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 מידע והוראות למשתתפים במכרז -מסמך א' 

 כללי .1

( הינו תאגיד שהוקם מתוקף חוק או "התאגיד" מי רעננה בע"מ )"החברה" או "המזמין" .1.1
 )"החוק"(. 2001 - תאגידי מים וביוב, התשס"א

החברה מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות חשמל ובקרה ואספקת לוחות חשמל במכוני  .1.2

ברעננה, הכל כמפורט במסמכי המכרז/חוזה וגם כמפורט להלן, כאשר ידוע  26-א ו7שאיבה 

הינם מתקנים קיימים ופעילים לאספקת מי שתייה  26-א ו 7לספק/קבלן כי מכוני השאיבה 

 נה, בהם מותקנים משאבות, לוחות חשמל, לוחות בקרה, דיזל גנרטור וכו'. בעיר רענ

שלבי ) שלב ראשון איכות ושלב שני מחיר( הכולל בחינת ההצעות -המכרז הנו מכרז פומבי דו .1.3

מבחינת עמידה בתנאי הסף, וצירוף כלל המסמכים הדרושים, ובחינת איכות המציעים 

מר שהוגש על ידי המציעים, ובחינה עצמאית של באמצעות מתן ציון איכותי על בסיס החו

החברה מול לקוחות המציעים, לרבות ביצוע בחינות עצמאיות נוספות. מציעים שיעמדו 

יעברו לשלב הבא,  100נקודות מתוך  60בתנאי הסף וגם ציון האיכות שלהם יעבור ציון סף של 

ביחד עם מרכיב  בו תיפתח הצעתם הכספית )שתוגש במעטפה נפרדת וסגורה(ותשוקלל

 60%מהניקוד המשוקלל, והצעת המחיר תהווה  40%האיכות כך שמרכיב האיכות יהווה 

 .מהניקוד המשוקלל

 העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הטכני ולכתב הכמויות שבמכרז וכוללות בין היתר: .1.4

 ייצור לוחות חשמל ובקרה חדשים (1

 הערה:

 ם, חיבור המכונים למרכז העבודות לכתיבת התוכנה בבקר המתוכנת של המכוני

הבקרה של מי רעננה ובנית המסכים במחשבים התפעוליים שבמרכז הבקרה 

 הנ"ל יבוצעו ע"י קבלן אחר.

 

 פירוק הלוחות הקיימים והציוד הנלווה (2

 התקנת לוחות חדשים (3

 חפירת תעלות חשמל (4

 הנחה או השחלת כבלי חשמל לכוח, בקרה, מכשור וכו' (5

 חיבור הכבלים, סימון כל הכבלים עם דיסקיות מנירוסטה, שילוט הציוד וכו' (6

 א' עבור לוחות החשמל 7פירוק המבנה הקיים במכון  (7

 א' עבור דיזל גנרטור 7פירוק המבנה הקיים במכון  (8

 א' ומסירתו למזמין 7פירוק ופינוי הדיזל גנרטור הקיים במכון  (9
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א', כולל  7בנה הדיזל גנרטור הקיים במכון תכנון וביצוע הרחבת הרצפה הקיימת עבור מ (10

 ביצוע הארקת יסוד למשטח וכולל אישור מהנדס קונסטרוקטור לתוכנית המשטח

תכנון וביצוע בניית תעלות בטון בתוך הרצפה הקיימת עבור מבנה הדיזל גנרטור הקיים  (11

 א', כולל אישור מהנדס קונסטרוקטור לתוכנית התעלות 7במכון 

א' עבור לוחות החשמל  7ת מבנה חדש מפנלים מבודדים במכון תכנון וביצוע הקמ (12

החדשים, כולל אישור מהנדס קונסטרוקטור לתוכנית, כולל הגשת תכניות וחישובים 

 סטאטיים לאישור המזמין

 חפירה והנחת צינור למילי סולר עבור מילוי מרחוק של מיכל הסולר (13

עבור המזמין כמפורט בתנאי אופציונלי  –אספקה, התקנה והרצת דיזל גנרטור זמני  (14

 המכרז ומסמכיו. 

 הערות:

באחריות הקבלן לבדוק את מערכת ההארקה הקיימת במתקנים לפני חיבור הלוחות  (15

 החדשים לרשת חברת החשמל.

באחריות הקבלן לספק הזנה זמנית חלופית, באמצעות מצברים, עבור המשכיות הפעולה  (16

החשמל הישנים ועד להחזרת החשמל של מערכת האזעקה, בתקופה שבין פירוק לוחות 

 ללוחות החדשים.

כמו כן באחריות הקבלן כל התאומים והתשלומים הדרושים עם חברת החשמל, כולל  (17

 קבלה, הובלה והתקנת הבסיס עבור ארון המונים החדש של חברת החשמל.

 תנאי הסף להשתתפות במכרז .2

והעומדים, במועד הגשת ההצעות למכרז, רשאים להשתתף במכרז זה מציעים הרשומים כדין בישראל 

 בכל התנאים ) במצטבר( המפורטים להלן:

המציע רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,  .2.1

לפחות ובידו רישיון תקף.  1-)חשמלאות( בהיקף כספי של א 160בענף  1969 –תשכ"ט 

קבלנים על היותו רשום בסיווג על המציע לצרף להצעתו אישור בר תוקף מרשם ה

 ובהיקף הכספי כמפורט לעיל.

לוחות חשמל ובקרה בדומה על המציע להיות בעל ניסיון מוכח באספקה והתקנה  .2.2

כל אחד בשנים ₪  600,000ללוחות נשוא מכרז זה, בשלושה פרויקטים בהיקף של 

ציון שם  על המציע לצרף רשימת העבודות המעידה על הניסיון הנדרש עם .2017-2019

 (5) טופס מס' העבודה, מזמין העבודה, תאריך סיום העבודה וטלפון המזמין.
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המציע הינו תאגיד הרשום כדין בפנקס רשם החברות בישראל או עוסק מורשה וברשותו כל  .2.3

 .1976 -האישורים לרבות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

לפחות בכל אחת משלושת השנים ₪  2,400,000למציע מחזור כספי מינימאלי בסך  .2.4

 (. 2018 - 2016האחרונות שקדמו להגשת המכרז )

 המציע צרף להצעתו ערבות בנקאית כנדרש במסמכי המכרז. .2.5

אולם ועדת המכרזים תהא רשאית  . בשטח סיור קבלנים/המציע השתתף בכנס מציעים .2.6

הנחיות/צווים/תקנות בקשר עם לבטל חובה זאת בשל לקבוע הוראות מיוחדות /לרבות 

  מגפת הקורונה.

במקרה של שותפות או תאגיד, על המציע לציין מהו מעמדו המשפטי ולצרף אישור רשמי  .2.7

 .המעיד על שמו של המשתתף במכרז

מציע אשר לא יעמוד בעצמו בכל התנאים המפורטים דלעיל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים  .2.8

 רשאי המזמין לפסול את הצעתו. -ל המעידים כי הוא עומד בתנאים דלעי

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי,  .2.9

לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או המלצות 

 ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע. 

כמו כן, שומר לעצמו המזמין את הזכות לדרוש מידע נוסף אודות ניסיונו של המציע לביצוע  .2.10

התחייבויותיו על פי המכרז/חוזה, והמזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, לערוך בדיקות משלו 

בדבר ניסיונו של המציע. תוצאות הבדיקות הנ"ל, אם בכלל תעשנה, תכללנה במסגרת שיקולי 

 זוכה במכרז. המזמין לבחירת ה

 . ערבות הצעה למכרז3

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי, לטובת  3.1

"(. הערבות)" 2בטופס מס' כדין בנוסח המפורט  חתומה₪  00060,תאגיד מי רעננה בע"מ על סך 

 אין לבצע כל שינוי בנוסח הערבות .

 בהצעתו. דון ללא רשאית שמציע שלא יצרף להצעתו ערבות כאמור לעיל ועדת המכרזים  3.2

החברה רשאית לדרוש את הארכת תוקף הערבות , 01.01.2021תוקפה של הערבות יהא עד ליום  3.3

 חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה להאריך את תוקף הערבות.  3למשך 
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ערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא יעמוד החברה תהא רשאית לחלט את סכום ה 3.4

בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, וזאת לאחר שתינתן לו 

 הזדמנות להשמיע את טענותיו:

 הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;  (1)

 מהותי בלתי מדויק;הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע  (2)

 הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז; (3)

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם  (4)
 ליצירת ההתקשרות של החברה עמו.

ם מראש עבור הנזקים חילוט הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם מינימאלי המוערך על ידי הצדדי 3.5

שייגרמו לתאגיד עקב האמור, וזאת ללא צורך בהוכחתו, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של 

המזמין לפיצויים במקרה שיוכיח נזקים בסכום גבוה יותר, ו/או לתבוע את אכיפת ביצוע 

 השירותים על המציע ו/או לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או לנקוט בכל צעד אחר.

מבלי לפגוע בחובת המציע כאמור לעיל מובהר כי המזמין יהא רשאי, אך לא חייב, לקבל הצעה,  3.6

על אף פגם בנוסח הערבות, אם שוכנע, לפי שיקול דעתו, כי התקיימו כל התנאים הבאים: א. 

לפגם אין משמעות כלכלית של ממש; ב. הפגם אינו יוצר כל קושי ממשי בחילוט הערבות; ג. 

וגג ובתום לב. המזמין יהא רשאי במקרה כזה, אם מצא זאת לנחוץ, לאפשר הפגם נגרם בש

 קבלת הבהרה או השלמה או תיקון לרבות מהבנק הערב.

אם הצעתו של המציע תדחה או תפסל, תשחרר החברה את הערבות בסמוך לאחר ההודעה על  3.7

צעה. אם ( חודשים מהמועד האחרון של הגשת הה3דחייתה, ובכל מקרה לא יאוחר משלושה )

( ימים מיום שהמציע יחתום על ההסכם וימציא 3הצעתו תתקבל, תשוחרר הערבות תוך שלושה )

מהיקף  10%להסכם בגובה  3 שבטופס מס'ערבות ביצוע להבטחת מילוי התחייבויותיו בנוסח 

 "(. ערבות ביצועההצעה )כולל מע"מ( )"

ימים מיום  7רבות ביצוע תוך מציע שהצעתו נתקבלה ולא יחתום על ההסכם ו/או לא ימציא ע 3.8

שיידרש לכך על ידי החברה, תהא החברה רשאית לחלט את סכום הערבות לטובתה, וזאת 

כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזק אשר ייגרם לה עקב כך, וזאת ללא צורך בהוכחתו, 

לתבוע ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה לרבות הזכות לתבוע נזקים גדולים יותר ו/או 

את אכיפת ביצוע השירותים על המציע ו/או לקבל הצעה אחרת ו/או לבטל את המכרז ו/או 

 לנקוט בכל צעד אחר.

מובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל אף אחת מן הערבויות, בדרך של הגשת מספר ערבויות,  3.9

 גם אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות הנדרשת. 

המזמין יהא רשאי להאריך את מועד הערבויות באם המועד האחרון להגשת ההצעות יידחה,  3.10

 בין אם בהודעה שתינתן זמן סביר בטרם הגשת ההצעות, ובין אם לאחר מכן.
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המזמין יהא רשאי לדרוש מהמציע הארכת הערבויות הנ"ל לתקופה נוספת. היה והמציע לא  3.11

עד פקיעת הערבות או במועד אחר שייקבע, יהיה המזמין ימים לפני מו 7ייענה לדרישה זו לפחות 

 רשאי לממש את הערבות באופן מידי, והמציע ייחשב כמי שחזר מהצעתו.

 . השתתפות בכנס מציעים 4

, 12הרב ניסים  , רחובא7באתר מכון  12:00בשעה  14.05.2020חמישי כנס מציעים יתקיים ביום  4.1

מודגש, כי ועדת המכרזים  .כנס המציעים הינה חובהרעננה. השתתפות המציע או נציג מטעמו ב

, אולם ועדת המכרזים תהא רשאית לא תדון בהצעה של מציע אשר לא יגיע לכנס המציעים.

 . לבטל תנאי זה בשל הנחיות/צווים/תקנות בקשר עם מגפת הקורונה

מודגש, כי לא יהיה תוקף מחייב לכל מידע בקשר לתנאי מכרז אשר התקבל במהלך הכנס,  4.2

ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר למידע שהוצג בפניו ו/או בקשר לנכונותו, אלא 

 אם כן הוא ניתן לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה בכתב שתפורסם מטעם החברה. 

 

  -מסמכי המכרז .5

רבות מסמך זה, מהווים חלק בלתי נפרד מ"מסמכי המכרז", ויהוו את המסמכים הבאים, ל .5.1

 "החוזה": 

 מידע והוראות למשתתפים במכרז.  - מסמך א'  

 החוזה.  - מסמך ב'  

 הטכניהמפרט  - מסמך ג'  

 תוכניות  - מסמך ד'  

 כתב כמויות - מסמך ה'  

 טפסים ונספחים - מסמך ו'  

 כל המסמכים הנוספים המהווים ו/או שיהוו חלק ממסמכי המכרז. 

 

מובהר בזאת כי בחותמו על ההצעה ובהגשתה מצהיר בזאת המציע כי הוא ראה ובדק את כל  .5.2

המסמכים המהווים חלק ממסמכי המכרז. על המציע מוטלת האחריות הבלעדית לבדוק 

מסמכי המכרז, וכן לרשימות  ולוודא שכל המסמכים שנמסרו לו מתאימים במלואם לרשימת

השונות של תוכן העניינים. במקרה של חוסר דפים, יכול המציע לקבל מהמזמין עותקים של 

 הדפים החסרים בטרם הגשת הצעתו. 

למען הסר ספק מודגש כי כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחיות ואין  .5.3

כן, לצורך פרשנות תנאי המכרז, לא יובא להן נפקות כלשהי בפרשנות מסמכי המכרז. כמו 

בחשבון הכלל של "פרשנות כנגד המנסח", ולפיכך אין לראות בעובדה כי מסמכי המכרז הוכנו 

 .על ידי המזמין ככלי עזר כלשהו בפרשנותם

 .ביטוחי המציע .5.4

תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המזמין לקיום ביטוחים על ידי הספק  5.4.1

" ו/או הוראות הביטוח" ו/או "דרישות הביטוחשיזכה במכרז )להלן: "
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 ", בהתאמה(.הביטוחים הנדרשים"

הספק הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח כאמור בסעיף ביטוחים זה לעיל  5.4.2

)להלן:  ולהלן, לרבות בהתאם לתנאים המפורטים במסמך ב' " החוזה"

ה נספח אישור ( לחוז1) 4" ובנספחים  : טופס ביטוחי הספק"  13סעיף "החוזה"(, 

(  לחוזה הצהרת פטור 2) 4"(, טופס אישור ביטוחי הספק קיום ביטוחים )להלן: "

תנאים (  לחוזה "3) 4"( וטופס הצהרת פטור מאחריותמאחריות לנזקים )להלן: "

 ". מיוחדים לעבודות בחום

מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח  5.4.3

ולהלן ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז והחוזה במלואן המפורטות לעיל 

ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים 

 הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.

מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד  5.4.4

 כתנאי לתחילתן, את:בידי המזמין לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות ו

כשהוא חתום כדין על ידי מבטחי "אישור ביטוחי הספק"  לחוזה (1) 4טופס  .א

 הספק.

לחוזה "הצהרת הספק פטור מאחריות לנזקים", כשהיא חתומה  ((2) 4טופס  .ב

 כדין על ידי הספק. 

לחוזה "הצהרת תנאים מיוחדים לעבודות בחום", כשהיא   (2) 4טופס  .ג

 חתומה כדין על ידי הספק

החתום כאמור, מתחייב הספק  (1) 4טופס בנוסף להמצאת אישור ביטוחי הספק  5.4.5

ימציא לו הספק  "(הדרישהכי בכפוף לקבלת דרישה בכתב מהמזמין )להלן: "

)ארבע עשרה( ימים ממועד קבלת הדרישה, העתקים מתוספות העדכון  14בתוך 

 "(.מסמכי הביטוחלפוליסות הביטוח הנדרשות )להלן: "

בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת מובהר  5.4.6

פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה 

 הסתייגויות להוראות הביטוח ו/או לדרישות הביטוח ו/או למסמכי הביטוח.

ילו מובהר בזאת במפורש כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לא 5.4.7

מהוראות הביטוח ו/או דרישות הביטוח ו/או לאיזה ממסמכי הביטוח שנמסרו על 

ידי הספק, המזמין יתעלם מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי 

 המכרז, החוזה ונספחיהם.

למען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת העתקים מקוריים של  5.4.8

, בנוסחה הצהרה על מתן פטור מאחריות  (2) 4טופס  מסמכי הביטוח, לרבות



8 

 

המקורי חתומה כדין על ידי המציע, המזמין יהא רשאי למנוע ממנו את מועד 

 תחילת ביצוע העבודות בשל אי הצגת המסמכים כנדרש.

לעיל, מובהר בזה, כי במקרה של אי  5.4בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  5.4.9

יהא המזמין רשאי לראות  לעיל, 5.4המצאת מסמכי הביטוח, כאמור בסעיף 

במציע )הספק( כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של המציע )הספק( 

 במכרז.

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי  5.4.10

, המהווים אישור והצהרת המציע כי אלא בחתימה וחותמת של המציעהמבטחים 

בדק עם מבטחיו ואין להם כל הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים 

 הביטוחיים הנדרשים.

 

 

 לוחות זמנים למכרז .6

 להלן טבלה המרכזת את לוחות הזמנים במכרז: .6.1

 שעהותאריך  הפעילות

 05.05.2020בתאריך  מועד תחילת קבלת מסמכי המכרז

 26.05.2020בתאריך  לבקשת הבהרותמועד אחרון 

 12:00בשעה  14.05.2020בתאריך  מועד סיור הקבלנים/כנס מציעים

 11:00בשעה  11.06.2020 בתאריך מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז

 01.01.2021 תוקף ההצעה

 01.01.2021 תוקף ערבות המכרז

 

לשנות ו/או לדחות את המועדים המזמין יהיה רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי,  .6.2

המפורטים לעיל, בתקופה קצובה נוספת, אחת או יותר, ולמי מהמציעים לא תעמוד כל טענה 

 ו/או דרישה בקשר לשינוי ו/או הדחייה כאמור.
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 קבלת מסמכי המכרז .7

-בדוא"ל )אילעיל,  6.1המכרז ניתן לקבל, החל מהמועד הקבוע בטבלה בסעיף  מסמכיאת  .7.1

במשרדי התאגיד או  raanana.co.il-naamak@meiבקשה מסודרת בדוא"ל  מייל( ע"י הגשת

-072-2772735/072טלפון  ,רעננה אצל הגב' נעמה קדמי 56ברחוב אחוזה )בתיאום מראש( 

2772772. 

 מועד הגשת ההצעות .8

מהמועד הקבוע בטבלה בסעיף על המציע להגיש את הצעתו במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר  .8.1

"(, לתיבת המכרזים המוצבת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז)להלן: " לעיל 6.1

 .במשרדי המזמין 

הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת לא  .8.2

 יתקבל ויגרום לפסילת ההצעה. 

המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד האחרון  .8.3

 להגשת ההצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודעה שתשלח לכל משתתפי סיור הקבלנים.

 

 שת ההצעותאופן הג .9

על המציע להגיש את הצעתו במעטפה המיועדת לכך, עליה יצוין אך ורק: "הצעה למכרז מס'  .9.1

 ". פרט לכך לא יצוין על גבי המעטפה כל סימן הכר נוסף. 005/2020

בנוסף על המציע לצרף להצעתו את מסמכי המכרז )לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות  .9.2

חתומים על ידי המציע, וכן את הערבות הבנקאית, שנשלחו למשתתפים במכרז( כאשר הם 

 ויתר האישורים והמסמכים כנדרש בתנאי המכרז.

מובהר בזאת למען הסר ספק כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה  .9.3

 למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד. 

 

 חתימות  .10

 מכי ההצעה, לרבות בכל עמוד של ספר המכרז. על המציע לחתום על כל מסמך וכל עמוד ממס .10.1

הנדסיים אשר יוגשו בכריכה )לא בקלסר(, תספיק חתימת המציע על -לגבי מסמכים טכניים .10.2

  גבי הכריכה בלבד. 

בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז  .10.3

 ובתנאיו. 

 

 בדיקת האתר  .11

לביצוע העבודות, ולהשיג בעצמו ועל חשבונו את כל המידע על המציע לבקר באתר המיועד  .11.1

 שדרוש לו לשם הכנת והגשת ההצעה.

mailto:naamak@mei-raanana.co.il
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 6.1סיור הקבלנים למציעים המעוניינים להשתתף במכרז, יערך במועד הקבוע בטבלה בסעיף  .11.2

 א', רחוב הרב ניסים7מכון  –באתר העבודות לעיל במשרדי המזמין. ההתכנסות לסיור תהיה 

 רעננה.

בזאת, כי המזמין יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לקיים סיור קבלנים/מציעים מובהר  .11.3

נוסף, לרבות על מנת לאפשר את השתתפותם במפגש של מציעים שלא השתתפו בסיור 

 .ו/או בשל עמידה בתקנות/הנחיות/צווים בשל מגפת הקורונה המקורי

המציעים לא יחייבו את /מוצהר ומובהר, כי דברים אשר יאמרו במהלך סיור הקבלנים .11.4

המזמין, לא יהוו מצג כל שהוא ואין בהם כדי לסתור את מסמכי המכרז. בעצם השתתפותו 

בסיור הקבלנים/המציעים כאמור נותן המציע את הסכמתו לתנאי זה. מבלי לגרוע מהאמור, 

לא יהיה תוקף לכל התייחסות של המזמין לתנאי המכרז במהלך הסיור, אלא אם היא באה 

 ר מכן לידי ביטוי במסמך הבהרות בכתב.לאח

המציעים, בין שהשתתפו בסיור הקבלנים/מציעים ובין שלא, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה  .11.5

 בקשר לסיור.

 

 תוקף ההצעה .12

 לעיל.  6.1ההצעה תהיה בתוקף עד המועד הקבוע בטבלה בסעיף  .12.1

ופה נוספת המזמין יהא רשאי לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעתם למכרז לתק .12.2

שתקבע על ידו, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, וכל אחד מהמציעים מתחייב להאריך את 

 תוקף ההצעה מיד עם קבלת דרישת המזמין לכך.

 

 דין חל .13

הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם 

טי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת לכל דין, והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפ

 ההצעות.

 הצעה בודדת  .14

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט במציע, או הנשלט  .14.1

על ידו, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם בו. לצורך כך מוגדר המונח "שליטה" 

-הכללית או הזכות למנות יותר ממזכויות ההצבעה באסיפה  50%-כאחזקה של למעלה מ

 מהדירקטורים. 50%

 לא תותר הגשת הצעה משותפת לשני גופים משפטיים.  .14.2
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  –אופן בחינת ההצעות  .15

עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז ולפני פתיחת המעטפות יפקיד התאגיד אומדן של  .15.1

בעלת  אחוז ההנחה המקסימלי האפשרי. מובהר ומודגש כי התאגיד יהיה רשאי לפסול הצעה 

מהאומדן המקסימלי הנחה  10%חורגת בשיעור העולה על  הציון המשוכלל הגבוה ביותר ה

 ר שאפשרה למציע להשמיע את טענותיו בפניה בהקשר זה(.האפשרי לפי שיקול דעתה ולאח

 10%אם האומדן של שיעור ההנחה המקסימלי מטעם התאגיד הינו  לשם הדוגמא בלבד:

  אזי יחול התנאי לעיל. , 25%והמציע נתן הצעה של 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל, לצמצם, להגדיל או לשנות את היקף העבודות, וכן  .15.2

ויים בתכניות תוך כדי מהלך העבודה, מבלי שדבר זה יגרום לשינוי במחירי להכניס שינ

 היחידה.

מובהר בזאת כי תוספות ו/או הפחתות ו/או שינויים בעבודות שבגינם יהיה שינוי במחיר  .15.3

החוזה, יהיו אך ורק תוספות ו/או הפחתות ו/או שינויים בעבודות שנדרשו ואושרו על ידי 

 המזמין מראש ובכתב.

ר כי העבודה תתבצע בתוך מכון פעיל וכי לא ניתן לעצור את העבודה. ייתכן והקבלן  מובה .15.4

יצטרך לעבוד בשעות לא שגרתיות לרבות עבודות ערב, לילה סופי שבוע וחגים וכל מועד אחר 

שיידרש בהתאם לאילוצים בשטח, לא תשולם כל תוספת כספית בגין עבודות בשעות לא 

 שבון במחירי הצעתו.שגרתיות והקבלן ייקח זאת בח

בחותמו על ההצעה ובהגשתה מצהיר המציע כי ראה את כל מסמכי המכרז, וכי מחיר הצעתו  .15.5

 נקבע בהתחשב בכל התנאים הכלולים בהם. 

 

 הבהרות ושינויים .16

המזמין רשאי, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא, ו/או  .16.1

לשלוח למשתתפי סיור הקבלנים/מציעים מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או 

הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתו, 

 הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים.  בין על פי דרישת

אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק  .16.2

כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו להודיע על כך בכתב למזמין, 

-naamak@meiני באמצעות דואר אלקטרוני למזמין, לידי נעמה קדמי בדואר אלקטרו

raanana.co.il   לעיל. על המציע לוודא קבלת  6.1לא יאוחר מהמועד הנקוב בטבלה שבסעיף

 .072-2772735/772הדוא"ל עם הגב' נעמה קדמי בטלפון 

הפניה תכלול פרטים כדלקמן: פרטי השואל, כתובת דוא"ל, שם המכרז, מס' עמוד, הסעיף  .16.3

בלבד  WORDבמכרז אליו מתייחסת השאלה ופירוט השאלה. השאלות תוגשנה על גבי קובץ 

  (:PDFבטבלה במבנה הבא )לא יתקבלו מסמכים סרוקים או מסמכים בפורמט 

mailto:naamak@mei-raanana.co.il
mailto:naamak@mei-raanana.co.il
mailto:naamak@mei-raanana.co.il
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סעיף במכרז/  מס' עמוד  מס"ד
 הסכם 
 השאלה פירוט  .1

 

תשובות תשלחנה בכתב, במידת הצורך, לכל המשתתפים סיור המציעים. מסמכי התשובות  .16.4

יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה, 

 ולחתום עליהן.

 ושיינתנלמען הסר ספק מובהר בזאת כי המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר  .16.5

למשתתפים במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים )להלן: "הבהרות"( שנמסרו 

 בכתב יחייבו את המזמין. 

בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר  .16.6

האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור 

 בהרה המאוחרת יותר.בה

 

 הסתייגויות .17

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או הערה ו/או מחיקה שיעשו על ידי המציע  .17.1

במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא )להלן: 

 "הסתייגויות"(, רשאי המזמין:

 לפסול את הצעת המציע למכרז;  .17.1.1

 לו לא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן; לראות בהסתייגויות כאי .17.1.2

17.1.3.  ; 

ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין. אם יחליט המזמין לנהוג  .17.2

לפי אחת האלטרנטיבות המנויות לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטתו, רשאי המזמין 

 לפסול את ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע. 

 ת המציעהצהרו .18

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז  .18.1

הכישורים  הציוד, ומסמכי המכרז/החוזה ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע,

והיכולות המקצועיות והאחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא 

 כמפורט במסמכי המכרז/חוזה.  הכל -המכרז

 על המציע לבסס הצעתו על בדיקות ו/או תחזיות שנערכו על ידו ובאחריותו ביחס  .18.2

 לכל נתון רלבנטי להצעתו, ועל המזמין לא תחול אחריות כלשהי בעניין זה. 
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 הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים  .18.3

 ו/או הנתונים ו/או הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו 

 ונבדקו על ידו, וכי למזמין ו/או מי מטעמו לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי 

 המציע בגין הנתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלו. 

ל טענה בדבר טעות מובהר בזאת כי כ )ב'(1מציע יחתום על טופס מס' הבהמשך לאמור לעיל,  .18.4

 או אי הבנה בקשר 

 לא תתקבל לאחר הגשת  -לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז 

 ההצעה. 

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .19

מבלי לגרוע מכל דרישה אחרת הכלולה במסמכי המכרז, הרי על המציע להגיש יחד עם הצעתו  .19.1

 את המסמכים המפורטים להלן:

 -ו  3ם המצורפים במסמך ה' של מסמכי המכרז )למעט טפסים מילוי וחתימה על כל הטפסי  .19.2

 שימולאו, יחתמו וימסרו למזמין לאחר הודעת זכיה(. 4

 אישור על היות המציע רשום בפנקס הקבלנים בסיווגם ובהיקף הכספי, כנדרש  .19.3

 לעיל. 2.5ו 2.4בסעיף  

המצורף למסמך ה' לצורך הוכחת ניסיונו של המציע כנדרש  5 מס' מילוי וחתימה של טופס .19.4

 לעיל. 2.2בסעיף 

 (.61439מסמכי התקשרות/חוזה עם קבלן מוסמך לייצור לוחות החשמל )יצרן מוסמך לתקן  .19.5

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה של המציע.  .19.6

 פי פקודת  אישור תקף מפקיד שומה ו/או רו"ח המעיד על ניהול ספרי חשבונות על .19.7

 מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף. 

אישור תקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות של המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .19.8

 .1976-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, תשל"ו

 הצעת המחיר ואמות המידה לפיהן ייבחר המציע .20

ושלב שני מחיר( הכולל בחינת ההצעות שלבי )שלב ראשון איכות -המכרז הנו מכרז פומבי דו

מבחינת עמידה בתנאי הסף, וצירוף כלל המסמכים הדרושים, ובחינת איכות המציעים באמצעות 

מתן ציון איכותי על בסיס החומר שהוגש על ידי המציעים, ובחינה עצמאית של החברה מול 

דו בתנאי הסף וגם ציון לקוחות המציעים, לרבות ביצוע בחינות עצמאיות נוספות. מציעים שיעמ

, יעברו לשלב הבא, בו תיפתח הצעתם 100נקודות מתוך  60האיכות שלהם יעבור ציון סף של 

הכספית )שתוגש במעטפה נפרדת וסגורה( ותשוקלל ביחד עם מרכיב האיכות כך שמרכיב האיכות 

 מהניקוד המשוקלל. 60%מהניקוד המשוקלל, והצעת המחיר תהווה  40%יהווה 
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 :חירהצעת המ .20.1

 את הצעת המחיר: 1על המציע למלא  טופס מס'   .20.1.1

ברעננה  26-א ו7מחיר המוצע על ידי המציע לביצוע עבודות חשמל ובקרה במכונים שאיבה 
 . כהנחה מול מחירי כתב הכמויות המצורף למסמכי המכרז )"הצעת המחיר לאספקה"(

בעת מילוי  .1בטופס מס' כאשר ההנחה תהיה גלובלית על ככל הסעיפים ולא פרטנית כאמור 
 הצעת המחיר על המציע לנקוב הנחה באחוזים. 

המחירים הנקובים בהצעת המציע הינם סופיים ולא יתווספו אליהם הפרשי הצמדה   .20.1.2
ו/או ריבית מכל סוג שהוא וזאת, אף אם התארכה תקופת ביצוע העבודות, מכל סיבה 

, דהיינו אחוז הנחה שליליכי לא יתקבל שהיא, מלבד המפורט בהסכם. מובהר בזאת 
בהגשת  תוספת של מחיר, וכל סימון יפורש על ידי החברה כהפחתה מן המחיר בלבד.

הצעתו מצהיר המציע, כי המחירים הנקובים בהצעתו יכללו ביצוע מלא של על הפעולות 
וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז, ובכלל זה כל העבודות, הציוד, 

עזר, כוח האדם, עלויות בגין קבלת האישורים לביצוע העבודה וכל החומרים, חומרי ה
 הדרוש לביצוע העבודה על פי מסמכי המכרז.

למזמין שמורה הזכות לבטל, לצמצם או לשנות סעיפים מסוימים של כתב הכמויות, ולהכניס 

עת בתוכניות במהלך העבודה, מבלי שהדבר יגרום לשינוי ההנחה הנקובה בהצ שינויים

 המציע. 

 לתוך מעטפה סגורה נפרדת בתוך מעטפת הצעת תוכנס 1בטופס מס' הצעת המחיר, בנוסח המצוי 

 )מכרז דו שלבי(. המציע והיא תפתח לאחר בחינת הניקוד האיכותי של ההצעות

 שקלול ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה : .20.2

( הגבוה ביותר, וזאת Cמבין ההצעות הכשירות תיבחר ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל )

לגרוע מכל סמכות או זכות של המזמין, לפי כל דין, לרבות מסמכותו לנהל מו"מ  מבלי

 ושלא לקבל הצעה בלתי סבירה, או שלא לקבל כל הצעה שהיא.

מתוך הציון הסופי, ומשקלו של הרכיב הכספי  %40( יהא Aשל הרכיב האיכותי בהצעה ) משקלו

 ון הסופי.מתוך הצי 60%( יהא Rבהצעה )

 
 

  ( תעשה לפי אמות מידה ראשיות אלה:Aבחינת הרכיב האיכותי של ההצעה )

 

ניקוד  אופן ההוכחה  רכיב 
 מירבי 

 אופן הניקוד

 מספר פרויקטים בהם סיפק המציע ציוד .1
והפועלים  2.2מעבר לנדרש בתנאי הסף 

  2014משנת החל 

הצהרה מאושרת לפי 
 5טופס מס' 

כל פרויקט יזכה  50
 5-את המציע ב

נקודות ולא יותר 
 נקודות 50 -מ

חוות דעת לקוחות אספקת ציוד )מזמיני  .2
עבודה או נציגיהם כגון מנהל פרויקט, 

מתכנן, יועץ הנדסי( לגבי טיב הציוד, 

המציע יצרף רשימת 
פרויקטים וממליצים 

30 

 

 

כל פרויקט יזכה 
 -ל 0את המציע בין 

נקודות ולא יותר  6



15 

 

ניקוד  אופן ההוכחה  רכיב 
 מירבי 

 אופן הניקוד

אופן פעולת הציוד, טיב שירות תחזוקה, 
 .2014פרויקטים הפועלים משנת

 
מובהר, כי במקרה שבו למזמינים ו/או 

ות המתכננים / יועצים / מנה"פ למי מצו
של הפרויקט ניסיון קודם עם המציע, 

יהיו רשאים המזמינים  ליתן חוות דעת 
או לקבל חוות דעת מהתאגיד או ממי 

מצוות המתכננים / יועצים / מנה"פ של 
 הפרויקט.

 
כמו כן, המזמינים יהיו רשאים לקבל 

חוות דעת גם מלקוחות או גורמי מקצוע 
-המציע, אשר לא צוינו עלאשר עבדו עם 

 ידי המציע במסגרת הצעתו למכרז.

בטופס  לכל פרויקט
 .5מס' 

נקודות בסך  30 -מ
 הכל. 

 

 

 

מספר תביעות או הליכים משפטיים או  .5
בוררויות בהם היה מעורב המשתתף 

, כתובע או כנתבע, והתקבלו במכרז
בעניינם פסקי דין או פסק בוררות או 

 7-הכרעת דין )להלן: "פסקי דין"(, ב
השנים שקדמו למועד פרסום מכרז זה 

והליכים המתנהלים במועד הגשת 
ההצעות בהן המציע הינו התובע או 

 בע הראשיים או הנאשם.הנת
. 

