו , התאם למפרט הטכניוהכל ב מתאימים באמצעים טכנולוגיים

, וכן אחריות הקבלן בקשר עם כמפורט בהסכם יצרן הפאנלים ואחריות יצרן הממירים
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סדרה, ויקבל את מלוא האישורים א, כאשר המתקן יעמוד בתנאי הומתקן והתקנתה

 הנדרשים על פי דין.

 

 המזמיןהצהרות  3

 כי: ר ומתחייב,מצהי המזמין

 . בהם יותקנו המערכות והמתקנים יםתרק כדין באהוא המחזי 3.1

למיטב ידיעתו אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת לביצוע הסכם זה, בכפוף להוראות  3.2

כי הוא לא ביצע ולא התחייב לבצע כל עסקה נוגדת או  כל דין, ובכלל זה לשימוש באתר,

ים הדרושים את כל האישורו/או בתהליך ו/או צפוי לקבל סותרת הסכם זה, כי הוא קיבל 

 פי הסכם זה,-מאת המזמין על ככל שנדרשים ,לו מכל צד ג' לצורך התקשרות בהסכם זה

וביצוע התחייבויותיו על פיו וכי הסכם זה נחתם על ידי בעלי הזכויות ו/או מורשי החתימה 

 מטעמו הנדרשים לשם כך, על פי דין.

דרה והסכם זה סאוהתחייבויותיו בהתאם לבתחומי אחריותו הוא מתחייב לעמוד  3.3

הקשורות לאישור הרשויות המוסמכות ולעמידה בתנאים הנדרשים לחיבור המתקן 

 לרשת. 

מוסמכת וכן יחתום על כל אישור ו/או מסמך סבירים  רשותיתייצב בפני כל הוא  3.4

חובה שהמזמין לא התחייב בה בהתאם לאמור בהסכם  יוומקובלים אשר אינם מטילים על

 . וע העבודות והוראות הסכם זהזה ואשר יידרשו לצורך ביצ

 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן 4

 הקבלן מצהיר ומתחייב, כדלקמן:

כי הוא רשום כדין כעוסק מורשה ומנהל כדין ספרים ופנקסי חשבונות בהתאם לכל הוראות  4.1

 הדין המחייבות )לרבות, אך לא רק, מס הכנסה ומע"מ(.

תנות הפיננסית הכישורים המקצועיים בעל הניסיון, הידע, היכולת הכלכלית, האי ואכי ה 4.2

הסכם זה וכי הוא יספק ויתקין את  פי-הדרושים לביצוע מלוא התחייבויותיו עלוהאמצעים 

 בהתאם למפרט הטכני.  אתרהמתקן ב

כי בעת חתימת הסכם זה ולאורך כל תקופת ביצוע הפרויקט, הקבלן הינו קבלן רשום בעל  4.3

ת הפרויקט, כמפורט בחוק רישום קבלנים הסיווג הדרוש לשם ביצוע העבודות במסגר

בסיווג  191 או/ו 160תחת ענפי בניה , לרבות 1969-לעבודות בניה הנדסיות, התשכ"ט

 ועברהעבודה בפרויקט, וכי הקבלן והפועלים מטעמו בפרויקט וקבוצה המתאימים להיקף 

כל שיבוצעו כ. כנדרש על פי כל דין ובהתאם לסוג העבודות בפרויקטהשתלמות עבודה בגובה 

עבודות כלשהן על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, בכפוף לאישורו של המזמין מראש ובכתב, 

קבלן רשום בעל הסיווג הדרוש לשם ביצוע יהיה הקבלן מתחייב כי גם קבלן המשנה 

בעל ניסיון מוכח בהקמה של לפחות העבודות במסגרת הפרויקט, כמפורט לעיל, שהינו 

 הינו אחד מגה וואט לפחותשל המתקנים שהקים המצטבר פק ההס, כאשר מתקנים העשר

 . לכל מתקן
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, הסיווגים כי יש לו ו/או למי מטעמו שיועסק בביצוע העבודות, את כל הרישיונות 4.4

, לרבות כל שינוי שיחול בהם וההיתרים הדרושים על פי כל דין לביצוע העבודותהקבלניים, 

והוא מתחייב שהללו יהיו בתוקף  דות,לאחר החתימה על הסכם זה ובמהלך ביצוע העבו

למשך כל תקופת ביצוע העבודות עד למועד הפעלת המתקן ומסירתו למזמין. הקבלן 

מתחייב, כי האמור לעיל, יחול בנוסף על כל קבלן משנה וכל גורם אחר שיועסק מטעמו 

 .  בכפוף לאישורו של המזמין מראש ובכתב בביצוע העבודות, ככל שיועסק

, את קבלת כל ומאפשרים, לדעתואלו , הטכני והמפרט יםמאפייני האתרכי בחן את  4.5

ההיתרים והאישורים הדרושים, לפי כל דין, לצורך הקמת המתקן באתר וכן חיבורו כדין 

וכי הוא מוותר בזאת על כל טענה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בקשר עם , לרשת החשמל

 האתר ו/או מצבו ו/או דרכי הגישה אליו. 

וכל רשות מוסמכת אחרת בכל  , חח"יאחראי למלוא הטיפול מול רשות החשמל ואכי ה 4.6

ולכל הבדיקות  –הקשור להתקנת המתקן וחיבורו ובכלל זה לתיאום בדיקת המתקן 

שידרשו. ככל שלא יתקבלו האישורים הדרושים יתבטל הסכם זה והקבלן ישיב והאישורים 

 ן, ככל ששולם סכום כזה.   מזמיע"י הבאופן מיידי למזמין כל סכום ששולם 

ובהתאם לכל על נספחיהם  ,כי יבצע את כל העבודות במלואן, בהתאמה למפרט והסכם זה 4.7

 . לוח הזמניםדין תוך עמידה באבני הדרך ו

סדרה והוראות הדין הרלוונטיות ובכלל זה תנאי קבלת אכי הוא מכיר ובקיא בהוראות ה 4.8

סימלי המוקצה לצורך הקמת המתקן כי משך הזמן המקומוסכם וכי ידוע האישורים 

וכי הוא ימים לחיבורו לרשת,  45ימים להשלמת הקמת המתקן ועוד  45הינו וחיבורו 

סדרה והסכם זה, לרבות אמתחייב לעמוד במלוא תחומי אחריותו והתחייבויותיו בהתאם ל

הקשורות לאישור הרשויות המוסמכות ולעמידה במלא התנאים הנדרשים לחיבור המתקן 

 .  בהתאם ללוח הזמנים תלרש

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמזמין ימנה  4.9

לצורך פיקוח על ביצוע העבודות. הקבלן מצהיר ומתחייב, כי הוא  ומפקח מטעמויועץ טכני 

היועץ  המפקח ו/או ומי מטעמו לרבות קבלני משנה ו/או המתקינים בפועל, יפעלו בתאום עם

ע"פ אבני הדרך והנחיות מקצועיות שסוכמו מראש כמפורט בהוראות הסכם זה  הטכני

תגבר  –מטעם המזמין לקבלן  היועץ הטכני ונספחיו. בכל מקרה של מחלוקת בין המפקח או

על אף האמור לעיל מובהר כי אין במתן  מטעם המזמין. המפקח או היועץ הטכנידעתו של 

 י לפגוע באחריותו של הקבלן כלפי המזמין למתקן.ההוראות מאת היועץ, בכד

כי העבודות לצורך הקמת המתקן, יבוצעו תוך מניעת הפרעה ו/או מטרדים לפעילות  4.10

המתקנים מבנים עליהם יותקנו אתרים או בסמוך אליהם. מובהר כי ההשוטפת המתבצעת ב

פיכך מועדי , ולמאוכלסים ומשמשים לפעילויות שונות, לרבות פעילות אקדמית, הינם 

. הקבלן מתחייב המזמיןשל  וושעות העבודה באתר יהיו מוגבלים ובהתאם לשיקול דעת

 לקיים ולמלא את כל ההוראות, החוקים, חוקי עזר והתקנות, החלים לגבי הגגות באתר

כמו כן, מתחייב הקבלן כי בטרם יחל את  לגבי השימוש בהם.את הנחיות המזמין ו/או 

אופן ביצוע את עם נציגי המזמין ועם מנהל המבנה הרלוונטי תאם יהעבודות במבנה כלשהו, 



22 
 

 לביצוע עבודותהתארגנות שעות עבודה, מיקום רחבת , זמני הביצועאת  , לרבותהעבודות

 וכיוצ"ב.

, על מנת לבדוק את כל למזמין בטרם הגשת הצעתו יםהקבלן מצהיר כי הוזמן לבקר באתר 4.11

את כל הבדיקות הנחוצות, להנחת דעתו. הקבלן התנאים, וכן ניתנה לו האפשרות לערוך 

יהיה מושתק מלטעון כי חסר לו מידע או שהמידע שנמסר לו לא הספיק בכדי לבסס את 

 הזמנה להציע הצעות. ביצוע הסיור יהיה ביוזמת הקבלן. להצעתו 

ו/או לאתר העבודות ובכל אתר הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו באמצעי שמירה וגידור ל 4.12

למועד עד  או זהירות אחר למשך כל תקופות העבודות ועד למסירת המתקן למזמיןאמצעי 

 . המאוחר מביניהם להלן 22בסעיף כאמור העברת הסיכון והבעלות במתקן 

הקבלן מתחייב כי במידה וכתוצאה מחיבור המערכת לרשת החשמל של המזמין יגרמו  4.13

הקבלן מתחייב לבצע פעולות תיקון לרבות שינוי במקדם ההספק,  ת חשמל כלשהן,הפרעו

הם ככל שנדרש, ניטור טיב הרשת והבנת מהות יעל חשבונו, לרבות הזמנת יועצים למינ

 . לכך ההפרעות ברשת ופתרונן המלא בהתאם

ד , בין היתר, על יסובהסכםהוא מודע לעובדה שהמזמין התקשר עימו הקבלן מצהיר כי  4.14

והכלולים פנייה לקבלת הצעות ההתחייבויות והמצגים שניתנו על ידו במסגרת הצעתו ל

 הסכם.וכי במידה ומצגים אלו יסתברו כלא נכונים יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם ב

 

  תקופת ההתקשרות ולוחות זמנים לביצוע 5

כם הסהעל חתימת המזמין ההתקשרות )כמסגרת( תהא לתקופה שתחל ביום תקופת  5.1

שמורה הזכות מזמין "(. לתקופת ההתקשרות הראשונה)להלן: "שנתיים ותסתיים בתום 

חודשים כל אחת, על פי  12בנות עד נוספות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות 

תקופת  שנים סה"כ. 3עד למקסימום של , ("אפשרות הארכההבלעדי )להלן: " ושיקול דעת

תקופת ארכה שמומשה ככל שמומשה יקראו להלן "ההתקשרות הראשונה וכן כל אפשרות ה

 "(. ההתקשרות

מסור לקבלן עבודות להתקנת רשאי להמזמין היה יבמשך כלל תקופת ההתקשרות  5.2

המתקנים באתר אחד או יותר, לרבות באתרים אשר לא נכללים ברשימת האתרים 

המצורפת להסכם זה, בהתאם לתנאים והמחירים המפורטים בהצעת הקבלן ובהתאם 

עבודה התחלת צו עביר המזמין לקבלן יהזמנת עבודה כאמור . בגין כל לתנאי הסכם זה

 .להלן 19, כמפורט בסעיף אתריםמספר נפרד, ביחס לאתר או 

להלן( מהמזמין לקבלן ביחס  20.1.11החל ממועד מתן אישור קבלה )כהגדרתו בסעיף  5.3

"(, יעניק הקבלן תקופת התחזוקה" חודשים )להלן: 24ל למתקן מסוים, ולמשך תקופה ש

ביחס לאותו מתקן, בהתאם להסכם התפעול והתחזוקה  תחזוקהלחברה את שירותי ה

 ובמסגרת התמורה לה זכאי הקבלן עבור הקמת המתקן. 

בתום תקופת התחזוקה, המזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, להאריך את תקופת התחזוקה  5.4

חודשים,  11-שנים ו 22חודשים כל אחת, עד למקסימום של  12עד  בתקופות נוספות של

ביחס למתקן, וזאת עבור תמורה נוספת תחזוקה ובמהלכן להזמין מהקבלן שירותי 

. למען הסר הסכם התחזוקה והתפעולשתשולם לקבלן, בהתאם למחירים המפורטים ב
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הסכם התפעול ספק, מובהר כי יחולו מלוא הוראות ההסכם ביחס לתקופת התחזוקה ו

 והתחזוקה. 

, סיים את תקופת ההתקשרות ולהביא הסכם זה לידי סיוםל ושומר על זכותהמזמין  5.5

ו/או או דרישה ו/לא תהיה כל טענה קבלן ול ,ם מראשמיי 30קבלן בהודעה בכתב שתימסר ל

הפרטניים יביא לביטול צווי תחילת העבודה לא כאמור ההתקשרות סיום בעניין זה. תביעה 

רו על ידי המזמין עד למועד ההודעה ואשר נמצאים בתהליך עבודה וביצוע, למעט אם הועבש

 .  ציין המזמין אחרת בהודעתו לקבלן

 

 כוח אדם 6

הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו את כל כוח האדם הדרוש, המתאים והמיומן לביצוע  6.1

ההשגחה , הבטיחות וכן לדאוג ולספק את כל אמצעי בלוח הזמניםוהעבודות,  הפרויקט

והפיקוח על העובדים, את אמצעי התחבורה עבור העובדים וכל דבר אחר הכרוך בכך, 

מתחייב להעמיד לטובת ביצוע הפרויקט ככל שיידרש לפחות  הקבלןכנדרש על פי דין. 

 .במקבילארבעה צוותי עבודה אשר יופעלו לצורך ביצוע העבודות הפרויקט 

באמצעות בצע את הפרויקט ן מצהיר ומתחייב, כי יהקבלמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  6.2

, ובמשך כל תקופת חשמל מטעמומהנדס צוות מקצועי ובליווי מהנדס קונסטרוקציה ו

 תוקפו של הסכם זה יעסיק לפחות את הצוות המקצועי המפורט להלן:

 במהלך היועץ הטכני ומול המזמיןמול הקבלן , אשר יהיה נציגו של מנהל פרויקט 6.2.1

מתקנים  20בהקמת צוע הפרויקט. מנהל הפרויקט יהיה בעל ניסיון ביכל שלבי 

  ., לפחות )כל אחד(KWP1000של לפחות בהספק בהיקף 

בעל רישיון בתוקף במועד  ,הרשום בפנקס המהנדסים, מהנדס קונסטרוקציה 6.2.2

ובעל ניסיון באפיון החתימה על הסכם זה ולאורך כל תקופת ההתקשרות, 

 בעלי מאפיינים דומים לפרויקט נשוא ההסכם.  בפרויקטיםוחישובי עומסים 

דומות עבודות בניהול בטיחות בשנים לפחות  3בעל ניסיון של  ממונה בטיחות 6.2.3

 לביצוע אימותבהיקפן ומהותן לעבודות מושא הסכם, בעל הכשרות והסמכות מת

 .ההתקשרות תקופת אורך לכל בתוקף תהיינה אשר, הפרויקט

ן מתחייב להעסיק באתר מנהל עבודה מוסמך על מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבל 6.2.4

וכן  ממונה בטיחות  1988-פי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודת בניה(, התשמ"ח

-תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )ממונים על הבטיחות(, תשנ"ומוסמך על פי 

אשר ימצאו באתר בכל מהלך ביצוע העבודה וישגיחו על ביצוע הפרויקט עד  1996

רתו למזמין, וזאת בהתאם להוראות כל דין ולהנחיות הבטיחות של למועד מסי

מדי יום במהלך תקופת באתר העבודות  וישהבעלי התפקידים הנ"ל  .המזמין

הקבלן  בכל זמן בו מתבצעת בו פעילות כלשהי באתר העבודה.וביצוע הפרויקט 

ל מצהיר כי ידוע לו שהמזמין ו/או היועץ הטכני ו/או מי מטעמם אינם "מנה

העבודה" ו/או "מנהל בטיחות" כמוגדר בפקודת הבטיחות בעבודה ובכל דין אחר, 

 וכי כל האחריות על פי דין ו/או הסכם זה חלה על הקבלן בלבד.
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רק אנשי צוות  PVCגגות קלים בחיפוי הקבלן מתחייב להעסיק במבנים שבהם  6.2.5

גגות  עלמערכות סולאריות פוטו וולטאיות שהינם בעלי ניסיון מוכח בהקמת 

 .PVCקלים בחיפוי 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמין רשאי לדרוש החלפה מיידית של מי מבין אנשי  6.2.6

צוות הקבלן וכן להעמיד כל דרישה נוספת או אחרת באופן שיבטיח את ביצוע 

 העבודות בצורה המיטבית, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

חשמלאי ל ידי ות נוספת, ייעוץ טכני ע, ללא כל עלבמסגרת ביצוע העבודות, הקבלן יספק 6.3

ליווי שוטף למזמין, ככל כן יעניק וח"י, המערכת בתיאום עם חנתוני מוסמך שיאשר את 

הנחיות כיצד לבצע את הפעולות המוטלות על המזמין על פי ובכלל זה מתן שהדבר יידרש, 

 .הוראות הסכם זה, כך שהן תבוצענה בהתאם להוראות כל דין

בביצוע העבודות, הם עובדיו ו/או קבלני משנה מי שיועסק על ידו כי כל  הקבלן מתחייב, 6.4

, ככל שאושר לקבלן להעסיק קבלני משנה בהתאם להוראות הסכם זה ו/או יועצים מטעמו

על פי כל דין, ולרבות חוק הביטוח העסקתם ישא בכל האחריות הנובעת מי. הקבלן להלן

וחו. הקבלן מתחייב, כי כל העובדים שיועסקו הלאומי )נוסח משולב( והצווים והתקנות שמכ

יקבלו לשם כך את כל האישורים הנדרשים  -על ידו בימים ובשעות שבהם לא מותרת עבודה 

 לכך לפי הוראות כל דין.

הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים במספר הדרוש לשם עמידתו בלוח הזמנים  6.5

ה יש צורך ברישום ו/או רישיון ו/או היתר לביצוע העבודות לפי הסכם זה, ובעבודה שלביצוע

לפי כל דין, מתחייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום ו/או שיש לו רישיון ו/או היתר כאמור 

 לפי העניין. 

שעות העבודה באתר יהיו שעות עבודה המקובלות בסוג כזה של עבודות, ויוגבלו על פי  6.6

 הנחיות המזמין והדין הרלבנטי.

לבין הקבלן ו/או היועץ הטכני בין המזמין עבודה כי לא ישררו יחסי למען הסר ספק, מובהר  6.7

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו. הקבלן ישפה את המזמין בגין מלוא נזקים שייגרמו לו עקב 

 דרישות ו/או תביעות מסוג זה מיד עם דרישת המזמין.

העוסק המזמין יהיה רשאי לדרוש את החלפתו או הרחקתו, באופן מיידי, של כל אדם  6.8

בכל עת ועל פי  זה לעיל, 6לרבות אנשי הצוות המפורטים בסעיף  בעבודות מטעם הקבלן,

שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שיישא בגין כך כל אחריות כלפי הקבלן ו/או צוות עבודתו, 

לרבות אך לא רק, אם לדעת המזמין אותו אדם התנהג באופן בלתי הולם או אינו מוכשר 

הוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידו. דרש המזמין החלפה או הרחקה למלא את תפקידו או ש

ימים  5 -כאמור לעיל, יפעל הקבלן בהתאם לדרישתו, ויציג לאישורו בהקדם, ולא יאוחר מ

עסקים, מחליף העונה על כל הדרישות והתנאים המפורטים בחוזה ביחס לאותו אדם. 

הקבלן לביצוע הפרויקט בהתאם  מובהר כי החלפת איש צוות כאמור לא תגרע מהתחייבות

 ללוחות הזמנים שנקבעו.

 

 השגחה מטעם הקבלן 7
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מעת התחלת ביצוע עבודות הקמת המתקן ועד למסירת המתקן מבלי לגרוע מהוראות כל דין, 

לידי המזמין, יהיה הקבלן, לרבות באמצעות מנהל הפרויקט או מי מטעמו, לכל הפחות, מצוי 

יום, וישגיח על ביצוע העבודות. מנהל הפרויקט המוסמך באתר במשך כל שעות העבודה מדי 

מטעם הקבלן יהיה עובד מנוסה, ומקצועי, בעל כל ההסמכות הנדרשות על פי דין לצורך ביצוע 

  וניהול העבודות, ובעל הכשרה מתאימה לעבודה בגובה. 

 

 וחומרים ציוד הקבלן 8

ומרים, האביזרים וכל יתר הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתקנים, הח 8.1

הפרטים הדרושים לביצוע יעיל, מדויק ומקצועי של עבודות הפרויקט, בכמות הנדרשת 

 ולצורך עמידה בלוח הזמנים שנקבע בחוזה לביצוען.

מבלי לגרוע מהאמור, מאשר הקבלן כי יבטיח לצורך העבודות מלאים מספיקים של  8.2

כוח  ,כל טענה בדבר חסר בחומרים, ציוד חומרים, ציוד וכוח אדם וכי הוא מוותר בזה על

  אדם ויתר הפריטים הדרושים לצורך ביצוע העבודות, או כי אין באפשרותו להשיגם.

הקבלן יהא אחראי לשמירתו הבטוחה של הציוד באתר ויהא רשאי להשתמש בו לצורך  8.3

זמין ביצוע העבודות וקיום התחייבויותיו על פי ההסכם בלבד, כל זאת בכפוף להוראות המ

 ומנהל הפרויקט. יובהר, כי זכות השימוש של הקבלן כפופה לזכויות המזמין על פי החוזה. 

כל חומר ורכיב המהווה או אמור להוות חלק מהאתר, יהיו קניינו של המזמין, לרבות  8.4

חומרים ורכיבים שהוטמעו באתר וחומרים ורכיבים הנמצאים באתר וטרם הוטמעו בו. 

בון ביחס לאתר או לעבודות או לאותם חומרים ורכיבים, אשר לקבלן לא תהיה זכות עיכ

או ביחס לכל אתר, חומר, רכיב, ציוד,  בהתאם להוראות סעיף זה הינם קניינו של המזמין

מתקן, מסמך ו/או כל חפץ ו/או ידע ו/או דבר שהינו חלק מקניינו של המזמין ו/או קשור 

 . לביצוע העבודות נשוא הסכם זה

הטכני,  ומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור במפרטהקבלן ישתמש בח 8.5

בתכניות וביתר מסמכי החוזה. כל החומרים למיניהם יתאימו לדרישות התקנים 

והמפרטים כפי שנקבעו בחוזה, על כל מסמכיו ונספחיו. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד 

. בכל בהסכםע אחרת של חומרים, יבחר הקבלן בסוג המובחר של החומר, זולת אם נקב

 . היועץ הטכניספק בעניין זה יפנה הקבלן להבהרה מאת 

החומרים והציוד שיסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים ושלמים, ויתאימו להוראות החוזה  8.6

 ולדרישות התקנים כפי שיפורט להלן:

חומרים מתוצרת הארץ, לגביהם לא קיימים תקנים מטעם מכון התקנים  8.6.1

; ואם לא פורטו הסכםתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו ביתאימו ב -הישראלי 

 לשם קבלת הנחיות בעניין. יועץ הטכני יפנה הקבלן ל -הסכםב

חומרים מיובאים שאין לגביהם תו תקן יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ או  8.6.2

הסכם; ואם לא פורטו בהסכם בהתאם לדרישות שפורטו ב -לתקנים ישראליים 

 .כני לשם קבלת הנחיות בענייןיפנה הקבלן ליועץ הט –
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ג לאישורו של חומרים שיש לגביהם תו תקן חסר, רשאי הקבלן להצי לבמקרה ש 8.6.3

חומרים שאינם נושאים תו תקן ובלבד שהחומרים המוצעים היועץ הטכני 

 יתאימו לדרישות התקנים. 

רות, תהיה סמכות להוו/או למפקח ו/או ליועץ הטכני  למזמיןמהוראות ההסכם, מבלי לגרוע  8.7

וכל הסכם על החלפתם של חומרים ו/או מרכיבים אשר אינם עומדים בדרישות ה :בין היתר

הסרה וביצוע מחדש כנדרש של כל עבודה שבה החומרים ו/או העבודה אינם עומדים על דין; 

כל הוראה אחרת לקבלן, שמטרתה להביא לעמידה בדרישות על וכל דין; הסכם בדרישות ה

 ו/או כל דין.ההסכם 

קבלן ימסור תעודות אחריות, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים ה 8.8

 .ההסכםעל פי הוראות או /לאתר, כנדרש בדין ו

הקבלן יבצע את כלל הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים והציוד לאתר בו מבוצעות עבודות  8.9

ערכם בכל דרך שהיא.  הפרויקט, באופן שימנע את פגיעתם, קלקולם, זיהומם ו/או הפחתת

החומרים והציוד ימוקמו ויאוחסנו באופן שיאפשר את שמירתם וכן, באופן שימנע פגיעה 

 כלשהי או הפרעה למשתמשי המבנה, כלי רכב והולכי רגל באזור.

לידי המזמין, מתחייב הקבלן לפנות מהאתר את המתקן בתום ביצוע העבודות ועם מסירת  8.10

הורה המזמין על פינוי ציוד וחומרים אחרת. המזמין הורה  הציוד ועודפי חומרים, אלא אם

מהאתר, יוציאם הקבלן בהקדם האפשרי ועד למועד שנקבע בהוראת המזמין כאמור. לא 

ציית הקבלן להוראה זו, רשאי המזמין לפנות את הציוד והחומרים כאמור, על חשבון הקבלן, 

א יהיה אחראי לכל נזק או אובדן ולהעבירם לכל מקום אחר, כפי שיראה לנכון, והמזמין ל

 שייגרמו להם.

 

 משלוח 9

הקבלן מתחייב לדאוג למשלוחי הציוד הנדרש וכל החומרים הנדרשים להקמת מתקן אל  9.1

האתר, כשהם ארוזים כראוי, וכי הקבלן יהיה אחראי לכל פעולה בקשר עם הציוד 

מירה והשגחה והחומרים, לרבות, להעמסה, הובלה, פריקה ואחסון הציוד באתר, וכן לש

 על הציוד והחומרים באתר. 

ימי עסקים מראש ( 3שלושה )בכתב,  למזמין ו/או ליועץ הטכני יודיע יפעל בתיאום והקבלן  9.2

על  .וכו' הפאנלים הסולאריים לאתר העברת משקולות )אבנים(, עבודות מנוף, אספקתעל 

 המזמין לאשר מראש ובכתב את מועדי המשלוחים לאתר.

 

 דעחובה להעביר י 10

את כל הידע הזמין והנדרש לרבות ו/או לעובדי המזמין  ו/או ליועץ הטכניהקבלן יעביר למזמין 

נטי אחר הקשור בהתקנת מתקן. בהתאם לכך, וומתקן וכל מידע רלכל לגבי המפרט הטכני של 

, דו"ח מפורט על לשבועמזמין, אחת יועץ הטכני ו/או למתחייב הקבלן להכין ולמסור ל

נטיות ככל שאירעו בעת ביצוע העבודות ושעלולות ווות, לרבות תקריות רלהתקדמות העבוד

ליצור עיכוב בביצוע העבודות. מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן יענה לכל בקשה בכתב מצד 

ימי עסקים ממועד קבלת בקשה )שני(  2נטי בתוך וולקבלת מידע רל היועץ הטכניאו ו/המזמין 

 כאמור. 
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קבלן למזמין שלושה סטים מושלמים ומעודכנים של תכניות , ימסור הותעם השלמת העבוד

, קטלוגים של AS MADEתיק מתקן מושלם הכולל את התוכניות ו בהתאם לביצוע בפועל

הציוד המסופק, הוראות הפעלה ואחזקה, תעודות בדיקה וכל הנדרש למסירה מושלמת של 

 המתקן.    

 

 בטיחות באתר .1

אזורים סמוכים בטיחות המשתמשים בבטיחות האתר והעובדים בפרויקט וכן  11.1

וביצוע העבודות, מכל סוג,  , הינן בעדיפות עליונה בכל שלבי יישום הפרויקטלאתר

. הקבלן ומי מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים ולרבות עבודות תחזוקה

באתר ובסביבתו, בדרך אליו, בעת ביצוע העבודות, בעת  ורכוש להבטחת חיי אדם

 וחומרים לאתר ובעת הפעלתו השוטפת. הובלת ציוד 

הקבלן מתחייב להקפיד על יישום הוראות הבטיחות על פי כל דין ועל פי הנחיות  11.2

על פי כל דין העוסק בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקנות, המזמין, ובכלל זה 

ההוראות והצווים שפורסמו מכוחו ו/או שיפורסמו מכוחו בעתיד ויהיה אחראי 

לרבות הכללים , ויק של כל ההוראות הכלולות ו/או שיכללו בהםלביצוע מלא ומד

באשר לעבודה על גגות שבירים או תלולים כהגדרתם ב"תקנות הבטיחות בעבודה 

", "תקנות הבטיחות בעבודה 1986 -)עבודה על גגות שבירים או תלולים( התשמ"ו 

אישי( התשנ"ז  ", "תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן2007 -)עבודה בגובה( התשס"ז 

 " וכל הוראת חוק רלוונטית אחרת.1988 -

, כמשמעותו ראשי כקבלן הקבלן את יראובכל הנוגע לבטיחות בעבודה לפי כל דין  11.3

-וכוהתקנות שהותקנו מכוחה,  1970-פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"לב

 1988-"מבצע בניה", כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח

לרבות  ,, על כל המשמעויות הנובעות מכךוע"פ כל דין ו"מנהל הבניה" ע"פ כל דין

במקרה בו העסיק המזמין קבלנים אחרים ו/או נוספים ו/או התיר לצדדים שלישיים 

להיכנס לאתר. הקבלן ימלא אחר דרישות החוק והתקנות לעניין בטיחות בעבודה 

את כל בעלי התפקידים  הפרויקטביצוע לכל אורך תקופת ובכלל זה ימנה ויעסיק 

  הנדרשים בדין ויקבל את אישור המזמין ביחס אליהם.

מיום מסירת האתר לקבלן לצורך ביצוע העבודות ועד למתן הודעה על קבלת  11.4

מתקן, אחראי הקבלן לשמירת האתר ולהשגחה מלאה עליו ועל כל הנמצא ושיימצא 

הקבלן  טיחות המתחייבים מאחריות זו.בו, ועליו לנקוט בכל האמצעים, הזהירות והב

יהיה אחראי, על חשבונו, לאספקת כל אמצעי הבטיחות לעובדיו, לנוחיותם של 

העובדים באתר ולמשתמשים אחרים במקום ו/או בכל מקום אחר שיידרש עפ"י 

הצורך ולבצע את העבודות תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות המתאימים והנדרשים 

בלים בתחום עיסוקו, לפי החמור מביניהם, וכן ידאג לתחזוקה עפ"י כל דין ו/או המקו

שוטפת של כל הנ"ל עד לסיום העבודות. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים 

להבטחת חיי אדם ורכוש באתר ו/או בסביבתו בעת ביצוע העבודות, ויקפיד  דיןעל פי 

 .דיןעל קיום כל הוראות ה
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בין אם קבועים ובין אם לאו. "אמצעי  הקבלן יתקין אמצעי בטיחות באתר 11.5

פי דין כדי לאבטח את העובדים -בטיחות" משמע כל אלמנט או מרכיב אשר יידרש על

ו/או הציוד באתר כדוגמת סולמות, טבעות עיגון, כבלי פלדה, משטחים מונעי החלקה 

 וכו'. הקבלן יסדיר ויתקן כל נזק שנגרם עקב התקנת אמצעי הבטיחות.  

