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 17/2020מכרז פומבי מס' 

 

לביצוע עבודות הקמה, הפעלה וניהול עמדות 
 ( לרכבים חשמלייםDCו/או  AC)טעינה 

 במועצה המקומית מצפה רמון  
 

 14:00 השעה עד   21/7/2020  מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז בתאריך
 

 מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה תיפסל ולא תובא לדיון. 
 

לשכת מנכ"ל במשרדי המועצה המקומית מצפה רמון, ב  ידניתהמסירה תיעשה  
 א' במצפה רמון.  2ברח' נחל סלעית 

 
 אשר לא יוחזרו, החל מיום ₪  500 ל את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה לסך ש 

,  1במשרדי הגבייה של המועצה המקומית מצפה רמון ברחוב נחל ציחור   22/6/2020

 .08-6596227/9מצפה רמון או בטלפון שמספרו 

 

והן באתר  מנכ"ל המועצה א תשלום, וקודם לרכישתם הן במשרדניתן לעיין במסמכי המכרז, לל

   www.mitzpe-ramon.muni.ilבכתובת  מצפה רמוןהמועצה המקומית האינטרנט של 

רשאים להשתתף במכרז יחידים ותאגידים הרשומים כדין בישראל, והעומדים 
 במועד הגשת ההצעות בכל הקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז. 

 
מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק  

כי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו  לצרכי נוחות, ואינו בא להכשיר את מסמ

 לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים. 

 17/2020לוח זמנים לביצוע מכרז  

 אירוע מועד

נפגשים ברחבה ליד מסעדת ארומה במרכז מסחרי אבן  – מציעים מפגש . 12:00בשעה  1/7/2020ביום 

 דרך בכניסה הראשית למצפה רמון.

 במכרז הצעות  להגשת מוקדם תנאי הינה המציעים במפגש השתתפות

 המועד האחרון למשלוח שאלות הבהרה 14:00  השעהעד  8/7/2020

 המועד האחרון להגשת מסמכי ההצעה  14:00 השעה עד21/7/2020
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 2020יולי תאריך: 
 17/2020 מכרז פומבי מס'

 הזמנה להציע הצעות 

 

לביצוע עבודות הצעות  קבלת מזמינה בזאת[ "המועצה"]להלן:  מצפה רמוןהמועצה המקומית 

 מצפה רמון יישובברחבי ה לרכבים חשמליים DC)ו/או  ACהקמה, הפעלה וניהול עמדות טעינה )

 .(שירותים""ה )להלן:

חלק בלתי והנספחים המצורפים להם והמהווים הוראות מסמכי המכרז  השירותים יינתנו בהתאם

 מההתקשרות.נפרד 

 

 : חלק א'

 

 המכרז נושא  .1

"( מעוניינת להתקשר בהסכם לצורך הקמה המועצה״ -להלן ) המועצה המקומית מצפה רמון .1.1

המועצה ( בשטחי "העמדות"להלן: )( DC+AC)ותפעול של עמדות טעינה איטיות ומהירות 

 -להלן )לרשימה, מעת לעת  המועצהוכן אתרים נוספים אשר תוסיף  המקומית מצפה רמון

מכרז, הסכם ההתקשרות הבהתאם לתנאי ( והכל או ״האתרים״או ״הנכסים״  ״המקרקעין״

 והנספחים המצורפים אליהם.
המציע הזוכה יספק, יתקין, יפעיל ויתחזק את עמדות הטעינה, על חשבונו ואחריותו בלבד,  .1.2

 לרבות חיבורן של העמדות לתשתית החשמל ולמוני חשמל משניים. 
בכלל  הדרושות להקמת עמדות הטעינה, על כל מתקינהן,המציע הזוכה ישא במלוא העלויות  .1.3

בעלויות הבאות: תכנון, תשתית וארון למונה חשמל,  מציע הזוכהיישא ה למצות,זאת ומבלי 

עבודות חשמל, עבודות חפירה , הנחת תשתית חשמל, עמדת טעינה , שילוט וסימון, רישיונות 

 וכו'.

עמדות הטעינה יתוכננו, יסופקו, יוקמו ויופעלו בהתאם להוראות הסכם המכרז וקולות  .1.4

הקולות " -קוראים שפורסמו ע״י משרד האנרגיה, המצורפים כנספח למסמכי המכרז )להלן

הזוכה הזכות להקמת עמדות הטעינה  מציע(. בכפוף להוראות ההסכם תנתן ל"הקוראים

ה יהיו בעלות תווי תקן ישראלים ובינלאומיים ויעמדו בתחום שיפוט המועצה. עמדות הטעינ

 בדרישות המפרט הטכני.
לתקופה קבועה מראש. בכלל זה, יהא המציע הזוכה  ת עמדות הטעינהיפעיל אהמציע הזוכה  .1.5

אחראי לקבל את מלוא האישורים הדרושים להקמת והפעלת העמדות, בהתאם להוראות מכרז 

 זה ונספחיו. 
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ביצוע העבודות )או חלקן( בפועל מותנה בקבלת הרשאה ורישיון לביצוע וכן בקבלת המענק  .1.6

וע העבודות ו/או ביטול העבודות )כולן או הכספי )כמשמעותו להלן( לכך. עיכוב בתחילת ביצ

חלקן(, אף לאחר החתימה על חוזה המכרז עם הזוכה, בשל אי קבלת הרשאה ו/או רישיון 

 לביצוע ו/או אי קבלת המענק, לא יהוו עילה לתביעה כלשהי מצד הזוכה במכרז.

)להלן: שפרסם משרד האנרגיה  116/2018-ו  114/2018מספר  יםקורא ותזכתה בקול מועצהה .1.7

שנות הפעלה ממועד התקנת עמדות הטעינה, והכל בהתאם  5, וזאת למשך (הקורא"״הקול 

להסכם המצורף בחלק  11ב')נספח    יםקורא  ותבמסגרת הקול  מועצהלהוראות מסמכי הצעת ה

נספח המצורפים כיה )גלבין משרד האנר  מועצהבין ה  הםעל פי  מושנחת  ים( והחוזכא' של המכרז

 (."חוזה משרד האנרגיה"ולהלן: שבחלק כא למכרזלהסכם  12ב'

₪  9,615.38למענק כספי בסך  מועצה, זכאית ה114/2018מספר  על פי חוזה משרד האנרגיה .1.8

 2הכוללות  ,(ACאיטיות ) ת טעינהועמד 2מע״מ עבור אספקה, הקמה והפעלה של בצירוף 

 5למשך  שקעים(,    4שקעים בעמדה ובסה"כ    2)עמדות הטעינה    2ולפיכך עבור    שקעים כל אחת,  

 )להלן: "מענק בצירוף מע"מ ₪ 38,461.53שנים ממועד ההקמה מסתכם המענק בסך כולל של 

AC.)" 

₪ בצירוף  95,726.5למענק כספי בסך  מועצה, זכאית ה116/2018 על פי חוזה משרד האנרגיה  .1.9

עמדות  2ולפיכך עבור  ,(DCמהירה ) טעינה עמדתעבור אספקה, הקמה והפעלה של מע"מ, 

 בצירוף מע"מ  ₪  191,453שנים ממועד ההקמה מסתכם המענק בסך כולל של    5למשך  ,  הטעינה

 "(.DC )להלן: "מענק

לקבלת  מועצהמשרד האנרגיה, זכאות האל מול  יםחוזהו יםקוראה ותעל פי תנאי הקול .1.10

ות המענק מותנית בקיום קפדני ומדויק )לרבות לעניין מועדים( של כלל התנאים שנקבעו בקול

 .האנרגיה )על נספחיהם( משרד יבחוזו יםקוראה

כי המועצה שילמה מקדמות עבור הזמנת חיבור לחברת החשמל בסך של  מציעידוע ל  1.11

כי הזוכה במכרז ישיב לידי המועצה את הסך הנ"ל וכל סכום   כמו כן ידוע למציע ₪. 5,918.16

לשלם לחברת ₪  50,000-אשר למיטב ידיעת המועצה עומד על סך כנוסף שתדרש המועצה 

 זה. במועד חתימה על ההסכםהחשמל בעבור החיבור 

 

 הגדרות: .2

 הסכםההינה תקופת ההתקשרות הכוללת החל ממועד חתימת הצדדים על "תקופת ההתקשרות" 

ועד מועד סיומה של תקופת ההתקשרות   )חלק כא' למכרז( כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז  המצ"ב

 (.הלןככל שתמומש איזו מתקופות האופציה, כאמור ל)המוארכת 

קבלת החלטה ביחס להצעה הזוכה   לאחר,  המועצהתישלח אל המציע הזוכה, על ידי    -"הודעת זכיה"  

 במכרז.
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ימים החל ממועד חתימתם של הצדדים על הסכם זה, במהלכם, מתחייב  90 –״תקופת האישורים״ 

המציע הזוכה לפעול להוצאת ולקבלת מלוא האישורים ו/או ההיתרים הדרושים להקמת והפעלת 

 בהתאם להוראות מכרז זה ונספחיו.העמדות, 

 יום החל ממועד סיומה של תקופת האישורים, כהגדרתה לעיל. 180 -״תקופת ההרצה״ 

 :תקופת ההתקשרות .3

 -לבין המציע הזוכה הינה כמפורט להלן  מועצהתקופת ההתקשרות בין ה
"תקופת ההתקשרות  להלן:)שנים ראשונות החל ממועד סיומה של תקופת ההרצה  (5חמש ) .3.1

 –(, בתוספת אופציה להארכת תקופת ההתקשרות הבסיסית כמפורט להלן הבסיסית״

כל אופציה( וזאת )חודשים  24 -אופציות להארכת תקופת ההתקשרות הבסיסית ב (5חמש )

 להלן. בכפוף להוראות הארכת תקופת ההתקשרות המפורטות

״תקופת  להלן, תקופת ההתקשרות הבסיסית יחד עם כל תקופות האופציה שתמומשנה:)

 (.ההתקשרות המוארכת"
מימוש כל אחת מתקופות האופציה, דהיינו, הארכת תקופת ההתקשרות הבסיסית, למשך  .3.2

 :כל התנאי המצטברים שלהלןתקופת ההתקשרות המוארכת, תיעשה בכפוף לקיומם של 

  מועצה;של ה -הבלעדי  - העל פי שיקול דעתתוארך  ההתקשרות הבסיסיתתקופת  (1
הארכת תקופת ההתקשרות הבסיסית, למשך תקופת ההתקשרות המוארכת, אושרה  (2

מראש על ידי כל הגורמים הרלוונטיים ועל פי כל דין. בהעדר אישור כל הגורמים 

ההתקשרות הבסיסית, ולא תהיה הרלווטיים כאמור, לא ניתן יהיה להאריך את תקופת  

מתן האישור, אשר -למציע הזוכה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה, תהא הסיבה לאי

 תהא.

 

 : כמות ומיקום העמדות  .4

 
 הקמת העמדות. DCוכן מסוג  ACמוסכם על הצדדים כי מכרז זה נועד להקמת עמדות מסוג  .4.1

, בתנאים זהים המועצהבכמות ובמועד עליהם יוחלט על ידי    המועצהתיעשה בהתאם להנחיות  

, בכפוף לשינויים המועצהלתנאי מכרז זה והחוזה מכוחו או בתנאים המיטיבים עם 

כלל  DCאו  ACמסוג תהא רשאית להחליט שלא להקים עמדות טעינה  המועצההרלוונטיים. 

 נה ו/או תביעה בעניין הזה.וכלל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמציע הזוכה לא תהיה כל טע

 

לקבוע את האתרים שלגביהם יתבקש המציע  מועצהמבלי לגרוע מהאמור ומסמכותה של ה .4.2

לפי מכרז זה, להלן רשימת האתרים  מועצהליתן את שירותיו, ומכל זכות אחרת של ה
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שלגביהם נדרשים השירותים. למען הסר ספק, הערכות המיקומים המצוינות בטבלה שלהלן, 

עמדות למימוש הקמת ה מועצהגדר השערה והערכה בלבד ואין בהן כדי לחייב את ההינן ב

 בטבלה. מפורטיםהבכלל באיזה מן האתרים 

 
 בלבד.  מועצהאו כמות העמדות כמפורט בטבלה שלהלן, יכול שישתנו וייקבעו על ידי ה/מיקום ו .4.3

 
 ואלה כמויות ומיקומי העמדות המשוערים: .4.4

 
 
 
 
 

 שם האתר
עמדות מספר 

 כפולות מסוג 
AC 

מספר עמודות 
 מסוג 
DC 

 הערות

 להקמה מיידית: - 1קבוצה 
   

 - 1 5הר בוקר 

 1 - 5הר בוקר 

 - 1 2שד' בן גוריון 

 1 - 2שד' בן גוריון 
    

מובהר בזאת כי השירותים המחייבים את המציע הזוכה הם אלו המפורטים להלן במכרז  .4.5

והם כוללים את כלל העבודות הנדרשות  יםבהסכם ההתקשרות ובמפרטובנספחיו, ובפרט 

עבור הקמת עמדות הטעינה לפי דרישת המועצה. המציע הזוכה יישא בכלל העלויות הקשורות 

 בהקמתה של כל עמדת טעינה.

המציע הזוכה יישא בכל הדרישות לתשלום של חברת חשמל וחתימת חוזים רלוונטיים וכן בכל  .4.6

העלויות לרבות, תכנון, תשתית וארון למונה חשמל, עבודות חשמל, עבודות חפירה, הנחת שאר  

תשתית חשמל, עמדת טעינה, שילוט וסימון, רישיונות, תחזוקת העמדה למשך כל תקופת 

עבור הלקוח, גביית חשבונות ( Dashboardההתקשרות, לוח שליטה רשותי )דשבורד 

ל, שדרוגי תכנה במידה ויידרשו, החזקת מוקד מהצרכנים, התחשבנות מול חברת החשמ

 שעות ביממה. 24טלפוני 

 המציע הזוכה יקים את עמדות הטעינה לפי דרישת המועצה.  .4.7

המועצה, על פי דרישת הציבור הרחב, שומרת לעצמה את הזכות להגדיל ו/או להקטין את  .4.8

המצויים מספר האתרים בהם יותקנו העמדות, לשנות את המיקומים טרם ההקמה )מאלו 

במיפוי החזוי( ע"פ ביקושים והכל לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט בכפוף לכל דין. מובהר כי 

לא תהיינה טענות של המציע הזוכה במקרה של שינוי )הגדלה ו/או הקטנה( במספר העמדות, 

 שינוי הכתובת וכן כי המציע הזוכה יישאר מחויב למחיר המוצע לציבור הרחב.

"י המציעים יהיו בעלות תווי תקן ישראליים ובינלאומיים וייבנו ע''פ המערכות המוצעות ע .4.9

 לחוברת המכרז.בחלק יט' המצורפים והמקצועיים דרישות המפרטים הטכניים 
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 טעינה הקמת עמדות הלוחות זמנים להשלמת   .5

 

הזוכה להשלים את התיאום, התכנון, האספקה וההקמה של עמדות  , על1/5/2021ליום  עד .5.1

  , ולהתחיל בהפעלת עמדות הטעינה.מועצה, במיקומים שאישרה ההאיטיות הטעינה

 

הזוכה להשלים את התיאום, התכנון, האספקה וההקמה של עמדות  על, 30/11/2020ליום  עד .5.2

  , ולהתחיל בהפעלת עמדות הטעינה.מועצה, במיקומים שאישרה ההמהירות הטעינה

 
קרקעיות עם -יצוין כי תחילת העבודות בשטח מותנית בקבלת הרשאה, תיאום תשתיות תת .5.3

וב העירוני, רשות העתיקות , חברת החשמל, חברות הכבלים, בזק, תאגיד המים והבימועצהה

וכל גורם רלוונטי אחר, אישור משטרה לביצוע עבודות ברחובות וקבלת צו התחלת עבודה )לכל 

 אתר ואתר בנפרד(.

 
 

ימי עבודה  14ך , בתוהזוכה יידרש להשלים את הקמת עמדות הטעינה, בכל אתר ואתר בנפרד .5.4

להסרת הספק, השלמת ההקמה משמעותה   ממועד קבלת צו התחלת עבודה בנוגע לאותו אתר.

עמדות טעינה מותקנות במיקומן המאושר כשהן מחוברות לרשת החשמל ושמישות לטעינת 

כלי רכב, וכן השבת מצב המדרכה, הכביש ותשתיות הרחוב לקדמותם, להנחת דעתה של 

 .מועצהה

 

קיימת חשיבות   מודגש כי לוח הזמנים לביצוע העבודות הינו מעיקרי ההתקשרות עם הזוכה וכי .5.5

רבה להקפיד עליו, ועל כן אי עמידה בו תיחשב כהפרה יסודית של החוזה, וזאת מבלי לגרוע 

 על פי כל דין ו/או על פי החוזה. מועצהמכל תרופה ו/או סעד המוקנים ל

 
 

 :שינויים בהיקף העבודות ותכולתן .6

היקף ו/או תכולת תהיה רשאית להורות על שינויים ב מועצהמבלי לגרוע מהוראות החוזה, ה .6.1

העבודות ו/או עמדות הטעינה, מכל טעם שהוא ובכלל זה )אך לא רק( מטעמי תקצוב ו/או בשל 

היעדר רישוי כנדרש בדין, והכל על פי שיקול דעתה, וזאת מבלי שתקום לזוכה עילה לפיצוי 

 .כלשהו בשל כך

 

ה וכי קיימת חשיבות מודגש כי לוח הזמנים לביצוע העבודות הינו מעיקרי ההתקשרות עם הזוכ .6.2

רבה להקפיד עליו, ועל כן אי עמידה בו תיחשב כהפרה יסודית של החוזה, וזאת מבלי לגרוע 

 על פי כל דין ו/או על פי החוזה. מועצהמכל תרופה ו/או סעד המוקנים ל

 
 

 : תשלום המשתמשים עבור חניה .7
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רשאית לחייב בתשלום דמי חניה כלי רכב  המועצהבהתאם להוראות חוק העזר העירוני,  .7.1

החונים בעמדות החניה לרכב חשמלי לצורך טעינה חשמלית. החיוב בדמי החניה ייעשה אך 

, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם המועצהורק בכפוף לקבלת הוראה מפורשת בכתב מ

 העזר העירוני.לכללים ולתעריפים הקבועים בחוק 

 
 במלואם. מועצהתקבולי דמי החניה, ככל ויידרשו, ישולמו ל .7.2

 
על עמדות הטעינה לאפשר חיוב בדמי חניה למשך זמן החניה, במקביל ובנוסף לחיוב בגין  .7.3

 הטעינה.

 
תהיה רשאית להחליט לגבות את דמי החניה באמצעות הזוכה, ובמקרה כזה תסוכם  מועצהה .7.4

 בנפרד מתכונת הגבייה ועמלת הגבייה שתשולם לו בתמורה.

 

 הזמנת עמדות טעינה נוספות -הגדלת ההתקשרות   .8

 

תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להגדיל את היקף ההתקשרות עם הזוכה,  מועצהה .8.1

  במכרז זה. בהתאם להצעתו נוספותעמדות טעינה במספר 

 
את זכותה הנ״ל )או חלקה(, הזוכה יישא במלוא עלויות התכנון,  המועצה ככל ותממש .8.2

שלום "דמי חיבור בתוכן  האספקה, ההקמה, ההפעלה והאחזקה של עמדות הטעינה הנוספות

 לחשמל" לחברת החשמל בגין עמדות הטעינה הנוספות בהתאם לתנאי חוזה המכרז.

 
לא תישא בשום עלות נוספת ולא תשלם לזוכה שום תשלום  המועצהלהבהרה והסרת הספק,  .8.3

 נוסף.