( אמת מידה זו אינה 1מובהר בזאת: 
כוללת הליכים אשר הסתיימו בהסכמי 

פשרה אשר קיבלו תוקף של פסק דין 
( אמת מידה זו אינה 2בשנים הנ"ל. 

כוללת תביעות נזיקין בין המציע לצד ג' 
]ספקים וקבלני משנה לא ייחשבו כצד 
( 3ג'[, אלא אם יוצג היקף תביעות חריג, 

וכן אינה כוללת תביעות העוסקות ביחסי 
 עבודה בין המציע לצד ג'.

הצהרה מאושרת ע"י 
עו"ד בנוסח המצורף  

בצירוף  7טופס מס' 
רשומות בתי המשפט, 
"דו"ח איתור תיקים 
עפ"י גורם" של בתי 

המשפט בישראל, 
עדכני למועד הגשת 
ההצעה, חתום ע"י 

 אותו עו"ד  

( 0במצב בו אין )  20
, הליכים תביעות

משפטיים, 
 נק' 20 –בוררויות 

 
במצב בו קיימים 

תביעות,  1-2בין 
הליכים משפטיים, 

 נק' 10 -בוררויות

 
במצב בו קיימים 

-ומעלה  3בין 
תביעות, הליכים 

משפטיים, 
 נק' 0 -בוררויות

 

 ( הינה כדלקמן:Aהנוסחה לחישוב ציון מדד האיכות )

 

 X  40%ניקוד   האיכות   של   הקבלן   המציע           
_____________________________________________________ 

 
 ניקוד האיכות המרבי של הקבלן שקיבל 

 את ניקוד האיכות הגבוה ביותר מבין
 המציעים שהגישו הצעה ועמדו בתנאי המכרז
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על אף  .לא תתקבל %60-הצעה אשר ציון האיכות שקיבלה יהא נמוך מ - דרישת סף איכות מינימאלי

 האמור, במקרים מיוחדים, יהא המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו 

 המקצועי והבלעדי, לקבל הצעה שלא עמדה בסף האיכות האמור, וזאת בהתחשב בנתונים   

 וד המינימאלי הבאים: גובה הציון של אותה הצעה, מספר המציעים שקיבלו את הניק  

 הנדרש תחת אמת מידה זו, פער הציונים באותה אמת מידה ופער הציונים הכולל, יתרונות   

 מיוחדים ויוצאי דופן של ההצעה וכיוצ"ב. אין באמור כדי להוות רשימה סגורה.   

 : ( Cשקלול הציון הסופי ) 

בהתאם –יב הכספי ( יחושב תוך שקלול רכיב האיכות והרכiהציון הסופי של כל הצעה )  

 לנוסחה 

 הבאה:   

Ci = 0.6(R1/Ri) + 0.4Ai  

 מקרא :

R1   הצעת המחיר הזולה ביותר מבין משתתפי המכרז עבור הקמת המערכת ושרותי =
 תחזוקה בתקופת האחריות.

Ri  הצעת המחיר של מציע =i .עבור הקמת המערכת 

Ai .ציון איכות = 

 

 אופן קביעת המציע הזוכה
האחרון להגשת ההצעות, ולאחר שתפתחנה ההצעות )למעט ההצעות הכספיות(, לאחר המועד 

יבחן המזמין ו/או מי מטעמו את ההצעות שהוגשו לתיבת המכרזים על מנת לוודא כי הן 

 עומדות במלוא תנאי הסף.

 בשלב השני תערך בחינה וניקוד האיכות של ההצעות.

 הסופי של כל הצעה. בשלב השלישי תפתחנה ההצעות הכספיות, ויקבע הציון

בין שיקוליו של המזמין בבחירת ההצעה הזוכה, רשאי המזמין להתחשב, בין היתר, באמות 

המידה ו/או בחלק מבין אמות המידה, המעניקות את מירב היתרונות למזמין לבחירת 

 . 1993 –)א( לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג  22ההצעה הזוכה במכרז, והמפורטות בתקנה 

 ינו מתחייב לקבל את ההצעה בעלת הציון הסופי הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא. המזמין א

הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז וההסכם 

 המצורף על נספחיו, הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג.

 –לאחר הגשת הצעה  -וש מכל מציע המזמין רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לדר

כל הוכחה שיראה לנכון, בדבר ניסיונו, מומחיותו, מיומנותו וכישוריו ליתן שירותים מהסוג 

ובהיקף של השירותים נשוא המכרז, וכן יהא רשאי לדרוש ראיות בדבר כושר המימון והרמה 

מין את מלוא המקצועית של המציע, ויהא רשאי שלא לקבל הצעה אם המציע לא יספק למז

המידע להנחת דעתו. כמו כן המזמין רשאי לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו ואת 
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כושרו של המציע לבצע את החוזה נשוא המכרז וכן את ניסיונו של המזמין עם אותו מציע 

בעבר. בנוסף, רשאי המזמין לבצע סיור בבית העסק של המציע לשם התרשמות וזאת 

 ציע. בתיאום מראש עם המ

המזמין יהא רשאי, אך לא חייב, לערוך כל בירור מול ממליצי המציע ו/או מול הלקוחות להם 

ניתן שירות על ידי המציע ו/או כל צד שלישי כלשהו, וכן יהא רשאי לדרוש מן המציע ראיות 

בדבר ניסיונו הקודם בתחום נשוא מכרז זה, ויהא רשאי שלא לקבל הצעה אם המציע לא 

 את מלוא המידע להנחת דעתו.  יספק למזמין

להסרת ספק מובהר בזאת, כי המזמין יהיה רשאי לערוך בירורים ולקבל המלצות ו/או 

התייחסויות הן ביחס לממליצים אליהם הפנה המציע, והן ביחס לכל אדם או גוף אחר, ולא 

או  תהא מוטלת עליו כל חובה, בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן הבירורים או ההתייחסויות

ההמלצות, ו/או את זהות מוסרי המידע, למציע הרלוונטי, או לכל מציע אחר, וזאת, בין 

היתר, לאור הצורך לשמור על אמינות המידע המתקבל, ושמירת זכויות מוסרי המידע, 

 והמציע מקבל על עצמו תנאים אלו בעצם הגשת הצעתו.

מחירה, תנאיה או בשל חוסר המזמין רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל 

התייחסות לתנאי המכרז, באופן שלדעת המזמין מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים בלתי 

 סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 

המזמין יהיה רשאי בכל עת לפני בחירת הזוכה, לנהל משא ומתן עם המציע או כל המציעים ולבוא 

ות השלמת פרטים חסרים או הבהרות לפרטים בדברים עם כל מציע אודות הצעתו, לרב

 קיימים או כל עניין הדרוש לצורך בחירת הזוכה

 הצעת המשתתף תהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה שיחתם בין הזוכה במכרז לבין התאגיד. .20.3

 אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.  .20.4

סיבה שהיא, לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על  המזמין שומר לעצמו את הזכות, מכל .20.5

החוזה ו/או לא לבצעו כולו או מקצתו, לרבות עקב העדר לאישור תקציבי ו/או רגולוטורי, 

 הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין.

אם יחליט המזמין לבטל את המכרז, או שלא לבצע את החוזה ו/או לא לחתום על החוזה,  .20.6

 משתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי המזמין. לא תהיה ל

רשאי המזמין לערוך הגרלה בין או שהציון המשוכלל הינו זהה התקבלו מספר הצעות זהות  .20.7

 .  ההגרלה תתבצע בנוכחות המציעים הנ"ל.כאמור המציעים

 המכרזים )העדפתהתאגיד ייתן עדיפות לתוצרת הארץ כאמור וכקבוע בתקנות חובת  .20.8

 , לפיכך כתנאי לקבלת ההעדפה כאמור, על המציע לצרף 1995 –תוצרת הארץ(, התשנ"ה 

 להצעה אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה, 

 עוטף עזה שהתקיימו בה דרישות התקנות הנ"ל .

 

 הודעה לזוכה והתקשרות .21

 ייה במכרז. המזמין יודיע לזוכה בכתב על הזכ .21.1
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ימים ממועד ההודעה כאמור, יחליף הזוכה את הערבות שהומצאה על ידו בקשר עם  7תוך  .21.2

השתתפותו במכרז בערבות הביצוע, וימציא את יתר המסמכים והאישורים שעליו להמציא 

( חתום כדין על ידי מבטחיו לרבות 1) 4)טופס כמפורט בחוזה, לרבות אישור קיום הביטוחים 

 ויחתום על החוזה. הצהרת הספק "פטור מאחריות לנזקים", בחתימת הספק ( 2) 4טופס 

ומתן עם הזוכה במכרז לאחר -המזמין יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא .21.3

 זכייתו וקודם לחתימת החוזה. 

לא חתם הזוכה על החוזה /ואו לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש  .21.4

 רשאי המזמין לבטל את זכייתו במכרז ו/או לחלט את ערבותו.  -להמציאו 

רק לאחר מילוי התנאים המפורטים לעיל על ידי המציע הזוכה וחתימת החוזה, יודיע  .21.5

זכייתם במכרז, ויחזיר את הערבות  המזמין, במכתב רשום, ליתר המשתתפים במכרז על אי

 שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז. 

 תנאים כלליים .22

 המציע לא יגיש ולא יהיה מעורב באופן כלשהו, במישרין או בעקיפין, ביותר מהצעה אחת. .22.1

החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול על הסף מציעים אשר  .22.2

היה לה, או לעיריית רעננה או לתאגיד המים והביוב אחר או לגורם ממשלתי או עירוני אחר 

)לרבות חברות ממשלתיות, עיריות וחברות עירוניות(, ניסיון שלילי עמו או עם גורם הקשור 

ם לא עמדו בסטנדרטים הנדרשים לעבודה, לרבות העדר עמידה בלוחות עמו, בין היתר, א

זמנים לביצוע או שקיימת לגביהם חוות דעת שלילית על טיב עבודתם. החברה רואה בהגשת 

 ההצעה על ידי המציע, הסכמה לפניה מסוג זה לגורמים כאמור לעיל. 

עה במקרה בו היא מבלי לגרוע מסמכותה על פי כל דין, החברה תהא רשאית לדחות הצ .22.3

סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי ההצעה אינה תואמת את תנאי המכרז, אולם היא 

 רשאית גם למחול על פגמים שנפלו בהצעות.

ערבות המכרז תוחזר למציעים, מיד לאחר שייחתם ההסכם עם המציע הזוכה. החברה תהא  .22.4

פני הבנק, אחרי שנתנה למציע רשאית לממש את הערבות, וזאת על ידי הצגת כתב הערבות ב

 הזדמנות להשמיע את טענותיו, בכל מקרה בו המציע:

 נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; או .22.5

 מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; או .22.6

 ז; אוחזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכר .22.7

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם .22.8

 ליצירת ההתקשרות של החברה עם הזוכה במכרז.  
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 החברה רשאית, בכל עת עובר למועד האחרון להגשת ההצעות ועל פי שיקול דעתה  .22.9

יוזמתה     ובין הבלעדי, לשנות את תנאי המכרז ובכלל זה את תנאי ההסכם, וזאת בין ב 

)כנס המציעים(.  4)בקשה להבהרות( או סעיף  13בתשובה לבקשות המציעים כאמור בסעיף 

 שינוי תנאי המכרז ייעשה בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט 

  ו/או שתופץ למציעים. הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

 שמורה הזכות:מבלי לגרוע מהאמור לעיל במכרז זה, לחברה תהיה  .22.10

 שלא לבחור בהצעה כלשהי.   .22.10.1

 לדחות את כל או חלק מההצעות.   .22.10.2

 שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.   .22.10.3

לפסול הצעה שהוגשה בתיאום עם משתתפים אחרים, אם יוכח  .22.10.4

 לכאורה קשר כזה.

 לא לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל הפרטים הנדרשים.   .22.10.5

וזאת גם לאחר תחילת מתן השירותים לשנות את תנאי המכרז,  .22.10.6

 ו/או במהלכם או לבטל אותו בכל עת.

לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או עם מי מהם, לרבות האפשרות  .22.10.7

 שלא לנהל משא ומתן כאמור.

לשקול כל שיקול רלוונטי, לרבות שיקולים תקציביים וכל שיקול   .22.10.8

אחר וזאת אף לאחר בחירת ההצעה הזוכה, ולא תהיה למי מן 

משתתפים בהליך זה, לרבות המציע שיזכה בו, כל דרישה או ה

 תביעה בגין החלטת החברה כאמור.

במקרה בו תוגש במכרז זה הצעה יחידה, או במקרה בו תיוותר   .22.10.9

הצעה יחידה לדיון בפני ועדת המכרזים של החברה, החברה תהא 

רשאית לבחור באותה הצעה יחידה כהצעה זוכה, או לחילופין תהא 

 החליט על ביטול המכרז, לפי שיקול דעתה הבלעדי.רשאית ל

החברה שומרת לעצמה את הזכות לראות בהצעות שלא ייבחרו "כשיר שני" בהתאם  .22.11

לדירוג כל הצעה כאמור, וזאת למשך כל תקופת ההצעה כמפורט לעיל, ובמידה 

וההתקשרות עם המציע שייבחר כזוכה לא תצא אל הפועל או תבוטל, מכל סיבה שהיא, 

רה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לקבל את הצעת המציע הבא בדירוג או כל החב

 הצעה שהיא. 

תנאי יסודי למימוש הזכייה ולשכלול הודעת הזכייה לכדי קיבול ההצעה, הינו, בין היתר,  .22.12

 הביטוחים כנדרש בהסכם וחתימת החברה על ההסכם.ממסמכי  םהמצאת העתקי
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בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל,  .22.13

 בהתאם לכל דין.

המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מאת החברה  .22.14

 בגין הוצאות אלה.

המציע אחראי לבדיקת מסמכי המכרז וכל התנאים והנסיבות העשויים להשפיע על  .22.15

 הצעתו ועל מתן השירותים כאמור בתנאי המכרז.

ציע מאשר עם הגשת הצעתו, כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז, קרא והבין אותם, המ .22.16

 וכי הוא מקבל על עצמו את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות האמורות בהם.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע יהיה מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או  .22.17

ידיעה בגין המכרז ו/או בכל  תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא לרבות אי הבנה ו/או אי

הכרוך ו/או הקשור בו ו/או הנובע ממנו לרבות הוראותיו, תנאיו דרישותיו, אופיו, דרך 

ואופן ביצועו, והמציע מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא 

 כאמור.

כרז זה בפני הובא עניין הנוגע ו/או הקשור ו/או הנובע ממ -עיקרון ה"עיפרון הכחול" .22.18

ערכאה שיפוטית מוסמכת ופסקה אותה ערכאה מוסמכת, כי הוראה מהוראות מסמכי 

מכרז זה פסולה, משום שאינה עומדת בדרישות הדין ו/או מכל טעם אחר, תיראה אותה 

הוראה כאילו צומצמה במידה הפחותה ביותר הנדרשת כדי שתעמוד בתוקפה. ביטול או 

אות מכרז זה, והוראות אלו תיוותרנה בתוקף מחייב צמצום כאמור לא יפגע ביתר הור

זולת אם ועדת המכרזים של המזמין תחליט, לפי שיקול דעתה המוחלט, כי עקב ביטול 

 או צמצום כאמור יש לערוך במסמכי המכרז שינויים נוספים או לבטל את המכרז.

ת בהקשר ועדת המכרזים של המזמין מבהירה, כי היה ותהיינה פניות לערכאות משפטיו .22.19

למכרז, אין היא, או כל גורם הקשור עמה ו/או הפועל מטעמה עושה כלפי המשתתפים 

במכרז כל מצג בעניינם ובעניין האפשרות שצו שיפוטי יעכב ו/או יגביל ו/או ישנה את 

 הליכי המכרז ו/או את תנאיו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור במכרז זה, בחתימתו על הצעתו במכרז ובהגשתה מאשר  .22.20

המציע, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ועדת המכרזים של 

המזמין, כלפי המזמין ו/או כלי כל גורם אחר הקשור עמם ו/או הפועל מטעמם, לא לגופם 

של דברים ולא לעניין הוצאות שהוציא ו/או נזקים מכל מין וסוג שהם, אשר נגרמו לו 

להערכתו לזכייה אפשרית, בכל הנובע מהחלטות בהכנת הצעתו ובכל הקשור למכרז ו

שתקבל הערכאה השיפוטית, לרבות אם בשל החלטות כאמור יעוכבו הליכי המכרז, 

 ישונו תנאי המכרז או יבוטל המכרז.

 

 
_____________________________________ 

 מי רעננה בע"מ
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 החוזה–מסמך ב' 

 

 

 
 _________ לשנת_______;שנערך ונחתם ב __________ ביום ____ לחודש 

 

 

 

 
 ""מי רעננה בע"מ  :   ב י ן

 רעננה; 56רח' אחוזה מ
 "(המזמין)להלן: "

  

 

 
 _________________  :   ל ב י ן

 מרח' ________________
____________________ 

 "(הספק)להלן: "

 

 

 

 

 
וכל יתר הדרוש 26-א ו7והמזמין מעוניין לבצע עבודות חשמל ובקרה במכוני שאיבה  ו ה ו א י ל 

לביצוע העבודות בהתאם לתנאים המפורטים בכל מסמכי המכרז וחוזה זה )להלן: 

 (.לוחות החשמל" ו/או הפרויקט" ו/או "העבודות"

 לביצוע העבודות, והספק הגיש הצעה למכרז. 005/2020המזמין פרסם מכרז מס'  ו ה ו א י ל

בצע את העבודות בהתאם לכל הוראות מסמכי והספק זכה במכרז, והוא התחייב ל  ה ו א י ל

חוזה זה ונספחיו, להצעת הספק ולדרישות הרשויות המוסמכות, המכרז, הוראות 

 לרבות חברת החשמל.

 .ברצון הצדדים להעלות על הכתב את המוסכם ביניהםו  ו ה ו א י ל

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

  כללי .1

 המבוא לחוזה זה והנספחים אליו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  .1.1

מובהר בזאת כי כל מסמכי המכרז מצורפים כנספח לחוזה זה ומהווים חלק בלתי  .1.2

 נפרד ממנו.
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המזמין מוסר בזאת לספק, והספק מקבל בזאת מאת המזמין את ביצוע העבודות,  .1.3

 הכל בהתאם ובכפוף לתנאי חוזה זה ונספחיו.

הספק מאשר כי קרא ובדק את תנאי החוזה ונספחיו )לרבות כל מסמכי המכרז,  .1.4

כולל המפרט הטכני והתוכניות(, וכי ידועים וברורים לו לאשורם כל התנאים 

וההתחייבויות המפורטים בו, וכי יש בידיו את כל הדרוש לשם ביצוע העבודות, וכי 

ובהתאם להוראות,  הוא יבצע את העבודות בהתאם לתנאים ולנתונים הנ"ל,

 להנחיות ולתנאים שיקבל מדי פעם בפעם מאת המזמין.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הספק: .2

לבצע את העבודות בהתאם לקבוע במסמכי המכרז, להנחיות התכנון שבמפרט  .2.1

הטכני, הכל על חשבונו ואחריותו של הספק. מובהר בזאת כי הספק חייב לקבל 

 וחברת החשמל לתכנון המפורט, בטרם יחל הספק בעבודות. אישור מאת המזמין

-א ו7לספק את כל הציוד הדרוש לביצוע עבודות החשמל והבקרה במכוני השאיבה  .2.2

, ברמה ובאיכות מעולים, תוך מילוי כל דרישות המפרטים הטכניים ו/או התקנים 26

חשבונו  המחייבים על פי לוח הזמנים לשביעות רצונו המלאה של המזמין, הכל על

 ואחריותו של הספק. 

לבצע את כל התשתיות הדרושות להתקנת לוחות החשמל , הכל על חשבונו  .2.3

 ואחריותו של הספק.

לעמוד בקשר עם נציגי המזמין, ולתאם עימם את דרכי ושלבי ביצוע תכנון, אספקה  .2.4

וכן לקבל ולמלא אחר כל הוראות המזמין. לעמוד בכל הוראות הבטיחות, בקשר 

ערכות הנ"ל. אולם מודגש בזאת, כי מתן הוראות כלשהן לספק לא להתקנת המ

 ישחרר את הספק מאחריות ו/או התחייבות כלשהי.

לבצע את העבודות בהתאם להוראות חוזה זה, ולהיות אחראי לפעילותם התקינה  .2.5

של לוחות החשמל, הכל על חשבונו ואחריותו של הספק. מובהר בזאת כי הספק 

חשמל מבלי לפגוע במערכות החשמל האחרות, והוא יהיה יבצע את התקנת לוחות ה

אחראי לכל נזק שיגרם למערכות הנ"ל עקב עבודתו. ככל שלצורך התקנת לוחות 

החשמל יידרש הספק להזיז ו/או לבצע שינויים כלשהם בחדרי החשמל בהם יותקנו 

לוחות החשמל, עליו יהיה לקבל את אישור המזמין מראש ובכתב, כאשר כל 

ם ותוכניות שיוכנו לצורך קבלת אישור המזמין כאמור, יהיו על חשבון המסמכי

 הספק בלבד.

לקבל את כל האישורים וההיתרים הדרושים מכל הרשויות המוסמכות, לרבות  .2.6

חברת החשמל, לצורך תכנון והתקנת לוחות החשמל, וכן לצורך חיבורו לרשת 

 החשמל, הכל על חשבונו ואחריותו של הספק.
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יום בטרם השלמת התקנתם של לוחות החשמל, תיק  15המזמין, להעביר לידי  .2.7

מתקן, הכולל את כל המידע והמסמכים הדרושים להפעלתם התקינה והרציפה של 

לוחות החשמל, לרבות ההיתרים והרישיונות הרלוונטיים, מפרטים טכניים, פרטי 

יות הוראות הפעלה, הנחציוד, תוכניות מדידה, כללי בטיחות, תעודות אחריות, 

לאיתור התקלות, הוראות לאחזקה מונעת, רשימה של החלקים המותקנים עם 

וכיוצ"ב.  הנתונים הטכניים שלהם וכו' וכן רשימת חלקי חילוף מומלצים לרכישה

המידע והמסמכים יועברו במרוכז, "בתיק מתקן" ובעותק קשיח )מודפס( וכן 

 DWGיועברו בקבצי . תוכניות עדות של תוואי כבלי החשמל CDבקבצים על גבי 

 בקואורדינטות ארציות חדשות.

לתחזק את לוחות החשמל במשך תקופת הבדק והאחריות )שנתיים החל ממועד  .2.8

מסירתם למזמין(, בהתאם להוראות החוזה, המפרט הטכני, הוראות יצרני הציוד 

והנחיות היועץ ההנדסי מטעם המזמין, ובכלל זה, לבצע את כל עבודות התחזוקה 

חזוקת שבר מלאה, ולקיים תיעוד מתאים בספר אחזקה של לוחות השוטפת ות

 .החשמל על ביצוע הפעולות הנ"ל

לשמור על כל כללי ונהלי הבטיחות והגיהות באתר כנדרש על פי כל דין, לרבות  .2.9

מס'  בהתאם למפורט בנספח הבטיחות המצורף כנספח להסכם זה )מסמך ה', טופס

פק קנסות בגין עברות בטיחות ועברות (. למזמין שמורה הזכות להטיל על הס8

וכן קנסות  בתוספת מע"מ, לכל מקרה₪,  500משמעת שונות באתר בסכום של 

מודגש ומובהר בזאת כי עבודה בשטחים שבאחריות מקורות  .18כמפורט בסעיף 

מחייבת תדריך בטיחות של ממונה בטיחות של חברת מקורות בטרם ביצוע 

 העבודות.

וחות החשמל למזמין, מתחייב הספק להעמיד לרשות המזמין בנוסף, וטרם מסירת ל .2.10

כח אדם מקצועי לצורך הדרכה מקצועית בכל הקשור להפעלה ותחזוקה של לוחות 

 החשמל.

תכולת העבודות נשוא המכרז זה כוללות את כל המרכיבים הנדרשים במפרט ובכתב  .2.11

ינה של הכמויות, לרבות מרכיבים שלא מפורטים אך נדרשים להבטחת פעולה תק

 לוחות החשמל.

 תקופת החוזה .3

תקופת הבדק החוזה יכנס לתוקפו עם חתימת שני הצדדים ויסתיים בתום  .3.1

תקופת )להלן: " והאחריות, היינו שנתיים ממועד ההפעלה של לוחות החשמל

 "(. החוזה

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזאת כי תקופת הביצוע של העבודות )עד מסירת  .3.2

  חודשים ממועד מתן צו התחלת עבודה 12הינה המערכת למזמין( 

מוסכם הזאת כי המזמין יהיה רשאי, אך לא חייב, להאריך את תקופת האחזקה,  .3.3

 באותם התנאים, לתקופה נוספת כפי שתיקבע על ידו.



24 

 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בתום תקופת החוזה, מכל סיבה שהיא, יהיה  .3.4

צמו ו/או באמצעות אחרים, הכל על פי המזמין רשאי לתחזק את לוחות החשמל בע

שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, ולספק לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה 

 בהקשר זה.

 התמורה .4

תמורת ביצוע כל התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה מתחייב המזמין לשלם  .4.1

בהתאם לתנאי המכרז  המפורטים בכתב הכמויות והמחיריםלספק את הסכומים 

 , וזאת בהתאם לתנאי התשלום המפורטים להלן.הספק/המציעהמחיר של והצעת 

הינם קבועים וסופיים, ולא  הנקובים בכתב הכמויותמוסכם בזאת, כי המחירים  .4.2

יתווספו אליהם הפרשי הצמדה ו/או ריבית מכל סיבה שהיא, והם מהווים את 

ותיו על פי חוזה התמורה המלאה והסופית המגיעה לספק בגין ביצוע כל התחייבוי

 זה ונספחיו על כל הכרוך בכך.

התמורה הסופית  המחירים הנקובים בכתב הכמויות, מהווים אתמובהר בזאת כי  .4.3

והמוחלטת המגיעה לקבלן, ויכללו את כל ההוצאות מכל מין ו/או סוג שהוא 

הדרושות לשם ביצוע העבודות במלואן, לרבות אך לא רק עלויות התכנון, הרישוי, 

לוחות החשמל, שמירה, אחסנה, החומרים, המוצרים, האנרגיה, כוח אספקת 

האדם, וכל יתר הדרוש לקיום התחייבויות הקבלן על פי החוזה, בין אם פורטו וצוינו 

 באופן מפורש ובין אם לאו. 

 כל התשלומים על פי הסכם זה ישולמו כנגד חשבונית מס כדין. .4.4

כל סכום שיהיה חייב בניכויו על  המזמין רשאי לנכות מהסכומים שישולמו על ידו .4.5

 פי הדין ו/או חוזה זה.

כל המיסים, המכסים, מיסי נמל, שחרור סחורה ע"י עמיל מכס, ההיטלים ותשלומי  .4.6

החובה, פרט למס ערך מוסף, הנובעים מהעסקה נשוא חוזה זה, יחולו על הספק, 

 וישולמו על ידי הספק.

במחירי הציוד והחומרים, אשר מוסכם במפורש כי שום תנודות בשכר העבודה או  .4.7

על הספק לספקם לפי החוזה )כולל הוצאות הובלתם למקום העבודות(, לא ישנו את 

 שכר החוזה.

נגרם עיכוב על ידי הספק בביצוע העבודות ולא ניתנה לספק ארכה לפי דרישתו הוא  .4.8

יקזז המזמין מהתמורה המגיעה לספק פיצויים מוסכמים  –להשלמת העבודות 

מודגש ומובהר בזאת, כי כל עיכוב בביצוע  לכל יום איחור.₪  2,000של מראש בסך 

פרויקט זה יסב למזמין נזק כספי כבד, לרבות בגין אובדן הכנסות ממכירת חשמל 

 ממתקן המעכלים האנאירובים.
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במידה ותשלום של סכום כלשהו לזכות הספק, יעוכב ע"י המזמין שלא באשמת  .4.9

למדד המחירים לצרכן עבור הסכום המעוכב הספק, תשולם לספק תוספת הצמדה 

בהתאם לתקופת העיכוב. במקרה הנ"ל לא תשולם כל תוספת ריבית לסכום שישולם 

 .לזכות הספק

 

 אופן הגשת חשבונות  

על מנת למנוע אי הבנות ו/או עיכובים בתשלום, יגיש הקבלן כל חשבון באמצעות  .4.10

מערכת ממוחשבת שבבעלות המזמין, שיועבר לבדיקת ואישור ראשון של המפקח 

ושל המזמין. חשבונות שלא יוגשו במערכת הממוחשבת יפסלו והמזמין לא יהיה 

במערכת יוגש החשבון אחראי על העיכוב בתשלום. לאחר אישור ראשון של החשבון 

 לאישור סופי לתשלום ע"י המזמין כולל חתימת הקבלן והמפקח. 

למען הסר ספק, מודגש בזאת, כי הגשת חשבונות למשרדי המזמין, או העברתם דרך  .4.11

עובדי המזמין, במקום הגשתם למפקח, כאמור לעיל, עלולה לעכב את תהליך 

ם. יובהר בזאת כי לקבלן לא , ולגרום לאיחור במועד התשלואישורםבדיקתם ו/או 

תהיינה דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כלשהן בקשר לאיחורים כאמור. למען 

הסרת ספק מוצהר בזאת שתאריך שיוטבע )אם יוטבע( ע"ג החשבונות עם כניסתם 

למזכירות המזמין לא ייחשב כתאריך הגשתם, והתאריך הקובע יהיה בכל מקרה 

 תאריך קבלתם על ידי המפקח. 

החשבונות שיגיש הקבלן למפקח יהיו מקוריים )לא עותקים או צילומים( וחתומים  .4.12

על ידי הקבלן, ולא יוגשו באמצעות פקסימיליה. החשבון יהיה ערוך במתכונת זהה 

מספור זהה של סעיפים, עם חלוקה לפרקים ותת  לרבותלזו של כתב הכמויות, 

תית ובראש כל דף, סיכומי פרקים, סיכומי ביניים )"להעברה" ו"מהעברה"( בתח

פרקים ותת פרקים, דף ריכוז וכיו"ב. חשבונות שיוגשו שלא בהתאם לאמור בסעיף 

 זה, לא יטופלו ולא יועברו לתשלום, וייראו כאילו לא הוגשו. 

לאחר השלמת כל אחת מאבני הדרך המפורטות להלן, יגיש הספק למפקח חשבון על  .4.13

העבודות שבוצעו עד לאבן הדרך אליה מתייחס כל נספחיו, שיפורטו בו ערכן של כל 

 החשבון:

 

 :26אבני דרך לתשלום עבור עבודות במכון 
 

 אחוז לתשלום פירוט השלב  

 10% אישור תכניות ומסמכים ע"י המזמין 1

2 
אישור לוחות חשמל אחרי ייצור במפעל ע"י המזמין 

 30% או מי מטעמו
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3 
, הצבת וקיבוע לוחות ישניםפירוק ופינוי לוחות חשמל 

 20% חדשיםחשמל 

 40% הפעלת והרצת המתקן 4

 100% סה"כ  
 
 

 א':7אבני דרך לתשלום עבור עבודות במכון 
 

 אחוז לתשלום פירוט השלב  

 10% אישור תכניות ומסמכים ע"י המזמין 1

2 
אישור לוחות חשמל אחרי ייצור במפעל ע"י המזמין 

 20% או מי מטעמו

 5% פירוק ופינוי מבנה וד"ג קיימים 3

4 
הקמת מבנה לוחות חשמל חדש לרבות התקנת לוחות 

 20% חדשים

 10% מול המתקןשהעתקת חיבור חשמל ראשי וח 6

 30% הפעלת והרצת המתקן 7

 5% פירוק ופינוי מבנה ולוחות חשמל ישנים 5

 100% סה"כ  
 

שיבוצעו במסגרת  ד"גמתוכננות עבודות להחלפת  א'7מכון מובהר בזאת כי במתחם  –הערה 
התאמת משטח בטון של מבנה לוחות חשמל קיים מכרז נפרד, העבודות כוללות בין היתר 
 ישן. ד"ג  )לאחר פירוקו(, הצבת, חיבור והפעלת

 
היה רשאי לשנות י והתאגידבלבד  הלשם המחשהינם למען הסר ספק אבני הדרך  .4.14

 .בלעדיהדעתו את אבני הדרך בהתאם לשיקול 

למזמין שמורה הזכות, ע"פ שיקול דעתו הבלעדי, לשלם חלקי אבן דרך, בכל שלב  .4.15

 .בהתאם להתקדמות העבודה בפועל

יום ממועד הגשת החשבון למפקח,  14בדיקת כל חשבון ביניים ע"י המפקח: תוך  .4.16

 יום ממועד הגשת החשבון למפקח. 45והתשלום לספק בתוך 
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 חשבונות ביניים עבור ביצוע העבודות  

)חמישי( לכל חודש יגיש הספק למפקח חשבון על כל  5 -אחת לחודש ועד ליום ה .4.17

נספחיו, שיפורטו בו ערכן של כל העבודות שבוצעו במסגרת כתב הכמויות מיום 

 התחלת ביצוע העבודה עד למועד אליו מתייחס החשבון.

יום ממועד הגשת החשבון למפקח,  14ך בדיקת כל חשבון ביניים ע"י המפקח: תו .4.18

 יום ממועד הגשת החשבון למפקח. 45והתשלום לספק בתוך 

 יובהר בזאת שהגשת החשבונות תבוצע באמצעות מערכת ממוחשבת של התאגיד. .4.19

 

 חשבון סופי לפרויקט 

יום לאחר השלמת אבן דרך  60חשבון סופי עבור מלוא העבודות בפרויקט יוגש תוך  .4.20

ל והשלמת מלוא התחייבויות הקבלן עפ"י החוזה, לרבות לאחר בטבלה לעי 2מס' 

 קבלת תיק מתקן כנדרש בחוזה, והוצאת תעודת גמר לקבלן ע"י המזמין. 

יום ויועבר על ידו לבדיקת המזמין  14החשבון הסופי ייבדק ע"י המפקח בתוך  .4.21

 60ואישורו. היתרה המגיעה לקבלן בחשבון הסופי שיאושר ע"י המזמין תשולם תוך 

 יום ממועד הגשתו למשרדי המפקח כאמור לעיל. 

יובהר כי תשלום החשבון הסופי כאמור לעיל יבוצע רק לאחר קבלת ערבות בדק  .4.22

אוטונומית, אשר תהיה בתוקף למשך תקופת הבדק והאחריות )שנתיים(, בגובה של 

 )ב'( 3 לטופס מס'מסכום החשבון הסופי )כולל מע"מ( בנוסח זהה  5%

הסופי יבוצע רק לאחר המצאת כל המסמכים הדרושים במסמכי תשלום החשבון  .4.23

החוזה, לרבות תוכניות לאחר ביצוע, וכן קבלת כתב העדר תביעות בנוסח המקובל 

 אצל המזמין.