בזאת, כי הוא יודע שבסמוך לשטח שבו מבוצעות העבודות וכן  הקבלן מצהיר 11.6

משתמשים אחרים המזמין ו/או לקוחותיו ו/או  בדרכי הגישה אליו נעשה שימוש ע"י

וכי חלה עליו חובה וכי הוא מתחייב שלא לגרום להפרעה מכל סוג שהוא הן 

מוכים ו/או לכלי רכב בתנועה ו/או בחניה הנמצאים בשטחים הס הנ"ללמשתמשים 

 לאתר הפרויקט. 

, כי כל החובות המוטלות על הקבלן כאמור מפורשות למען הסר ספק מובהר 11.7

בהסכם זה ו/או על פי כל דין יחולו גם לגבי עבודות המבוצעות על ידי עובדיו ו/או 

שלוחיו ו/או מי מטעמו, לרבות קבלני משנה וקבלנים אחרים וגורמים אחרים ו/או 

 מי מטעמם ו/או בשמם.עבודות המבוצעות על ידי 

הקבלן משחרר את המזמין ו/או מי מטעמו מכל אחריות וחובה מכל סוג שהם  11.8

שיהיו מוטלים ו/או יחולו בקשר עם בטיחות בעבודה ו/או שמירת העובדים ורווחתם 

 כאמור לעיל.

 

  חשמל, מים 12

המזמין יספק נקודת חיבור לאספקת מים הנדרשת לביצוע העבודות על ידי הקבלן  12.1

מי האתר. הקבלן יהא אחראי להתקנת הצנרת מנקודת החיבור לאספקת מים בתחו

 ועד לאתר ויהיה זכאי לאספקת מים לצורך ביצוע עבודות התחזוקה.

המזמין יספק נקודת חיבור לאספקת החשמל הנדרשת לביצוע העבודות על ידי  12.2

הקבלן בתחומי האתר. העברה וחלוקה של החשמל מנקודת אספקת החשמל, כאמור, 

  היה באחריותו של הקבלן.ת

 

 איטום 13

 המזמין ביצע בדיקת איטום טרם התחלת הבניה ומאשר שאיטום הגג הינו תקין. 13.1

הקבלן את תקינות האיטום עם יועץ  גם לפני התקנת הקונסטרוקציה, יוודא 13.2

 איטום מקצועי מטעמו.

מערכת, יפנה מצא ליקויי איטום לפני התקנת הו/או מי מטעמו הקבלן במידה ו 13.3

הקבלן בכתב למזמין ויבקש לטפל באיטום. במקרה כאמור, המזמין יהיה רשאי 

בשכבת האיטום, עבודת ליקוי למנות יועץ מטעמו לבדיקת האיטום ובמידה וימצא 

האיטום תתבצע על ידי המזמין וצו התחלת העבודה לקבלן ידחה עד לסיום עבודת 

אם לשיקול דעתו הבלעדי, לבקש מהקבלן לחלופין, יהא רשאי המזמין, בהתהאיטום. 

הצעת מחיר לביצוע האיטום. הקבלן לא יבצע את עבודות האיטום ללא קבלת אישור 

באיטום לפי חוות דעת יועץ ליקוי ימצא ילא שבמידה מראש ובכתב מאת המזמין. 

לא ניתן  ישא הקבלן בעלות יועץ האיטום מטעם המזמין.יהאיטום מטעם המזמין, 



29 
 

מאת המזמין להימצאות ליקוי בשכבת האיטום ו/או שהקבלן לא פנה  ראישור כאמו

בכתב למזמין בבקשה לטפל באיטום כאמור בסעיף זה לעיל, יהיה הקבלן מנוע 

 ומושתק מלהעלות טענות בדבר ליקויי איטום שאינם באחריותו.

הרכבת הקונסטרוקציה לא תפגע בשום מקרה באיטום הקיים ולא תתבצע חדירה  13.4

המערכת ו/או המתקנים דרך האיטום המצוי על הגגות. חיבור לגג יתבצע  או חיבור

דפנות הגג מעל אבני עיגון שיונחו על גבי יריעה ביטומנית ו/או לבמידת הצורך רק ל

  לגובה האיטום.

הקבלן יתקין את קונסטרוקציית הפנלים כך שהיא מוגבהת ממפלס הגג ובהתאם  13.5

 ככל שיידרשו. עתידיות צוע עבודות איטום ביגישה לבאופן שיאפשר , למפרט הטכני

החל ממועד באתר איטום בכל אחד מהגגות לתקינות ההקבלן יהא אחראי  13.6

תקופת האחריות )" מסיום התקנתו על הגג שנים( 5) חמשלמשך והתקנת כל מתקן 

 ."(לאיטום

יתקן, על חשבונו, כל פגם באיטום, לרבות בתקופת האחריות לאיטום, הקבלן  13.7

שעות )שבעים ושתיים(  72או רטיבות בתקרת הגג עליו מותקנת המערכת תוך  הנזיל

של  ולשביעות רצונתוך תיאום מראש מול המזמין ו קבלת הודעה מהמזמין,ממועד 

 המזמין. 

הקבלן נדרש לתיקון התקלות בעצמו ועל חשבונו בפרק הזמן המוגדר לעיל,  13.8

המזמין לתקן את התקלה ימי עסקים, רשאי  5ובמידה ולא נפתרה התקלה בתוך 

באופן עצמאי והקבלן ישלם את  מלא עלות התיקון בתוספת הוצאות תקורה של 

במידה והקבלן לא יטפל מבלי לגרוע מכל זכות או סעד של המזמין,  .15%המזמין בסך 

 , למזמין תהיה הזכות לחלט את ערבות הקבלן.בתקלות ולא ישלם את עלויות התיקון

 

 תשתיות גובלות 14

מתחייב, כי ידאג לבצע את כל הפעולות הנדרשות, באופן מיטבי, על מנת למנוע פגיעה  הקבלן

בתשתיות גובלות באתר, לרבות ומבלי לגרוע, קווי חשמל ועמודי חשמל, קווי טלפון, צינורות 

להובלת מים וקווי ביוב, במסגרת ביצוע העבודות. היה ובמסגרת ביצוע העבודות יפגעו ו/או 

אמור כתוצאה מביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או קבלני המשנה של הקבלן יהרסו תשתיות כ

ו/או מי מטעמו, ידאג הקבלן, על חשבונו, לשקם ו/או לתקן ו/או לשחזר ו/או להחליף את 

כל חפירה  התשתיות ההרוסות ו/או הפגומות להחזרת המצב לקדמותו וזאת באופן מיידי.

מות חודרות קרקע. הקבלן יבצע את העבודות תוך והטמנת כבל תלווה במיפוי התוואי במצל

 הותרת מרחק סביר ממתקנים קיימים ומתן אפשרות ביצוע תחזוקה למתקנים אלו ללא קושי.

 

 הכשרת כוח אדם של המזמין 15

ליועץ הטכני הקבלן מתחייב, כי עם חיבור המתקן לרשת החשמל, יספק הקבלן למזמין ו/או 

ומפורטת בכל הקשור בתפעול המתקן והכול בהתאם הדרכה מקיפה  ו/או לעובדי המזמין

 לדרישות המזמין.

 

 אישורים והיתרים  16
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כל הגורמים המוסמכים, אל מול בשקידה ראויה וככל יכולתו, פעל הקבלן י 16.1

בהתאם לאסדרה ולכל דין אשר יחולו במועד כריתת הסכם זה ולאורך כל תקופת 

חשמל כדין, ובכלל זה מול ההתקשרות, כפי שנדרש לצורך חיבור המתקנים לרשת ה

המועצה המקומית לתכנון ובנייה, רשות החשמל, חברת החשמל ומשרד האנרגיה, 

והכל באחריות הקבלן ובאופן שניתן יהיה להתקין את המערכת ולהזרים, בהתאם 

לכל דין, את תפוקות הייצור של המתקן לשימוש עצמי של המזמין ו/או לרשת חח"י, 

שות והמסמכים הנדרשים לשם כך, והכל בהתאם ללוחות כולל הכנת והגשת כל הבק

 הזמנים ואבני הדרך שנקבעו בהסכם. 

מתן דיווח לועדה המקומית של האתר אודות עבודה בפטור מהיתר ל יפעל הקבלן 16.2

תקנות התכנון והבניה )עבודות ומבנים הפטורים מהיתר(, ל 24 לתקנה בהתאם

 :2014 –התשע"ד 

קנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הודעה על ביצוע עבודה לפי ת

ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך  45הרישוי בתוך 

וולטאי ואישור מהנדס מבנים כי המבנה -בדבר קיום התנאים להתקנת המיתקן הפוטו

ום לכשל יכול לשאת את המיתקן וכי המיתקן יציב וכן כי כשל מבני במיתקן לא יגר

מבני במבנה או בנקודת העיגון למבנה; הודעה כאמור תימסר גם לרשות הארצית 

 50לכבאות. נוסף על הודעה כאמור, הודעה על התקנת מיתקן שהספקו עולה על 

 .ימים לפני ביצוע העבודה 45קילוואט, תימסר לרשות הרישוי 

הארכת תוקף של הקבלן מתחייב, כי ידאג ככל הנדרש ומבעוד מועד לחידוש ו/או  16.3

 כל היתר ו/או כל אישור הנדרש לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

 

 המפקח והיועץ הטכני  17

, אשר יהווה נציגו המפקחתפקידיו וסמכויותיו של המזמין יבוצעו באמצעות  17.1

 המורשה של המזמין. 

המפקח ו/או את ההוראות בקשר לבצוע הסכם זה יקבל הקבלן רק באמצעות  17.2

 יעביר הקבלן את כל פניותיו.  הםואלי יהיועץ הטכנ

בכל דרך שתהיה מועילה  המפקח ו/או היועץ הטכניהקבלן ישתף פעולה עם  17.3

במועד ובמקום שיתואמו מראש בלוויית אותם  םלביצוע העבודות, יופיע לפגישות עמ

בכל עת להיכנס  הם, ויאפשר להמפקח ו/או היועץ הטכניבעלי מקצוע שידרוש 

 . ים/לאתר

מצהיר ומתחייב, כי הוא ומי מטעמו לרבות קבלני משנה ו/או המתקינים  הקבלן 17.4

. הקבלן מצהיר, כי אין המפקח ו/או היועץ הטכניבפועל, יפעלו בהתאם להנחיות 

 כדי להסיר כל אחריות מהקבלן.  המפקח ו/או היועץ הטכניבהנחיית 

את הצעת  ככל שתידרש תוספת לעבודות על ידי המזמין, והמזמין לא יאשר לקבלן 17.5

המחיר בגין התוספות, מראש ובכתב, יאפשר הקבלן למפקח להפעיל קבלן אחר לצורך 

 ביצוען. 



31 
 

הצדדים מסכימים, כי ככל שיתגלעו מחלוקות מקצועיות בקשר לתכנון המתקן  17.6

 .המפקחו/או התקנתו, תוכרע המחלוקת על פי החלטת 

 

 עבודות ה 18

יכללו את כל הפעולות, המלאכות שיבוצעו על ידי הקבלן במסגרת הסכם זה  העבודות

והחומרים, המיועדים להתקנת המתקן והנדרשות לצורך השלמת מתקן עד הפעלה מסחרית 

 .והעברתם לחזקת המזמין וכן עבודות ההכנה

ככל שיידרש )לרבות טיפול במשלוח על כל שלביו(  –טיפול בהזמנה, רכש ובייבוא  18.1

וח על ביצוע הקמת המתקן באמצעות של כלל הציוד ורכיבי מתקן; ניהול תיאום ופיק

עובדי הקבלן ו/או קבלני משנה, עד לווידוא תקינותו ואישור חיבורו לרשת החשמל; 

חיבור המתקן כדין לרשת החשמל והפעלתו, לרבות רישום השעון/מונה החשמל; 

התקנה; מתן שירותי אחריות בגין המתקן; והכל בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה 

 הדרך. ובהתאם לאבני 

 עבודות הנדסה אזרחיות הכוללות בין היתר: 18.2

עבודות הכוללות את כל הקשור בתשתיות הכלליות לחיבור לרשת  18.2.1

, לרבות התקנת החשמל וכל הדרוש לצורך תפעול יעיל ומסחרי של המתקן

 ;נקודות מים לצורך שטיפת המתקנים

 , הכל(על מנת לאפשר הצבת המתקן ככל שיידרשו)עבודות התאמה בגגות  18.2.2

בהתאם למפרט הטכני, ובכלל זה החלפת גגות קלים במידת הצורך )כגון 

במידת  אסכורית ופלגל(, ביצוע חיזוקים ואיטומים, התקנת קווי חיים

והתקנת מדרכים  הצורך ובהתאם להנחיות ממונה בטיחות מטעם הקבלן

מאלומיניום בהתאם לקביעת המזמין, לעבודה בטוחה על הגגות, ככל 

במידת  ,הבנויים מחומר איסכורית, הקבלן יתקין קו חייםשנדרש. בגגות 

בצירים המרכזיים כפי הצורך ובהתאם לדרישות ממונה הבטיחות, 

   שיסוכם בין הצדדים טרם עלייתו לגג המבנה להתחלת עבודה.

 אספקת ובנית כל הקשור בציוד בטיחות, ככל שנדרש. 18.2.3

בטוחים של מתקן, מכאני הנדרש לתפעול ולתחזוקה ראויים ו-אלקטרו ציוד 18.3

 כמפורט במפרט הטכני, לרבות:

 אמצעי ניטור ובקרה; 18.3.1

 ; ת הסביבה וטמפרטורת הפנליםאמצעים למדידת קרינה, טמפרטור 18.3.2

 הקבלן יספק ו/או יבצע ו/או ירכיב: -והרכבה  איסוף 18.4

 אחסון באתר והשגחה על כל הציוד והחומרים;, הנפה הובלה, פריקה 18.4.1

דרוש לצורך הרכבה והתקנה של את החומרים, המכונות וכוח האדם ה 18.4.2

 מתקן;
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הוצאה לפועל של כל הבדיקות המכאניות והחשמליות הנדרשות  18.4.3

 למתקנים, לצורך הבטחת תפעול יעיל של מתקן;

 כל פעולה הנדרשת לצורך השלמת הקמת מתקן וחיבורו לרשת החשמל; 18.4.4

, אישורי רשויות AS MADEספרי הדרכה הכוללים את כל התכניות  הגשת 18.5

י תחזוקת ותפעול מתקן לאחר התקנתם, אישור מהנדס קונסטרוקציה ושימוש לגב

מוסמך או קרינה  בודקוממונה בטיחות על יציבות המתקן כולל סולמות וכו', אישור 

דיני עמידת המתקן בכלל דרישות בדבר לאחר בדיקות קרינה במבנה מעבדה מוסמכת 

 נושא הקרינה.ב ניםהתקאיכות הסביבה ו

בלה והתיקונים שיידרשו, ככל שיידרשו, בעקבות ביצוע ביצוע כל בדיקות הק 18.6

 בדיקות הקבלה ועד קבלת הודעה על קבלת מתקן. 

גישה לכל אתר ו/או מתקן בכללותו, כמו  המזמיןיאפשר ליועץ הטכני ו/או  הקבלן 18.7

גם למוקדים ו/או למסמכים ו/או לאישורים הקשורים בביצוע השירותים מושא 

תקופת ההתקשרות לרבות לצורך ביצוע ביקורת בין ההסכם, וזאת בכל עת במהלך 

 בעצמם ובין באמצעות נציג מטעמם. 

מחויב להחזיק את המתקן במצב תקין וראוי לשימוש במהלך כל תקופת  הקבלן 18.8

ההתקשרות ויבצע עבודות תחזוקה שוטפת לפי הצורך והעניין ובהתאם להוראות 

 היועץ הטכני מעת לעת. 

ציוד ניטור רציף בעל להפעיל קבלן משנה אשר יתקין ו/או  רשאי להתקיןהמזמין  18.9

פריצת קרינה  וקיימתאפשרות ניתוק אוטומטי של המערכת /הממירים במידה 

  מהממירים ו/או במידה ועולה חשש לפריצת קרינה זו.

: בהיבטים   SolarEdgeהתקנת ממירים של חברת במסמכי המפרט הוגדר לקבלן 18.10

בהיבטים של עבודה עם חשמל וטיחותי פרטני בקרות קרינה וניתוק פאנלים ב של

  .VDE 2100וגם  IEC 60947ו/או שריפה ע"ב תקני  DCבטיחות 

 

 צו התחלת עבודה 19

המזמין יכיל את המסמכים הבאים, צו התחלת העבודה שיימסר לקבלן על ידי  19.1

 והקבלן יידרש לבודקם ולאשררם: 

 אישור רישום לאסדרה.  19.1.1

 צילום הגג ממבט עילי. 19.1.2

 –וולטאית ע"ג הגגות לאחר מדידה בשטח -צבה למערכת הפוטותוכנית ה 19.1.3

 לפאנלים.

 . ACתוכנית הצבה ומיקום לממירים ולכבלי ה 19.1.4

 לתפוקות המערכת בהתאם לתכנון.  PVSYSTהדמיה באמצעות תוכנת  19.1.5

 תוספות נדרשות באתר לאחר סקר )איטום וכו'(. 19.1.6
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 ך(. סה"כ עלות לצו התחלת עבודה ואופן התשלום )בהתאם לאבני הדר 19.1.7

הקבלן יהא אחראי כלפי לאחר אישרור הקבלן את המסמכים הנ"ל,  19.1.8

מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה, והקבלן יהיה , לתכנון העבודותהמזמין 

מסמכים שנמסרו לו על ידי המזמין תביעה ו/או זכאות לסעד ביחס ל

, והוא ייראה כמי שמוותר על כל טענה, תביעה ו/או זכאות לסעד כאמור

 . בעניין זה

בנוסף, עם קבלת צו התחלת עבודה יידרש הקבלן להמציא לידי המזמין את  19.2

 המסמכים הבאים:

 אישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן.  19.2.1

 אישור והנחיות יועץ בטיחות מטעם הקבלן.  19.2.2

אישור איטום גג קיים / תעודת אחריות לאיטום חדש / פטור מאיטום  19.2.3

 מאת המזמין.

 בדיקת קרינה )קרינת רקע(.  19.2.4

ת הקבלן לוודא כי כל צו התחלת עבודה שיממסר לו, לרבות המסמכים באחריו 19.3

 שיצורפו אליו, יהיה מלא ומדויק.

 

 מועדי ביצוע העבודות 20

 המתקן הקמת 20.1

ימים מחתימת ההסכם, וטרם הוצאת צו התחלת עבודה  14בתוך עד  20.1.1

, כשהן מפורטותהביצוע התכניות העתק ממזמין יעביר להקבלן לקבלן, 

כל בלן. תוכניות הביצוע המפורטות יכללו את חתומות על ידי הק

התוכניות והתחשיבים מכל סוג שהוא בקשר לביצוע העבודות, לרבות כל 

 , ובכלל זה:שינוי בתכניות שאושר מראש ובכתב על ידי הקבלן והמזמין

א( תוכנית העמדה של המתקן על אתר ההקמה והדמייתו, ב( תחשיבי 

ות קונסטרוקציה וחישובים הצללה, ג( תוכניות חשמל, ד( תוכני

סטאטיים, והכל בהיקף וברמת פירוט לשביעות רצונם של המזמין והיועץ 

 . פי כל דין-הטכני ובהתאם לנדרש ע"י הרשויות המוסמכות ועל

חתימת הקבלן על תכניות הביצוע המפורטות כאמור תהווה אישור לכך  20.1.2

למפרט שהתכנון נבדק על ידו ונמצא מתאים לשם הקמת המתקן בהתאם 

ביחס לתוכניות הביצוע המפורטות לא יתבצעו שינויים כי והטכני, 

. ככל שיבקש המזמין לבצע שינויים בתכנון לאחר אישורו, המאושרות

ביצוע יפנה לקבלן בבקשה מתאימה והקבלן יפעל כמיטב יכולתו ל

 השינויים המבוקשים. 

וערבויות הביצוע ח הביטואישור שוכן בכפוף לכך המזמין בכפוף לאישור  20.1.3

והינן התקבלו אצל המזמין ציא על פי הסכם זה, מאשר על הקבלן לה

ימסור המזמין  ,הלןל 29 , כמפורט בסעיףובהיקפים מתאימיםבתוקף 
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המהווה אישור פורמאלי על מסירת האתר צו התחלת עבודה לקבלן 

באותו אתר להתחיל בביצוע העבודות , הוראה לקבלן לרשות הקבלן

ות לתשלום לפי המוגדר בצו התחלת העבודה, בכפוף לעמידת והתחייב

  הקבלן בהתחייבויותיו.

יובהר, כי אין במסירת החזקה באתר לקבלן משום כוונה להעניק לו זכות 

מכל סוג שהיא במקרקעין מלבד הזכות לבצע את העבודות עבור המזמין 

 במסגרת הסכם זה.

קבלת צו עם באתר מו המפקח ו/או מי מטעהקבלן יערוך סיור יחד עם 

עבודות תחילת עבודה, על מנת לתעד את מצב האתר טרם ההתחלת 

הקבלן. במידה וימצאו ליקויים באתר טרם קבלת צו התחלת העבודה, 

, וככל שלא תועדו ליקויים הם יתועדו בפרוטוקול הסיור. לאחר מועד זה

עה תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תבילא לקבלן  באתר כאמור לעיל,

בקשר עם מצב האתר והקבלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או ליקוי באתר 

 כאמור.

 עבודהצו התחלת הקבלן יתחיל את ביצוע העבודות מיד עם מסירת  20.1.4

ובתיאום עם היועץ הטכני והמפקח. לא התחיל הקבלן לבצע את העבודות 

ימים ממועד מסירת צו התחלת העבודה כאמור, יהווה הדבר  5בתוך 

 ת של ההסכם והמזמין יהיה רשאי לבטל את ההסכם. הפרה יסודי

הקבלן יבצע את העבודות בבטיחות, מקצועיות וביעילות ובהתאם לאבני  20.1.5

 הדרך עד להשלמתן של כל העבודות. 

החל ממועד העמדת האתר לרשות הקבלן ועד למועד סיום העבודות,  20.1.6

, וסביבתו ניקיון האתרשמירה והקבלן יהיה אחראי על חשבונו ל

גרת זו הקבלן יהיה אחראי על חשבונו לנקות את האתר מכל פסולת ובמס

אשר הנה כתוצאה מעבודות הקבלן באתר מדי סיום יום עבודה באתר 

ולפנות מהאתר, ככל שיידרש, ציוד, מכונות וחומרים שלא יהא צורך בהם 

באותו מועד לביצוע העבודות. מובהר, כי הקבלן לא ישליך עודפי חומרים 

 המוסמכת המתאימה הרשתה זאת.  הרשותא במקום שאו פסולת אל

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לאבני הדרך המפורטות להלן  20.1.7

  "(:אבני הדרךלהלן: "לעיל ו)

 התקנת הקונסטרוקציה. 20.1.7.1

 התקנת פאנלים. 20.1.7.2

 התקנת כלל הציוד החשמלי )כולל ממירים( באתר.  20.1.7.3

  .התקנת הציוד החשמלי הנדרש לחיבור המתקן לרשת 20.1.7.4

 (.Off Grid Testהשלמה ) יקותבד 20.1.7.5

 אישור קונסטרוקטור לאחר התקנת המתקן. 20.1.7.6

 ח"י או חיצוניאישור בודק של ח 20.1.7.7

 היתר ורישום: 20.1.7.8

 היתר הפעלה של משרד האנרגיה. .א
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רישום המתקן באתר משרד הפנים בהתאם לתקנות  .ב
 .2014-עבודות ומבנים הפטורים מהיתר, תשע"ד

לרשת וחיבור המתקן חח"י התקנת מונה ייצור ע''י  .ג
 החשמל.

 .On Grid Testבדיקות  20.1.7.9

, או במועד On Grid Testבדיקות בדיקת קרינה: תתבצע לאחר  20.1.7.10

 אחר עליו יורה המזמין, בהתאם לעונה המתאימה בשנה. 

הרלוונטי, הקבלן ימציא בדיקת קרינה במבנה  ביצוע לאחר

עמידת מוסמך או מעבדה מוסמכת לקרינה  בודקאישור למזמין 

נושא ב ניםהתקדיני איכות הסביבה ות המתקן בכלל דרישו

את לא עמד המתקן בדרישות כאמור, הקבלן יעתיק  הקרינה.

על נקוט בכל פעולה אחרת שנדרשת יאו ו/קום אחר יהממירים למ

 מנת שהמתקן יעמוד בדרישות הנ"ל. 

שנתיים )תקופת הפעלה תקינה ורציפה של כלל המתקן למשך  20.1.7.11

 . בדק(

וליועץ הטכני תר, יודיע הקבלן למזמין מיד עם השלמת הקמת המתקן בא 20.1.8

 Off-Grid)חיבור )מבחני -בדבר סיום העבודות ויבצע בדיקות טרום

למתקן אשר מטרתן לוודא, כי המתקן נבנה בהתאם לכל דין, למפרט 

וכן לאפשר ולשביעות רצון המזמין הטכני ולתוכניות הביצוע המפורטות 

"(. אם המתקן ההשלמהמבחני חיבור של המתקן לרשת החשמל )להלן: "

לא יעמוד בהצלחה במבחני ההשלמה, יתקן הקבלן את הליקויים ויעמיד 

את המתקן למבחן חוזר, אשר יתבצע בתוך פרק זמן סביר ממועד 

בכפוף למגבלת הימים  ,הקביעה כי המתקן לא צלח את מבחני ההשלמה

  .להשלמת חיבור המתקן לרשת החשמל

 , יעבירוהיועץ הטכנירצון המזמין עם השלמת מבחני ההשלמה לשביעות  20.1.9

אישור המזמין לקבלן אישור בדבר השלמת התקנת המתקן )להלן: "

 .היועץ הטכני"(. אישור ההשלמה ייחתם על ידי השלמה

ידי הקבלן בתיאום -מיד עם השלמת חיבורו של המתקן לרשת החשמל על 20.1.10

ן ( אשר הינOn-Grid, יבצע הקבלן מבחני קבלה למתקן )מבחני חח"יעם 

בדיקות סופיות בטרם מסירת המתקן לידי המזמין ואשר יכללו, בין 

היתר, את כל הבדיקות הנדרשות על פי כל דין לצורך ההפעלה המסחרית 

וולטאיים ויחס ביצוע, -של המתקן לרבות בדיקת הספקי הפאנלים הפוטו

וההסכם, הוראות כל דין ולשביעות רצון  הכל בהתאם למפרט הטכני

מבחני הקבלה ייבדקו על ידי בודק "(. מבחני הקבלה" )להלן: המזמין

אם המתקן לא עמד בהצלחה בבדיקות במבחני הקבלה, מטעם המזמין. 

יתקן הקבלן את הליקויים ויעמיד את המתקן למבחן חוזר, אשר יתבצע 

ימים ממועד הקביעה כי המתקן לא צלח את מבחני  )שבעה( 7בתוך 

בלן יישא בכל העלויות הנובעות למען הסר ספק, מובהר כי הק הקבלה.

מביצוע הבדיקות הנ"ל, לרבות עלויות בגין בדיקות חח"י וביצוע בדיקות 

 חוזרות לפי הצורך.
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, וחיבור והיועץ הטכניעם השלמת מבחני הקבלה לשביעות רצון המזמין  20.1.11

המתקן לרשת החשמל, יעביר המזמין לקבלן אישור בדבר השלמת הקמת 

"(. אישור קבלהל ומסירתו למזמין )להלן: "המתקן, חיבורו לרשת החשמ

הוצאת אישור זה תהא כפופה לתנאים המצטברים הבאים, המהווים 

 חלק בלתי נפרד משלב השלמת הקמת המתקן:

 . As Madeקבלה ואישור של תוכניות  20.1.11.1

 קבלה ואישור של ספר מתקן והנחיות תפעול ותחזוקה. 20.1.11.2

 להפעלה. האנרגיהאישור משרד  20.1.11.3

ל חברת חשמל ככל הנדרש במועד התקנת מונה יצור ש 20.1.11.4

 חיבור המתקן.

 עמידת המתקן בהצלחה במבחני הקבלה. 20.1.11.5

כל אישור שידרש על פי דין לצורך הפעלת המערכת  20.1.11.6

 וחיבורה לרשת חח"י.

חודשים ממועד העברת אישור הקבלה בנוגע  12ה של היה ובמהלך תקופ 20.1.12

 יתגלה כי יחס הביצועים בפועל של המתקן הינו נמוך למתקן ספציפי

יחס להסכם זה )להלן: "בנספח י' מיחס הביצועים המובטח כמפורט 

 ,"(, אזי לקבלן תינתן האפשרות לבצע בדיקותהביצועים המינימאלי

תיקונים והתאמות למתקן ככל הנדרש, על מנת שיעמוד ביחס הביצועים 

החודשים ממועד העברת  12ה של תקופבמידה ובתום ההמינימאלי. 

קן ספציפי נתגלו בעיות בביצועים, מבחינת אישור הקבלה בנוגע למת

התפוקה או תקלות או כל סוגייה אחרת שהינה באחריות הקבלן אזי 

 תוארך תקופת הבדק בשנה נוספת עד להצגת מערכת תקינה. 

לגרוע מכל סעד המוקנה למזמין ע"פ דין ו/או ע"פ הוראות ההסכם,  מבלי 20.1.13

ישור הקבלה בנוגע החודשים ממועד העברת א 12של  התקופה ובתוםהיה 

למתקן ספציפי לא יצליח הקבלן להביא את המתקן ליחס הביצועים 

המינימאלי, אזי התמורה )כהגדרתה להלן( שישלם המזמין לקבלן בגין 

יחס ל בהתאםראטה( -תופחת באופן יחסי )פרו הרלוונטי המתקן הקמת

חודשים ממועד אישור קבלת  12 לאחרבבדיקה  והביצועים שהושג בין

להסכם  י'בנספח  שנקבעקן כאמור, לבין יחס הביצועים המינימאלי המת

 זה.

יידרש לקבל את אישור המזמין מראש ובכתב ככל מוסכם, כי הקבלן  20.1.14

לקבלני מהעבודות חלק או למסור ביצוע עבודה כלשהי יהיה מעוניין 

משנה, ובלבד שקבלני המשנה עומדים בכל דרישות הכשירות והבטיחות 

מובהר, כי בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין החל.  בהן מחויב הקבלן

אין בהתקשרות ככל שהקבלן העביר עבודה כלשהי לקבלני משנה כאמור, 

הקבלן עם קבלני משנה לביצוע חלק מהעבודות כדי לגרוע או לפגוע 

פי הסכם זה והוא יישאר אחראי כלפי -באחריותו הכוללת של הקבלן על
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פיו. קבלני המשנה -התחייבויותיו על פי הסכם זה למילוי כל-המזמין על

 . היועץ הטכני והמזמיןיהיו כפופים אף הם להוראות והנחיות 

 מועד סיום העבודות 20.2

ידוע לקבלן, כי ההיתר להקמת מתקן מותנה בהשלמת הקמתם וחיבורם  20.2.1

 .השוניםסדרה אלרשת החשמל בהתאם לתנאי ה

מקרה עד  לסיים את העבודות בהתאם לאבני הדרך ובכלמתחייב הקבלן  20.2.2

   יום מתאריך קבלת צו התחלת עבודה. 45-מלא יאוחר 

 על קבלת מתקן.  מהיועץ הטכניהעבודות יסתיימו לאחר מתן הודעה  20.2.3

 

 רכיבי המתקן 21

לאבני לצו התחלת עבודה, , כי הזמנת הציוד תעשה על ידי הקבלן בהתאם מוסכם 21.1

  מראש ובכתב.  מהיועץ הטכני הדרך וקבלת אישור 

במסמכי הפנייה, אשר הראשוני המאושר התואם לדרישות שהפאנלים  מפרט 21.2

 יועץ הטכניה "(. מפרט הפאנלים)להלן: " כמפורט בנספח ד' להסכם יותקנו במתקן 

 זמינות, טכנולוגיה לשינויי בהתאם הפאנליצרן/דגם /סוג של החלפה לאשר רשאי

 -יצרן קיים/במידה ויאושרו או ישתנה אישור לדגם  -היצרנים איכות בביצועי ושינוי

 יעדכן היועץ הטכני בכתב את הקבלן והמזמין.