 
את זכותה הנ״ל )או חלקה(, תקופת ההקמה של עמדות הטעינה הנוספות   המועצה  ככל ותממש .8.4

לאותן  ההודעה על מימוש זכותה כנ"לימים( ממועד  60לא תעלה על פרק זמן של חודשיים )

חודשים(  60עמדות טעינה, ותקופת ההפעלה של עמדות טעינה אלה תעמוד על חמש שנים )

 שת החשמל.ממועד הקמתה של כל עמדת טעינה וחיבורה לר

להאריך  מועצהבכפוף לעמידת הזוכה בתנאי המכרז וחוזה המכרז במלואם, תהיה רשאית ה .8.5

( שנות הפעלה 5את תקופת ההתקשרות עם הזוכה בנוגע לעמדות הטעינה הנוספות בעד חמש )

 נוספות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 
נם בהתאם לתנאי חוזה יובהר ויודגש כי תנאי ההתקשרות בגין עמדות הטעינה הנוספות הי .8.6

 .עניין מחיר המכירה לצרכן )כהגדרתו להלן(ל לרבותהמכרז, 

 
אינה מחויבת להזמין מהזוכה עמדות טעינה נוספות כלשהן,   מועצהלהבהרה והסרת הספק, ה .8.7

והיא תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להזמין עמדות טעינה נוספות/אחרות 
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 מועצהמגורמים אחרים, וזאת מבלי שלזוכה תהיה טענה ו/או תביעה כלשהי בשל כך כלפי ה

 ו/או משרד האנרגיה.

 

 : תעריפי שירות הטעינה .9

בהתאם להצעתו במכרז,  מציע שיזכה במכרז ייגבה מהצרכנים השונים תעריף לקוט"ש,ה .9.1

 בחלוקה למספר סוגי צרכנים:

 בהסדר;  מצפה רמון( תושב  1 )

 בהסדר; במצפה רמון חברות ( 2 )

 ;(אוטובוסים/ משאיות וכו')אחרים  מועצהחברות המפעילות רכב שיתופי ו/או קבלני  ( 3 )

 תאגידים עירוניים; /מועצהרכבי  ( 4 )

 (. 100%תעריף )לקוחות מזדמנים  ( 5 )

 

 50%הצעת המציע, בכל אחד מסוגי הלקוח המפורטים במכרז זה לא תפחת מתעריף של  .9.2

המשולם על ידי המציע לחברת החשמל ולא תעלה על השיעורים תוספת על תעריף הקוט"ש 

 המופיעים בטבלאות שלהלן, בקשר עם כל סוג צרכן.

  
בגין ובקשר עם  מציע הזוכההתעריף לקוט"ש כאמור יהיה התמורה היחידה לה יהיה זכאי ה .9.3

 יישא, בתוספת רווח סביר.  מציע הזוכהמתן השירותים, ולפיכך יגלם את מלוא העלויות בהן ה

 
 לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי מהמועצה, והתמורה תשולם מציע הזוכהלמען הסר ספק, ה  .9.4

 י השירות בלבד.באמצעות גבייה מצרכנ

 

 : תמורת לזוכהה .10

 יוחוז יםקוראה ותבכפוף לקבלת מלוא סכום המענק, לקיום תנאי חוזה המכרז ותנאי הקול .10.1

 את, אצלה מקבלתו יםימ 30לזוכה, בתוך  מועצהמשרד האנרגיה במלואם ובמועדם, תשלם ה

 לכל בצירוף מע״מ₪  9,615.38   בסך של(, שיתקבל למה בהתאם, חלקו או) AC המענק סכום

 95,726.5סך של  איטיות  עמדות טעינה    2  בסה״כ בגיןו,  שקעים כל אחת  2טעינה איטית,    עמדת

במימון חלקי   מועצהת"(, וזאת בגדר השתתפותה של הימע״מ, ולהלן: "תמורת החוזבצירוף  ₪  

מלוא תקופת ההתקשרות  למשך כאמור לעיל, של עלויות הפרויקט )בגין כלל עמדות הטעינה

 על פי החוזה(.

 

 יםקוראה ותבכפוף לקבלת מלוא סכום המענק, לקיום תנאי חוזה המכרז ותנאי הקולבנוסף,  .10.2

, אצלה  תומקבל  יםימ  30לזוכה, בתוך    מועצהמשרד האנרגיה במלואם ובמועדם, תשלם ה  יוחוז

 ₪ בצירוף מע"מ 95,726.5 בסך של(, שיתקבל למה בהתאם, חלקו או) DCהמענק  סכום את

של סך מהירות עמדות טעינה  2 בסה״כ בגיןו, שקעים כל אחת 2טעינה מהירה,  עמדת לכל

 מועצההשתתפותה של ה ת"(, וזאת בגדריולהלן: "תמורת החוז  בצירוף מע"מ ₪ 191,453
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למשך מלוא תקופת  כאמור לעיל, עמדות הטעינהבמימון חלקי של עלויות הפרויקט )בגין כלל 

 ההתקשרות על פי החוזה(.

 
)לרבות   ראות מסמכי המכרזהזוכה יישא במלוא עלויות ביצוע העבודות/הפרויקט בהתאם להו .10.3

 כגון, החיצוניים הגורמים לכל תשלום וכן, ונוספים תנועה, חשמל יועצי כגון, ליועצים וםתשל

 יהיה לא הוא( לעיל כהגדרתה) החוזה תמורת ומלבד(, וכיו״ב ישראל משטרת, החשמל חברת

אם כלל הוצאותיו בגין  אף) כלשהו נוסף סכום האנרגיה ממשרד או/ו מועצהמה לקבל זכאי

 העבודות בפרויקט יעלו על סכום תמורת החוזה(.

 
הטעינה באופן רציף לאורך כל תקופת ההפעלה )כהגדרתה להלן(, הזוכה יפעיל את כל עמדות  .10.4

לצורך טעינה בתשלום של כלי רכב חשמליים, ויהיה רשאי לחייב את הצרכנים בתשלום בעבור 

הטעינה ולגבות מהם תשלומים אלה בלבד, בהתאם לתעריף שהציע לעניין זה במסגרת הצעתו 

  .במכרז

 
 לומים נוספים מהצרכנים, כגון דמי חניה.ייתכן ובהמשך יידרש הזוכה לגבות תש .10.5

 
ככל ומשרד האנרגיה יחליט, מכל סיבה שהיא, לשלול או לעכב את העברת סכום המענק )או  .10.6

יישלל ו/או יעוכב בהתאם תשלום אותו סכום לזוכה, מבלי שיהיה בכך כדי מועצה, חלקו( ל

 ו/או משרד האנרגיה. מועצהלהקים עבורו טענה ו/או תביעה כלשהי כלפי ה

 
על ידי משרד האנרגיה  מועצההועבר סכום המענק )או חלקו( לזוכה, ולאחר מכן נדרשה ה .10.7

סכום זה )עם קבלת דרישה  מועצהלהשיב לו את סכום המענק )או חלקו(, ישיב הזוכה ל

ראשונה לעשות כן(, וזאת מבלי שיהיה בכך כדי להקים עבורו טענה ו/או תביעה כלשהי כלפי 

 ו/או משרד האנרגיה. ועצהמה

 
התמורה שתשולם לזוכה, בכפוף לכל תנאי החוזה ויתר מסמכי המכרז, תהווה תמורה מלאה,  .10.8

סופית ומוחלטת עבור מילוי כל התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, לרבות 

כלליות מיוחדות,  -בגין עבודה וחומרים, והיא תכלול, למען הסר ספק, את כל ההוצאות 

הכרוכות בביצוע העבודות  -ואחרות, לרבות מסים, אגרות ו/או היטלים, מכל מין וסוג שהם 

 ובביצוע יתר התחייבויות הזוכה, והכל אלא אם כן צוין אחרת במפורש במסמכי המכרז.

 
 והאחזקההתפעול עבודות  .11

ימים בשבוע,   7שעות ביממה,    24הזוכה יתפעל ויתחזק את עמדות הטעינה באופן שוטף ורציף,   .11.1

 ימים בשנה )מלבד במהלך יום הכיפורים(. 364

 
כל תקלה בעמדות תתוקן בתוך שני ימי עסקים מרגע ההתראה, לכל היותר, מלבד במקרים  .11.2

של תאונה או השחתה, שאז יבוצע התיקון בתוך חמישה ימי עסקים לכל היותר )אלא אם כן 
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(. מועצהדרושים לשם כך חלפים מחו״ל, שאז תוארך תקופת התיקון בהתאם, בכפוף לאישור ה

 ף את המתקן )או חלקו( הפגום במתקן )או חלק( חדש על חשבונו.במידת הצורך, הזוכה יחלי

 
₪  150בתשלום בסך  מועצהיודגש כי אי עמידה בלוחות הזמנים הללו תהיה כרוכה בפיצוי ה .11.3

 )כולל מע״מ( בגין כל יום )או חלקו( של איחור.

הזוכה ישלם את התשלומים השוטפים לחברת החשמל בגין צריכת החשמל בכלל עמדות  .11.4

 נה מידי חודש בחודשו.הטעי

 
 ומספר פרטיו אשר, תקלות בעניין יםשירות לקוחות לטיפול בפניות צרכנהזוכה יפעיל מוקד  .11.5

 הפעילות זמני  כל  לאורך  יפעל  המוקד.  הטעינה  עמדות  גבי  על  ברורה  בצורה  יופיעו שלו  הטלפון

טעינה מרחוק ה עמדות את לנטר האפשרות תהיה למוקדן. לעיל כמפורט, הטעינה עמדות של

ולאתחלן מחדש. אם לא הצליח המוקדן לפתור את התקלה, יישלח טכנאי לצורך ביצוע התיקון 

בשטח. במידת הצורך, המוקדן יוכל לזכות את כרטיס האשראי של הפונה באמצעות הטלפון. 

כל הקריאות במוקד השירות תתועדנה באופן המאפשר בקרה ומעקב אחר סטטוס הקריאות 

בהן בפועל. הזוכה יבצע מעקב מסודר אחר הפניות המתקבלות במוקד על מנת  ואופן הטיפול

לקבל ולצפות בדוחות המוקד המציגים את מצב   מועצהזרות. הזוכה יאפשר ללזהות תקלות חו

. הות מוקד בכל עת שיידרש לכך על ידוינפיק להן דוח(  (on lineהעמדות והטעינה בזמן אמת )

 .מועצהת צפייה במשרדי המדולצורך כך, יתקין הזוכה ע

 
דוחות חצי שנתיים אודות נתוני הטעינה   מועצהבהתאם לדרישת משרד האנרגיה, הזוכה יגיש ל .11.6

ופעילות עמדות הטעינה )עבור כל אחת בנפרד(. הנתונים יכללו את סך היקף הטעינה, לרבות 

טעינה פילוח שבועי, משך טעינה ממוצע, מספר צרכנים מזדמנים, מספר מנויים, עלות ה

)מזדמן/מנוי(, עלות טעינה ממוצעת, וכן אחוז הזמן בו העמדה הייתה מושבתת, אופי התקלות 

נתונים ו/או דוחות נוספים על  מועצהע בתקלה. הזוכה מתחייב לנפק לומשך הטיפול הממוצ

 לעמדות בנוגע מידע כל סםולמשרד האנרגיה שמורה הזכות לפר פי דרישת משרד האנרגיה,

 במשך כל תקופת הפעלתן.טעינה ה

 
 הפעלתן להמשך הנדרש כל ואת הטעינה עמדות את הזוכה ימסור ההתקשרות תקופת וםבת .11.7

 מוני העברת לרבות, ושמיש תקין במצב(, ותוכנה חומרה לרבות) מועצהה לידי ותחזוקתן

 .מועצהה לבעלות החשמל בחברת החשמל

 
, לרבות הקולות הקוראים של משרד ונספחיוהעבודות יבוצעו בהתאם להוראות חוזה המכרז  .11.8

האנרגיה בקשר עם כל סוג של עמדת טעינה וההסכמים שבין המועצה למשרד האנרגיה, 

 .המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וההסכם

 

 : כללי .12
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האתרים השונים על פי שלבי הביצוע יועמדו לרשות הזוכה במכרז לצורך ביצוע הפרויקט וכל  .12.1

ולמטרה זו בלבד. לזוכה במכרז לא תהא כל זכות, מכל מין ו/או סוג כל שהוא  הכרוך בו בלבד

 באתרים נשוא הפרויקט.

  

היותר, ביחס  ( ימי עסקים, לכלעשר-ארבעה) 14טעינה תהא של תקופת ההקמה של כל עמדת  .12.2

לכל אתר, אשר תיספר מיום קבלת עדכון בכתב מאת המועצה כי נדרשת הקמת עמדת טעינה, 

 תוך ציון המיקום להתקנה וציון מספר מונה החשמל הזמין לחיבור )של הרשות(.

 
תכלול, בין היתר, את הטיפול המוקדם בכל אתר ואתר, מציע  מובהר בזה מפורשות, כי הצעת ה .12.3

ך ביצוע ההתקנה, לרבות ניקיון פסולת, פינוי מטרדים אחרים ו/או כל מתקן ככל שנדרש לצור

המפקח( תוך מתן –אחר והתקנתם מחדש במקומות אשר יאושרו ע"י נציג המועצה )להלן 

 חודשים. 12ההעתקה למשך אחריות לתוצאות 

 
מובא בזה לידיעת המשתתפים במכרז כי האתרים בהם יותקנו המערכות הינם אתרים  .12.4

ונים ו/או חניות ו/או מדרכות( פעילים. עבודות הקמת המערכת בכל אתר תעשה בתיאום )חני

 מראש ובאישור המפקח מטעם המועצה בלבד.

 
הזוכה מתחייב להתקין את המערכות ע''פ כל תנאי היתרי הבניה )ככל ונדרשים( ו/או  מציעה .12.5

עלויות ביקורות חברת רישיונות ו/או הוראות הדין הרלוונטיות, לרבות דרישות כיבוי אש, 

לחיבור חשמל לחתימה ע"י מהנדס המועצה, הוצאת  4חשמל, הזמנת ביקורת, הכנת טפסי 

טופס ירוק )תיאום הנדסי( מול מחלקת תשתית, הצגת ובדיקת רישיונות החשמל של עובדיו 

 והקבלנים בהתאם לחיבורים הנדרשים וכיו"ב.

 
את כל העבודות, מכל מין וסוג הנדרשות בכל אחד משלבי ביצוע הפרויקט, הביצוע יכלול  .12.6

להשלמתן המוחלטת ולניהול מושלם של מערך הטעינה החשמלי בהתאם להוראות המפרטים 

הטכניים המצורפים למכרז זה ולחוזה ההתקשרות ומהווים חלק בלתי נפרד משניהם )בין אם 

 צורפו להם ובין אם לאו(.

 
יהיה אחראי בלעדית להשגת כל האישורים   כהמציע הזומבלי לגרוע מכלליות התחייבויותיו, ה .12.7

הנדרשים על ידי הרשויות המוסמכות לביצוע העבודות וכן יהא אחראי )במידת הצורך ועל פי 

(, לתכנון וביצוע הסדרי תנועה זמניים ואישורם ברשויות מועצההנחיית המפקח מטעם ה

בנוחיות באי האתר, הציבור )במידת הצורך בלבד(, לביצוע העבודות תוך מזעור פגיעה 

ובזכויותיהם של אנשים, מניעת מטרדי רעש, ריח וכו' ומניעת הפרעה לתנועה וכן תשלום כל 

 ההוצאות הכרוכות בקבלת האישורים הנדרשים )למעט אלה שנקבע לגביהם מפורשות אחרת(.

 
יהא אחראי לביצוע כל העבודות הנחוצות להבאת הפרויקט על כל פרטיו למצב  המציע הזוכה .12.8

בו יהא תואם בצורה מוחלטת לכל התכניות, המפרטים, היתרי הבניה, דרישות המועצה וכל 

רשות אחרת, כפי שתהיינה מעת לעת ודרישות הדין השונות החלות על הפרויקט, היתרי 
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וכן   , turn key projectומלא בשיטת "עד מפתח", מסירה ותעודות גמר באופן מושלם סופי 

 השלמת כל העבודות לשביעות רצון המפקח ובהתאם לתכניות ולמפרטים.

 
המועצה ו/או מי מטעמה אשר יינתן לו אישור לכך, יהיו רשאים לפרסם על גבי עמדות הטעינה  .12.9

 פרסומים שונים.

 
הקמת  -לרבות אך לא רקהמועצה תהא רשאית לעשות כל שימוש בשטח עמדות הטעינה  .12.10

סככות ו/או גגות סולאריים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או 

 תביעה כנגד המועצה בעניין זה. 

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ]תנאי סף[: .13

 
תאגידים הרשומים כדין בישראל, העומדים, או  יחידים רשאים להשתתף במכרז

 ההצעות, בכל הקריטריונים הבאים: ביום הגשת 
 

 המציע הינו יחיד או תאגיד רשום בישראל כדין. .א
  

במקרה של מציע שהינו תאגיד על המציע לצרף להצעתו תעודת רישום תאגיד )חברה, עמותה, 

אגודה שיתופית או שותפות(. אם המציע הינו שותפות לא רשומה, עליו לצרף להצעתו את 

ים או תצהיר לפיו המציע הינו שותפות לא רשומה. במקרה של הסכם ההתאגדות בין השותפ

 .מציע יחיד על המציע לצרף אישור מע"מ בדבר היות המשתתף עוסק מורשה

 

ועד למועד הגשת   2016שנים, במהלך התקופה המתחילה משנת    3, במשך  ניסיון מוכחלמציע   .ב

 הצעתו, בשלושת התחומים הבאים במצטבר:

 
i.  מוכח, כקבלן ראשי, בהתקשרות מול שני מזמינים ציבוריים לפחות למציע ניסיון

 במדינת ישראל ו/או מחוץ לה, לצורך הקמת עמדות טעינה לרכב חשמלי.

 

הינם : מדינת ישראל ומדינות אחרות, לרבות יחידות סמך מזמינים ציבוריים״ "

וחברות בעלות הרשאה המוגדרות "חברות מנהלות", חברות ממשלתיות, רשויות 

כמשמעם בפקודת העיריות(, איגודי ערים, גופים דו )מקומיות, תאגידים עירוניים 

ה מהותיים וכן חברות מנהלות עבור כל אחד מהנ"ל במדינת ישראל ו/או מדינ

 אחרת, משטרת ישראל, צה״ל.

 

ii.   תכנון ו/או הקמה של עמדות טעינה לרכב חשמלי(AC  )  ו/או(DC  ,)30  -בלא פחות מ 

 שלושים( עמדות טעינה, במרחב הציבורי במדינת ישראל ו/או מדינה אחרת.)
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iii. למציע ניסיון מוכח בתחום ההטענה מנוהלת ו/או תשלום של רכבים חשמליים 

שלא )חיוב לקוחות מרחוק ע״י אפליקציה ליך של בעמדה ציבורית ו/או בתה

 טרנזקציות בחודש.  1,000, בלפחות    (באמצעות מדחן או גביה ישירה בעמדת תדלוק

 ג׳ חלקבמסגרת להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יציג המציע את ניסיונו כאמור 

 למכרז.

 
המציע ובין אם כקבלני , בין אם כעובדי צוות עבודההמציע מפעיל ומציע לצורך מכרז זה  .ג

 משנה של המציע, הכולל בין היתר את אלה:

i. "בעל רישיון  מהנדס רשום בפנקס המהנדסים של משרד הכלכלה, -"מהנדס חשמל

 שנים לפחות. 5תקף, בעל ותק בתחום תכנון חשמל של 

ii. "שנים לפחות   5של    חשמלאי ראשי, בעל תעודה ורישיון בתוקף, בעל ותק  -"חשמלאי

 עבודות החשמל.בתחום 

 

כמפורט לעיל ו/או  אישור רו״ח על העסקת חברי צוות העבודהעל המציע להציג 

ות העבודה אשר מהווים הסכמים המעידים על התקשרות בין המציע לבין חברי צו

 .קבלן משנה

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יציג המציע את פרטי חברי צוות העבודה כאמור 

 יאושר על ידי רו״ח. רלמכרז, אש ג׳ חלקבמסגרת 

 

המציע מפעיל בעצמו ו/או באמצעות קבלני משנה ו/או שוכר שירותים של חברה חיצונית,  .ד

שעות ביממה התומך בלא  24 מאוייש מוקד טלפונישנים בתחום, של  5בעלי ותק של לפחות 

איש לפחות, כל אחד. המוקד הטלפוני מחוייב  1,000 -ארגונים הנותנים שירות ל 5 -פחות מ

להחזיק בכלים ובידע, לרבות ידע טכני לצורך מענה ופתרון תקלות טכניות הקשורות בעמדת 

 הטעינה וכן במערכת הסליקה.