 יובהר בזאת שהגשת החשבונות תבוצע באמצעות מערכת ממוחשבת של התאגיד. .4.24

 

 בדיקת לוחות החשמל .5

המזמין ו/או בא כוחו רשאי לבקר, בכל עת ובכל מקום בו מבצע הספק את  .5.1

התחייבויותיו על פי החוזה, לרבות בבית המלאכה, על מנת לבדוק את ייצור לוחות 

החשמל )או כל חלק מהם(, בכל שלב משלב יצורם או אספקתם, לפני קבלתם, בשעת 

כוחו לבצע את התקנתם או אחרי התקנתם, והספק יאפשר למזמין או לבא 

 הבדיקות האמורות בכל עת מתקבלת על הדעת. 

מבלי לפגוע בכל תנאי אחר מתנאי החוזה, רשאי המזמין או בא כוחו, כבר משלב  .5.2

ההתחלתי, לפסול כל חלק הכרוך בהתקנת לוחות החשמל, וזאת מבלי לפגוע 

בהתחייבויות הספק לגבי טיב ואיכות לוחות החשמל גם לאחר אספקתם והתקנתם 

 מותנה בחוזה.כ
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פסל המזמין, אחד או יותר מהחלקים הכרוכים בהתקנת לוחות החשמל , כאמור  .5.3

לעיל, מתחייב הספק להחליפו מיד, באופן שיתאימו מכל הבחינות  5.2בסעיף 

 למותנה בחוזה, לרבות במפרט הטכני, כל זאת על חשבונו של הספק.

בין שתעשה על ידי אין לראות בזכות הבדיקה של המזמין כמפורט בסעיף זה,  .5.4

המזמין ובין שלא תעשה, כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי ו/או כדי לשחרר 

את הספק מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי כל הוראות החוזה ותנאיו. לפיכך, 

מובהר כי זכות הבדיקה הנ"ל מהווה אך ורק אמצעי ביקורת, פיקוח והשגחה על 

 הוראות החוזה במלואן.מנת להבטיח כי הספק מקיים את 

 

 אישור לוחות החשמל לפני ייצורו  .6

מותנה בזאת במפורש, כי הספק לא יחל בייצור לוחות החשמל, בטרם קבלת אישור  .6.1

הן מאת חברת החשמל והן מאת המזמין, לתכנון המפורט של לוחות החשמל,  בכתב,

 לרבות בדבר התאמתו להנחיות התכנון שבמפרט הטכני.

 

 מל  לפני התקנתםאישור לוחות החש .7

מובהר בזאת כי הספק לא יתחיל להתקין את לוחות החשמל, בטרם קבלת אישור  .7.1

בכתב מאת המזמין כי לוחות החשמל מתאים מכל הבחינות לדרישות החוזה, 

 ולתכנון המפורט שהוכן על ידי הספק ואושר על ידי חברת החשמל והמזמין.

חלק מהם, אם לדעתו לוחות המזמין רשאי לדרוש החלפת לוחות החשמל, או כל  .7.2

החשמל, או כל חלק מהם, אינו מתאים לדרישות החוזה, ו/או התקנים הרלוונטיים 

ו/או לדרישות הרשויות המוסמכות, לרבות חברת החשמל, או אם מצא המזמין כי 

הם לוקים בחסרונות ו/או בליקויים, או כי יוצרו לא מאותם החומרים שנקבעו 

 בחוזה ו/או במפרטים.

המזמין את לוחות החשמל ו/או כל חלק ממנו, כאמור לעיל, מתחייב הספק  פסל .7.3

לסלקו, ולהחליפם בלוחות חשמל שיתאימו לדרישות החוזה /ואו דרישות חברת 

ימים מעת שנפסלו כאמור, או אם יקבע המזמין פרק זמן  14החשמל, וזאת תוך 

שנפסלו כאמור,   אחר, תוך אותו פרק זמן. לא סילק הספק במועד את לוחות החשמל

רשאי המזמין, לסלקו לפי ראות עיניו, ולחייב את הספק בכל ההוצאות הכרוכות 

 בכך.

הספק לבדו ישא בכל הוצאות הטעינה, ההובלה והפריקה, הן של לוחות החשמל שנפסלו 

ומוחזרו למחסן הספק, והן של לוחות החשמל שיספקו לאתר המזמין במקום החלקים 

 הפסולים.



29 

 

לוחות החשמל, מתחייב הספק לקבל, באחריותו ועל חשבונו, את כל בטרם התקנת  .7.4

ההיתרים והאישורים הדרושים לצורך התקנת והפעלת לוחות החשמל מאת כל 

הרשויות המוסמכות, לרבות אישור מאת חברת החשמל לצורך חיבור לוחות 

 החשמל לרשת החשמל.

הספק מתחייב, באחריותו ועל חשבונו, לתקן, להיטיב, להשלים ולהחליף, באופן  .7.5

שוטף ו/או על פי דרישתו הראשונה של המזמין ו/או של הרשויות המוסמכות, את 

כל הפגמים, הליקויים, הקלקולים, והחסרונות שיתגלו בלוחות החשמל, אשר סופק 

 הבדק והאחריות(.  על ידו, וזאת במשך כל תקופת החוזה )לרבות תקופת

 

 תקופת הבדק .8

מהמועד שבו לוחות החשמל  שנתייםלצורך חוזה זה, תקופת הבדק והאחריות הינה  .8.1

  בודק מוסמך מטעם המזמין.ע"י  אישורםנמסרו למזמין לרבות 

הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו את כל הפגמים, הליקויים והקלקולים שהתגלו  .8.2

ולהוראותיו של המזמין ועל פי לוח  במהלך תקופת הבדק, בהתאם להנחיותיו

הזמנים שיקבע על ידו. במידה והפגמים, הליקויים או הקלקולים אינם ניתנים 

לתיקון, יהיה ספק חייב להחליף את לוחות החשמל הפגומים על חשבונו בציוד חדש 

או לפצות את המזמין בסכום השווה למלוא עלות האספקה וההתקנה של לוחות 

 החשמל.

ת למען הסר ספק, כי במידה ונתגלו בתקופת הבדק פגמים ו/או ליקויים מובהר בזא .8.3

ו/או פעולה בלתי תקינה של לוחות החשמל, כולם או חלקם, שהקבלן אחראי לו 

כאמור לעיל, תוארך תקופת הבדק, לאחר ביצוע התיקונים ע"י הקבלן ולגבי לוחות 

סיום התיקונים  החשמל התקול בלבד, לתקופה של שנתיים נוספות שיחלו במועד

וקבלתם ע"י המזמין )להלן: "תקופת הבדק המוארכת"(. בתקופת הבדק המוארכת, 

יחולו על הקבלן כל התחייבויותיו בתקופת הבדק המקורית והקבלן יידרש להאריך 

 בהתאמה את ערבות הבדק שניתנה למזמין עד לתום תקופת הבדק המוארכת.

 

 מגבלות בביצוע העבודות .9

ענה בתוך מכון קיים ופעיל ברציפות כל הזמן. לא ניתן להפסיק כל העבודות תבוצ .9.1

את פעולת המכון הנ"ל, ועל כן כל עבודות הפירוק, החיבור למערכות החשמל של 

המכון או הפסקות חשמל דרושות או הפעלות שיש להן השפעה על המערכות החשמל 

 הקיימות יבוצעו רק בתאום ובאישור בכתב של המזמין.

יע בשום תנאי ומצב לפעולה התקינה של המערכות  החשמל והבקרה לא ניתן להפר .9.2

 של המכון .

ייתכן והעבודות יידרשו לביצוע בשעות הלילה ובמועדים לא שגרתיים, בהתאם  .9.3

 להוראות המזמין ובהתאם לנסיבות.
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המקומות שבהם תבוצענה עבודות לפי חוזה זה יהיו רק אותם המקומות שבהם  .9.4

תקנה. הספק יצמצם את כל עבודותיו לאותו תחום, צריכות להתבצע עבודות הה

 ויהיה הדבר ברור וידוע שזכות השימוש ניתנה אך ורק לצורכי הביצוע של העבודות.

הספק, חייב במהלך ביצוע עבודותיו, לתאם עבודתו עם דרישות המזמין ובכך  .9.5

להבטיח פעולה רצופה של המתקנים באתרי העבודות. יתרה מכך, הספק לא יתערב 

 עולת כל אדם אחר העובד עבור המזמין באתרי העבודות.בפ

לקראת סיום עבודתו, יתקן הספק את כל הנזקים שנגרמו )ככל שנגרמו( על ידו או  .9.6

ע"י עובדיו, ציודו, כליו וכו' למתקנים אחרים באתרי העבודות. התיקונים יהיו 

הספק.  כאלה שיביאו את המקומות הניזוקים למצב בו היו לפני שנגרם הנזק ע"י

במידה ויידרש, יהיה הספק חייב להביא את השטח בדיוק לאותו מצב בו היה עם 

תחילת עבודתו, לשביעות רצונו של המזמין. כל התיקונים בהתאם לאמור לעיל, יהיו 

 על חשבון הספק בלבד.

 

 ביטול החוזה .10

המזמין רשאי לבטל מידית את ההסכם בכל אחד מהמקרים הבאים וזאת מבלי  .10.1

 מהתחייבויותיו של הספק שלהלן:לגרוע 

שהספק נפטר, פשט רגל או שהוצא לו צו פירוק )במקרה של חברה( או שמונה לו  .1

 כונס נכסים.

 שהספק הסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר, ללא הסכמת המזמין. .2

 שהספק מעסיק קבלן משנה ללא אישור והסכמת המזמין בכתב. .3

ו/או אינו  סתלק מביצוע החוזהשהוכח להנחת דעתו של המזמין כי הספק ה .4

 .מקיימו כנדרש בהסכם זה

 שהוכח להנחת דעתו של המזמין כי הספק מתרשל בביצוע החוזה. .5

בוטל ההסכם כאמור לעיל ישלם המזמין לספק, בכפוף לשיפוי עבור נזקיו, את התמורה 

 המגיעה לו על למועד ביטול ההסכם, וזאת לסילוק גמור ומוחלט של כל המגיע לספק. 

 

 העדר יחסי עובד ומעביד .11

הספק מצהיר בזאת כי בביצוע החוזה הרי הוא פועל בתור קבלן עצמאי ובלתי תלוי,  .11.1

וכי לא יחולו יחסי מעביד ועובד בין המזמין לבין הספק ו/או עובדיו ו/או כל מי 

 שמטעמו.

הספק מתחייב לשלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודות נושא  .11.2

 יקיים את תנאי עבודה הוגנים כלפי עובדיו.החוזה, ו

 

 אחריות הספק .12
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מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי כל דין, יהא הספק אחראי לכל נזק ו/או אובדן  .12.1

ו/או הפסד שיגרם למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו על ידי הספק ו/או מי מטעמו 

 החוזה.בקשר עם ביצוע החוזה, או תוך כדי ביצוע פעולה או עבודות על פי 

הספק מתחייב שלא לעשות דבר שיהא בו משום נזק, מפגע, מכשול, הפרעה לרבים,  .12.2

ובפרט למזמין ולעובדיו, ולכל המשתמשים באתר המזמין ו/או למבצעי עבודות 

 אחרים המועסקים באתר המזמין.

הספק אחראי לכל נזק לרכוש ו/או לגוף שייגרם לכל אדם, במישרין ו/או בעקיפין,  .12.3

ין ולספק, לעובדיהם ו/או למי שפועל בשמם או מטעמם בשל מעשה או לרבות למזמ

מחדל של הספק, של עובדיו, של שליחיו ושל מי הפועל בשמו או מטעמו בביצוע 

 החוזה או בקשר לכך.

המזמין לא ישא באחריות כלשהי לגבי נזק גוף או רכוש, פגיעה, הפסד או נזק כלשהו  .12.4

 לבאים מכוחו, עקב ביצוע החוזה או בקשר לכך.שיגרמו לספק, לעובדיו, שליחיו, או 

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, הספק מתחייב לפצות את המזמין, בנוסף  .12.5

לכל הוראה אחרת הכלולה בחוזה זה, על כל נזק, הפסד או אובדן שיגרמו, בין 

במישרין ובין בעקיפין, עקב או כתוצאה מאי קיום או הפרה של הוראה מהוראות 

 על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או מי שפועל בשמו או מטעמו. החוזה

הספק מתחייב לשפות את המזמין במלוא כל סכום שהמזמין יחויב לשלם בגין  .12.6

תביעה שתוגש נגדו ושהספק אחראי לה לפי החוזה ו/או הדין, לרבות שכר טרחת 

עו"ד, וכן עבור כל הוצאה שתגרם למזמין בקשר עם הליכים אלה או עם ברור 

 התביעה שתוגש נגדו.

  -ביטוח .13

דין ו/או על פי האמור בחוזה הפי -מבלי לגרוע מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הספק על 13.1

זה, מתחייב הספק כי לפני מועד תחילת העבודות ו/או מתן השירותים נשוא חוזה זה 

 )להלן: "העבודות"( ו/או הצבת ציוד כלשהו באתר העבודות )המוקדם מהמועדים הנ"ל(

על ידו ו/או עבורו, ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות, לרכוש ולקיים על חשבונו הוא, על 

שמו, על שם קבלני המשנה ועל שם המזמין, את הביטוחים, בהתאם לתנאים המפורטים 

אישור ביטוחי למסמכי המכרז )להלן: "(1) 4על ידי הספק בטופס  ביטוח זה  13 סעיףב

 המורשית כדין לפעול בישראל."(, אצל חברת ביטוח הספק

 

 .ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות 13.1.1

 .פרק א' ביטוח העבודות .א

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות המבטח במלוא ערכן את העבודות  

והציוד וכל רכוש אחר בבעלות הספק ו/או המשמש את הספק בביצוען 

 של העבודות בקשר עם חוזה זה.

 .שלישיפרק ב' אחריות כלפי צד  .ב

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, המבטח את אחריותו החוקית של הספק  
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 על פי דין,  בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה.

 .פרק ג' חבות מעבידים .ג

ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של הספק על פי פקודת  

-"ם הנזיקין )נוסח חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, תש

, כלפי כל העובדים המועסקים על ידו ו/או מטעמו ו/או בעקיפין 1980

בביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה לרבות קבלנים, קבלני משנה 

 ועובדיהם.

 .ביטוחי חבויות: 13.1.2

 .ביטוח אחריות מקצועית .א

ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריותו של הספק על פי דין בשל 

בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה תביעה ו/או דרישה 

שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין פגיעה גופנית ו/או נזק מקצועית 

שמקורם במעשה או מחדל רשלני של הספק ו/או מנהליו ו/או עובדיו 

 בקשר עם העבודות נשוא החוזה שבנדון. 

 6מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של 

 . דשים לאחר תום תקופת הביטוחחו

הספק מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה 

 . שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות

יום  14בתוך מזמין להמציא לעל פי דרישת המזמין בכתב, מתחייב הספק 

 העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה.ממועד קבלת הדרישה 

 .ביטוח חבות המוצר .ב

בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב ביטוח לאחריותו של הספק 

 . העבודות המבוצעות על ידי הספק בקשר עם חוזה זה )להלן: "המוצר"(

 12תכלול בין היתר, תקופת גילוי של  מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח

 .  חודשים לאחר תום תקופת הביטוח

עוד עלולה להיות קיימת חובה הספק מתחייב להחזיק בביטוח זה כל 

 . שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות

יום  14על פי דרישת המזמין בכתב, מתחייב הספק להמציא למזמין בתוך 

 ממועד קבלת הדרישה העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה.

 :ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי 13.1.3

הספק מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד ההנדסי שבבעלותו ו/או  .א

בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים 

בביטוחי חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב 

וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד 

לשהו עקב השימוש בכלי הרכב, בגבולות האחריות המקובלים שלישי כ

 בענף הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 



33 

 

כמו כן יערוך הספק ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי כולל בין  .ב

היתר ביטוח לאחריות הספק על פי דין כלפי צד שלישי כלשהו עקב 

מלי בגבול אחריות  בסך של השימוש בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או חש

ש"ח לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.  900,000

בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים 

 הנוגעים לביצוע עבודות קבלניות.

למען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" הינו בהתאם להגדרות הפקודה  .ג

 , על תיקוניה.1970 –וסח חדש[, תש"ל לביטוח כלי רכב מנועי ]נ

זה ייכללו תנאי מפורש בדבר ויתור  13.1.3הביטוחים המפורטים בסעיף  .ד

, ובלבד וו/או עובדי ועל כל זכות תחלוף )שיבוב( כלפי המזמין ו/או מנהלי

שהאמור בדבר הוויתור על הזכות התחלוף )שיבוב( לא יחול לטובת אדם 

 שגרם לנזק בזדון. 

לאמור לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי הספק יבטח על חשבונו הוא למשך בנוסף  13.2

כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש 

אחר שהובא למקום העבודה לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק 

 תנאי חוזה זה ו/או על פי דין. ו/או אבדן אשר הספק אחראי להם לפי

ביטוחי אחריות כלפי צד שלישי וחבות מעבידים הנערכים על ידי הספק כאמור בסעיף  13.3

לעיל, יכסו בין היתר גם את אחריותו של הספק בגין ו/או כלפי קבלנים וקבלני  13.1.1

ר( משנה )בביטוח אחריות מעבידים ככל שייחשבו לעובדיו( ובנוסף )ומבלי לגרוע מהאמו

יורחבו ביטוחי הספק לשפות את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או בגין כל מעשה ו/או 

 "(.יחידי המבוטחמטעמו )להלן: "מהבאים מי בגין מחדל של הספק ו/או 

להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה  הספק מתחייב 13.4

ה בתוקף. עם זאת, את ביטוחי אחריות מקצועית זה, במשך כל  התקופה בה יהיה חוזה ז

וחבות המוצר על הספק להחזיק בתוקף כל עוד קיימת לספק אחריות על פי הדין לכל 

 פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו.

)א'( לעיל )פרק א' העבודות(, יכלול ויתור על כל  13.1.1סעיף ביטוח הספק הנערך על פי  13.5

ף )שיבוב( של מבטחי הספק כלפי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו, ובלבד זכות תחלו

 שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  בזדון. 

לסעיף  מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הספק כפופה 13.6

נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי  "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו

 המבוטח.

פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הספק יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות  13.7

כאמור יורחבו לשפות את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין אחריות שתוטל על מי 

שור ביטוחי הכול כמפורט באי –מהם למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או קבלני משנה מטעמו 

 (.(1) 4)טופס הספק )
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כמו כן יצוין בפוליסת אחריות הספק כלפי צד שלישי, במפורש, כי רכוש המזמין  שבו פועל  13.8

)א'( לעיל בפרק  13.1.1סעיף הספק, אשר לא בוטח על פי הביטוח שנערך בהתאם לסעיף 

לק של הרכוש א' ביטוח העבודות(, ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה למעט אותו ח

 שבו פועל הספק והנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הספק. 

למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות  13.9

בהם פועל הספק במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי, בכפוף לאמור 

 .לעיל

צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, הספק במועד חתימת חוזה זה, כתנאי לקבלת  13.10

ימציא למזמין  העתקים מפוליסות הביטוח אשר ערך בקשר עם חוזה זה לרבות את אישור 

( בנוסח המצורף כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח. (1) 4 טופסביטוחי הספק )

יסודי לקיום  מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הספק חתום כאמור לעיל מהווה תנאי

 החוזה על נספחיו.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הספק להמציא לידי המזמין , לא יאוחר ממועד  13.11

חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, מכתב הצהרה 

 םמטעמ לפטור מאחריות המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות

פטור מאחריות לנזקים", המצורפת לחוזה זה ומסומנת  -לנזקים בהתאם לנוסח "הצהרה 

 .חתום כדין על ידי הספק ((2) 4טופס )

מועד מ, לא יאוחר המזמיןנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הספק להמציא לידי ב 13.12

זה, נספח תנאים חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה 

  ,(3) 4טופס כלחוזה זה ומסומן  מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף

 .כשהוא חתום כדין על ידי הספק

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות  13.13

משנה מטעם הספק, מתחייב הספק לדאוג  קבלןנשוא חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי 

המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם  קבלןכי בידי 

 4טופס לתנאים ולסכומים הנדרשים בסעיף ביטוח זה ובאישור עריכת ביטוחי הספק )

(1).) 

מנהליו למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הספק הוא הנושא באחריות כלפי המזמין ו/או  13.14

ו/או עובדיו בגין מעשה או מחדל בביצוען של העבודות נשוא חוזה זה, לרבות עבודות אשר 

יבוצעו על ידי קבלני המשנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או 

בגין כל אובדן ו/או נזק  מטעם המזמיןמנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות 

הם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני שייגרם למי מ

 באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו. המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה

הספק מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוחי הספק אשר נערכות  13.15

לן ולעשות כל פעולה אשר יידרש ( לעיל ולההספק על ידי ביטוח)זה  13בסעיף כמפורט 

לעשותה על ידי המבטח ו/או על ידי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו כדי לממש את 
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זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של המזמין ו/או 

 מנהליו ו/או עובדיו, על פי פוליסות הביטוח, אם יידרש לכך על ידם.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו, מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על  13.16

י הספק(, מתחייב הספק על יד )ביטוח זה 13לסעיף פי איזה מהביטוחים הנערכים בהתאם 

לפנות באופן מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת 

בדיקת הנזק. מובהר כי על הספק לפעול על פי הוראות נציג הבטוח יגיע ללא דיחוי לאתר ל

 חברת הבטוח ולסייע לו ככל הנדרש, לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.

בנוסף לאמור לעיל, הספק מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב  13.17

ייב לקדמותו מייד לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי פסולת והריסות. הספק מתח

לשאת בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו והמזמין  מתחייב להעביר אל 

הספק את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק, וסכום זה בלבד. למען הסר ספק 

מובהר כי הספק יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח 

לא יהא חייב לספק כל תשלום לכיסוי )לרבות ההשתתפות העצמית(  וכי המזמין  

 ההוצאות כאמור.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בחוזה זה, מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח על פי  13.18

(, בגין נזקי רכוש, ישולמו ביטוח העבודותפרק א' בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות )

למבטח. מוסכם בזה כי פוליסת אחרת בכתב המזמין ישירות למזמין , אלא אם הורה 

הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניין זה. תיקן הספק בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת 

הביטוח כאמור, בשלמותו, לשביעות רצון מנהל העבודה ו/או המפקח מטעם המזמין, או 

שטרם קיבל מהמזמין  תשלום עבור העבודה שניזוקה , מתחייב  המזמין  להורות למבטח 

ב על תשלום תגמולי הביטוח ישירות לידי הספק עד לסכום הדרוש לשם קימום האבדן בכת

 או הנזק.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות המפורטות  13.19

י הספק( לעיל יודיע הספק על כך בכתב למזמין . הספק מתחייב על ידי )ביטוח זה 13בסעיף 

בכל הדרוש למימוש זכויות המזמין ו/או המזמין  ו/או מי מטעם לשתף פעולה עם המבטח 

המזמין על פי הפוליסה ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס הספק, וזאת מבלי לגרוע 

 .םלנהל המשא ומתן בעצמ מהבאים מטעם המזמיןמזכויות המזמין ו/או מי 

לעבודות, על  מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה לעיל ולהלן מוסכם כי בכל מקרה של נזק 13.20

הספק מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת 

 הביטוח ו/או המזמין  ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם.

הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המזמין ו/או  13.21

שיגרמו למזמין  ו/או מנהליו ו/או עובדיו, מנהליו ו/או עובדיו, יהא הספק אחראי לנזקים 

באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי מי 

 מהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור.
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כל מחלוקת בין הספק לבין המזמין  ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו בדבר עלות  13.22

שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק  תיקון נזקים מבוטחים

 את הנזקים מטעם חברת הביטוח.

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הספק יהיה אחראי לשפות את המזמין ו/או  13.23

מנהליו ו/או עובדיו באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי 

קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הספק ו/או  הנובע מהפרה ו/או אי

 מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.

ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל בטוח הנערך על ידי  13.24

ביעה בדבר שיתוף המזמין  וכי מבטחי הספק מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או ת

לחוק חוזה הביטוח  59ביטוחי המזמין , לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף 

 ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי המזמין  וכלפי מבטחיו. 1981 –התשמ"א 

פוליסות ביטוחי הספק הנערכות על פי האמור לעיל ולהלן לרבות כמפורט בנספח אישור  13.25

יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או  ((1) 4טופס ביטוחי הספק )

"(, תקופת הביטוחלשנותם לרעה במשך תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה )להלן: "

 (30שלושים )אלא אם כן תישלח למזמין  ולספק, הודעה בכתב,  באמצעות דואר רשום, 

ו/או לשינוי לרעה  שכאלו יום מראש על כוונתו לעשות זאת. וכי לא יהיה תוקף לביטול 

לגבי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם 

 הימים ממועד משלוח ההודעה. (30שלושים )חלוף 

כי מי מביטוחי הספק עומד להיות  לספק ולמזמין בכל פעם שמבטחו של הספק יודיע  13.26

לעיל, מתחייב הספק לערוך את אותו  13.25בסעיף משונה לרעה ו/או מבוטל, כאמור 

הביטוח מחדש ולהמציא למזמין  תוספות מעודכנות לפוליסות הביטוח לרבות אישור 

 עריכת ביטוח חדש, לפני מועד השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל.

הספק מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או מנהליו  13.27

עובדיו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים  ו/או

(, ו/או (1) 4 טופס)ביטוח העבודות( לאישור עריכת ביטוחי הספק ) 1שנערכו לפי סעיף 

בחוזה זה  בהתאם לנדרשהפרת תנאי מתנאי איזו מהפוליסות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או 

מזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו מה מכל אחריות לנזק כאמור והוא פוטר בזאת את ה

לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה,. ובלבד שהאמור לעיל בדבר פטור 

 אדם שגרם לנזק בזדון. מאחריות, לא יחול לטובת

האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף )ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בחוזה מוסכם בזה כי  13.28

למען הסר כל ספק מובהר זה בדבר פטור מאחריות כלפי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו. 

האמור בסעיף זה מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות נושא חוזה זה על ידי  כי

 הספק ו/או כל מי שבא מטעמו.

ה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הספק, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל מוסכם בז 13.29

ו/או להוות אישור בדבר התאמתם  ם המזמיןאחריות כלשהי על המזמין  ו/או על מי מטע
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למוסכם ו/או כדי לצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה או על 

 פי כל דין. 

מים ממועד תום תקופת איזה מביטוחי הספק, מתחייב הספק ( ישבעה) 7 -לא יאוחר מ 13.30

 4 טופס) את אישור עריכת הביטוחלרבות לחזור ולהפקיד העתק מפוליסת/ות הביטוח 

(, בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, הספק מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור (1)

חויב בעריכת ביטוחי הספק, במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מ

 הביטוחים על פי החוזה על נספחיו.

( לרבות מסמכי הביטוחהספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת העתקים מפוליסות הביטוח ) 13.31

" חתום כדין על ידי מבטחי הספק והצהרות (1) 4 טופס) ביטוחהאת "אישור עריכת 

עריכת חתומות כדין על ידי הספק, מהווים תנאי מתלה ומקדים ובהעדר קיום אישור 

ביטוח ו/או הצהרות כאמור בהתאם לחוזה, המזמין  יהיה רשאי למנוע מן הספק את 

תחילת ו/או המשך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, וזאת בנוסף לכל סעד השמור למזמין  

 עפ"י החוזה או הדין.

מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת מסמכי הביטוח )העתקי הפוליסות( לרבות אישור  13.32

( ו/או בבדיקתם ו/או אי בדיקתם, כדי להוות אישור (1) 4 טופסטוחי הספק ))עריכת בי

בדבר התאמתם של ביטוחי הספק למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או היעדרם ו/או כדי 

או כדי להטיל אחריות  מטעם הספקלגרוע מאחריותו של הספק ו/או על מי מהבאים 

 .מיןמטעם המזכלשהי על המזמין  ו/או על מי מהבאים 

למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת מסמכי הביטוח )העתקי הפוליסות( לרבות אישור  13.33

הבטוח והצהרות הספק במועד כאמור לעיל לא תפגע בהתחייבויותיו /או לא תגרע 

פי חוזה זה על נספחיו, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, -מאחריותו של הספק על

פק מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו נשוא לביצוע כל תשלום שחל על הספק, והס

החוזה גם אם יימנעו ממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת רכוש ו/או ציוד לאתר בשל אי הצגת 

מסמכי הביטוח והאישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על 

 לחוזה זה. ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הספק בהתאם

סעיף ביטוח העבודות פי -הספק מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך על 13.34

(, מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא (1) 4 טופס)נ) באישור עריכת ביטוחי הספק

 השווי של העבודות ו/או הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים המבוטחים בקשר עם חוזה זה. 

בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח למען הסר ספק מובהר  13.35

המתחייבים מן האמור בחוזה זה והמפורטים במסמכי הביטוח )הפוליסות( ובאישור 

עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הספק, ועל הספק לבחון את חשיפתו 

האחריות ו/או תנאי הביטוח לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות 

בהתאם. הספק מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או 

תביעה כלפי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמם בכל הקשור לסכומי הביטוח 

 ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.
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רשאים )אך לא חייבים( לבדוק את מסמכי הביטוח  מזמיןמטעם ההמזמין  ו/או מי  13.36

)הפוליסות( ואת אישורי הבטוח שיומצאו על ידי הספק כאמור לעיל והספק מתחייב לבצע 

כל שינוי או תיקון שיידרש על ידי המזמין  על מנת להתאימם להתחייבויות הספק כאמור 

 בסעיף הביטוח בחוזה זה על נספחיו.

ביחס  מטעם המזמיןכי זכות הביקורת של המזמין  ו/או מי הספק מצהיר ומתחייב  13.37

אישורי הבטוח וזכותם לבדוק ולהורות על תיקון אישור וללמסמכי הביטוח )הפוליסות( 

ביטוחי הספק כמפורט לעיל ו/או פוליסות הספק, אינה מטילה על המזמין  ו/או על מי 

ים כאמור, טיבם, היקפם, כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לביטוח מטעם המזמין

ותוקפם, או לגבי העדרם של ביטוחי הספק ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת 

 דין.העל הספק נשוא חוזה זה ונשוא  

הספק מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח  13.38

צם ו/או להפקיע את תוקף במלואם ובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמ

הביטוחים ולהמציא, לבקשת המזמין  בכתב, אישורים על תשלומי דמי הביטוח, לדאוג 

ולוודא כי פוליסות ביטוחי הספק תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא חוזה 

 זה ו/או התחייבותו על פי החוזה על נספחיו. 

, נקבע בביטוחי הספק כי הפרה בתום לב בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור 13.39

ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הספק ו/או מנהליו 

ו/או עובדיו לא יפגעו בזכויות המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו לקבלת שיפוי ו/או פיצוי 

 על פי ביטוחים אלו.

במלואם אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה לא ביצע ו/או לא קיים הספק את הביטוחים  13.40

לפי חוזה זה או  המזמין , ומבלי לפגוע בזכויותאך לא חייב, יהא המזמין  רשאי או בחלקם

)בהתאם להחלטת המזמין ( תחתיו  במלואם או בחלקם על פי דין, לערוך את הביטוחים 

ק על כוונתו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הספק. ובלבד שהמזמין  הודיע לספ

יום מראש ובכתב. כל סכום שהמזמין  שילם או התחייב בתשלומו כאמור  14לעשות כן 

יוחזר מיד למזמין  על פי דרישתו הראשונה. לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות המזמין  על פי 

סעיף זה,  המזמין   יהא רשאי לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנו לספק בכל זמן 

 יהיה רשאי לגבותם מהספק בכל דרך אחרת.שהוא וכן 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב  13.41

הספק למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות 

לפגוע  ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי

בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות נשוא חוזה 

זה, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל 

 הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

כל נוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב הספק למלא אחר  13.42

דרישות והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים )הפלת"ד( 

וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע 
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בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, 

או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה זה,  לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי

מורשים לנהוג ברכב מנועי על פי החוקים הנ"ל וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות 

 נשוא חוזה זה.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה, מתחייב הספק לקיים את כל הוראות  13.43

הוראות מכבי האש ו/או המשרד החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל 

לאיכות הסביבה ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים 

 באתר העבודות.

ביטוחי הספק יכללו סעיף לפיו זכותם של המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו על פי  13.44

ו אישורים הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/א

למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים. 

 האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.

הספק מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות המזמין  ו/או המבטחים בכל הקשור  13.45

תקנת להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע לה

 ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.

הספק מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר  13.46

 ביצוע העבודות.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הספק כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר  13.47

החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם  מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או

מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי 

הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין המזמין. המזמין   מתחייב להעביר אל הספק כל מסמך 

 התחייבות כנ"ל.

וח בגין הביטוחים למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביט 13.48

י הספק( וההשתתפויות העצמיות בכל מקרה על יד זה )ביטוח( 13)הנערכים על פי סעיף 

נזק ו/או תביעה כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הספק 

 . מטעם המזמיןבלבד, ובכל מקרה לא על המזמין  ו/או על מי 

י הספק(  בקשר לביטוח אינה באה על יד זה )ביטוח( 13)מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף  13.49

לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הספק לנזקים באם יגרמו 

 כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין.

נוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי  13.50

רשאי לעכב כל סכום לו הינו זכאי על פי תנאי סעיף זה )סעיף ביטוח( המזמין  יהא 

מהתמורה העומדת לזכות הספק בכל הקשור בעבודות בקשר עם חוזה זה, ובתנאי שהודיע 

)שבעה( ימים מראש. מוסכם בזה על המזמין  כי עם תשלום תגמולי  13על כך לספק, בכתב, 

ם על המזמין , יושב לספק הסכום הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכ

 המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו למזמין  )באם נגרמו( בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח.
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בקשר לביטוח אינה  י הספק, זהעל יד ביטוחזה  13מובהר בזאת, כי כל הוראה בסעיף  13.51

באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הספק לנזקים באם 

 יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין.

י על יד זה )ביטוח 13מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף  13.52

 .הספק(, כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה

את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי  הספקלא ביצע ו/או לא קיים ו/או לא האריך  13.53

לפי חוזה זה או  ורשאי, מבלי לפגוע בזכויותי המזמין יהאחוזה זה במלואם או בחלקם, 

כי  המזמיןמוסכם בזה על   לפי חוזה זה. לספק ודין, לעכב כל תשלום המגיע ממנהעל פי 

נספח אישור ( לרבות מסמכי הביטוחהעתקים בתוקף מפוליסות הביטוח )עם הצגת 

, ישולם המזמיןאם לנדרש על פי החוזה ולמוסכם על , בהת((1) 4 טופס)הספק )ביטוחי 

 הסכום המעוכב, כאמור. ספקל

 

 ערבות ביצוע .14

להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו של הספק לפי חוזה זה, ימסור הספק למזמין  .14.1

במעמד חתימת החוזה, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי תלויה, לטובת המזמין, 

אשר תהא בתוקף בכל משך  כולל מע"ממסך סכום ההצעה  10% -בסכום השווה ל

הידוע ביום  תקופת החוזה. ערבות הביצוע תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן

 חתימת ההסכם.

מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות בהוצאת הערבות ו/או חידושה, תחולנה על  .14.2

 הספק בלבד.

מבלי לגרוע הערבות תשמש כבטחון למילוי מדויק של כל הוראות החוזה ע"י הספק.  .14.3

 מכלליות האמור לעיל, תשמשנה הערבות להבטחת ולכיסוי של:

כל נזק ו/או הפסד העלול להיגרם למזמין עקב ו/או בקשר עם כל הפרה או  .1

 אי מילוי של תנאי כלשהו מתנאי החוזה.

כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לספק שהמזמין הוציא ו/או עלול  .2

 ר עם חוזה זה.להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקש

 כל תשלום יתר שקיבל הספק ואשר הוא נדרש להחזיר למזמין. .3

בכל מקרה כאמור יהא המזמין רשאי לגבות את סכום הערבות, כולה או מקצתה,  .14.4

בפעם אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו בגין הנזקים, ההפסדים, ההוצאות 

 והתשלומים כאמור.

 7קצתה, מתחייב הספק להשלים, בתוך בכל מקרה של מימוש הערבות, כולה או מ .14.5

 ימים ממועד מימוש הערבות, את סכום הערבות לסכומה המקורי כאמור לעיל.

מובהר בזאת כי אין בגובה הערבות כנזכר לעיל כדי לשמש כל הגבלה או תקרה  .14.6

 להתחייבויותיו ו/או לאחריותו של הספק כלפי המזמין על פי חוזה זה.
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זה, לרבות המצאת ערבות הביצוע לידי המזמין, לא מובהר בזאת כי האמור בסעיף  .14.7

 יפגע בכל זכות שישנה בידי המזמין לפי החוזה ו/או לפי כל דין.

 

 קבלני משנה .15

מובהר בזאת כי קבלני משנה שיועסקו ע"י הספק בביצוע עבודות שונות הקשורות  .15.1

להתקנת לוחות החשמל והבנייה הטעונות רישום, , יהיו רק קבלנים הרשומים 

ובעלי ניסיון מוכח  1969 –אם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות בהת

 בפרויקטים דומים ובהיקף דומה.

 .העסקת קבלן משנה על ידי הספק כפופה לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב .15.2

מסירתה של עבודה כל שהיא ע"י הספק לקבלן משנה לא תפטור ולא תשחרר את  .15.3

ובותיו עפ"י החוזה, והספק יישאר אחראי לכל הספק מאחריות ומחובה כלשהיא מח

הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המגרעות והנזקים שנעשו ע"י קבלן משנה, או 

שנגרמו מחמת התרשלותו, ויהא דינם כאילו נעשו ע"י הספק עצמו או נגרמו על ידיו. 

 בנוסף יהיה הספק אחראי על הבטיחות והביטוח של עבודות קבלן המשנה.

 

 ןניהול יומ .16

"( היומןהנהוג אצל המזמין )להלן: " ממוחשבהספק ינהל יומן עבודה על גבי טופס  .16.1

וירשום בו, מדי יום ביומו, פרטים המשקפים לדעתו את המצב העובדתי במהלך 

 ביצוע העבודות, ובין השאר:

א. מספרם של העובדים למקצועותיהם ולסוגיהם המועסקים על ידו בביצוע העבודות, 

 העבודות בהם הם מועסקים. תוך סימון חלקי

 ב. כמויות החומרים למיניהם המובאים לאתר או המוצאים ממנו.

 ג. כמויות החומרים שהושקעו ע"י הקבלן בעבודות.

 ד. הציוד המכני המובא לאתר והמוצא ממנו.

 ה. השימוש בציוד מכני בביצוע העבודות.

 ו. תנאי מזג האוויר השוררים באתר.

 ודות במשך היום.ז. התקדמות בביצוע העב

 ח. דיווח על ביקורים באתר.

 ט. פרטים נוספים, לפי דרישת המפקח.

כדי לעזור לספק בניהול היומן ימסור המפקח לספק מעת לעת פרטים בכתב ו/או  .16.2

 ירשום ביומן, את הנושאים הבאים:

 א. הוראות שניתנו לספק, וכל הוראה כזאת דינה כדין הוראה שנמסרה לספק בכתב.

 הערותיו של המנהל ו/או המפקח ו/או המתכנן בדבר מהלך ביצוע העבודות.ב. 

ג. כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע 

 העבודות.
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הספק חייב להסתמך על הפרטים הנ"ל ולהיעזר בהם לצורך ניהול היומן, והם  .16.3

 יחייבו את הספק לכל דבר ועניין.

יום על ידי המפקח וע"י הספק, והעתק חתום מהרישומים בו יימסר היומן ייחתם כל  .16.4

למפקח או לבא כוחו המוסמך. המפקח יהיה רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים 

הרשומים ביומן לאחר מסירת ההעתק ממנו כאמור, וזאת על ידי מסירת הודעה 

לכל  בכתב לספק. דבר הסתייגותו של המפקח יירשם ביומן, והוא יחייב את הספק

 דבר ועניין.

המפקח רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודות, ורישומים אלה  .16.5

 יחייבו את הספק.

לא הכין הספק את היומן כנדרש לעיל, יהיה המפקח, או בא כוחו המוסמך, רשאי  .16.6

להכין את היומן במקומו של הספק, ובמקרה כזה רואים את הספק כאילו אישר את 

 נרשמו ביומן ע"י המפקח.נכונות הפרטים ש

רישומים ביומן, פרט לאלה שהמפקח הסתייג מהם, ישמשו כראיה בין הצדדים על  .16.7

ביצוע העבודות, אולם בשום מקרה לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום 

 על פי החוזה.

כל הודעותיו, הוראותיו והחלטותיו של המפקח הרשומות ביומן העבודה תחשבנה  .16.8

לספק בכתב ותחייבנה אותו בהתאם, בין אם נרשמו בנוכחותו של  כהודעות שנמסרו

הקבלן ובין אם נרשמו שלא בנוכחותו, וזאת מבלי שהמפקח יהיה חייב להעיר את 

תשומת לבו של הספק לרשום ביומן העבודה ומבלי שהדבר יהיה מותנה בחתימתו 

 של הספק על היומן.

 

 דרכי ביצוע ולוח זמנים .17

ביצוע העבודות במועד שנקבע בצו התחלת עבודה )להלן: הספק מתחייב להתחיל ב .17.1

"(, להתקדם בו ולהשלימו באופן שוטף ורצוף, מועד תחילת ביצוע העבודות"

"(, מועד סיום ביצוע העבודותבהתאם למועדים הקבועים בחוזה זה )להלן: "

 בהתאם ללוח הזמנים, ולשביעות רצון המזמין והמנהל.

שאבים וכוח האדם הנדרשים לצורך ביצוע הספק מתחייב להקצות את כל המ .17.2

 העבודות בהתאם ללוח הזמנים.

 

 לוח זמנים מפורט .18

( יום ממועד חתימת הצדדים על החוזה, ימציא הספק למנהל 15תוך חמישה עשר ) .18.1

לאישור, לוח זמנים בשיטת "גאנט" )להלן: "שיטת גאנט"(, אשר יכלול את כל 

בכל שלב משלבי הביצוע של  הפעילויות הדרושות להשלמת כל הכלול בחוזה

"(. לוח הזמנים המפורט יבוצע בהתבסס על לוח הזמנים המפורטהעבודות )להלן: "

 לוח הזמנים הכללי, הנתונים, תקופת הביצוע ושלבי הביצוע המפורטים להלן:
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 לוח זמנים כללי: .18.2

 :26עבור עבודות במכון  לוח זמנים לביצוע .18.2.1

 אחוז לתשלום פירוט השלב  

 לו"ז 

 10% הגשת מסמכים לאישור הממין 1

ימים מיום מתן צו  21
 התחלת עבודה

2 
אישור לוחות חשמל אחרי ייצור במפעל ע"י המזמין 

 30% או מי מטעמו

ימים מיום מתן הוראה  21
 ע"י המזמין או מי מטעמו

3 
פירוק לוחות חשמל ישנים, הצבת וקיבוע לוחות 

 20% חדשים

ימים מיום מתן הוראה 10 
 המזמין או מי מטעמוע"י 

 40% הפעלת והרצת המתקן 4

ימים מיום אישור  14
 המזמין לסעיף לעיל

  100% סה"כ  
 

 קנסות:
 על כל יום פיגור₪  500גובה הקנס יהיה  2 -ו 1אי עמידה בלוחות הזמנים של הסעיפים  -

 על כל₪  1,000לעיל גובה הקנס יהיה  4 -ו 3אי עמידה בלוחות הזמנים של הסעיפים  -
 יום פיגר.

 

 א':7עבור עבודות במכון  לוח זמנים לביצוע .18.2.2

 אחוז לתשלום פירוט השלב  

 לו"ז

 10% אישור תכניות ומסמכים ע"י המזמין 1

ימים מיום מתן צו  21
 התחלת עבודה

2 
אישור לוחות חשמל אחרי ייצור במפעל ע"י המזמין 

 20% או מי מטעמו

ימים מיום מתן  21
הוראה ע"י המזמין או 

 מטעמו מי

 5% פירוק ופינוי מבנה וד"ג קיימים 3

שבוע ימים מיום קבלת 
הוראת המזמין או מי 
 מטעמו

4 
הקמת מבנה לוחות חשמל חדש לרבות התקנת 

 20% לוחות חדשים

חודש ימים מיום סיום 
 לעיל 3סעיף 

 10% העתקת חיבור חשמל ראשי וחשמול המתקן *5

חודשים מיום אישור  3
 1סעיף מס' 

 30% הפעלת והרצת המתקן 6

חודש מיום סיום 
השלמת על העבודות 
 לעיל

 5% פירוק ופינוי מבנה ולוחות חשמל ישנים 7

שבוע וחצי מיום מתן 
הוראה ע"י המזמין או 
 מי מטעמו

  100% סה"כ  
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*לא יתקבלו בקשות לפיצוי כספי בגין עיכוב עבודות מסיבות הקשורות בעיכוב במתן אישור 
 באחריות הקבלן לפעול ישירות מול חברת החשמל לקידום העבודות חברת החשמל.

לעיל(  1העתקת חיבור החשמל הראשי מיום אישור המסמכים והתכניות )סעיף  לרבות:
 ולהשלים את ביצוע העתקת החיבור בלוחות הזמנים המצוינים לעיל.

 
היה י והתאגידבלבד  הלשם המחשהינם  לוחות הזמניםלמען הסר ספק  .18.2.3

אי עמידה .בלעדיהבהתאם לשיקול דעתו לוחות זמנים אלה  רשאי לשנות 

על כל יום ₪  500גובה הקנס יהיה  7 -ל 1בלוחות הזמנים של הסעיפים 

 .פיגור

 ויכלול את האלמנטים הבאים :       MSPROJECTלוח זמנים מפורט יוכן בשיטת  .18.3

 רשימת פעילויות על פי רצף מספרי . .א

תאריך זמן סיום   -תאריך זמן התחלה מוקדם  –פי זמן ציפה  מיון הפעילויות על .ב

 תאריך זמן סיום מאוחר  –ה מאוחר תאריך זמן התחל מוקדם

 תאריך התחלה מאוחר .–תאריך התחלה מוקדם  –מיון הפעילויות על פי מקצוע  .ג

                                                         נתיב קריטי של העבודות  והפעילויות .                                               .ד

לוח הזמנים יציג את הרצף והתלות ההדדית של הפעילויות הנדרשות לביצוע  .18.4

העבודות. בעת הכנת לוח הזמנים, יחולק ביצוע העבודות  למקטעי פעילויות סבירים 

ביצוע, אלא באורכם. לוח הזמנים יציג לא רק את הפעילויות הקשורות בעבודת ה

גם את כל שאר הפעילויות שמשפיעות על ההתקדמות, כגון לוחות זמנים לאספקת 

 ציוד, רכישת חומרים אישור דוגמאות וכיו"ב.

הימנעות מהכללת מרכיב עבודה כלשהו הנדרש לצורך ביצוע החוזה בלוח הזמנים  .18.5

לא יפטור את הספק מהשלמת כל העבודה שנדרשה בתחום תאריך השלמה שנקבע, 

 על אף אישורו של המנהל  את לוח הזמנים. 

שבתות, חגים יהודים, מוסלמים ונוצרים, מועדי ישראל, ערבי שבתות וערבי חגים,  .18.6

וכן ימי שבתון אחרים יילקחו בחשבון בהכנת לוח הזמנים על ידי הספק. תנאי מזג 

 אויר אופייניים לעונה במקום העבודות יילקחו בחשבון בעת הכנת לוח הזמנים של

 כל עבודה המושפעת על ידי מזג אויר. 

 

 בטיחות וגהות בעבודה .19

בכפוף להוראות כל מסמכי החוזה, ובפרט נספח הבטיחות המצורף כנספח לחוזה  .19.1

בחלק ה' של מסמכי המכרז(, באחריות הספק להבטיח ולהסדיר קיום  8מס' )טופס 

למען  נאות של נושא הבטיחות בעת ביצוע העבודות הנ"ל באתר המכון המים ,

בטיחות הספק, עובדיו ומי מטעמו, וכן למען בטיחות כלל הנמצאים במתחם המכון 

 המים .
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מובהר בזאת, כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגהות ו/או הנחיה כאמור בחוזה  .19.2

זה ו/או שתינתן מפעם לפעם לספק על ידי המזמין או מי מטעמו, לא תטיל אחריות 

פק מאחריותו ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין כלשהי על המזמין ולא תפטור את הס

לבטיחות עובדיו או מי מטעמו, לרבות לנמצאים במקום, וזאת כתוצאה מפעולות 

הספק ומי מטעמו, אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג 

 בטיחות.

מחובת הספק, עובדיו, קבלני משנה ומי מטעמו, לעמוד בכל דרישות הבטיחות  .19.3

ועות בחוקים ובתקנות הבטיחות בעבודה וע"פ כל דין, לרבות ובמיוחד: חוק הקב

; פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, 1954 -ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 

( ותקנותיו; תקנות הבטיחות בעבודה 1954) -; חוק החשמל התשי"ד 1970 -תש"ל 

מפרטי מכון התקנים; הוראות ; תקנים ישראלים; 1997 –)ציוד מגן אישי(, התשנ"ז 

 יצרן ועוד.      

 מינוי ממונה בטיחות לפיקוח , הנחיות ויעוץ בטיחותי לעבודות הקבלן :      19.3.1

הקבלן ימנה ממונה בטיחות מטעמו , בעל " אישור כשירות " בתוקף , למתן  19.3.1.1

 הנחיות , יעוץ ופיקוח בטיחותי על ביצוע העבודה .

ממונה הבטיחות יכין תכנית בטיחות מפורטת לביצוע העבודות . התכנית  19.3.1.2

תכלול סקר סיכונים ,תרחישים , הוראות בטיחות להתמודדות עם הסיכונים 

ימים ממועד קבלת צו התחלת  15שהועלו ונהלי עבודה לשגרה ולחירום וזאת תוך 

 עבודה ויעבירה לפיקוח לעיון .

 ים ללא הגשת תכנית הבטיחות .לא ישולם לקבלן כל תשלום ביני

ממונה הבטיחות של הקבלן יבקר באתר לפני ביצוע עבודות בעלות סיכונים  19.3.1.3

 מיוחדים ו/או במידת הצורך .

בכל ביקור ממונה הבטיחות יעביר " דו"ח ממצאי ביקור " והנחיות לטיפול  19.3.1.4

 בר למפקח .למנהל העבודה , הדו"חות יישמרו בתיק הבטיחות והעתק יוע

                                                                                                                                                                        

כל עובדי הספק יהיו אזרחי ישראל או עובדים זרים בעלי אישורים ורישיונות עבודה  .19.4

פים בישראל. חל איסור על הספק להעסיק עובדים זרים ששהייתם בארץ אינה תק

. לא תתאפשר העסקת עובדים משטחי 18חוקית בארץ או עובדים מתחת לגיל 

כל העובדים במתן השירותים נשוא  הרשות הפלשתינית, אלא באישור המזמין.

 המכרז יהיו מבוטחים בהתאם לדרישות כל חוק.

ק בפרויקט יהיו בעלי הסמכות לסוג העבודות אותן הקבלן קבלני משנה מטעם הספ .19.5

נדרש לבצע במסגרת ההסכם וקבלנים רשומים בפנקס הקבלנים בהתאם לנדרש 

 1969 -לסוג העבודה ע"פ חוק רישום קבלן לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט 

 ותקנותיו, בסיווג המתאים לסוג העבודה.
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, בכל אתר שבו מבוצעות פעולות בניה, שלט הספק יציג, במקום בולט לעין -הצגת שלט  .19.6

 ע"פ המפרט והנוסח שיקבע המזמין, ושיכלול לפחות את הפרטים הבאים:

 ( שם מבצע הבניה ומענו.1)

 ( שם מנהל העבודה ומענו.2)

 ( מהות העבודה המתבצעת.3)

הספק יכין "תכנית ארגון אתר" לשלבי הביצוע השונים, שתכלול, בין היתר: מיקום  .19.7

מנופים, ציוד, שטחי התארגנות, דרכי גישה, כניסות ויציאות לאתר, האישורים 

הנדרשים מהרשויות השונות ונוהל לקבלתם וכו'. התוכנית תאושר על ידי המנהל 

 מטעם המזמין.

 ניקוי האתר עם גמר העבודות .20

יסלק מאתר העבודות, מזמן לזמן, וכן מייד עם קבלת הנחייה על כך  הספק .20.1

מהמפקח, את עודפי החומרים והפסולת, ומיד עם גמר העבודות יחזיר הספק את 

אתר העבודות למצבו הקודם, ינקה את האתר, ויסלק ממנו את כל המיתקנים 

ימסור את הארעיים, שיירי החומרים, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, ו

 אתר העבודות כשהוא נקי לשביעות רצונו של המנהל.

( לעיל, יהא המזמין רשאי לבצען על חשבון 1לא מילא הספק את הוראות סעיף קטן ) .20.2

הספק, והספק ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע עבודות הניקוי. המזמין יהיה 

ע או שיגיע לספק רשאי לגבות ו/או לנכות את הוצאותיו כאמור לעיל מכל סכום המגי

 מאת המזמין בכל זמן שהוא, וכן יהא רשאי לגבותן בכל דרך אחרת.

 היקף השינויים .21

המזמין יהא רשאי להורות לספק לבצע שינויים בפרויקט, בשיעור שלא יעלה על  .21.1

משכר החוזה או מכל סכום אחר שהתקבל במקומו, או באישור מועצת המזמין  25%

חוזה או מכל סכום אחר שהתקבל במקומו, משכר ה 50%בשיעור שלא יעלה על 

 והוראות אלה יחייבו את הספק.

 50% -קיבל הספק הוראה לשינויים המעלה את ערכם הכללי של כל השינויים מעל ל .21.2

בין שערכם הכללי של כל השינויים, לרבות  -( דלעיל 1משכר החוזה כאמור בס"ק )

ובין שערכם הכללי נתברר ערכם של השינויים לפי ההוראה האמורה, היה ידוע לו, 

ימים מיום קבלת הוראת השינויים  10ולא טען הספק תוך  -לו רק לאחר זמן 

אין שומעים את תלונותיו לאחר מכן. דין שינויים  -האמורה שאין היא מחייבת אותו 

 משכר החוזה. 50%אלה כדין השינויים שערכם אינו עולה על 
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 הערכת שינויים .22

כוחה של הוראת שינויים בכתב חתומה על ידי המזמין, ערכו של כל שינוי שבוצע מ .22.1

)ג( דלהלן, ואולם אין -ייקבע ע"י המנהל בכפיפות לתנאים שבפסקאות )א(, )ב( ו

הספק רשאי לעכב את ביצועה של ההוראה בשל העדר הסכם מראש על ערכו של 

 השינוי.

 -ויים א. אם לדעתו של המנהל כלולים בחוזה פריטים זהים לאלה שבהוראת השינ

 יקבע ערכם של השינויים לפי מחירי היחידה בחוזה.

 -ב. אם לדעתו של המנהל כלולים בחוזה פריטים דומים לאלה שבהוראת השינויים 

 ייקבע ערכם של השינויים על בסיס מחירי היחידה שבחוזה.

ג. אם לדעתו של המנהל לא נמצאים בחוזה פריטים זהים או דומים לאלה שבהוראת 

יקבע המנהל את מחירי היחידה של הפרטים שבהוראות השינויים לפי  השינויים,

מחירון דקל לעבודות בניה ותשתיות המעודכן לחודש ביצוע השינוי )ללא תוספות של 

רווח קבלן ראשי או "אחוזי קבלן ראשי" או כל תוספת אחרת שמופיעה במחירון( 

ושלמה בעבור כל מהסכומים הנקובים במחירון, כתמורה מלאה  15%ובהנחה של 

 ההוצאות הכלליות לרבות הנהלת העבודה והרווח הקבלני.

בחישוב ערך העבודה יילקחו בחשבון תעריפי שכר העבודה, שנקבעו על ידי האיגוד  .22.2

המקצועי בו מאורגן המספר הגדול ביותר של העובדים במקצוע הנדון וכן ההטבות 

ם לא יעלה על שיעור הסוציאליות המשולמות על ידי הקבלן, ובלבד ששיעוריה

 ההטבות הסוציאליות שהונהגו מזמן לזמן ע"י האיגוד המקצועי האמור לעיל.

בחישוב ערך החומרים יילקחו בחשבון מחירי החומרים, כפי שפורסמו ע"י הלשכה  .22.3

המרכזית לסטטיסטיקה, מחירוני היצרנים, מחירון דקל, כאשר מהם יקוזז אחוז 

 ההנחה הנקוב לעיל. 

קף העבודות כמפורט לעיל, לא יגרום לשינויים במחירי היחידה כל שינוי בהי .22.4

 שבחוזה.

 

 החובה להגיש ניתוח תמחירי .23

לצורך קביעת מחירים לעבודות שינויים בפרויקט, יהא הספק חייב עפ"י דרישת  .23.1

המנהל להמציא ניתוח תמחירי של מחירי היחידה לפרטים כל שהם, בין שהם 

יית השינויים. ניתוח תמחירי יבוצע בהתאם כלולים בחוזה ובין שהם קשורים בעש

 לאמור בחוזה או להנחיות המפקח ויכללו גם חישובי כמויות. 

 

 מגבלות בביצוע העבודות .24

 באופן שוטף במשך כל שעות היממה. יםעובד מכוני המים .24.1
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אי לכך, הספק יבצע את כל ההכנות הנדרשות מראש, כולל הכנת מכלולים ותתי  .24.2

מתאימים שיעבדו במקביל, כך שתשמר רציפות פעולתו מכלולים, ארגון צוותים 

 התקינה של המכון.

כל פעילות שתתבצע בשטח המכון תבוצע בתאום מראש עם המזמין, והנהלת מכון  .24.3

 התאגיד.

לא ניתן להפסיק את פעולת המכון. כל עבודות הפירוק, החיבור למערכות או  .24.4

בתאום ובאישור בכתב הפעלות שיש להן השפעה על המערכות הקיימות יבוצעו רק 

 של המזמין.

 לא ניתן להפריע בשום תנאי ומצב לפעולה התקינה של יתר המערכות הפועלות. .24.5

ייתכן והעבודות יידרשו בשלבים, בשעות הלילה ובמועדים לא שגרתיים, בהתאם  .24.6

 להוראות המזמין ובהתאם לנסיבות.

 

 תחום העבודות .25

רק אותם המקומות שבהם  המקומות שבהם תבוצענה עבודות לפי חוזה זה יהיו .25.1

צריכות להתבצע עבודות האספקה ההתקנה. הספק יצמצם את כל עבודותיו לאותו 

תחום, ויהיה הדבר ברור וידוע שזכות השימוש ניתנה אך ורק לצורכי הביצוע של 

 העבודות.

תוגבל למקומות  המכוניםהגישה למתקנים ולשטחי ההפעלה הקיימים באתר  .25.2

 שיקבעו ע"י המזמין.ותחומים מוגדרים כפי 

הספק ישמור על הציוד והחומרים שבאתר. המזמין לא יהיה אחראי בשום צורה  .25.3

 שהיא לכל נזק או גניבה שתיגרם לציוד ו/או לחומרים מכל סיבה שהיא.

 

 זכויות במקרקעין וזכויות אחרות .26

מובהר בזאת כי כל הזכויות מכל מין ו/או סוג שהוא במקומות בהם יותקן לוחות  .26.1

, על כל חלקיו, מתקניו וציודיו, תהינה למזמין בלבד, ולפיכך מצהיר בזאת החשמל

הספק כי ידוע לו שהשטחים באתרי העבודות בהם יותקן לוחות החשמל, הועמדו 

וכי אין לו ולא תהיה לו לרשותו אך ורק לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה, 

ת במקרקעי המכון ו/או בכל תקופת החוזה כל זכות קניינית ו/או זכות אחר

 .במתקניו

המזמין יהיה רשאי במקרה של הפרה יסודית של החוזה ע"י הספק, להורות לספק  .26.2

' ברעננה ולסלק את ידו מהם, ולספק לא 7לפנות את מקרקעי אתר המכון המים א

 תהיה כל תביעה ו/או טענה בקשר לכך.
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שה ו/או נזק ו/או מובהר בזאת כי הספק יפצה את המזמין על כל תביעה ו/או דרי .26.3

הוצאה שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר, זכות 

יוצרים או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה, לרבות בגין לוחות 

 החשמל שיספקו על ידי הספק.

 

 הסבת החוזה .27

הוא רשאי להעביר הספק אינו רשאי להסב לאחר את החוזה, כולו או מקצתו, ואין  .27.1

ו/או למסור ו/או לשעבד לאחר כל זכות או חובה הנובעת מחוזה זה, אלא בהסכמת 

 המזמין מראש ובכתב.

אין הספק רשאי להעביר לאחר את ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לרבות לקבלני  .27.2

 משנה מטעמו של הספק, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב. 

אמור לעיל, אין ההסכמה האמורה מטילה על נתן המזמין את הסכמתו בהתאם ל .27.3

המזמין חבות כלשהי, ואין היא פוטרת את הספק מאחריותו והתחייבויותיו על פי 

החוזה ו/או על פי כל דין, והספק ישא באחריות המלאה לביצועו התקין של העבודות 

 לאורך כל תקופת החוזה.

 קיזוז .28

י החוזה, כל חוב, בין שקצוב ובין שאינו קצוב, המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע לספק על פ

המגיע לו מהספק על פי החוזה ו/או על פי כל דין. מובהר בזאת, כי הוראות סעיף זה אינן גורעות 

 מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.

 

 סמכות שיפוט .29

פט המוסמך מוסכם על הצדדים כי על הסכם זה יחול הדין הישראלי, וכי לבית מש .29.1

בעיר תל אביב יפו לפי העניין, תהיה סמכות השיפוט לדון בכל תביעה ו/או מחלוקת 

 שתתגלע בין הצדדים בקשר לחוזה זה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל מחלוקת ו/או תביעה שתועבר לבית המשפט  .29.2

המוסמך לא תהווה עילה לשיהוי ו/או לעיכוב ביצוע התחייבויות הספק על פי 

 ה.החוז

 

 ויתורים ושינוי ההסכם .30

כל ויתור, ארכה או שינוי מטעם אחד הצדדים, לא יהיו ברי תוקף, אלא אם נעשו  .30.1

 בכתב ונחתמו על ידי אותו צד.

הסכמת המזמין לסטייה ממילוי אחד מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תשמש ולא  .30.2

 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
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ת מזכויותיו לפי החוזה, לא יחשב הדבר לא השתמש המזמין במקרה מסוים בזכו .30.3

כויתור על זכויותיו אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר 

 מכן.

כל שינוי, ויתור, הימנעות מפעולה או ארכה מצד המזמין לא יחשבו כויתור על  .30.4

 זכויותיו, אלא אם כן ויתר על כך באופן מפורש ובכתב.

 שינוי החוזה .31

 איזו מהוראות חוזה זה, אלא במסמך בכתב ובחתימת שני הצדדים.אין לשנות 

כל ההודעות לפי החוזה תשלחנה בדואר רשום לפי כתובת הצדדים בכותרת להסכם, וכל הודעה  .32

שעות מעת מסירתן בבית דואר  72שתשלח כאמור תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 בישראל, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

 

 באו הצדדים על החתום ולראיה

 

 

 

 

 

 
__________________________  ____________________________ 

 הספק      המזמין    
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 מצורף בנפרד – המפרט הטכני -מסמך ג' 



52 

 

 כתב הכמויות –מסמך ד' 

 )מצורף בנפרד(
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 טפסים ונספחים –מסמך ה' 

 

 הצעת המציע – )א'( 1טופס מס' 

 המציע הצהרות – )ב'( 1טופס מס' 

 נוסח ערבות מכרז – 2טופס מס' 

 נוסח ערבות ביצוע לקיום החוזה  – )א'( 3טופס מס' 

 ערבות בדק –לאחריות נוסח ערבות  – )ב'( 3טופס מס' 

 אישור עריכת ביטוח –( 1) 4טופס מס' 

 אישור עריכת ביטוח –( 2) 4טופס מס' 

 אישור עריכת ביטוח –( 3) 4טופס מס' 

 אישור בדבר ניסיון קודם של המציע – 5טופס מס' 

 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום - 6טופס מס' 

 פירוט תביעות, הליכים משפטיים ובוררויות – 7' מס' טופס

 נספח בטיחות  – 8טופס מס' 
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 הצעת המציע   - )א'( 1טופס מס' 

 לכבוד

 תאגיד מי רעננה בע"מ

 א.נ.,

 26-א ו7לביצוע עבודות חשמל ובקרה במכוני שאיבה  – 005/2020מכרז מס'  הנדון:

עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, הסכם  1

  מחייב בינינו.

יום ממועד קבלת הודעתכם על כך, לבוא למשרדכם  14במידה והצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים תוך 

 )טופס מס' הפקיד בידיכם את הערבויות המפורטות בהסכם המצורף, את אישור קיום הביטוחים )ול

בנוסחו המקורי כשהוא חתום כדין על ידי מבטחינו, ואת כל המסמכים והראיות הנוספים ( (1) 4

 הטעונים המצאה.

  01.01.2021הצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד ליום  2

למנוע את גילוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים אנו מתחייבים  3

 במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.

כבטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית, ערוכה לפקודתכם  4

 בהתאם לתנאי המכרז. 

הביטוח, הערבויות והמסמכים כתב ערבות זה יוחזר לידנו לאחר שנפקיד בידיכם את פוליסות 

  האחרים הנזכרים בהסכם הנכלל בהצעתנו זו.

ו/או את המסמכים (4)טופס מס' במידה ולא נפקיד את הערבויות ו/או את אישור קיום הביטוחים 

האחרים הנזכרים בהסכם, יראה הדבר כהפרה יסודית, כמוגדר בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת 

בלי לפגוע ביתר זכויותיכם תהיו זכאים לחלט את סכום הערבות הבנקאית , ומ1970 -חוזה(, התשל"א 

 כפיצוי קבוע ומוערך מראש על כל הנזקים שנגרמו לכם בשל הפרת ההסכם ו/או במהלך המו"מ.

ידוע לנו ומקובל עלינו, כי תנאי יסודי למימוש הזכייה ולשכלול ההסכם לכדי הסכם מחייב, הינו, בין  5

בנוסחו המקורי כשהוא חתום כדין על ידי (4)טופס מס' יום הביטוחים היתר, המצאת אישור ק

 מבטחינו, הערבויות והמסמכים האחרים הנזכרים בהסכם וכן חתימת החברה על ההסכם.

 :הצעת המציע 6

בהתאם לתנאי המכרז  26-א ו7לביצוע עבודות חשמל ובקרה במכוני שאיבה  המחיר המוצע 6.1

 : ________)%(קבוע  הבשיעור הנח( 01ממחירי כתב הכמויות )פרק  אחידה יהיה על פי הנחה

 .)על כלל הסעיפים(

 

 המחירים המפורטים לעיל אינם כוללים מע"מ. 6.2
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יש להקפיד היטב על תאימות בין הכתוב בספרות במילים. כל שגיאה או שיבוש יביאו לפסילת  6.3

הבלעדי, למחול על כך, אם  ההצעה, אלא אם כן תמצא ועדת המכרזים לנכון, לפי שיקול דעתה

 תשתכנע כי השיבוש נפל בתום לב וכי לא היה בו כדי לפגוע בעקרון השוויון.

 

 בכבוד רב

_________________________ 

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 

 אישור

הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה ____________________________________________, אשר 

בפני, בצירוף חותמת החברה, מחייבות את המציע בהתקשרותו עם חברתכם לכל חתמו על הצעה זו 

 דבר ועניין.

 

 ________________  _______________________ 

 חתימה וחותמת של עו"ד /רו"ח    תאריך

 

 

 

  ___________________     _________________ 
 חותמת המציע       חתימת המציע
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 המציע  הצהרות  - )ב'( 1טופס מס' 

  לאחר שבחנו את כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, כגון: מידע
טכני, ערבויות, ביטוחים,  והוראות למשתתפים, טופס החוזה, המפרט המיוחד ו/או תאור

תקנים ישראליים וזרים הנזכרים במסמכי המכרז ו/או החוזה, וכל המסמכים האחרים 
 המתייחסים למכרז ו/או לחוזה זה;

  ולאחר שביקרנו במכון בו יותקן לוחות החשמל, ובדקנו את כל התנאים המיוחדים כגון
דות בסמוך למתקנים פעילים רציפות פעולת המתקנים הקיימים בעת ביצוע העבודות, עבו

וקיימים, עבודה בשלבים, דרכי גישה, שירותים ציבוריים, וכל הגורמים האחרים הקשורים 
 לביצוע העבודות;

  ולאחר שבדקנו את כל הפרטים בקשר לתכנון, ייצור, אספקת והתקנת לוחות החשמל במכון
כי מכרז ו/או החוזה , הננו מתחייבים לבצע ולהשלים את ביצוע העבודות בהתאם לכל מסמ

 תמורת הסכום הכולל והסופי הנקוב בכתב הכמויות.

  הננו מצהירים בזה, כי הצעתנו כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודות בחוזה בשלמותן וכי
באפשרותנו לבצע את העבודות ע"י הכוחות הטכניים והמקצועיים וע"י הציוד שברשותנו לפי 

ם בחוזה ולא נבוא בתביעות כלשהן להפרשים איזה לוח הזמנים לביצוע העבודות המפורטי
שהם בקשר למחירי החוזה. הננו מצהירים כי מחירי הצעתנו כוללים את כל הרווחים וכל 

 ההוצאות הכלליות והאחרות העלולות להידרש לביצוע העבודות  בכל היקפן ושלמותן.

  .מצ"ב אישור מאת הננו מצהירים כי אנו מנהלים חשבונות כחוק ורשומים כעוסק מורשה
 רואה חשבון או פקיד שומה המאשר זאת.

  הננו מתחייבים לעמוד בהצעתנו לתקופה הקבועה במכרז, הניתנת להארכה על פי תנאי
 המכרז, מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

  ימים מדרישת המזמין לכך,  7הננו מתחייבים, אם הצעתנו תתקבל, לחתום על החוזה בתוך
ערבות הביצוע ואישור עריכת הביטוח כנדרש בתנאי החוזה ולהתחיל  להמציא לכם את

ימים מיום קבלת הצו להתחלת העבודה ולהשלים את כל העבודות הכלולות  14בעבודה תוך 
 בחוזה תוך הזמן שנקבע לכך בחוזה.