כמפורט במסמכי הפנייה, אשר יותקנו במתקן ש התואם לדרישותמפרט הממירים  21.3

"(. התמורה לקילו וואט מותקן כוללת גם את מפרט הממירים)להלן: "בנספח ד' 

 וגם את עלות החיבור של המתקן לרשת , חיבור הממיריםהתמורה עבור הממירים

 או ספק רשת ונתב. היועץ הטכני רשאיו/תשתיות רשת האינטרנט,  לרבותהאינטרנט, 

בהתאם לשינויי טכנולוגיה, זמינות ושינוי  הממירלאשר החלפה של סוג/יצרן/דגם 

יעדכן  -במידה ויאושרו או ישתנה אישור לדגם /יצרן קיים -בביצועי איכות היצרנים

 היועץ הטכני בכתב את הקבלן והמזמין.

 

   מועד העברת הסיכון והבעלות במתקן  22

לשמירה על האתר ו/או המתקן ולמניעת פגיעה ו/או נזק להם ו/או  האחריות 22.1

ועד ליום לפי צו התחלת העבודה הסיכון לכל נזק להם, החל ממועד תחילת העבודות 

, תחול על הקבלן בלבד, גם אם הבעלות באיזה מחלקי ציוד הקבלהמסירת אישור 

 מזמין. המתקן עברה ל

זו, הקבלן יהיה אחראי לשמור, למגן ולהחזיק את האתר ואת כל הכלים,  במסגרת 22.2

החומרים והאביזרים שהובאו למקום, בצורה בטוחה ושאינה  ,המתקן, על חלקיו

, מניעת נפילת האתר מסכנת את עצמו, עובדיו, המזמין וצד ג' כלשהו, לרבות גידור

ר וגניבה. כן יהיה הקבלן אחראי להגנת מפני פגעי מזג האווימהגג והגנה  חפצים

וקבלת  ושלמות כל הנ"ל שבאתר בעת תקופת ביצוע העבודות עד לסיום ביצוען המלא

 . אישור קבלה
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 מוסכמים פיצויים  23

בו הקבלן לא יקבל מאת המזמין אישור קבלה ביחס למתקן כלשהו במקרה  23.1

בלן למזמין ישלם הקבהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו לכך בצו התחלת עבודה, 

)לא כולל מע"מ( כפול ההספק בקילוואט המתוכנן ₪  3פיצויים מוסכמים בסך של 

במתקן הרלוונטי, בגין כל יום של עיכוב מעבר למועד שנקבע בצו מותקן להיות 

 התחלת העבודה ביחס למתקן הרלוונטי. 

, להסכם זה 4הפרת אילו מבין התחייבויות הקבלן המפורטת בנספח ב'בגין בנוסף,  23.2

בהתאם לסכומים  םמימוסכים המזמין יהיה רשאי לחייב את הקבלן בפיצוי

 המפורטים בנספח האמור. 

המפורטים המוסכמים המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים כמו כן,  23.3

לעיל, מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן בכל זמן שהוא, וכן יהא המזמין רשאי לגבותו 

בכלל זה בדרך של חילוט ערבויות, קיזוז מתוך מהקבלן, בכל דרך חוקית אחרת, ו

אין בו, כשלעצמו, משום  -תשלומים מכל סוג וכדומה. תשלום הפיצויים המוסכמים 

שחרור של הקבלן מהתחייבותו לסיים את העבודה או מכל התחייבות אחרת של 

 הקבלן.  

ם אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מיהמוסכ יםתשלום הפיצויחיוב ו/או  23.4

התחייבויותיו להשלים את העבודות ו/או כל חלק מהן או מכל התחייבות אחרת לפי מ

  .ההסכם

הצדדים מצהירים כי הפיצוי המוסכם הקבוע לעיל מהווה פיצוי ראוי, נכון והוגן  23.5

ביחס לנזקים הצפויים למזמין בגין פיגורים כאמור, ואין בהם כדי לגרוע מכל זכות 

ו/או לפי כל דין ו/או מכל התחייבות של הקבלן  ההסכםוסעד העומדים למזמין לפי 

 .הסכםלפי ה

במידה שניתנה לקבלן הוראה בכתב על ידי המזמין לעצירת העבודות, שאינה  23.6

באחריות הקבלן ואינה נובעת ממעשה ו/או מחדל שלו, ייחשב העניין כאילו הוארך 

ת פרק הזמן להשלמת העבודות וקבלת אישור קבלה בהתאם לאורך תקופת עציר

העבודות כאמור. מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או סעד אחר מלבד 

 הארכת לוחות הזמנים כאמור. 

 

 התמורה ומועדי התשלום 24

בהתאם למפרט הטכני ותמורת המתקן ושירותי ההתקנה עבודות הקמת תמורת  24.1

 , ישלם המזמין לקבלן תמורהמתקןלמתן שירותי התחזוקה במשך תקופת התחזוקה 

להסכם, בהספק שיותקן באתר הרלוונטי, כפי שיפורט בצו התחלת  3א'מפורט בנספחכ

להסכם בנספח א' ועל פי אבני הדרך כמפורט  המפורטים בו, ובתנאי התשלום עבודה

", בהתאמה(. מוסכם, כי אבני הדרך לתשלום התמורה" -" והתמורהזה )להלן: "

מותקן ט הבקילווא הספקתקבע בהתאם ללה יהיה זכאי הקבלן התמורה הסופית 
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. לכל התשלומים האמורים לעיל, יתווסף מע"מ בשיעורו במתקן הרלוונטיבפועל 

   החוקי במועד ביצוע התשלום בפועל.  

תחזוקה ככל שהמזמין יבחר לממש את זכותו להזמין מהקבלן שירותי תפעול ו 24.2

, המתקןחודשים הכלולה במחיר עבור הקמת  24נוספים, מעבר לתקופת התחזוקה של 

  .בהסכם התחזוקה והתפעול המזמין ישלם לקבלן תמורה כמפורט

כל המיסים, עמלות, האגרות וההיטלים הכרוכים בביצוע העבודות נשוא הסכם  24.3

זה, אשר היו חלים על המזמין גם אלמלא התקשר בהסכם זה או אשר חלים מאופן 

ות ומבלי לגרוע, טיבם וטבעם ועל פי דין על המזמין כמזמין העבודות מהקבלן, לרב

אגרות בניה והיטלי השבחה בגין הקמת המתקן יחולו על המזמין וישולמו על ידו 

בשיעורים ובמועדים בהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות לפי העניין ואינם כלולים 

 בתמורה לעיל.

המזמין בהתאם להשלמתן המלאה, כל התשלומים האמורים לעיל יבוצעו על ידי  24.4

בהעברה בנקאית מין, של אבני הדרך המוגדרות בנספח א' להסכם לשביעות רצון המז

וכנגד  30לפי הפרטים שיימסרו למזמין ע"י הקבלן בתנאי שוטף+  הקבלןלחשבון 

 חשבונית מס 

 

 יחסי הצדדים 25

אין בהסכם זה משום יצירת יחסי עבודה, שותפות, שליחות או הרשאה כללית בין הצדדים 

ן עובדים או שלוחים של הצד השני. אף צד להסכם זה לא להסכם זה או בין צד כלשהו לבי

יהיה רשאי לחייב את הצד השני ולא יציג את עצמו ולא יגרום לכל מצג כאילו הוא פועל מטעם 

הצד השני או מייצג את הצד השני, אלא במסגרת המותנית במפורש בהסכם זה והצדדים 

, לא קיימים ולא יהיו קיימים יחסי מצהירים, כי בינם לבין עצמם ולבין כל אדם אחר מטעמם

מעביד מכל צורה ואופן שהם, בכל הנוגע להסכם זה, וכי אין הם זכאים לכל תשלום ו/או -עובד

 פי כל דין ו/או מנהג ו/או נוהג המגיעים לעובד מאת מעבידיו.  -תמורה ו/או זכויות כלשהן על

 

 כללית אחריות 26

יב בזאת כי במהלך תקופת הקבלן מתחימבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם,  26.1

זה, העבודות  הסכםלהלן( ובכפוף לתנאי  27 -ו 26האחריות )כהגדרתה בסעיפים 

ליקוי, פגם, קלקול, והמתקנים )ובכלל זה קונסטרוקציית המתקנים( יהיו  נקיים מכל 

ו/או בעבודה וכי אם ו/או בציוד "( בחומרים םפגלהלן: "לעיל ו)מגרעת, נזק וכדומה 

במסגרת  התגלוכלשהם במהלך תקופת האחריות ו/או לאחר מכן ככל ש יתגלו פגמים

על פי דין, הקבלן יתקן את הפגמים על אחריותו ועל להם אחראי קבלן התקופה שה

חשבונו, ובאמצעות, ובכפוף לאחריות היצרן, תיקון ו/או החלפה ו/או ביצוע עבודות 

 נוספות. 

או הפסד והוצאה שנגרמו למזמין /לכל נזק, אבדן ו על פי דין הקבלן יהיה אחראי 26.2

יו ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג' כלשהו, כתוצאה ממחדליהם ו/או עובדו/או ל

או קבלני משנה שלו ממעשיהם של הקבלן ו/או של מי מטעמו )לרבות נציגיו, עובדיו, 

וזאת  כל צד שלישי שפועל מטעמו(, בין באם הנזק שנגרם הינו נזק ישיר או עקיף
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פס"ד חלוט שהמזמין הודיע לקבלן על כל טענה כאמור עם היוודע לו  לאחר שהתקבל

על כך ושהמזמין נתן לקבלן הזדמנות סבירה להתגונן מפניה ולא התפשר בשם הקבלן 

  .מבלי לקבל את הסכמתו

במשך כל תקופת ביצוע העבודות ולרבות עבודות ההובלה, ההקמה, הרצה וחיבור  26.3

ופעולתו, הקבלן יהיה אחראי לכל נזק, אבדן,  התאמת המתקן, נתוניולרשת החשמל, 

הפסד והוצאה כתוצאה מפעילות הקבלן באתר, שייגרמו לרכושו של הקבלן, עובדיו 

 צד ג' כלשהו.כל , עובדיו ומי מטעמו וללקוחותיו, אורחיומזמין, וכן לומי מטעמו, 

 הקבלן פוטר בזאת את המזמין, באופן בלעדי, מאחריות לכל נזק, אבדן, הפסד 26.4

הקבלן יהא אחראי לתשלום כל והוצאה כתוצאה ו/או בקשר עם ביצוע העבודות ו

פיצוי ו/או כל תשלום או הוצאה אחרים שהמזמין יידרש לשלם ו/או יחויב לשלם בגין 

נזק שנגרם כתוצאה מביצוע העבודות על ידי הקבלן שבהתאם להסכם זה והנובעות 

חיבורו לרשת החשמל הארצית וכן  ממנו, לרבות איטום הגג, התקנת המתקן והרצתו,

טענה, במקרה של אי התאמה ו/או פגם בו, וכן לשפות ו/או לפצות את המזמין על כל 

ובתנאי בכפוף לפס"ד חלוט דרישה או תביעה שתוגש נגדו בקשר לכל נזק כאמור, 

 . כנגדהשהמזמין הודיע את דבר התביעה לקבלן וכן אפשר לקבלן להתגונן 

המזמין לתקן או להחליף חלקים פגומים במתקן למשך כל  הקבלן מתחייב כלפי 26.5

להלן, ובהתאם לתנאים המפורטים  27 -ו 26 פיםבסעי ןת האחריות, כהגדרתותקופ

להסכם זה, בהתאם לאחריות יצרני הפאנלים  6המצורף כנספח ג'בנספח האחריות 

 והממירים.   

 

 

 ותחזוקה התקנה, בדק תקופתאחריות,  27

, והמתקן ורכיביו ההתקנהאחריות לכך שעבודות זמין למהקבלן מעניק בזאת  27.1

חודשים  24למשך  )ובכלל זה הקונסטרוקציה ומערכת החשמל( יהיו ללא כל פגם

"(. במידה תקופת הבדק)לעיל ולהלן: " מתן אישור קבלה ביחס למתן הרלוונטיממועד 

 –שהן ויתגלה בתקופת הבדק פגם ברכיבים ו/או בציוד ו/או בהתקנה ו/או תקלות כל

הקבלן מתחייב לתקנם על חשבונו. בתקופת הבדק תיבדק אמינות המערכת )תקלות(, 

איכות ההתקנה ועמידותה בפגעי מזג האוויר וכן התחייבות התפוקה. במידה 

והמערכת תתברר כלא אמינה )יותר משתי תקלות בשלושת החודשים הראשונים של 

פת הבדק בשנה נוספת וכן גם תקופת הבדק, ושלוש תקלות בכל התקופה( תוארך תקו

בתעודת האחריות בתקופה הבדק תהיה בהתאם לקבוע תקופת אחריות ההתקנה. 

הפעלה )נספח ט'( ובהתאם לכל תחזוקה ובהסכם שירותי אחריות הקבלן )נספח ה'( ו

 הוראות המכרז וההסכם, על נספחיהם. 

( של חמש "טיב אחריותהקבלן יעניק אחריות התקנה )להלן: " – אחריות התקנה 27.2

יצור, חומרים או עבודה )למעט בלאי סביר( י, התקנהב שמקורו( שנים לכל פגם 5)

 להסכם.  'ג כנספחשנוסחה מצורף  הכל כמפורט בתעודת האחריות של הקבלן, והפעלה
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מבלי לגרוע מהאמור בהסכם התפעול והתחזוקה, בכל תקופת  – אחריות תחזוקה 27.3

טפל גם בתקלות ובניהול הספקים/יצרני אחריות הטיב )וכל הארכה שלה( הקבלן י

  של המתקנים. הפאנלים והממירים

אחריות עבור הפאנלים חלה על יצרן הפאנלים, על אף האמור לעיל,  – פאנלים 27.4

ידי יצרן הפאנלים ותהא -בהתאם למספר הקטלוגי של הפאנלים אשר סופקו על

לים אשר לא בתוקף לתקופת האחריות הנקובה בתעודת האחריות מטעם יצרן הפאנ

שנות אחריות בגין תפוקת הפאנלים )בכפוף לדגרדציה )עשרים וחמש(  25-תפחת מ

התחזוקה ו/או שנות אחריות מוצר. במהלך תקופת )עשר(  10-קבועה של הפאנלים( ו

יטפל הקבלן על חשבונו בכל הקשור בתקופת הבדק ו/או בתקופת אחריות הטיב, 

)לרבות הסרת הפאנלים התקולים,  ותלקשר מול יצרן הפאנלים ולמימוש האחרי

הובלתם והחלפתם בפאנלים תקינים באתר( בכל מקרה בו הפעלת האחריות תידרש. 

 האחריות תהיה מגובה באחריות מלאה של יבואן הפאנלים בישראל, ככל שקיימת. 

עבור הממירים חלה על יצרן הממירים,  האחריותעל אף האמור לעיל,  – ממירים 27.5

ידי יצרן הממירים ותהא -וגי של הממירים אשר סופקו עלבהתאם למספר הקטל

בתוקף לתקופת האחריות הנקובה בתעודת האחריות מטעם יצרן הממירים אשר לא 

, הקבלן יטפל על הטיבשנות אחריות. במהלך תקופת אחריות ( 10עשר )-תפחת מ

ות חשבונו בכל הקשור לקשר מול יצרן הממירים ו/או המפיץ ולמימוש האחריות )לרב

הסרת ממירים תקולים, הובלתם והחלפתם בממירים תקינים באתר( בכל מקרה בו 

יטפל הקבלן על חשבונו בכל  טיבהפעלת האחריות תידרש. במהלך תקופת אחריות ה

ולמימוש האחריות )לרבות הסרת  יבואן/המפיץ של הממירים/הקשור לקשר מול יצרן

ים באתר( בכל מקרה בו הפאנלים התקולים, הובלתם והחלפתם בפאנלים תקינ

 הממיריםהאחריות תהיה מגובה באחריות מלאה של יבואן  .הפעלת האחריות תידרש

 בישראל, ככל שקיימת.

על אף האמור לעיל, האחריות הקבלן לקונסטרוקציה תהיה  – קונסטרוקציה 27.6

 .שנים 10לתקופה של

 (6שש )על אטימות הגגות למשך הקבלן יהיה אחראי על אף האמור לעיל,  – איטום 27.7

 .לעיל 13כמוגדר בסעיף  שנים ממועד סיום העבודות

עבודות ויהיה אחראי נזק שמקורו בהקבלן יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי על כל  27.8

שיגרם לרשת ובכלל זה לנזק  ,על כל נזק, כתוצאה מביצוע העבודות או בקשר אליהן

רשת החשמל של המזמין ו/או הארון המרכז של המזמין ו/או תשתית ול החשמל או

או לציוד אשר יקבל אספקת חשמל על בסיס החיבור ו/הארון המרכז של המתקן 

 החדש של המתקן לרשת החשמל.

פתור כל יהקבלן יספק יכולת שליטה ובקרה על מקדם ההספק ומקדם הייצור, ו 27.9

ת החשמל. ככל שישתנה מקדם ההספק בעיה הנוצרת בעקבות חיבור המערכת לרש

במקום הצרכנות בעקבות חיבור המערכת, יהיה זה באחריות הקבלן לתקן ולהחזיר 

עבור כל קנס ו/או ישפה את המזמין את ערך מקדם ההספק אל קדמותו. הקבלן ישלם 

מקדם ההספק. עם התקנת המתקנים, לרבות, בקשר עם בקשר  "ישיתקבל מחח



42 
 

שלא ייווצרו הרמוניות ברשת החשמל לרבות כתוצאה ו/או  כךלהקבלן יהיה אחראי 

 והתקנת המתקן בכלל.   AC -בקשר עם עבודות ה

 

 

  ערבות הביצוע  28

( ימי עסקים 7ביצוען של העבודות ימסור הקבלן למזמין בתוך שבעה ) להבטחת 28.1

בנוסח משווי ההזמנה  7%בשיעור של  ,בלתי מותנית ,ערבות בנקאית אוטונומית

 "(. ערבות ביצועלהלן: "יחד ) להסכם ב כנספחהמצורף 

 (60שישים )ערבות הביצוע תעמוד בתוקפה במשך כל תקופת ביצוע העבודות ו 28.2

( 60קבלה לגבי המתקן האחרון בכל צו התחלת עבודה, או )אישור  ימים לאחר קבלת

  .ימים לאחר המועד בו יבוא הסכם זה לידי סיום ו/או ביטול )לפי המאוחר מבניהם(

על ההסכם לוי מדויק של כל הוראות יתשמש כבטחון לקיום ולמהביצוע  ערבות 28.3

בין היתר הביצוע תשמש ערבות  ,ידי הקבלן. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל

 סוי של:ילהבטחה ולכ

או בקשר עם כל הפרה או ו/עקב מזמין כל נזק או הפסד העלול להיגרם ל 28.3.1

 זה.  הסכםאי מלוי תנאי כלשהו מתנאי 

עלול להוציא או לשלם או להתחייב מזמין ל ההוצאות והתשלומים שהכ 28.3.2

 הסכם זה.בהם בקשר עם 

עלול  מזמיןכל הוצאות התיקונים, השלמות, שיפוצים ובדק העבודה שה 28.3.3

 בהן. שאתל

מזמין אם ובמידה ויתברר ל –על ידי הקבלןשבת תשלומים שהתקבלו ה 28.3.4

 ביתר. תשלומים  ובשלב כלשהו שהקבלן קיבל ממנ

 ויים מוסכמים שיוטלו על הקבלן מכח הסכם זה.פיצ 28.3.5

 המצאת ערבות טיב, כהגדרתה להלן. 28.3.6

תוקף ו/או לרבות בדבר הארכת  –או תנאי מתנאיו  ההסכםהפר הקבלן את  28.4

רשאי לממש את הערבות, ללא כל הודעה  המזמיןהיה י –הערבות הגדלת סכום 

 ר.מוקדמת, והקבלן יהא מנוע מלהתנגד לגבייתה של הערבות כאמו

הגמור והמוחלט  וייהפך לקניינ המזמיןעל ידי  –אם בכלל  –סכום הערבות שיגבה  28.5

ו/או  ואו אל מורשי/מנהליו וו/או  המזמיןהיה לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי ימבלי ש

ו/או תביעות כלשהן בקשר למימוש ו/או דרישות בטענות ו/או מי מטעמו  ויועצי

 הערבות.

סכום הערבות יחשב לפיצוי מוסכם מינימלי  –זה הסכם אלא אם נקבע אחרת ב 28.6

 .ע"י הקבלן ההסכםבגין הפרת  מזמיןל
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ה, ידאג הקבלן להשיב, באופן מנבמקרה של חילוט אחת הערבות או כל חלק מ 28.7

מיידי, את גובה הערבות שחולטה לגובהה כנדרש, על ידי כך שימציא למזמין ערבות 

 העניין. חדשה, בגובה הערבות או חלק הערבות שחולט, לפי

זה, לא יגרע הסכם מובהר, כי חילוט ערבות או חלק ממנה בהתאם להוראות  28.8

בהתאם להוראותיו או מכל זכות אחרת ו/או סעד ההסכם מזכות המזמין לבטל את 

למען הסר ספק מובהר כי אין  או על פי כל דין. הסכםאחר הנתונים לו על פי הוראות ה

ויותיו מכוחו, כדי לצמצם או לגרוע מכל בהוראות סעיף זה או בשימוש המזמין בזכ

 .ו/או על פי כל דיןהסכם חובה אחרת של הקבלן ומאחריותו על פי ה

 

 ערבות הטיב  29

ביחס למתקן שבוצע על ידי הקבלן מכח צו התחלת עבודה מתן אישור הקבלה  עם 29.1

וכנגד תשלום אבן הדרך האחרונה, ימסור הקבלן למזמין ערבות בנקאית מסוים 

)חמישה  5%-בסך השווה ל ,בנוסח שיורה לו המזמין ,בלתי מותנית ,אוטונומית

אשר שולמה לקבלן בפועל בגין העבודות המפורטות בצו התמורה סך מאחוזים( 

ופגמים בעבודות לאחר ן ליקויים להבטחת תיקווזאת , התחלת העבודה הרלוונטי

לתפוקה,  ולהבטחת התחייבויות הקבלןוקבלת אישור קבלה, מסירת המתקן למזמין 

המחירים  (. ערבות הטיב תהא צמודה למדדערבות טיב"כמפורט לעיל )להלן: "

  מדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד שחרור ערבות הביצוע.לצרכן, ו

ימים  (60שישים )ואחריות הטיב תעמוד בתוקפה במשך כל תקופת הטיב ערבות  29.2

 לאחר סיומה. 

בו די כדי לכסות את נזקי המזמין בנוסף, וככל שחילוט ערבות הטיב, לא יהיה  29.3

כתוצאה מהפרת התחייבויותיו של הקבלן כאמור, יהיה רשאי המזמין, בין היתר, 

ומבלי לגרוע מכל סעד לו הוא זכאי בהתאם להוראות הדין לקזז את הסכום המשלים 

עד לגובה הנזק הנטען, מתוך התמורה לה זכאי הקבלן מכוח הסכם התפעול 

עד להשלמת העברת המתקן האחרון כאמור בהוראות  המזמין.והתחזוקה בינו ובין 

    סעיף זה מסכימים הצדדים מפורשת כי ערבות הביצוע תשמש גם כערבות טיב.

התחייבויותיו של לוי מדויק של כל יתשמש כבטחון לקיום ולמהטיב  ערבות 29.4

הקבלן בקשר עם אחריות הטיב, אחריות התחזוקה והבדק, ובקשר עם התחייבות 

תשמש ערבות  ,. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעילן לתפוקה, כאמור בהסכם זההקבל

 :נזקים בגין ו/או בקשר עם האירועים שלהלן סוי שליבין היתר להבטחה ולכהטיב 

ימים )שבעה(  7הקבלן הפר הוראות הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך  29.4.1

 מהמועד בו נדרש על ידי המזמין לעשות כן.

, אשר לא תוקנו ילו מבין המתקנים ו/או כל חלק מהםאהתגלו ליקויים ב 29.4.2

ימים מהמועד בו נדרש על ידי  )שבעה(  7על ידי הקבלן ועל חשבונו תוך 

 המזמין לעשות כן.

 מינימאלי )כהגדרתו לעיל(. יחס הלא עומדים בביצועי המתקן  29.4.3
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 לעיל. 28.4כאמור בסעיף נסיבות  התקיימו 29.4.4

 גם ביחס לערבות הטיב. לעיל יחולו 28.5-28.9הוראות סעיפים  29.5

  

 חובת שיפוי 30

עם ביצוע בקשר לכל אובדן ו/או נזק מכל סוג שהוא בגין ו/או הקבלן יהיה אחראי על פי דין 

פרויקט, ומתחייב לשפות את המזמין בגין כל הוצאה ו/או נזק עקב אחריות ו/או העבודות ב

ה ו/או מחדל של הקבלן ו/או חבות שתוטל על המזמין בגין כל פגיעה ו/או נזק שנגרמו עקב מעש

וזאת לאחר שהתקבל פס"ד חלוט,  קבלן משנה מטעמו בעת ביצוע העבודות לפי הסכם זה

לו הזדמנות  עם היוודע לו על כך, שהמזמין נתן  ודיע לקבלן על כל טענה כאמורההמזמין ש

בגין תביעה ו/או והמזמין לא יתפשר עם צד שלישי , ולא התפשר בשמו סבירה להתגונן מפניה

 טענה ו/או דרישה כאמור ללא הסכמת הקבלן.

 

 ביטוח  31

מבלי לגרוע מאחריותו ומהתחייבויותיו של הקבלן בין על פי דין ובין על פי חוזה זה, לפני מתן 

השירותים ו/או אספקת המוצרים ו/או העבודות על ידי הקבלן על פי חוזה זה, הקבלן מתחייב 

אצל חברת ביטוח מקומית ובעלת מוניטין, את פוליסות הביטוח לערוך ולקיים על חשבונו, 

 להסכם זה להלן. 1ג'-המצ"ב כנספח ג' ו "אישור עריכת ביטוחי הקבלןכמפורט ב"

 

 ביטול ההסכם 32

 ביטול על ידי המזמין 32.1

מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למזמין על פי כל דין או הסכם, המזמין יהיה 

( ימי עסקים 14עשר )-ת מתן הודעה בכתב לקבלן ארבעהרשאי לבטל הסכם זה באמצעו

 לפחות מראש, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 אם התקבלה דרישה מאת רשות מוסמכת; .32.1.1

הקבלן לא התחיל בביצוע הוראות הסכם זה במועד שנקבע בלוח הזמנים ו/או  .32.1.2

לא התקבל אישור נציג המזמין לביצוע פעולה הדורשת את אישורו ו/או 

רצופים ללא  ם( ימי10) האת ביצוע העבודות לתקופה של עשר שהקבלן הפסיק

אישור המזמין בכתב וזאת שלא כתוצאה מכח עליון ו/או כתוצאה מהמתנה 

 לאישור ו/או בדיקת רשויות מוסמכות.

במקרה שהקבלן הוכרז כפושט רגל או שניתן נגדו צו פירוק, או צו כינוס  .32.1.3

לרכושו, או לחלק מרכושו או אם נכסים, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע 

ימונה מפרק או מפרק זמני לקבלן או אם הקבלן הגיש הצעה להגיע להסדר עם 

 יום. 30והכל במקרה שמינוי או צו כאמור לא בוטל תוך  -נושיו 

הוטל עיקול על רכוש הקבלן הנמצא במפעלו ו/או באתר, המונע או שבמקרה  .32.1.4

עה פעולה כלשהי מטעם משרד עלול למנוע המשך של העבודות, או אם בוצ

ההוצאה לפועל לגבי רכוש הקבלן או מקצתו אשר מונע או עלול למנוע את 

המשך העבודות, והעיקול לא הוסר, או פעולת ההוצאה לפועל לא הופסקה, 

 יום מיום הטלת העיקול או עשיית פעולת ההוצאה לפועל. 30תוך 
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ימי  7א תוקנה תוך בכל מקרה שהקבלן הפר הסכם זה בהפרה יסודית אשר ל .32.1.5

עסקים מיום שהקבלן נדרש לעשות כן ובכתב, או שהקבלן הפר הסכם זה 

יום מיום שהקבלן נדרש לעשות כן  14הפרה לא יסודית וזו לא תוקנה תוך 

הקבלן ביצע עבודה או , ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו ובכתב

ולכל דין ו/או בניגוד  בניגוד להוראות הבטיחות בהתאם להסכםפעולה כלשהי 

 להנחיות המזמין.

מזמין כל מסמך ו/או מוצר ו/או כל חומר ליחזיר הקבלן מיד לאחר ביטול ההסכם,  .32.2

או ציוד ו/או תוצר שהוכן בקשר עם ביצוע העבודות, לרבות צילומים ו/או העתקים 

רי ותוצו/או מסמכים הוכנו על ידי הקבלן ו/או כל פירות ו/או תוצרים ו/או תוצאות 

 ידי הקבלן. -השירותים ו/או העבודות שבוצעו עד לאותו מועד על

 

 סודיות .33

כל ידע ומידע חסוי בקשר עם המזמין ו/או   -בהסכם זה, "מידע סודי" משמעו  .33.1

העבודות ו/או הסכם זה, שאינם נחלת הכלל ולא נדרשו על ידי או במסגרת 

ב או בעל פה, התדיינות עם רשות מוסמכת הנוגע למזמין ו/או לעבודה, בכת

לרבות רישום, שרטוט, מפרט, מסמך, תכנית, חומר, תעודה, רשימה, מסמך 

 עיוני או מדעי או מעשי, ו/או העתק ממי מהם, ולרבות ביחס לפרטי הסכם זה.

הקבלן מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לכל אדם ו/או תאגיד  .33.2

לות ולא להראות לכל אדם כלשהו ו/או כל גוף כל מידע סודי, לא לפרסם, לא לג

ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו כל מידע סודי בכל צורה שהיא שיש בה כדי לגלות 

מידע סודי ולא לעשות בו שימוש למעט לצורכי קיים התחייבויותיו על פי 

 הסכם זה, ללא רשות מפורשת של המזמין מראש ובכתב.

 
 הימנעות מניגוד עניינים .34

שרות ו/או פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל שיעמידו אותו במצב הקבלן מתחייב להימנע מכל התק

של ניגוד עניינים ו/או פגיעה באינטרסים של המזמין בקשר עם הסכם זה. בנוסף, מתחייב הקבלן 

שלא לקבל כספים ו/או כל תמורה אחרת, במישרין ו/או בעקיפין, בקשר עם העבודה מלבד 

 התמורה לפי הסכם זה.

 

 כללי 35

חור בשימוש מצד הצדדים בזכות מזכויותיהם על פי הסכם זה או אי שימוש או אי 35.1

על פי כל דין, לא ייחשב כויתור מצדם על הזכות האמורה. ויתור, הנחה, שינוי או 

לא ישמשו תקדים למקרה אחר,  -ארכה שניתנו מצד אחד לצד השני במקרה מסוים 

 ו בכתב.לא יהיה תוקף לויתור או ארכה כאמור אלא אם ניתנ -ובכל מקרה 

המזמין רשאי להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו  35.2

לפי הסכם זה לא תפגענה. הקבלן לא יהיה  הקבלןעל פי הסכם זה ובלבד שזכויות 

רשאי להמחות את זכויותיו ו/או התחייבויותיו או לשעבד או להסב הסכם או את 

אלא בכפוף  שליטה בקבלן לצד שלישי, לרבות בדרך של העברת אמצעי חלקו לאחר,
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לקבלת הסכמת המזמין מראש ובכתב ובלבד שזכויות המזמין לפי הסכם זה לא 

 תפגענה. 