 

 , הכוללת:איתנות פיננסית מוכחתהמציע בעל  .ה

i. במילים: חמישה מיליון שקלים )₪  5,000,000של לפחות  ור הכנסות שנתימחז

 הנובע מפעילות ו/או גבייה 2019-2015חדשים( בשנה, בלפחות שלוש מתוך השנים 

בתחום התחבורה ו/או רכבים חשמליים ו/או בנייה ו/או שילוב של כל השלושה או 

 חלק מהם.

 
ii. הליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, המציע אינו נמצא, נכון למועד הגשת הצעתו ב

פשיטת רגל ו/או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד 

בפני חדלות פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חי", וכן לא 

 הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

 ד' חלקת רו״ח חתומה בנוסח הצהרלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע 

 למכרז.
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 , כנדרש במכרז זה, עם הגשת ההצעה.ערבות מכרזהמציע הגיש  .ו

 למכרז. ז' חלקבערבות מכרז בנוסח הקבוע להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע 

 
 .המכרז מסמכי את רכש המציע .ז

 המכרז.להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, יצרף המציע קבלה על רכישת מסמכי 
 

 בדיקת התנאים הנ"ל תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד הגשת הצעתו.

 

 

 אישורים ומסמכים נדרשים .14

 על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
 

את כלל מסמכי המכרז ונספחיו, לרבות הצהרת המציע, הצעת המציע וההסכם ולרבות כל  .14.1

לכלל המציעים, חתומים על מועצה ופרוטוקול סיור הקבלנים שתפרסם המסמכי ההבהרות 

 ידי המציע בתחתית כל עמוד בחתימת מורשי החתימה מטעם המציע וחותמת המציע.

 לעיל. 13בסעיף את כלל המסמכים כמפורט  .14.2

החתימה של המציע, ומאושר על ידי עורך דין, בנוסח  טופס הצעה מלא, חתום על ידי מורשי .14.3

ל אישור נוסף שצוין כי נדרש להגישו במצורף לטופס . לרבות כג׳()חלק  המצורף למכרז

 ההצעה, לצורך הוכחת עמידתו המלאה של המציע בתנאי הסף.

מסמכים המעידים כי המציע הנו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל, במרשם הרשמי  .14.4

וכן אישור מורשה חתימה בתאגיד חתום ומאומת כחוק / תעודת עוסק מורשה על  הרלוונטי

 שם המציע.

 ניתן להפקה באתר רשות התאגידים(.)נסח חברה/שותפות עדכני  .14.5

אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי  .14.6

או שהוא פטור מלנהלם  1975-תשל״ו פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף,

ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות 

 שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

אישור רו״ח / עו״ד בדבר מצבו המשפטי של המציע, המעיד כי לא מתנהלות תביעות נגד המציע  .14.7

יזכה רגל ו/או פירוק אשר עלולים לפגוע בתפקודו ככל שוהוא אינו נמצא בהליכי פשיטת 

 ה׳(. )חלק למכרזבמכרז, בנוסח המצורף 

 אישור מורשה חתימה אצל המציע, חתום ומאושר כחוק, על ידי עו״ד או רו״ח. .14.8

 ' למסמכי המכרז..חלק חבנוסח  -הצהרה בדבר קיום חקיקה בתחום העסקת עובדים .14.9

 .למסמכי המכרז חלק ט'בנוסח  -קודמות למציע שהוא תאגידהצהרה בדבר העדר הרשעות  .14.10

 למסמכי המכרז. חלק י'בנוסח  -1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו  .14.11

 למסמכי המכרז. חלק יא'בנוסח  -תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים בנוסח המצורף למכרז .14.12

 למסמכי המכרז. יב'חלק בנוסח  -התחייבות בדבר אי תיאום הצעות במכרז .14.13
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 למסמכי המכרז. חלק יג'בנוסח  -התחייבות להיעדר ניגוד עניינים .14.14

 למסמכי המכרז. חלק יד'בנוסח  -אישור השתתפות בסיור קבלנים .14.15

תצהיר קבלן משנה בנוסח המצורף למכרז זה, של כל קבלן משנה עמו קשור המציע לצורך  .14.16

ו מי מצוות העבודה כמתואר לעיל, מכרז זה. מובהר כי חל איסור על העסקת קבלן משנה א

 טו׳(.   חלק)בכתב של המועצה ביחס לזהות קבלן המשנה ו/או צוות העבודה    הטרם ניתן אישור

 למסמכי המכרז. יח'בחלק תצהיר בדבר הזמנות עבודה בהתאם לנוסח המפורט  .14.17

 ' למסמכי המכרז(.וחלק העתק נוסף של כתב ההצעה, באופן נפרד ) .14.18

 צילום תעודת זהות של המשתתף. -יחיד אם המשתתף הינו  .14.19

למסמכי  חלק כ'בנוסח משפחתית לעובד המועצה או לחבר המועצה הצהרה בדבר קרבה  .14.20

 .המכרז

 

לבקש כל נתון או מסמך נוסף, גם לאחר הגשת ההצעות, לצורך בחינת עמידת המציע   תרשאי  המועצה

 בתנאי הסף ו/או לצורך בחינת איכות ההצעה בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן.

יובהר כי כל האישורים והמסמכים הנדרשים בסעיף זה כשלעצמם אינם חלק מתנאי הסף להגשת 

רבות לפי בקשת ועדת המכרזים, כמו גם מסמכים נוספים הצעה במכרז, אך אי הגשתם בכלל, ל

 עלולה להביא לפסילת הצעה. -שתבקש ועדת המכרזים לפי שיקול דעתה 

 

את מסמכי המכרז וצרופותיו יש להגיש כאשר הם חתומים בחותמת וחתימת מורשה חתימה של 

 חלקהו למעטפה מסמכים אלה יוכנס בשני עותקים.המציע על כל דף. את כתב ההצעה יש להגיש 

, בתיבת המועצהכשהיא סגורה וללא כל סימני זיהוי, והיא תופקד, במסירה אישית בנוכחות נציג/ת 

מיום לא יאוחר  א' במצפה רמון 2לשכת מנכ"ל, ברח' נחל סלעית  ,המועצההמכרזים בבניין 

או  גשה"[. מעטפה אשר תימסר לאחר מועד ההמועד ההגשה]להלן: " 14:00 השעה עד  21/7/2020

מכל סיבה שהיא, תיפסל ולא תובא לדיון. לא תתקבל מעטפה שלא  שלא למקום שנקבע לעיל,

 באמצעות מסירה ידנית.

 

את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז, וכל שינוי או סטייה מתנאים אלה, עלול לגרום 

 להצעותיהם.לפסילת ההצעה. תשומת ליבם של המשתתפים מופנית למסמכים שעליהם לצרף 

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור על הגשת הצעה על ידי מספר ישויות 

 משפטיות ולכן לא תותר הגשת הצעות במשותף. 

הישות המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי המכרז, הינה הישות המשפטית 

שמוגשת הצעה של שותפות, אחריות המציעים החתומה על כתב ההצעה ]להלן: "המציע"[. ככל  

 הינה ביחד ולחוד. מועצהבמשותף כלפי ה

שומרת לעצמה את הזכות לבצע את ההזמנה כולה או חלק ממנה ואף שלא לבצע כלל  המועצה

 את ההזמנה.
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מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי 

הכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י נוחות, ואינו בא ל

 דיני המכרזים.

ההצעה תעמוד בתוקפה החל ממועד הגשתה לתיבת המכרזים ולמשך שלושה חודשים מהמועד 

ההצעות ככל שיתארכו תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף  מועצההאחרון להגשת הצעות. ה

 הליכי המכרז.

ודית בכל עניין הנובע ממכרז זה ומהחוזה הנובע ממנו, תהא לבתי המשפט סמכות השיפוט הייח

 שבע.-המוסמכים בבאר

המכרז, בקשר עם המכרז  מסמכימסמכי המכרז כוללים את כל המסמכים שנמסרו למקבלי 
 מסמכיהנדון, לרבות כל תוספת ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או הבהרה בכתב שנמסרה לרוכשי 

 המכרז.

 

 וראות למשתתפים ותנאים מיוחדים, והליכי המכרז : ה -חלק ב'  

 הוראות למילוי מסמכי המכרז, ולתנאי המכרז: .1

 בחלק זה, ובשאר מסמכי המכרז:

 המשתתף שבחר להגיש את מסמכי המכרז מטעמו. -המציע 

 שיזכה במכרז. המציע- הספק/המציע/המשתתף

לרכבים  (DC )ו/או  ACעבודות הקמה, הפעלה וניהול עמדות טעינה ) –השירותים  

 , וכןבמכרז ובהסכם המצורף לוכמפורט , במועצה המקומית מצפה רמון חשמליים

 .בהתאם להוראות המנהל ועל פי הזמנות עבודה חתומות כדין

 .מנכ"ל המועצה ו/או מי מטעמו–המנהל 

על המשתתף למלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז. כמו כן  .1.1

על המשתתף לחתום על כל דף במסמכים אשר קיבל לידיו בעת רכישת מסמכי המכרז, 

, על ידי מורשי החתימה מטעמו, על הדף האחרון של ולחתום באופן מלאבראשי תיבות,  

ם בדיו, וביניהם על תנאי המכרז מסמכי המכרז ועל כל דף שבו נדרש למלא פרטי

 והצהרת המשתתף, ונוסח החוזה ונספחיו.

בקשר עם השתתפותו במכרז, המועצה על המשתתף לחתום על כל מסמך שקיבל מאת  .1.2

 לחוברת המכרז שתוגש על ידו. ולצרפםולרבות הוראות נוספות, הבהרות, וכד', 

עליו לחתום על הצעתו על המשתתף להוסיף פרטים רק במקום המיועד לכך. כמו כן,  .1.3

בדיו, בתוספת חותמת של המציע, תאריך וכתובת. יש לרשום את שם המציע באופן 

במקום שבו נדרשת חתימה, יש לציין את שמו המלא של ברור, בנוסף על חתימה. 

 . החותם, בכתב ברור
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רישום שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, שלא במקום המיועד  .1.4

ועלול להביא המועצה אם בגוף המסמכים ואם במכתב לוואי, לא יחייב את  לכך,

 לפסילת מסמכי המכרז של המשתתף.

להגיש הצעתו על טופס כתב ההצעה, והמשתתף חייב למלא את כל פרטי על המשתתף  .1.5

למסמכי  בחלק ו'כתב ההצעה. מובהר כי "כתב ההצעה" לעניין זה הינו זה המופיע 

 המכרז.

ום את המחיר הנדרש על ידו בגין מתן שירות זה בטופס הצעת המחיר. על המציע לרש

 בהצעה לא יצויין רכיב המע"מ והמע"מ יתווסף בהתאם לשיעורו במועד התשלום.

כל שינוי או תוספת שייעשו, בטופס ההצעה או בתנאי החוזה, או כל הסתייגות לגביהם, 

בכל דרך אחרת, עלולים לגרום  בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או

 לפסילת ההצעה.

מודגש בזאת, כי מתן צו התחלת עבודה מותנה בקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים 

 על פי חוק מהרשויות המוסמכות, במידה ויידרשו.

המשתתף יגיש הצעתו על גבי כתב ההצעה, בשני עותקים: האחד בגוף החוברת עצמה,  .1.6

 למועצה, והשני בעותק נוסף של חלק ו', הנפרד מהחוברת.שתוגש על ידו 

ואת כל ההוצאות, מכל מין וסוג   מציעיקח בחשבון את כל חובותיו של הי  ,סכום ההצעה .1.7

לא יהא זכאי לכל תשלום או מימון  זוכה במכרזשהוא, הכרוכות בביצוע העבודות, וה

  .מועצהנוסף מאת ה

 כרת דרישות המכרז ו/או העבודה.לא תישמע כל טענה מצד המשתתף בדבר אי ה

סכום התמורה ייכתב בכתב ברור, בעט דיו או במכונת כתיבה. משתתף שלא ירשום  .1.8

 מאומה בשדה זה, יחשב כמי שלא הגיש כל הצעה למכרז. 

סכום התמורה, שיצוין על ידי המשתתף יהיה בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות,  .1.9

 והחוזה.בכפוף לעדכוני מדד כמפורט במסמכי המכרז 

לבצע שיעור מסוים של אינה מתחייבת  המועצהלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי  .1.10

מסורה לשיקול דעתה הבלעדי, השירות או כל שיעור שהוא, וכי ההחלטה לגבי כך, 

 , ובהתאם לצורך.מועצהובכפוף למגבלות תקציביות ותזרימיות הקיימות ב

יקף השירות/העבודות הנדרש תהא רשאית לבטל או להרחיב או לצמצם את ההמועצה  .1.11

במכרז, בשל נסיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או תזרימיות ו/או אחרות, והכל לפי 

 שיקול דעתה הבלעדי.

אם המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות וכו' במסמכי המכרז ואל מול כל דין,  .1.12

או פרט כלשהו תקנה, צו וכו', או שיהיה לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של סעיף 
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בכתב  ללשכת מנכ"ל המועצהבקשר עם המכרז וההתקשרות מכוחו, עליו לפנות 

 ותשובה תישלח לכל המשתתפים בהליך ללא ציון שם הפונה.

 

, ללשכת מנכ"ל המועצהשאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, והנספחים יופנו בכתב  .1.13

 :באמצעות דוא"ל WORDבקובץ  14:00בשעה  8/7/2020לא  יאוחר מיום

 drord@mzp.org.il  . 

הפניה תכלול את שם המכרז, מספר המכרז, מספר הסעיף במכרז, מספר הסעיף במכרז  .1.14

אליו מתייחסת השאלה, פירוט השאלה, פרטי השואל, מס' טלפון, מס' פקס וכתובת 

 דוא"ל. 

 

כי תנאי המכרז הקובעים והבלעדיים יהיו התנאים דגש ולמען הסר ספק, מובהר ומ .1.15

 המפורטים בכתב ואין במתן מענה בע"פ כדי לשנות ו/או להוסיף עליהם.

 

למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים  קודםרשאית, בכל עת המועצה  .1.16

ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים 

ור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל והתיקונים כאמ

בפקסימיליה לפי בדואר אלקטרוני ו/או רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום ו/או 

 ידם בעת רכישת מסמכי המכרז.-הכתובות שנמסרו על

המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, יבקר באתרים השונים ובמקום ביצוע  .1.17

ת בזמנו החופשי, וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את העבודו

תנאי המקום, את מהות וכמות העבודה הנדרשת ואת הקשיים העלולים להתגלות בעת 

ההתקשרות. ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע למכרז ביצוע העבודות במהלך תקופת  

 ( לעיל.1.13כאמור בס"ק )יינים ולביצוע העבודות הכלולות בהוראותיו ימסרו למעונ

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז  .1.18

והחוזה ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז 

 ובחוזה.

 

 מציעהצעת ה .2

  .תמולא על ידי המציע בכתב ברור בטופס ההצעה המציעהצעת  .2.1

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ישא המציע בכל העלויות בגין קיום התחייבותיו על  .2.2

פי הסכם זה וכן בכל מס ו/או היטל ו/או אגרה ו/או תשלום כלשהו שיחול בגין רכישת 

תאם ו/או אספקת המתקנים ו/או הקמתם ו/או הפעלתם כאמור בהסכם זה ובה

mailto:drord@mzp.org.il
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להוראות הדין והתקנות הרלבנטיות, לרבות תשלומים בגין ייבוא, תיווך, וכן בגין 

שר חובותיו לרבות לפי כל דין כקבלן הקמה וכן תשלומים לחברת ו/או רשות החשמל בק

 . עם העמדות

בהצעת המציע אין לכלול מס ערך מוסף. מס ערך מוסף בערכו כדין יתווסף להצעת  .2.3

 בהתאם לתנאי המכרז והסכם ההתקשרות. המציע במועדי תשלומה,

המציע שיזכה במכרז לא יהיה זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, מעבר למחירים  .2.4

 שננקבו על ידו.

בנוסף, ישא המציע בכל העלויות הדרושת להקמתו ותפעולו של מנגנון אשר תפקידו  .2.5

ל הבעלים לזהות את מקום תושבותם של בעלי הרכבים, על בסיס מקום תושבותו ש

המופיע ברישיון הרכב עבורו מבוקש לעשות שימוש בעמדות הטעינה, כך שניתן יהיה 

, ומי הם משתמשים תושבי חוץ מצפה רמוןלהבחין ולסווג מי הם משתמשים תושבי 

. זאת, על מנת להבטיח כי הליך החיוב מתבצע בהתאם לסוגי התעריפים מצפה רמון

ל, באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של המציע אשר הוגדרו מראש במסמכי המכרז. והכ

 הזוכה בלבד.

 בדיקת ההצעות  הליך .3

 ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות ו/או מומחה מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. .3.1

ועדת המכרזים רשאית לבקר בכל משרד, מפעל, עמדות או אתר, המוחזק או מופעל על ידי  .3.2
מידע, מסמך, תחשיב, תרשים, תוכנית, נתון, שרטוט, המציע, להתייעץ ולראיין, לקבל כל 

מודל, אישור, חוזה, הסכם, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיו״ב הקשור ו/או הנוגע למתן 
השירותים, בין בכתב ובין בע״פ ו/או בכל צורה או דרך ביחס למציע ו/או לטובין או לשירותים 

 המוצעים.

במהלך תהליך הבדיקה וההערכה אל המציעים כולם אך לא חייבת(, לפנות )הוועדה רשאית  .3.3
או אל חלקם בדרישה להשלמת מסמך או מידע כלשהם, הדרושים לצורך בחינת ההצעה או 
בכדי לקבל הבהרות להצעתם, או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת 

 ההצעות.

, או למתן מענה בכתב, לפי המציע יענה לדרישת ועדת המכרזים, לקיום פגישה, להופיע בפניה .3.4
 דרישתה ותוך פרק זמן שתקבע.

לשם הוכחת ניסיון ויכולות המציע לא ניתן להסתמך על ניסיון חברות בנות ו/או קשורות ו/או  .3.5
 אורגנים קשורים אחרים.

יובהר, כי הוועדה רשאית לפנות לאנשי קשר או לקוחות אחרים, על בסיס מידע קיים או העולה  .3.6
יקתה, על מנת להתרשם ממידת שביעות הרצון של לקוחות אלו מהשירותים מן ההצעה או מבד

 שסופקו להם על ידי המציע או איש הצוות המוצע מטעמו.

ההחלטה האם המציע עומד בדרישת הניסיון וההשכלה, ובכלל זה ההחלטה האם הניסיון  .3.7
 ת המכרזים.שעליו הצביע המציע הוא ניסיון בהתאם לתנאי הסף נתונה לשיקול דעתה של ועד
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 ההצעות במכרז: בדיקתשלבי  .3.8

 :בדיקת עמידה בתנאי הסף -שלב א׳  .3.8.1

ועדת המכרזים תבדוק את כל ההצעות, שהתקבלו עד המועד האחרון להגשת הצעות,  .3.8.1.1
 יפסל.תבאשר לעמידתן בתנאי הסף. הצעה אשר לא תעמוד בתנאי הסף 

בנוסף, תבדוק ועדת המכרזים את קיומם של כל המסמכים הנדרשים במכרז זה,  .3.8.1.2
 להוכחת העמידה בתנאים.