 .להבטחת קיום הצעתנו, אנו מוסרים בזאת ערבות בנקאית להצעה כנדרש בתנאי המכרז 

 כוחכם בצורה בלתי חוזרת כי במקרה ולא מתקיימת התחייבות  אנו מייפים את
מהתחייבויותינו על פי תנאי הבקשה לקבלת הצעות ו/או החוזה, הנכם רשאים לגבות ערבות 
זו מבלי שתשלח לנו כל הודעה או התראה ואנו מוותרים מראש על כל זכות להתנגד לכל צעד 

 שתנקטו כדי לגבות את הערבות הנ"ל.

 אין אתם חייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.ידוע לנו ש 

 בכבוד רב

_________________________ 
 עחתימה וחותמת המצי



57 

 

 אישור

 

הנני לאשר בזה כי חתימות ה"ה ____________________________________________, אשר 

תקשרותו עם חברתכם לכל חתמו על הצעה זו בפני, בצירוף חותמת החברה, מחייבות את המציע בה

 דבר ועניין.

 

 

 

 ________________  _______________________ 

 חתימה וחותמת של עו"ד /רו"ח    תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

  ___________________     _________________ 
 חותמת המציע       חתימת המציע
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 נוסח ערבות מכרז  - 2טופס מס' 

 

 

 לכבוד
 מי רעננה בע"מ

 
 ג.א.נ.,

 
 כתב ערבות מס' ____________הנדון:  

 

 
"( בקשר החייבעל פי בקשת __________________ ח.פ./ת.ז. _______________ )להלן: " .1

, ברעננה 26-א ו7עבודות חשמל ובקרה במכוני שאיבה  ביצועבנושא  005/2020עם מכרז מס'
 -עד לסך כולל השווה ל הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם

)במילים: ______________________________ שקלים חדשים( בלבד ___________ ₪ 
"(, בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן, כפי הסכום היסודי)להלן: "

"(, בין המדד שהיה ידוע המדדשמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "
ון להגשת ההצעות, לבין המדד שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות ובלבד שסכום במועד האחר

 הערבות במועד חילוט הערבות לא יפחת מהסכום היסודי.

 
( ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה עשרה) 10סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך  .2

הי שיכולה לעמוד לחייב בקשר בכתב וזאת ללא כל תנאי, מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלש
לחיוב כלפיכם, מבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח ו/או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו 

 חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת החייב.
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום סכום הערבות הנ"ל, יכול שתהיה 

שתכם כאמור ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב לשיעורין והתשלום יתבצע בהתאם לדרי
 ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.

 
 לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3

 
ערבותנו זו תישאר בתוקפה עד לתאריך ___________ וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו  .4

 לא יאוחר מהמועד הנ"ל. 
 בטלה ומבוטלת.לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו  

 
 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 
 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק ______________________. .6

 שכתובתו: ____________________________________________________. 
ישה על פי תנאי ערבותנו זו, ולא דרישה שתגיע לסניפנו באמצעות הפקסימיליה, לא תחשב כדר 

 תענה.
 

                   

 בכבוד   רב,         
 

 בנק ______________
 סניף _____________
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 נוסח ערבות לקיום החוזה  -)א(  3טופס מס'  

 לכבוד
 מי רעננה בע"מ

 56אחוזה 
 רעננה

 

 א.נ.,

 

 

"המבקש"(, ולהבטחת התחייבויותיו של  -על פי בקשת _____________________ )להלן  .1
עבודות חשמל ובקרה במכוני שאיבה  לביצוע__________ פי חוזה מס' -המבקש כלפיכם על

, הננו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום עד לסך של ________ש"ח )במילים: 26-א ו7
הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, המתפרסם מעת לעת ע"י ___________ ש"ח( בתוספת 

 "סכום הערבות"(. -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 

יהיה המדד האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות, ו"המדד הקובע"  -בערבות זו: "מדד הבסיס"  .2
 יהיה המדד האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל עפ"י ערבות זו. -

ימים מהמועד בו הגיע אלינו דרישתכם  3יבים לשלם לכם את סכום הערבות תוך הננו מתחי .3
הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה כלשהי להוכיח או לנמק את 
דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש, ועצם 

 ם הסכום הנקוב בדרישה.דרישתכם כאמור לעיל תחייב אותנו בתשלו

ערבותנו זו היא אוטונומית, מוחלטת ובלתי תלויה ולא נהיה זכאים לבטלה בשום פנים ויש לה  .4
תוקף עד ליום ______, וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו בדואר רשום או במסירה אישית 

 לפי כתובתנו, לא יאוחר מהמועד הנ"ל. 

 עברה בכל צורה שהיא.ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או לה .5

 
 בכבוד רב,

 
 בנק _____________
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 )ערבות בדק( נוסח ערבות לאחריות -)ב'(  3נספח מס' 

 

 
 לכבוד

 מי רעננה בע"מ

 

 א.ג.נ.,

 

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

 

סכום "(, אנו ערבים בזה כלפי מי רעננה בע"מ, לסילוק כל החייבלבקשת _______________ )להלן "
)במילים: _______________ שקלים חדשים(, אשר יוצמד ₪ עד לסכום של _______________ 

למדד המחירים לצרכן מתאריך ____________ ואשר תדרשו מאת החייב, בקשר עם עמידת החייב 
עבודות חשמל ובקרה במכוני שאיבה  ביצוע בהתחייבויותיו ביחס לתקופת הבדק, על פי חוזה בנושא

 _______________.מיום  2020/005מכרז , ברעננה 26 -א ו7

 

( ימים מדרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים שבעה) 7אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 
לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב 

 האמור מאת החייב.כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום סכום הערבות הנ"ל, יכול שתהיה לשיעורין 
והתשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה 

 על סכום הערבות.

 

מועד זה תהא ערבות זו בטלה ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____________ועד בכלל. לאחר 
 ומבוטלת.

 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף בנק ____________________________.

 

 שכתובתו: ____________________________________________________.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

 

 

 חתימה: ___________________ תאריך: ___________________
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 יםאישור עריכת ביטוח -(1) 4טופס 

תאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות -אישור קיום ביטוחים 
 האישור

_____________ 

ל אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור תנאי הפוליסה 

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מען הנכס המבוטח /  המבוטח מבקש האישור*
 כתובת ביצוע העבודות*

 מעמד מבקש האישור*

  שם: שם: 

 005/2020מכרז   ☒
חשמל לביצוען של עבודות 

ובקרה במכוני שאיבה 
 .ברעננה

 
 

 

 מזמין שירותים. ☒

 ( תאגיד מים וביוב.097) ☒

 אחר: _______. ☐
 

  בע"מ רעננהמי 

 __________ת.ז./ח.פ.:  __________ת.ז./ח.פ.: 

 56אחוזה מען: רחוב 
 עננהר
 

 מען:
 

 

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או 

 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

אריך ת
 תחילה

אריך ת
 סיום

גבול האחריות / סכום 
 ביטוח / שווי העבודה

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

 מטבע סכום

כל הסיכונים עבודות 
הרחבות  קבלניות

בהתאם לפרקי 
 הפוליסה:

 
_________ 

 
________ 

 
________ 

 
_____________ 

 
 ₪ 

 
 
 
 

ויתור על  - 308
תחלוף לטובת 

 .הרשות המקומית
 

ויתור על  - 309
תחלוף לטובת 

 .מבקש האישור
 

כיסוי בגין  - 313
 .נזקי טבע

 
כיסוי גניבה,  - 314

 .פריצה ושוד
 

כיסוי רעידת  - 316
 .אדמה

  
מבוטח נוסף  - 318

 .מבקש האישור
 

מוטב לתגמולי  - 324
מבקש  ביטוח

 .האישור
 

 ראשוניות. – 328

    ופריצה גניבה
 

 

    רכוש עליו עובדים
 מינימום, משווי העבודות 10%

100,000 ₪ 

    רכוש סמוך
 מינימום, משווי העבודות 10%

100,000 ₪ 

    פינוי הריסות
 מינימוםמגובה הנזק,  10%

100,000 ₪ 

מתכננים הוצאות שכ"ט 
 אדריכלים ומומחים אחרים

   
 מינימום, משווי העבודות 10%

75,000 ₪ 

כתוצאה מתכנון  ישירנזק 
לקוי חומרים לקויים או 

 עבודה לקויה
   

 מינימום, משווי העבודות 10%
150,000 ₪ 

כתוצאה מתכנון  עקיףנזק 
לקוי חומרים לקויים או 

 עבודה לקויה
 מלוא סכום הביטוח   

רעידת אדמה ונזקי  סיכוני
 טבע

 בתוקף.   

 חודשים 12    תקופת תחזוקה מורחבת

הוצאות מיוחדות לשיקום 
 נזק

   150,000 ₪ 

 שלישיצד 
הרחבות בהתאם לפרקי 

 הפוליסה:

 
_________ 

 
________ 

 
________ 5,000,000  ₪ 

אחריות  - 302
 צולבת

הרחבת צד ג'  - 307
קבלנים וקבלני 

 משנה.
נזקי גוף הנובעים משימוש 
בציוד מכני הנדסי שהינו 

חובה כלי רכב מנועי ושאין 
 לבטחו בביטוח חובה

   500,000 ₪ 



62 

 

מפגיעה  ישירנזק 
במתקנים, צינורות וכבלים 

 תת קרקעיים
  כלול   

כיסוי בגין נזק  - 312
שנגרם משימוש 

 בצמ"ה.
כיסוי  - 315

 לתביעות המל"ל.
 -מבוטח נוסף  - 318

 מבקש האישור.
 

מבקש  - 322
האישור מוגדר כצד 

 ג'.
 ראשוניות. – 328
 רכוש מבקש - 329

האישור ייחשב כצד 
 ג'.
 

מפגיעה  תוצאתינזק 
במתקנים, צינורות וכבלים 

 תת קרקעיים
   250,000  ₪ 

 ₪  500,000    רעד והחלשת משען

  מעבידים חבות
_________ 

 
________ 

 
________ 

20,000,000  
לתובע ובמצטבר 

 לתקופת הביטוח.

קבלנים  - 307 ₪
 וקבלני משנה.

ויתור על  - 309
תחלוף לטובת 

 .מבקש האישור
מבוטח נוסף  – 318

 .מבקש האישור –
 –מבוטח נוסף  - 319

היה וייחשב 
כמעבידם של מי 

 מעובדי המבוטח.
 ראשוניות – 328

 

  המוצר חבות
_________ 

 
________ 

 
________ 

2,000,000 
 

 רטרואקטיביות
 

___________ 

אבדן  – 301 ₪
 מסמכים.

ויתור על  - 309
תחלוף לטובת 

 .מבקש האישור
מבוטח נוסף  321

בגין מעשי או מחדלי 
מבקש  -המבוטח 

 האישור .
 ראשוניות – 328
 -תקופת גילוי  - 332

 חודשים. 12

  אחריות מקצועית
_________ 

 
________ 

 
________ 

 
2,000,000 

 
 רטרואקטיביות

 
___________ 

 
 ₪ 

אבדן  - 301
 מסמכים.

דיבה, השמצה  - 303
 והוצאת לשון הרע.

ויתור על  - 309
תחלוף לטובת 

 מבקש האישור.
מבוטח נוסף  - 321

בגין מעשי או מחדלי 
מבקש  -המבוטח 

 האישור.
מרמה ואי  - 325

 יושר עובדים.
פגיעה  - 326

 בפרטיות.
עיכוב/שיהוי  - 327

 עקב מקרה ביטוח.
 ראשוניות. – 328
תקופת גילוי  - 332

 .(חודשים 6) –
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 *:(ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 ( עבודות חשמל.062מערכות בקרה ושליטה ) (049)

 
 

 :הפרה בתום לב
מבקש בזכויות  ופגעילא , ספקהת הביטוח על ידי ופוליסאיזו מתנאי מ ה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי הפר

 .לקבלת שיפוי על פי ביטוחים אלו וו/או עובדי ומנהליו/או  האישור
 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
לאחר משלוח הודעה למבקש  יום )שלושים( 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או הביטול.
 

 מהדורת הפוליסה :

  הערות __________ ביט מהדורה  __________ מזמין
 

 חתימת האישור

 המבטח:

 לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.ניתן באישור ביטוח כללי * 
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  הצהרה על מתן פטור מאחריות - (2) 4טופס 

 תאריך __________

  לכבוד

 בע"מ רעננהמי 

 56 אחוזהרחוב 

 ("המזמין")להלן:  רעננה

 א.ג.נ.,

 הצהרה על מתן פטור מאחריות לנזקים ] מכרז _______ [

 _________________________________________. שם הספק:

 _________________________________________. כתובת:

 "(.עבודותה)להלן: " 005/2020מכרז  –עבודות חשמל ובקרה במכוני שאיבה  תיאור העבודות :

ח.פ. _______________מרחוב ____________________,  ____________________הנני 
 ________ מיקוד _____________, מצהיר בזאת :

הנני משתמש בביצוען של העבודות שבנדון ברכוש ו/או בציוד הנדסי לרבות ציוד חפירה ו/או טכני ו/או  א.
 .שבנדון חשמלי ו/או אלקטרוני אשר בבעלותי ו/או בשימושי לצורך ביצוען של העבודות

 על אף האמור בהצהרה זאת, הנני להתחייב כדלקמן: ב.

הננו פוטרים את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל  .1 
חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו 

 בקשר עם העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.ו/או עבורנו לשם פעילותנו 

הננו פוטרים את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל  .2 
פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים על זכותנו לשיבוב  אחריות לגבי נזקי

ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם במקרה )תחלוף( כלפי המזמין ו/או מנהליו 
 שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.

מכל  הננו פוטרים את המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם .3 
קבלני משנה ו/או צד שלישי כלשהו עקב  חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או

השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו או עבורנו לשם פעילותנו 
 באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

וד היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניג .4 
לאמור לעיל, לרבות צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את המזמין ו/או מי מטעמו לרבות 
מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם 

 יישא בה לרבות הוצאות משפטיות.

ות לביטוח ציוד מכאני הנדסי ו/או הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליס .5 
ציוד חפירה ו/או רכב המשמש אותנו בביצוע העבודות, כאמור בסעיף הביטוח לחוזה, במשך כל 
 תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון.

אחריות מקצועית וחבות המוצר, כאמור הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח  .6 
לחוזה(, במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על (1) 4טופס באישור עריכת ביטוחי הספק )

 פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות ועל פי כל דין.

 
 ולראיה באנו על החתום

 בכבוד רב
 

 )תאריך(  )חתימת המצהיר(  )שם המצהיר( 
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 בחום לעבודות מיוחדים תנאים - ( 3) 4טופס 

 תאריך __________

  לכבוד

 בע"מ רעננהמי 

 56 אחוזהרחוב 

 רעננה

 ("מזמין"ה)להלן: 

 א.ג.נ.,

 

  תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחוםהנדון : 

כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום הנוהל  ,הננו מאשרים בזאת
 שלהלן:

המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה רכה,  .1
עבודות באמצעות מבער )כגון חיתוך, זיפות ואיטום(, עבודות קידוח, השחזה, חיתוך דיסק, 

 או להבות.ו/רים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים הבערת חומ

"האחראי"( שמתפקידו לוודא כי לא  - נמנה אחראי מטעמנו )להלן ,ככל שנבצע "עבודות בחום" .2
 תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

ע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא ובטרם תחילת ביצ .3
ממקום ביצוע העבודות בחום, לפחות מטר  10קת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של הרח

כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט 
 או מעטה ברזנט רטוב.

"צופה אש"(, המצויד באמצעי כיבוי  - האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש )להלן .4
 ם וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.מתאימי

העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם  ספקליד  .5
 מתפתחים לכלל שריפה.

דקות מתום ביצועה, תוך שהוא  30על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות  .6
 א כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.מווד

וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל דין  תכי נוהל זה מהווה התניה מינימאלי ,מובהר
 ועל פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.

 יקפידו על ביצוע נוהל זה. הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו

 החתום על באנו ולראיה

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  (המצהיר)חתימת  
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 אישור בדבר ניסיון קודם של המציע – 5מס' טופס 

 

 
 לכבוד

 מי רעננה בע"מ
 56אחוזה 

 רעננה

 

את האמת  אני הח"מ, ___________ בעל/ת ת.ז. ______________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר
 וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כלהלן:

"( ומוסמך המציעאני מנהלה/ת של _________________ ח.פ./ע.מ ______________ )להלן: " .1
לביצוע עבודות חשמל ובקרה במכוני  005/2020מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מהצעת המציע למכרז 

  2.2על פי תנאי הסף  על ידי המציע בוצעו העבודות להלן פירוט פרויקטים בהם26-א ו7שאיבה 

שם המזמין ושם  
 המתקן 

עבודות האספקה והתקנה של תיאור 
לוחות חשמל ובקרה בדומה ללוחות 

 נשוא מכרז זה

שנת השלמת 
 הביצוע

 איש קשר לברורים

 

1 

 

 

   

 

2 

 

 

   

 

3 

 

 

   

 

4 

 

 

   

 

 

)כפי שמופיע בטבלת  2.2 פרויקטים בהם סיפק המציע ציוד מעבר לנדרש בתנאי הסףמספר  .2
 האיכות(

שם המזמין ושם  
 המתקן 

עבודות האספקה והתקנה של תיאור 
לוחות חשמל ובקרה בדומה ללוחות 

 נשוא מכרז זה

שנת השלמת 
 הביצוע

 איש קשר לברורים
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1  

 

2 

 

 

   

 

3 

 

 

   

 

4 

 

 

   

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

 

 

      
         _____________ 
 חתימת המצהיר            

 

 
 אישור

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר 
עצמו באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ המוכר לי ____________, אשר זיהה 

באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים 
 הקבועים בחוק, אישר את נכונות תצהירו וחתם עליו בפניי.

________________      ___________________ 
 חתימה          תאריך            
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תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום לפי  - 6ופס  ט
 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי 
בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בכתב כדלקמן:

אני הוסמכתי כדין על ידי ____________________ )להלן: "המציע"( לחתום על תצהיר  .1
-א ו7לביצוע עבודות חשמל ובקרה במכוני שאיבה  005/2020זה בתמיכה להצעה למכרז 

 )להלן: "המכרז "(. מי רעננה בע"מושפורסם על ידי 26

 מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:הנני  .2

 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים. )א( 

עד למועד האחרון להגשת הצעות בבקשה לקבלת הצעות לא הורשעו המציע ובעל  )ב(
 זיקה אליו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים.

או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק  אם המציע )ג(
כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון  -עובדים זרים  

 להגשת הצעות. 

 הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: .3

 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. )א( 

עד למועד האחרון להגשת הצעות בבקשה לקבלת הצעות לא הורשעו המציע ובעל  )ב(
 זיקה אליו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום.

אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק  )ג( 
הרשעה האחרונה ועד המועד האחרון כי חלפה לפחות שנה אחת מן ה -שכר מינימום  

 להגשת הצעות.

 לעיל: 3-ו 2לעניין סעיפים 

 ; 1981-כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א -"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" 

 כל אחד מאלה:  -"בעל זיקה" 

 ( חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק; 1)

( אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: )א( בעל השליטה בו; )ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי 2)
מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני 
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האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק; )ג( מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר 
 בודה; הע

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית  -( אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 3)
 בידי מי ששולט בספק 

 31הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג  ) -"הורשע", בעבירה 
 (; 2002באוקטובר

 . 1991-סקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אחוק עובדים זרים )איסור הע -"חוק עובדים זרים" 

 ; 19876-חוק שכר מינימום, התשמ"ז -"חוק שכר מינימום" 

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;  -"שליטה מהותית" 

 

 זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 

 

______________ 
 חתימת המצהיר/ה

 

 אישור

 

אני הח"מ _________, עורך דין, מרחוב __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום 
_________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ___________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו 

וכי  באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה 

 בפני.

________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד
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 פירוט תביעות, הליכים משפטיים ובוררויות - 7טופס מס' 

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

 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

לאספקה, ליווי הההתקנה והרצה של מתקן  006/2019הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז מס'  .א
"( המציע)להלן: " ____________________לקליטת ביוביות  על  ידי ________________  ח.פ. 

 .תאגיד מי רעננהל

 הנני משמש כמנהל המציע. .ב

 

משפט, במועד הגשת ההצעה במכרז, בארץ -להלן פירוט כל התביעות האזרחיות התלויות ועומדות בבתי  .1
ובחו"ל, כנגד המציע ו/או מטעם המציע ו/או כאלה שהמציע הוא צד להם, וכן בוררויות שבהן המציע ו/או 

מנהליו ו/או עובדיו )בתוקף תפקידם(, הם צד להן, כתובעים או בעליו ו/או נושאי המשרה במציע ו/או 
 כנתבעים:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
בי אישום וחקירות של גופים ומוסדות ממשלתיים בארץ להלן פירוט כל ההליכים הפליליים, לרבות כת   .2

, כנגד המציע ו/או בעליו ו/או נושאי המשרה במציע ו/או במועד הגשת ההצעהובחו"ל, אשר מתנהלים, 
 מנהליו ו/או עובדיו )בתוקף תפקידם במציע(:

_________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 

השנים שקדמו  7-להלן פירוט כל הכרעות דין, פסקי הדין ופסקי הבוררויות שבהם היה המציע מעורב ב   .3
ף תפקידם למועד פרסום מכרז זה, ו/או בעליו ו/או נושאי המשרה במציע ו/או מנהליו ו/או עובדיו )בתוק

 במציע(, למעט תביעות צד ג':

_________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 

ט המתייחס למכלול ההליכים מצורף לתצהירי זה "דו"ח איתור תיקים עפ"י גורם" עדכני של בתי המשפ   .4
 המשפטיים בהם מעורבת החברה במערכת המשפט עד חודש טרם המועד הקבוע להגשת מכרז זה.

 זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  זה שמי .5

 ____________________________ : תאריך: __________  חתימה מלאה

 
 

 אישור
 

_________(, מרחוב ___________, _____________, אני הח"מ __________________, עו"ד )מ.ר. 
מאשר/ת בזאת, כי ביום _________, הופיע/ה לפני מר/גב' ___________המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה 
עצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________, אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני, לאחר שהזהרתי 

האמת, וכי יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר את 
 כן.

 
_________________ 

 תחתימה + חותמ
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 נספח בטיחות – 8 מס' טופס

בכפוף להסכם מול המזמין, באחריות הקבלן להבטיח ולהסדיר קיום נאות של נושא  .1
-א ו7במכוני שאיבה  ביצוע עבודות חשמל ובקרההבטיחות בעת ביצוע עבודות בפרויקט 

 ברעננה, למען בטיחות הקבלן, עובדיו ובטיחות הנמצאים באתרים.26

מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגיהות ו/או הנחיה כאמור בחוזה זה ו/או  .2
שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי המזמין או מי מטעמו, לא תטיל אחריות כלשהי על 

מאחריותו, ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין לבטיחות עובדיו, המזמין ולא תפטור את הקבלן 
קבלני משנה או כל עובר אורח כלשהוא באתרים, כתוצאה מעבודתו לרבות כשל או תקלה 
בשלטי הפרסומת שהקים ו/או מתחזק במסגרת מכרז זה, אלא תוסיף על כל חובה 

 המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות.

וקבלני משנה, לעמוד בכל דרישות הבטיחות הקבועות בחוקים  מחובת הקבלן, עובדיו .3
ובתקנות הבטיחות בעבודה וע"פ כל דין, לרבות: חוק החשמל ותקנותיו, חוק ארגון 

 -; פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל 1954 -הפיקוח על העבודה, התשי"ד 
, תקנים 2007 –"ז ; תקנות ציוד מגן אישי, תקנות הבטיחות עבודה בגובה התש1970

 ישראלים רלוונטים, מפרטים ועוד.

במידה ועבודות הקבלן, במסגרת הסכם זה, יכללו גם עבודת "בניה" כהגדרתה בפקודת  .4
, הקבלן בחתימתו על הסכם זה, יהיה "קבלן ראשי" ויוגדר  1970הבטיחות בעבודה 

 1988 –מ"ח כמפורט  בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התש "כמבצע הבניה"
)להלן: "תקנות הבטיחות בניה"(, וכל החובות המוטלות בתקנות על "מבצע הבניה" יחולו 

 עליו
והינו האחראי לקיום תנאי הבטיחות, לרבות מינוי מנהל עבודה מוסמך לפיקוח מתמיד 

 על עבודות הבניה.

 מינוי ממונה בטיחות לפיקוח, הנחיות ויעוץ בטיחותי לעבודת הקבלן: .5

ובתקופת 26-א ו7ביצוע עבודות חשמל ובקרה במכוני שאיבה כרז זה בשלבי במסגרת מ .5.1
האחזקה, לאחר התקנתו, הקבלן יעסיק ממונה בטיחות מטעמו, בעל "אישור כשירות" 

ראש מנהל הבטיחות והבריאות משרד הכלכלה, למתן  –בתוקף של מפקח עבודה ראשי 
נת המתקנים ואחזקתם השוטפת, הנחיות, יעוץ ופיקוח בטיחותי על ביצוע העבודה להתק

 בהתאם להסכם.

לפני תחילת העבודות, ממונה בטיחות יכין סקר סיכונים הכולל תרחישים לביצוע  .5.2
העבודות במכרז זה, הוראות בטיחות להתמודדות עם הסיכונים שהועלו ונהלי עבודה 

 לשגרה ולחירום ויגיש למפקח מטעם המזמין. 

ביקורות שוטפות לבקרה על עבודות הקבלן: לפני ממונה הבטיחות של הקבלן יבצע  .5.3
תחילת ביצוע עבודות ההתקנה של המערכות, אחת לשבוע לפחות ו/או בדרישה של 
המפקח או יועץ הבטיחות מטעם המזמין ופיקוח ומעת לעת, בתקופת האחזקה, לאחר 

י התקנת המתקנים. במהלך הסיור יוודא ממונה הבטיחות שהקבלן ועובדיו נוקטים אמצע
 הבטיחות והבקרות שקבע שנדרשים בסקר הסיכונים שהכין.

למען הסר ספק ההוצאות בגין ממונה הבטיחות של הקבלן יהיו על חשבון הקבלן כחלק 
 מחוזה זה.
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הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, ו/או עם קבלת הוראה מאת ממונה 
 הבטיחות שלו או מכל אדם המוסמך לכך מטעם המזמין.

לי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות נשוא מב .6
הסכם זה, לבטיחות ולשלום עובדיו, קבלני המשנה מטעמו , מפקחים ומהנדסים של התאגיד  
או מטעמו הבאים  לבצע פיקוח או לבדיקות שונות וכן עובדי מכון המים השוהים הנמצאים 

 מועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז.בסביבת העבודה ושאר ה

הקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע  .7
 -עבודתו, או כפי שנדרש עפ"י כל חוק לרבות ע"פ תקנות הבטיחות )ציוד מגן אישי( התשנ"ז 

אביזרי בטיחות, כלי בטיחות, ציוד מגן  -. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן 1997
לעובדים, ביגוד, נעליים, כובעי מגן, אוזניות מגן, ציוד בטיחות לעבודה בגובה וכל ציוד אחר 

מחובת בנוסף שיומלץ ע"י ממונה הבטיחות לשם שמירה על בטיחות עובדי הקבלן בעבודה. 
 הקבלן לפקח ולוודא כי עובדיו משתמשים בציוד המגן.

 להלן "המתקן": –ישור להתקנת לוחות חשמל במכון המים  תכנון וא .8

מתקני החשמל יותקנו ע"י חשמלאי מוסמך לגודל הזרם. מערכת החשמל תעמוד  .8.1
בדרישות חוק החשמל ותקנות החשמל הרלוונטיות וע"פ דרישות חברת החשמל 

 לישראל.

בוי אש באחריות הקבלן, כתנאי להתקנת המתקן, לאשר את מיקום המתקן מול תחנת כי .8.2
האזורית שבתחומה מותקן המתקן ולקבל את סידורי בטיחות אש ומניעת דליקות 
הנדרשים למתקן, בסיום הקמת המתקן על הקבלן לקבל את אישור כיבוי אש שסידורי 

 הכבאות בוצעו ע"פ דרישתם.

מבנה המתקן ויציבותו, עמידותו בכוחות רוח, חלקיו, חיבוריו ואופן קיבועו למבנה,  .8.3
צעי גישה למתקן: סולמות קבועים, משטחי תחזוקה, מעקות וגידורים, קווי לרבות אמ

חיים להתחברות בפני נפילה מגובה, יאושרו בידי מהנדס אזרחי רשום ורשוי מטעם 
 הקבלן. העתק מהאישור יועבר למזמין ע"פ דרישתו.

 אחזקת המתקן בתקופת הבדק והאחריות: .8.4

 

מקצוע מתאים לאיתור מפגעי בטיחות, הקבלן יערוך ביקורת תקופתית, ע"י בעל  8.5.1
 אחת לחצי שנה לפחות.

בדיקה אחת לחצי שנה לפחות או ע"פ דרישה סטטוטורית אחרת, תבוצע  8.5.2
ואחת לשנה לפחות או ע"פ דרישה סטטוטורית  תקופתית ע"י חשמלאי מוסמך

אחרת, המוקדם מבינהם, תבוצע בדיקה של לוחות החשמל ע"י בעל רישיון 
 ."חשמלי בודק"

ל מתקן יהיה מפסק חשמל בטיחות לניתוק הזנת החשמל למתקן סמוך לכ 8.5.3
 לכניסה למתקן של התאגיד.

 הנחיות מיוחדות לביצוע עבודות במתקני התאגיד  .9

כל כניסה של הקבלן / עובדיו ומי מטעמו לשטח תחנת המים  או למתקנים אחרים של  .9.1
 ודה.התאגיד, מחייבת תיאום מראש מול "נציג התאגיד" שאחראי על העב
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חל איסור על הקבלן / עובדיו להיכנס לאזורים בשטחי תחנת המים או במתקני התאגיד,  .9.2
שאינם במסגרת עבודתו בפרויקט, למעט הגישה לאזור העבודה בדרך שאושרה ע"י נציג 

 התאגיד. 

במקומות בהם ניתן לבצע הפרדה בין אזור העבודות לשטח התחנה הקבלן יתקין גידור  .9.3
אזהרה. במקומות ובעבודת בהם לא ניתן לבצע הפרדה כאמור ינקוט מתאים כולל שילוט 

הקבלן אמצעי בטיחות הנדרשים בהתאם לאופי העבודה, תיאום העבודות מראש ולרבות 
תליית שלטי אזהרה ומניעת מפגעים והצבת עובדים לבקרה ולמניעת כניסה לאזור 

 העבודה.

 בלן.העבודה תבוצע בפיקוח מתמיד של מנהל אחראי מטעם הק .9.4

 בודד. עובדהקבלן לא יבצע עבודה או ישאיר בשטחי התאגיד  .9.5

כל עובדי הקבלן המיועדים לבצע את העבודה בתחנת השאיבה, לרבות באי כוחו, יעברו  .9.6
הדרכת בטיחות בסיכונים בעבודה לרבות: דרישות נספח זה ובסיכוני בטיחות אופייניים 

שהינו מדריך בטיחות מוסמך,  לתחנת השאיבה. ההדרכה תבוצע על ידי ממונה בטיחות
 בעל ידע בסיכונים האופייניים בתחנות שאיבה ובעבודה.

אין להשתמש בציוד / מכונות / אביזרים, לרבות: מנופים, מלגזות, במות ומתקני הרמה,  .9.7
פיגומים, סולמות וכו', השייכים לתאגיד, ללא קבלת אישור מפורש וגם בהינתן אישור, 

 ים, מקצועיים ומיומנים.רק באמצעות מפעילים מוסמכ

חובה על הקבלן לגדר את שטח העבודה לרבות שטחי אזור ההתארגנות בו הוא מניח ציוד,  .9.8
חומרים ופסולת ולשלט באמצעות שלטי אזהרה מתאימים את האזור בו קיים סיכון 
בטיחות כתוצאה מעבודתו. הגידור יהיה ע"פ סוג ומהות העבודה ו/או יידרש על ידי נציג 

 כך שימנע גישה וסיכון לפגיעה.  האיגוד,

עבודות באש גלויה לרבות: ריתוך, חיתוך, השחזה או כל סיכון  -אין לבצע בשטח התחנה  .9.9
 אש אחר ללא קבלת היתר מנציג התאגיד,  וכמפורט להלן:

מטרים  10אזור העבודה יהיה נקי ופנוי מחומרים העלולים להידלק, במרחק של  .9.9.1
 דת אש(.לפחות )או כיסויים במחיצה עמי

הציוד לעבודה חמה לרבות הרתכת יהיו תקינים וקיימים הסדרי הארקה  .9.9.2
 נאותים.

אין לבצע עבודה באש ללא המצאות שומר כצופה אש והצבת אמצעי כיבוי  .9.9.3
 תקינים.

 לאחר סיום העבודה יש לוודא ניקוי המקום וסילוק כל החלקים החמים. .9.9.4

 לייעודם.שימוש בגזים לצורך ריתוך והלחמה יהיה בהתאם  .9.9.5

 ביצוע עבודות חשמל .10
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ותקנותיו ובהתאם  1954הטיפול במתקן/ציוד חשמלי יהיה בהתאם לחוק החשמל התשי"ד  .10.1
 .1990לתקנות הבטיחות בעבודה )החשמל( התש"ן 

הקבלן ו/ או מי מטעמו  לא יבצע עבודה בחשמל אלא אם הוא בעל רשיון "חשמלאי" בתוקף  .10.2
דל הזרם במתקן, ובהתאם לנדרש לביצוע העבודה על פי חוק החשמל ותקנותיו, מתאים לגו

 ולסוג המתקן והציוד.

הקבלן יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו )שאינם מוסמכים לעבודות חשמל(, שלא לעסוק  .10.3
או לטפל ברשת החשמל או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך, לרבות 

ך כניסה למתקן חשמל, והכל בהתאם עבודות הקשורות לחיבור או ניתוק חשמל, או לצור
 לנדרש עפ"י כל דין, לרבות חוק החשמל ותקנותיו.

חל איסור על הקבלן, עובדיו או מי מטעמו, לבצע עבודות במתח חי או בחלק העלול להפוך  .10.4
לחי בשעת ביצוע העבודה במיתקן, לרבות כל עבודה הכרוכה בחדירה של חלק כלשהו מגוף 

חום עבודה במיתקן חי, אלא ע"פ המפורט בתקנות החשמל החשמלאי או ציוד שבידו לת
 .2014)עבודה במיתקן חי או בקרבתו( התשע"ד, 

 ניתוק/ חיבור מתקן חשמלי במתח נמוך .10.5

ניתוק או חיבור מתקן חשמלי יבוצעו אך ורק בידיעתו ובהסכמתו של  .10.5.1
 האחראי מטעם התאגיד.