הדין החל על הסכם זה הינו הדין הישראלי. הצדדים מסכימים, כי בכל מחלוקת  35.3

הטכני כמפורט יועץ בין הצדדים, למעט מחלוקות בעניינים טכניים, אשר יובאו בפני ה

במחוז תל אביב יל, סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך לכך לע

 . בלבד

תנאי הסכם זה משקפים את המוסכם והמותנה בין הצדדים, כל הסכם קודם  35.4

בטל בזה. לא יהיה כל תוקף לכל  -להסכם זה, אם נעשה בין הצדדים, בכתב או בעל פה 

  תב ונחתמו על ידי הצדדים.שינוי בהוראות ובתנאי הסכם זה אלא אם נעשו בכ

כל מסמך לעניין חוזה זה ניתן לשלוח בדואר רשום לפי כתובות הצדדים בכותרת  35.5

לחוזה זה, וכל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, ייחשב כנתקבל על ידי הנמען כעבור 

שעות )של ימי עסקים( מתאריך המשלוח. הודעה שנשלחה באמצעות פקס תחשב  72

או  יום עסקים אחד ממועד משלוח הפקס. במסירה אישיתכאילו התקבלה תוך 

 , תחשב ההודעה כאילו התקבלה במועד מסירתה.בדוא"ל

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
 

_________________                                        ____________________ 
 הקבלן                              המזמין   
 

 
 
 

 עו"ד הקבלן  אישור
 

____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___הנני מאשר בזה כי ביום _
ומר/גב' _______________ נושאי ת.ז  ______________________, מר/גב' __

____________ וכי בהתאם להוראות הדין הנ"ל מורשי החתימה כדין מטעם -____________ ו
 צרוף חותמת הקבלן, מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין. הקבלן וחתימתם, ב

 
         ___________________ 
  , עו"ד                                    

 

  ': א נספח
 

 עו"ד המזמין  אישור
 

____ הופיע בפני, עו"ד __________, במשרדי שברחוב ___הנני מאשר בזה כי ביום _
ומר/גב' _______________ נושאי ת.ז  ______________________, מר/גב' __

____________ וכי בהתאם להוראות הדין הנ"ל מורשי החתימה כדין מטעם -____________ ו
 לכל דבר ועניין.  המזמין, מחייבת את המזמיןוחתימתם, בצרוף חותמת  המזמין

 
         ___________________ 

 , עו"ד                                    
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 ואבני דרך לתשלום הצעת מחיר 

 
 

 בשקלים בספרותהמחיר  
 מחירה)שלא יחרוג מ

 המינימאלי ומהמחיר 
קבוע כ אלי,המקסימ

 להלן( 4בסעיף 

בשקלים באותיות המחיר 
 מחירה)שלא יחרוג מ

המינימאלי ומהמחיר 
 4קבוע בסעיף המקסימאלי, כ

 להלן(
( כולל KWPמחיר לקילוואט מותקן )

תקנה ע"ג גג בטון עם ממירי הכל, בה

Solaredge חודשים של  24 -ו

 .מלאה  אחריות מלאה ותחזוקה

  

 
 

 הערות
 כוללים מע"מ. אינםהמחירים  .1

 המחיר כולל תחזוקה מלאה )ניקיון , ניטור ותיקון תקלות( לתקופת הבדק/האחריות. .2

 .לשנה kwp  ( שעות לכל 1,650המחיר כולל התחייבות תפוקה של אלף שש מאות וחמישים ) .3

)אלפיים שמונה מאות שקלים חדשים( ולא ₪  2,800-לא יפחת מ מחיר לקילוואט מותקןה .4

 (.חדשים שקליםמאות וחמישים תשע שלושת אלפים )₪  3,950יעלה על 

עבודות המחירים כוללים את כל השירותים והעלויות הכרוכות בביצועו המלא של ה .5

זוכה לא העבודות נלוות )גם אם לא צוינו בסעיף במפורש( ו , לרבותוהשירותים נשוא מכרז זה

 יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין ובקשר עם כך. 

המספר ומלבד כתיבת המחירים  -אין להוסיף תוספות בכתב יד ולא יתקבלו תוספות אלו .6

 במילים והאחוזים במקומות הנדרשים.

יר במילים, תגבר הצעת המחיר במקרה של סתירה בין הצעת המחיר בספרות לפי הצעת המח .7

 בספרות. 

 
 

 תשלוםאבני דרך ל

שולם בהתאם לאבני י , כפי שייקבע בצו התחלת העבודה שיימסר לקבלןהתמורהסכום  .1

 : , הקובעות את מועדי זכאותו של הקבלן לתשלוםהדרך המפורטות להלן

לאחר השלמת אישור התוכניות המפורטות, התקנת הקונסטרוקציות  –  10% .א

  ות העגינה וקבלת אישורי הקונסטרוקטור.ומערכ

-Offבדיקות התקנת המערכת )פאנלים, ממירים וחיווט( השלמת עם סיום  –  40% .ב

Grid לקבלן על ידי המזמין. השלמה מסירת אישור ו 

יעשה בהתאם לכמות הפריטים שהותקנו התשלום בגין אבן דרך זו יחישוב  מובהר כי

 בפועל עד למועד האמור. 

 off-gridר העברת אישור חשמלאי מוסמך למזמין, השלמת בדיקות לאח 20%% .ג

 לסה"כ קילו וואטחישוב התשלום ייעשה בהתאם  .למנהל הבדיקה דוחומסירת 

 שהותקנו בפועל עד למועד האמור.
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, אישור היועץ on-gridלאחר חיבור המתקן לרשת חשמל, השלמת בדיקות  20% .ד

לסה"כ קילו התשלום ייעשה בהתאם  חישוב .דוח הבדיקה למנהלהטכני, ומסירת 

 שהותקנו בפועל עד למועד האמור. וואט

   

ומסירת אישור קבלה,  חיבור המתקן לרשתלאחר מועד  ימים 60 – מהתמורה 10% .ה

    טיב.בכפוף לקבלת ערבות 

 

המצאת חשבונית מס כדין כנגד בתוספת מע"מ. התמורה תשולם התמורה תשולם לקבלן  .2

  .מיום הגשת החשבון למזמיןימים  30+  תשלום של שוטףובתנאי 

חשבון ייחשב כחשבון שהוגש למזמין רק לאחר קבלת אישור היועץ הטכני בדבר תקינות  .3

 החשבון.  

 

 

   

 תאריך  חתימת 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 מוסמכים לחתום בשם התאגיד ____________ולחייב את התאגיד 

 בקשר עם הגשת הצעה להליך זה.

__________________________     ______________________ 

  

 מתחתימה וחות       תאריך  
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 נוסח ערבות בנקאית ביצוע/בדק

  

  

 לכבוד 

  ___________ 

  

 לבקשת _______________________________אנו ערבים כלפיכם לסילוק סכום עד לסך של

 

 _________________________________ )במילים: ___________________________(,

לאספקת והתקנת ___________בקשר לחוזה התקשרות שתדרשו מאת _______________
 בקמפוס המכללה האקדמית תל אביב יפו.  וולטאית-מערכת פוטו

  

אנו מתחייבים לסלק את הסכום הנ"ל, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, צמוד למדד המחירים 
לבין   "( בשיעור ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש  המדדלצרכן )להלן:" 

המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, מבלי להטיל עליכם לנמק דרישתכם ומבלי 
           -לטעון כלפיכם כל טענת הגנה שיכולה לעמוד ל

 בקשר לחיובים כלפיכם. 
  

 ועד בכלל.   ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום    

  

    אנו מוותרים על כך שתהיו חייבים תחילה לדרוש את קיום החוב מאת 
   . 

  

  

  

         חתימה              תאריך 
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 ביטוח לתקופת ההקמה

 

, ין, מתחייב הקבלן לערוך ולקייםפי ד-פי החוזה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על .1
מורשית כדין, על שמו ועל שם קבלני בין בעצמו ובין באמצעות הבאים מטעמו, בחברת ביטוח 

או מתן  מיום העמדת האתר לרשות הקבלןהחל ועל שם המפקח,  המזמיןמשנה, על שם 
ופית כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסולמשך  )לפי המוקדם( עבודותהביצוע האישור ל

ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס  )לפי המאוחר( אתרשל העבודות ויציאתו של הקבלן מה
ביטוחי )להלן: " , את הביטוחים הבאיםמועד הגשת תביעה, למשך שלוש שנים לאחר מכן

 :"(הקבלן לתקופת העבודות

ודות למשך כל תקופת ביצוע העבעל בסיס "כל הסיכונים"  הקמה/ביטוח עבודות קבלניות   .1.1
והכל במלוא שווי העבודות, חודשים לפחות,  24ולמשך תקופת תחזוקה מורחבת של 

והמהווה חלק בלתי נפרד  1א'נספח כמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כ
 "(.לתקופת העבודות אישור עריכת ביטוחי הקבלןממנו )להלן: "

גד סיכוני "אש מורחב", ולעניין הן כנהמשמש לעבודות ואינו מהווה חלק מביטוח לציוד   .1.2
ציוד מכני הנדסי ייערך ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" כולל צד ג' בגבול אחריות שלא 

בגין כל כלי הנדסי כבד, שיורחב לכלול את המזמין בגין ₪  1,000,000יפחת מסך של 
על אף האמור לעיל, מוסכם  אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הבאים מטעמו.

, במלואו )למעט צד ג'( , כאמור בסעיף זהרכוש בזאת כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח
 .להלן 17בסעיף או בחלקו, ובלבד שיחול האמור  

 פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב.-כנדרש על ביטוח חובה   .1.3

דות על פי המשמשים במישרין או בעקיפין בביצוע העבו לכל כלי הרכב ביטוח מקיף   .1.4
 ביטוח חבות בגין נזק לרכוש צד ג'ההסכם ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו בערכם המלא, וכן 

בגין נזק אחד. ₪  350,000בגבול אחריות לכל כלי רכב בנפרד בסכום שלא יפחת מסך 
הביטוח כאמור יורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או 

צולבת, לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד  תת בכפוף לסעיף אחריוהבאים מטעמו וזא
עבור כל אחד מיחידי המבוטח. על אף האמור לעיל, מוסכם בזאת כי הקבלן רשאי שלא 

 17בסעיף  לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול האמור
 (. ובלבד שנערך ביטוח חבות כאמור)להלן 

 . למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח₪  4,000,000בגבול אחריות של  ח אחריות המוצרביטו  .1.5

 הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות הבאות: 

 קוד הסעיף 
נזק הנובע ישירות מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו 

 בפוליסה.
 

מאחריות הקבלן  הנובעת המזמין הרחב שיפוי לטובת המזמין, בגין אחריות
 / העבודות לאחר מסירתן עקב המוצר

304 

 322 המזמין כצד ג'הגדרת 
 332 חודשים 12 –תקופת גילוי 

  לא יאוחר ממועד מתן השירותים –תאריך רטרואקטיבי 
  

החל ממועד מסירת לכל המאוחר ביטוח זה יהיה בתוקף על אף האמור בכל מקום אחר, מובהר כי 

, כמפורט ההקמהלפחות לאחר סיום תקופת שנים  שלוש ועדאו כל חלק מהן העבודות למזמין ו/

 להלן.
 

למקרה ובמצטבר לתקופת ₪  4,000,000בגבול אחריות של  ביטוח אחריות מקצועית .1.6
 . ביטוח

 הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות הבאות: 
 קוד הסעיף 
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 301 אובדן מסמכים
 327 ביטוח עיכוב / שיהוי עקב מקרה

 325 מרמה ואי יושר עובדים
 304 הרחב שיפוי לטובת המזמין, בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן

 322 המזמין יוגדר כצד ג'
 332 חודשים 12 –תקופת גילוי 

  לא יאוחר ממועד מתן השירותים –תאריך רטרואקטיבי 
 

לפחות לאחר שנים  שלוש ועד מובהר כי ביטוח זה יהיה בתוקף במשך כל תקופת ההקמה
 , כמפורט להלן.ההקמהסיום תקופת 

מיום החתימה על חוזה זה,  ימים)שבעה(  7-לא יאוחר מ מזמין,מתחייב להמציא לידי ה הקבלן .2
את אישור עריכת ביטוחי הקבלן לתקופת העבודות ובכל מקרה טרם כניסתו לאתר העבודה, 

בגין ביטוח הפוליסה זמין, ימסור הקבלן העתק מן לדרישת המ המבטח. יכאשר הוא חתום ע"
 . אי המצאת הפוליסה תהווה הפרה יסודית של ההסכם .עבודות קבלניות

להפקיד בידי הקבלן , מתחייב הקבלןיום לפני מועד תום תקופת ביטוחי  7 -לא יאוחר מ
למשך כל  וכןנוספת  תקופהכאמור לעיל בגין הארכת תוקפו ל ים, אישור עריכת ביטוחהמזמין

 .)או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח זה( תקופת ההתקשרות על פי ההסכם

מתחייב הקבלן כמפורט לעיל. כן קבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים ה .3
כל תקופת במשך מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות  להאריך את פוליסות הביטוח

עד למועד ו/או  אתרהסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן מהההתקשרות ועד המסירה 
תשלום חשבון סופי וכן תהיינה תקפות במהלך כל תקופת התחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי 

, ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת תביעה, למשך אחריות הקבלן הקבועה בחוזה
 .להלןשלוש שנים לפחות לאחר סיום העבודות כמפורט 

ישולמו ישירות למזמין, או למי  פוליסה לביטוח העבודותהכל תגמולי הביטוח שישולמו מכוח  .4
 המוחלט. ושתמש בהם על פי שיקול דעתיורה, והמזמין ישהמזמין 

ו/או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות ערך וקיים הקבלן ביטוח עבודות לא  .5
 ראות הבאות:, יחולו ההוביטוח העבודות הקבלניות

בביטוח )חמישה עשר( ימים, להתקשר  15המזמין רשאי, לאחר שנתן לקבלן התראה של  -
תחתיו ו/או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי  עבודות קבלניות

 חוזי הביטוח.

 יחולו כל הוצאותיו על הקבלן.לעיל, עשה המזמין כאמור  -

זה, או כדי להטיל על  בפרקמחובות הקבלן המפורטות  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע -
 .כלשהיהמזמין חבות 

 כללי

 ".ביטוחי הקבלןיכונו להלן, יחד ולחוד, "ביטוחי הקבלן לתקופת העבודות  .6

 .וביטוחי הקבלן יהיו ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ו/או לטובת .7

 פוליסות על ידי הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות המזמין על פיהן.הפרת תנאי ה .8

מבלי לגרוע מחובת  ,לעניין רשלנות רבתי, יבוטל. זאת הקבלן, יאם קיים בביטוח ,כל חריג .9
 ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או על פי דין. הקבלןהזהירות של 

עריכת ביטוחי הקבלן הנה  ירריות כמפורט באישוחסכם בזאת, כי קביעת גבולות האומ .10
לפי הסכם זה.  וממלוא חבות ורת אותטה פונמזערית המוטלת על הקבלן שאיבבחינת דרישה 

ו/או  מזמיןו/או דרישה כלפי ה הוא מנוע מלהעלות על טענההקבלן מצהיר ומאשר בזאת, כי 
ו/או  ושא גובהנאחרת בל טענה מי מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כ

 ו. יסוי הביטוחי שהוצא על ידכהיקף ה

, בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות ביטוחי הקבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת  .11
צמצם את או ל/והמזמין על  יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי להאישור בדבר התאמתם ו

תאמה בין האמור בכל מקרה של אי ה פי כל דין.-ו עלאפי הסכם זה -עלהקבלן אחריותו של 
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ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה, לדרישת המזמין, באישורי הביטוח ו/או בהעתקי 
 מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

בסכומי ודמי הביטוח בתשלומי ישא בעצמו יקבלן הלמען הסר ספק, מודגש במפורש כי  .12
. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ביטוחי הקבלןהנקובים בפוליסות ההשתתפות העצמית 

 ידי המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.

 לערוך ביטוחים נוספיםביטוחי הקבלן ו/או קבלן קיים צורך להרחיב את היקף הככל שלדעת  .13
 שבונו הוא.כאמור, על חו/או המשלים את הביטוח הנוסף  יערוך הקבלן, ו/או משלימים

יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו וקבלני פרק ביטוח זה מתחייב לגרום לכך כי הוראות הקבלן  .14
 המשנה שלו. 

הקבלן מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה,  .15
למען יוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. 

הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על 
 הקבלן.

על הקבלן והבאים מטעמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  .16
ובמיוחד לקיים סדרי אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא פגיעה, 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב  .דות בחוםעבודה לעבו
הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי 
וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות 

יו יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים האמור לעיל, באופן שכל עובדיו ושליח
   .לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל

לנזק אשר  לאבדן או מכל אחריות, הקבלן פוטר במפורש את המזמין ואת כל הבאים מטעמו .17
עלול להיגרם לרכוש כלשהוא המובא על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו )לרבות כלי רכב, 

( לאתר העבודות ו/או במסגרת ביצוע עבודות ו/או שירותים כלשהם על פי ציוד, כלים ומנופים
, או שהיה זכאי שהינו עורך ביטוח רכוש ע"פהוא זכאי לשיפוי בגינו הסכם זה וכן לנזק אשר 

לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, ולא תהיה לו כל טענה ו/או 
פטור מאחריות לא יחול לטובת ה , אולםנזק כאמורדרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין 

  אדם שגרם לנזק בזדון.

על הקבלן לעשות  דית למזמין ולמבטחו.יעל הקבלן להודיע על כך מילעבודות, במקרה של נזק  .18
ולמימוש זכויותיו וזכויות המזמין כלפי  כאמור הנזק ו/או שיקום כל שיידרש לתיקון

 המבטחים בגינו.

כם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם ע"י מוס ,למען הסר ספק .19
המבטח, לא ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת עליו על פי הסכם זה או על פי כל דין 

טוח אינם יטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבילרבות, במקרה שהב
בכל מקרה  ע ו/או נפסק או כל מקרה אחר.סוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבימספיקים לכ

לגבי גובה תגמולי  ווהבאים מטעמ המזמיןלקבלן לא תהא שום טענה ו/או תביעה כלפי 
     הביטוח )אם יהיו(.

ו/או  המזמיןמובהר בזאת, כי "מבקש האישור", כהגדרתו באישור עריכת הביטוח, יהא  .20
 . למזמין חברות בנות ו/או כל חברה ו/או ישות משפטית קשורה

  הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.הביטוח  נספח .21
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  1נספח  ג'

 אישור קיום ביטוחים עבודות קבלניות / בהקמה

ביטוח עבודות קבלניות /  - אישור קיום ביטוחים
 בהקמה

 האישורתאריך הנפקת 
(___/____/_______) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור בתוקף פוליסת ביטוח ישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנהא
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 יב עם מבקש האישור.הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיט
מען הנכס המבוטח /  המבוטח מבקש האישור

 כתובת ביצוע העבודות
 מעמד מבקש האישור*

 שם: 
 מכללת תל אביב

 -מכללת תל אביב שם:
מכרז פומבי לאספקת 
והתקנת מערכת פוטו 

 וולטאית למכללה

 

 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 אחר:_______☐
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ.

 מען: 
 

 מען: 

 
 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות 
אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 פוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

/  האחריות גבול
 שווי/  ביטוח סכום

 העבודה

 בתוקף נוספים כיסויים
 חריגים וביטול

 
 מטבע סכום

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות
 :לדוגמה הרחבות

יש לציין     
את שווי 

 העבודות 

 313 ,314 ,316 ,317 
)קבלנים וקבלני 

 328, 324, 318משנה(, 

       ופריצה גניבה
משווי  20%     עובדים עליו רכוש

 העבודות
 

משווי  20%     סמוך רכוש
 העבודות

 

       בהעברה רכוש
משווי  20%     הריסות פינוי

 העבודות
 

נזק עקיף מתכנון 
לקוי ו/או מחומרים 

לקויים ו/או מעבודה 
 לקויה

משווי  20%    
 העבודות

  

 ישיר מתכנון לקוי נזק
מחומרים  ו/או

מעבודה  לקויים ו/או
 לקויה

משווי  20%    
 העבודות

  

 317, 315, 322, 312 ₪  5,000,000     צד ג'
)קבלנים וקבלני 

 329, 328, 318משנה(, 

)קבלנים וקבלני  317,  ₪  20,000,000     מעבידיםאחריות 
 328, 318משנה(, 

רכוש )אשר אינו 
מהווה חלק 
 מהעבודות(

משווי  20%    
 העבודות

 309 ,313 ,314 ,316 ,
328  

ציוד מכני הנדסי 
 )צמ"ה(

      309 ,313 ,314 ,316 ,
328  

, 322, 321, , 302, 301 ₪  4,000,000     אחריות מקצועית
325 ,327 ,328 
 חודשים 12 – 332

תאריך רטרואקטיבי: 
____________ 

, 322, 321 ,309 ,, 302 ₪  4,000,000     אחריות המוצר
328 ,332 – 12 

 חודשים
תאריך רטרואקטיבי: 

____________ 
 

 פירוט השירותים )בכפוף לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(:
009 , , , ,069 , 

 
 ביטול/שינוי הפוליסה



54 
 

 ביטול/שינוי הפוליסה

בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי
 השינוי או הביטול.

 
 

 חתימת האישור

 המבטח:
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 נספח ד'

 ות בטיחותכולל הנחי מפרט טכני ואופן התקנהתיאור המערכת, 

 

 המערכת הסולארית נשוא המכרז .1

(, בהתאם AC 55)הספק  XX DCהמערכת הסולארית תהיה בעלת הספק מותקן של  .1.1

 לתיאום הטכני שנערך עם חברת החשמל בהתקנה על גג בטון.

 כולל אופטימייזרים. Solaredge –מהפכים מבוקשים במסגרת מכרז זה  .1.2

חודשים מיום חיבור  24תחזוקה למשך הפרויקט יכלול תכנון, אספקת ציוד, הקמה ו .1.3

 .CODהמערכת לרשת ותחילת הפעלה 

 כללי .2

 בתקנים המעודכנים ותקנותיו -1954 יד"תש החשמל חוק לפי תתוכנן החשמל מערכת .2.1

 ישראליים תקפים.

מראש בדבר כניסה למתחם האתר לביצוע  המפקח וגם עם נציג המכללההקבלן יתאם עם  .2.2

 כת.כל עבודה ולרבות תחזוקת המער

 .המפקחהקבלן יפנה מהגג פסולת וציוד שאין בו צורך כגון אנטנות וכו' ע''פ הנחיית  .2.3

 ואשרמעבי מזגנים המפריעים להתקנת המערכת, דודי שמש ו/או במידה וקיימים על הגג  .2.4

הקבלן . המפקחובאישור  ( יועץ מיזוג אוויר) להנחיות  התבקש להזיזם בהתאםהקבלן 

רכיב זה הינו  שנה.לתם ובדיקתם, הקבלן ייתן אחריות בגמר העתקיבצע את הנדרש ו

תוספת ויתומחר ככזאת. יובהר כי ככל שאר העבודות הקבלן יבצע את העבודות רק 

 וי תחילת עבודה.  ובמידה ואושר תקציבית במסגרת צ

שינוע ציוד על הגג ייעשה ע''י עגלה עם גלגלי אוויר או פתרון אחר ובלבד שלא ייפגע  .2.5

 איטום הגג. 

תחילת העבודות, יציג הקבלן אישור קונסטרוקטור כי גג המבנה יכול לשאת את  טרם .2.6

משקל המערכת המתוכננת ללא בעיה וכי תכנון המערכת נותן מענה למשטר הרוחות 

 הקיים באתר. כמו יוגדר ע"י הקונסטרוקטור משקל האבנים שיעגנו את המערכת לגג.

ס בניין הרשום בפנקס המהנדסים ובעל הקונסטרוקטור שיועסק ע"י הקבלן יהיה מהנד

 שנים לפחות בעבודות דומות. 3ניסיון של 

כל הציוד יונף לגג עם מנוף בכושר הנפה מתאים, יונח על גבי משטחים חלקים, ויפוזר על  .2.7

הגג בהתאם להנחיות קונסטרוקטור של הקבלן. על הקבלן לוודא נגישות המנוף לאתר 

 פות שיש ו/או קרמיקה ו/או תשתית רגישה אחרת.לא תתבצע הנפה על גבי רצ העבודה.

כל חומר פלסטי או בידוד פלסטי כגון ארונות וקופסאות חשמל וכבילה יהיו מוגנים  .2.8

 מקרינת השמש.

להבטיח את יציבות הגג ועיגון המערכת אליו.  מהקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים ע'' .2.9

יתנתקו אלמנטים, ויהוו בעיה הקבלן ידאג לכך שגם במזג אוויר לא צפוי וסוער, לא 

בטיחותית לסביבה. בסיום ההתקנה, ינפיק הקבלן אישור של מהנדס קונסטרוקציה אשר 

 מאשר את יציבות הגג, ואת ההתקנה באופן תקני וסופי.

 יש לשמור על ניקיון האתר בצורה רציפה במהלך ובתום ביצוע עבודות ההקמה. .2.10
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נסר או לבצע עבודות חמות ו/או לחל איסור מוחלט לרתך ו/או להלחים  .2.11

באלמנטים מתכתיים כל שהם בתחום גגות שיש בהם אלמנט איטום. כמו קידוחים, 

 ניקובים, השחזה וכו', הכל תחת הכותרת של "עבודות חמות".

יש לעמוד בדרישות כיבוי אש במוסדות חינוך ע''פ תקנות משרד החינוך והוראות  .2.12

 כיבוי אש.

 טמפ' פנל/  וקרינת שמש. יש להתקין חיישני טמפ' סביבה/ .2.13

 .י' להסכםהקבלן יספק אחריות לתפוקת המערכת בהתאם לנספח  .2.14

 

 תכנון .3

 הקבלן ימסור לבדיקה לפני ביצוע העבודה את כל התכניות המפורטות להלן:

סימון המבנה, תוואי, נקודות פריקת ציוד, מיקום ממירים, מונה ייצור,  –תכנית מיקומים  .3.1

 ארונות חשמל.

 נלים.אפריסת פבה והצתכנית  .3.2

 והתייחסות למפרשים. תכנית קונסטרוקציה הכוללת פרטי חיבור לגג .3.3

 .ACו  DCתכנית חד קווית  .3.4

 תכנית הארקות הכוללת מיקומי פה''פ. .3.5

 תכנית תוואי תעלות הכוללת מיקומי קופסאות. .3.6

 תכנית תשתית. .3.7

 , תכנית מיקום והצבת ממירים .3.8

 תכנית ארונות חשמל. .3.9

 וסולמות. , גגון לובי ממיריםתכנית מסגרות הכוללת כ .3.10

 תכנית מיקום מדרכים במידת הצורך. .3.11

 מפרטי פנלים וממירים. .3.12

 לו''ז התקנה. .3.13

יש לאשר מחדש מראש ובכתב כל שינוי בתכנית שאושרה ע''י היועץ הטכני של  .3.14

 המזמינה.

 AS MADEתיק תכניות מלא  לרשותבגמר התקנה תוגשנה  .3.15

 רכותסטנדרטים מנחים לתכנון, התקנה והפעלת המע .4

 תקנים טכניים:

ומאושרים על ידי חברת , מכון תקנים ישראלי )מת"י(  IEC ,61215 IEC 61730פנלים:  .4.1

 החשמל.

והם מהסוג המאושר על ידי חברת  CE ,0126-1-1 DVE ,TUVממירים: עומדים בתקני  .4.2

 החשמל ונושאים אישור מכון התקנים הישראלי.

 תקנים כלליים:

ציוד –. 65IPברמת אטימות  ISO 9000 -ו ISO-9002תקן  לוחות חשמל מיצרנים בעלי תו .4.3

ומערכות חשמל פי דרישות חברת חשמל לישראל )חח"י(, תקנות משק החשמל וחוק 

 החשמל בארץ.

)מחליף  61439, 1220, 1173, 918, 728, 466, 414עמידה בתקנים ישראלים רלוונטיים )כמו  .4.4

 ( וכל תקן אחר הנדרש על פי היישום.1516, 1419
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 מיקום מכלולים .5

הממירים ימוקמו על פי הנחיות משרד איכות הסביבה ו/או משרד החינוך בעניין מרחקי  .5.1

 בטיחות של ממירים ממקום שהות קבע של בני אדם, ועל פי תקני חברת חשמל וכו'.

 מיקום הממירים יתואם עם היועץ הטכני.

, בתוך כלוב ייעודי י"הממירים ימוקמו במקום נגיש ובהתאם לתכנון שהוצג ובאישור חח .5.2

, שתיבנה לצורך כך ע"י הקבלן. הכלוב יהיה נעול במנעול ככל שנדרשועל במה ייעודית 

בכל מקרה יוקם גגות  רתק, מוגן מפני גניבות, מקורה והממירים לא יהיו חשופים לשמש.

 שיטיל צל על הממירים במידה ומותקנים במקום החשוף לשמש.

 ותקנו במקום מוצל או תחת הפנלים.קופסאות חיבור מערכי הפנלים י .5.3

 נלים פוטו וולטאייםאפ .6

נלים סולארים המאושרים לשימוש ע''י חח''י, מכון התקנים והגוף אהצעת המציע תכלול פ 6.1

 .wp 450 המממן בהספק מינימאלי של 

 עפ"י בלומברג. Tier 1הפנלים יהיו ברמת סיווג  6.2

 .IEC61730-וIEC61215 בתקנים  לעמידה נדרש המוצע הפנל 6.3

 נלים המקומי.אהפ מפיץ  /ספק זהות את בהצעתו לציין המציע על 6.4

 להקמה. המיועד באתר הקיימים הסביבה לתנאי נל יתאיםאהפ 6.5

נלים )אחריות מוצר( אנלים ולמוצריו ישנו כיסוי ביטוחי בינלאומי מוכר לפאליצרן הפ 6.6

ל גם במקרה שנה בכל הנוגע לאחריות היצרן באופן שהביטוח יחו 20לתקופה של לפחות 

יציין כי יש עדיפות לביטוח  פקחהמ נלים.אשהיצרן יחדל להתקיים לאחר אספקת הפ

  Power Guard, דוגמת הכיסוי הביטוחי הניתן ע''י חברתבינ"ל אירופאי או אמריקאי 

MunichRe, Sol-If. 

 לתפוקה.  שנה 25יצרן הפאנלים יספק אחראיות של לפחות  6.7

 .PID Freeעל  יצרן הפנלים אישור 6.8

 לפנלים יהיה טולרנס חיובי בלבד. 6.9

 .18%הינה  המוצע הפנל לנצילות מינימום דרישת 6.10

 .Poly Crystallineאו   Mono Crystallineטכנולוגית הפנל  6.11

 C°/0.37%מקדם ירידת הספק לטמפרטורה קטן מ  6.12

 80%שנים,  10 למשך מינימום מוצר שנה, אחריות 25 למשך ליניארית לתפוקה אחריות 6.13

 ה.שנ 25לאחר 

 .בישראל מפיץאו ה של היבואןמשלימה לכל הסעיפים לעיל אחריות  6.14

 

  ממירים .7

 כולל התקנת אופטימייזרים. Solaredge –ממיר מבוקש  7.1

 VDE 0126-1-1ו  CE ,TUVבתקנים  עומד הממיר 7.2

או יותר( או לחילופין יותקנו בחדר סגור ו/או בארונות   IP65מותאמים להתקנה חיצונית ) 7.3

 אטומים.

לאחר  המפקחס"מ ממשטח הטיפול. בהתאם לחוק חשמל באישור  50-200 –תקנה גובה ה 7.4
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 הצגת תוכניות.