 .'תעבור לבדיקה בשלב ברק הצעה אשר עמדה בכל תנאי הסף,  .3.8.1.3

 :ניקוד –שלב ב׳  .3.8.2

  םועדת המכרזים תחשב את הציון הכולל על פי המשקולות הבאות וכמפורט בסעיפי .3.8.2.1
 הרלוונטיים:

 המשקל הרכיב
 15% (3.8.2.2סעיף )ניקוד ניסיון 

 5% (3.8.2.3סעיף )ניקוד איכות ההצעה 
 35% (3.8.2.4סעיף )ניקוד מחיר לצרכן 

מספר העמדות הנוספות עבור ניקוד 
 45% (3.8.2.5סעיף ) המוצעות

 100% סה״כ ניקוד
  
 
 
 

 
 

 נקודות מהציון הסופי(: 15ניקוד ניסיון )עד  .3.8.2.2

כל ההצעות ינוקדו ביחס לרכיבי האיכות בהתאם לאמות המידה המפורטות בסעיף זה, 
 ולניקוד שבצידן:

 ('נק 5סיון המציע בתכנון הקמה והפעלה )עד ינ

+  AC) הפעלה של עמדות טעינה לרכב חשמלישלמציע נסיון מוכח בתכנון, הקמה וככל 
DC)  ועד למועד הגשת ההצעה,  2016בישראל ו/או מחוץ לה, כקבלן ראשי, מאז שנת

 בהיקפים הבאים, הניקוד יהיה אחד מאלה:
 
 נקודות; 1 -עמדות פעילות  50עד  30 .א
 נקודות; 3 - עמדות פעילות 100ועד  50מעל  .ב
 נקודות. 5 -עמדות פעילות  100ל מע .ג

 'נק 5סה״כ עבור רכיב זה, ניתן לצבור עד 
 

 ('נק 3ניסיון המציע מול גופים ציבוריים )עד 

, DC + ACככל שלמציע ניסיון מוכח בהקמה והפעלה של עמדות טעינה לרכב חשמלי 
ועד למועד עבור מזמינים ציבוריים, כהגדרתם במכרז זה,  2016כקבלן ראשי, מאז שנת 

 הגשת ההצעה, בהיקפים המצטברים הבאים, הניקוד יהיה אחד מאלה:
 
 נקודות; 1      -גופים ציבוריים  5עד  2 .א
 נקודות; 2 -גופים ציבוריים  10ועד  5מעל  .ב
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 נקודות; 3  -גופים ציבוריים  10-למעלה מ .ג
 

 'נק 3 סה״כ עבור רכיב זה, ניתן לצבור עד
 

 ('נק 3ותק המציע )עד 

שלמציע שנות ניסיון נוספות כקבלן ראשי בתחום הקמת עמדות טעינה לרכב חשמלי ככל 
DC + AC  ועד למועד הגשת ההצעה, בהיקפים  2016בישראל ו/או מדינה אחרת, מאז שנת

 הבאים, הניקוד יהיה אחד מאלה:
 
 נקודות; 1 -שנים  2עד  1 .א
 נקודות; 2 -שנים  4ועד  2מעל  .ב
 נקודות; 3 -שנים  4מעל  .ג

 'נק 3סה״כ עבור רכיב זה, ניתן לצבור עד 
 

 ('נק 4והתרשמות ועדת המכרזים )עד  המלצות

, עימם התקשר המציע לצורך מתן שירותים בתחום בלבדהמציע יציין שלושה ממליצים 
 עמדות הטעינה לרכב חשמלי.

רשאית ליצור קשר עם מי מהממליצים לשם קבלת חוות דעת על המציע, הן  מועצהה
 ממליצים בקשר עם המציע והן ממליצים בקשר עם אנשי מקצוע המועסקים על ידו.

דרג את ההמלצות בהתאם לקריטריונים הבאים )כל קריטריון ינוקד בין ת וועדת המכרזים
 ( :10 -ל 1

 איכות ורמת השירות של המציע .א
 תקנות המערכותאיכות ה .ב
 הקפדה על ביטחון ובטיחות .ג

 רמת שירות התחזוקה .ד
 איכות ואמינות המתקנים .ה
 עמידה במשימות ובלוחות זמנים .ו
 שביעות רצון כללית .ז

 , בשיטה כדלקמן: נקודות 4סה״כ עבור רכיב זה, ניתן לצבור עד 

 נקודות. 4 -ב המציע תזכה את בסעיף זה,ת נקודו 60-70צבירת 

 

 נקודות. 3 -ב המציע תזכה את בסעיף זה, נקודות 50-60צבירת 

 נקודות. 2 -ב המציע תזכה את בסעיף זה, נקודות 40-50צבירת 

 נקודות. 1 -ב המציע בסעיף זה, תזכה את נקודות 40צבירת עד 

 נקודות(: 5ניקוד איכות ההגשה )עד  .3.8.2.3

 הגבוהה ביותרנתן להגשה ברמה המקצועית יניקוד מקסימאלי י
 

 ניקוד פרמטר
 1 הדמיית עמדה
 1 של עמדה שהוצבה במרחב הציבורי  As Madeסכימת חשמל 
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 1 צילום עמדה קיימת
 1 צילום מסך של מערכת ניהול עומס חשמל קיימת (בישראל או בחו״ל( 

 1 צילום מסך של מערכת ניהול גביית חשמל
  5 סה״כ

 נקודות(: 35ניקוד רכיבי העלות לצרכן )עד  .3.8.2.4

 
 
 
 

 טבלת מחירים מקסימאליים:
 

מס׳ רכיב 
 בהצעת מחיר

מחיר גובה ה סוג הלקוח
מקסימאלי לקוט״ש, 

 שייגבה מהצרכן
A. מתעריף עלות כל   415% מצפה רמוןלקוח מזדמן, אשר אינו תושב  

 לחברת החשמל  קוט"ש
B. מתעריף עלות כל   380% יישוב מצפה רמוןלקוח מזדמן, תושב ה 

 לחברת החשמל  קוט"ש
C. מתעריף עלות כל   330% ובין אם לאו( מצפה רמוןמנוי )בין אם תושב  

  לחברת החשמל  קוט"ש

סכום המהווה *** תשומת ליבם של המשתתפים לכך כי עלות המינימום לכל קוט"ש לא תפחת מ
 על עלות כל קוט"ש 50%תוספת של 

 
 ההצעה:טבלת דירוג מחירי 

 
 Cדירוג  Bדירוג  Aדירוג 

תוספת באחוזים 
לקוט"ש ממחיר 

 חברת  החשמל
ניקוד 
 מקס׳

תוספת באחוזים לקוט"ש  
ממחיר חברת  

 החשמל 
ניקוד 
 מקס׳

תוספת באחוזים לקוט"ש  
ממחיר חברת  

 החשמל 
ניקוד 
 מקס׳

428 1 390 1 343 1 
419 2 381 2 333 2.5 
409 3 371 3 324 4 
400 4 362 4 314 5.5 
390 5 352 5 304 7 
381 6 343 6 295 8.5 
371 7 333 7 285 10 
 8 324 8 276 11.5 
352 9 314 9 266 13 
343 10 304 10 257 15 

 סה״כ ניקוד מקסימאלי 
10  10  15 

 
 לא יינתן ניקוד גבוה יותר, כנגד שיעור הנחה מוצע גבוה יותר מזה המתואר בטבלה לעיל. 

יהיה בכך כדי להביא לפסילת   -ככל שיוצע מחיר נמוך מהמחיר המינימאלי לקוט״ש המופיע בטבלה 
 ההצעה.
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 45)בגין עמדות טעינה נוספות מעבר לעמדות המפורטות במפרט השירותים ניקוד  .3.8.2.5
 נקודות(:

 
על חשבונו המציע יציין בהצעתו את מספר עמדות הטעינה המהירות או אולטרא מהירות שבכוונתו להקים, 

 בשטח המועצה.
  הניקוד עבור תוספת העמדות יינתן באופן כדלקמן:

 
 

 DCמספר עמדות 

 ניקוד

מהירות -עמדות אולטרא  45 

7-8 עמדות    37.5 

עמדות  6-5  30 

3-4 עמדות    22.5 

עמדות  2-1  15 
 

 
הגבוה ההצעה הזוכה היא זאת ששקלול הציון שלה הגיע לערך  נוסחת קביעת הציון .3.8.3

 ביותר.

 שקלול הציון .3.8.4

( ההצעה המשוקללת תחושב על פי סיכום מצטבר של הניקוד, על פי טבלאות הדריוג 1
 לעיל.

לערוך   מועצהאך לא חייבת( ה)הציעו שני מציעים או יותר הצעות כספיות זהות, רשאית    2)
התמחרות בין המציעים הנ״ל, מבלי שתהיה למציעים כל טענה או תביעה בקשר לכך, 

 וללא קשר לניקוד שקיבלו בגין רכיבי האיכות.

 ההצעה הזוכה תהיה ההצעה שקיבלה את הציון הסופי המשוקלל הגבוה ביותר. (3

 מובהר כי ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא. (4

תהיה רשאית   מועצהכן מובהר כי ועדת המכרזים רשאית לבחור ביותר מזוכה אחד וה (5
 מועצהלפצל את ההזמנה בין מספר מציעים, לפי שיקול דעתה. כן תהיה רשאית ה

לבטל פרקים או רכיבים שונים מהעבודות לפי שיקול דעתה, בין אם כדי לבצעם 
בעצמה או באמצעות מציע אחר, הכל לפי שקול דעתה המלא והבלעדי, כל זאת מבלי 

 גין ביטול אותן עבודות.שהמציע יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו ב

שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה, בין היתר, בשל חשד שההצעה אינה  מועצהה (6
 עולה בקנה אחד עם דיני ההגבלים העסקיים ו/או מהווה הצעה תכסיסנית.

רשאית לפסול כל הצעה, אם סברה שמציע ההצעה לא שיתף פעולה עם  מועצהה (7
 א סיבות סבירות.הבדיקה ו/או לא מסר מידע, כנדרש, לל

 כשיר שני: .3.8.5

ועדת המכרזים רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה, לקבוע כי המציע אשר  .3.8.5.1
הגיש את ההצעה שדורגה במקום השני ייחשב כ״כשיר שני". ככל שייקבע "כשיר 

 שני" כאמור, הודעה על כך תימסר, בכתב, לאותו המציע.

הצעתו של הכשיר השני תמשיך להיות תקפה ותחייב אותו לכל דבר ועניין, וכן  .3.8.5.2
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חתימתו על הסכם ההתקשרות תמשיך להיות תקפה ותחייב אותו לכל דבר ועניין, 
חודשים ממועד ההכרזה על הזוכה במכרז, לרבות חיוב בדבר הארכת  6במשך 

 חודשים נוספים. 10תוקפה של ערבות המכרז, לתקופה של 

יר השני יפעל בהתאמה מלאה לכל תנאי המכרז והסכם ההתקשרות כפי שהם הכש .3.8.5.3
 חלים על המציע הזוכה.

)אך לא  מועצהקביעת הציון המשוקלל רשאית ה במסגרת שיקולי ועדת המכרזים בעת .3.8.6
 חייבת(, להביא בחשבון את הטעמים הבאים:

 .מועצהטיב ואיכות השירותים המוצעים והתאמתם לדרישות ה .3.8.6.1

ורים וניסיון קודם של המציע, ותק והמלצות בעבודות נשואות המכרז, אמינות, כיש .3.8.6.2
 חוות דעת מכל גורם בגין מתן שירותים קודמים ו/או נוכחיים.

, או תאגיד אחר מטעמה, ניסיון קודם עם המציע. חוות הדעת של מועצהככל של .3.8.6.3
 הגורמים לעיל תקבל משקל מכריע בעת מתן הניקוד ביחס ליתר ההמלצות.

מציע ו/או חברה שהמציע בעל שליטה בה, הפרו התחייבויות חוזיות  אם אותו .3.8.6.4
, במהלך חמש מועצהקודמות שהיו לו ו/או לחברה שהמציע בעל שליטה בה, כלפי ה

השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה, ובלבד שנמסרה לו הודעה 
 בנוגע לאותה הפרה. מועצהבכתב מה

לגבי איתנותו הפיננסית של המציע, לרבות כל גורם שעלול  מועצההערכתה של ה .3.8.6.5
 לפגוע באיתנותו הפיננסית של המציע במהלך תקופת ההתקשרות הצפויה.

התנהלותו של המציע בנוגע לשמירת זכויות עובדים, לרבות קיומה של חוות דעת  .3.8.6.6
שלילית בכתב או דו״ח ביקורת שלילי בעניין זה, מגוף אשר עמו התקשר המציע 

 הלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.במ

התנהלותו של המציע בנוגע לשמירה על בטיחות עובדיו ו/או מי מטעמו וכל צד ג׳  .3.8.6.7
במסגרת ביצוע עבודות, לרבות קיום גזר דין חלוט, קיומה של חוות דעת שלילית 

מציע במהלך בכתב ו/או דו״ח ביקורת שלילי בעניין זה, מגוף אשר עמו התקשר ה
 שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

חשד שההצעה אינה עולה בקנה אחד עם דיני ההגבלים העסקיים, וכי במידה  .3.8.6.8
את הזכות לפסול את  מועצהויתעורר חשד סביר שלא כך הדבר, שומרת לעצמה ה

 ההצעה.

ניסיון חברות בנות ו/או הצעה משותפת של מספר מציעים; לא ניתן להסתמך על  .3.8.6.9
 קשורות ו/או אורגנים לשם הוכחת יכולות המציע.
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הצעת מציע, אשר המחיר הכלול בה נמוך באופן בלתי סביר מהמחיר שנקבע באומדן הפנימי  .3.9
על ידי ספקים אחרים בהתקשרויות קודמות, או  מועצהו/או מהמחיר שהוצע ל מועצהשל ה

 ר עבור השירותים מהסוג שהוצע.כמחיר הוגן וסבי מועצהמהמחיר שנראה ל

אינה מתייחסת לתנאי המכרז, באופן המונע הערכת ההצעה  מועצההצעת מציע, אשר לדעת ה .3.10
 כדבעי.

 .מועצהאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת ל .3.11

 המועצה תהא רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז, לשם שיפור הצעתו, בהתאם לדין. .3.12

אישורים נוספים פרטים נוספים, ציעים, באם תמצא זאת לנכון, רשאית לדרוש מהמ מועצהה .3.13
 מועצה. כן תהא הלהם סיפקו המציעים שירותיםעל עבודות או הזמנות והמלצות ממזמינים 

רשאית לדרוש מהמציע במהלך העיון בהצעתו, הסברים וניתוח של מחיר היחידה, והמציע 
 ת המכרזים או למומחה מטעמה.יהיה חייב למסור את ההסברים והניתוחים הללו לועד

המועצה רשאית לדרוש מהמציע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, פרטים נוספים וכל  .3.14
הוכחה שהיא תראה לנכון, בדבר אפשרויותיו המקצועיות והכספיות וכושרו למלא אחר 

אישור, לרבות דרישות מהסוג ובהיקף של מטלות העבודה נשוא מכרז זה, להציג כל מסמך או  
המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, בין אם המסמך כלול ברשימת המסמכים המפורטים 
בסעיף לעיל ובין אם אינו כלול ברשימה זו, או ניתוח נתונים תפעוליים וכספיים, והמציע חייב 
לספק למועצה את הפרטים וההוכחות הנדרשים. אם המציע יסרב למסור פרטים, מסמך, 

ר, או ניתוח נתונים כאמור, רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף אישור, הסב
 לפסול את ההצעה.

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא לבצעו.  .3.15
 במקרה שכזה, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.

תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהיא בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז, המועצה לא  .3.16
או בהגשת ההצעות או .ולרבות הבדיקות המוקדמות, וכיו"ב הוצאות הכרוכות בבחינת ההליך  

 בקשר עם ההליך.

מובהר בזאת במפורש, כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על ביצוע ו/או לבצע את  .3.17
 המכרז בשלמותן ו/או חלק מהן בלבד, בין בעצמה ובין באמצעות הזוכה במכרז.העבודות נשוא  

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא רשאית  .3.18
להתחשב במסגרת שיקוליה לבחירת הזוכה/ים, לרבות במקרה של שוויון בין ההצעות בין 

לית, בניסיונו המקצועי בביצוע עבודות נשוא היתר, בגובה הצעתו הכספית, ביכולתו הכלכ
המכרז, בהמלצות שקיבל, בניסיונה הקודם עמו, בסוגי הפריטים המוצעים ובכל מסמך או 
פרט אחר שנדרש המציע להציג בהתאם לתנאי המכרז והוראותיו, ובמידע והנתונים שקיבלה 

 כאמור לעיל.

ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו  השלמת מקום הטעון מילוי-הגשת הצעת מחיר ו/או אי-אי .3.19
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים 

 ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת ההצעה.

המועצה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות  .3.20
או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המועצה  ההצעה ותנאיה,

 מונע הערכת ההצעה כדבעי.
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אין בקביעת זוכה כלשהו במכרז בכדי להטיל על המועצה חובה, או להעניק למי שנקבע כזוכה  .3.21
 את הזכות, להתקשרות עם המועצה בהיקף כלשהו.

ורמאליים באיזו הצעה שהיא, המועצה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פ .3.22
 במידה שויתור שכזה לא יגרום כל נזק למועצה ולא יפגע, לדעת המועצה, בעקרונות השוויון.

הוגשו הצעות זהות, אשר הינן ההצעות הזולות/הטובות ביותר, ייבחר המציע בעל הניסיון הרב  .3.23
עם המציע, ככל   ביותר בביצוע העבודות הנדונות, בהתאם להתרשמות המועצה מניסיונה בעבר

וקיים. מבלי לגרוע באמור לעיל, רשאית המועצה להביא בכלל שיקוליה את אמינותו של 
המציע ו/או כושרו לביצוע העבודות ו/או שאר מרכיבי הצעתו לרבות מקום עסקיו ופניה 

 לממליצים.

לא תורשה הגשת הצעות נפרדות של גופים שהינם גופים מאוגדים בעלי אישיות משפטית  .3.24
דת, כאשר הגוף המאוגד האחד הינו בעל מניות ו/או שותף ו/או בעל קשרי בעלות כלשהם נפר

 בגוף המאוגד האחר, הכל בין במישרין ובין בעקיפין. 

לא תורשה הגשת הצעות נפרדות של מציעים, שהינם גופים מאוגדים בעלי אישיות נפרדת,  .3.25
גם בעלים ו/או בעל מניות ו/או כאשר מי מבין יחידי הגוף המאוגד האחד ו/או קרובו, הינו 
, ו/או מנהל בגוף המאוגד 1999-שותף ו/או נושא משרה, כמשמעותו בחוק החברות, התשנ"ט

 האחר, והכל בין בעקיפין ובין במישרין.

קרוב לצורכי סעיף זה משמע: בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא, או 
 צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.

א יהיה  רשאי  להגיש  הצעה  למכרז  זה  מציע  אשר יש לו הסכם, הסדר ו/או הבנה במישרין ל .3.26
או בעקיפין, עם מציע אחר במכרז בנוגע להצעתם למכרז, או אשר יש לו קשר עם מציע אחר 

 במכרז.

 לענין זה: 

בין במפורש ובין מכללא, בין בכתב ובין בעל פה או    -"הסכם, הסדר ו/או הבנה"

 פי דין ובין אם לאו; -נהגות, בין אם הוא מחייב עלבהת

המציע שולט או נשלט ע"י המציע האחר, המציע והמציע האחר  -"קשר" 

נשלטים ע"י אותו בעל שליטה, כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות 

 .1968 -ערך, התשכ"ח 

 לרבות בכל אחד מאלה: –"במישרין או בעקיפין" 

 שור או שאינו קשור לצד להסכם, או ביחד עימו;באמצעות אדם אחר, ק

 באמצעות שלוח או נאמן;

 ביחד עם אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם, הסדר ו/או הבנה;

 באמצעות זכויות המוקנות לפי הסכם, הסדר ו/או הבנה;

 מכח החזקה או רכישה בידי קרוב, חברת נאמנות או חברת רישומים.   

 

הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות  .3.27
 החוזה ונספחיו, והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

הם כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלש .3.28
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מפרטי המכרז ו/או החוזה ונספחיו ו/או דבר שאינו מופיע בהם, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת 
 המציע. 

המועצה רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות בלבד ו/או לבצע  .3.29
בעצמה את העבודות או חלקן ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן העבודות למועד מאוחר 

או להגדיל את היקף העבודות שיידרש הזוכה לבצע מכוח המכרז ו/או להקטינן, יותר ו/
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ו/או בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות המועצה. 
המועצה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז 

 כאמור דלעיל

או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה בוטל המכרז או הוקטן היקפו  .3.30
שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו 
נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי 

תר התחייבויותיו על פי החוזה למעט השינויים בתמורה שתשולם לו, בהתאם להצעתו ו/או בי
 המתחייבים בנסיבות העניין.
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 הודעה על הזכייה והתקשרות: .4

ר לו על כך הודעה. המשתתף עם קביעת הזוכה במכרז ואישור סופי של ראש המועצה, תימס .4.1
ימי עסקים, ערבות   4כזוכה במכרז מתחייב לחתום על החוזה ולהמציא למועצה, בתוך  שייקבע  
וכל מסמך נוסף כפי שיפורט בהודעת הזכייה. הוראה זו הינה   להלן  10כמפורט בסעיף  בנקאית  
 מהותית.