ליטת מבצע חובה לנעול את המפסק ע"י התקן נעילה אמין אשר יהיה בש .10.5.2
העבודה. לסמן זאת בשלט אזהרה נראה לעין "אסור להפעיל", "אין 

 המכונה בטיפול", ולציין את שם החשמלאי,  התאריך והשעה.  –להפעיל 

 חובה לוודא את הניתוק באמצעות בדיקת היעדר מתח. .10.5.3

בעבודות חשמל ובלוחות / מתקני חשמל כל כלי העבודה יהיו מסוג  .10.5.4
 מבודד בלבד.

/ הפעלת מתח ללוח / מעגל שנותק על חובה לבצע בדיקה  טרם חיבור .10.5.5
באמצעות חשמלאי מוסמך, כי כל לוחות המגן הוחזרו למקומם,  כלי 

 העבודה סולקו ואין במקום עובדים.

בכל מקרה של חוסר וודאות או חשש לתקלה ,אין לחבר מחדש את  .10.5.6
 אספקת החשמל ללא אישור נציג התאגיד.

 ה בציוד אשר מופעל באנרגיה חשמליתביצוע עבודות תיקון ותחזוק .10.6

מחובת הקבלן לתאם עם נציגי התאגיד כניסה לחדרי חשמל, הורדת  .10.6.1
 מפסקים חשמליים וניתוק חשמל לצורך עבודה.
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בכל מקרה של עבודה תיקון / חיבור / תחזוקה של מכונות / מכשירים  .10.6.2
חשמליים, ינותק הציוד ממקור מתח אנרגיה חשמלית; הניתוק יתבצע 

ת מפסק של הציוד באופן גלוי לעין וישמר על ידי התקן נעילה באמצעו
אמין אשר בשליטת מבצע עבודות החיבור , התיקון או התחזוקה; 

המכונה  –המפסק יסומן בשלט נראה לעין שבו יאמר: "אין להפעיל 
 בטיפול".

במקרים בהם הציוד הקיים אינו מאפשר נעילה, חייב העובד להבטיח  .10.6.3
 תח ואי חיבורו מחדש עד לסיום העבודות.באופן אחר ניתוק המ

לפני פירוק חלקים אשר מהווים רצף של הארקה, לרבות צנרת מים  .10.6.4
מתכתית, מד מים או פס הארקה, יתקין העובד גשר אשר יבטיח את 

 רציפות הארקה.

 עבודה על  גגות המבנה: .11

 גישה לגג .11.1

מחובת הקבלן לבדוק קיומן של דרכי גישה בטוחות לגגות המבנים בהם יותקנו  .11.1.1
מודגש שבדיקת הקבלן תבוצע גם אם הוסכם שדרכי הגישה יבוצעו המערכות. 

.  מחובת הקבלן לפנות למפקח בטרם תחילת העבודה במידה ע"י המזמין
 והגישה לאתר העבודה אינה תקינה או בטוחה.

באמצעות "סולם קבוע" חובה בדיקת יציבות שלמות במקומות בהם הגישה לגג  .11.1.2
מ' בדיקה שקיים ותקין  6ותקינות סולם העלייה, בסולם קבוע שגובהו עולה על 

 כלוב מגן. 

מטרים, כל העובדים  2במידה והגישה לגג באמצעות סולם שגובהו עולה על  .11.1.3
 העולים יהיו בעלי הסמכה "לעבודה בגובה" בתחום "סולמות".

 מקדימות בטרם תחילת העבודה על הגג:פעולות  .11.2

בדיקת סביבת העבודה: בדיקת מכשולים פיזיים שונים, בסביבת העבודה,  .11.2.1
 במסלול העלייה ובמשטח העבודה.

 33,000מ' מקו מתח של עד   4בדיקת אי קרבה לקווי מתח )מרחק של לפחות  .11.2.2
 וולט( 33,000מ' מקו מתח מעל  10 -וולט ו

 ם / תלולים / חלקלקים:עבודה על גגות קלים/ שבירי .11.3

עבודה על גגות שבירים ותלולים תבוצע על פי תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה  .11.3.1
 .1986על גגות שבירים או תלולים( התשמ"ו 

בטרם ביצוע עבודה על גגות שבירים ותלולים יבוצע סיור מקדים ע"י מהנדס  .11.3.2
לביצוע  בניין )קונסטרוקטור( מטעם הקבלן, בליווי המבצע לקביעת האפשרות

 העבודה, תכנון העבודה ואופן ביצוע העבודה.

 תנאי לביצוע העבודה אישור והנחיות בכתב לביצוע העבודה של המהנדס. .11.3.3
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עבודה על גגות מותרת ללא שימוש בציוד למניעת נפילה כאשר מתקיימים כל התנאים  .11.4

 הבאים:

 הגג אינו גג קל/שביר, תלול או חלקלק. .11.4.1

בהיקף גג המבנה, מעקה ע"פ הנדרש בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר,  .11.4.2
מעקים ומסעדים  1142. המעקה יתאים לדרישות תקן 1970תנאיו ואגרות( 

מחובת הקבלן להתריע למפקח בטרם תחילת העבודה ס"מ לפחות.  105בגובה 
 על חוסר במעקה או שהמעקה אינו עומד בדרישות התקן.

ס"מ לפחות( לא מבוצעת הטיית גוף מעבר  105י )בגובה של בגג  עם מעקה תקנ .11.4.3
 מעלות מקו המעקה. 45-ל

מ' משולי  2בגג ללא מעקה או ללא מעקה תקני, העובד אינו נמצא בתחום של  .11.4.4
מחובת הקבלן לסמן ולגדר ולשלט בכל זמן הגג בכל זמן שהותו על הגג מגובה. 

אמצעי  קרב ללא נקיטתמ' אליו אסור לעובדים להת 2העבודה את  התחום של 
 אבטחה בפני נפילה מגובה.

 הדרכות: .12

הקבלן, ידאג להדרכות בטיחות תקופתיות של עובדיו וקבלני משנה מטעמו, בנושא  .12.1
: בטיחות כללית, בעבודה, הכוללים, בין היתרהבטיחות ובסיכונים בעבודה הצפויים 

ובה, "עבודות חמות", בטיחות בעבודות וסיכוני חשמל, שימוש בציוד מגן אישי, עבודה בג
 עבודות הנפת ציוד.

ההדרכות יינתנו ע"י מדריך בטיחות מוסמך או ממונה בטיחות, בהתאם לתחומים בהם  .12.2
 הם מוסמכים. 

הקבלן יחתים את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה, וכן את החובה  .12.3
 המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי.

פה ובשפה המובנת לאותם עובדים. העתקים מאישורי  ההדרכה תינתן בכתב ובעל .12.4
 ההדרכה יועברו למזמין ע"פ דרישה.

 עבודות בגובה .13

כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק  -"עבודה בגובה"  .13.1
 מטרים,  ולרבות עבודה:  2העולה על  

 ( המתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני; 1)

מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח   45 -( המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ2)

 העבודה.

 ( המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן.3)
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 (.2007עבודה בגובה תבוצע ע"פ המפורט בתקנות הבטיחות בעבודה, גובה ) .13.2

ע"י מדריך מקצועי ומוסמך ע"י משרד התמ"ת , העובדים בגובה יעברו הדרכה ויוסמכו .13.3
להדרכת עבודות בגובה, בהתאם לתחום העבודה הנדרש והרלוונטי לעבודה, כמפורט 

 (.2007בתקנות הבטיחות בעבודה, גובה )

( מתוך בימות הרמה מתרוממות 3( מתוך סלים להרמת אדם; )2( על סולמות; )1) 
( 7( מעל גגות; )6( מעל לפיגומים נייחים; )5( בתוך מקום מוקף; )4ופיגומים ממוכנים; )

 מעל מבנה קונסטרוקציה;

האזור מתחת או בסמוך למקום בו מתבצעת עבודה בגובה, שקיימת בו  -"אזור הסכנה" .13.4
תנועת כלים ממונעים, עובדים ועוברי אורח,  יסומן וישולט למניעת הימצאות אנשים בו; 

ם, יהיה בקשר עין עמם וימנע, ככל כן יימצא באזור זה תמיד אדם נוסף על העובדי
 האפשר, הימצאות של אנשים בו.

אין לבצע עבודות או לדרוך על גגות שבירים/ תלולים או חלקים )כגון: גגות אסבסט  .13.5
פלסטיק / תקרות רביץ / תקרות גבס, מתכת דקה או חומרים שבירים אחרים(  /

מניעת נפילה ללא קבלת אישור מהנדס אזרחי רשום ורשוי ונקיטת אמצעים ל
 מגובה.

בורות, תעלות, פתחים ובמקומות בהם קיימים הפרשי גובה בין משטח העבודה  .13.6
מטרים, הקבלן ידאג לסגרם בצורה נאותה או  2וקיימת סכנת נפילה לעומק העולה 

לגדר בגידור קשיח ויציב, הכולל אזן יד, אזן תיכון ולוח רגל. גובה הגידור של לפחות 
 ס"מ. 105

 ת וציוד הרמה:הפעלת מכונו .14

 ההפעלה מכונות וציוד הרמה תתבצע על ידי בעלי הסמכה כדין . .14.1

 לא תתבצע הכנסת ציוד או הוצאתו כאשר נמצא עובד מתחת לעומס. .14.2

 בכל עבודת הנפה העובדים באזור, יהיו חבושים בקסדות ובאפוד זוהר. .14.3

 דרישות ואישורים נדרשים לביצוע עבודת הרמה ע"י מנוף: .15

 בתיאום עם חברת העגורנים. –ה על קרקע יציבה מיקום העגורן יהי .15.1

 תעודת בדיקה בתוקף של "בודק מוסמך" לעגורן. .15.2

 תעודת עגורנאי מוסמך, ע"פ סוג ודרגת העגורן, למפעיל של המנוף. .15.3

 טבלת כושר הרמה של המנוף, כולל פירוט "כושר ההרמה" בהטיית הזרוע. .15.4

 תעודת בדיקה בתוקף של בודק מוסמך אביזרי ההרמה. .15.5
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 סולמות:  .16

 .1847סולמות ניידים יהיו בעלי תו תקן ישראלי  .16.1

 סולמות לעבודות חשמל יהיו מחומרים מבודדים. .16.2

16.3.  

הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך או כל בדיקה אחרת הנדרשת ע"פ כל דין וקבלת אישורים  .17
מתקני  במועדים הקבועים בחוק עבור ציוד שבשימושו, ובכלל זה: מדחסים, מיכלים, קולטי אויר,

הרמה, ציוד ואביזריו, עגורנים, סולמות, פיגומים, תמיכות, בדיקת רציפות הארקה לציוד נייד 
וקבוע, גנראטור וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה באתר העבודה שלגביו חלה חובת בדיקה ע"י בודק 

 מוסמך.

ות עבודה(, הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו ע"פ תקנות הבטיחות )עזרה ראשונה במקומ .18
, כולל ציוד לפינוי נפגעים, ימנה אדם שעבר הכשרה מטעם מגן דוד אדום או 1988  -התשמ"ח 

רשות מוסמכת אחרת להגשת עזרה ראשונה באתר העבודה. בכל זמן שמתבצעות עבודות באתר 
 יימצא בשטח האתר רכב שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי, או בית חולים בשעת חירום. 

אתר תעשה עפ"י התמרורים והסדרי התנועה המסומנים ובהתאם לחוקי התעבורה של נהיגה ב .19
מדינת ישראל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת 
כח אדם נלווה, כגון: מאותתים לעגורנים, מכווני רכב כבד לאחור וכד', וכל זאת ע"י אנשים 

 ונושאים עימם רישיונות הסמכה תקפים בהתאם.שהוסמכו והוכשרו לכך 

הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש כנדרש עפ"י הדין והוראות מכבי האש, לרבות מטפים  .20
שיהיו באתר העבודה ויוודא את תקינותם, כולל בדיקה תקופתית ושנתית וקבלת רישיון מאת 

 מכבי האש.

 עבודה בקרבת קווי חשמל .21

מטרים מתילים של קווי חשמל במתח עד  3.25-באתר במרחק קטן מ לא תבוצע כל עבודה )א( 
 33,000מטרים מתילים של קווי חשמל במתח העולה על  5 -וולט, או במרחק קטן מ 33,000

 וולט, אלא בתנאים האמורים בתקנת משנה )ב(.

על אף האמור בתקנת משנה )א(, אם מתבצעת העבודה במרחקים קטנים מן האמור בה, יש   )ב(
 לנקוט צעדים אלה:

 (   העבודה לא תבוצע אלא אם כן הקווים מנותקים ממקור אספקת המתח;1)

( אינה מעשית בנסיבות העניין, יינקטו אמצעים מיוחדים כגון 1(  אם הדרישה לפי פסקה )2)
התקנת מחיצות או גדרות למניעת מגע ישיר, או בלתי ישיר, של אדם בתילים של קווי 

מתח; בעת התקנה או פירוק של מחיצות או גדרות כאמור, יהיו חשמל הנמצאים תחת 
 הקווים החשמליים מנותקים ממקור אספקת המתח.

עבודה או תנועה בקרבת קווי חשמל תתבצע כך שתימנע כל נגיעה בתילי החשמל או  )ג( 
 העמודים, לרבות ציודם, יסודותיהם או עוגניהם, או התקרבות יתר אליהם.

הקרקע בקרבת עמודי החשמל, יסודותיהם, עוגניהם או מתחת לתילי החשמל  לא ישונו פני )ד( 
אלא אם כן אושר הדבר בכתב בידי חברת החשמל לישראל בע"מ; אישור כאמור ימצא באתר 

 בצמוד לפנקס הכללי.
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למפקח מטעם המזמין,  באופן מיידיהקבלן ידווח , על כל אירוע מסוכן, תאונה, או כמעט תאונה,  .22
ויפעל לשם מתן הנחיות בטיפול, תדרוך, המשך או עצירת העבודה וכו'. ממונה הבטיחות של 

 הקבלן יבצע בירור מקיף ויעביר מיידית למזמין דו"ח על נסיבות  האירוע והמלצות לטיפול.

די, ולא אגף הפיקוח על העבודה, משרד התמ"ת, באופן מיי -הקבל ידווח למפקח עבודה אזורי  .23
ימים ומעלה, בטופס  3ימי עבודה, על כל תאונת עבודה שבשלה נעדר עובד למשך  3 -יאוחר מ

מתאים, ויעביר עותק למזמין. הקבלן ידווח למפקח עבודה אזורי על כל מקרה מסוכן כמפורט 
-היד )הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה(, תשי"א-בתקנות התאונות ומחלות משלח

1951. 

י העבודה, האביזרים והציוד הנלווה אשר משמשים את הקבלן ועובדיו באתר יהיו תקינים, כל  .24
 הקבלן ידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך.

אחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים, במידת הצורך, או בכל הקשור לרפואה תעסוקתית  .25
 תחול על הקבלן בלבד.

או בתנאי מזג אויר קשים לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם וקבלת אישור עבודות בשעות הלילה ו/ .26
 מאת המזמין.

 צעדים ואמצעים לרבות הפסקת עבודת הקבלן בגין הפרת חוקי הבטיחות  .27

הקבלן, יפסיק כל עבודה המתבצעת באתרי התאגיד, אשר נעשית בניגוד לחוקים, תקנות,  .27.1
הלים המפורטים בחוזה זה, או כל ונוהלי הבטיחות, ואשר לא ממלאת אחר ההוראות והנ

נוהל אחר שלא הוזכר לעיל, או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגיהות באתר העבודה 
המזמין ו/או מי שהוסמך לכך עפ"י הנדרש על פי דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

על ידו, יהיה רשאי להורות על הפסקת כל עבודה כנ"ל המבוצעת בניגוד להוראות 
 יחות והגיהות, וזאת במקרים בהם העבודה לא הופסקה ע"י הקבלן.הבט

המפקח ו/או ממונה הבטיחות מטעם המזמין, רשאי להורות על סילוק מיידי מהאתר,  .27.2
באופן זמני או לצמיתות, של כל עובד או ציוד, אשר, עבר על חוקי הבטיחות או על 

ו הציוד, כך שלא תגרם התנהגות בלתי בטיחותית. הקבלן יחליף מיידית את העובד א
 הפרעה למהלך העבודה, וללא תשלום נוסף לקבלן.

בכל מקרה שהקבלן יפר אחת או יותר מהוראות ודרישות הבטיחות על פי חוזה זה ו/או  .27.3
)לדוגמא: במידה ואחד מעובדי הקבלן באתר העבודות לא יחבוש קסדת  כל דין ו/או נוהג

יהיה אי בדיקת ציוד שחובה לבודקו וכו'(  מגן או לא ינעל נעלי בטיחות, חוסר בגידור,
. מובהר לכל הפרת בטיחות בודדת₪  2,000המזמין רשאי לקנוס את הקבלן בסכום של 

בזאת, כי אין באמור לעיל, ובזכותו של המזמין לקנוס את הקבלן עקב הפרת הוראות 
כל דין,  הבטיחות והגיהות, כדי לגרוע מזכות כלשהי המוקנית למזמין על פי החוזה ו/או

 לרבות הפסקת עבודות הקבלן באתר עד להפסקת הפרת הוראות הבטיחות.

במידה וימצא המפקח מטעם התאגיד, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן מפר התחייבות  .28
כלשהיא מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן, יוכל התאגיד באמצעות המפקח לתן התראה בנוגע 

ימים ממועד קבלת ההתראה, יוכל  7קן ההפרה כנדרש תוך לאמור לקבלן. היה והקבלן לא תי
התאגיד, להפסיק את התקשרותה עם הקבלן על פי הסכם זה, ומועד סיום ההתקשרות יהיה 

 מועד קבלת ההודעה.



81 

 

למען הסר ספק, יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים והתרופות 
 ם זה וע"פ הוראות הדין.העומדים לרשות התאגיד במסגרת הסכ

למען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה, כדי להוות רשימה  סופית ומוחלטת של כל 
 דרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.

תו מן כמו כן, יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת או
החובות החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות הספציפיות החלות על החברה הזוכה 

 במכרז זה.
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 נקי -מפרט טכני  -לוחות חשמל  005-2020 מכרז

 לביצוע המיוחדים התנאים -1'ו מסמך
 

 ניםתיאור המתק .1

 

מותקנים משאבות,  נים האלה. במתקיםופעיל מיםקיי ניםמתק הם 26-וא 7 מכונים

 וכו'. , דיזל גנרטורלוחות חשמל, לוחות בקרה

להחליף לוחות החשמל  העבודות שבמכרז הזה תאגיד מי רעננה מעונייןבמסגרת 

 בלוחות חדשים. והבקרה הקיימים

  מכרזמופיע במסמכי הבהתאם לתוכניות ולכתב הכמויות שיבוצעו  העבודות

 

 כללי .2

 

 הקבלן הזוכה יבצע את העבודות בעצמו, ללא העסקת קבלני משנה.

יונות בעלות תוקף של בעלי המקצוע הקבלן יעביר את רשימת השמות וצילום הרש

 שיעסקו בפרוייקט טרם תחילת העבודה.

דעתו הבלעדית, אין  שקוללתאגיד שמורה הזכות לאשר או לפסול כל עובד על פי 

 .מתקןההנ"ל עד למסירה הסופית של  עלעבודה להוסיף צוותי 
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 נקי -מפרט טכני  -לוחות חשמל  005-2020 מכרז

 מיוחד טכני מפרט -2'ו מסמך
 

 חשמל ובקרהעבודות  .3

 

 לוח חשמל .3.1

 
 כללי .3.1.1

 לוח החשמל אליהם מתייחס מפרט זה הוא: 

 וולט. 1000לוח כוח ובקרה למתח של עד  

 

 תנאי אקלים .3.1.2

 תנאי האקלים ודרגות האטימות: 

 70%מעלות צלסיוס ולחות יחסית עד  45טמפרטורה מקסימלית:  -

 100%מעלות צלסיוס ולחות יחסית עד  5-טמפרטורה מינימלית:  -

 

 יצרן הלוח .3.1.3

לוחות מאושר ע"י המזמין המופיע ברשימת יצרני לוחות חשמל הנמצאים הלוח ייוצר ע"י יצרן  

ידו לאבטחת איכות בהתאם לתקן הישראלי -בפיקוח מכון התקנים הישראלי ואשר הוסמכו על

 . 61439ת"י 

על הקבלן להגיש למזמין את האישורים הנ"ל ולקבל את אישורו של המזמין, בכתב, לגבי יצרן  

 הלוח.

 

 וחציוד להתקנה בל .3.1.4

כל הציוד וההתקנות החשמליות יתאימו לדרישות האחרונות של כל אחד מהתקנות והתקנים  

 המפורטים למטה בהתאם לסדר העדיפות:

 ותקנותיו 1954 –חוק החשמל התשי"ד  -

 התקן הישראלי -

-  International Electrotechnical Commission Recommendations (IEC) 

- Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) 

 

 מפסקי זרם חצי אוטומטיים בעלי הגנה תרמית ומגנטית .3.1.5

 .IEC 947כל המאמת"ים יתאימו לתקן  

 ק"א לפחות. 25מאמת"ים יהיו קבועים ולזרם קצר של  

 

 מגענים .3.1.6

 15ת לפחות ולאורך חיים של הפעלו 1,000,000, כלומר ל AC3המגענים יתאימו לתנאי עבודה של  

 .240V ,10A -, לכל מגען יהיו מגעי עזר לעבודה באם לא נאמר אחרת שנים.
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 מבנה הלוח .3.1.7

ידי סידור -מבנה הלוח יתאים להתקנה על גבי ריצפת המבנה באמצעות מסגרת מוכנה, או על

 אחר שיקבל את אישורו של המזמין לפני התקנת הלוח.

בוע מ"מ לפחות וקונסטרוקציה נושאת מפרופילים, הכל צ 2הלוח יבנה מפח פלדה בעובי  

 .IP54לפחות  -ומגולוון, בהתאם לדרישות המזמין. דרגת האטימות ללוח 

מבנה הלוח יאפשר גישה נוחה ובטוחה, תפעול נוח ואפשרות טיפול באלמנט מסוים מבלי שיהיה  

 צורך להפסיק את המתח ללוח או לפרק אלמנטים אחרים.

 ס"מ. 210גובה הלוח יהיה  

 ס"מ. 60 -חות מעומק הלוח בהתאם לנדרש, אבל לא פ 

 ס"מ. 60 -רוחב כל תא בהתאם לנדרש, אבל לא פחות מ 

 ס"מ. 80רוחב כל דלת לא יעלה על  

דלתות הלוח יחוברו למסגרת הלוח באמצעות שלשה צירים חזקים וסידור שימנע את פתיחתה  

מעלות, ובכל מקרה בזוית קטנה מזווית הפתיחה העלולה לפגוע  120-של הדלת בזוית גדולה מ

 ציוד מורכב על גבי דלת הלוח.ב

 ממ"ר לפחות. 16כל דלת תחובר אל מערכת ההארקה ע"י מוליך הארקה גמיש בחתך של 

 ידית לנעילה כולל מנעול מרכזי ומפתח אחיד. סגירת כל דלת תתבצע ע"י 

 של הלוח תתבצע בהתאם למפורט בהמשך. הצביעה 

 ניקוי והחלפה.כל פתחי האוורור של הלוח יכוסו במסננים הניתנים ל 

 

 הרכבת ציוד בלוח .3.1.8

 כל ציוד המותקן על הדלתות ונמצא תחת מתח יהיה מוגן בפני מגע מקרי. 

 ציוד, לפחות. 30%הלוח יכלול הכנות שיאפשרו התקנה קלה לתוספת של  

כל האבזרים, כגון מאמ"תים או מא"זים יהיו ניתנים לפרוק ללא צורך בפרוק חיווט של אבזר  

יחובר בנפרד, באמצעות מוליך מתאים לפסי הצבירה או למא"ז, בהתאם אחר. כל מאמ"ת 

 לתוכניות.

מוליכי החיבור בין כל מאמ"ת לפסי הצבירה יתאימו לערך המכסימלי של תחום כוונון ממסרי  

 ההגנה התרמיים של המאמ"ת.

זה כרטיסי בקרה, מכשירים או חלקי מכשירים להפעלה ידנית או לקריאה יש להרכיב באופן כ 

 מטר. 1.60שיתאים גם לאדם שגובהו 

ס"מ מעל למפלס  40פסי צבירה, פסי הארקה ומהדקים לכבלים בלוח צריכים להימצא לפחות  

 הרצפה.

 1.5-בחתך לא קטן מ PVCכל האבזרים החשמליים יחובר ע"י מוליכי נחושת גמישים מבודדי  

 וולט. 1000ממ"ר, מתאימים למתח של 

יים יתבצע בהתאם לדרישות יצרן המכשיר ובאמצעות סופיות כבל חיבור מכשירים אלקטרונ 

 מתאימות.

 .ללא לפלףחיווט הציוד המורכב על גבי דלתות הלוח  

חיווט הציוד בלוח יתבצע דרך תעלות פלסטיות מחורצות בעלות שפה סגורה, כך שיישאר בהן  

 מקום פנוי. 30%לפחות 

המושחלים ע"ג יות, ע"י סימונים פלסטיים תוכנכל המוליכים יסומנו, בשני הקצוות, בהתאם ל 

 .הגיד בעלי טבעת סגורה ולא מושחלים בלחיצה
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 למניעת נגיעה מקרית בחלקים חיים.FINGER PROOF כל הציוד שיורכב בלוח יהיה מסוג  

 כל המקומות החשופים למתח, כגון פסי צבירה, יכוסו ע"י כיסויים שקופים מתפרקים. 

 ין פרופיל מחורץ, לכל אורך הלוח, לחיבור הכבלים היוצאים והנכנסים.בתחתית הלוח יש להתק 

 

 פסי צבירה .3.1.9

פסי הצבירה, פסי ההארקה ופסי האפס יבוצעו מנחושת אלקטרוליטית, ובמקומות הדרושים,  

יצופו פסי הצבירה בכסף, אבץ, בדיל, צבע, או יבודדו ע"י שרוולי בידוד מתאימים. חתך פסי 

 חת יותר גבוהה מן הדרוש על פי חישובי ההעמסה וזרם הקצר.הצבירה יהיה בדרגה א

פס ההארקה יותקנו לכל אורך הלוח. חתך פס ההארקה יהיה חצי חתך הפזה. פס ההארקה  

 יותקנו קרוב לחזית הלוח, בחלקו התחתון, על מנת לאפשר גישה נוחה לטיפול.

 חתך פס האפס בלוח יהיו כחתך פסי הצבירה. 

 חורים נוספים לחיבורים עתידיים. 25%הכין בפסי הצבירה יש ל 

 

 מהדקים .3.1.10

ממ"ר יותקנו מהדקים מדגם המאפשר להחליף כל מהדק בנפרד ואשר  35לכבלים בחתך של עד  

חיזוק המוליכים בו נעשה ע"י הפעלת לחץ על פני שטח גדול, יחסית, ולא ע"י לחץ נקודתי 

 טיות  מתאימות.באמצעות בורג. כל המהדקים יצוידו בתוויות סימון פלס

 כל המהדקים יסומנו בהתאם למספור המופיע בתוכניות. 

או היציאה ירוכזו בחלקו התחתון של הלוח )פרט למקרים שיאושרו ע"י \כל מהדקי הכניסה ו 

 המזמין(.

ס"מ. אם יש להתקין יותר משורת מהדקים  40למהדקים הוא  מתחתית הלוח הגובה המינימלי

 מהדקים בצורה מדורגת כדי לאפשר גישה נוחה לכל מהדק.אחת יש להתקין את שורות ה

 ס"מ יש להתקינם בזווית. -80אם יש להתקין מהדקים בגובה פחות מ

ממ"ר ויותר יחד לנקודת חיבור אחת יש להשתמש  50מוליכים בעלי חתך של  2לשם חיבור  

י צבירה אשר או יותר מוליכים לנקודת חיבור משותפת יש להכין פס 3בלשות נחושת. לחיבור 

יחוברו למפסק. הכבלים יחוברו אל המפסקים, הלשות או פסי הצבירה באמצעות נעלי כבל, 

 מותאמים לסוג המוליכים נחושת או אלומיניום.

 נעלי הכבל יחוברו אל הכבל באמצעות כלי ייעודי ובקוטר המתאים. 

צורים, מגשרים, מהדקים נשלפים שיותקנו בלוחות יצוידו בכל האבזרים הנלווים כגון מע 

 סופיות, סימניות, אביזר לסימון קבוצת מהדקים, שלטים מודפסים וכדומה.

יש להפריד בין מהדקים למתחים שונים וכן בין המהדקים המשמשים לחיבורי ציוד בעל  

 מ"א, וכדומה. 20 - 4 -פונקציות מוגדרות, כגון מהדקי תקשורת, מהדקים למכשירים ל

 יתאימו לפונקציות של הציוד המחובר אליהם כמפורט מעלה. צבעי המהדקים והמוליכים 

 מהדקים שמורים מכל הסוגים. 30%יש להשאיר בלוח  

 

 שילוט וסימון .3.1.11

על רקע  כהותכל שדה של הלוח יסומן באופן ברור על ידי שלט פלסטי חרוט "סנדביץ'" באותיות  

ו על גבי הלוח. סימון כל שדה . סימון השדה יהיה גדול יותר ונבדל מיתר הסימונים שיופיעבהיר

 יכלול את הפונקציה של אותו שדה. 
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כל הציוד שיורכב על גבי דלתות הלוח יסומן ע"י שלטי סנדביץ' אשר יחוברו למבנה הדלת ע"י  

הדבקה וסמרור בניטים פלסטיים. כל הציוד שיורכב בתוך הלוח ועל גבי הדלתות יסומן בסימון 

הנשלפים יסומנו פעמיים: סימון על גבי הבסיס וסימון על  באמצעות מדבקות בד. כל האבזרים

 גבי המכשיר הנשלף.

סימון כל המוליכים המתחברים למהדקים יבוצע ע"י סימונים פלסטיים מודפסים מולבשים על  

 גבי המוליכים. סימון המוליכים יהיה זהה לסימונם בתוכניות.

לת אישור מן המזמין לרשימת תוכן שילוט הלוח והמעגלים הסופיים בו יתבצע רק לאחר קב 

 השלטים, גודלם וצבעם.

 

 הגנה נגד קורוזיה וצביעת הלוח .3.1.12

 

 הכנת פני השטח ושיטת הצביעה .3.1.12.1

 ניקוי שומנים וניקוי ע"י התזת חול. -

 כל מקומות הריתוך ילוטשו וינוקו והקצוות החדים יעוגלו. -

מנת למנוע הווצרות  השטח שנוקה בהתזה יטופל בצבע יסוד עתיר אבץ עוד באותו היום על -

 חלודה על פני המשטחים שנוקו.

 צביעה בצבע אפוקסי .3.1.12.2

 מיקרון לאחר הייבוש. 40שיכבה ראשונה של צבע אפוקסי בעובי של  -

 מיקרון לאחר הייבוש. 40שכבה שנייה של אפוקסי בעובי  -

 מיקרון לאחר הייבוש. 40שיכבה סופית של צבע אפוקסי, בצבע שונה, בעובי של  -

 מיקרון. 100ות הצבע יחד, לאחר הייבוש, לא יהיה קטן מ עובי כל שכב 

 צביעה בצבע סינתטי .3.1.12.3

 מיקרון לאחר הייבוש. 40שיכבה ראשונה של אבץ כרומי בעובי של  -

 מיקרון לכל שיכבה לאחר הייבוש. 40שיכבה שניה ושלישית של צבע על בסיס פנולי בעובי של  -

 מיקרון לאחר הייבוש. 40של  שיכבה סופית של צבע מט סינתטי, בצבע שונה, בעובי -

 מיקרון. -100עובי כל שכבות הצבע יחד, לאחר הייבוש, לא יהיה קטן מ -

 גלוון .3.1.12.4

אם תנאי מקום ההתקנה ידרשו גלוון של הלוחות או חלקי מתכת אחרים, יש לבצע את הגלוון  -

 בהתאם לדרישת התקן הישראלי.

 קרון לפחות.מי 40השכבה הסופית של כיסוי האבץ צריכה להיות בעובי של  -

 

 בדיקת לוח בבית המלאכה .3.1.13

 יצרן הלוח יאפשר, לנציגי המזמין, גישה חופשית למקום ייצור הלוח במשך כל שלבי יצורו. 

לפני משלוח הלוח לאתר יבצע יצרן הלוח בדיקות מכניות וחשמליות של הלוח בנוכחות נציג  

 המזמין. הבדיקות יכללו:

 בדיקת אופן ואיכות הביצוע. -

המבנה המכני של הלוח והציוד החשמלי המורכב בתוכו עונים לסטנדרטים  בדיקה האם -

 המקובלים ובמיוחד לתקן.
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 ביצוע בדיקות בהתאם לתקן. -

 ויזואלית ובהתאם לתקן. -בדיקת צביעה  -

 בדיקות הפעלה עם מתח עבור כל המעגלים של הלוח. -

 בדיקות לאימות חיוויים עבור הכניסות והיציאות של הבקר המתוכנת. -

לוח יועבר לאתר רק לאחר שיתקבלו תוצאות חיוביות לבדיקות הנ"ל ונציג המזמין יאשר זאת ה 

 בחתימתו.

 

 בדיקת הלוח באתר .3.1.14

 הקבלן יערוך בדיקה מחודשת לאחר הצבת הלוח באתר, לפני הפעלתו. 

 הלוח ייבדק שוב בעת ההפעלה, בנוכחות נציג המזמין. 

זה יבצע יצרן הלוח על חשבונו בדיקה חודש לאחר ההפעלה וכן שבעה חודשים ממועד  

 תרמוגרפית של הלוח ויגיש למזמין את תוצאות בדיקות אלו.

 

 תיעוד .3.1.15

 יום מיום זכייתו במכרז: 15תוכניות העבודה הבאות יוגשו למזמין ע"י הקבלן בתוך  

 שרטוטים מפורטים של הלוח, הכוללים את המידות ופרטי ההרכבה. -

 שרטוט בקו יחיד של הלוח. -

 חיווט. תכנית -

 חתכים אופייניים של מבנה הלוח. -

 מראה פני הדלתות. -

 מראה פנים הלוח הכולל את הציוד המורכב בתוכו. -

 רשימת חלקים מכניים וחשמליים בהתאם למספרם המופיע בשרטוטים. -

 קטלוגים של יצרני הציוד. -

 פרטי הגנה בפני חלודה ותהליכי צביעה. -

 הוראות אחזקה והפעלה -

ם, תוכניות בקו יחיד וכדומה יוגשו למזמין בשלשה עותקים ועל גבי תוכנית המבנה, חתכי 

 .A3בגודל   AutoCad-דיסקט, כשהם משורטטים ב

 

 משנה מהירות )ממיר תדר( .3.2

 

 כללי .3.2.1

 עבור כל ממיר תדר יותקן מגען טורי.

כל הממירים יתאימו לתקנים האירופאיים העדכניים בנושאי בנית ציוד חשמל, בטיחות ובקרת  

 .RFE -ו EMIאיכות 

 .4% -סך כל הרמוניות המתח המוחזרות ללוח החשמל ו/או לרשת חח"י יהיו קטנים מ 

על מנת להגן על יתר הציוד המותקן בלוח החשמל ו/או במתקן ועל מנת לקיים את דרישות חח"י  

לרמה הנמוכה של ההרמוניות המוחזרות לרשת יש להתקין לכל ממיר, בכניסה, מסנן כניסה 
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לצת יצרן הממיר ובתנאי שרמת ההרמוניות בזרם ו/או במתח לא תעבור הרמה בהתאם להמ

 המותרת לפי דרישות חח"י או לפי דרישות יצרני המערכות האחרות שמותקנות במתקן.