 התקנים והגוף המממן. , מכון מאושרים לשימוש ע"י חח"י ממירים 7.5

 פאזי. תלת מדגם הממירים יהיו 7.6

 -98%  מ גדולה או שווה הממיר נצילות 7.7

 להקמה. המיועד באתר הקיימים הסביבה לתנאי הממיר מתאים 7.8

ללוח  בסמוך או כבאים בפאנל במקום נגיש עם שילוט מתאים כאשר יותקנו יריםהממ 7.9

 במבנה. המהפך מיקום על המורה שילוט יוצב ראשי חשמל

 סגורים כלובים או/ו מגולוון פח או מגלוון ברזל קונסטרוקציית גבי על הממירים יותקנו 7.10

ביטוח וחברת כולל מנגנון נעילה בהתאם לאופי האתר, הוראות היצרן, דרישות ה

 .החשמל

  שנים (10עשר) למינימום היצרן אחריות 7.11

 שנה.  25היצרן / יבואן / מפיץ יאפשרו הרחבת אחראיות ל 7.12

 .cosφ=1הממיר הינו בעל יכולת לכיול מקדם הספק של עד  7.13

ס"מ אחד מהשני ובמקום מוצל ככל האפשר ובכל  40הממירים יותקנו במרחק של לפחות  7.14

 כיפת השמים אזי תחת גגון. מקרה במידה ומותקנים תחת 

 קונסטרוקציה ומסגרות. .8

ות"י  412, ת"י 414הקונסטרוקציה תעמוד בכל התקנים הישראלים הרלוונטיים כולל ת"י  8.1

109. 

, ויועץ הבטיחות טרם תחילת העבודות, במידת הצורך ובהתאם להוראות עבודה בגובה 8.2

 .נו אביזרי עיגון תקניים מאושרים ע''י קונסטרוקטוריותק

או כל פעולה אחרת  "עבודות חמות"/הקבלן לא יבצע על הגג כל חיתוך/ריתוך/השחזה 8.3

 שעלולה לפגוע בטיב הגג.

 .מ"מ 16קיר ממירים + כלוב ממירים מסורג ברזל מגולוון מאסיבי שינעל במנעול רתק  8.4

התכנון, הפיקוח והאישור הסופי של הקונסטרוקציה )המערכת הנושאת( ייעשה על ידי  8.5

ור מורשה מטעם הקבלן ובהתאם לכל התקנים והנחיות הבטיחות. עמידת קונסטרקט

 עפ"י הנחייה בכתב של קונסטרוקטור.המערכת ברוחות 

מרחקים בין המשולשים יתאימו לעובי/רוחב הקושרת כך שלא תתקבל 'בטן' בין  8.6

 המשולשים. 

ום את ס''מ לפחות ממפלס הגג כך שניתן יהיה לאט 40הקונסטרוקציה תתוקן בגובה של  8.7

 הגג ללא פירוק המערכת.

: המערכת הנושאת תתחבר לשלד המבנה ע"ג הגל העליון של עבור גגות איסכורית 8.8

חיבורי  תפריד בין הפרטים לגג עצמו.מ''מ  4בעובי  EPDMהאיסכורית כאשר רצועת 

 הברגים יהיו עם גומי מבודד והברגים יהיו ברגי נירוסטה ו/או אלומיניום 

ערכת הנושאת תתחבר אל משקולות בטון אשר יונחו בצורה מסודרת : המעבור גגות בטון 8.9

 ס''מ מכל כיוון. 10ע''ג יריעות בטומניות. היריעות יהיו רחבות ממשקולות הבטון בכ 

מ''מ  4בעובי  EPDM: הפנלים יותקנו ישירות על גבי יריעות עבור גגות חניון ציבור 8.10

תודבק  EPDMמובהר כי יריעת ה  שיודבקו על גבי קונסטרוקציה מברזל מותקנת מראש.

 על כל שטח ההשקה בין מסגרת הפנלים לקונסטרוקצית החניון.

המערכת הנושאת תתחבר על פרטי עיגון יעודיים להתחברות לאגדי עבור גגות רעפים:  8.11
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 ברגי נירוסטה לכל פרט חיבור. 4הגגות. פרטי החיבור יחוזקו ע''י 

שנה לפחות כולל כל המרכיבים  25ך חיים של תכנון וביצוע המערכת הנושאת יותאמו לאור 8.12

 תוך הדגש על מניעת קורוזיה במתקנים, בבסיסים ובמחברים.

ו/או פירוקם  ההפעלההקבלן יתכנן את המתקנים כך שיאפשר פירוקם בתום תקופת  8.13

 והתקנתם מחדש )במקרה של צורך בטיפול באיטום הגג(.

ו בקונסטרוקציה הקיימת בכל היבט התקנת המתקנים ע"ג הגגות תבוצע ללא פגיעה בגג א 8.14

 שהוא למעט קידוחים לשם התקנת הקונסטרוקציה במקרה בו הגג הוא איסכורית.

התכנון, הביצוע והתחזוקה של כל המתקנים לא יפגעו באיטום הגגות. כל פגיעה באיטום  8.15

 תתוקן לאלתר ע"י הספק/הקבלן.

יהיו עשויים מברזל מגולוון. שלב  סולמות עליה לגג תקניים  בעלי מנגנון נעילה וחופת מגן, 8.16

 מ' יהיה ניתן לשליפה. 2.2ראשון של הסולם בגובה 

 לפני כל חיבור אום של בורג תתווסף שייבה קפיץ. 8.17

 הקבלן יכסה בצבע עשיר אבץ כל ריתוך ו/או במתכות אשר גילוונם נפגע.  8.18

 : מדרכים קבועים יהיו עשויים מאלומיניום.עבור גג איסכורית 8.19

 איטום הגג ע''פ חוזה ההתקשרות ולכל תקופת ההתקשרות .אחריות לטיב  8.20

 אופן ההתקנה בפועל. את קונסטרוקטור עם סיום ההקמה המאשר הקבלן יציג אישור 8.21

אשר מתיר ריתום  –ובנוסף יציג אישור קונסטרוקטור במידה ומדובר בגגות ללא גידור 

 . לקונסטרוקציה בעת עבודות בגובה כנקודת עיגון כחלף ל"קו חיים"

 חשמל .9

 וולטאים לממירים(:-)בין התאים הפוטו DC-בצד ה   

, בעלי 728מחומר כבה מאליו ומותאם לת''י  : שימוש בכבל גמיש בעל בידוד כפולDCכבלי  9.1

. הכבלים C°1200. עמידים בטמפרטורה של TVEו  TUVהכבלים בעלי תקינה  UVהגנת 

 ממ"ר ושלמים לכל אורכם. 6יהיו בחתך מינימאלי של 

בכניסות  DC. הגנות ברקים בצד ה DCלצד  Class IIהגנה מפני נחשולי מתח מסוג  9.2

 המהפכים.

(. המפרט DCאו שווה ערך, ייעודי לזרם ישר ) ABBקוטבי תוצרת -: מנתק דוDCמפסקי  9.3

 או ש"ע. ABBכולל מנתק ראשי מסוג 

 .לכל אורכן מהשמש ומוגנות מכוסות תעלות רשת להובלת הכבלים יהיו 9.4

ום שהכבילה חשופה ו/או בכל פנייה של תעלה ו/או בכל מקום שבו יש חשש שכבל בכל מק 9.5

 יינזק יש להשחיל ולבודד עם צנרת מתאימה.

 .C°70, יחושבו בטמפרטורה של DC 1%-הפסדי הולכה בצד ה 9.6

 ראה סעיף הארקות. –הארקת תעלות  9.7

 ACבצד ה 

. 1516בעלי ת"י  (NA2XY)( או מאלומיניום (N2XYנחושת  XLPE מסוג יהיו AC כבלי 9.8

 עגול. כבלי החשמל יהיו כבל חתך בעלי גידיים רב או\ו גידיים חד כבלים יהיו הכבלים

 . 61386 ועשויים מחומר כבה מאליו ומותאם לת''י  אורכם שלמים לכל

קוטבי של יצרן עם -: בצמוד לממיר )בארון איסוף ממירים(, במא"ז ט"מ ארבעACמפסקי  9.9

 תו תקן ישראלי.

 ובלת הכבלים יהיו מכוסות ומוגנות מהשמש לכל אורכן.תעלות לה 9.10
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בכל מקום שהכבילה חשופה ו/או בכל פנייה של תעלה ו/או בכל מקום שבו יש חשש שכל  9.11

 יינזק יש להשחיל  ולבודד עם צנרת מתאימה.

. הגנות ברקים ומתחי יתר בכל ארון ACלצד  Class IIהגנה מפני נחשולי מתח מסוג  9.12

 איסוף ממירים.

 ה והטמנה של כבלי הזנה על פי חוקי חשמל.חפיר 9.13

 .C°70יחושבו בטמפרטורה של  AC 1%-הפסדי הולכה בצד ה 9.14

וחוק החשמל ויתוכננו לעמידה בזרם קצר תואם  61439יורכבו בהתאם לת"י  לוחות חשמל 9.15

 למתקן. 

 ארונות החשמל יותקנו במקום מוצל. 9.16

במגמה לאפשר זיהויים  יש לסדר כבילה בתוך ארונות החשמל בצורה אסתטית, לסמנם 9.17

 בקלות.

 

 הארקות והגנות .10

מערך ההארקות ושיטת ההגנה יעמדו בתקנים הרלוונטים, חוקי ותקנות חשמל ותכנית  10.1

 הארקות שאושרה.

חיבור הפאנלים ומערכת האחיזה באמצעות נעל כבל מנחושת מצופה בבדיל, אל מוליך  10.2

 ת.מ"מ המחובר להארקה ראשי 16הארקה בחתך מינימאלי של 

 תעלות רשת ו/או חלק מתעלה יוארקו ע''י מחבר קנדי אל גיד ההארקה. 10.3

 הארקת קונסטרוקציה אל גיד הארקה ראשי יחובר ע''י מחבר קנדי או מחבר לחיצה תקני. 10.4

הארקת פנל והארקת קונסטרוקציה תעשה ע''י נעלי כבל דין + שייבה משוננת+ שייבה  10.5

 מהדק הארקה של חברת שלטר או ש''ע. קפיץ. לחילופין, הארקות פנלים יחוברו ע''י

 כל ציוד מתכתי יחובר לפה''פ ע''י מוליך נחושת בשטח חתך מתאים. 10.6

 .UVבקרבת הממירים יותקן פה''פ בקופסא מוגנת מים ועמידה בקרינה  10.7

מ' ממשטח הטיפול ומהקרקע, עם צנרת משוריינת,  2.5הכבלים יהיו מוגנים עד גובה  10.8

 רשת מגלוונת עם כיסוי פח מגולוון. תעלות פח מגולוון, או סולמות

 מקדם הספק ומקדם ייצור  .11

ככל שיידרש ע''י ח''ח, באחריות הקבלן לספק יכולת שליטה ובקרה על מקדם ההספק  11.1

ומקדם הייצור, ולפתור כל בעיה הנוצרת בעקבות חיבור המערכת לרשת החשמל. ככל 

יהיה זה באחריות  שישתנה מקדם ההספק במקום הצרכנות בעקבות חיבור המערכת,

הקבלן לתקן ולהחזיר את ערך מקדם ההספק אל קדמותו. הקבלן ישלם עבור כל קנס 

 שיתקבל מח''ח בקשר למקדם ההספק. 

 כיבוי אש .12

 .543הקמת המערכת תבוצע בהתאם להנחיות של כיבוי אש ובכלל זה הוראה  12.1

-נלים פוטויותקן שילוט פולט אור בכניסה למבנה בו יירשם ''במבנה זה קיימים פ 12.2

 וולטאים''.

, ובגמר ההתקנה 1220אמפר יש להתקין מערכת גלאים ע''פ ת''י  63לארונות חשמל מעל  12.3

 יש להגיש לשירותי הכבאות אישור מעבדה מוכרת.

 , ארונות כבים מאליהם. 61439בהתאם לת"י  12.4
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התקנת מערכת בסמוך למתקני מיזוג אוויר, לוחות חשמל וכיו''ב הנמצאים בגג, תהיה  12.5

פרדת אש ע''י אלמנט עמיד אש או שתהיה מרוחקת משאר המתקנים הסמוכים בגג מו

 מטר לפחות. 2במרחק של 

 

 בדיקות המתקן .13

תבוצע ע"י הקבלן ודוח חתום של מנהל הבדיקה יועבר למכללה  Off-gridבדיקת  13.1

 ולמפקח/יועץ מטעמו.

ידי הקבלן -מיד עם השלמת חיבורו של המתקן לרשת החשמל על - בדיקת מהנדס בודק 13.2

( אשר הינן בדיקות On-Gridבתיאום עם חח"י, יבצע הקבלן מבחני קבלה למתקן )מבחני 

סופיות בטרם מסירת המתקן לידי המזמין ואשר יכללו, בין היתר, את כל הבדיקות 

הנדרשות על פי כל דין לצורך ההפעלה המסחרית של המתקן לרבות בדיקת הספקי 

ביצוע, הכל בהתאם למפרט הטכני )להלן: "מבחני וולטאיים ויחס -הפאנלים הפוטו

הקבלה"(. מבחני הקבלה ייבדקו על ידי בודק מטעם המזמין. אם המתקן לא עמד 

בהצלחה בבדיקות במבחני הקבלה, יתקן הקבלן את הליקויים ויעמיד את המתקן למבחן 

ני ימים ממועד הקביעה כי המתקן לא צלח את מבח )שבעה( 7חוזר, אשר יתבצע בתוך 

הקבלה. למען הסר ספק, מובהר כי הקבלן יישא בכל העלויות הנובעות מביצוע הבדיקות 

  הנ"ל, לרבות עלויות בגין בדיקות חח"י וביצוע בדיקות חוזרות לפי הצורך.

13.3  

 בדיקה תקופתית .14

בתום כל שנה מחיבור המערכת לרשת החשמל, במהל תקופת מתן שירותי התחזוקה  13.1

 הכוללת: הקבלן יבצע בדיקה תקופתית

של תקינות הקונסטרוקציה, חיבורי החשמל, מובילי וטרמיות בדיקות מכאניות  13.1.1

בדיקות חשמל, קופסאות וארונות חשמל, ממירים והכל כמפורט בפרוטוקול 

 תקופתיות המצורף להסכם ההתקשרות.

 חיזוקי ברגים של הקונסטרוקציה ושל מפסקי החשמל. 13.1.2

  ., והכל כמפורט בפרוטוקולACוצד ה  DCבדיקות חשמליות מלאות בצד ה  13.1.3

בדיקת הימצאות שילוט בדיקות תקופתיות המצורף להסכם ההתקשרות.  13.1.4

 ותקינותו.

הקבלן יגיש למזמין דו'ח בדיקה הכולל את כל תוצאות הבדיקות, כולל תיעוד וצילום של  13.2

 תקלות ככל שנתגלו. 

 ומידע שילוט  .15

 סימון ושילוט בחריטה. 14.1

 מל הראשי אשר מורה על מיקום הממירים .שילוט הכוונה על גבי ארון החש 14.2

 שילוט ע"ג ארון הממירים עם פרטי החברה המתקינה ומספר טלפון  14.3

כל האביזרים, קולטים סולאריים, קופסאות חיבורים, לוחות חשמל, מפסקי בטחון,  14.4

כבלים, מערכת ההארקה וכו' ישולטו בשילוט תקני ויעוגן למקומו על פי התקן. כל שילוט 

 .UVחיצונית יהיה מוגן אשר יותקן 

 .בתוכנית אשר תצורף לתיק המתקן  קרקעיים יסומנו אף הם-תוואים תת 14.5

 עותק מתיק המתקן בארון שירות אשר יהיה בצמוד לממירים.  14.6
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 בטיחות .16

 :כללי 15.1

 .המכללה וגם המפקח  ובאישורעבודות יתבצעו אך ורק בתאום מראש  15.1.1

 ליכה בין כל חלקי המערכת.כך שלא יהיו מכשולים לה יש להשאיר מעברים פנויים 15.1.2

 תתואמנה עם המכללה ו/או נציגה.  יותפעילוכל ה 15.1.3

המפקח כאשר יועבר נוהל מסוכם המוגדרת כמסוכנת תתואם מראש עם פעילות   15.1.4

 כתוב כאשר ממונה הבטיחות של הקבלן הינו חלק מהתכתובת.

 בכל אתר ימנה הקבלן אחראי בטיחות.  15.1.5

די הקבלן ולקבלני המשנה , יתעד את יחות יעביר תדריך יומי לעובאחראי הבט 15.1.6

 המשתתפים, אישורים ויחתים אותם על הצהרת בטיחות 

 בכל אתר יהיה תיק בטיחות זמין לביקורת בכל עת.  15.1.7

בכל יום עד להודעה חדשה מאת המפקח, ימלאו עובדי הקבלן הצהרת בריאות  15.1.8

 וםחיר מצבוימדד להם חום טרם כניסה לאתר העבודה במבני הציבור. )להלן: "

 "(קורונה בריאותי

 :ציוד מגן 15.2

 סוג העבודה ואופייה.לפי מגן הנדרש היש להשתמש בציוד  15.2.1

 בכל גג שאין בו גידור יש לעלות עם ציוד עבודה בגובה 15.2.2

 באחראיות הקבלן להקפיד כי קבלני המשנה מתודרכים ופועלים כנדרש 15.2.3

 בדוק תקינות ציוד המגן האישי בטרם השימוש.יש ל 15.2.4

 .ל נעלי בטיחותונעיש ל 15.2.5

 השתמש בכפפות, משקפי מגן, מגני אוזניים במקומות נדרשים.יש ל 15.2.6

 .בציוד/מכשור יש להקפיד על בדיקת תוקף  15.2.7

 :חשמל 15.3

יספק לוח חשמל זמני לצרכי עבודתו אשר יחובר  במידה ויש צורך, הקבלן 15.3.1

 בלבד. חשמלאי בעל רישיון חתימהלמערכת החשמל של המבנה באישור 

 מסוג מוגן בלבד )כתום(. שימוש בכבלים זמניים )מאריכים( 15.3.2

בשום מקרה לא יחצה תוואי כבלים את מסלול תנועת הרכבים או האנשים אל  15.3.3

 המבנה וממנו.

 אין לתקן מכשיר/מתקן חשמלי ללא רישיון הסמכה. 15.3.4

ההמפקח וגם עם ובכתב אין לנתק את הזנת המבנה ללא אישור ובתיאום מראש  15.3.5

 .עם נציג המכללה

 אין לבצע אלתורים בחשמל. 15.3.6

 וש בכלים חשמליים מטלטלים, מותר אך ורק כאשר הם בעלי בידוד כפול.השימ 15.3.7

 יש לאבטח כל כבל חשמלי המוביל חשמל מפני פגיעה מכנית. 15.3.8

 כל עבודות חשמל תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך תחת פיקוח מהנדס חשמל. 15.3.9

 :גידור 15.4

 הבטיחות. יועץיגדר את איזורי העבודה כפי שיונחה על ידי  הקבלן 15.4.1

על גבי הגגות או על גבי הקרקע ובהתאם ליועצי  –מקום הנדרש  גידור יעשה בכל 15.4.2

 הבטיחות של הרשות והנחיות המפקח. 
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הגידור יעשה על ידי לוחות איסכורית בכל מקרה גידור ע"ג הגגות יהיה אטום ו 15.4.3

 מטר לפחות. 1חדשים בגובה 

 הגידור יתוחזק באופן שוטף ויישמר במצב תקין בכל זמן העבודות. 15.4.4

יועץ ת הגידור בשלטי אזהרה והכוונה כפי שיימסר לו ע"י ישלט א הקבלן 15.4.5

 .הבטיחות

 לא יאכסן או יעבוד או יניח כל חפץ או ציוד מחוץ לאזור המגודר. הקבלן 15.4.6

ידאג לשמור שערים אלו נעולים  הקבלן הקבלן.שערים יותקנו בגידור לשימוש  15.4.7

 בכל עת.

ידה ויש כמות ובמ יפנה פסולת באופן שוטף למניעת הצטברות מפגעים הקבלן 15.4.8

 גדולה של פסולת ידאג לכך כי מכולת פינוי תהיה זמינה לעובדיו באתר

הקבלן ידאג לשירותים לעובדים, במידה והמפקח לא יצליח לאתר שירותים  15.4.9

יציב הקבלן שירותים כימיים ניידים באתר ואמצעים  -באתר /או במבנה סמוך

 לנטילת ידיים. 

 :1139פיגומים ועבודות גובה עפ"י ת"י  15.5

כל העובדים בגובה יצוידו ברתמות בטיחות תקניות מעוגנות לנקודות בעלות כושר  15.5.1

 ובע מגן ייעודי לעובדי גובה.כטון לפחות ו 2מעמס של 

לעבודה בטוחה בגובה ותעודתם  ההכשריציגו אישורים וכל העובדים באתר  15.5.2

 טרם תחילת העבודה באתר למפקח בתוקף

 בהתאם לתקנות וירשם בפנקס הכללי. בדיקת הפיגומים באתר ע"י מנהל עבודה 15.5.3

כל העובדים בגובה יצוידו ברתמות בטיחות תקניות מעוגנות לנקודות בעלות כושר  15.5.4

 ובע מגן ייעודי לעובדי גובה.כטון לפחות ו 2מעמס של 

מטר( יודרכו ויוסמכו כחוק על ידי מדריך  2כל העובדים בגובה )עבודה בגובה מעל  15.5.5

 מוסמך לעבודות גובה.

דים אשר עולים על פיגומים ממוכנים או במות הרמה יודרכו על ידי כל העוב 15.5.6

 מדריך מוסמך.  
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 On Grid -ו Off Gridבדיקת  נספחי

 OFF GRIDבדיקות  פרוטוקול 

 
 , מסגרותקונסטרוקציה

 מספר

 בדיקה

תיאור 

 בדיקה
 תוצאה צפויה קריטריון

תוצאה 

 מדודה
 עבר/נכשל

1 

כיוון 

 בניית

הקונסטרו

 קציה.

 ה עם מצפן.בדיק

 תנוחת המתקן

צריכה להיות בכיוון 

 עפ"י התוכנית.

   התאמה לתכנון.

2 

מיקום 

המתקן 

עפ"י 

שרטוט 

ומידות 

 מתוכננות.

בדיקה של מיקום 

הקונסטרוקציה על 

הגג לפי שרטוט 

 תכנוני.

   התאמה לתכנון.

3 

לאחר 

ההרכבה, 

חלקי 

הקונסטרו

קציה 

מורכבים 

ישר וללא 

 עיוותים.

עפ"י  ,בדיקה חזותית

מדידה -שיקול דעת

עם סרט מדידה ו/או 

 פלס.

הקונסטרוקציה 

מפולסת ביחס 

 למבנה

  

4 

התאמה 

לתכנון)פר

טים( 

ושלמות 

הקונסטרו

 קציה.

כולל 

התאמת 

ברגים/שי

יבות 

חורצות 

ו/או 

בדיקת פרט 

קונסטרוקציה 

והתאמתו לרשימות 

הציוד ולתכנון. 

בדיקה שבניית 

הקונסטרוקציה 

פרטי  הושלמה כולל:

עיגון, גילוון של כל 

החיתוכים, התקנת 

איסכורית ותעלות 

 מחורצות.

הקונסטרוקציה 

סופקה ע"פ 

המפרט ובנייתה 

 הושלמה כנדרש.
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 קפיץ.

5 

בדיקת 

טיב 

ריתוכים, 

וצביעתם 

בצבע אבץ 

למניעת 

 חלודה

עפ"י  בדיקה חזותית,

 -שיקול דעת

ריתוכים 'נקיים' 

 וצבועים באבץ
  

6 

בדיקת 

יציבות  

ת ורציפו

 המדרכים

בדיקה שהותקנו ע''פ 

התכנון, ללא רווחים 

בין חלקי המדרכים, 

ושניתן ללכת עלים 

 בצורה יציבה

התאמה לתכנון 

 ולמפרט
  

7 

 –קו חיים 

בדיקת 

עיגונים 

לגג, תוואי 

והתאמה 

 ותכנון

בדיקה חזותית 

ופיזית. יש למתוח 

את קו החיים 

ולבדוק תקינות 

 העיגונים.

התאמה לתכנון, 

מתוח  קו חיים

כראוי, עיגונים 

 מחוזקים.

אישור יועץ 

הבטיחות של 

 הקבלן

  

8 

 –סולמות 

בדיקת 

ריתוכים, 

הצללות 

 אפשריות

בדיקה שלא יוצר 

הצללות, חופת מגן 

תקינה, ריתוכים 

תקינים, נעילת סולם 

 תקין

התאמה לתכנון, 

ציר הנעילה אינו 

חורק, ריתוכים 

צבועים אבץ 

 כראוי

  

9 
כלובי 

 ממירים

ה חזותית, בדיק

ריתוכים תקינים, 

גגון תקין, גישה 

לממיר, אפשרות 

 נעילה

התאמה לתכנון, 

ריתוכים נקיים, 

גגון שאינו 

מאפשר כניסת 

גשם, גישה נקייה 

לממיר, נעילה 

 אפשרית

  

10 
העתקת 

 מזגנים

בדיקת צנרת 

וכניסתה אל מבנה, 

 יציבות, תקינות

צנרת לא שבורה, 

כניסה לגג 

אטומה, המזגן 

לא גורם יציב ו

לבעיה באיטום, 

המזגן עובד 
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 בצורה תקינה

 פנלים סולאריים

 מספר

 בדיקה

תיאור 

 בדיקה
 תוצאה צפויה קריטריון

תוצאה 

 מדודה
 עבר/נכשל

1 

התאמת 

סוג 

הפנלים 

לסוג 

הפנלים 

ע"פ מפרט 

 ההתקנה.

בדיקת סוג הפנלים 

שסופקו לאתר 

והתאמתם למפרט 

 העבודות.

התאמה מלאה 

 בין הציוד שסופק

לבין מפרט 

 העבודות.

  

2 

חיזוק 

מכני של 

הפנלים 

למבנה 

 המכאני.

בדיקה חזותית שכל 

פרטי העיגון 

המופיעים בתכנון 

 מורכבים ומחוזקים,

 וכן בדיקה ע"י מגע,

שהמבנה המכאני 

 יציב.

כל הברגים 

שנמצאים בתכנון 

מורכבים 

מבנה  ומחוזקים.

 פנלים יציב.

  

 מפצלים, קופסאות חבורים

 מספר

 יקהבד

תיאור 

 בדיקה
 תוצאה צפויה קריטריון

תוצאה 

 מדודה
 עבר/נכשל

1 

סוג 

הרכיבים, 

חיזוק מכני 

של 

קופסאות 

 חיבורים.

תיבדק התאמה 

 למפרט העבודות.

יש לוודא שבורגי 

החיזוק נמצאים 

 במקומם ומחוזקים.

התאמה מלאה 

למפרט. 

קופסאות 

החיבורים 

מחוברים 

 ויציבים.

  

2 

סוג 

הכבלים, 

חיבור 

בלים, הכ

המפצלים, 

 המהדקים.

תיבדק התאמה 

 למפרט העבודות.

יש לוודא שהכבלים 

מחוברים בצורה 

טובה 

למפצלים/למהדקים, 

בורגי ההידוק אם 

התאמה מלאה 

למפרט. כל 

החיבורים 

תקינים 

 ובמקומם.
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 מהודקים.-קיימים

3 

איטום 

קופסאות 

 חיבורים.

יש לוודא קופסאות 

חיבורים אטומים 

 למים, יש לוודא

חיבור אנטיגרונים 

 וסגירתם.

-איטום מלא

האנטיגרונים 

תקינים 

 ובמקומם.
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 חיווט, תעלות רשת, שרשורים, ממירים

 מספר

 בדיקה

תיאור 

 בדיקה
 תוצאה צפויה קריטריון

תוצאה 

 מדודה
 עבר/נכשל

 חווטים. 1

תיבדק התאמה 

 למפרט העבודות.

יש לוודא עובי כבלים 

 עפ"י התכנון.

 יווט,יש לבדוק צורת ח

וחיבור כבלים 

ושרשורים 

לקונסטרוקציה/תעלו

 ת.

התאמה מלאה 

למפרט. 

החיווט מותקן 

בצורה תקינה 

 עפ"י תכנון.

  

 שרשורים. 2

תיבדק התאמה 

 למפרט העבודות.

יש לבדוק חיבור 

תקינות השרשורים 

ואופי חיבורם 

לקונסטרוקציה/תעלו

 ת.

התאמה מלאה 

למפרט. 

השרשורים 

תקינים 

ומחוברים 

 היטב.

  

 תעלות רשת. 3

תיבדק התאמה 

 למפרט העבודות.

יש לבדוק חיבור 

תעלות הרשת 

לקונסטרוקציה/גג, 

בדיקה פיסית של 

יציבות ותקינות, יש 

לוודא חיבור בין 

תעלות הרשת ע"י 

 מחברים תקניים.

התאמה מלאה 

למפרט. תעלות 

הרשת 

מחוברות 

היטב ותקינות, 

יש חיבור בין 

כל תעלות 

הרשת ע"י 

מחברים 

 תקינים.

 

  

 סוג ממירים. 4

תיבדק התאמה בין 

הממיר שהותקן לבין 

הממיר המופיע במפרט 

 העבודות.

התאמה מלאה 

 למפרט.
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5 

התקנת 

ממירים 

)כולל 

קונסטרוקצי

 ה לממירים(

יש לוודא שמיקום 

הקונסטרוקציה תואם 

לתכנון. יש לבצע 

בדיקת ריתוכים 

 במידה ונעשו.

יש לוודא שהממיר 

מותקן בהתאם 

לדרישות היצרן, וכן 

שפתחי האוורור לא 

 חסומים.

יש לוודא יציבות 

 הממירים.

הקונסטרוקצי

ה מותקנת 

במקומה 

 יציבה ותקינה.

הממירים 

הותקנו לפי 

הוראות יצרן 

ועפ"י תכנון 

והם יציבים 

 ותקינים.

  

6 
חיווט 

 ותעלות.

תיבדק התאמה 

 למפרט העבודות.

יש לוודא צורת חיווט 

 DC-כבלי ה

, חיווט לממירים

תקשורת בין 

 AC הממירים, חיווט 

בין הממירים 

,חיווט   ACלארון

 הארקה.

התאמה מלאה 

 למפרט.

החיווט נעשה 

בצורה תקנית, 

החיווט מותקן 

ויציב בתוך 

התעלות. 

הותקנו כיסויי 

תעלות לצורך 

הגנה מקרינת 

 שמש ישירה.

  

 לוחות מתח נמוך

 מספר

 בדיקה

תיאור 

 בדיקה
 ויהתוצאה צפ קריטריון

תוצאה 

 מדודה
 עבר/נכשל

 מיקום ארון. 1
יש לוודא שהארון 

 ממוקם לפי תכנון.

מיקום לפי 

תכנון וגובה 

 תקני.

  

2 

חיבור גב, 

עבודה, 

 וחיווט.

יש לוודא מנתקים 

עפ"י תכנון, חיווט 

בצורה  AC-כבלי ה

 תקנית ומרווחת.

חיבור גב, 

עבודה, וחיווט 

 תקני.

  

3 
בדיקת 

 איטום.

קת יש לוודא בדי

איטום ארון החשמל, 

בדיקת חיבור 

הארון אטום 

 לחדירת מים.
  



70 
 

האנטיגרונים 

 ואיטומם.

 ברגיי הידוק 4

יש לוודא שברגיי 

ההידוק של המאזי"ם, 

המהדקים, ופסי 

הגישור מחוזקים 

 היטב.

ברגיי ההידוק 

מחוזקים 

 היטב.

  

 המשך(-)לוחות מתח נמוך

 מספר

בדיק

 ה

 פויהתוצאה צ קריטריון תיאור בדיקה

תוצא

ה 

מדוד

 ה

עבר/נכש

 ל

1 

הכנה למונה 

ייצור לפי 

דרישות חברת 

 החשמל.