 את ערבות המכרז. ול וחזרותלא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב משתתף שהצעתו  .4.2

וד בהתחייבויותיו הנ"ל, לאחר שניתנה לו הודעה בה נדרש לתקן את היה ומציע שזכה לא יעמ .4.3
 מועצההמעוות, והמציע לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בה, תהא ה

רשאית לבטל את זכייתו במכרז, ומבלי לתת לו כל הודעה או התראה, ולהתקשר בחוזה עם 
כה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות מציע אחר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. לזו

 עם מציע אחר במקומו או לצאת במכרז חדש. מועצהלפיצוי עקב התקשרותה של ה

את ההפרש הכספי בין  מועצהיהיה הזוכה חייב לשלם ל –עם מציע אחר  מועצההתקשרה ה .4.4
 לבין הצעתו הוא, למשך כל תקופת ההתקשרות המפורטת מועצהההצעה שנבחרה על ידי ה

 בחוזה.

כנגד הזוכה עפ"י כל  מועצהאין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות ה .4.5
 דין.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהמציע הזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות  .4.6
הזכייה כאמור והחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא 

שלושת אלפים ש״ח( כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש )₪  3,000כאית לסך של ז המועצה
קיום מלוא התחייבויותיו   דלעיל, ועד למועד  4.1  המועד הנקוב בסעיףבגין כל יום איחור מתום  
 של המציע זוכה כאמור.

הרלוונטיים. ידי כלל משרדי הממשלה -ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על .4.7
רשאית לבטל את המכרז, ולמציע הזוכה ו/או  מועצההיה ולא יתקבל אישור כאמור תהא ה

למי ממשתתפי המכרז, לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בשל כך, ולא יהיו זכאים 
 לקבל פיצויים כלשהם.

 ביטול הליך המכרז  .5

לבטל את הליך המכרז על פי  מועצהמעבר לאמור לעיל, ובנוסף לכל מקרה אחר בו רשאית ה .5.1
את הזכות לבטל את הליך המכרז, באחד או יותר מהמקרים  המועצה דין, שומרת לעצמה

 הבאים:

רק הצעה אחת עונה על כל התנאים המוקדמים והדרישות האחרות, המפורטות  .5.1.1
 לבחור בהצעה יחידה כזוכה  מועצה; אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המכרזבמסמכי ה

 במכרז והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הודעת זכיה במכרז, את הצעתו, או שחזר  מועצהביטל מציע, לאחר שקיבל מה .5.1.2
 מהצעתו מכל סיבה שהיא;

כי התקיים פגם בהליך המכרז ו/או בניהולו ו/או בבחירת ההצעה  מועצההתברר ל .5.1.3
 הזוכה;
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ת משמעותית , לאחר הוצאת מסמכי הליך המכרז, כי נפלה טעומועצההתברר ל .5.1.4
במפרט ו/או בדרישות המפורטות במסמכים ו/או שהושמטו נתונים ו/או דרישות מהותיות 
מהמפרט או ממסמכי הליך המכרז, באופן שיש בו כדי ליצור הטעיה אצל המציעים או אצל 

 מציעים אפשריים;

כי יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תאמו הצעות  מועצהסברה ה .5.1.5
 מועצהים ו/או פעלו באופן המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו. במקרה זה, האו מחיר

 לא תשלם כל פיצוי למציע כלשהו בהקשר לביטול הליך המכרז;

 , ביטול הליך המכרז;מועצה, באופן המצדיק, לדעת המועצההשתנו צרכי ה .5.1.6

צב היערכות, הכרזה על מצב חירום ו/או מצב מיוחד בעורף ו/או מצב כוננות ו/או מ .5.1.7
 עליהם יכריזו הרשויות המוסמכות במדינת ישראל.

 ביטול זכייה או הודעת זכייה  .6

שומרת לעצמה את הזכות לבטל זכייה ו/או את הודעת הזכייה, בכל אחד מהמקרים  מועצהה .6.1
 הבאים:

הגיע לידי ועדת המכרזים מידע על המציע ו/או ההצעה ו/או תוכנה, אשר סביר כי  .6.1.1
 תה, אילו היה זה בידה, טרם קבלת החלטה בדבר זכיית המציע;היה משפיע על החלט

 המציע לא חתם על החוזה בתוך פרק הזמן הקבוע במכרז; .6.1.2

המציע חזר מהצעתו למכרז, טרם החתימה על החוזה או ההזמנה או לאחריהן,  .6.1.3
 ובטרם החל בביצוע התחייבויותיו על פי החוזה או ההזמנה;

בהתחייבויותיו להתארגנות על פי השלבים ובלוחות הזמנים שנקבעו המציע לא עמד   .6.1.4
 במכרז;

קיים ספק סביר, אם יהיה ביכולתו של המציע להיות ערוך במועד לביצוע השרות,  .6.1.5
 על פי השלבים ולוחות הזמנים, שנדרשו במכרז;

 .מועצהאי אישור על ידי ועדת המכרזים או ראש ה .6.1.6

ין כל נזק שנגרם בהסתמך על או בהקשר להודעת הזכייה, לא תשלם כל פיצוי למציע, בג  מועצהה .6.2
 שבוטלה כאמור.

 סודיות ההצעה והעיון במסמכי המכרז:  .7
 

 המכרזים  ועדת  בפרוטוקול  לעיין,  במכרז  התקבלה  לא  שהצעתו  למציע  תאפשר  המכרזים  ועדת .7.1
, המכרזים חובת לתקנות( ה)21 בתקנה לקבוע ובכפוף בהתאם, הזוכה ההצעה ובמסמכי

 .הפסוקה להלכה ובהתאם 1998-ח"תשנ, מידע חופשה לחוק בהתאם 1993-ג"התשנ
 אם כי לכך ער והמציע מקצועי סוד או מסחרי סוד כל ללא ניתנה כאילו תיחשב המציע הצעת .7.2

 .במכרז המשתתפים של לעיונם הצעתו תועמד, כזוכה ייקבע
 חלקים–להלן)  עסקיים סודות או/ו מסחריים סודות כוללים מהצעתו חלקים כי הסבור מציע .7.3

 ינהג, המכרז סיום לאחר אחרים למציעים בהם העיון את לאפשר אין שלדעתו"(, דייםוס
 :כדלקמן
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i .וחד ברור באופן אותם ויסמן הסודיים החלקים מהם בהצעתו במפורש יציין 
 .משמעי

ii.סוד או מסחרי לסוד טענה בשל הצעתו של בחלקים עיון למנוע יש מדוע ינמק 
 .כאמור הרלוונטיים החלקים את ויציין נפרד בדף מקצועי

iii.ההצעה  למסירת  שמסכים  כמי  יראוהו  כסודיים  בהצעתו  חלקים  סימן  שלא  מציע 
 הצעתוחלקים ב שסימן מציע.  במכרז כזוכה יוכרז אם, אחרים מציעים לעיון

 לעיון סומנו לא אשר הצעתו חלקי שאר למסירת שמסכים כמי אותו יראו כסודיים
 .אחרים מציעים

iv.סודיים  בהצעה  אלה  שחלקים  בכך  הודאה  מהווה  כסודיים  בהצעה  חלקים  סימון 
 העיון  זכות  על  מראש  מוותר  שהמציע  ומכאן,  האחרים  המציעים  של  בהצעותיהם  גם

 .האחרים המציעים הצעות של אלה בחלקים

v.בבחינת  אינו[,  ההצעה  מחירי]  ההצעה  כתב  כי  למציע  ידוע,  לעיל  האמור  כל  למרות 
 .לעיון יותר והוא סודי מסמך

 המציעים של העיון זכות היקף בדבר הסופי הדעת שיקול כי, יודגש, לעיל האמור כל למרות .7.4
 ולאמות המכרזים דיני  להוראות  בהתאם  זה  בנושא  תפעל  אשר,  בלבד  המכרזים  ועדת  של  הינו

 .מנהלית רשות המחייבות המידה
 סוד או מסחרי סוד של בטענה מציע בהצעת עיון למניעת בבקשה תדון לא המכרזים ועדת .7.5

 .בהצעה גורף סימון בשל או/ו מנומקת אינה היא אם מקצועי
 הגדירם שהזוכה הזוכה בהצעת המפורטים בחלקים עיון לאפשר המכרזים ועדת החליטה .7.6

 פרק  בתוך  בפניה  כך  על  להשיג  לו  ותאפשר,  לזוכה  התראה  המכרזים  ועדת  כך  על  תיתן  כסודיים
 .העניין נסיבות את ההולם זמן

 בטרם  הזוכה  למציע  המכרזים  ועדת  כך  על  תודיע,  ההשגה  את  לדחות  המכרזים  ועדת  החליטה .7.7
 .המבקש של לעיונו החומר מסירת
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 תנאים כלליים  .8

ככל שהמציע הזוכה יבקש להחליף את אנשי המקצוע המפורטים לעיל בתנאי הסף, במסגרת  .8.1
צוות העבודה או במסגרת מערך ההנדסה העצמאי, בגורמי מקצוע אחרים, עליהם לעמוד 

, מראש מועצהבתנאים המפורטים בתנאי הסף לעיל, ועל המציע הזוכה לקבל את אישורה של ה
 ובכתב, להעסקתם.

באם יימצא כי אחד או יותר מאנשי הצוות אינו עומד בהנחיות ו/או בהגדרות ו/או בתנאים ו/או  .8.2
מצא כי רישיונו ו/או תעודותיו הותלו או נשללו, או כי הוחלף באחר ללא אישור המוקדם יי

, מבלי לגרוע מזכויותיה לכל סעד אחר לפי דין או הסכם, מועצה, רשאית המועצהובכתב של ה
 לקבל כל החלטה בנושא לרבות החלטה על ביטול זכיה או ביטול התקשרות לאלתר.

נספחיו וצרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש ההסכם המצורף למכרז זה, על  .8.3
לראות את המכרז ואת ההסכם, הנספחים והצרופות, כמסמך אחד שחלקיו משלימים זה את 

 זה.

בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מפרט המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח המכרז ויראו  .8.4
 נוסח זה כנוסח המחייב.

, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות מועצההמכרז הם קניינה הרוחני של המסמכי  .8.5
בלבד. אין להעתיקם ו/או לשכפלם ו/או לעשות במסמכי המכרז כל שימוש שאינו לצורך הכנת 

 ו/או הגשת ההצעות.

סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים  .8.6
 באר שבע. -הא לבתי המשפט המוסמכים במחוז דרום למכרז זה ת

שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים ו/או תיקונים בפנייה זו ובמסמכי המכרז,  מועצהה .8.7
בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים או תיקונים אלה ייערכו בכתב ויפורסמו 

  מועצה.באתר האינטרנט של ה

ול דעתה הבלעדי לפנות למציעים לשם קבלת הבהרות ו/או פרטים רשאית על פי שיק מועצהה .8.8
נוספים ו/או מסמכים או דו״חות נוספים, ו/או תיקונים ביחס להצעותיהם, לפנות לממליצים, 
ללקוחות אחרים או להזמין את המציעים ו/או גורמי המקצוע מטעמם לבירור ו/או לבדוק את 

 נכונה. מועצהצעותיהם בכל דרך אחרת שתראה לה

 הזמנת העבודה:  .9

ו/או חלקן לפי שיקול  השירותים על פי המכרזלהזמין מהזוכה את כל  מועצההרשות בידי ה .9.1
ועל פי תנאי  מועצהבהתאם לדרישת ה מועצהדעתה המוחלט ועל הזוכה להענות להזמנות ה

 .הזמנה חלקית בלבד לבצע מועצההמכרז. וכן הרשות בידי ה

מהשירותים שומרת לעצמה את הזכות לבצע חלק  מועצהרש, כי המובהר ומודגש בזאת במפו .9.2
שומרת לעצמה הזכות, במפורש,  מועצהבמכרז בהתאם למגבלות התקציביות. ה יםהכלול
רק לאחר שימצאו  הזמנהלבצע את יתרת הונשוא המכרז בשלבים,  השירותיםלבצע 

אף כל האמור בהסכם, לעצמה את הזכות במפורש על    מועצה. כמו כן, שומרת הלכךהתקציבים  
מוותר בזאת על כל דרישה ו/או  זוכהוהנשוא המכרז מהשירותים חלק בלבד  הזמיןל

 נשוא המכרז. הזמנותתביעה/טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך בביצוע חלק מה
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על זכותה להזמין מהזוכה, בכל מועד מאוחר יותר, את חלקי העבודות   מועצהכמו כן, שומרת ה .9.3
אשר לא הוזמנו בצו התחלת העבודה המקורי וביצוען נדחה כאמור. במקרה כזה מתחייב 

 נדחות במחירי הצעתו ובתנאים המוגדרים בחוזה. הזמנותהזוכה לבצע את אותן 

ות של הזוכה ולבצע חלק מהעבודות שומרת על זכותה לשנות, בכל עת, את היקף העבוד  מועצהה .9.4
בעצמה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שלזוכה תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר עם כך, 

שיקול דעת  מועצההכל כמפורט במסמכי המכרז ובחוזה.  לצורך כך, מובהר ומוסכם כי ל
רווחיותן מוחלט באשר להערכת היקף העבודות, מיקום העבודות, היקפן, מהותן, מורכבותן, 

וכיו"ב. הזוכה מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בגין חלוקת העבודה כאמור 
 לעיל. 

בהתאם רשאית להגדיל את החוזה שייחתם בעקבות המכרז בשיעורים המירביים  מועצהה .9.5
 .1950-( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות תשי"א7)3להוראות תקנה 

שולם כל תמורה בגין עבודה שבוצעה ללא הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י יובהר בזאת, כי לא ת .9.6
 וגזבר. לא תשמע כל טענה בדבר אי תשלום בגין ביצוע עבודה ללא הזמנה חתומה כדין. מרה"

ו/או לקבל את השירותים  תהא רשאית    מועצהמובהר כי לספק הזוכה לא תהיה כל בלעדיות, וה .9.7
לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או  לזוכההבלעדי, וחלקו מגורם אחר על פי שיקול דעתה 

 .מועצהתביעה במקרה זה כנגד ה

 ערבות ביצוע:   .10

בידי המועצה  הזוכהזה, יפקיד  מכרזעל פי  זוכהביצוע וקיום כל התחייבויותיו של ה להבטחת .10.1
 10%בשיעור של  ת,ואוטונומי בנקאיתלפני מועד החתימה על החוזה וכתנאי לחתימה, ערבות 

 משוויין של עמדות הטעינה שיקים הקבלן. )כולל מע"מ( 

כל תקופת ההסכם וכן , ובתוקף ל13הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן, לוח מס'  .10.2
לחוזה המצורף  2נספח ב'בנוסח . הערבות תהא שלושה חודשים לאחר תום תקופת ההסכם

הזוכה על פי  טחת ביצוע התחייבויות, ותשמש כערבות ביצוע לשם הבכחלק כא' למכרז
 ההסכם.

יהיה להאריך הערבות מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ההתקשרות, כך שבכל  זוכהעל ה  .10.3
 חודשים לאחר מועד סיום ההתקשרות. 3מקרה תהא בתוקף עד 

לאחר תום תקופת ההתקשרות, אלא אם לא בוצעו   שלושה חודשיםבתום    זוכההערבות תוחזר ל .10.4
 ו, שנמסרו לנשוא המכרז לפי הסכם זוכהה והתחייבויותהשירותים עד כל עד לאותו מו

עם סיום מילוי כל התחייבויותיו לזוכה בתקופת ההתקשרות, שאז תוחזר הערבות הבנקאית 
 .הסכםה לפי
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מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל עת במהלך תקופת החוזה   זוכהלמען הסר ספק מובהר בזאת כי ה .10.5
 ו/או התקופה/ות המוארכת/ות, תהיה בידי המועצה ערבות תקפה בנוסח המצורף לחוזה.

 יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהמצאת ערבות הביצוע, וכל הוצאה נדרשת אחרת. זוכהה .10.6

ולקזז  זוכהמיה לבנוסף לערבות הבנקאית כאמור, רשאית המועצה לעכב את יתרת תשלו .10.7
כלפי המועצה   זוכהמיתרת תשלומיה, כל סכום נדרש לכיסוי נזקים ו/או התחייבויות של ה

 ו/או כלפי צד ג'.

ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי  זוכהמובהר בזאת, כי מתן הערבות אינו פוטר את ה .10.8
רבות, כולה או חלקה, המועצה עפ"י חוזה זה ובהתאם לכל דין, ואילו גבייתה ומימושה של הע

כל נזקים ו/או הפסדים ו/או סעדים  זוכהעל ידי המועצה, לא יהוו מניעה מצדה לתבוע מה
 נוספים על פי החוזה ו/או על פי כל דין בגין הפרת החוזה.

 

 קביעה שונה של בית המשפט לאחר זכייה במכרז:  .11

נקבע זוכה במכרז )להלן: "זוכה המקורי"( והחל בעבודתו, ולאחר מכן קבע בית משפט מוסמך  

כי משתתף אחר הוא הזוכה במכרז )להלן: " זוכה מאוחר"( , מתחייב הזוכה המקורי לפנות 

המקורי לשום   הזוכה    הא זכאיאת שטח העבודה לטובת הזוכה המאוחר . במקרה שכזה , לא י

, פרט למוצרים אשר הוזמנו ואשר סופקו בפועל כפי שאושר  המועצהפיצוי או תשלום מאת 

 ע"י המנהל . 

 . המועצה, בגין ההליך שבוצעלזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי   

 המחאת זכויות עתידית:  .12

 רוניים. מספר תאגידים עי מועצהמובהר כי ל 

וצאות מכרז זה גם עבור לעצמה את הזכות לעשות שימוש בת מועצה, שומרת הבהתאם לכך 

 תאגידים עירוניים, בין באמצעות המחאת חלק מזכויותיה לפי ההסכם ובין אותם 

לצו ( לתוספת הרביעית 7)3בהתאם להוראות תקנה באמצעות הרחבת מסגרת ההסכם 

 ור אותם מוסדות או תאגידים עירוניים. עב, 1950-המועצות המקומיות תשי"א

זכות להמחות ו/או  מועצה, מובהר כי יראו את המשתתף במכרז כמי שהסכים לכך שללפיכך 

 ., לתאגיד עירוני כאמור  להסב זכות או יותר מזכויותיה וחובה או יותר מחובותיה  להעביר ו/או

 

                _____________.       _________________________________ 
 כתובת המציע מס' עסק מורשה/ח.פ  שם המציע         

 
 ___________________  ________________________________ 

   
 שמות מורשי החתימה       טל. פקס המציע      

 
 

 תאריך : _____________   חתימה וחותמת המציע: ________________
  __ / תאריך:/
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 והצהרותיו פרטי המציע -חלק ג'

 

 לכבוד

 המועצה המקומית מצפה רמון

 "(מועצהה" -להלן )

 ג.נ.,א.

 17/2020מס' הצעה למכרז פומבי הנדון: 

אני המציע החתום מטה מגיש בזאת את הצעתי לאספקת שירותים בתחום עמדות הטעינה לרכב 
 חשמלי כמפורט במסמכי המכרז.

 פרטים על המציע .1

 

 פירוט

 שם המציע

 

 כתובת מלאה )כולל מיקוד(

 

 איש קשר לצורך מכרז זה

 

 מספרי טלפון + נייד

 

 מס׳ פקס

 

 דואר אלקטרוני

 

 סוג התארגנות

 

 מספר תאגיד

 

 שמות הבעלים בתאגיד

 

שמות ומספרי תעודות זהות של המורשים לחתום 
ולהתחייב בשם המציע על פי אישור מורשה/י חתימה 

 מאומת כחוק

 

 המנהל הכללישם 

 

 פירוט תחומי העיסוק העיקריים

 



 

 

 יכולות וניסיון המציע .2

 מתקניםניסיון בתחום התכנון, הקמה והפעלה של  .א

שנים לפחות, במהלך התקופה המתחילה   3אני מצהיר כי אני בעל ניסיון מוכח, כקבלן ראשי, במשך 
 ועד למועד הגשת הצעתי זו, כמפורט להלן: 2016בשנת 

בהתקשרות מול שני מזמינים ציבוריים לפחות במדינת ישראל ו/או מחוץ לה, לצורך  .1
" הינם מדינת ישראל זמינים ציבורייםמהקמת עמדות טעינה לרכב חשמלי. לעניין זה, "

ו/או מדינה אחרת, לרבות יחידות סמך וחברות בעלות הרשאה המוגדרות "חברות 
כמשמעם בפקודת )מנהלות", חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים 

העיריות(, איגודי ערים, גופים דו מהותיים וכן חברות מנהלות עבור כל אחד מהנ״ל 
 ת ישראל ו/או מדינה אחרת, משטרת ישראל, צה״ל.במדינ

שלושים( )  30  -בלא פחות מ,  )AC( + (DCבתכנון והקמה של עמדות טעינה לרכב חשמלי ) .2
 עמדות טעינה, במרחב הציבורי במדינת ישראל ו/או מחוץ לה.