כל המעגלים האלקטרוניים יהיו מוגנים בפני תופעות של קורוזיה או התפתחות פטריות הנפוצות  

 במקומות בעלי לחות גבוהה.

 

 ם כלליים של המערכתנתוני .3.2.2

 Voltageממיר תדר בעל מערכת בקרה דיגיטלית מפוקדת ע"י מיקרופרוססור ופועל בשיטה 

Source DC Link type Pulse Width Modulated . 

 .IGBTאו  GTR ,GTOמערכת הכוח מבוססת על 

ציבות מתח יציאה בעל גל סינוס, כדי למנוע שינויים במהירות סיבובי המנוע כתוצאה מחוסר י

 מתח הכניסה.

 

 נתונים חשמליים של ממיר התדר .3.2.3

 V A.C. 400תלת פזי    מתח הזנה:

 10% -, 10%+    טולרנס המתח:

 Hz 50    תדר מתח הזנה:

 2% -, 2%+    טולרנס התדר:

 0.95מעל     יעילות:

 0.92מעל   מקדם הספק בצד הרשת:

 V A.C. 400 - 0תלת פזי    מתח יציאה:

 Hz 200 - 0   :תדר המתח ביציאה

 מהתדר המקסימלי 0.1%   יציבות התדר:

 

 בקרת הממיר .3.2.4

 מערכת הבקרה תהיה מבודדת גלוונית, ממערכת ההספק. 

 פנל הבקרה של הממיר יהיה נייד וניתן יהיה לנתקו מן הלוח מבלי להפסיק את פעולת המנוע. 

 ות הפנל.פנל ההפעלה יותקן על דלת הלוח ויאפשר הפעלה מקומית של הממיר באמצע

, במידה שיסופקו ויותקנו במתקן, תהיה אפשרות לתקשורת kW 200עבור ממירים בהספק מעל 

 232RS  ,422 RSדרך ממשק טורי  MODBUS PLUSאו  MODBUSעם הבקר המתוכנת מסוג 

 .RS 485או 

יש לספק כל החומרה והתוכנה שדרושים לתקשורת בין הבקר המתוכנת הנ"ל למערכת שינוי 

 המהירות.

על ספק מערכת שינוי המהירות לתת כל התמיכה הטכנית הדרושה, כולל נוכחות באתר בזמן 

 הפעלה ראשונית של התקשורת.

 ממערכת שינוי המהירות יועברו לבקר המתוכנת החיוויים הבאים:

 פועל -

 דומם -

 תקלה -
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 תדר/מהירות בפועל -

 זרם עבודה של המנוע -

תקלות וכן תצוגה גרפית של שינוי המהירות  מערכת הבקרה תכלול תצוגה של תדר, זרם המנוע, 

 כפונקציה של שינוי אות הכניסה האנלוגי.

 .LCDארבעת התצוגות הנ"ל יוצגו על גבי מסך גרפי  

 

 הגנות והתראות .3.2.5

 ההגנות אשר יוצגו על גבי התצוגה הגרפית: 

 קצר בין הפזות, ביציאה. -

 קצר לאדמה, ביציאה. -

 עליית מתח במערכת הממיר. -

 חוסר או היפוך פזות.\גבוה\וךמתח רשת נמ -

 זרם יתר במנוע. -

 התחממות המתנע. -

 תקלה במעגלי ההספק הפנימיים. -

 נתיך שרוף. -

 רוטור תפוס. -

 חוסר איזון בין הפזות. -

 חום יתר בממיר. -

 .CPU -תקלה ב -

 מתח יתר בכניסה וביציאה. -

טית של ההגנות הנ"ל יהיו מחוברות לממיר בנפרד והפעלת כל אחת מהן תגרום להדממה אוטומ

 המערכת ולהפעלת חיווי בהתאם.

 

 תיעוד טכני .3.2.6

 התיעוד הטכני שיימסר למזמין יכלול בין היתר כדלקמן:

 תוכניות מעודכנות של המערכת לשינוי המהירות, של תתי מערכות ושל החיבורים ביניהם. -

 רשימת הציוד המותקן. -

 תאור פעולת המערכת והמרכיבים השונים. -

 רכת לשינוי המהירות.הסברים על תכנות וכיול המע -

 

 הארקות .3.3

 

 כללי .3.3.1

 מערכת ההארקה תתאים לתקנים הישראליים ולחוק החשמל הישראלי. 

 יש להאריק את כל הציוד החשמלי והאחר אשר יותקן במקום. 

 אוהם. 5ההתנגדות הכללית, של כל מתקן, כלפי המסה של האדמה לא תעלה על  
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 הארקת מנועים .3.3.2

בין קונסטרוקצית המתכת של בסיס המנוע לבין הבסיס של הארקת המנועים כוללת "גישור"  

בחתכים זהים לחתכי הפזות של  PVCהמנוע. את ה"גשרים" יש לבצע ע"י מוליכי נחושת מבודדי 

ממ"ר. כן כוללת מערכת ההארקה אספקה והתקנה של נעלי כבל  16 -המנועים אבל לא פחות מ

קונסטרוקציה וצביעה בצבע יסוד וסופי מתאימים, ניקוי הצבע בנקודות החיבור למנועים ול

 לאחר החיבור.

 

 הארקת קונסטרוקציות מתכתיות .3.3.3

יש להאריק את כל קונסטרוקציות המתכת, כגון לוחות חשמל, תמיכות לחיבורי כבלים למנועים  

וכדומה. נקודת חיבור של הארקה כוללת הספקה והתקנה של מוליכי נחושת בחתכים 

, ריתוך ברגים לחיבור ההארקות, ניקוי, הכנה לצבע וצביעה של המתאימים, נעלי כבל מתאימים

 מקומות כגון ריתוכים וכל הדרוש להשלמת ההארקה.

 

 פס השוואת פוטנציאלים .3.3.4

, נירוסטה/או כתב הכמויות, עם חורים וברגי פליז\פס נחושת, במידות המפורטות בתכנית ו 

 -7יכי ההארקה, ולא פחות מלחיבור מוליכי ההארקה. הפס יאפשר את חיבורם של כל מול

 מוליכים.

 פס השוואת הפוטנציאלים יחובר לקיר או לדופן ארון באמצעות מבדדי מרחק. 

 

 אלקטרודת הארקה .3.3.5

אלקטרודת ההארקה תהיה מסגסוגת נחושת, באורך ובקוטר הנדרשים לשם יצירת ההתנגדות  

 הנדרשת של מערכת ההארקה כלפי מסת האדמה.

ול שלט תיקני "הארקה" וסידור המאפשר חיבור מוליכי הארקה של כל אלקטרודת הארקה תכל 

 ממ"ר, כולל ברגים, דיסקיות ואומים מצופים קדמיום. 70

ס"מ קוטר,  40כל אלקטרודת הארקה תכלול שוחת ביקורת מבטון מזוין במידות מינימליות של  

צהוב וישא -ירוקס"מ עומק וכן מכסה לשוחה מתאים לתקן הישראלי. המכסה יהיה צבוע ב -40ו

 שלט "הארקה".

ס"מ לפחות, הידוק האדמה  10העבודה תכלול הכנת מצע לשוחה ע"י שכבת חצץ בעובי של  

מסביב לשוחה לאחר התקנתה, סילוק כל הפסולת למקום שיקבע ע"י המזמין, והחזרת סביבת 

 השוחה למצבה המקורי.

 

 כבלים .3.4

 

 כללי .3.4.1

פורות, יושחלו בתוך צינורות או באופנים אחרים כל כבלי הכוח והפיקוד יונחו בתוך תעלות ח 

 בהתאם להנחיות המזמין.

קשיח או גמיש, לפי הוראות  YX2Nוולט יהיו מטיפוס  1000כל כבלי ההזנה למתח של עד  

 . מספר המוליכים בתוך כל כבל והחתך בהתאם למפורט בכתב הכמויות.המפקח
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 סימון הכבלים .3.4.2

התאם למפורט בתוכניות, ע"י סימונים פלסטיים מודפסים מוליכי כל כבלי הפיקוד יסומנו, ב 

 שיושחלו על מוליכי כל כבל.

כל כבל יסומן בשני קצותיו. סימון הכבלים יבוצע ע"י דיסקיות נירוסטה עליהם יוטבעו מספרי  

. בנוסף חוטי נחושתהכבלים בהתאם למספריהם בתוכניות. הדיסקיות יקושרו לכבלים ע"י 

 כבל בשני קצותיו בשלט סנדביץ חרוט. יסומן ייעודו של כל

 

 כפוף כבלים .3.4.3

 רדיוס הכפוף המותר יהיה בהתאם לתקן הישראלי ולהוראות היצרן. 

 

 אורך הכבלים .3.4.4

מידות האורך של הכבלים יצוינו במסמכי החוזה אך על הקבלן להביא בחשבון שהמידות שצוינו  

הדרושים לשם הנחה רפויה של משוערות בלבד. על הקבלן להביא בחשבון קטעי כבלים נוספים 

 הכבלים וכן קטעים שמורים בכל קצה של כל כבל לשם חיבור נוח לציוד.

 

 חיבור הכבלים .3.4.5

חיבור הכבל בשני קצוותיו יבוצע בעזרת נעלי כבל תקניים שילחצו בכלי ייעודי ובקוטר מתאים,  

 שרוולים מתכווצים על המוליכים החשופים ועל קצה נעלי הכבלים.

ממ"ר יש להוסיף כפפות מתכווצות על קצה המעטה החיצוני  10י הכוח בחתך הגיד מעל עבור כבל 

 של הכבל ועל המוליכים החשופים.

 

 בדיקת כבלים .3.4.6

על הקבלן לבדוק את הכבלים: את רציפות המוליכים והתנגדות הבידוד, לפני הנחתם ובגמר  

 ההנחה, אבל לפני כיסויים.

שור את תוצאות הבדיקות. המזמין רשאי לדרוש בדיקה על הקבלן למסור, בכתב, למזמין לאי 

 חוזרת בנוכחותו.

 

 תעלות כבלים והנחת כבלים בתעלות .3.5

 

 כללי .3.5.1

עם הגשת הצעתו רואים את הקבלן כאילו ביקר במקום לפני הגשת ההצעה ובדק את הקרקע  

 הקיימת. לא תוכר כל תביעה מנומקת בחוסר הכרה מספקת של תנאי העבודה, של טיב הקרקע,

 טעות בהבחנה וכיו"ב.

 

 חפירה .3.5.2

ס"מ לפחות מפני הקרקע הסופיים וברוחב הנדרש על פי  100הקבלן יחפור תעלות בעומק  

 התוכניות ועל פי התוואי המתוכנן.
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 10בגמר החפירה  ינקה הקבלן את התעלה מאבנים וירפד את התעלה בחול ים מנופה בשכבה של  

 ס"מ לפחות.

 

 הנחה .3.5.3

 גש הקבלן לביצוע הנחת הכבלים.בגמר ריפוד התעלה יי 

הכבלים יונחו מקבילים זה לזה, כאשר המרווח בין הכבלים ישווה לפחות לקוטר הכבל העבה  

 שבין שני הכבלים הסמוכים.

 הכבלים יונחו בצורה רפויה ולפי סדר שימנע הצטלבויות או יצמצם אותם למינימום. 

יש לרפד ולכסות בחול את הכבלים  כאשר הכבלים חוצים אלה את אלה מתחת לפני האדמה, 

העליונים וגם את הכלים התחתונים. ההצטלבות תבוצע באמצעות צינורות מגן בקוטר מתאים, 

 או באמצעות הפרדה ע"י לבנים, הכל לפי הוראות המפקח.

ממ"ר מותר להניח ללא מרווח ביניהם. כבלים אלו יש להניח בתעלה  -6כבלים בעלי חתך קטן מ

 ם מחוברים ביניהם כקבוצה אחת.בנפרד, כאשר ה

 בזמן ההנחה יש להקפיד שהכבל לא יפותל ושלא ייפגע המעטה החיצוני של הכבל.

 

 כסוי הכבלים ומילוי חוזר .3.5.4

 בגמר הנחת הכבלים, בדיקתם וסימונם יקבל הקבלן את אישור המזמין לכסויים. 

על לנקודה העליונה ס"מ לפחות מ 10הקבלן יספק ויכסה את הכבלים בחול מנופה בשכבה של  

 של הכבל הגבוה ביותר.

הקבלן יניח על החול, בתוך התעלה, אריחי פלסטיק וסרט סימון בהתאם לסוג הכבלים. הסרט  

 יכלול הדפסת אזהרה רצופה ויאושר ע"י המזמין.

בגמר כיסוי הכבלים בחול תמולא התעלה בעפר שנחפר מתוך התעלה או ממקום אחר. עפר  

 אבנים ומרגבי עפר ויהודק היטב בגמר המילוי.המילוי יהיה נקי מ

 עודפי העפר והפסולת יסולקו ע"י הקבלן למקום שיקבע ע"י המזמין ועל חשבון הקבלן. 

 

 בקר מתוכנת .3.6

 

 דגם הבקר .3.6.1

בלוח תשולב מערכת בקרה לצורך ביצוע פעולות של הפעלה והפסקה של ציוד אלקטרומכני 

איסוף חיוויים על תקלות, התרעות, מצב שבמכון, של הפעלה והפסקה של ציוד חשמל, ו

 המפסקים וכו' לצורך העברתם למרכז הבקרה.

הבקר המתוכנת יהיה בקר תעשייתי הכולל בקר, ספק כוח לבקר ולכרטיסים, יחידה לתמיכה 

בכרטיסי כניסה ויציאה אנלוגיים ודיגיטליים לסוגיהם, בתי כרטיסים, כרטיסים, מהדקי יציאה, 

 מתח יתר וכו'.רכיבים להגנה בפני 

או \יציאות מקומיים ו\הבקר צריך להיות בעל יכולת עבודה עם ערוצי תקשורת בעלי כניסות

 ק"מ ללא הוספת מתאמים ובאמצעות כבל פיקוד רגיל. 2מרוחקים, למרחק של עד 

 הבקר צריך להיות מצויד בשעון זמן אמיתי מגובה באמצעות מצבר.

 ציוד שדה המיוצר ע"י יצרנים אחרים.הבקר צריך להיות בעל יכולת לתקשר עם 

הבקר צריך להיות בעל יכולת ובעל קיבולת זיכרון מספקת לתמיכה בתפקידי תקשורת שונים של  

 משתמשים שונים המשתמשים בפרוטוקולי תקשורת שונים.
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 הבקר יכלול אפשרות חיבור מספר יחידות תצוגה ותפעול גרפיות. 

היציאות עד לפחות פי שתיים לעומת הדרוש כיום תהיה אפשרות להגדלת מספר הכניסות/ 

 ואפשרות להוספת כרטיסי תקשורת עם מחשב או עם מערכת תקשורת חיצונית.

הנתונים צריכים להיות נגישים ברגיסטרים של הבקר על מנת שאפשר יהיה להשתמש בהם 

 בתקשורת נתונים.

 על בהצלחה לפחות שנה.הבקר המתוכנת יהיה מתוצרת ודגם שמותקן בארץ בכמות ניכרת ופו

 על הספק להוכיח יכולתו לאספקה זמינה של חלקי חילוף ולשרות מקצועי ומהיר. 

על הספק להציג, אם יידרש לכך, רשימת לקוחות שתכלול שם הלקוח, כתובת, מספר טלפון ושם  

 האיש שיכול להביע דעה על הציוד.

לאפשר תקשורת פשוטה בין הבקרים בכל המתקן יותקנו רק בקרים של יצרן אחד בלבד על מנת  

 וצמצום בהוצאות התחזוקה של המתקן.

 ההצעה תכלול פרוספקט אשר יאשר את קיומם של לפחות כל התכונות הנדרשות. 

 

 תכונות הבקר .3.6.2

עם הגנה בפני מתח יתר ע"י יחידת הגנה  V +15% -15% 230 מתח ההזנה:

 לציוד אלקטרוני.

 C˚ 50 - 0 טמפרטורה סביבה: 

 85%עד   יחסית:לחות  

 

גודל הזיכרון צריך להיות מתאים לביצוע התהליך הלוגי הנדרש, איסוף נתונים ותקשורת. יש  

 להפריש כמות זיכרון מספקת, אשר יספיק להוספות עתידיות והתרחבות.

 .16Kהזיכרון יהיה בגודל לפחות פי שתיים לנדרש לפי פעולת הבקר בשלב זה ולפחות 

לוי באספקת מתח עם סוללה ליטיום לגיבוי למשך שנה אחת לפחות ועם הזיכרון יהיה בלתי ת 

 התרעה על מתח סוללה נמוך.

 עבור סלילי עזר פנימיים, טיימרים, רגיסטרים וכדומה. 100%רזרבה של לפחות  

 יציאה לחיבור תכנת. 

 

 בעזרת מחשב אישי.  ON-LINEהבקר צריך לאפשר תכנות 

 ת הבאות:תכנת הבקר תאפשר ביצוע פונקציו 

 תכנות הבקר. -

 הצגת מצב הכניסות, היציאות והסלילים הפנימיים. -

 אפשרות לאילוץ הכניסות, היציאות והסלילים הפנימיים. -

 הצגת ערך של רגיסטרים. -

 הצגת תקלות הבקר. -

 הצגת מצב הסוללה של זיכרון הבקר. -

 סטנדרט. M 1.44אפשרות הקלטה וטעינת התוכנה ע"י תקליטון או דיסקט  -

ניסות והיציאות מהבקר יחווטו למהדקים. בצמוד למהדקי יציאה לאביזרים בשטח כל הכ 

 יותקנו רכיבים להגנה בפני ברקים.
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 הבקר יהיה מסוגל לבצע את הפונקציות הפנימיות הבאות: 

- RELAYS 

- LATCH RELAYS 

- TIMERS 

- COUNTERS 

- SHIFT REGISTERS 

- SEQUENCERS 

ולות המתמטיות, הוצאת שורש מרובע, העלאה הבקר צריך להיות בעל יכולת לבצע את כל הפע

 בחזקה, ביצוע חישובים ובין היתר:

- ADDITION 

- SUBSTRACTION 

- MULTIPLICATION 

- DIVISION 

- COMPARISON 

- GREATER THAN 

- EQUAL TO 

- LESS THAN 

( של לולאה PIאו פיקוד אינטגרל פרופורציונלי ) (P)לבקר תהיה יכולת לבצע פיקוד פרופורציונלי  

 .אנלוגית

תכונות מתקדמות אחרות, כגון: סוברוטינות, טיפול בגיליון נתונים, שיפט רגיסטרים, טיפול  

 במטריצות וכדומה.

 

יש להביא בחשבון החלפת אינפורמציה בין משתמשים שונים לבין הבקר באמצעות תקשורת  

 טורית מבלי להתערב בבצוע מתלת הפיקוד הנורמלי של הבקר.

 כולת לתאם בין משתמשים אלו.הבקר צריך להיות בעל י 

הבקר צריך להיות בעל יכולת לפעול עם אפיקים חיצוניים, לשם פיקוד על מערכות 

 אלקטרומכניות וציוד תהליכי המותקנים במקומות אחרים.

 הבקר יבצע בדיקה עצמית ובמקרה של תקלה פנימית יתאפסו כל היציאות. 

 

 חיוויים ופקודות .3.6.3

 

 שירותיציאות דיגיטליות י\כניסות .3.6.3.1

קלט מצב ע"י פתיחה או סגירה של מגעים בשטח )מפלס, זרימה, לחץ, מגופים בעלי הפעלה  

 מכנית וכדומה(.

קלט מצב ע"י פתיחה או סגירה של מגעים בלוח החשמל או אבזרים שאינם מצוידים באמצעים  

 מתוחכמים )מפסקי זרם, מגענים, ממסרים, מפסקים וכדומה(.

מותקנים בשטח ושאינם מצוידים באמצעים מתוחכמים )מגופים הוראות פיקוד לאבזרים ה 

 סולנואידיים, מעגלי תאורה מקומית, גנרטורים לשעת חירום, מנתקים וכדומה(.
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 כניסות אנלוגיות ישירות .3.6.3.2

 נתונים המתקבלים ממכשירים המותקנים בשדה )מתמרים, אנלאיזרים וכדומה(. 

 לוח החשמל )מתמרי מתח, זרם, תדר וכדומה(.נתונים המתקבלים ממכשירי מדידה המותקנים ב 

 כל הכבלים המעבירים אותות אנלוגיים לבקר יהיו מסוככים. 

 

 היקף עבודות הבקרה .3.6.4

 עבודות הבקרה כוללות: 

 אספקה, התקנה ובדיקה של הבקר על כל מרכיביו. -

 אימות סיגנלים לכל הכניסות והיציאות. -

עד לשביעות רצונו המוחלטת של  הפעלה והרצה בשלבים בהתאם להתקדמות העבודות, -

 המזמין.

הפעלה וליווי מקצועי, מתן הנחיות, הסברים והדרכה לאנשי הבקרה, לחשמלאים ולמפעילים  -

 שעות. 10שיפעילו את המתקן. היקף ההדרכה יהיה בהתאם לנדרש, אך לפחות 

 עם מסירת המתקן יספק הקבלן תיעוד מפורט שיכלול בין היתר: 

 ל ספרים וקטלוגים חדשים לצורכי אחזקה והפעלה של הבקר.ארבעה סטים מלאים ש -

 הוראות לאחזקה מונעת )שבועית, חודשית, תלת חודשית ושנתית(. -

 תוכניות של לוח הבקרה. -

 עם מסירת המתקן הקבלן יבצע הדרכה על הבקר והתוכנה לצוותי האחזקה של המזמין. 

 

 התקנת הבקר .3.6.5

היצרן, תוך שמירת המרוחים המתאימים בין הבקר הבקר יותקן על גבי פנלים בהתאם להוראות  

 למבנה הלוח ובין הבקר והציוד האחר שיותקן בו.

 

 מוליכים .3.6.6

 ממ"ר. 1כל המוליכים יהיו גמישים ובחתך של  

 סופיות הכבלים יחוברו לציוד ע"י סופיות לחיצה. 

 חיווט הציוד המורכב על גבי דלתות הלוח יאוגד בצמה. 

 ע דרך תעלות פלסטיות מחורצות בעלות שפה סגורה.חיווט הציוד בלוח יתבצ 

סימון כל מוליך יתבצע על ידי שרווליות פלסטיות מודפסות בשני קצותיו, כולל מספרים ואותיות  

 בהתאם להגדרת כתובות הכניסות והיציאות.

 צבעי המוליכים שיותקנו בלוח: 

  +24V אדום   הזנה 

  -24V אפור   הזנה 

  230V חום   פזה 

  230V כחול   אפס 

  24V סגול  כניסות דיגיטליות 

  24V כתום  יציאות דיגיטליות 
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  +24V לבן  עבור אות אנלוגי 

  -24V שחור  עבור אות אנלוגי 

 

 מהדקים .3.6.7

 כל המהדקים יסודרו בקבוצות נפרדות בהתאם למקום חיבורם אל הבקר. 

ו עם נתיך ונורית לד סימון, המהדקים יהי סימון המהדקים יהיה בהתאם לסימונם בתוכניות. 

 במתח המתאים.

 צבעי המהדקים שיותקנו בלוח: 

 כחול    כניסות דיגיטליות  

 כתום    יציאות דיגיטליות  

 ירוק עבור ציוד דיגיטלי 24V DCמתח   

 בז'    כללי  

 

 הארקת המתקן .3.7

הארקת המתקן תבוצע בהתאם לתכניות, לתקן הישראלי, ובהתאם לתקנות החשמל הארקות  

מיום  5474, קובץ התקנות - 1991וולט התשנ"א  1000ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 

5.10.92. 

במתקנים בהם קיימת מערכת הגנה קטודית לצינורות פלדה המונחים בקרקע, אין להשתמש  

 ויה כמוליך הארקה המותקן בקרקע.במוליכי נחושת גל

 

 בקורת סופית וסיום העבודות .3.8

לפני ביצוע הבדיקה הסופית והכוללת של המתקן יכין הקבלן תכניות של המתקן כפי שבוצע 

" DWGבפורמת " 2000או גרסה  14)גרסה  Autocadלמעשה בתוכנת שרטוט ממוחשבת מסוג 

ם והסטיות שנעשו בבצוע ביחס לתכניות עם כל הקבצים הנלווים( ויסמן בהם את כל השנויי

 המקוריות, כפי שאושרו לבצוע.

 כל הפרטים שיסמן הקבלן בתכניות הנ"ל טעונים בדיקה ואישור המפקח. 

הכוללים את המידע הרלוונטי.  CDאת התכניות ימסור למזמין בשלושה עותקים ועל גבי דיסקט  

 יים בתהליך ההפעלה והמסירה של המתקן.תכניות אלו יתוקנו, במידת הצורך, במידה ויהיו שנו

 התיעוד יכלול את המסמכים הבאים: 

 הוראות הפעלה ואחזקה. -

 רשימת הציוד שסופק כולל מספר קטלוג של כל פריט. -

 קטלוגים של כל הציוד שסופק. -

 רשימה של חלקי חילוף מומלצים על ידי יצרני הציוד, כולל כמויות מומלצות ומלאי מינימלי. -

ות לאחר ביצוע והתיעוד ומסירתם למפקח והדרכת צוותי המזמין הם תנאים הכנת התכני 

 מוקדמים למתן תעודת סיום העבודה וקבלת תשלום סופי עבור ביצוע העבודות.

תמורת הכנת תכניות לאחר ביצוע, תמורת התיעוד ותמורת ההדרכה לא תשולם תוספת כל שהיא 

 בנפרד.

 מנה עם המזמין.כל הפעולות המופיעות בסעיף לעיל תתוא 
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 כל הבדיקות תעשנה אך ורק בנוכחות המזמין. 

 סיום העבודות יהיה לאחר: 

 הרצת המתקן בעומס לפי דרישות המפרט. -

 מסירת התוכניות המעודכנות והספרות הטכנית. -

דרישות שימסרו בכתב ע"י ב"כ להערות ובהתאם לכל ההנדרשות השלמות ביצוע כל ה -

 המזמין ו/או המתכנן.

 חר ביקורת מהנדס חשמל בודק מטעם המזמין והשלמת הערותיו.כנ"ל לא -
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 מפרט למבנה מפנלים מבודדים

 
 מסגרות חרש .19

 כללי 19.1

העבודות המוזכרות בפרק זה מתייחסות לביצוע עבודות תכנון וביצוע  19.1.1
מבנה ללוחות החשמל מתח  -קונסטרוקציית מבנה מפלדה בחיפוי מפנלים מבודדים 

 גבוה.

מסגרות חרש, לפי  -במפרט הכללי לעבודות בנייה  19לפי פרק העבודות יבוצעו  19.1.2
של המפרט המיוחד ולפי התקנים הישראליים  90.07התקנים המפורטים בסעיף 

 .1508-ו 1225

קונסטרוקציית הפלדה תהיה מגולוונת בטבילה חמה וצבועה בצבע מגן עליון עפ"י  19.1.3
 . 21מפרט הצבע המפורט בפרק 

 .90ן המבנה מופיעות גם בפרק הוראות משלימות לגבי תכנו 19.1.4

 ע"י הקבלן )Workshop Drawings(הכנת תוכניות עבודה מפורטות  19.2

העבודה הינה במתכונת "תכנון וביצוע" של כל החישובים והתוכניות לרבות כל  19.2.1
לביצוע מדויק שלם ומלא של תכנון  -הפרטים והשבלונות הנדרשות לבית המלאכה 

תוכניות המפורטות תהיינה ברמה המתקדמת וביצוע הקונסטרוקציה. החישובים וה
 ביותר לענף לשם הבטחת ייצור והרכבה כלכליים ומהירים.

הקבלן יכין תוכניות מפורטות באמצעות מהנדס מבנים מורשה ומנוסה מטעמו ועל  19.2.2
 חשבונו, ויעבירם לאישור המזמין לפני תחילת ביצוע הקונסטרוקציה.

יות עבודה אלו, כלול במחיר המבנה מחיר הכנת התכנון לרבות החישובים ותוכנ 19.2.3
 והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בנפרד בגין זאת.

 תוכניות ייצור  19.3

תוכניות ייצור יוכנו על ידי המבצע בקנה מידה הנדרש לצורך הגדרת הדרישות למטרת 
הייצור. התוכניות יכללו השלכות, חתכים ורשימות חומרים וחלקים. התחלת הביצוע מותנית 

 אישור בכתב מהמפקח.בקבלת 

 בין השאר יכללו התוכניות את הפרטים דלהלן:

צורת הרכיב, לרבות סוג החומר ואופן ייצורו )ערגול בחם או בקר(, ממדי חומר  19.3.1
 הגלם.

 מידות הרכיב, משקלו, מספרו, מיקומו וסדר הרכבתו. 19.3.2

 חימום מוקדם לפני ביצוע ריתוך, בהתאם לעובי הרכבים. 19.3.3
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וראות לסגירת הברגים הדרוכים, ציון נפרד של בורגי אתר ברגים: סוגים, מידות, ה 19.3.4
 ושל בורגי מפעל. שיטת הבטחת הברגים השונים.

 ENV 150EXECUTION OF STEEL 1090-1סבולות בייצור כנדרש לפי  19.3.5

STRUCTURES. 

ריתוך: שיטת הריתוך, סוגי התפרים של הריתוך, עובי, אורך וסדר ביצוע התפרים.  19.3.6
. סוג האלקטרודות יתאים לסוג 1340, 1339, 1338אם לת"י סוגי האלקטרודות, בהת

הפלדה ועובייה, לסוג הזרם החשמלי ועוצמתו, למיקום התפרים ולתנוחת הרתך 
 המבצע את הריתוך.

תוכנית שבלונות כדי להבטיח מיקום מדויק של רכיבי פלדה המותקנים בבטון בזמן  19.3.7
 היציקה.

טרוקציה וכמו כן שיטות הרפיה עיבוד מיוחד הנדרש במקומות מסוימים בקונס 19.3.8
 לאחר הריתוך.

 כל הנדרש לייצור והכנת הרכיבים. 19.3.9

 מפעל הייצור 19.4

הקונסטרוקציה תיוצר במפעל אשר יצויד בכל המכונות, המכשירים והציוד הדרושים לביצוע 
לפי מסמכי החוזה. המפעל טעון אישור המפקח מראש. אין להתחיל בייצור לפני קבלת אישור 

 המפקח.

 יהיה רשאי להיכנס למפעל בכל עת ולפקח על הייצור ועל בקרת האיכות הפנימית. המפקח 

 בקרת איכות 19.5

בנוסף לאמור במסמכי החוזה האחרים, הקבלן יהא חייב לדווח, על מהלך העבודה המבוצעת 
ימים מראש, הן על מועד  3במפעל אשר בו תיוצר הקונסטרוקציה ולהודיע למפקח לפחות 

צוע חדש והן על מועדי הסיום של הרכיבים השונים. לא יוחל בביצוע התחלתו של כל שלב בי
שלב כלשהו לפני מועדי ההתחלה שנקבעו בהודעות אלו. בכל מקרה לא תוצא קונסטרוקציה 

 ממפעל יצור ללא אישור החברה.

אישור הרכיבים, או חלקים אחרים כלשהם, לא יפטור את המבצע מאחריותו המלאה 
טעות, פגם או ליקוי העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר, או לדיוק והבלעדית לכל שגיאה, 

 במידות במסגרת הסבולת הנדרשות או לטיב העבודה במצב שלאחר ההקמה. 

כל הרכיבים, או החלקים אשר פסל המפקח, בין אם במפעל היצרן או במקום המבנה, יתוקנו 
ערעור מצד המבצע. כל בדיקה  או יוחלפו על ידי הקבלן, הכול לפי הוראות המפקח ללא כל

 מעבדתית תירשם ביומני הייצור והמפקח יוכל לעיין בתיעוד בכל עת שיבקש.

מתכנן )מהנדס מבנים( מטעם הקבלן יבצע פיקוח עליון הן במפעל הייצור והן באתר העבודות 
ויוציא דוחות פיקוח עליון בכתב כולל אישור ביצעו העבודות לפני התקדמות לשלב הבא. כל 

 יועברו למזמין.  -דוחות הפיקוח העליון לרבות אישורי המתכנן ולרבות אישור ההשלמה 

 חומרים 19.6

 כללי 19.6.1
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הקבלן ימציא למפקח תעודות על סוג הפלדה ומקורה וכמו כן על מקור יתר 
החומרים והמוצרים המוכנים המסופקים על ידו. בתעודה יאושר שהפלדה עמדה 

 החוזה. בסוג ובדרישות הטיב המוגדרים במסמכי

 פרופילים, צינורות ופחי פלדה 19.6.2

, ויתאימו לריתוך. פלדה המיועדת 1225פרופילים ופחי פלדה יעמדו בדרישות ת"י 
לגילוון באבץ חם, תתאים בהרכבה הכימי לתהליך הגלוון. דוגמא תסופק למפעל 

 המגולוון, לאישור התאמת החומר לגלוון.

 היו בעובי מזערי של , וי5950BSפרופילים דקי דופן יעמדו בדרישות 
 מ"מ. 2.5

 .1458צינורות פלדה יעמדו בדרישות ת"י 

 מ"מ. 2.0ועד בכלל יהיו בעובי מזערי של  1.5צינורות עד קוטר "

 מ"מ. 3.0יהיו בעובי מזערי של  1.5צינורות בקוטר מעל "

 ברגים 19.6.3

 1225ברגים לחיבור רכיבי קונסטרוקציה, האומים והדסקיות יתאימו לדרישות ת"י 
 .5.6. תהיה דרגת החוזק המזערית של הברגים 1לק ח

 ייצור 19.7

 כללי 19.7.1

הייצור, ההרכבה וההקמה יבוצעו באורח מקצועי נכון וקפדני לפי התקנים, המידות, 
ההוראות וההנחיות שבתוכנית שיוכנו על ידי מתכנן הקבלן וכפי שאושרו בכתב על 

המידות בתוכניות,  ידי המפקח. לפני שייגש לייצור המסגרות יבדוק המבצע את כל
את סוגי החומרים, את התנאים המיוחדים, הדרישות במפרט ובתוכניות והאילוצים 

 הקיימים באתר.

 החלפת פרופילים 19.7.2

בהיעדר פרופילים, צינורות וכיו"ב במידות המתוכננות, עקב מחסור זמני או מסיבה 
אחרת, אין להחליפם באחרים אלא באישורו המפורט בכתב, של המפקח, אשר 
יבדוק בכל מקרה ומקרה את הנתונים ואת השפעת ההחלפה המוצעת על החיבורים 

 ועל תנאי החוזה.