חברת החשמל 

 אישרה את המתקן.

הארון/ציוד 

-חברת חשמל

מוכן להתקנת 

 מונה ייצור.

  

2 

 בדיקה חזותית

ללוחות חשמל 

)היעדרות 

פגיעות 

גובה  מכאניות,

התקנת הלוחות 

 וכו'(

יש לוודא שאין 

 פגיעות מכאניות.

הלוחות  ושגובה

 מתאים לדרישות.

אין פגיעות 

מכאניות. גובה 

מתאים 

 לדרישות.

  

3 

כיסוי פסי 

צבירה וחלקים 

 חיים.

יש לוודא שפסי 

צבירה וחלקי לוח 

מכוסים -חיים

 ומוגנים.

פסי צבירה 

וחלקי לוח 

מכוסים 

 ומוגנים.

  

 הארקות. 4
יש לוודא שהארקות 

 בוצעו ע"פ תכנון.

הארקות בוצעו 

 כנדרש.

 

  

5 
פסי חיזוק 

 לכבלים.

יש לוודא שפסי 

חיזוק בוצעו ע"פ 

 תכנון.

פסי חיזוק 

הותקנו כנדרש 

 התכנון.

  

6 
אטימת דלתות 

 וכל הלוחות.

יש לוודא שדלתות 

 לוח אטומות.

קיים איטום 

 מלא.
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7 

אביזרים 

ומיקומם לפי 

 התוכנית.

יש לוודא שכל 

האביזרים הותקנו 

 ע"פ תכנון.

כל האביזרים 

 הותקנו ע"פ

 התכנון.

  

8 

צבעי מוליכים 

לפי תקן ולפי 

 תוכניות.

יש לוודא שצבעי 

מוליכים מתאימים 

 לדרישות התקן.

צבעי מוליכים 

הנם ע"פ 

 התקן.

  

9 
אמצעי חיזוק 

 לרצפה ולקיר.

יש לוודא שלוחות 

חשמל עוגנו וחוזקו 

 למשטחים קבועים.

כל הלוחות 

מעוגנים 

 ויציבים.

  

10 

חיזוק ברגים 

יתוג בכל ציוד מ

 ובמהדקים.

יש לוודא שבוצע 

חיזוק ברגים בציוד 

 המיתוג ובמהדקים.

כל הברגים 

 חוזקו כנדרש.

בדיקה 

תרמוגרפית 

תומכת 

 בממצאים.

  

11 

בדיקת קיום 

תיקי תוכניות 

MADE-AS  

בכל הלוחות, 

והתאמת ציוד 

מותקן 

 לתוכניות.

יש לוודא הימצאות 

תוכניות מעודכנות 

 בכל הלוחות.

בכל הלוחות 

מצאו תוכניות נ

 מעודכנות.

  

12 

בדיקת ניקיון 

בלוחות חשמל 

 ומסביבם.

יש לוודא שסביבת 

הלוח נקייה ופנויה 

 מפסולת בנין.

סביבת הלוח 

 נקייה.
  

13 

בדיקת שלמות 

ויציבות 

 הלוחות.

יש לוודא שלמות 

 ויציבות הלוחות.

כל הלוחות 

שלמים, 

מעוגנים לחלק 

מבנה קשיח, 

 ויציבים.

  

 DCקווי הזנה 

 מספר

 בדיקה
 תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה

תוצאה 

 מדודה
 עבר/נכשל

1 
בדיקת רציפות 

-בכל קווי ה

DC בין ,

יש לוודא רציפות 

לפי  DC-בקווי ה

קיימת 

 רציפות.

הקווים בוצעו 
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ממירים עד 

לפנלים דרך 

לוחות משנה 

בגג)במתח 

 (1000V בדיקה 

 ע"פ התכנון. התכנון.

2 

בדיקת התנגדות 

(, כדי -)-בין)+( ל

לוודות חוסר 

קצר בקווים 

ותקינות הבידוד 

 )במתח בדיקה 

1000V) 

יש לוודא את 

תקינות הקווים ע"י 

ביצוע בדיקת 

 התנגדות.

הבדיקה 

 תקינה.
  

 ACקווי הזנה 

 מספר

 בדיקה
 תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה

תוצאה 

 מדודה
 עבר/נכשל

1 
סוג ומיקום 

 הכבל.

תיבדק התאמה 

 מפרט העבודות.ל

יש לוודא שאכן הכבל 

הועבר לפי תכנון 

לארון החשמל 

 המתאים.

התאמה מלאה 

למפרט. הכבל 

הותקן עפ"י 

 תכנון.

  

2 
צורת חיווט 

 וקיבוע.

יש לוודא שהכבל 

מקובע לכל אורכו 

לתעלות ומותקן 

 בצורה תקנית.

הכבל הותקן 

 בצורה תקנית.
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3 

חיבור הכבל 

לארונות 

 החשמל.

א חיבור הכבל יש לווד

בצורה תקנית, יש 

לוודא שברגיי ההידוק 

אשר מחברים את הכבל 

 מחוזקים היטב.

   

4 
בדיקת רציפות 

 AC-בכל קווי ה

יש לוודא רציפות בקווי 

 לפי התכנון. AC-ה

קיימת רציפות. 

הקווים בוצעו 

 ע"פ התכנון.

  

5 

בדיקת 

התנגדות בין)+( 

(, כדי -)-ל

לוודות חוסר 

קצר בקווים 

ינות ותק

הבידוד )במתח 

 (500V בדיקה 

יש לוודא את תקינות 

הקווים ע"י ביצוע 

 בדיקת התנגדות.

הבדיקה 

 תקינה.
  

 שילוט מערכת

 מספר

 בדיקה
 תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה

תוצאה 

 מדודה
 עבר/נכשל

1 

שילוט בלוחות 

ראשיים, 

לוח  אזוריים,

מונה יצור 

ולוחות חלוקה 

PV. 

שילוט יש לוודא התקנת 

ע"פ דרישות התקן, 

חברת החשמל 

 והרשויות המוסמכות.

השילוט הותקן 

 ועונה לדרישות.
  

2 

שילוט לאורך 

  ACקווי הזנה 

 כבלים.

יש לוודא שכל כבלי 

המתקן שולטו בשילוט 

המתאים כנדרש: 

"זהירות מוזן מחברת 

חשמל וגם ממע' 

 סולארית"

כבלי המתקן 

משולטים 

 כנדרש.

  

3 
שילוט לאורך 

 DCווי איסוף ק

יש לוודא שכל כבלי 

המתקן שולטו בשילוט 

המתאים כנדרש: 

"זהירות קיים מתח 

DC  'מסוכן ממע

השילוט הותקן 

 ועונה לדרישות.
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 סולארית"

 שילוט ממירים. 4

יש לוודא שהממירים 

מוספרו ושולטו עפ"י 

בדיקת חיבור. הכיתוב 

  ACיכלול: יש לנתק 

 .DCלפני ניתוק 

הממירים 

עפ"י  שולטו

 חיבורם.

  

5 
שילוט לוחות 

 משנה

יש לוודא שילוט 

מתאים בכל לוחות 

החשמל)פנים(,כמו כן 

לוודא שילוט חיצוני על 

 הארון כנדרש.

  AC-ארון ה

משולט עפ"י 

התקן וסדר 

 הממירים.

  

6 
שילוט חדרי 

 מתח גבוה.

בדיקה שמערך השילוט 

כולל את כל שלטי 

ההכוונה והאזהרה 

 כנדרש.

מערך מתח 

בוה משולט ג

 ע"פ הדרישות.

  

 שילוט הארקה. 7

יש לוודא שילוט 

מדבקות ושלטי הארקה 

בכל נקודות הארקה 

במתקן )מ.ג, 

קונסטרוקציה, 

 (ACממירים, ארון 

כל נקודות 

הארקה 

משולטות עפ"י 

 התקן.

  

 ניקיון הגג, אזור ההתארגנות והאתר

 

 מספר

 בדיקה
 תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה

ה תוצא

 מדודה
 עבר/נכשל

 ניקיון גרדים 1

יש לוודא שבוצע ניקיון 

מקסימאלי של גרדים 

 על הגג.

הגג נקי 

 מגרדים.
  

2 
פינוי פסולת 

 בניין ואריזות

יש לוודא שכל 

המשטחים והקרטונים 

רוכזו בשטח האתר 

למקום מרוכז שיגדיר 

המזמין ובוצע ניקוי 

באזור ההתארגנות. 

סילוק הפסולת מנקודת 

באתר, באחריות  הריכוז

   השטח נקי.
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 המזמין.

3 

פינוי ציוד, פינוי 

מבנים ארעיים 

 מהאתר.

יש לוודא פינוי של כל 

הציוד ששימש את 

הקבלן לרבות מבנים 

 ארעיים ומכולות.

השטח פונה 

מציוד וממבנים 

 ארעיים.

  

 בדיקת מערך הארקות

 מספר

 בדיקה
 תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה

תוצאה 

 מדודה
 עבר/נכשל

1 

בדיקה שכל 

פה"פ מוגן 

מפגיעות 

מכאניות, מוגן 

נגד מים 

בקופסה 

אטומה וכל 

מוליך מחובר 

לפס ע"י בורג 

 ניפרד.

יש לוודא הגנה כנגד 

פגיעה, חדירת מים 

 והידוק לכל פס בנפרד.

רכיבים מוגנים 

מפני פגיעה, 

ציוד אטום 

למים, כל מוליך 

הודק באמצעות 

 בורג נפרד.

  

2 
הארקת 

 נסטרוקציה.קו

יש לוודא שבוצעה 

הארקת קונסטרוקציה 

 ע"פ התכנון/התקן.

נמצאה התאמה 

לתכנון 

ולדרישות 

 התקן.

 

  

3 
הארקת 

 ממירים.

יש לוודא שבוצעה 

הארקת ממירים ע"פ 

 התכנון/התקן.

נמצאה התאמה 

לתכנון 

ולדרישות 

 התקן.

 

  

 הארקת פנלים. 4

יש לוודא שבוצעה 

הארקת פנלים ע"פ 

 קן.התכנון/הת

נמצאה התאמה 

לתכנון 

ולדרישות 

 התקן.

 

  

הארקת תעלות  5
יש לוודא שבוצעה 

הארקת מערך תעלות 

נמצאה התאמה 

לתכנון 
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רשת/תעלות פח ע"פ  רשת/פח.

 התכנון/התקן.

ולדרישות 

 התקן.

 

6 

סימון ע"י 

דגלונים של כל 

גידי הארקה 

בתוך קופסת 

 פה"פ.

 

יש לוודא המצאות 

 דגלוני סימון כנדרש.

הותקנו דגלוני 

 סימון כנדרש.
  

 אחריות לקוח –תקשורת 

 מספר

 בדיקה
 תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה

תוצאה 

 מדודה
 עבר/נכשל

1 

קו תקשורת 

RS485  'בין נק

רשת לבין 

ריכוזי 

 הממירים.

יש לוודא התקנת קו 

תקשורת ע"פ תכנון. 

התקנה באחריות 

 הלקוח.

קו תקשורת 

הותקן ופועל 

 כנדרש.

  

 
 
 
 
 
 

 Off Gridאישור השלמת התקנת המערכת ובדיקת 

 

הננו לאשר כי בתאריך __________ הושלם ביצוע הקמת המתקן אשר _________ 

"( התחייב לבצע על פי דרישות ההסכם מיום _________ אשר נערך בין _________ הקבלן)"

 .rid testOff G –"( וכן, הושלמה בהצלחה מבחן ההשלמה ההסכםלבין הקבלן )"

לכל המונחים יהיה הפירוש אשר ניתן להם בהסכם, אלא אם תוכן הדברים ו/או הקשרם מחייב 

 אחרת.

 

 הצוות הבודק:

 

 חתימה      _______________ _________________       היועץ הטכני .1

 חתימה      _______________ נציג המזמין       _________________ .2

 

 על החתום:ולראיה באנו 
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 היום___________ לחודש___________ לשנת______________

 

______________________ 

 חתימה וחותמת המזמין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ON GRIDבדיקות  פרוטוקול
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 יםיפנלים סולאר

 מספר

 בדיקה
 תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה

תוצאה 

 מדודה
 עבר/נכשל

 מתח. 1

לבצע בדיקות מתח  יש

לגבי כל המתקן 

החשמלי נשוא 

 ההסכם.

המתחים עפ"י 

דו"ח  התכנון.

חשמלאי בודק 

מאשר את 

תקינות 

 המתקן.

  

 בדיקת מערך הארקות

 מספר

 בדיקה
 תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה

תוצאה 

 מדודה
 עבר/נכשל

1 

מדידת לולאת 

התקלה בכל 

 הלוחות.

יש לבצע מדידה לפי 

 הצורך.

דידה המ

אמתה את 

תקינות 

 המערך.

  

 מערכת ניטור

 מספר

 בדיקה
 תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה

תוצאה 

 מדודה
 עבר/נכשל

1 

התקנת מערכות 

ניטור נתוני 

מערכת 

 ותקינותה.

יש לוודא התקנת 

מערכת ניטור נתונים 

 ע"פ המפרט.

מערכת ניטור 

הותקנה לפי 

המפרט. 

המתקן מנטר 

 נתונים כנדרש.

  

 דיקות תרמוגראפיותב

 מספר

 בדיקה
 תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה

תוצאה 

 מדודה
 עבר/נכשל

1 
בדיקת פאנלים 

 מדגמית

יש לבדוק נק' חמות 

בחיבורים עם מצלמה 

 תרמית

אין נקודות 

 חמות
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2 
בדיקת לוחות 

DC 

יש לבדוק נק' חמות 

 עם מצלמה תרמית

אין נקודות 

 חמות
  

3 
בדיקת לוחות 

AC 

לבדוק נק' חמות  יש

 עם מצלמה תרמית

אין נקודות 

 חמות
  

 בדיקת ממירים 4
יש לבדוק נק' חמות 

 עם מצלמה תרמית

אין נקודות 

 חמות
  

 אישורי מהנדסים/בודקים

, מומחה קרינה, אישור חשמלאי מוסמך ומהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלןיש להציג אישורי 

 ה של משרד האנרגיההיתר הפעלו לתקינות המתקן והפעלתו "יחח

 
 

 

 אישור השלמת הקמת המתקן וחיבורו

כי בתאריך __________ הושלם חיבורו של המתקן לרשת החשמל ע"י הקבלן,  מאשריםהננו 

( אשר On grid testהושלם ביצוען של העבודות וכן בוצעו בהצלחה בדיקות הקבלה )

יום _________ אשר נערך בין "( התחייב לבצע על פי דרישות ההסכם מהקבלן__________ )"

"(.  אין באמור לעיל כדי לפטור את הקבלן מהתחייבויותיו ההסכם_________ לבין הקבלן )"

 בקשר לתקופת הטיב, האחריות, התחזוקה וכיוצ"ב.

 

לכל המונחים יהיה הפירוש אשר ניתן להם בהסכם, אלא אם תוכן הדברים ו/או הקשרם מחייב 

 אחרת.

 

 

 פת הטיב ____________.תאריך תחילת תקו

 

 

 הצוות הבודק:

 

 חתימה      _______________ _________________       היועץ הטכני .1

 חתימה      _______________ _________________       נציג המזמין .2

 

 

 

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

 היום___________ לחודש___________ לשנת______________
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______________________ 

 חתימה וחותמת המזמין

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח ה'

 תעודת אחריות קבלן
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שנתיים ו/או למשך כל תקופת הבדק )הארוכה  לתקופה של  אחריות מלאהמעניק   הקבלן .1

  מביניהן( 

ת תקופ)להלן: "ומסירת אישור קבלה על ידי המזמין ממועד חיבור המתקן לרשת החשמל 

 "( לעבודות התקנת המתקן. האחריות

ככל שבמהלך תקופת האחריות יתגלו פגמים בחומר או בעבודת הקבלן שלא כתוצאה  .1.1

, בכל סוג תקן את הפגמים על חשבונוילהלן, הקבלן  1.2מהנסיבות המפורטות בסעיף 

. אחריות הקבלן כוללת את כולל מנופים, החלפת רכיבים וכו' -של הוצאה שתיגרם

ובמידה  הצורך במידת כוללת וכןקי החילוף הדרושים לצורך טיפול בפגמים, עלות חל

 .המיגון ומערכת, האוטומטית השטיפה מערכת ותוקם במתקן אזי גם

למען הסר ספק מובהר כי אחריות של הקבלן לא תחול על תקלות, פגמים ו/או נזקים  .1.2

תאונה, גניבה,  אשר אירעו כתוצאה מ: )א( פגיעת עצמים, חומרים כימיים, שריפה,

ממעשה ו/או מחדל של אינם נובעים הנ"ל ככל ש – חבלה, פעולות איבה, טרור, מלחמה

)ג( כתוצאה ממעשה ו/או מחדל -; )ב( מעשה ו/או מחדל של חברת החשמל; והקבלן

בזדון; )ד( טיפול במתקן שלא על ידי הקבלן ו/או ו ידי המזמין בניגוד לדין עלשנעשו  

  .סביר בלתי ובאופן לדין בניגוד נעשו שראמי מטעמו 

הסכם, תגברנה הבכל מקרה של סתירה בין הוראות תעודת אחריות זו ובין הוראות  .1.3

 הסכם והן יחולו גם בהתייחס לתקופת האחריות נשוא סעיפים אלה.ההוראות 

( שנים, ובמהלכה ייבדק טיב עבודות 5אחריות ביצוע עבודות הקבלן הינה לתקופה של חמש )  .2

תכנון ההצבה, ביצוע ההקמה וכו'. בתקופה זאת הקבלן ייתן אחריות לטיב העבודה בלא  -הקבלן

נשיאה בעלות טכנאים חיצוניים )ממירים, פאנלים, וכו'( אבל יישא באחריות תיקונים הכרוכים 

 צבע, חיבורי חשמל, חיזוקים, קוסינוס, איטום הגגות וכיוצ"ב.   -בהתקנת ו/או בניית המערכת

בהתאם לכתבי , שנים לפחות 5לתקופה של  היא אחריות יצרן יבי המתקןאחריות לרכה .3

האחריות של היצרנים השונים שיצורפו להסכם במועד מסירת המתקן. במהלך תקופת 

סייע בידי המזמין לטובת הפעלת האחריות אל מול היצרן, בכל יתמוך ויהאחריות, הקבלן 

וף לכתבי האחריות שבידי המזמין. על מקרה בו הפעלת האחריות תידרש, והכול בהתאם ובכפ

, כהגדרתה לעיל, תבוצע האחריותאף האמור, תמיכה באחריות היצרנים כאמור, לאחר תקופת 

 בכפוף לחתימת הצדדים על הסכם תפעול ותחזוקה.  

, מוסכם כי תקופת אחריות היצרן לרכיבים ומהוראות ההסכם מבלי לגרוע מן האמור לעיל .4

 הבאים תהיה כדלקמן:

 .ים לפחותשנ 25 -ל ; אחריות תפוקהלפחות שנים 10  -ל אחריות מוצר –נלים פא .4.1

  שנים לפחות. 5 -לאחריות  –ממירים  .4.2

 שנים לפחות. 5 -אחריות ל –קונסטרוקציה  .4.3

למתקן כאמור תמשיך  הקבלןלצד שלישי, אחריות  מהחברהבמקרה של העברת הבעלות במתקן  .5

  .ותחול כלפי אותו צד שלישילעמוד בתוקפה 

 ואחריות י תחזוקהשירות .6

עם קבלת אינדיקציה בדבר תקלה בפעולת המתקן, לרבות בתקלה משביתה, ינסה  .6.1

לתקן את התקלה באמצעות שליטה מרחוק, אשר איננה מחייבת  הקבלן לאבחנה ו/או

 הגעה לאתר. 

בידי הקבלן לתקן את התקלה באמצעות שליטה מרחוק, ישלח הקבלן  עלהככל שלא י .6.2
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כל פגם, ליקוי, תקלה ו/או הפרעה כלשהי אחרת  ריתולאוחינת המתקן לבמטעמו נציג 

 במתקן לרבות ירידה בתפוקת המתקן בהתאם לזמני התגובה כמפורט להלן:

תקלה המשביתה את המתקן או המפחיתה את תפוקת  -תקלה משביתה  .6.2.1

יום עסקים  1תחילת טיפול באתר המזמין בתוך  :או יותר 20% -המתקן ב

השירות על ידי המזמין, או מעת קבלת אינדיקציה בדבר  מפתיחת קריאת 

 הם.  י, המוקדם מבנהקבלןהתקלה המשביתה על ידי 

ימי עסקים מפתיחת קריאת השירות על  2תחילת טיפול בתוך  -תקלה רגילה  .6.2.2

, המוקדם הקבלן, או מעת קבלת אינדיקציה בדבר התקלה על ידי המזמיןידי 

 הם.ימבנ

רגילות יושלם בהצלחה, ככל שהדבר אפשרי ביצוע התיקון של תקלות  .6.2.3

ימי עסקים מהמועד בו נדרש נציג הקבלן לבחינת  3בנסיבות העניין, בתוך 

 לעיל. המערכת כאמור

ביצוע התיקון של תקלות משביתות יושלם בהצלחה, ככל שהדבר אפשרי  .6.2.4

הקבלן )אחד( מהמועד בו נדרש נציג  1בנסיבות העניין, בתוך יום עסקים 

 .   לעילערכת כאמור לבחינת המ

יום עסקים  1ככל שתידרש החלפה של חלקי חילוף, חלקים אלה יוזמנו בתוך  .6.2.5

ימי עסקים ממועד  2להזמנתם, ויותקנו בתוך המזמין ממועד אישור 

 .אספקתם לידי הקבלן

על פי תעודת אחריות זו הפסיק היצרן לייצר את הפאנלים  דרישהבמידה ובמועד ה .6.3

ו/או שלא ניתן להשיגם באופן מקומי, ובמידה ונדרשת  המזמין רשות אשר היו ב

סוג הפאנל יאושר ע"י המזמין מראש ובכתב ובכל מקרה  -החלפה לפאנל מסוג חדש

 הספקו ואיכותו לא יהיו פחותים מאלו של הפאנל שהוחלף.

 טיפול וניקוי להוראות  .7

 כלל הטיפולים וניקוי הפאנלים יתאומו מראש מול המנהל.  .7.1

בשעות הבוקר המוקדמות )בעדיפות ראשונה( או בשעות אחר יתבצע ם הפאנליניקוי  .7.2

הצהריים המאוחרות שהמשטח קריר כדי להימנע משינויי טמפרטורות מהירים של 

הזכוכית עם המגע של המים )הדבר עלול לגרום נזק לזכוכית ו/או ליצור משקע של 

מעלות.  10ו על נלים והמים לא יעלאהפרש בטמפ' בין הפ מוצקים על פני הפאנל(.

במידה והניקוי מתבצע בשעות היום, יש לנתק את המעגל החשמלי. אין לנקות את 

 / גשם / שלג את תנאי מזג אוויר קשים. 4הפנלים תחת רוח בדרגה 

אין להשתמש בכל חפץ חד אשר עלול לגרום נזק לזכוכית המגנה על התאים  .7.3

במידה  וב או מטלית רכה.הסולארים. לשם הסרת לכלוך גס ניתן להשתמש בספוג רט

והניקוי מתבצע ע''י מטאטא, יש להשתמש במטאטא עם שערות ניילון בעובי לא גדול 

 ממ'. 0.1 – 0.06מ 

מטופלים )ללא מלחים ו/או ם בהתאם לצורך, יש לשטוף את הפאנלים הסולארים במי .7.4

 אבנית( עם צינור בלחץ סטנדרטי )ללא שימוש במגביר לחץ(, או באמצעות דלי מים

ניתן לנקות את הפנלים ולנגבם, וזאת על מנת להסיר אבק ולכלוך שהצטבר על פניהם. 

אין להשתמש בדטרגנטים, סבונים, עם חומר ניקוי  לזכוכית הכולל אתנול או מתנול. 

 מכל סוג שהוא.כימיים או חומרי ניקוי 
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 איכות המים תעמוד בסטנדרטים הבאים: .7.5

        
 הוראות בטיחות למתקן .8

, אין להחדיר עצמים זרים בחלקים מסויימים מתח גבוהמייצר מתח מסוכן, המתקן  .8.1

לשקע או לחריצים או לפתחים בממיר. אין לפתוח את כיסוי המכשיר, אם נדרש תיקון 

 לקבלן.כלשהו יש לפנות 

 יש להשתמש במתקן זה אך ורק לצרכים שלשמם תוכנן. .8.2

 אזהרה: מתקן זה יכול לגרום לשוק חשמלי ולמוות. .8.3

 סות ו/או היציאות יכולות להיות עם מתח מסוכן, גם כאשר המתקן כבויה.הכני .8.4

 יש לנתק תמיד את מקור המתח ואת החיבור לרשת לפני טיפול כלשהו במתקן. .8.5

אין לפתוח את כיסוי המכשירים. תיקון ו/או טיפול במתקן ייעשו אך ורק ע"י טכנאי  .8.6

 מוסמך.

בשמש ישירה חום הפאנלים יכול  בעת ניקוי הפאנלים הסולאריים הימנע ממגע בהם. .8.7

 ועלול לגרום לכוויה. 50°C -להגיע עד למעלה מ

 . לכל אדם שאינו מורשה ומוסמךאין להתיר גישה למתקן  .8.8

או מי שהוסמכו לכך  הקבלןתיקונים במתקן יבוצעו אך ורק על ידי טכנאים של  .8.9

 מטעמה בכתב.

ע בדיקת בטיחות השימוש במתקן תלויה במתקן חשמל תקינה. מומלץ לבצ .8.10

מערכת כולל הגנות ממסר, פחת והארקות באופן תקופתי. תקינות הארקה מומלץ 

 לבדוק אחת לשנה. הבדיקה צריכה להיעשות ע״י חשמלאי מוסמך.

 
 

 

 

 
 

 'ונספח 
 פשיטת רגל והעדר תביעותאי תצהיר 

 

י __ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכ_______ ת.ז. __________אני הח"מ _______

  אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 
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להתקשר עם המזמין  תהמבקש החברהא יהנני נותן תצהיר זה בשם ________________ שה .1

(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת "המציע)להלן:  מכרז זהבמסגרת 

  תצהיר זה בשם המציע. 

 

כי נכון ליום תצהירי זה __________ לא מתנהלות תביעות נגד המציע הריני להצהיר  .2

נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או  וא אינווהשעלולות לפגוע בתפקודה ככל שהצעתה תזכה במכרז 

 ככל שהצעתו תזכה.  ופירוק שעלולים לפגוע בתפקוד

 

 זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3

 
 

 

  _______________                          

 המצהיר 

 

 אישור

אני הח"מ, _______________ , עו"ד, מאשר/ת כי ביום ________________ הופיע/ה בפני 

במשרדי ברחוב ________________ בישוב/עיר __________ מר/גב' ____________  

ואחרי שהזהרתיו/ה כי  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ המוכר/ת לי באופן אישי,

עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני 

 על התצהיר דלעיל. 

 

________________  _______________________        

 חתימה וחותמת                תאריך            

 

 

 

 
 
  'זנספח 

 1976-ק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ולחו 1ב2תצהיר לפי סעיף 
 

אני הח"מ _________________________ נושא ת.ז. ______________, המשמש 

"(, לאחר המציע" –____ )להלן כ__________________ ב _____________________
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יר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק מצה

 כדלקמן:

 ]יש לסמן את הסעיף החל על המציע[

  חוק )להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף

 ;המציע חלות על לא"( שוויון זכויות

 או

  ידיו-מקוימות עלו המציע לחוק שוויון זכויות חלות על 9הוראות סעיף . 

 ]***מחק את המיותר[: ובנוסף

מתחייב לפנות עובדים ו 100עובדים/ המציע מעסיק מעל  100ינו מעסיק מעל המציע א

למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

לשם קבלת הנחיות בקשר  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9לפי סעיף  וחובותי

כדי להטיל נטל כבד מדי, כהגדרתו ליישומן; ואולם, לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה 

 )ה( לחוק שוויון זכויות. 8בסעיף 

 ]***מחק את המיותר[: בנוסףו

המציע לא התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

החברתיים כאמור לעיל/ המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה, 

תיים כאמור לעיל ונעשתה עימו התקשרות שלגביה התחייבת הרווחה והשירותים החבר

לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, והריני מצהיר כי 

לחוק  9המציע פנה כנדרש ממנו ופעל ליישומן של ההנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

 שוויון זכויות, ככל שקיבלתי הנחיות כאמור. 

 ובנוסף

יע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה המצ

 ימים ממועד ההתקשרות מכוח מכרז זה .  30והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 אישור עו"ד

הריני לאשר כי הנ"ל הופיעו בפניי ביום ____________ , וכי לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה 

שה כן ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה האמור לומר את האמת וכי אם לא ת/יע

 בתצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

 

___________________________________________________ 

 חתימה + חותמת     תאריך

 
 
 

 נספח ח'
 קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים

 
 , לאחר ______________ ז.ת _______________מרח' ___________________ מ"הח אני

 ,כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת את לומר כי עלי שהוזהרתי
 :כלהלן מצהיר
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אצל המציע, ואני  _______________ כ כהןמ"(  ההמציעחב' __________ )להלן: " נציג אני
 :כי המציע מטעם להצהיר ולהתחייב מוסמך

החוזה את כל חובותיו בעניין שמירת  תקופת בכל לקיים קיים ומתחייב להמשיךהמציע מ .1
זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע 
כמעסיק לצורך אספקת השירותים לגביהם הוא מתקשר עם המכללה וכפי שיחולו בכל 

  תקופת הסכם ז. 
 

שלפני המועד להגשת הצעות במכרז  השנים הורשעו בשלוש לא וב שליטה* בעלי או המציע .2
 .העבודה דיניבגין הפרת בעבירות 

 
לחוק  5המציע או מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  .3

, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז 1985-העבירות המינהליות, התשמ"ו
 דה.בשל הפרת דיני העבו

 
בשלוש שנים שקדמו למועד הגשת הצעות במכרז לא הוטלו על המציע או מי מבעלי השליטה   .4

 עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה על חוקי העבודה.
 

 .1981-כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –" בעל שליטה* "
 
 
 

 זהות תעודת  ומשפחה פרטי שם  תאריך
 

 וחותמת חתימה  בתכתו  תפקיד

 
 אישור

אני הח"מ, ____________, עו"ד מאשר/ת כי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
__________________  בישוב/עיר _________  מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה 

כי עליו/ה  על ידי ת.ז. _____________ / המוכר/ת  לי  באופן  אישי,  ואחרי  שהזהרתיו/ה
אישר את נכונות להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

 . בפניעליה חתם/ה הצהרתו ו
 .המציע את בחתימתו לחייב מוסמך החותם כן אני מאשר/ת כי

 
 תאריך  חותמת ומספר רישיון עורך דין  חתימת עורך הדין

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 נספח ט'

 ותפעול הסכם תחזוקה
 

 שנערך ונחתם ביום ___ לחודש ____ שנת __________
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 יפו-המכללה האקדמית של תל אביב בין

 
          ("המזמין": )להלן

 ;מצד אחד
 
 

 _____________חברה מספר  ______________ לבין
 מרח' _____________ 
 טל': _____________; פקס': ______________ 
  

        ("ןהקבל" :)להלן
  

 ;מצד שני
 

אספקה, התקנה ואחזקת מערכות לוביום ________ נחתם בין הצדדים הסכם  הואיל

(, אשר "הסכם ההקמהלהלן: ")מבנים גבי גגות סולאריות לייצור חשמל על 

 הסכם זה, נספח לו;

בתפעול ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל  והקבלן הינו חברה המתמחה הואילו
ויש לו את  וולטאית-רגיה מתחדשת ובכלל זה בטכנולוגיה פוטובטכנולוגיות של אנ

 ;  להלן( ם)כהגדרת למתקניםותחזוקה תפעול היכולת ליתן שירותי 

מהקבלן שירותי תפעול  קבלמעוניין להמתקנים והוא והמזמין הוא הבעלים של  הואילו
אם בהת למתקנים, והקבלן מעוניין לספק למזמין שירותים כאמורביחס ותחזוקה 

 ; לתנאים המפורטים בהסכם זה 

 הותנה, הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:לפיכך 

 מבוא וכותרות .1

 המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויקראו כתנאים מתנאיו. .1.1

כותרות ההסכם נרשמו לנוחיות הקריאה בלבד ולא ייעשה בהן שימוש כלשהו לשם  .1.2
 פרשנותו.