 בתחום ההטענה מנוהלת ו/או תשלום של רכבים חשמליים בעמדה ציבורית ו/או .3
שלא באמצעות מדחן או גביה ישירה בעמדת תדלוק (, )בתהליך של חיוב לקוחות מרחוק ע״י אפליקציה 

 טרנזקציות בחודש. 1,000בלפחות 
 

שם הגוף 
 הציבורי

תיאור 
 הפרויקט

תקופת 
הפרויקט, 

 בשנים

מספר 
עמדות 
 טעינה

 שם איש הקשר ופרטיו:

 דוא״ל מספר טלפון  שם מלא

1 

       

2 

       

3 

       

4 

       

5 

       

6 

       

7 

       

8 

       

9 

       

10 

       

 

כל הפרויקטים המנויים לעיל, הינם פרויקטים הפועלים ומחוברים לרשת חברת החשמל 
  חודשים לפחות, טרם המועד האחרון להגשת הצעות. 3לישראל/מדינה אחרת, כדין, במשך 



 

 

אני מצהיר ומתחייב כי במסגרת צוות העבודה של המציע, כהגדרתו במכרז זה, יועסקו על ידי גורמי המקצוע 
הבאים, העומדים בדרישות למכרז זה, המחזיקים בכל האישורים ההיתרים וההסמכות הנדרשים על פי כל 

 כם:תקן וכל דין לביצוע השירותים וכי אישורים אלה יהיו בתוקף למשך כל תקופת ההס

 תפקיד שם מס״ד
ותק 

 )בשנים(
אופן העסקה: 
עובד המציע או 

 קבלן משנה

 ניסיון
תעודות, רישיונות, 

 הסמכות ואישורים

1 

 

 מהנדס חשמל

  

יש לצרף את פרוט 
  A4ניסיונו ע״ג דף 

אחד נפרד כולל 
פירוט פרויקטים 
בהם לקח חלק 

 בתפקיד זהה

יש לצרף העתק כל 
התעודות, הרישיונות 

המקצועיים, 
האישורים 
 וההסמכות

2 

 

 חשמלאי

  

יש לצרף את פרוט 
  A4ניסיונו ע״ג דף 

אחד נפרד כולל 
פירוט פרויקטים 
בהם לקח חלק 

 בתפקיד זהה

יש לצרף העתק כל 
התעודות, הרישיונות 

המקצועיים, 
האישורים 
 וההסמכות

 

אישור בכתב מאת קבלן המשנה המאשר את  נוסף, יש לצרף בכקבלן משנהככל שחבר הצוות מועסק 
 התקשרותו עם המציע לביצוע השירותים במכרז כקבלן משנה, בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

 24/7מוקד טלפוני פעיל  .ב

המציע מפעיל בעצמו או באמצעות קבלן משנה או באמצעות חברה חיצונית אחרת, בעלת ותק של 
ארגונים  5 -פחות מ-שעות ביממה אשר תומך בלא 24שנים, המפעילה מוקד טלפוני מאויש  5לפחות 

יב להחזיק בכלים ובידע, לרבות לפחות כל אחד. המוקד הטלפוני מחואיש  1,000 -הנותנים שירות ל
 טכני לצורך מענה ופתרון תקלות טכניות הקשורות בעמדת הטעינה וכן במערכת הסליקה. ידע

שם  מס״ד
 הארגון

שנת 
 התחלה

מספר לקוחות 
 קצה

שם איש קשר 
מספר טלפון נייד  אצל הלקוח

 איש קשר
אי מייל איש 

 קשר

1 

      

2 

      

3 

      

4 

      

5 

      



 

 

 מהמציעהמלצות ושביעות רצון  .3

המציע יציין שלושה ממליצים עימם התקשר המציע לצורך מתן שירותים בתחום עמדות הטעינה 
 לרכב החשמלי, אשר יכללו פרטי התקשרות כדלהלן:

מס׳ טלפון ומס׳ טלפון   מהות ומועדי ההתקשרות עם המציע שם הגוף הממליץ
 ישיר / נייד

   

   

   

  הצהרת מורשי החתימה .4

 מצהירים בזאת כי: )המציע(-אנו הח״מ מורשי חתימה ב
הננו מצהירים ומאשרים, כי קראנו והבנו את צרכי המזמין ודרישותיו כמפורט במכרז  .א

וקיבלנו את כל ההבהרות וההסברים אשר ביקשנו לדעת. ברשותנו   17/2020פומבי שמספרו  
ים הנדרשים לביצוע הניסיון, הידע, הכישורים, המומחיות, כח האדם וכל יתר האמצע

התחייבויות הזוכה במכרז זה, ברמה מקצועית גבוהה ובסטנדרטים גבוהים בהתאם 
לדרישות המכרז, וימשיכו להיות ברשותנו לאורך כל תקופת ההתקשרות, לרבות הארכות 

 אם תהיינה, בהתאם לדרישות המכרז ועל פי התחייבותנו בהסכם.

 המכרז וכי השתתפנו בסיור הקבלנים.אנו מצהירים כי רכשנו את חוברת  .ב

דרישות בים כי למציע ניסיון מוכח כמתואר מבלי לגרוע מכלליות האמור הננו מצהיר .ג
 ועד למועד הגשת הצעתו. 2016המכרז, החל משנת 

אנו מצהירים כי המציע מפעיל ומציע לצורך מכרז זה "צוות עבודה" כמפורט בדרישות  .ד
 מכרז, העונה על כל תנאי הסף של המכרז.ה

 כנדרש במסמכי המכרז. 24/7אנו מצהירים כי המציע מתפעל או שוכר מוקד טלפוני  .ה

 אנו מצהירים כי המציע בעל איתנות פיננסית, העונה על כל תנאי הסף של המכרז. .ו

התקנים/ההיתרים הנדרשים הננו מצהירים כי המציע הנו בעל כל הרישיונות/הרישויים/  .ז
על פי דין למתן השירותים נשוא המכרז וימשיך להחזיק בהם במשך כל תקופת 

 ההתקשרות.

אנו מסכימים לכל תנאי המכרז ומתחייבים למלא אחר כל דרישות המכרז, אם נזכה בו,  .ח
, מועצהוהה, לשביעות רצונה המלא של הבדייקנות, ביעילות, במיומנות וברמה מקצועית גב

לאורך כל תקופת ההתקשרות, והכול בהתאם ובכפוף להוראות המכרז ולהסכם 
 ההתקשרות.

הריני להצהיר כי המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל,  .ט
פירוק ו/או חדלות פירעון ו/או הליך מעין זה, ואין כל בקשות ו/או תביעות תלויות ועומדות 

 מולו מסוג זה.

י. הריני להצהיר כי נגד המציע לא הוגשו תביעות העלולות לסכן את המשך פעילותו ו/או לגרום 
 לו לחדלות פירעון.

ו/או שעבודים ו/או זכויות מגבילות, מכל מין ומכל סוג.  יא. לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים

ציע באופן בלעדי, יב. המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעת המציע הוחלטו על ידי המ

 עצמאי, ללא התייעצות, הסדר ו/ או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

יג. המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע 
 הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.

י מעובדי המציע ו/או מי מטעמו לא היו מעורבים בניסיון להניא מתחרה אחר יד. אני ו/או מ



 

 

מלהגיש הצעות במכרז זה; או בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה 
יותר מהצעת המציע; ו/או בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג 

 שהוא.

ום לב ולא נעשית בעקבות הסדר ו/או דין ודברים ו/או הצעה זו של המציע מוגשת בת טו.
 חשיפת מסמכים ו/או תיאום עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

הננו מצהירים, כי ידוע לנו, שיתכן ותהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתנו  טז.
אין צורך לבקש מאתנו רשות במידה ונזכה. כמו כן, אנו מצהירים, כי אין לנו התנגדות לכך ו

להראות את הצעתנו, למעט המפורט להלן כחסוי, בכפוף ובהתאם להחלטת ועדת המכרזים 
 בהתאם להוראות הדין.

יז. אנחנו מבקשים שלא להציג את הסעיפים והפריטים הבאים למתחרים מטעמי חיסיון 
 כדלקמן:

 נימוק עמוד ומס׳ סעיף()הפריט החסוי 

  

 

 לנו כי זכות הטיעון בדבר חיסיון פרטי ההצעה מתמצית בנימוק בנספח זה.יח. ידוע 

יט. ידוע לנו כי ועדת המכרזים של המזמין רשאית, על פי שיקול דעתה, להציג כל מסמך 
שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או חסוי, וזאת אף על פי שציינו לעיל 

להצגה בפני המתחרים. בנוסף, ידוע לנו כי אין סעיפים ו/או מסמכים ו/או פריטים חסויים  
משמעות לציון גורף של מסמכי המכרז או סעיפים ממנה כחסויה, ובמקרה כזה ההצעה 

 עלולה להיות מפורסמת בשלמות.

, מעת ועצהכ. הננו מצהירים, כי ברור לנו, שהזמנת השירותים עפ״י פנייה זו תהיה עפ״י צרכי המ
, וללא התחייבות לכמויות כל שהן ובהתאם ועצהי של המהבלעד הלעת, לפי שיקול דעת

 למחירים בהצעתנו למכרז זה.

, הפרה של זכויות קניין של ועצהכא. הננו מצהירים, כי אין ולא יהיה באספקת השירותים למ
כתוצאה מכך. כמו כן  ועצהצד שלישי כלשהו, וכי אין כל מניעה או הגבלה שחלים על המ

, ועצהבכל מקרה של תביעת צד שלישי, שתוגש נגד המ ועצההמאנו מתחייבים לשפות את 
 וקשורה בזכויות בשירותים המוצעים.

כב. הננו מצהירים בזאת כי כל הפרטים המופיעים במסמכי הפנייה על כל נספחיה ידועים לנו 
ואנו מקבלים אותם במלואם ללא סייג. הצעה זו מוצעת לאחר שבדקנו את כל התנאים 

ירות ומצאנו אותם מתאימים וראויים, ואנו מוותרים בזאת על כל טענה הכרוכים במתן הש
 של אי הבנה, פגם או אי התאמה אחרת.

כג. אנו מצהירים כי המציע עיין, קרא, בחן ובדק היטב את כל מסמכי המכרז והחוזה מכוחו, 
על נספחיהם וצרופותיהם, את כל תנאי ודרישות המכרז על כל סעיפיו וכל המשתמע מהם, 
את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים, הכלכליים והמשפטיים, העשויים להשפיע 
על הצעתו ו/או על ביצוע העבודות, ואת כל מסמכי ההסדרה ודרישות רשות החשמל וחברת 
החשמל, החוקים, הצווים, התקנות, תחיקת הביטחון והדרישות הרגולטוריות, בישראל, 

רישות המכרז על כל תנאיו ונספחיו לרבות חוזה וכי המציע מתחייב לעמוד בכל ד
 ההתקשרות.

כד. לפיכך, אנו נהיה מנועים ומוותרים מראש מלהציג כל תביעות ו/או דרישות שתתבססנה על 
כל טענות של אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי המכרז ו/או חוזה הביצוע מכוחו ו/או איזה 

 מנספחיהם.

להתחייב לכל ההוראות והתנאים המופיעים בכל מסמכי  כה. בהתאם לכל האמור לעיל, הננו
המכרז ובנספחיו המצורפים לו ובכלל זה לכל הוראותיו ותנאיו של הסכם ההתקשרות, 

 ובכלל זה במחירים המוצע על ידנו.
הצעתנו תפסל ולא  -כו. מובן ומוסכם עלינו, מראש, כי ככל שהצעתנו לא תעבור את תנאי הסף 

כן, אנו מסכימים כי היה והצעתנו הכספית תהיה שקולה להצעה של  תובא כלל לדיון. כמו



 

 

לערוך בינינו התמחרות עד לקבלת ההצעה הכספית  מועצהמציע נוסף, תהא רשאית ה
 הטובה ביותר, בכפוף לדין.

 כז. היה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:
ההתקשרות ונספחיו, בתוך פרק הזמן לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הסכם  -

ר כי היה ולא נעשה כן, תהיה שיידרש מאיתנו על ידכם. לעניין זה הרינו להצהי
רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר נמסרה לה על ידנו, וזאת מבלי  מועצהה

ו הפסד כספי כלשהו אשר ליתן לנו כל הודעה ו/או מבלי שתיאלץ להוכיח על כל נזק א
בשל אי עמידתנו בתנאי המכרז והחוזה ו/או כתוצאה מכך שלא  המועצנגרם ל

 המצאנו איזה מסמך ו/או אישור שהיה עלינו להמציא כאמור לעיל ולא ביצענו.
במועד חתימת ההסכם את העתקי כל המסמכים, האישורים,   מועצהלהפקיד בידי ה -

 .הרישיונות, ההיתרים והמסמכים האחרים, הנדרשים מאיתנו במסמכי המכרז
תהיה רשאית להוסיף חתימתה לחוזה, אשר צורף להצעתנו כשהוא חתום על  מועצהכח. כי ה

תהא   מועצהומחייב לכל דבר ועניין. הידינו, וברור לנו כי ממועד חתימתו יהיה החוזה תקף  
 גם זכאית להשלים בחוזה כל פרט חסר לפי הצעתנו זו.

סמכי כט. להתחיל בביצוע העבודות והשירותים נשוא המכרז, בהתאם לכל התנאים שבמ
 .מועצההמכרז, כפי שייקבע ע״י ה

ל. במקרה ולא נתחיל בעבודה במועד הקבוע בצו להתחלת העבודה, הרינו מסכימים כי תחרימו 
, וזאת כפיצוי מוסכם את הערבות שנפקיד בידיכם עפ״י החוזהו/או תחלטו לטובתכם 

 , בנוסף לפיצוי המוסכם הקבוע לעיל. ומוערך מראש
ולהנחת דעתו של המפקח מטעם  מועצהודות לשביעות רצונה המלא של הלא. לסיים את העב

 , בהתאם לתנאי החוזה, ובמועדים הקבועים בחוזה.מועצהה
בכל מקרה של סתירה בין הוראה כלשהי שבמסמכי המכרז  לב. ידוע לנו ומוסכם עלינו, כי

והחוזה לבין הוראה אחרת שבהם ו/או במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז, יגברו 
ולהטיב איתה, לפי פירוש  מועצהראה הבאים להוסיף על זכויות ההמסמך ו/או ההו

 , ולא תעמוד לזכותנו טענה של פירוש כנגד המנסח.מועצהה
יום התחייבויותינו שבהצעה זו, רצ״ב ערבות מכרז בנקאית, אוטונומית, בלתי לג. כערבות לק

, מועצהלטובת ה אלף שקלים חדשים(, עשרים ושלושהבמילים: )₪  23,000, בסך מותנית
   1/11/2020 אשר תהיה בתוקף עד לתאריך

הערבות לד. נוסח הערבות הנו בהתאמה מוחלטת לנוסח הכלול במכרז. ככל שיימצא כי נוסח 
שונה מנוסח המכרז, הרי שאנו מסכימים שהצעתנו תפסל, ולא תהיה לנו כל טענה ו/או 

 .מועצהדרישה כלפי ה
את הארכת הערבות הבנקאית להצעה, הרי שאנו נאריך את תוקף  מועצהלה. ככל שתדרוש ה

 הערבות הבנקאית להצעה, וננהג בהתאם להוראותיה.
צדדית של -כהתחייבות בלתי חוזרת, לחלט ערבות זו, על פי פניה חד, מועצהלו. אני מתירים ל

כל חובה להוכיח   מועצהלבנק, ללא צורך בהודעה מראש אלינו, ומבלי להטיל על ה  מועצהה
ימים מיום דרישת  14ההתקשרות תוך ו/או לנמק את דרישתה, באם לא נחתום על הסכם 

מים מיום שיוגש לנו החוזה לחתימה י 14, או לא נמציא את ערבות הביצוע תוך מועצהה
כולן או  , או שנמשוך את הצעתנו הזוכה, או שלא נמלא את התחייבויותינו,מועצהע״י ה

 .מועצהחלקן, כלפי ה

 תפקיד חתימה שם

   תפקיד חתימה שם



 

 

 
 אישור

 אני הח״מ עו״ד / רו״ח מרח׳

הינו תאגיד אשר הוקם כדין, פעיל ושמו לא שונה, כי חתימתו של הח״מ מצהיר בזה כי המציע החתום מטה 
מטה הינה בהתאם מוחלט לכלל מסמכי ההתאגדות של המציע לרבות תקנון ותזכיר חברה, וכי 

______________________     __  ___________________________________ה״ה
לייצג  ם מלא + תעודת זהות(, מוסמכיש______________________________________________)

לרבות על מסמכי המכרז והצעה זו, וחתימותיהם מחייבות את  ,מציע ולחתם על כל מסמך בשם המציעאת ה
 המציע, לכל דבר ועניין על פי כל דין.

 

 

________________חותמת:_________________       חתימה::     ______________             תאריך 

  _________________ תאריך  _________________________ חותמת תאגיד



 

 

 
 הצהרת רו"ח של המציע  - חלק ד'

 הצהרת רו״ח של המציע

 פורמט זה יודפס על נייר לוגו של משרד רו״ח, וייחתם בחותמת המשרד ובחתימת רוח

  __ / תאריך:/

 לכבוד

 המועצה המקומית מצפה רמון

 "(מועצהה" -להלן )

 א.ג.נ.,

 מחזור הכנסות שנתי -הצהרת רו״ח של המציע הנדון: 

 'מס______________________אנו רואי החשבון של, 
 "( מאשרים כדלקמן:המציע" -להלן __________________ח.פ./שותפות(

החתימה במציע, על פי דין ועל פי מסמכי ההתאגדות וההקמה של המציע,   מורשי .א
 הינם:

 תפקיד חתימה שם

  תפקיד חתימה שם

 -בהתאם לדוחות הכספיים של המציע המבוקרים/סקורים ליום/ימים .ב

 במילים: חמישה מיליון שקלים חדשים( )₪  5,000,000של לפחות  מחזור הכנסות שנתי
 הנובע מפעילות ו/או גבייה בתחום 2019-2015בשנה, בלפחות שלוש מתוך השנים 

 התחבורה ו/או רכבים חשמליים ו/או בנייה ו/או שילוב של כל השלושה או חלק מהם.

המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל ו/או פירוק  .ג
וא אינו עומד בפני חדלות פירעון, הדו"חות ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, ה

 הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חי", וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

 _____________ חותמת: ________________ חתימה: : __________________תאריך

 

 

 



 

 

 אישור בדבר מעמדו המשפטי של המציע  - חלק ה'

 

 לכבוד

 המועצה המקומית מצפה רמון

 "(מועצהה" -להלן )

 א.ג.נ.,

 אישור בדבר מעמדו המשפטי של המציעהנדון: 

, משמש כעו״ד/ _____________ מס׳ תעודה __________________הנני הח״מ, עו״ד/ רו״ח,
 -להלן __________________מס׳ ח.פ./שותפות( _____________________ רו״ח של,

וכתנאי להשתתפות המציע במכרז והגשת  17/2020"(, אשר הגיש הצעה במכרז פומבי מס׳ המציע"
 הצעה במסגרתו, הריני להצהיר:

למיטב ידיעתי, המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, פירוק ו/או  .1
 ועומדות מולו מסוג זה.חדלות פירעון, ואין כל בקשות תלויות 

למיטב ידיעתי, נגד המציע לא הוגשו תביעות העלולות לסכן את המשך פעילותו ו/או לגרום לו  .2
 לחדלות פירעון.

מצ״ב רשימת העיקולים הקיימים )למיטב ידיעתי, לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים מהותיים   .3
 על נכסי המציע(.