 ייצור רכיבים 19.7.3

הייצור יהיה עם פרופילים, פחים וצינורות שלמים, במידות סטנדרטיות קיימות. 
 מטר, יהיה מחלק שלם אחד. 6ייצור רכיבים שאורכם עד 

י פרטים מתוכננים מראש. הארכת מטר, יבוצעו על פ 6-רכיבים שאורכם גדול מ
צינורות תבוצע עם תותב מתאים לחתך הפנימי של הצינור. להארכה זו, יש לקבל 

בדיקות ריתוכים  19.8אישור בכתב מהמפקח. ריתוכים יבוצעו כמפורט להלן בסעיף 
 יבוצעו במפעל, לפני ההובלה לאתר.
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 ביצוע חורים 19.7.4

ברכיבים שעוביים אינו גדול  8.8-מותר לנקב חורים לברגים בדרגת חוזק קטנה מ
מקוטר החור, בתנאי שהניקוב איננו מעוות את החומר. ביתר המקרים יש לקדוח 

(. אסור לבצע חורים SPLICESאת החורים. אין לנקב חורים בפחי התנגשות )
 במבער חמצן אצטילן, אלקטרודות, או פלזמה. 

 חיבורי הברגה 19.7.5

ברגים, יבטיחו מגע מלא ביניהם,  שטחי המגע של החלקים, המחוברים באמצעות
ואילו החורים בתוכם יהיו מרכזיים. לא תורשה התאמת חורים באמצעות מקבים 
מוחדרים לתוכם, תוך הקשה בפטישים או אמצעים אחרים כגון להבה, העלולים 

 לפגוע בדפנות החורים או בפלדה שבקרבתם.

ורים בחלקים תורשה התאמת חורים באמצעות מקדד מתאים, בתנאי שקוטר הח
המחוברים יהיה שווה. יש להתאים אורך הברגים כך שלאחר נעילת האום, אורך 

כריכות בחיבור אלמנטים אופקיים יותקן תמיד  2-3יתרת הבורג מעבר לאום יהא 
ראש הבורג למעלה. עם גמר ההרכבה, יש להדק היטב את כל הברגים, עד ליצירת 

כנון, דריכת ברגים, תבוצע כנדרש מגע בין השטחים המחוברים. ככל הנדרש בת
. מובהר כי גם ראשי הברגים יצבעו 1225במפרט המיוחד ובהתאמה לדרישות ת"י 

 בהתאם לתוכניות.

 ריתוך 19.8

 כללי 19.8.1

הריתוכים יתבצעו לפי התוכניות ונוהל הריתוך. לא תבוצע עבודת ריתוך במזג אוויר 
 לגשם ורוח.מעלות צלסיוס, רטובה, חשופה  5-קר כאשר הטמפרטורה מתחת ל

 הסמכת רתכים 19.8.2

ושברשותם  127יש להעסיק אך ורק רתכים מנוסים, שעברו בהצלחה מבחן לפי ת"י 
תעודות בתוקף, המגדירות את סוגי הריתוכים, אשר הם מוסמכים לבצע. העסקתו 

 של כל רתך תוגבל אך ורק לסוגי הריתוכים המצוינים בתעודה.

 הכנת שטחים לריתוך 19.8.3

לריתוך יהיו חלקות, אחידות, ללא קרעים, סדקים ואי  שפות הרכיבים המיועדות
מ"מ מצד התפר(  50רציפויות אחרות. האזור המרותך ושטחים סמוכים לו )לפחות 

ינוקו מתחמוצת, סיגים, צבע, חלודה, לחות, שומנים למיניהם, שיירי בטון, או כל 
 חומר זר אחר שעלול להפריע לריתוך.

לריתוך חייבים להתאים זה לזה, תוך נקיטת קווי השקה של הרכיבים המיועדים 
אמצעים מתאימים לשמירת הרווח ביניהם בשעת הריתוך, כפי שפורט בתוכניות. 

 מ"מ. 3-מ"מ, אך לא יותר מ 1.0הרווח המזערי יהיה 

 הארכת פרופילים, צינורות ופחי פלדה 19.8.4

לבד, ג'. הריתוך יבוצע במפעל ב 19.06הארכת אלמנטים תבוצע כמפורט לעיל בסעיף 
וזאת לאחר שהמפקח נוכח שננקטו כל האמצעים לאבטחת חדירה מלאה. ייפסלו 

 קטעים שרותכו במפעל ללא אישור מראש של המפקח.
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 עבודת הריתוך 19.8.5

בהיעדר הוראה מפורשת אחרת יינקטו צעדים בכל שלבי העבודה בתפר השקה, אשר 
לפני הריתוך מ"מ בין שפות הרכיבים בשעת ריתוכם.  3-1יבטיחו שמירת רווח של 

יש להשחיז את כל הנקודות )פיקים( שנעשו לצורך הרכבה. חומר הרתך צריך למלא 
את מלוא הנפח של החריץ או המדר )פזה( עד לפני הרכיב המרותך ללא גומות או 
נקבוביות. על מנת להבטיח את מלוא עובי התפר לכל אורכו יש להמשיכו מעבר 

ים באורך השווה לפחות לשלוש פעמים לרכיב המרותך על גבי לוחות המשך זמני
עובי התפר. חייבת להיות התאמה טובה בין המיועדים לריתוך וזאת במיוחד לאורך 
העקומות המרחביות ובמקומות המפגש של רכיבי המבנים. המרחק המרבי בין 

מ"מ. רכיבים המרותכים  3.0שפות האלמנטים המיועדים לריתוך לא יעלה על 
מ"מ. אסור  5יא למגע הדוק כשהמרווח אינו עולה על בתפרי מילואות יש להב

השימוש בליבת אלקטרודות או בברזל בנין למילוי חריצים. אם נוצר חריץ רחב מדי 
יש להרחיבו למידה שתאפשר ריתוך נאות של חתיכה מפלדה בעלת טיב זהה לטיב 
הרכיב המרותך. תפרים מופסקים מותרים בריתוכי מילאת ובריתוכי השקה רק 

 קומות שסומנו בתוכנית. באזורים קורוזיביים אסורה הפסקה בריתוכי השקה.במ

מ"מ. אי  10-6המרווח בין המשטחים המיועדים לריתוך על גבי פס תמך יהיה 
מעובי הרכיב  10%התאמה בין פני הרכיבים המרותכים בריתוך השקה לא תעלה על 

ור הזה יתוקן הדבר מ"מ. במקרה שאי ההתאמה עולה על השיע 3-הדק, ולא יותר מ
, באישורו המוקדם של המפקח. אין לבצע 1:24ע"י החומר הבולט בשיפוע של 

ריתוכי השקה המחייבים חדירה מלאה, בריתוך במעטה גז. בתום עבודות הריתוך 
 יש להסיר באופן יסודי נתזים ושאריות סיגים )שלקה(.

 בקרת איכות הריתוך 19.8.6

 כללי 19.8.6.1

(. בדיקות ללא הרס VTק כל ריתוך בדיקה חזותית )בתום פעולת הריתוך ייבד
 יבוצעו כמפורט להלן.

 בדיקות ללא הרס נפוצות הן כמפורט להלן:

 .RADIOGRAPHIC TESTING( RTבדיקה רדיו גרפית ) .א

  PARTICLES(MTבדיקה ע"י חלקיקים מגנטיים ) .ב
 TESTING MAGNETIC 

 .LIQUID PENETRANT TESTING(PTבדיקה ע"י נוזל חודר ) .ג

 ULTRASONIC( UTבדיקה אולטרא קולית )על שמעית( ) .ד

TESTING. 

 בדיקה חזותית 19.8.6.2

( תתחיל לאחר השלמת הריתוך ולאחר שהריתוך התקרר VTבדיקה חזותית )
. D - AWS/ANSI 1.1לטמפרטורת הסביבה. הבדיקה תהיה כנדרש בתקן 

 להלן עיקרי הדרישות בתקן הנ"ל:

 לא יהיו סדקים. .א
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 שכבות הריתוך ובין מתכת הרתך לבין מתכת היסוד. התכה טובה בין .ב

כל המכתשים יהיו מלאים עד לגובה חתך הריתוך המלא, למעט הקצוות של  .ג
 ריתוכי מלאת מחוץ לאורכם הפעיל.

 קעקוע .ד

  מ"מ. 1מ"מ הקעקוע לא יעלה על  25במתכת בעובי עד 

  א מ"מ, ל 300מ"מ יותרו כאשר אורכם הכולל בקטע של  1.6קעקועים בעומק
 מ"מ. 50יעלה על 

  מ"מ. 1.6מ"מ עומק הקעקוע לא יעלה על  25במתכת בעובי מעל 

 נקבוביות בריתוכי מילאת וריתוכי השקה .ה

  מ"מ לא יעלה סכום הקטרים של חללי הנקבוביות על  250בריתוך באורך של
 מ"מ )הנקבוביות בקוטר  10
 מ"מ ומעלה(. 1

  19חללי הנקבוביות על  מ"מ לא יעלה סכום הקטרים של 300בריתוך באורך 
 מ"מ ומעלה. 1מ"מ כאשר הנקבובית בקוטר של 

 .בריתוכי השקה ניצבים לכח המתיחה לא יורשו נקבוביות 

בקצוות של קורות בנויות מפחים לא תורשה הקטנת עובי חתך הריתוך בכל  .ו
 קצה, באורך העולה על פעמיים רוחב האגף.

 1.6ר של הריתוך לא יעלה על עובי חסר של רתך בריתוך מילאת רציף, עובי חס .ז
 מאורך הריתוך. 10%מ"מ, בתנאי שאורך הקטע בו חסר העובי לא יעלה על 

הקבלן לא יורשה להמשיך בעבודות המשך כגון: צביעה, גלוון או תיקוני גלוון 
והרכבה, אם לא בוצעה הבדיקה החזותית והתיקונים הנדרשים כתוצאה 

 ממנה.

 בדיקות ללא הרס 19.8.6.3

ת ללא הרס תבוצענה לאחר שהאלמנטים עברו בהצלחה בדיקות בדיקו
. שיטת הבדיקה, מדגם הבדיקה ותנאי A 190360ויזואליות לפי סעיף 

ועל פי  Cנספח  1.1D-AWSהקבלה/דחייה יהיו בהתאם להמלצות התקן 
התקנים המוזכרים להלן. הבדיקה תבוצע על ידי מעבדה מאושרת. על הקבלן 

א העזרה והשירותים הדרושים לביצוע הבדיקות כגון להגיש לבודקים את מלו
-E 1444( תבוצע על פי תקן MTסולמות, משטחי עבודה וכו'. בדיקה מגנטית )

ASTM( בדיקה בצבעים חודרים .PT תבוצע על פי תקן )1417 E-ASTM .
 .1.1D-AWS( יבוצעו על פי תקן UT( ואולטראסוני )RTבדיקה רדיוגרפית )

 ייםטיפול בריתוכים לקו 19.8.7
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באם מתגלים פגמים, רשאי המפקח להגדיל את גודל המדגם לפי שיקול דעתו  19.8.7.1
, על מנת להבטיח גילוי כל הריתוכים 1.1D-AWSאך לא פחות מהנדרש בתקן 

 הפגומים או לבדוק שאותו פגם לא מופיע ברכיבים דומים ובתנאים דומים.

ת ללא הרס יש לתקן את אם מתגלים פגמים בבדיקה חזותית או בבדיקו 19.8.7.2
הריתוכים. הקבלן יגיש נוהל לתיקון הריתוך אשר טעון אישור המפקח. 
המקום הפגום יושחז עד גילוי מתכת לבנה ללא פגמים, ולאחר מכן יבוצע 
ריתוך מחדש. הריתוכים המתוקנים ייבדקו בשיטה זהה לבדיקה הראשונה, 

יעשו שתי בדיקות בכמות המוגדרת בתקן. כאשר בדיקה מדגמית נכשלת, י
נוספות אשר יילקחו מאותו ריתוך במקומות רחוקים במידת האפשר מהצילום 

. אם הריתוך 100%הראשון. במקרה של כישלון נוסף ייעשה צילום של 
המחודש לא יעמוד בבדיקות רשאי המפקח לפסול את הרכיבים ולדרוש את 

 החלפתם.

 ופסק העבודה באותו קטע.בכל מקרה שיש ספק לגבי טיב הריתוכים ת 19.8.7.3

 ביצוע קונסטרוקציית הפלדה  19.9

 בקרה בזמן ההקמה 19.9.1

בנוסף לבקרה במפעל היצרן, תיערך בקרה חוזרת באתר של הרכיבים. רכיבים 
שאינם מתאימים לתוכניות או למצב הקיים במקום או שניזוקו בזמן ההובלה, 

במפעל,  האחסנה או תוך כדי ההקמה, או שנתגלו בהם פגמים שלא הובחן בהם
ייפסלו לשימוש ויוחזרו למפעל לשם תיקון או החלפה. לא יורשה ביצוע תיקונים 
במקום המבנה, אלא במקרים יוצאים מהכלל, אשר לדעתו של המפקח, מאפשרים 

 זאת בלי לגרוע מהטיב. דעתו של המפקח בנדון תהיה סופית ומכרעת.

 ההקמה 19.9.2

יש הקבלן לאישור ההקמה תבוצע בהתאם לתוכניות ההקמה המפורטות שיג
המפקח כחלק מתכניות הייצור. כל ציוד אשר יופעל למטרת ההקמה יהיה במצב 
תקין וראוי לשימוש. יש להגן באמצעים יעילים על מקומות המגע של הרכיבים עם 
ציוד ההרמה על מנת למנוע פגיעות במקומות אלה. יש להבטיח את יציבותם הן של 

ולשמור על כל כללי הבטיחות. בכל שלבי  הקונסטרוקציה והן של ציוד ההרמה,
ההקמה יוקפד על תימוך, חיזוק וחיבורים ארעיים נכונים. החיבור הסופי של 
הרכיבים יבוצע רק לאחר בדיקת הדיוק בכל הכיוונים. אין לסלק את התמיכות 
והחיזוקים בטרם בוצעו החיבורים הסופיים ואושרו על ידי מנהל הפרוייקט מטעם 

 .1חלק  1225ברי הברגים יבוצעו בהתאם למפורט בת"י הקבלן. כל מח

 חיבורים לחלקי בטון 19.9.3

החיבורים לחלקי בטון יבוצעו על פי תוכניות ההקמה ועל פי הנחיות המהנדס 
המתכנן של שלד הבניין מטעם הקבלן. דיוק מיקום החיבורים יובטח באמצעות 

הפלדה שנקבעו בבטון שבלונות שיוכנו מראש. לוחות הבסיס יורכבו על גבי אלמנטי 
על פי התוכניות בזמן היציקה. חומר הטריזים לפילוס סופי יאושר על ידי המפקח. 
אסור להשתמש בטריזי עץ. מיקום השבלונות והברגים יעשה באמצעות מודד 
מוסמך. עם גמר הקמת הקונסטרוקציה ופילוסה, ולאחר ביצוע החיבורים הסופיים 

ין פני היסודות, או חלקי הבטון האחרים לבין בהתאם לתוכניות, ימולא הרווח שב
תחתית טבלות הבסיס במלט צמנט מוכן )מוצר חרושתי(, או בחומר פולימרי, 

של חברת  V 410 0-14כדוגמת דייס צמנטי על בסיס צמנט מיוחד ומוספים כימיים 
 "כרמית" מקבוצת "איטונג" או ש"ע מאושר.

 צביעה וגילוון הקונסטרוקציה  19.10
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 . 21המפורט בפרק  יש לבצע ע"פ

 הובלת הקונסטרוקציה 19.11

 יש להקפיד על הובלה נכונה של הקונסטרוקציה הצבועה למניעת נזקים. 19.11.1

היכן שניתן ואפשרי יש להימנע משימוש בכבלי פלדה ולהשתמש בחבלי פשתן, סזל  19.11.2
 או מנילה.

 יש להניח, בין החלקים השונים, סמרטוטים, יוטה או כל דבר רך. 19.11.3

ן, יש לתפוס את האלמנטים בנקודות כאלו, כך שלא ייווצרו בעת ההרמה ע"י העגור 19.11.4
 מאמצים, בלתי מתוכננים בקונסטרוקציות.

 על כל חגורות החיבור להיות מרופדות כולל המזלג. 19.11.5

 יש להקפיד על פריקה ואחסון נכונים באתר. 19.11.6

 אחסון הקונסטרוקציה  19.12

 האחסון בשטח העבודה חייב להיות נקי ומסודר. 19.12.1

 ק ללא הפרדה ביניהם.אין להניח חלק על חל 19.12.2

  
 מבנה מפנלים מבודדים .21

 כללי 21.1

המבנה יעמוד בדרישות התקן הישראלי בנושא יציבות, שריפות, בידוד תרמי  21.1.1
 . 931ואיטום, תקן ישראלי 

המבנה יתוכנן על כל מרכיביו ופרטיו בהתאם לסביבה הקורוזיבית האגרסיבית בו  21.1.2
החיים הפיזי והתפקודי הוא נמצא וכן בסביבה הימית ובהתאם לייעודו ולמשך 

 המצופה ממנו. 

 מסגרות חרש.  19יש לבצע את קונסטרוקציית הפלדה בהתאם למפרט המיוחד פרק  21.1.3

 נתונים טכניים 21.2

 קירות המבנה 21.2.1

מ"מ  0.8לוחות פלדה מגולוונת בעובי  2קיר מפנלים מבודדים, עשויים  21.2.1.1
 80ק"ג למ"ק בעובי כולל של  120עם מילוי צמר סלעים דחוס בצפיפות 

 "מ.  מ
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אפוי   7046RALאפור  PVDציפוי לוחות הפלדה יהיה גלוון + צבע  21.2.1.2
 בתנור. 

 שנים לפחות.  5אחריות לצבע  21.2.1.3

, פרטי חיבור פנל 1לפרטי חיבור פינה של פנלים מבודדים ראה פרט  21.2.1.4
או פרטי חיבור  2,3לדופן משטח בטון או לפני משטח בטון ראה פרטים 

 המומלצים ע"י יצרן/ספק החומרים. 

 ותקרהגג  21.2.2

על פי התקן  -ק"ג/מ"ר. עומסי רוח  50עומס שימושי מינימלי על הגג  21.2.2.1
לפי  -לפי חישוב. עומס רעידת אדמה  -הישראלי. עומסי ציוד ותליות 

 חישוב. 

מ"מ ותיצבע  0.8הקורה המקיפה את הגג )המזחלה( תהיה מפח בעובי  21.2.2.2
, צביעה תעשייתית באיכות כמפורט לגבי פנל  7046RALבצבע אפור 

 יר. ק

הגג יהיה עשוי מפנלים מבודדים ללא תקרה נוספת כמפורט בסעיף  21.2.2.3
מ"מ )עם מילוי צמר סלעים דחוס( ועובי פנל  0.8עם עובי פח  21.2.2.1

 מ"מ.  80כולל 

או פרטי  4קונסטרוקציה טיפוסית של חיבור פנל גג לקיר ראה פרט  21.2.2.4
 חיבור המומלצים ע"י יצרן/ספק החומרים. 

מ"ר שטח הגג. גודל חתך של  1סמ"ר לכל  1ה גודל חתך המזחלה יהי 21.2.2.5
מ"ר שטח הגג, אך לא פחות מהמצויין  1.25-סמ"ר ל 1המרזב יהיה 

. יותקן בגג צינור 0.5%-. שיפוע המזחלה לא יהיה קטן מ4בפרט מס' 
 מרזב אחד לפחות. 

 דלתות ומסגרות 21.2.3

 הדלתות אטומות לחלוטין למעבר אור ואבק.  21.2.3.1

מ"מ עם מסגרת  50חיצוניים בעובי הדלתות מפנל מטיפוס הקירות ה 21.2.3.2
 מ"מ.  50מ"מ וברוחב  2מפח מגלוון בעובי 

מ"מ, ידית, מנעול,  2כל הדלתות כוללות משקוף פח מגלוון בעובי  21.2.3.3
צילינדר, מנעול רתק, תפס לאחיזת הדלת במצב פתוח, צירים מחוזקים 

מ"מ, טבעות למיסוב,  3מ"מ מרותך בקצוות, כנפיים מפלדה  10)פין 
 פשרות פתיחה מבפנים ללא מפתח(. כיוון הפתיחה כלפי חוץ.כולל א

 ס"מ.  220ס"מ ובגובה  90במבנה הנ"ל יהיו שתי דלתות ברוחב  21.2.3.4

מ"מ, צבוע בתנור בגוון  0.8מעל הדלת יותקן גגון עשוי מפח מגלוון בעובי  21.2.3.5
ס"מ מהקיר החיצוני, ברוחב  30שיבלוט  1:1, בשיפוע RAL 7046אפור 

 פתחים המשולשים שמשני צידיו. הדלת, כולל סגירת ה
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 רצפה 21.2.4

 הרצפה של המתקן תהיה רצפת הבטון.

 גילוון וצביעת חלקי המתכת 21.2.5

 ניקוי מוקדם 21.2.5.1

ניקוי מוקדם של חלקי הקונסטרוקציה מכל לכלוך וכתמי שמן 
 באמצעות מדלל. 

 נתזי ריתוך, קליפות ערגול, שלקות וכיו"ב יש לנקות באמצעים מכניים. 

לבדוק ולאתר ריתוכים לא מושלמים או כאלה  לאחר הניקוי המכני יש
 שנפגעו בזמן הניקוי )השחזת יתר( ולתקנם. 

בגילוון חם. ביצוע הגילוון בהתאם  וכל חלקי הקונסטרוקציה יגולוונ 21.2.5.2
 . 19040להוראות המפרט הכללי סעיף 

 הגילוון בטבילה באבץ חם יבוצע רק במפעל הנושא תו תקן
ISO 9002  טיבה לגילוון וציפוי פלדות בקרית הח -כדוגמת מפעלי פקר

 מלכי או ערד. 

על הקבלן להמציא למזמין אישור מפעל הגילוון, המאשר בין השאר 
 שהגילוון בוצע בהתאם לדרישות התקן, עובי הגילוון וכיו"ב. 

יש להימנע מביצוע ריתוכים על שטחים מגולוונים. במקרה שיש הכרח 
ומות הריתוך ינוקו מכנית לעשות כן יש אישור מראש של המזמין. מק

 ויצבעו מיד לאחר מכן בצבע עשיר אבץ.

מיקרון  80כל הפרופילים וחלקי הפלדה יהיו מגולוונים. עובי הגלוון 
 לפחות. 

ניקוי אבק וגופים זרים יעשה בהברשה ושפשוף ואח"כ בשטיפה במי ברז  21.2.5.3
נקיים. יש להיזהר בשימוש בסבונים ודטרגנטים העלולים להשאיר 

שיפגמו בהדבקות הצבע אל המתכת. ניקוי משמן וגריז יעשה שאריות 
 G-551ע"י שטיפה במדלל חריף. מומלץ להשתמש בממיס ארדוקס 

 מתוצרת "כמיתע"ש" או שווה ערך.

שתי שכבות צבע היסוד בצבע אפוקסי דו רכיבי המצטיין בהתחברותו  21.2.5.4
ל לברזל מגלוון כגון אפוגל בז' תוצרת "טמבור" או שווה ערך. עובי ש

 מיקרון.  60מיקרון, עובי יבש כולל של  30שכבה 

או פוליכמקוור או שווה ערך. עובי כל  308שתי שכבות צבע אפוקסי  21.2.5.5
 מיקרון.  300מיקרון, עובי יבש כולל  150שכבה 

שכבה אחת של צבע פוליאוריטן עליון דוגמת טמגלס של "טמבור" או  21.2.5.6
שכבה העליונה יהיה מיקרון. גוון ה 50שווה איכות. עובי יבש כולל של 

 . RAL 7046אפור בצבע 
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 אישור המזמין  21.3

 עם קבלת העבודה ולפני תחילת הביצוע יגיש המבצע לאישור המזמין את הפריטים הבאים:

תוכנית אדריכלית מפורטת של המבנה לרבות פרטי חיבור, ואיטום של הפנלים בגג  21.3.1
 ש ע"י המתכנן. ובקירות לרבות מזחלות ומרזב למי גשם וכל פרט אחר אשר יידר

תוכנית קונסטרוקציה חתומה ע"י מהנדס מבנים רשום ורישוי. חישובים סטאטיים.  21.3.2
 פרטי ביצוע וחתכים. 

 שיטת הבידוד הנבחרת.  21.3.3

 תוכנית חשמל ותאורה חתומה ע"י חשמלאי מוסמך.  21.3.4

 דוגמאות לדלת וחלון המתוכננים. דוגמאות לפנלים.  21.3.5

 מורים ע"י המזמין. אין להתחיל בביצוע ללא אישור הפריטים הא

 אופני מדידה ותשלום 21.4

המדידה לתשלום עבור מבנה פנלים מבודדים הינה קומפלט וכוללת אספקה והתקנה באתר, 
כולל כל תכולתו כמפורט לעיל )מבנה, דלתות וחלונות וצביעה( ולרבות כל המפורט במפרט 

 הכללי והמיוחד. 
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 הנחיות תכנון כלליות - 90פרק 

 כללי 90.01
 מופיעות בפרקי השונים ולא רק בפרק זה.   -ות התכנון כלליות למבנה נשוא מפרט זה הנחי .א

 שנה לפחות. 50תכן המבנה יהיה לקיים של  .ב

 .1547-03תכניות לשלד המבנה יוכנו לפי המפורט בת"י  .ג

 .1547-13ות"י  2752-1תכניות ופרטי האיטום יוכנו לפי המפורט בת"י  .ד

 המבנים, העומסיםחישובים סטטיים, יציבות  90.02

 החישובים הסטטיים .א

החישובים הסטטיים יערכו לפני השיטה הפלסטית ו/או האלסטית ו/או באמצעות תוכנות 
מקובלות המבוססות על השיטות הנ"ל ומבוססות על התקנים הישראליים העדכניים וחוק התכנון 

צוע העבודה בפועל והבניה. עם גמר העבודה, יעודכנו כל התכניות והחישובים הסטטיים לפי בי
(AS MADE לפי מסירתם למזמין וע"פ חוק התכנון והבניה, התקנות והחוקים. בגמר העבודה )

 ידאג יזם/קבלן לעדכן את החישובים הסטטיים בתיקי הבניה בעירייה.
 יציבות המבנים, השלד והאלמנטים השונים .ב

נדרש לגבי בטחון להרס יציבות המבנים השלמים וכל האלמנטים השונים שלהם, יובטחו בהתאם ל
ובטחון לגבי תנאי השירות בהתאם לתקנים הישראליים המתאימים. יש לענות לכל התקנים 

 הישראליים העדכניים.
כל האלמנטים המוצעים והמבוצעים, יהיו מתאימים לחוק התכנון והבניה, התקנות והחוקים, 

"י המזמין/מנהל הפרוייקט. בפיקוח מכון התקנים ו/או הטכניון ו/או מעבדה מוכרת ומאושרת ע
שיטת החיבור בין חלקי השלד השונים תבטיח קבלת הכוחות האנכיים והאופקיים כנדרש בתקנים 

 ולנדרש מהקבלן בהתאם לייעוד הספציפי של כל אלמנט בפרוייקט.
 היזם/המתכנן יהיה אחראי ליציבות המבנים ולתפקודם הנאות גם בתנאי השרות הנדרשים.

 מהאד רעידות עומסי .ג

במהדורתו האחרונה לרבות כל העדכונים והתוספות ולפי מפתח אזורים של מקדמי  413לפי ת"י 
 (.zתאוצת קרקע חזויה )

 רלוונטי   ישראלי תקן וכל חלקיו כל על)העדכני(,  האחרון 466"י ת לפי לתכנן יש המבנה חלקי את .ד
 .לתכנון

באלמנטים   רגישים  L/700או  L/350-שקיעה מרבית המותרת תהיה לפי ת"י, אבל לא יותר מ .ה
 לשקיעות ותנודות.

מכוחות אופקיים, יש  םבכל מקום שיתהווה חשש לפגיעת רכיבי האלמנטים הקונסטרוקטיביי .ו
לתכנן אלמנטים אלו לקבלת העומסים האופקיים לפי ת"י או לתכנן אמצעים לבלימת העומס 

 האופקי באישור האדריכל ומנהל הפרוייקט מטעם המזמין.

 ביסוס .ז

ביסוס המבנה עפ"י דו"ח יועץ הביסוס והקרקע לאחר ביצוע חקר הקרקע הכולל קידוחים 
ותוך התחשבות בשלבי הבניה  940ובדיקות מעבדה וכן על סמך העומסים המתוכננים ובכפוף לת"י 

הנוספים וביצוע מנהרות ומעברים למערכות טכניות שונות ומערכת הכבישים בסביבה הקרובה 
 לאתר העבודות.
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 נקי -מפרט טכני  -לוחות חשמל  005-2020 מכרז

 כתב כמויות –סמך ז' מ
 

 
 הכמויות המצוינות בכתב הכמויות אינן סופיות ויכולות לגדול או לקטון לפי צרכי המזמין.

 מחירי היחידה כוללים את כל הוצאות הקבלן, ובין היתר:

 משכורת, תנאים סוציאליים, הסעה וכו' בקשר לעובדיו. .1

 ורכב.נסיעות, העמסה, פריקה, הובלות, שימוש בכלי עבודה, דלק  .2

כל הציוד הדרוש לעבודה ובנוסף כל ציוד בטיחות הנדרש על ידי רשות מוסמכת ו/או  .3

 המנהל.

 טיפול בכלי העבודה, תחזוקה, תיקונים וכו'. .4

 הוצאות ביטוח מכל סוג לרבות השתתפות עצמית של הקבלן בנזק. .5

 

היקפי  הכמויות הרשומות בכתב הכמויות משוערות, המזמין רשאי להגדיל ו/או להקטין את

 במחיר פריט בודד. 50%ללא שינוי במחירי היחידה, ועד  25%-העבודה הרשומים ב
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,"", 08.10.020
,

,,
,

  8,000.00 8,000.00     1.00 ' ,,.

08.10.030
  2,320.00   290.00     8.00 ' .

    230.00   230.00     1.00 ' . 08.10.040

    480.00    80.00     6.00 ' . 08.10.050

    580.00   290.00     2.00 ' . 08.10.060

, 08.10.070
    320.00   320.00     1.00 ' ,.

    290.00   290.00     1.00 ' ABD09,. 08.10.080

,, 08.10.090
  1,440.00    80.00    18.00 ' .

, 08.10.100
    180.00   180.00     1.00 ' .

    150.00   150.00     1.00 ' . 08.10.110

08.10.120
  4,500.00 4,500.00     1.00 ' .

, 08.10.130


  2,400.00   600.00     4.00 " ,.
 20,890.00 "01.80,,

11.80

,
,,,,,
.

"/ 08.11.020
,YYN5.1",

  2,400.00   120.00    20.00 ' .

  2,400.00 11.80.2
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  2,400.00

"/ 08.11.030
,YYN,5.2",

61,,
    840.00   140.00     6.00 ' .

    260.00   130.00     2.00 ' ",. 08.11.040

","/6*592" 08.11.050
    390.00   130.00     3.00 ' A23.

61' 08.11.060
EEC,,5.2x5YX2N

  1,200.00   600.00     2.00 ' '.

    300.00    50.00     6.00 ' 61". 08.11.070

    560.00   140.00     4.00 ' W42*2,. 08.11.080

    560.00   140.00     4.00 ' ",. 08.11.090

, 08.11.091
    560.00   140.00     4.00 ' W02,.

,021, 08.11.100
  1,200.00   300.00     4.00 ' .

W03,,45PI, 08.11.110
    240.00   120.00     2.00 ' .

    700.00   350.00     2.00 ' ,081. 08.11.120

, 08.11.130
,A61*5,"A23*3,

A04X4,"A61*1,A61*1"
  1,800.00   600.00     3.00 ' .

,56PI, 08.11.140
W002/W004,

  3,300.00   550.00     6.00 ' .

08.11.150
    375.00   375.00     1.00 ' A7.

08.11.160
    300.00   150.00     2.00 ' A2.

08.11.170
    300.00   150.00     2.00 ' .

 15,285.00 11.80.2
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 15,285.00

,DRAB 08.11.180
h/utB00213,

 13,000.00 6,500.00     2.00 ' .
 28,285.00 "11.80

21.80

,
,,,.

, 08.12.020
56PI,CAV032,4

02,
,86PI

',
  9,000.00 4,500.00     2.00 ' 5.

,CDV42, 08.12.030
    900.00   450.00     2.00 ' .

,402,%5.0 08.12.040
  1,600.00   800.00     2.00 ' .

  1,050.00   350.00     3.00 ' )(. 08.12.050

    900.00   450.00     2.00 ' ,. 08.12.060

, 08.12.070
A01,

,
  1,350.00   450.00     3.00 ' ".

, 08.12.080
,

  1,200.00   300.00     4.00 ' .
 16,000.00 "21.80

31.80


,,,,

,,,
,,,,

,,,,,
'.

31.80.2
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,
,'.

.

.
,

,'
,.

,,' 08.13.020

    800.00   800.00     1.00 ' .

,, 08.13.030
,',

  2,000.00 2,000.00     1.00 ' ,'.

0003,, 08.13.040
,

,,

,,,
,

 17,000.00 17,000.00     1.00 ' ,.

08.13.050
,

,.
,

  3,000.00   300.00    10.00 .

CVP,, 08.13.060
,YCYN

  1,260.00    63.00    20.00 5.1*7",1/6.0".

,CVP, 08.13.070
,

    940.00    47.00    20.00 ,GWA02*3*2.

CVP,YYN, 08.13.080
    760.00    38.00    20.00 52*1",1/6.1".
 25,760.00 31.80.2
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 25,760.00

,, 08.13.090
,,,

,,,,
    600.00    30.00    20.00 " .

08.13.100
,

  1,000.00 1,000.00     1.00 ' .

, 08.13.110
   500.00  500.00     1.00 ' .
 26,860.00 "31.80

41.80

,
,,,.

', 08.14.020
"/,

  5,500.00   110.00    50.00 " .

  5,000.00   100.00    50.00 " ",. 08.14.030

  4,000.00    80.00    50.00 " ",. 08.14.040

"" 08.14.050
,,

,
  3,000.00 3,000.00     1.00 ' ,".

, 08.14.060
,

,
,,

',
  5,000.00 5,000.00     1.00 ' .

, 08.14.070
,,

,
  2,500.00 2,500.00     1.00 ' .

, 08.14.080
,

,"
  4,500.00 4,500.00     1.00 ' ,'.
 29,500.00 41.80.2
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262

 29,500.00

, 08.14.090
,,

,,

,,
  7,000.00 7,000.00     1.00 ' .

08.14.100
    800.00   800.00     1.00 ' .

08.14.110
,,

',,
,

 20,000.00 20,000.00     1.00 ' .

,, 08.14.120
,

  1,000.00 1,000.00     1.00 ' .
 58,300.00 "41.80

607,545.00 "80
607,545.00 "62
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17

80

   102,300.00 10.80

    52,000.00 20.80

    69,485.00 30.80

    25,950.00 40.80,

    53,390.00 50.80

     8,730.00 60.80

    72,360.00 70.80,

     5,110.00 80.80

    20,890.00 90.80,,

    22,035.00 01.80

    16,000.00 11.80

    69,500.00 21.80

    14,500.00 31.80

   532,250.00 "80

12

    90,000.00 10.12

    90,000.00 "12
   622,250.00 "17

262

80

    87,940.00 10.80

    60,000.00 20.80

     6,015.00 30.80

    69,485.00 40.80

    25,350.00 50.80,
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   107,540.00 60.80

    15,080.00 70.80

    80,690.00 80.80,

     5,110.00 90.80

    20,890.00 01.80,,

    28,285.00 11.80

    16,000.00 21.80

    26,860.00 31.80

    58,300.00 41.80

   607,545.00 "80
   607,545.00 "262

 1,229,795.00 "
   209,065.15 %71"
 1,438,860.15 ""

____________                             _______________________________
,
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