רו מפורשות בהסכם זה, יפורשו בהתאם למשמעותם בהסכם כל המונחים שלא הוגד .1.3
 ההקמה.

 הוראות הסכם זה, יחולו ביחס לכל אחד ואחד מהמתקנים בנפרד, לפי העניין.  .1.4

בהסכם זה תהיה לכל אחד מן המונחים הבאים המשמעות שיוחדה לו בצדו )פרט אם  .1.5
 כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין(:

 ;במסגרת המכרזהמתקן שיותקן  –" ים/המתקן" .1.5.1

 המבנה/מבנים שעל גגותיהם מצויים המתקנים;   -" האתר/ים" .1.5.2

הגורם אשר ייצר את החלקים ו/או הרכיבים אשר  - "היצרנים" או "יצרן" .1.5.3
 הנם חלק מהמתקן;

, רשויות המדינה, רשויות מקומיות, רשות שלטוניתכל  -" רשות מוסמכת" .1.5.4
, לרבות למען הסר ספק ערכאות שיפוטיות וגורמים מוסמכים על פי כל דין

 וחח"י;רשות ה

 ;  רשות החשמל – "הרשות" .1.5.5

 ; זה להסכם 9כהגדרתה בסעיף  –" התמורה" .1.5.6

תקלה המשביתה את המתקן או המפחיתה את תפוקת  -" תקלה משביתה" .1.5.7
 או יותר;  20% -המתקן ב

 תקלה שאינה תקלה משביתה כהגדרתה בהסכם זה; -" תקלה רגילה" .1.5.8

המזמין לפקח ולקבל את ההחלטות בכל הנוגע  מי שהוסמך ע"י –" המנהל" .1.5.9



88 
 

 לעבודת הקבלן.

 

 

 היקף ההסכם ומטרתו .2

קבלן, והקבלן מקבל על עצמו, את מתן השירותים, בכפוף לתקופה מוסר בזאת להמזמין 
רשות ולתנאים המפורטים בהוראות הסכם זה ונספחיו, ובהתאם להוראות והנחיות חח"י ו

 .כפי שיתעדכנו מעת לעת החשמל

 

 קי המתקן המתוחזקיםחל .3

המפרט הטכני של המתקן נשוא הסכם זה כולל תיאור של כלל החלקים לגביהם מתחייב 
 ' להסכם. המתקן כולל אתדכאמור בנספח לרבות הקבלן ליתן שירותים במסגרת הסכם זה, 

 החלקים כדלקמן:לרבות  כל רכיבי המערכת 

 וולטאיים;-מודולים פוטופאנלים ו )א(
 מערכת האחיזה; לרבות יה,הקונסטרוקצ )ב(
 ממירים; )ג(
 כבלים, מתגים, ומערכות הגנה מתקלות חשמל; )ד(
 .מערכת ניטור ובקרה )ה(

 
 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .4

 מבלי לגרוע מהתחייבויות והצהרות הקבלן על פי הסכם זה, הקבלן מצהיר ומתחייב כדלקמן:

וכי כניסתו להסכם זה הינה בהתאם כי הוא גוף מאוגד כדין על פי דיני מדינת ישראל,  .4.1
 להחלטות שנתקבלו כדין במוסדותיו המוסמכים ובהתאם למסמכי היסוד שלו.

 כי למיטב ידיעתו, אין כל מניעה חוקית או הסכמית להתקשרותו בהסכם זה. .4.2

בעל הידע, היכולת, הכישורים, כוח האדם, הציוד והניסיון הדרושים לביצוע  ואכי ה .4.3
 זה כמפורט בהסכם זה. השירותים נשוא הסכם 

כי במהלך ביצוע השירותים יעסיק את כח האדם הנדרש לצורך ביצוע השירותים,  .4.4
לרבות כח אדם הנדרש לצורך פיקוח על ביצוע השירותים וכי יעסיק אך ורק עובדים 
בעלי יכולת, ניסיון, מיומנות, הכשרה/הסמכה מקצועית על פי דין, ורמה מקצועית 

 נאותה.

ם, כהגדרתם בהסכם זה, תתבצע בהתאם להוראות כל חוק, תקנה, או ביצוע השירותי .4.5
 .רשות מוסמכתצו, ובהתאם לכל ההוראות, האישורים וההיתרים מצד כל 

כי בכפוף לתשלום התמורה, הוא יבצע עבור המזמין את השירותים, בהתאם להוראות  .4.6
 הסכם זה ובהתאם לאמות המידה, ההסדר ו/או דין.

)לרבות, עובדים וקבלני משנה( יפעלו על פי כל כללי הבטיחות  ועמכל מי מטאו /א ווכי ה .4.7
בעבודה החלים על השירותים, לרבות הכללים באשר לעבודה על גגות שבירים או 
תלולים כפי שמוגדרים ב"תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים( 

", "תקנות 2007 -התשס"ז  ", "תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(1986 -התשמ"ו 
הקבלן ימלא אחר כל הוראות הדין, ". 1988 -הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ"ז 

ובכלל זה הוראות הדין בנוגע לבטיחות בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, 
 לרבות ביצוע השירותים, ובכלל זה ידאג לבטיחות עובדיו וכל צד שלישי בקשר עם ביצוע

השירותים והאתר, יתדרך את כל העובדים וכל המועסקים על ידיו בנושאי הבטיחות 
בעבודה הרלוונטיים לעבודה באתר ויצייד על חשבונו, את עובדיו ואת כל המועסק על 

 ידיו באתר, בציוד מגן אישי ובציוד בטיחות כנדרש על פי כל דין

 

 לרשות הקבלןהעמדת האתר והמתקן  .5

השירותים בהתאם קבלן והקבלן מקבל על עצמו את ביצוע המזמין מוסר בזאת ל .5.1
 .  ניםלהוראות הסכם זה עבור המתק
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המזמין יאפשר לקבלן, לעובדיו ו/או למי מטעמו גישה לאתר לצורך מתן השירותים,  .5.2
 .עם המנהל ובכפוף לקבלת אישורו בתיאום מראש

נדרש המזמין  המזמין מאשר כי ידוע לו, כי לצורך ביצוע השירותים נשוא הסכם זה .5.3
צול   2אטמוספירות, קוטר צינור   2.5לספק נקודת מי רשת בלחץ מינימלי של 

אמפר לפחות, במרחק שלא יעלה  25)הידרנט/צינור כיבוי אש( ונקודת חשמל חד פאזי 
 מטרים מהמערכת. 10על מרחק של 

הקבלן ידאג להחזיק את האתר נקי בכל מהלך ביצוע השירותים, ובכל מקרה במועד  .5.4
סיום כל חלק מהשירותים, יהיה הקבלן חייב לנקות ולפנות על חשבונו את אתר השירות 
מכל ציוד, מתקנים, אמצעים, פסולת, שיירי בניין וחומרים אחרים, הנובעים מביצוע 
השירותים ואשר אינם קשורים לתפקוד ו/או פעולת המתקן, ולהשאיר את אתר השירות 

שליך עודפי חומרים או פסולת אלא במקום נקי ומסודר. מובהר, כי הקבלן לא י
 .ובתיאום מראש עם המנהל המוסמכת המתאימה הרשתה זאתרשות שה

בו הקבלן יהיה האחראי היחיד והבלעדי לשמירה על האנשים והרכוש המצויים באתר  .5.5
 , לרבות על החומרים, הציוד והעבודות.מבוצעים השירותים

 

  השירותים .6

להוראות כל דין ולדרישות חח"י והרשויות המוסמכות  בכפוף להוראות הסכם זה ובהתאם
, תשלום התמורהלכך, הקבלן מתחייב כלפי המזמין, כי לאורך תקופת ההסכם, ובכפוף ל

 הקבלן יבצע את הפעולות הבאות ויספק את השירותים הבאים ביעילות ובמקצועיות:
 

 כללי .6.1

על ביצוע יהיה אחראי  ובהתאם להוראותיו, הקבלן זה הסכם תקופת לאורך .6.1.1
כל הפעולות הדרושות לתפעול ולתחזוקה ההולמים של המתקן, ובכלל זה 

כל השירותים בקשר עם התפעול והתחזוקה של המתקן  את מזמיןל יספק
, לרבות על פי הוראות כל דין, הנחיות רשות החשמל, להלן המפורטים
 והנחיות היצרנים.ההסדרה 

יעמוד בכל תי ואמין ויתופעל באופן בטיחושהמתקן  הקבלן ידאג לכך .6.1.2
חח"י וכן לפעול בהתאם להנחיות הסדרה בהדרישות ובאפיונים המפורטים 

לעניין הזנת אנרגיה לרשת החשמל כדי למנוע נזקים לרשת החשמל ומטעמי 
בטיחות, לרבות שרידות ואמינות מערכת יצור, הולכת, חלוקת ואספקת 

 סכנה לאדם ולרכוש. חשמל ומניעת

ות מטעמו אשר יפקח על ביצוע השירותים. מנהל הצוות הקבלן ימנה מנהל צו .6.1.3
 הוראות המזמין, ככל שיהיו, בכל הנוגע למתן השירותים.ימלא אחר 

הקבלן ימנה אחראי מתקן בעל ההכשרה, הסמכות והסמכויות הנדרשות עפ"י  .6.1.4
דין, על מנת שישמש איש הקשר הטכני לכל דבר ועניין מול חברת החשמל 

, דרש בהסכמים של המזמין מול חברת החשמלוהרשויות המוסמכות, כנ
 .על פי כל דיןו בהסדרה

 הקבלן ינקוט את כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים במסגרת פעילותו. .6.1.5

 ניטור פעילות המתקן     .6.2

המנהל ידאג להכין עבור הקבלן נקודת תקשורת לצורך תקשורת שוטפת עם  .6.2.1
 הממירים שהינם חלק מהמערכת.

לשליטה מרחוק במתקן לצורך ניטור וטיפול בתקלות,  הקבלן יתחבר למערכת .6.2.2
חוסרים, ליקויים, פגמים בפעולת המתקן ו/או בתפוקה המיוצרת במתקן 

בהתאם זו.  למערכת "(.  המזמין יאפשר לקבלן התחברותת הניטורושר)"
לדרישת המזמין יחבר הקבלן את המערכת למכשירים סלולריים של עובדי 

 המזמין לפי הגדרתו.

ן ידאג לכך שמערכת הניטור, תהיה תקינה וכשירה באופן רציף במשך הקבל .6.2.3
כל תקופת ההסכם. הקבלן מתחייב כי מיד עם היוודע לו על כל תקלה, פגם או 
ליקוי בקשר עם מערכת הניטור, הקבלן יחליף ו/או יתקן ו/או ייעשה כל 
פעולה אחרת הנדרשת בכדי להחזיר את מערכת הניטור לתקינות ולכשירות 
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לאה בהקדם האפשרי ככל שמקור התקלה יהיה בשרת הניטור, יפעל הקבלן מ
מול הגורמים הרלוונטיים על מנת שאלו יביאו לתיקון התקלה בהקדם 

הקבלן יפעל יחשב כתקלה משביתה ות תקלה במערכת הניטור האפשרי.
 א' להלן. 6.6.9בסעיף מפורט לוח  הזמנים כ ל פי ע נהוקיתל

ועקבי, )יומיומי( ק של פעולת המתקן באופן שוטף הקבלן יבצע ניטור מרחו .6.2.4
יבחן את שיעורי התפוקה של המתקן, ואת כמות האנרגיה המוזרמת מהמתקן 
למערכת החלוקה הארצית. ככל שתתקבלנה אינדיקציות מכל מקור שהוא 
לרבות מפעולת הניטור ו/או מהקבלן ו/או מהמזמין או מי מטעמו כי קיימת 

בות ירידה ברמת התפוקה, תקלות אלה תטופלנה הפרעה בפעולת המתקן לר
 להלן. 6.3על ידי הקבלן בהתאם ובכפוף לסעיף 

כל המידע והנתונים המהותיים הנאספים במהלך פעולת הניטור ישמרו על ידי  .6.2.5
 הקבלן באופן שלמזמין תהיה גישה מלאה אליהם בכל עת.

ם במהלך הקבלן ידגום את פעולת הניטור של המערכות ואת הנתונים המופקי .6.2.6
פעולת הניטור פעם אחת בסוף כל יום עסקים, ביחס לפעילות המערכות 
באותו יום על מנת להבטיח את פעולתן התקינה של המערכות, וזאת בכפוף 

"(. כל המידע והנתונים המהותיים בדיקה יומיתלתקינות שרת הניטור )"
תהיה הנאספים במהלך פעולת הניטור ישמרו על ידי הקבלן באופן שלמזמין 

 גישה מלאה אליהם בכל עת. 

ככל שתאותר במהלך הבדיקה היומית תקלה ו/או אי סדירות בפעילות  .6.2.7
המערכות, ו/או ככל שמערכת הניטור תעביר התראה יזומה בדבר תקלה, 

ובהודעת בדוא"ל  SMSיעביר הקבלן למזמין דיווח בדבר התקלה בהודעת 
 . למנהל

הניטור, ויציגם בפני המזמין על הקבלן ישמור רישומים מלאים של תוצאות  .6.2.8
 פי בקשתו.

בכל יום עסקים ישלח דו"ח לדוא"ל של המנהל מטעם המזמין עם ריכוז נתוני  .6.2.9
הניטור של כל המערכות, הפורמט של הדו"ח יאושר טרם ההפקה ע"י המנהל 

  לשם בקרה אפקטיבית.

יובהר כי התקשורת בין המתקן לבין מערכת הניטור הינה באחריות הקבלן,  .6.2.10
וככל שנדרש לחבר לתקשורת סלולארית ו/או מודמים ו/או כל אביזר /ציוד 

הנ"ל הינו באחריות הקבלן, בתיאום מראש מול המנהל ולא יגבה בגינו  –אחר 
 מחיר בנוסף על התמורה. 

 

 בדיקה תקופתיתשירותי תחזוקת המתקן ו .6.3

במסגרת השירותים, הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לתחזוקת המתקן ויבצע  .6.3.1
כל הפעולות הנדרשות על מנת למנוע את התהוותן של הפרעות, פגמים,  את

ליקויים ו/או תקלות בפעולת המתקן, לרבות ירידה בתפוקות המתקן 
 באמצעות החלפת חלקי חילוף ו/או ביצוע אחזקה שוטפת של רכיבי המתקן.  

שירותי התחזוקה יבוצעו על ידי הקבלן תוך שימוש בציוד ובחומרים באיכות  .6.3.2
 אויה והמתאימה למטרות ולשימושים שנועדו עבורם. הר

 מפורט ל תאםהקבלן יבצע בדיקות תקינות ובדיקות איכות של המתקן בה .6.3.3
  .במפרט הטכני נספח ד' להסכם

 במהלך הבדיקה התקופתית, יבחן הקבלן, בין היתר, את האלמנטים הבאים: .6.3.4

הפונקציונליות המכאנית של המתקן )בדיקת חיבורי הרכיבים  .6.3.4.1
בדיקת החיבורים לממירים, לקונסטרוקציה, ובדיקה  -נים השו

מדגמית של החיבור לפאנלים; בדיקת קופסאות חיבורים; פעולת 
מערכות הניטור; הברגות; חיווט; ובחינה ויזואלית של כל רכיבי 

 המתקן(. 

הפונקציונאליות החשמלית של המתקן, לרבות בחינה אלקטרונית  .6.3.4.2
 קוי מסנני האוויר.ופונקציונאלית של הממירים וני

סריקה תרמוגרפית של הפנלים, לוחות החשמל ולוחות החיבורים  .6.3.4.3
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באתר הקשורים למתקן. בדיקה זו תעשה לפחות אחת לשנה. 
בדיקת הלוחות תהיה מלאה ובדיקת הפנלים תהא מדגמית. אם 
ממצאי הבדיקה יעידו על קיום נקודה חמה החורגות מהמותר, 

 ה של הפנלים.תיערך באותה שנה גם בדיקה מלא

בדיקת מערכות החשמל, כולל חיזוק הדקים בחיבורי החשמל,  .6.3.4.4
 בדיקת הארקות ובידודים.

 בדיקת חיבורים חשמליים וניקוי. .6.3.4.5

 בדיקת הסתרות קרינה. .6.3.4.6

הקבלן יתעד את הבדיקות המבוצעות על ידו בדו"ח שיועבר למזמין. היה  .6.3.5
הקבלן פגמים ויתגלו במהלך הבדיקות פגמים או נזקים לרכיבי המתקן, יתעד 

אחת לשנה, הבדיקות יאושרו ע"י מהנדס  או נזקים אלה בצילום דיגיטלי.
 קונסטרוקציה ומהנדס/הנדסאי  חשמל.

על  חשמל אחת לשנה, הבדיקות יאושרו ע"י מהנדס קונסטרוקציה ומהנדס .6.3.6
 .חשבון הקבלן

 

 שטיפות .6.4

)מתוכן  ניםבשנה שטיפות של הפאנלים של המתק פעמים 6יבצע  הקבלן .6.4.1
 מתאימים ובאביזריםבחומרים  שימוש)תוך ת שתי שטיפות בעונת הקיץ( לפחו

 . המערכת סביבת וניקוי( יצרןה הוראות לפי

את מועדי הבדיקות התקופתיות ובכתב מראש מנהל הקבלן יתאם עם ה .6.4.2
 .תחזוקה עבודות ביצוע לצורך המתקן פעילות הפסקתו והשטיפות/ניקיונות

את כמות השטיפות אז יופחת במידה והמנהל יאשר לקבלן להפחית  .6.4.3
לכל קילוואט מותקן בגין כל שטיפה שלא בוצעה לגביי ₪  5מהתמורה סך של 

כל מתקן שאושר. אישור של המנהל שלא לבצע שטיפה יהיה תקף רק אם ניתן 
 בכתב. 

 מחירשטיפות נוספות וזאת בתמורה לתשלום  הקבלן, יבצע המזמיןלדרישת  .6.4.4
   .כאמורעבור כל שטיפה וואט מותקן לכל קיל ש"ח 5 בסך וקבוע מוסכם

 

 ירידה בביצועי המתקן .6.5

הקבלן מתחייב כי ימסור למזמין התראה על כל ירידה בביצועי המתקן במהלך יממה 
 (10%אחוזים )עשרה בכתוצאה מתקלה, המפחיתה את ביצועי המערכת באותה היממה 

דה בביצועים לעומת הביצועים הצפויים, זאת תוך יום עסקים אחד מגילוי כל ירי
  כאמור. 

 

 ביצוע תיקונים .6.6

כחלק מביצוע השירותים, הקבלן יהיה האחראי לביצוע תיקונים של כל פגם,  .6.6.1
ליקוי, תקלה ו/או נזק במתקן ו/או כל חלק ממנו לרבות פגם, ליקוי, תקלה 
ו/או הפרעה שבגינם רמת התפוקה של המתקן נפלה מתחת לרמת התפוקה 

"(. לצורך כך, יספק הקבלן תקלה/ות"הלן: לעיל ולהקבועה במפרט הטכני )
 למזמין, בין היתר, את השירותים המפורטים להלן.  

הקבלן יבצע כל תיקון של תקלה, פגם או נזק או הפרעה למתקן ו/או לרכיביו,  .6.6.2
לרבות של אלו שנתגלו על ידו במהלך ביצוע הבדיקות השוטפות של המתקן 

 לעיל. 

חיבור המערכת לרשת החלוקה של הקבלן מתחייב כי במידה וכתוצאה מ .6.6.3
הקבלן  לרבות שינוי במקדם ההספק, המזמין יגרמו הפרעות חשמל כלשהן,

מתחייב לבצע פעולות תיקון על חשבונו, לרבות הזמנת יועצים למיניהם ככל 
הפרעות ברשת  שנדרש, ניטור טיב הרשת והבנת מהות ההפרעות ברשת.

לוח  הזמנים  ל פי ע נהוקיתלהקבלן יפעל החשמל ייחשבו כתקלה משביתה ו
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 א' להלן.  6.6.9בסעיף מפורט כ

הקבלן יהיה אחראי לאספקת כל הציוד, החומרים והחלקים לצורך ביצוע  .6.6.4
התיקונים ותחזוקת המתקן לרבות חלקי חילוף, כלי עבודה, אמצעי מדידה 

 ובחינה. 

מובהר בזאת, כי ככל ותידרש החלפת רכיבים ו/או חלקים, הקבלן יחליף את  .6.6.5
אותם הרכיבים, ברכיבים תקינים או חדשים באיכות שאינה פחותה מאיכות 
הרכיבים ו/או החלקים המוחלפים. ככל שבמאמץ סביר, לא ניתן להשיג את 
חלקי חילוף זהים לחלקים הפגומים, מוסכם כי הקבלן רשאי בהסכמת 

להחליף כל חלק במתקן ו/או ציוד בחלק ו/או ציוד ובכתב המזמין מראש 
של שישמר אורך חייו , ובלבד מבחינת יצרן/דגם/ גודל/ צבע וכדו'(שונה )

מובהר, כי כל חלק אשר . של המתקןחשמל את יכולת והספק ייצור הוהמתקן 
   הוחלף על ידי הקבלן בחלק חדש, יהא רכושו של המזמין. 

המזמין מוקד סיוע לצורך טיפול רשות במשך תקופת ההסכם, יעמוד ל .6.6.6
. על אף האמור 17:00 – 8:00ם עסקים בין השעות בתקלות במתקן בכל יו

המזמין גורם מטעם הקבלן שיהיה זמין גם שלא רשות לעיל יעמוד בנוסף ל
  בשעות הפעילות לעיל לצורך תקלות חירום במתקן. 

המזמין ימסור הודעה לקבלן לביצוע השירותים במקרה של תקלה במתקן  .6.6.7
ו/או כל אמצעי תקשורת  "( באמצעות מספר טלפון קריאת שירות)להלן: "

 אחר עליו הסכימו הצדדים בכתב.

עם קבלת אינדיקציה בדבר תקלה בפעולת המתקן, לרבות בתקלה משביתה,  .6.6.8
לתקן את התקלה באמצעות שליטה מרחוק, אשר  ינסה הקבלן לאבחנה ו/או

 איננה מחייבת הגעה לאתר. 

וק, ככל שלא יצלח בידי הקבלן לתקן את התקלה באמצעות השליטה מרח .6.6.9
לבחינת המתקן לאתר גילויו של כל פגם, ליקוי, תקלה  טכנאיישלח הקבלן 

ו/או הפרעה כלשהי אחרת במתקן לרבות ירידה בתפוקת המתקן בהתאם 
 לזמני התגובה כמפורט להלן:

יום עסקים מפתיחת קריאת  1תחילת טיפול בתוך  -תקלה משביתה  (א)
בר התקלה השירות על ידי המזמין, או מעת קבלת אינדיקציה בד

   , המוקדם מבינהם.הקבלןהמשביתה על ידי 

ימי עסקים מפתיחת קריאת  2תחילת טיפול בתוך  -תקלה רגילה  (ב)
השירות על ידי המזמין, או מעת קבלת אינדיקציה בדבר התקלה על 

    , המוקדם מבינהם.הקבלןידי 

החלפה של חלקי חילוף, הזמנת חלקי רשות למרות האמור לעיל, תקלות הדו .6.6.10
)אחד( מהמועד בו אישר לו המזמין  1לוף אלה תבוצע בתוך יום עסקים חי

)שני( ימי  2 -הזמנת רכיבים אלה וכן מתחייב לבצע את התיקון לא יאוחר מ
עסקים מהמועד שבו הרכיבים הגיעו לידי הקבלן. ככל וקיימת אחריות יצרן 

יבים יתאם עם יצרן הרכ הקבלןבגין הרכיבים התקולים האמורים בסעיף זה, 
את החלפת או תיקון הרכיב התקול בהתאם לאחריות המוצר, וזו תבוצע 

 בהתאם ללוחות הזמנים של היצרן הרלוונטי ו/או נציגיו בישראל. 

להסרת כל ספק ולמרות כל האמור בהסכם זה, כל תיקון, בדיקה, החלפה  .6.6.11
ו/או כל פעולה, אשר כרוכה בעלות נוספת לתמורה לפי הסכם זה, תחייב 

 מראש ובכתב של המזמין.אישור 

ככל שבאתר תתרחש תקלה בתחום המסור לאחריותה של חברת החשמל  .6.6.12
לתיאום ביצוע לעדכון המנהל ו)כגון: שנאים, תשתיות וכדומה(, יפעל הקבלן 

באתר חברת החשמל התיקון על ידי חברת החשמל, ולקליטת טכנאי 
 ההתקנה. 

סקים מראש. תקלות או ימי ע 2לפחות עם המזמין תיקונים יזומים יתואמו  .6.6.13
מקרי חירום יטופלו עד יום עסקים אחד ממועד דיווח התקלה ובתיאום 

 ו/או מנהל האתר. המזמיןהמנהל ו/או מראש עם 

של היצרן ו/או מצוי תחת אחריות או כל חלק ממנו שהמתקן כל מוסכם, כי כ .6.6.14
היבואן ו/או המפיץ של החלק הרלוונטי במתקן, ינהל הקבלן את התהליך 

 וש האחריות למול נותן האחריות. למימ
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הקבלן ינהל יומן אירועים ממוחשב ומסודר של כל ההודעות, התקלות ושאר  .6.6.15
קריאות השירות שנמסרו לו בקשר עם המתקן והוא ישגר מלוא יומן זה 

 .  מאת המזמין קבלת דרישה בכל סוף שנת שירות ובכללמזמין 

 דיווח ותיעוד .6.7

 לן יספק למזמין את הדו"חות הבאים:מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הקב

 דו"ח יומי.  .6.7.1

ימי עסקים  10בתוך ו/או למנהל דו"ח שנתי יוגש על ידי  הקבלן למזמין  .6.7.2
ממועד ביצוע הבדיקה התקופתית, ויכלול פירוט תמציתי של ממצאי הבדיקה 
התקופתית, פעולות התחזוקה והתיקון שננקטו באותה שנה; פירוט של כל 

ו במסגרת פעולות התחזוקה והתיקון; סיכום התפוקות חלקי החילוף שהוחלפ
של המתקן שיוצרו והוזרמו בפועל לרשת בהתאם למערכת המדידה והניטור 

; והשוואה ביחס לכמות התפוקה המובטחת וכן שאר הפרמטרים לניטור
אישור קונסטרוקטור כולל בדיקה בשטח; אישור מהנדס /הנדסאי חשמל 

 "(.  ח התקופתיהדו")להלן: "  לתקינות המתקן

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן ידאג לכך שלמזמין תהיה גישה שוטפת  .6.7.3
 בזמן אמת ובכל עת למערכת הניטור של המתקן.  

 ניקיון מרזבים .6.8

השטיפות המבוצעות ע"י הקבלן כאמור, צוות  6 -אחת לשנה בתקופת הסתיו, כחלק מ
 השטיפה ינקה את המרזבים והמזחלות באתר. 

 רמת השירותאי עמידה ב .6.9

תסווג לרמות הפרה לפי הטבלה שהוגדרה בהסכם זה כל אי עמידה ברמת השירות 
  שלהלן:

 
רמת  תיאור השירות הנדרש

שירות 
 נדרשת

גובה הפיצוי 
המוסכם בגין אי 
עמידה ראשונה 

רמת ביעדי 
 השירות

גובה הפיצוי המוסכם 
בגין כל אי עמידה חוזרת 

 רמת השירותביעדי 

 לפתיחתזמן המתנה 
  קריאת שירות

 5  תוך
  דקות

200  ₪ 

 

500 ₪ 

תחילת טיפול בתקלה 
 משביתה

תוך יום 
 עסקים

1,000  ₪ 2,000  ₪ 

תחילת טיפול בתקלה 
 משביתהלא 

ימי  2תוך 
 עסקים

500  ₪ 1,000  ₪ 

 

הקבלן יטפל בכל תקלה בשקדנות וברציפות, במטרה להביא לפיתרון התקלה  .6.9.1
 בהקדם האפשרי. 

יום  30רבעוני. הפיצוי ישולם בתוך מדד על בסיס ירות תהעמידה ברמת השי .6.9.2
בגין כל הפרה יוציא המנהל הודעה  מתום הרבעון החולף בו חלו ההפרות.

 מיידית בכתב לקבלן וזאת במטרה גם לקצר את לוח הזמנים בטיפול בתקלות.

 

זה, כדי לגרוע מכל סעד ו/או זכות שיעמדו  6.9אין אמור בהוראות סעיף  .6.9.3
ו/או הסכם ההקמה, לרבות  מין, על פי דין ו/או הוראות הסכם זהלזכות המז

  .ההסכם במקרה של הפרתו על ידי הקבלןביטול 

המזמין יהיה רשאי לגבות את סכום הפיצויים המוסכמים בכל דרך שימצא  .6.9.4
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לנכון, לרבות בקשה לקבלו להוצאת חשבונית זיכוי, על ידי קיזוז סכום 
 .חילוט ערבויות שהמציא הקבלןהפיצויים מהתמורה לקבלן, לחלט 

 

 נציגי הצדדים  .7

"( בעל רקע וניסיון מקצועי מתאים. מנהל מנהל התחזוקהימנה נציג )להלן: " הקבלן .7.1
התחזוקה יהיה מוסמך לפעול בשם הקבלן בכל נושא הקשור בביצוע השירותים נשוא 

מין הסכם זה, ויהיה איש הקשר העיקרי של הקבלן עם המזמין. הקבלן יידע את המז
בכתב על זהות מנהל התחזוקה עובר לתחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה. הקבלן 
רשאי להחליף את מנהל התחזוקה באמצעות הודעה בכתב שיימסר למזמין בסמוך 
לביצוע ההחלפה. מנהל התחזוקה הינו בעל סמכות לקבלת החלטות בכל העניינים 

 הקשורים בתפעול ובתחזוקת המתקן.

יהיה מוסמך לפעול בשם המזמין בכל העניינים הנובעים הל מטעמו שמנהמזמין ימנה  .7.2
יעביר למזמין כל  המנהלמהסכם זה, ויהיה איש הקשר העיקרי של המזמין עם הקבלן. 

 המנהלהודעה בכתב שנמסרה לו על ידי הקבלן. המזמין יידע את הקבלן על זהותו של 
 המנהלן רשאי להחליף את בכתב עובר לתחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה. המזמי

 הודעה בכתב שתימסר לקבלן, בסמוך לביצוע ההחלפה.

 

 תקופת ההסכם .8

כמפורט בהסכם זה, ביחס לכל אחד  תחזוקההשירותי את  מזמיןליעניק הקבלן  .8.1
מתן אישור קבלה )כהגדרתו בהסכם ההקמה(  ממועדהחל מהמתקנים שהוקמו על ידו, 

תקופת " חודשים )להלן: 24ך תקופה של ולמשמהמזמין לקבלן ביחס למתקן מסוים, 
תקופת התחזוקה תימנה בנפרד ביחס לכל מתקן, בהתאם למועד מתן  ."(תחזוקהה

 אישור הקבלה ביחס לאותו מתקן.

היה רשאי, אך לא חייב, להאריך את תקופת המזמין י, התחזוקהבתום תקופת  .8.2
 של קסימאליתמ לתקופה עד, חודשים כל אחת 12בתקופות נוספות של עד התחזוקה 

ביחס למתקנים, תחזוקה חודשים ובמהלכן להזמין מהקבלן שירותי  11-שנים ו 22
 להלן.  9.2כולם או חלקם, כמפורט בסעיף 

 סיים את תקופת ההתקשרות ולהביא הסכם זה לידי סיוםל ושומר על זכותהמזמין  .8.3
יה כל לא תהקבלן ול ,ם מראשמיי 30קבלן , בהודעה בכתב שתימסר למכל סיבה שהיא

 זה.  בענייןו/או תביעה או דרישה ו/טענה 

 

 התמורה .9

, יעניק הקבלן לחברה חודשים ממועד מתן אישור קבלה( 24, בתקופת התחזוקה )קרי .9.1
עבור הקבלן במסגרת התמורה לה זכאי זה, והכל הסכם בהתאם ל תחזוקההשירותי את 

 . המתקןהקמת 

 8.2חזוקה, כאמור בסעיף במידה שהמזמין יממש את זכותו להאריך את תקופת הת .9.2
לכל קילוואט מותקן  ממחיר ההקמה 2% סך שלבלעיל, הקבלן יהיה זכאי לתמורה 

)להלן:  , בהתאם לכמות המתקנים אשר ביחס אליהם הוענקו שירותי התחזוקהלשנה
 . ובכפוף להשלמת התחייבויות הקבלן, "(התמורה"

מהתמורה עבור  25%וים, בארבעה תשלומים שותשולם לקבלן על ידי המזמין  התמורה .9.3
  וכנגד חשבונית מס כדין. ימים מסוף כל רבעון 15כל רבעון, תוך 

 

 אחריות  .10

מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה, במשך כל תקופת מתן השירותים, הקבלן יהיה  .10.1
ו/או עובדיו ו/או  אחראי לכל נזק או אובדן, שייגרמו עקב מעשה או מחדל של הקבלן

ביצוע השירותים, או  או בקשר עם תוך כדי או עקב או מי מטעמו/קבלני משנה שלו ו
כתוצאה מהפרה של הסכם זה על ידי הקבלן, לגופו או לרכושו של אדם כלשהו על פי כל 

"נזק" כאמור, לרבות, דין ו/או על פי הסכם זה, והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם. 
ו/או קבלן מו ו/או לאורחיו ו/או לנזק גוף, ממון, הפסד ולרכוש למזמין ו/או למי מטע
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 שלישי.ו/או קבלני משנה ו/או לכל צד  וו/או עובדי ולמי מטעמ

תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, קבלן על ה .10.2
ו/או למי  וו/או לעובדי ונכות, מוות, וכל נזק או הפסד אחרים אשר ייגרמו או יקרו ל

ישי ו/או לרכוש )לרבות, המערכת ו/או הפאנלים ו/או הגגות( ו/או ו/או לצד של ומטעמ
 על פי ההסכם. ולמי מטעם המזמין, תוך כדי או עקב ביצוע או אי ביצוע התחייבויותי

שפות את המזמין בגין כל נזק שייגרם למזמין כתוצאה ממעשה פצות ולהקבלן מתחייב ל .10.3
רוע מן האמור לעיל, הקבלן או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו כאמור. מבלי לג

מתחייב לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת נזק ו/או אבדן ולמלא ולשמור על 
 הוראות כל חוק, דין ונוהג החלים עליו בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 

 שיפוי .11

הקבלן מתחייב לשפות את המזמין בגין כל עלות, הוצאה, דמי נזק או הפסד )לרבות  .11.1
לעיל או  10ורכי דין( שנגרמו לו ואשר להם אחראי הקבלן בהתאם לאמור בסעיף שכ"ט ע

 על פי כל דין.

המזמין יודיע לקבלן בכל מקרה של דרישה מכל צד שלישי בגינה חייב הקבלן בשיפוי  .11.2
בהתאם להוראות סעיף זה לעיל. בכל מקרה בו תוגש תביעה או יינקט הליך משפטי אחר 

הוא זכאי לשיפוי בגינו מהקבלן בהתאם להוראות הסכם זה,  נגד המזמין ולדעת המזמין
 ימסור המזמין הודעה על כך לקבלן מיד עם קבלתה על ידו.  

במקרה שהקבלן אינו צד להליך כאמור, יהיה הקבלן רשאי להגיש בקשה להצטרף  .11.3
להליך כנתבע נוסף בתביעות נשוא דרישת השיפוי מאת המזמין ו/או לנהל ההגנה בשם 

בשם המזמין. במקרה שינהל הקבלן את ההגנה בשם המזמין, הקבלן לא יהיה הקבלן ו
רשאי להודות בטענות כלשהן בשם המזמין ללא קבלת הסכמת המזמין מראש ובכתב. 
במקרה שהקבלן לא הגיש בקשה להצטרף להליך או שלא אושר לו להצטרף להליך, 

בלן את ההגנה בתביעות והוא לא לקח על עצמו את ניהול ההגנה, יתאם המזמין עם הק
נשוא דרישת השיפוי. המזמין לא יגיע לפשרה בהליכים שנפתחו נגדו ואשר בגינם הוא 
זכאי לשיפוי מהקבלן בלא שיקבל קודם את הסכמת הקבלן )אשר לא תימנע אלא 
מנימוקים סבירים(, אלא אם כן אי השגת פשרה בהליך מסוים יהא בה כדי לגרום 

 להפרת דין כלשהו.

בזאת כי חובת השיפוי תקום במידה וניתן פסק דין חלוט לטובת הצד השלישי מובהר  .11.4
 התובע או פסק דין שלא ניתן לעכב את ביצועו.  

 

 ביטוח   .12

   להסכם זה על תת נספחיו.  1א'-א' ו נספחכ רףעל הצדדים יחולו הוראות נספח הביטוח המצו

 

 קבלני משנה .13

, אלא אם קיבל חלק מהן לקבלני משנהרשאי למסור את ביצוע השירותים או לא הקבלן  .13.1
 לאחר שזהותם תאושר על ידי המזמין.  ומראש ובכתב,  את המזמין לכך 

מובהר בזאת כי אין במסירת שירותים לקבלן משנה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו  .13.2
והתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל השירותים אשר יבוצעו על 

 לו ייחשבו כאילו בוצעו ע"י הקבלן עצמו.ידי אחרים וא

 

 הסבת ההסכם .14

המזמין רשאי להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי הסכם 
לעיל,  13.1לפי הסכם זה לא תפגענה. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  הקבלןזה ובלבד שזכויות 

ביר לאחרים כל זכות ו/או התחייבות לפי הקבלן איננו רשאי למסור, להסב, להמחות או להע
 החוזה, אלא בהסכמה בכתב ומראש של המזמין, לרבות בדבר זהות הנמחים ו/או הנעברים.

 

 הפרות וביטול ההסכם .15
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מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בדין ו/או בהסכם זה המאפשרת למזמין לסיים את התקשרותו 
רטים להלן יהיה המזמין רשאי לבטל עם הקבלן, מוסכם בזה, כי בכל אחד מהמקרים המפו

 יום מראש: 30הסכם זה על ידי מתן הודעה לקבלן של 

ימים מיום  14בכל מקרה שהקבלן הפר הסכם זה בהפרה יסודית אשר לא תוקנה תוך  (א)
שהקבלן נדרש לעשות כן, או שהקבלן הפר הסכם זה הפרה לא יסודית וזו לא תוקנה תוך 

 כן.יום מיום שהקבלן נדרש לעשות  30

במקרה שהקבלן הוכרז כחדל פרעון או שניתן נגדו צו פירוק, או צו כינוס נכסים, או שמונה  (ב)
כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו, או לחלק מרכושו או אם ימונה מפרק או מפרק זמני 

והכל במקרה שמינוי או צו  -על הקבלן או אם הקבלן הגיש הצעה להגיע להסדר עם נושיו 
 יום. 30וך כאמור לא בוטל ת

הוטל עיקול, זמני או קבוע, על רכושו של הקבלן, או על חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפגוע  (ג)
באופן מהותי וישיר בפעילותו, או שנעשתה פעולת הוצאה לפועל לגבי כל רכושו של 
הקבלן, או חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי וישיר בפעילותו, והוא לא 

 ימים. 30בוטל בתוך 

נפתחו הליכים לפירוק מרצון של הקבלן, או שהקבלן הודה באי יכולתו לפרוע את חובותיו  (ד)
לצד שלישי כלשהו, לרבות אם הקבלן הגיע להסדר נושים עם נושיו או שהציע להם להגיע 

 להסדר נושים.

 

 יחסי הצדדים .16

משמש הקבלן מצהיר ומאשר, כי בכל הנוגע לביצוע התחייבויותיו בהסכם זה, הוא  .16.1
כקבלן עצמאי וחיצוני וכי לא יתקיימו בין הקבלן,  עובדיו או מי מטעמו לבין המזמין, 

 מעביד, שותפות או שליחות מכל סוג שהוא.-עובדיו או מי מטעמו כל יחסי עובד

הקבלן בלבד יישא על חשבונו כלפי עובדיו, בכל תשלום או חבות הנובעים מהוראות כל  .16.2
 עובד ומעביד.הסכם או דין בשל קיום יחסי 

 

 מסירת הודעות .17

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כאמור במבוא להסכם. כל הודעה שתשלח בדואר 
שעות ממועד משלוחה כאמור. כל הודעה שתימסר  72רשום, תיחשב כהודעה שנתקבלה בתום 

ביד על ידי צד למשנהו, תחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה כאמור. צד יהיה רשאי 
ע למשנהו על שינוי כתובתו וזאת בהודעה בכתב וממועד מסירת ההודעה תיחשב כתובת להודי

 חדשה זו ככתובתו של אותו צד לצורך הסכם זה.

 

 סודיות .18

כל ידע ומידע חסוי בקשר עם המזמין ו/או העבודות   -בהסכם זה, "מידע סודי" משמעו  .18.1
ת התדיינות עם רשות ו/או הסכם זה, שאינם נחלת הכלל ולא נדרשו על ידי או במסגר

מוסמכת הנוגע למזמין ו/או לעבודה, בכתב או בעל פה, לרבות רישום, שרטוט, מפרט, 
מסמך, תכנית, חומר, תעודה, רשימה, מסמך עיוני או מדעי או מעשי, ו/או העתק ממי 

 מהם, ולרבות ביחס לפרטי הסכם זה.

ו תאגיד כלשהו ו/או הקבלן מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לכל אדם ו/א .18.2
כל גוף כל מידע סודי, לא לפרסם, לא לגלות ולא להראות לכל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף 
 כלשהו כל מידע סודי בכל צורה שהיא שיש בה כדי לגלות מידע סודי ולא לעשות בו
שימוש למעט לצורכי קיים התחייבויותיו על פי הסכם זה, ללא רשות מפורשת של 

 תב.המזמין מראש ובכ

 
 הימנעות מניגוד עניינים .19

הקבלן מתחייב להימנע מכל התקשרות ו/או פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל שיעמידו אותו 

במצב של ניגוד עניינים ו/או פגיעה באינטרסים של המזמין בקשר עם הסכם זה. בנוסף, 
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עם מתחייב הקבלן שלא לקבל כספים ו/או כל תמורה אחרת, במישרין ו/או בעקיפין, בקשר 

 העבודה מלבד התמורה לפי הסכם זה.

 

 

 כללי .20

ההסכם ממצה את היחסים בין הצדדים בכל הקשור לעניינים המפורטים בו ולא תהיה  .20.1
נפקות ואין להתחשב בכל משא ומתן ו/או הבנה ו/או הסכמה ו/או הצהרה אשר היו, אם 

הקשור פה, בין הצדדים, בכל -היו, בין במפורש ובין במרומז, בין בכתב ובין בעל
לעניינים המפורטים בהסכם זה עובר לחתימת הסכם זה, וכל הסכמים שהיו או נעשו 

 כאמור עובר לחתימת הסכם זה בטלים ומבוטלים.

הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כלשהו מתנאי הסכם זה, במקרה מסוים או  .20.2
 יד.בסדרת מקרים, לא  יהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעת

לא אכף מי מהצדדים, או אכף באיחור, זכות כלשהי מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם  .20.3
זה ו/או מכוח הדין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על הזכות 

 האמורה או על זכויות אחרות כלשהן.

מו על לא יהא תוקף לכל שינוי בהוראות ובתנאים של ההסכם, אלא אם נעשו בכתב ונחת .20.4
 ידי הצדדים להסכם זה.   

על הסכם זה ויחסי הצדדים במסגרתו ומכוחו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ומקום  .20.5
השיפוט הבלעדי לדיון בכל תביעה הקשורה להסכם זה ו/או הנובעת ממנו יהיה בבתי 

 המשפט המוסמכים בתל אביב, ובהם בלבד.  

 

 

 

 

 

 ולראיה  באו  הצדדים  על  החתום:

 

________________________ ________________________ 

 הקבלן יןהמזמ

 

 

 להסכם תחזוקה ותפעולנספח א' 

 ביטוח לתקופת התפעול

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים,  .22
התביעה, גם למשך  ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשתהתפעול למשך כל תקופת 

 , את הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט להלןהשלוש שנים נוספות לפחות מסיומ
 :"(ביטוחי הקבלן לתקופת התפעול)להלן: "

כל רכוש הקבלן המשמש לצורך ביצוע המערכת וכן , המכסה את ביטוח רכוש  6.1
הסיכונים , על בסיס ערך כינון, כנגד ו/או המובא לחצרי המזמין ההסכם

 כנגד הסיכונים הבאים: לרבות ,בביטוח אש מורחב המבוטחים

קוד  
 הסעיף

 316 כיסוי רעידת אדמה
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 313 כיסוי בגין נזקי טבע 
 314 כיסוי גניבה, פריצה ושוד

  
 

למעט  (309סעיף קוד ל זכות התחלוף לטובת המזמין )הביטוח ויתור עכן יכלול 
 . כלפי מי שגרם לנזק בזדון".

 
, במלואו או ורכושלשלא לערוך ביטוח  הזכות לקבלןלמרות האמור, מוסכם כי 

להלן כאילו נערך  36בחלקו ואולם, במקרה כזה, יחול הפטור כאמור בסעיף 
 הביטוח במלואו. 

 

למקרה ובמצטבר ₪  5,000,000, בגבול אחריות בסך של ג'ביטוח אחריות כלפי צד   6.2
 . לתקופת ביטוח

 הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות הבאות: 
קוד  

 הסעיף
 321 המזמין -מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח 

 322 המזמין כצד ג'הגדרת 
 302 אחריות צולבת

 307 קבלנים וקבלני משנה
 315 עות תחלוף של המוסד לביטוח לאומיכיסוי לתבי

 329 רכוש המזמין ייחשב כצד ג'
 

לעובד, למקרה ₪  20,000,000, בגבול אחריות של ביטוח אחריות מעבידים  6.3
את המזמין כמבוטח נוסף היה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לכלול 

  (.319סעיף קוד ) וייחשב כמעבידם של מי מעובדי הקבלן

 מובהר כי הביטוח לא יכלול כל חריג לעניין עבודות בגובה.

 

למקרה ובמצטבר לתקופת ₪  4,000,000בגבול אחריות של  ,ביטוח אחריות המוצר  6.4
 . ביטוח

 הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות הבאות: 

 קוד הסעיף 
נזק הנובע ישירות מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה "מוצר" 

 רתו בפוליסה.כהגד
 

הנובעת  המזמין הרחב שיפוי לטובת המזמין, בגין אחריות
 / העבודות לאחר מסירתן מאחריות הקבלן עקב המוצר

304 

 322 המזמין כצד ג'הגדרת 
 332 חודשים 12 –תקופת גילוי 

  לא יאוחר ממועד מתן השירותים –תאריך רטרואקטיבי 
  

 שלוש ועדת העבודות למזמין ו/או כל חלק מהן ביטוח זה יהיה בתוקף החל ממועד מסיר

 לפחות לאחר סיום תקופת התפעול, כמפורט להלן.שנים 
 

למקרה ובמצטבר ₪  4,000,000, בגבול אחריות של ביטוח אחריות מקצועית  6.5
 . לתקופת ביטוח

 הביטוח יכלול את הכיסויים / ההרחבות הבאות: 
 קוד הסעיף 

 301 אובדן מסמכים
 327 כוב / שיהוי עקב מקרה ביטוחעי

 325 מרמה ואי יושר עובדים
 304הרחב שיפוי לטובת המזמין, בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי 
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 הקבלן
 322 המזמין יוגדר כצד ג'

 332 חודשים 12 –תקופת גילוי 
  לא יאוחר ממועד מתן השירותים –תאריך רטרואקטיבי 

 

לפחות לאחר שנים  שלוש תקופת ההקמה ועדביטוח זה יהיה בתוקף במשך כל 
 .לעילסיום תקופת התפעול, כמפורט 

לא יאוחר ממועד הקבלן להמציא לידי המזמין,  עלללא צורך בכל דרישה מצד המזמין,  .23
נספח המצורף כ ביטוחי הקבלן לתקופת התפעול, את אישור עריכת תחילת תקופת התפעול

הקבלן להמציא לידי  עלתום תקופת הביטוח, מיד ב , כשהוא חתום בידי מבטחי הקבלן.1א'
מעודכן בגין חידוש תוקף  ביטוחי הקבלן לתקופת התפעול כשהואאישור עריכת את המזמין 

 ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף. 

מועד הגשת התביעה, על  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוחים הנערכים על בסיס
ם תקופת הקבלן להציג אישור ביטוח בגינם גם במשך שלוש שנים נוספות לפחות מסיו

 .התפעול

, את שאר הביטוחים וההתחייבויות התפעולהקבלן לערוך ולקיים למשך כל תקופת  עלכן  .24
גרוע לרבות, ומבלי ל ו/או ביצוע עבודות על ידו הדרושים ו/או הנדרשים לשם מתן השירותים

ביטוח חובה לכל כלי הרכב ככל שרלוונטי, מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי ו
. כן מתחייב המשמשים לצורך מתן השירותים ו/או המובאים על ידי הקבלן לחצרי המזמין

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי רכב הקבלן לערוך במהלך תקופת התפעול 
 למקרה.₪  350,000א יפחתו מסך של כאמור, בגבולות אחריות של

 

 כללי

למעט לעניין ביטוחי הרכב המפורטים  "ביטוחי הקבלן"ילתקופת התפעול ביטוחי הקבלן  .25

 בנספח זה".
 

 .וביטוחי הקבלן יהיו ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ו/או לטובת .26

 הפרת תנאי הפוליסות על ידי הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות המזמין על פיהן. .27

מבלי לגרוע מחובת  ,לעניין רשלנות רבתי, יבוטל. זאת הקבלן, יאם קיים בביטוח ,כל חריג .28
 ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או על פי דין. הקבלןהזהירות של 

עריכת ביטוחי הקבלן הנה  ית כמפורט באישורריוחסכם בזאת, כי קביעת גבולות האומ .29
לפי הסכם זה.  וממלוא חבות ורת אותטה פונמזערית המוטלת על הקבלן שאיבבחינת דרישה 

ו/או  מזמיןו/או דרישה כלפי ה הוא מנוע מלהעלות על טענההקבלן מצהיר ומאשר בזאת, כי 
ושא גובה ו/או נחרת באל טענה מי מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כ

 ו. יסוי הביטוחי שהוצא על ידכהיקף ה

, בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות ביטוחי הקבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת  .30
צמצם את או ל/והמזמין על  יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי להאישור בדבר התאמתם ו

ל מקרה של אי התאמה בין האמור בכ פי כל דין.-ו עלאפי הסכם זה -עלהקבלן אחריותו של 
ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה, לדרישת המזמין, באישורי הביטוח ו/או בהעתקי 

 מתחייב הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

בסכומי ודמי הביטוח בתשלומי ישא בעצמו יקבלן הלמען הסר ספק, מודגש במפורש כי  .31
. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ביטוחי הקבלןשתתפות העצמית הנקובים בפוליסות הה

 ידי המזמין מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.

 לערוך ביטוחים נוספיםביטוחי הקבלן ו/או קבלן קיים צורך להרחיב את היקף הככל שלדעת  .32
 כאמור, על חשבונו הוא.ים ו/או המשלאת הביטוח הנוסף  יערוך הקבלן, ו/או משלימים

יובאו לידיעת מנהליו, עובדיו וקבלני פרק ביטוח זה מתחייב לגרום לכך כי הוראות הקבלן  .33
 המשנה שלו. 
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הקבלן מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה,  .34
יחס לפעילותם. למען יוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ב

הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על 
 הקבלן.

על הקבלן והבאים מטעמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  .35
דרי ובמיוחד לקיים סאבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא פגיעה, 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב  .עבודה לעבודות בחום
הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי 
וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות 

ל עובדיו ושליחיו יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים האמור לעיל, באופן שכ
   .לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל

לנזק אשר  לאבדן או מכל אחריות, הקבלן פוטר במפורש את המזמין ואת כל הבאים מטעמו .36
עלול להיגרם לרכוש כלשהוא המובא על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו )לרבות כלי רכב, 

, כלים ומנופים( לאתר העבודות ו/או במסגרת ביצוע עבודות ו/או שירותים כלשהם על פי ציוד
, או שהיה זכאי שהינו עורך ביטוח רכוש ע"פהוא זכאי לשיפוי בגינו הסכם זה וכן לנזק אשר 

לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, ולא תהיה לו כל טענה ו/או 
פטור מאחריות לא יחול לטובת ה , אולםרים לעיל בגין נזק כאמורדרישה כלפי מי מהאמו

  אדם שגרם לנזק בזדון.

, על לעבודות ו/או למערכת, לרבות נזק במהלך תקופת התפעול ו/או התחזוקהבמקרה של נזק  .37
ו/או  על הקבלן לעשות כל שיידרש לתיקון דית למזמין ולמבטחו.יהקבלן להודיע על כך מי

 ולמימוש זכויותיו וזכויות המזמין כלפי המבטחים בגינו. כאמור הנזק שיקום

מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם ע"י  ,למען הסר ספק .38
המבטח, לא ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת עליו על פי הסכם זה או על פי כל דין 

טוח אינם ימקרה שתגמולי הבטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או בילרבות, במקרה שהב
בכל מקרה  סוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר.ימספיקים לכ

לגבי גובה תגמולי  ווהבאים מטעמ המזמיןלקבלן לא תהא שום טענה ו/או תביעה כלפי 
     הביטוח )אם יהיו(.

ו/או  המזמיןיטוח, יהא מובהר בזאת, כי "מבקש האישור", כהגדרתו באישור עריכת הב .39
 . למזמין חברות בנות ו/או כל חברה ו/או ישות משפטית קשורה

  הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.נספח הביטוח  .40

 

 

 

 

 

 להסכם תחזוקה ותפעול 1נספח  א'

 אישור קיום ביטוחים לתקופת התפעול  

הנפקת האישור תאריך  אישור קיום ביטוחים
(___/___/______) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 ור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמ
 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה בקש האישורמ

 שם:
 מכללת תל אביב

  שם:

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

מכללת תל אחר: ☐
מכרז פומבי -אביב 

לאספקת והתקנת 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען: מען:
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הנפקת האישור תאריך  אישור קיום ביטוחים
(___/___/______) 

מערכת פוטו וולטאית 
תקופת  -למכללה

 ולהתפע
 

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐
 

 
 כיסויים

 סוג הביטוח
 
לפי  חלוקה

אחריות  גבולות
 סכומיאו 

 ביטוח
 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ 
 יטוחסכום ב

 השתתפות
 עצמית

 נוספים כיסויים
 בתוקף

 יש לציין קוד כיסוי  מטבע סכום מטבע סכום

 רכוש 
 

        316  ,313 ,314 ,309 ,
328 

 
, 322, 321, 315, 307   ₪  5,000,000     צד ג'

302 ,328  

אחריות 
 מעבידים

    20,000,000  ₪   319 ,328 
 

, 328, 322,302, 304   ₪  4,000,000     אחריות המוצר
 חודשים 12 – 332

תאריך 
רטרואקטיבי: 

____________ 
אחריות 

 מקצועית
    4,000,000 ₪   301 ,327 ,304 ,322 ,

302 ,328 ,332 – 12 
 חודשים, 

תאריך 
רטרואקטיבי: 

____________ 
 

 
 האישור(: פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש

 ,062 , , ,088 , , , 

 
  

 
 ביטול/שינוי הפוליסה 

 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור,ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי
 בדבר השינוי או הביטול. האישור

 
 חתימת האישור

 המבטח:
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 י' נספח

 אחריות לתפוקה מינימלית 

 

 התחייבות הקבלן 

  :מתחייב על  הקבלן

יחס האבדנים יבוא ) מתוכנן 97%לפחות  של המינימליהמובטח  בהקמהיחס הביצועים  .1

 הצבת המערכת לאחר אבדנים( PVSYSTלידי ביטוי לאחר הקמה ותואם לתכנון בהתאם ל

הוא אלף שש מאות וחמישים בשנה הראשונה  לכל קילוואט מותקן  מופקכמות קוט''ש  .2

 אופטימלי( 1700מתוך  97%, לאחר הפחתת יחס הביצועים המינימלי )"שקוט( 1650)

 שהותקנו באתר.   kWpי מונה היצור בסוף שנת הבדק בהתאם לכמות התימדד לפכמות הקוט''ש 

במידה והמזמין אישר מראש ובכתב הקמה של מערכת בתכנון מתחת לתכנון אופטימלי , הקבלן 
 ישוחרר מהתחייבות זאת. 

 התחייבות התפוקה 
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קוט"ש  1650בתקופה זאת הקבלן מתחייב על התפוקה המינימלית של תקופת הבדק  .1
( מחושב ע"פ סכמת כמות kWpבשנה מכל קילו וואט מותקן . קילו וואט מותקן ) מיוצרים

 הפאנלים ותפוקת הפאנל המוצהרת ע"י היצרן במכפלה של מספר הפאנלים המותקנים( 

בתקופה זאת הקבלן מתחייב על התפוקה המינימלית כמוגדר לעיל, תקופת אחראיות הטיב  .2
 מערכת.רק וככל והוא זה אשר מבצע את התחזוקה ל

 

 הפיצויחישוב 

התפוקה השנתית בפועל תחושב על פי מונה היצור של המערכת, למול נתון היצור בפועל 
יושווה התחשיב התיאורטי של התפוקה המינימלית והקבלן יפצה / תחולט הערבות בפער 

 בין התחשיבים . 

 לדוג':

באסדרה  ה, מערכת זאת היתhWk 80,000, ייצרה בשנה הראשונה pWk 50של  מערכת
 ₪.א'  36 האג' כך שההכנסה בפועל הית 45תעריפית של 

 צריכה להפיק לפחות הבתחשיב השנה הראשונה מערכת זאת הית

והתגמול לפי האסדרה  kWh 82,500לכל קילוואט מותקן כלומר  1700  *97% =1650    
 ₪. א'  37,125כאמור לעיל היה אמור להיות 

 בסוף השנה.₪  1,125 -ב בדוג' זאת יפצה הקבלן את המזמין

 

 

 

 

 

 

 

 

 ג' למסמכי המכרזנספח 

 טבלת קריטריונים לשביעות רצון לקוחות

 

 רמת שביעות רצון שאלה מס"ד

 נמוך/גרוע/ממש לא   -1)

 גבוה/מצוין/בהחלט( -5

 הערות

שביעות רצון כללית  1
מאיכות והמקצועיות של 

 הספק

 נק 5 

שביעות רצון כללית מרמת  2
 פקהשירות של הס

 

 נק 5 

איכות התקנת  3

 המערכות
 נק 5 

 נק 5  הפקדה על הנחיות בטיחות 4
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 נק 5  רמת שירות תחזוקה  5

 נק 5  איכות ואמינות המתקנים 6

 נק 5  עמידה במשימות ובלו"ז   7

האם היית מתקשר עם  8

 ?גם בעתידהמציע 
 נק 5 

 נק' 40   סה"כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  למסמכי המכרז 'ד נספח

 טבלת הימצאות מסמכים )צ'ק ליסט(

סעיף  מס"ד

במסמכי 

 המכרז

 אישור  הערות המסמך הנדרש תיאור

 המצאות 

 המסמך

מסמכי הפניה להגשת   1

 הצעות כולל כל הנספחים

 

חתימה מלאה על ההצהרה  

 מסמכי המכרזבשולי 

ומילוי כל הפרטים בכל 

המקומות הנדרשים 

כלל על מכרז במסמכי ה

 נספחיו

 

יש למלא את הפרטים   למכרז 'בנספח  הסכם התקשרות 2.2 2

ולחתום  במבוא להסכם

 המקומות הרלוונטיים.
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כאשר נדרש, תאומת 

 החתימה ע"י עו"ד

3 4.1 

+

11.1.3.1.1 

אגדות אישור על הת

ורישום במרשם כדין 

  )תאגיד(

אגדות אישור על הת

ורישום במרשם כדין 

 )תאגיד(

רשימת בעלי לרבות 

הרכב ם, מניות/שותפי

אחזקות ומורשי חתימה 

 המציע של

 

זכויות קיום בר דתצהיר ב 4.2.2 4

 עובדים 

  מאומת ע"י עו"ד ' להסכםחנספח 

אישור רישום בפנקס  4.4 5

רשם הקבלנים תחת ענף 

 191בנייה 

   

אישור בדבר הרשעות  4.7 6

 ועיצומים כספיים

אישור מטעם מנהל  

ההסדרה והאכיפה במשרד 

 הכלכלה

 

אישורים תקפים לפי חוק  4.2.1 7

עסקאות גופים ציבוריים, 

לרבות אישורי ניהול 

 ספרים

   

 1ב2תצהיר לפי סעיף   8

לחוק עסקאות גופים 

 1976-ציבוריים, תשל"ו

   '  להסכםזנספח  

 יםביטוח אישור קיום  7.1 9

  לתקופת ההקמה

בחתימת המציע בלבד.  להסכם 1נספח ג'

בשלב המכרז אין להחתים 

 חברת הביטוחאת 

 

אישור קיום  ביטוחים  7.1 10

לתקופת התחזוקה 

 והתפעול

להסכם  11א' נספח

 התחזוקה והתפעול

בחתימת המציע בלבד. 

בשלב המכרז אין להחתים 

 את חברת הביטוח

 

 אינו תצהיר כי המציע   11

 הופעל ו/או פירוק בהליכי

 ולא נכסים, כונס צו נגדו

 הסדר בעריכת נמצא

 נושים

   ' להסכםוח פנס

   נספח א' למכרז תצהיר המציע  2.4 12

מסמך שאלות ההבהרה  10.5 12

 והתייחסות המכללה 

  חתום ע"י המציע 
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  חתום ע"י המציע נספח ד' להסכם מפרט טכני ואופן הקמה  13

  חתום ע"י המציע נספח ה' להסכם תעודת אחריות קבלן  14

  חתום ע"י המציע נספח ט' להסכם הסכם תחזוקה ותפעול  15

אחריות לתקופה מסמך   16

 מינימלית

  חתום ע"י המציע נספח י' להסכם

כלל מסמכי המכרז  1מעטפה מס'  12.2.1 17

ונספחיו חתומים ע"י 

המציע במקומות 

ללא הצעת הרלוונטיים. 

נספח א'  –המחיר 

 להסכם

  

   יש לצרף פרופיל חברה  פרופיל החברה 11.1.3.1.1 18

19 11.1.3.1.1 DOK DOK  הכולל סריקה של

כל מסמכי ההליך 

ללא הנדרשים חתומים 

נספח א'  –הצעת המחיר 

  להסכם

  

נספח א'  –הצעת המחיר  2מעטפה מס'  11.1.3.1.2 20

 להסכם

  שני עותקים

הצהרה על סודות  20 21

 מסחריים

  ככל שרלוונטי 

הצהרה בדבר אישה  21 22

 המחזיקה בשליטה בעסק

  ונטיככל שרלו 

 
 