ה על מסמכי המכרז נעשתה בהתאם למסמכי המציע הוא תאגיד קיים ופועל כדין והחתימ .4
 התאגיד ולהחלטותיו, שהתקבלו כדין.

 זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת. .5

 , עו״ד/ רו״ח  _________________   _____________________ 

 חתימה וחותמת        ________________ תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

  ______ / / __  תאריך:



 

 

 הצעת מחיר  -חלק ו' 

 

  __ / תאריך:/

 לכבוד

 המועצה המקומית מצפה רמון

 "(מועצהה" -להלן )

 א.ג.נ.,

 17/2020מכרז פומבי מס׳  -הצעת מחיר הנדון: 

 מרחוב_________________ת.ז. __________________ ה״ה  אנו הח״מ,
 ___________________________; עיר________________

 מרחוב_________________ ת.ז. _______________________ וה״ה
 , __________________________ עיר ______________________

 
 וכל אחד לחוד, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כדלקמן: שנינו ביחד

 
 ____________________  ח.פ./שותפות  'מס  ________________  אנו מורשי החתימה של .1

 "( וחתימתנו, בצירוף חותמת המציע, מחייבות את המציע לכל דבר ועניין.המציע" -להלן )         

 ומוסמכים כדין ליתן הצהרה והצעה זו בשמו ובעבורו של המציע.אנו מורשים  .2

. ידוע לנו כי על הצעה זו חלים כל הכללים והתנאים המפורטים בתנאי המכרז וההסכם, קראנו  3
 אותם והם מובנים לנו.

 ההצעה הכספית לביצוע מלוא השירותים במכרז זה הינה כדלהלן: .4

 
מס׳ רכיב בהצעת 

 מחיר
מחיר ה שיעור סוג הלקוח

מקסימאלי  
לקוט״ש, 
שייגבה 
 מהצרכן

 מתעריף עלות
 

שיעור 
מחיר ה
מוצע ה

לקוט״ש  
שייגבה 
A. מהצרכן   415% מצפה רמוןלקוח מזדמן, אשר אינו תושב  

.B   380% מצפה רמוןלקוח מזדמן, תושב  

.C   330% ובין לאו( מצפה רמוןמנוי )בין אם תושב  

 

 

 

 

 



 

 

מספר עמדות הטעינה המהירות )גב( הנוספות מעבר למפרט שאנו מתחייבים להקים בהתאם  .5
 :לאמור במסמכי המכרז 

  DCמס' עמדות מהירות 

 

 

 

 
מהירות שאנו מתחייבים להקים בהתאם לאמור במסמכי  -מספר עמדות הטעינה האולטרא .6

 המכרז:

 

  מס' עמדות אולטרא מהירות

 

 

 

 
 

 

נכונה ומעודכנת למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה ותחייב את המציע בכל ההצעה  .7
 תקופת ההתקשרות, כולל הארכות אם תהיינה.

 המחיר המוצע בכל רכיב לא יעלה על מחיר המקסימום הנקוב לצידו. .8

 במקרה ובו המחיר המוצע עולה על מחיר המקסימום יהווה הדבר עילה לפסילת ההצעה. .9

 ________________________________  שם המציע:

 ____________________________________ כתובת:

 _____________________________________טלפון:

 ___________________________________ טל׳ נייד:

 _____________________________________ פקס׳:

 ____________________________________ תאריך:

 ________________________ וחותמת המציע: חתימה



 

 

 אישור

להלן: ____________________) ח.פ.____________________אני הח״מ עו״ד של 
 חתמו בפני על הצהרה זו ה״ה________________ ״( מאשר בזה כי ביום המשתתף״

בשם המשתתף, כי נתקבלו אצל ____________________, _____________________
המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל 
דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה״ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף לכל 

 דבר ועניין ועל פי כל דין.

 חותמת + חתימת עוה״ד תאריך



 

 

 ז׳: נוסח ערבות מכרז חלק

/ תאריך:/       __  
  

 נספח ז׳: נוסח ערבות מכרז

 שם הבנק/חברת הביטוח

 מס׳ הטלפון; מס׳ הפקס

 כתב ערבות

 לכבוד
 המועצה המקומית מצפה רמון

  ________________________ ערבות מס׳ הנדון: 

 "( אנוהמשתתףמספר זיהוי)להלן: "______________________________על פי בקשת 
אלף שקלים חדשים( )להלן:    עשרים ושלושה)   ש״ח  23,000סכום עד לסך של  ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל 

של עמדות טעינה  להקמה והפעלה 17/2020״( וזאת להבטחת הצעתו במכרז פומבי מס׳ סכום הערבות"
 , שפורסם על ידכם.לרכבים חשמליים

יום מקבלת דרישתכם  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך סכום הערבות תוך 
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן  

המשתתף בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון  כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת 
 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתף בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

 לא תתווספנה ו/או תיגרענה הצמדות, מכל מין ומכל סוג שהוא, לסכום הערבות.

דרישות, שכל אחת מהן   אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ״ל בפעם אחת או במספר
מתייחסת לחלק מהסכום הנ״ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ״ל, ומבלי שתהיו 

 חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המשתתף.

עד  ו  1/11/2020 א ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה עדערבות זו הנה מוחלטת, בלתי חוזרת ובלתי תלויה ול
 בכלל. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה, להסבה ולביטול, בכל צורה שהיא.

 המועצה המקומית מצפה רמון. ערבות זו תוארך, לתקופות נוספות על פי דרישת 

 כתב ערבות זה. ןלעניידרישה בפקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה 

 בנק / חברת ביטוח: ריך:תא

 טופס זה ייחתם בידי מורשיי החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף.
ימים לאחר המועד האחרון להגשת   90 -למציעים שלא זכו במכרז, לא יאוחר מ מועצההערבות תוחזר ע׳׳י ה

ימים להאריך את  90-ם מתום הימי 10בהודעה בכתב מראש עד  מועצהההצעות. יחד עם זאת, רשאית ה
ימים נוספים.  90 -תוקפה של הערבות ב



 תאריך חותמת + חתימת מורשה חתימה

47 

 

 

 

 
 תצהיר בעניין קיום חקיקה בתחום העסקת עובדים  -חלק ח'

 

 

 

המשתתף "( וכן מורשה מטעם המשתתף במכרז)להלן: "_______________________ אני הח״מ, 

, מצהירים ____________________נושא/ת ת.ז. __________________ מר/גב׳  - במכרז

 ומתחייבים בזאת כדלקמן:

לשלם בקביעות, לכל עובדיו, ומי שיועסק על ידיו, במהלך כל תקופת ביצוע הפרויקט ובכל  •
הנוגע לעבודות נשוא הפרויקט, כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים 

, במידה שחלים עליו, ובכל במכרזמשתתף ם וההסכמים האישיים החלים על ההקיבוציי
מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים, לרבות דמי הבראה, קופות 

 גמל, קרן פנסיה ופיצויים, כנדרש וכמתחייב.

וכן כל הוראת  2011-לקיים את הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע״ב •
חר האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן ואת חוק ו/או דין רלוונטית אחרת, ולמלא א

האמור בהוראות ובהסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים 
הכלכליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או 

ל פי הסכמים כפי שההסכמים הללו יוארכו או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו ע
 אלה.

 לקיים את החקיקה בתחום העסקת עובדים, בהתאם להוראות כל דין ולפי העניין, ובכלל זה: •

 ]רשימת חוקי העבודה[ -רשימה א׳ 

 .1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  -

 .1946פקודת הבטיחות בעבודה,  -

 .1949 -החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש״טחוק  -

 . 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי״א -

 .1951-חוק חופשה שנתית, תשי״א -

 .1953-חוק החניכות, תשי״ג -

 .1953-עבודת הנוער, תשי״ג חוק -

 .1954-חוק עבודת נשים, תשי״ד -

 . 1954-ל העבודה, תשי״דחוק ארגון הפיקוח ע -

 .1958-חוק הגנת השכר, תשי״ח -

 .1959-טחוק שירות התעסוקה, תשי״ -

 . 1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ״ז -

 .1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ״ה -

 . 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז -

 .1987-חוק שכר מינימום, תשמ״ז -

http://www.moit.gov.il/NR/exeres/3152E30D-7C35-42A7-BD71-F9E37F909AAA.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/DD4FDFBE-F1E5-4248-B9C6-FDB9163D4FAC.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/3086F86B-B98A-4088-AD0D-1F8A29643CEB.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/335289F7-90C0-4874-AFB3-DA70F3C2B230.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/4E185D9D-1D25-4F28-BAEF-88DF942C010A.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/30CEE955-3E33-49B6-89D9-2C042FCC39EC.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/1EBB7063-FEEC-4B95-9993-AB54D3025E96.htm
http://www.mag.idf.il/sip_storage/FILES/3/363.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/99ED0DD1-B84F-40BE-B38E-18AA127441B6.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/772397F9-E1D2-4E62-8A8D-9E78D502FAB9.htm
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 .1988-תשמ״חחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה,  -

 .1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ״א -

 .1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ״ו -

 , פרק ד׳.1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ״ח -

 .8, סעיף 1988-חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ״ח -

 .2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס״א -

 .29, סעיף 2000-חוק מידע גנטי, תשס״א -

 .2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס״ו.2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס״ב -

 א.5, סעיף 1997-הל התקין(, תשנ״זחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינ -

 [ 2011-]רשימת החוקים המפורטים בתוספת שלישית לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע״ב -רשימה ב׳ 

 מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית. -

 לחוק חופשה שנתית. 11-ו 10תשלום דמי חופשה לפי סעיפים  -

 לחוק חופשה שנתית. 13תשלום פדיון חופשה לפי סעיף  -

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 6איסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעיף  -

איסור העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראות היתר שניתן לפי הוראות הפרק  -
 הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה.

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 9היתר, לפי סעיף איסור העבדה במנוחה שבועית בלא  -

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 16תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף  -

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 17תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף  -

 לחוק עבודת הנוער. 20העבדת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף  איסור -

 לחוק עבודת הנוער. 21וחה השבועית לפי סעיף העבדת נער במנ איסור -

 לחוק עבודת הנוער. 24העבדת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף  איסור -

 הנוער.לחוק עבודת 25העבדת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף  איסור -

 כשניכוי הסכומים היה -לחוק הגנת השכר  25ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף  איסור -
 ביזמת המזמין או לפי הוראותיו.

 א לחוק הגנת השכר.25העברת סכומים שנוכו ליעדם, לפי סעיף  -

 ( לחוק הגנת השכר.1()1ב)ב25איסור הלנת שכר לפי סעיף  -

 תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום. -

יד)ב( לחוק הסכמים 33לפי סעיף    תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה, -
 .1957-קיבוציים, התשי״ז

 תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה. -

 ]רשימת צווי הרחבה[ -רשימה ג׳ 

 צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה. -

 צו הרחבה לעניין השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה. -

 צו הרחבה לפנסיה חובה. -

 .1995הסכם מסגרת  -צו הרחבה  -

 צו הרחבה בדבר תשלום תוספת יוקר. -

https://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns11_equalopportunity.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2CEC9AE2-7113-4101-90B5-579BC32116ED.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/3F4B8DE6-C0D7-42B7-A349-7B23E6202342.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/A1FFBF03-FCC8-46E1-9C54-06FF99DF2EB8.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/1ABF40EB-A7D9-4751-94FC-8C0A19565AC9.htm
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/17/3/257_3_1.rtf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2659109E-FA1B-4D0A-8FFC-48459070F346.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5BB9038-3C2D-4E83-AB4F-FE5DDD6B63FE.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C6C65EC4-6538-4562-90C9-D9E3A3A76071.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/35278FD0-A156-4670-9C3F-6EB07C5FEF57.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/6E7874B5-A984-4E9E-8695-48CB2349B3E5.htm
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 . 2014צו הרחבה בענף הניקיון ואחזקה  -

 .2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה  -

ולראיה, באנו על החתום מטה היום: 

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/CE82FB18-EC7F-4D6F-A389-1EEBF5AB2FA2/0/cleaning2014.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
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 חלק ט׳: הצהרה בדבר היעדר הרשעות קודמות למציע שהוא תאגיד 
 
 

  __ / תאריך:/
 לכבוד

 המועצה המקומית מצפה רמון

 "(מועצהה" -להלן )

 א.ג.נ.,

 למציע שהוא תאגידהצהרה בדבר היעדר הרשעות קודמות הנדון: 

 מרחוב_______________ ת.ז. _______________________ אני הח״מ
, לאחר שהוזהרתי כי עלי ___________________ עיר__________________________

להצהיר אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב 
 כדלקמן:

  ח.פ./שותפות  'מס____________________אני מורשה החתימה של,  .1
"( וחתימתי, בצירוף חתימה של מורשה חתימה נוסף המציע " -)להלן _______________________

 ובצירוף חותמת המציע, מחייבות את המציע לכל דבר ועניין.
 אני מורשה ומוסמך כדין ליתן הצהרה זו בשמו ובעבורו של המציע.  .2
וכתנאי להשתתפות המציע   17/2020  ' במכרז פומבי מסות המציע  כחלק מהשתתפהנני עושה תצהירי זה   .3

 במכרז והגשת הצעה במסגרתו. 
בעבירה ביטחונית או בעבירות לפי חוק מס קניה לא הורשע ו/או נחקר הריני מצהיר בזאת כי המציע  .4

 - ; פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל״ו 1952- )סחורות ושירותים(, התשי״ב
לחוק  438עד  414- ו 393עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978- ; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח 1975

 - ו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ״א, למעט הרשעות שנמחק1977-העונשין, התשל"ז 
1981 . 

 או 

)מחק את המיותר( בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות )יש לפרט את נחקר ו/או הורשע המציע 
 העבירות מתוך המנויות לעיל(. 

 תהיה רשאית לפסול את הצעת המציע, ככל שיתברר כי הצהרה זו איננה נכונה.  מועצהידוע לי כי ה .5
 זו חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.זה שמי,  .6

 חתימה וחותמת

 אישור

 ברחוב התייצב במשרדי ____________________הנני הח"מ, עו"ד מאשר בזה כי ביום
המוכר לי אישית/ שזיהיתיו  _____________________ , ה"ה_______________________

, ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את ___________________________ על פי ת.ז. מס׳
האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות 

 הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
 

 , עו״ד  ________________ 
חתימה וחותמת

 תאריך

 תאריך
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 י׳: תצהיר העדר הרשעה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  לקח

 ______________-תאריך:
 לכבוד

 ( "המזמין")להלן: המועצה המקומית מצפה רמון 

 

לאחר ____________________________ ת.ז. ______________________ אני הח״מ
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי

 מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם,  .1
המציע )להלן:  הואש_______________ח.פ.____________________________

, אני מצהיר/ה כי הנני 17/2020במכרז פומבי מספר  מועצה( המבקש להתקשר עם ה״המציע״
 מוסמך/ת על פי דין לתת תצהיר זה בשם המציע ותצהירי זה מחייב את המציע לכך דבר ועניין.

כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  -״בעל זיקה״ בתצהירי זה, משמעותו של המונח  .2
(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו "חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן:    1976  -״והתשל

 של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא   -״עבירה״  בתצהירי זה, משמעותו של המונח   .3
ו/או  1987-התשמ״זו/או לפי חוק שכר מינימום  1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ״א

לחוק להגברת האכיפה של דיני   2לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ו/או כהגדרת המונח בסעיף  
וכל עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו  2011-העבודה, התשע״ב

 חוק. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים. אני  -״הורשע״ ה, משמעותו של המונח בתצהירי ז .4
 מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

 הנני מצהיר ומאשר כדלקמן: .5

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל. -

ורשעו ביותר , המציע וכל בעל זיקה אליו, לא ה17/2020ועד הגשת ההצעה נשוא מכרז  נכון למ
אזי כי במועד האחרון להגשת ההצעה  -משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות 

 מכרז, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.הנשוא 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6

 חתימת המצהיר

 אישור עורך הדין

 מאשר/ת כי ביום הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _______________אני הח״מ, עו״ד
שזיהה/תה ______________  מר/גב׳  ________________בישוב/עיר___________________

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי מס' _______________ עצמו/ה על ידי ת.ז.
הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני  עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים

 על התצהיר דלעיל בפני
 

חתימת עוה״ד חותמת ומספר רישיון עורך דין  תאריך 
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 יא׳: תצהיר מציע ובעלי שליטה בדבר שמירת זכויות עובדים  חלק

 
 

 לכבוד
 המועצה המקומית מצפה רמון

 ( "המזמין"להלן: )
 

 ,___________________ ת.ז. _______________אנו הח״מ
וכי נהיה , לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת ______________ת.ז._____________

 צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא נעשה כן, מצהירים בזאת כדלקמן:
 

 אנו בעלי השליטה במציע ומוסמכים לחתום מטעם המציע על מסמך זה.

אנו מצהירים כי המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות העובדים לפי דיני העבודה, צווי 
קת השירותים המציע כמעסיק, לצורך אספ  כל שחלים עלם הקיבוציים החלים, כההרחבה וההסכמי

ומתחייבים בזאת לקיים ולשמור על התחייבותנו זו גם לכל אורך תקופת  17/2020נשוא מכרז מס׳ 
 החוזה שייחתם בעקבות זכייתנו במכרז, אם נזכה.

 ולראיה באנו על החתום:

       _____________ ______________                           _____________ 

 בעל שליטה        בעל שליטה     בעל שליטה

  ______ / / __  תאריך:
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 אישור עורך הדין

הופיע/ה בפני  _______________ , מאשר/ת כי ביום___________________ אני הח״מ, עו״ד
 מר/גב׳_______________בישוב/עיר  ___________________ רחובב משרדי

צמו/ה על ידי ת.ז./המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה ע  שזיהה/תה________________
כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני 

 על התצהיר דלעיל בפני.
 

חתימת עוה״ד חותמת ומספר רישיון עורך דין תאריך
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 חתימת עורך הדין  חותמת ומספר רישיון עורך דין  תאריך 

 

 תיאום הצעות במכרז -יב׳: התחייבות לאי  חלק

 

  __ / תאריך:/

 לכבוד:
 מועצה מקומית מצפה רמון 

 א.ג.נ.,

 נושא משרה בתאגיד מס' ________________ ת״ז ______________נושא אני הח״מ

 )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי:________________________________  

 תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו. אני מורשה ומוסמך כדין לחתום על  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה. .2

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או  .3
 קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. 

המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד   המחירים ו/או הכמויות .4
 אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.

 מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. הייתי לא .5

 זו.ותר מהצעתימעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה י הייתי לא .6

 מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  הייתי לא .7

 מתחרה או ית בעקבות הסדר או דין ודברים עםשל התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעש הצעה זו .8
 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

א לחוק ההגבלים 47שנות מאסר בפועל לפי סעיף אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש  .9
 . 1988- העסקיים, תשמ״ח

 ולראיה באתי על החתום מטה : 

 חתימת שם המצהיר  חותמת התאגיד שם התאגיד תאריך

 המצהיר 

 אישור עורך הדין

במשרדי אשר בפני  הופיע/ה____________________עו״ד, מאשר/ת כי ביום _______________________אני הח״מ, 

 מר/גב׳  _________________ בישוב/עיר ________________________ ברחוב

המוכר/ת לי באופן מס' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.________________________

כדין שהוצג בפני, מורשה חתימה  ח.פ.על פי אישור______________________אישי, אשר מוסמך לחתום בשם התאגיד 

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
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 יג׳: התחייבות להעדר ניגוד עניינים  חלק

 

  __ / תאריך:/

 לכבוד
 "(המזמיןלהלן: ") המועצה המקומית מצפה רמון

 א.ג.נ., 
 

 לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי מס' _________________ ת.ז._________________אני הח״מ 
 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

להלן: )שהוא המציע __________________, ח.פ.___________________ הנני נותן תצהיר זה בשם .1
אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת כדין  17/2020במכרז פומבי מספר המזמין  ( המבקש להתקשר עם״המציע״

 להתחייב ולתת תצהיר זה בשם המציע.

שלושה חודשים מתום תקופה הנני מצהיר ומתחייב שאין לי ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירות, ובמהלך   .2
 זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נשוא השירותים.

הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים למעט מטעם המזמין,  .3
ישור מראש ובכתב של במהלך תקופת מתן השירותים בין הצדדים ולאחריה, אלא אם כן התקבל לכך א

 המזמין.
באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים,   ועצההנני מתחייב להודיע למ .4

 מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.
לעיל,  2-3על כל כוונה שלי להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיפים  מועצהראש ללהנני מצהיר ומתחייב לדווח  .5

לא לאשר לי  תרשאי מועצהבעניין. ה מועצהבניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלה, ולפעול בהתאם להוראות ה
התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי אפעל בהתאם 

 להוראות אלה בהקשר זה.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6

 ולראיה באתי על החתום מטה :

      _______________________ 

 חתימת המצהיר

 אישור עורך הדין

 הופיע/ה בפני _________________ , עו״ד, מאשר/ת כי ביום_________________אני הח״מ
 מר/גב׳________________בישוב/עיר  _____________________ במשרדי ברחוב

המוכר/ת לי באופן מס ' _____________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._________________
כדין בהתאם _________________ ח.פ. __________________אישי, אשר מורשה לחתום בשם התאגיד

חתימה שהוצג בפני, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים  לאישור מורשה
.הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל בפני
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 יד׳: אישור השתתפות בסיור קבלנים  חלק
 
 
 

 לכבוד
 המועצה המקומית מצפה רמון

 17/2020מכרז פומבי  -קבלנים אישור השתתפות בסיור הנדון: 

 -מטעם המשתתף _______________________ הנני מאשר/ת כי מר/גב׳

, השתתף בסיור ________________________ ח.פ.____________________________

, ____________________ , בשעה:________________ הקבלנים שהתקיים בתאריך:

 .מצפה רמון ,א' 2נחל סלעית ברח׳  המועצה המקומית מצפה רמוןבמשרדי 

 בכבוד רב,

  ______ / / __  תאריך:

 חתימה שם עורך הסיור תאריך



 

 תאריך חותמת ומספר רישיון עורך דין חתימת עוה"ד
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 חלק טו׳: הצהרת קבלן משנה/ נותן שירותים 
 
 
 

 לכבוד
 המועצה המקומית מצפה רמון

 א.ג.נ.,  
 

שהוזהרתי כי עלי לומר את  , לאחר_________________ בעל ת.ז. ____________________ אני הח״מ
 כדלקמן: האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומאשר בזאת 

 

"(, שלפיו  היזם )להלן: "_________________________________ אני חתום על הסכם התקשרות עם
דות נותן שירותים* )יש לסמן את הסיווג הנכון( בתחום , לצורך ביצוע עבו  אואשמש עבור היזם כקבלן משנה*  

בזאת לקיים ולשמור על התחייבותי "( ומתחייב המכרז" -)להלן  17/2020 'ואספקת שירותים נשוא מכרז מס
 זו לאורך כל תקופת החוזה שייחתם, ככל שהמציע יזכה במכרז.

ידוע לי כי תחילת ביצוע העבודות נשוא המכרז על ידי ו/או על ידי מי מטעמי, כפופה לאישורכם שיינתן מראש 
בנושא הזה כלפיכם או  ובכתב, וכי נתון לכם שיקול הדעת הבלעדי בנושא, ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה

 כלפי מאן דהוא.

 בנוסף, הריני מצהיר ומאשר כדלקמן:

 בעל סיווג קבלני מסוג  _________________ אני קבלן מורשה ומאושר על פי דין, נושא מספר רישיון קבלן
אשר מורשה לבצע את כלל העבודות אשר התבקשתי לבצע על ידי היזם _______________________

רז, ואני מחזיק ברישיון בר תוקף לכך, ומתחייב לשמור על הרישיון, בר תוקף, עד למועד בקשר עם המכ
 השלמת מלוא העבודות אשר תתבצענה על ידי ועל ידי מי מטעמי.

 שנות הותק בהן אני מחזיק כבעל רישיון קבלן, הינן: 

 או

ר תוקף, ואני מתחייב לשמור אני בעל מקצוע מסוג:, נושא רישיון מקצוע מספר. רישיון המקצוע שלי הינו ב
 על הרישיון, בר תוקף, עד למועד השלמת מלוא העבודות אשר תתבצענה על ידי ועל ידי מי מטעמי.

 שנות הותק בהן אני מחזיק, במקצועי, כבעל רישיון, הינן: 

 ולראיה באתי על החתום:

 מספר רישיון שם קבלן המשנה/נותן השירותים

 עורך הדיןאישור 

הופיע/ה בפני   __________________ , עו"ד, מאשר/ת כי ביום____________________הח"מ,אני 
 מר/גב׳ _________________ בישוב/עיר_________________ במשרדי ברחוב

המוכר/ת לי /______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.____________________
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא באופן אישי, ואחרי  

ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל בפני. 

 תאריך: 

 חתימה + חותמת 



 
 

 
 

 ׳: תצהיר ייצוג הולם לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים זט חלק

 - 1ב2סעיף  1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו 

 2016 -) תשע״ו 11תנאי לעסקה עם גוף ציבורי )תיקוו  -לאנשים עם מוגבלות ייצוג הולם 

לאחר שהוזהרתי כי __________________________ נושא ת.ז. מס׳_______________________אני הח״מ, 
 עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 ______________________ ח.פ. ____________________ הנני נציג, .1
 "( ומוסמך להצהיר על פי הדין, בשם המציע.המציע"

 במשבצת המתאימה: Xסמן  .2

 חוק)להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח 19הוראות סעיף  | |
 "( לא חלות על המציע.שוויון זכויות

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף  | |

המציע  | |במשבצת המתאימה להלן:  Xעובדים או יותר הוא נדרש גם לסמן  100ככל שהמציע מעסיק  .3

 מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.  -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך    9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  

 המציע פנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם | |
()ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, במסגרת התקשרות 2)א()1ב2להתחייבותו לפי הוראות פסקת משנה 

 9שנעשתה עמו בעבר וטרם קיבל הנחיות/ופועל לביצוע ההנחיות )מחק את המיותר( ליישום חובותיו לפי סעיף 
 חוק שוויון זכויות.ל

אני מצהיר כי ככל שהמציע יזכה במכרז, יעביר המציע העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה  .4
 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 מר/גב׳, הופיע/ה בפני_________________עו״ד, מאשר/ת כי ביום ____________________אני הח"מ אישור 
המוכר/ת לי  /_________________________ שזיהה/תה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס׳__________________ 

ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה  בכתובת _______________________ אישית
 .לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על תצהירו/ה לעיל 

 
 : ___________________________חתימה וחותמת עוה"ד________________     שם מלא:

עובדים, למעט משרד הממשלתי    25- יותר מ  1מעסיק המעסיק    - מגדירה: ״מעסיק״    1998  -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח    9הוראות סעיף  

 חלות עליהם. - 1959ות המדינה )מינויים(, התשי״ט,  א לחוק שיר15או יחידת סמך שלו שהוראות סעיף  

 

 

 

 
 
 
 

 להלן: )



 
 

 
 

 
 התחייבות למחלקת הביטוח  - יז'חלק 

 

 לכבוד

 מחלקת הביטוח

 מצפה רמוןמועצה מקומית 

 17/2020זה מס' חוהנדון:  

 המועצה המקומית מצפה רמון "( המכרז" -)להלן 17/2020 'ביצוע עבודות ואספקת שירותים נשוא מכרז מסל
 

 ,מת החוזה ולאחר מכן מדי שנה בשנהלצורך קבלת החוזה הנ"ל הריני מתחייב להמציא לכם בסמוך לפני חתי .1

בתוקף, אישור על קיום ביטוחים, בנוסח במצורף  המועצה המקומית מצפה רמוןכל עוד החוזה ביני לבין 

 ם על ידי הביטוח המבטחת אותי . להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, אשר יהיה חתו

הריני מצהיר בזה, על מנת למנוע ספק, כי אחריותי כספק לכיסוי מלא על נזקים חלה עלי בלבד, בין אם פוליסות  .2

 הביטוח מכסות נזקים אלה ובין אם אינן מכסות סוג נזק זה ו/או את גובה הנזק.

יסוי מתאים, לפי צורך וסוג העבודה שאבצע לפי למרות כל האמור לעיל, עלי לדאוג לפוליסות ביטוח בעלות כ .3

 החוזה.

מובהר, כי בשלב הגשת ההצעה לא נידרש המציע להמציא את אישור הביטוח חתום, המצאת האישור וההערות  .4

 במסגרת שאלות ההבהרה כמתבקש.באישור נדחות, ככול ויש הערות לאישור הביטוח יש להגישם / יש להגישם  

הביטוח החתום לא יהוו אישור כלשהו על התאמת הביטוחים ו/או הקיפי הביטוח מובהר המצאת אישור  .5

הנדרשים ו/או היקפי האחריות בקשר לספק ו/או לדרישות המכרז ו/או החוזה ו/או מסמכי ההתקשרות ולא 

ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריות  מועצהיטילו על ה

 פי כל דין . -פי מסמכי המכרז ו/או מסמכי ההתקשרות ו/או על-על הספק 

 
 

 שם הספק __________________, חתימת הספק ____________________

 שמות החותמים: _______________________________________________

 _____________________________________________כתובת ומספר טלפון : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 תצהיר לעניין תשלומים    -יח'חלק 
 

אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי 

 בכתב, כדלקמן:אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת 

אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע  ______________ ח.פ./ת.ז. ___________ שאני מוסמך לחתום  .1

  (. המציע/הזוכה –להלן ולהצהיר בשמו )

ידוע לזוכה, כי הוא לא זכאי לתמורה וכי לא תשולם לו כל תמורה בגין עבודה/שירותים שבוצעו ללא קבלת  .2

 ע"י ראש המועצה המקומית וגזבר המועצה המקומית.  הזמנת עבודה חתומה כדין

ככל שהזוכה ביצע עבודה/שירותים ללא קבלת הזמנת עבודה חתומה כדין, לא תטען כל טענה בדבר אי תשלום  .3

 בגין ביצוע העבודה/השירותים.

תים אשר סופקו ידוע לזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי ו/או תמורה בגין עבודה/שירו .4

 .וניתנו על ידו שלא עפ"י הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י מורשי החתימה של המועצה המקומית

 שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. זהוהנני מצהיר כי  .5

          _______________ 

 חתימת המציע               

 

 אישור

 
בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי שברחוב הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה 

_________________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה 
_______________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי 

בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים 
 דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

 
 

 , עו"ד                         
 מ.ר. ___________

  חותמת  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 טכני מפרט    - 1'יטחלק 
 

 
 

 עמדות הטעינה: .1

-SC-23H ,JECn: Plugs'Socketארגון כל עמדות הטעינה יותאמו לתקינה הבין לאומית של  .א

outletsand Couplers for Industrial and Similar application and .for Electric Vehicles 

וכן ל  1חלק  61851כל עמדות הטעינה יותאמו לדרישות התקינה הישראלית, כפי המפורטות בת״י  .ב

 עינה בזרם חילופין לרכב חשמלי.בחיבור מוליכי לרכב חשמלי: עמדת ט-מערכת טעינה 61851-22

כל עמדות הטעינה יותאמו למסמך "הנחיות להתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי" של רשות החשמל  .ג

 .04/02/19מיום 

 .טעינת רכב חשמלי תבוצע באמצעות מערכת טעינה בלבד .ד

 בחניה בשטח ציבורי או מסחרי תותקן עמדת טעינה בלבד. .ה

 משטח יציב ,לרבות: מבנה, קיר או עמודעמדת טעינה תהא נייחת ותקובע על  .ו

 התקן טעינה יונח או יותקן בזמן הטעינה על משטח יציב, לרבות: מבנה, קיר או עמוד. .ז

 לתקע או בית תקע במערכת טעינה לא תתאפשר הטענה של יותר מרכב אחד בכל זמן נתון. .ח

 Mode3או  Mode 2עבודה לשקע, תצורת  22kWHכל העמדות יהיו לכל הפחות בהמציע הזוכה של  .ט

 .Type2לכבל טעינה מסוג 

 כל העמדות יהיו בתצורה של שני שקעי טעינת רכב )שקעים( בעמדה. .י

 הזנת עמדת טעינה או התקן: .יא

 ידי מעגל סופי בלעדי המיועד להזנה של המערכת.-מערכת טעינה אחת או יותר תוזן על (1

טעינה. תתבצע באמצעות התקן מעגל הטעינה יהא עשוי מכבל בלבד, וכניסת הכבל לעמדת ה (2

 מבודד ייעודי.

 מעגל טעינה מחוץ למבנה יהא בהתקנה סמויה בלבד. (3

 לפחות: המציע הזוכה יספק לחכ״ל אופקים דשבורד שליטה ובקרה אשר יספק את המידע הבא .יב

 . On-Lineמידע רגעי על הטעינה  (1

 שימוש שעתי בעמדה. (2

 יומי בעמדה. שימוש (3

 מרשת חח״י. חשמל צריכת (4

 .On-Lineצריכת חשמל רגעית מהרכב הנטען  (5

 האחרונה. בשעה שנטענו יומית מכלל כלי הרכב חשמל צריכת (6

 האחרונה. ביממה שנטענו יומית מכלל כלי הרכב חשמל צריכת (7

 פאזיים וערכי שיא.-זרמים ומתחים פירוט רגעיים, ממצעים, חד (8

 .cosספק $ הספקים: פירוט הספקים רגעיים, לפי שקע ולכלל המערכת; מקדם ה (9

 טמפרטורת סביבה, משקעים,לחות יחסית. -נתוני מזג אוויר  (10

 דקות, באופן מלא, שלם ורציף. 15המערכת תדגום ותאסוף את הנתונים הנ״ל בתדירות של כל  (11



 
 

 
 

מערכת הבקרה תציג את כל הנתונים, באופן רציף ותאפשר צפייה בנתונים, הצגת מידע בצורה  (12

ר הורדת נתונים לפי בחירת המפעיל לקובץ אקסל לצורך גראפית,תשלח הודעות דוא"ל ותאפש

 איתור תקלות.

המציע הזוכה יספק תכנת מחשב ו/או אפליקציה, המאפשרת לבעלי המערכת ניטור ומעקב אחרי  (13

תפוקות המערכת בזמן אמת, גילוי תקלות ויכולת הפקת דו"חות השוואה היסטוריים ונתונים 

 ן נייד.סטטיסטיים מכל מחשב ו/או מכשיר טלפו

 .Dashboardהמציע הזוכה יספק תכנת שליטה שתוצג אצל מחשב המציע  (14

המציע הזוכה, החברה והיועץ הטכני יהיו מחוברים מרחוק למערכת הניטור, באופן מלא, שוטף  (15

 (.administratorורציף, ברמת מנהל מערכת (

טכני חודשי עד לא יאוחר   המציע הזוכה ינטר, יאגור, ינתח, יכין וימסור לחברה וליועץ הטכני דו״ח (16

"הדו״ח החודשי"(, אשר יכלול את העובדות, הנתונים והפרשנויות,  -לכל חודש (להלן  15 -מה

 לגבי הפרמטרים הבאים:

  

המתקנים בהשוואה למידע   תמצית ביצועי המתקנים; מידע לגבי הביצועים החודשיים של (1

וסיבות פערים; נתוני צריכת החשמל היסטורי מתועד של ביצועי המתקנים; ניתוח פערים 

היומי והחודשי; מדד זמינות המערכת שיכלול את שעות פעילות המערכת ואת סך שעות 

 זמינות המערכת ו/או חלקים מהמערכת;-אי

תפעוליים מרכזיים  תמצית אירועי תפעול: במסגרתה תינתן תמצית של אירועים (2

התראות שנרשמו באותו החודש, ומשמעותיים לאורך החודש, ובכלל זה מספר וסוגי ה

 תיעוד של השבתות פעילות משמעותיות בעמדות, הסיבה להשבתות ופרק הזמן שנמשכו;

התחזוקה המונעות  תמצית פעילות תחזוקה: במסגרתו תינתן תמצית של פעולות (3

והמתקנות שבוצעו בעמדות במהלך החודש החולף, לרבות תיעוד השבתות בעמדות, משכן 

 והסיבות להן;

הבטיחות, הגיהות, איכות  ווח לגבי אירועים ו/או נתונים משמעותיים בתחום הביטחון,די (4

 הסביבה, מיגון המתקנים, תלונות ו/או פניות מטעם רשויות מוסמכות;

 דיווח לגבי תקינות אגירת וגיבוי הנתונים, פערים וסיבותיהם; (5

 כתב.ב כל דיווח אחר, לפי שיקול דעתה של החברה, כפי שיידרש מעת לעת, (6

 הרשויות. ישראלי ואירופאי, הוראות החוק והוראות -העמדות יעמדו בכל התקנים הנדרשים .יג

 הממשלה. העמדות יעמדו בדרישות רשות החשמל ומנהלת תחליפי דלקים במשרד ראש .יד

על העמדות לעמוד בתקן של מכון התקנים הישראלי. למען הסר ספק, לא נדרש אישור מטעם משרד  .טו

 נים ומספיק להצהיר כי העמדות עומדות בתקינה.האנרגיה או מכון התק

 העמדות שיותקנו יהיו חדשות. .טז

לפחות וכלל העמדות   1.6התקשורת בעמדות הטעינה תיעשה בשימוש בפרוטוקול תקשורת פתוח גירסה   .יז

 . )Open Charge Point Control) OCPP 1.6תהיינה בתקן 

 וכנה.בעמדות נדרשת יכולת המאפשרת שידרוג מרחוק של גירסת הת .יח

 העמדות יהיו מחוברות לרשת תקשורת מאובטחת. .יט

 מערכות התוכנה לא יהיו תלויות חומרה. .כ

 -העמדות שיותקנו יתמכו ביכולות הבאות  .כא



 
 

 
 

 קבלת מידע בנוגע לתקינות העמדות בזמן אמת, וניצולת העמדות. (1

 חלוקת עוצמה בין העמדות ובין לוח החשמל לעמדות. (2

 אתחול העמדות מרחוק. (3

 עלות הטעינה לפי זמן טעינה.תמחור  (4

 כבל הטעינה .2

 טעינה תבוצע באמצעות כבל המחבר בין עמדת הטעינה או התקן הטעינה לרכב החשמלי בלבד. .א

הכבל יהיה מסוג המתאים לתנאי מקום ההתקנה של עמדת הטעינה או לשימוש התקן הטעינה. אורכו של הכבל  .ב

 מטרים 7.5לא יעלה על 

. 

 טעינהתקע ובית תקע בהתקן  .3

מערכת  61851-22וכן ל  1חלק  61851כל תקעי הטעינה יותאמו לדרישות התקינה הישראלית, כפי המפורטות בת״י 

 בחיבור מוליכי לרכב חשמלי: עמדת טעינה בזרם חילופין לרכב חשמלי.-טעינה

 ציוד מערכת הטעינה .4

 ן:עמדת הטעינה או התקן הטעינה יצוידו באמצעים המאפשרים את הפעולות שלהל

 עמדת הטעינה או התקן הטעינה יצוידו באמצעים המאפשרים את הפעולות שלהלן. (1

 ניתוק אספקת החשמל לרכב החשמלי במקרה של ליקוי במערכת ההארקה. (2

 ניתוק אספקת החשמל לרכב החשמלי בעת שליפת התקע מבית התקע במהלך הטעינה. (3

 זינת רכב חשמלי בלבד. (4

נה או התקן הטעינה או בתקע של כבל שהינו חלק בלתי נפרד הימצאות מתח בבית התקע של עמדת הטעי (5

 מעמדת הטעינה או התקן הטעינה ,רק כאשר רכב חשמלי מחובר למערכת הטעינה.

הגבלת זרם הטעינה בהתאם להוראות תקנות החשמל (העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים במתח עד  (6

 (.2014וולט התשע״ד  1,000

 -יה מוגן נגד נזק או פגיעה מכנית על ידי אחד או יותר מאלה ציוד במערכת טעינה יה (7

 (א( התקנת הציוד במקום המבטיח מניעת הנזק על ידי כל גורם הצפוי מראש

 (ב( התקנת הגנה מכאנית נאותה המונעת פגיעה או נזק לציוד.

 לפחות. IK08(ג( שימוש בציוד בעל דרגת הגנה 

לפחות. דרישה זו תתקיים כאשר  IP44ץ למבנה יהיה בעלי דרגת הגנה (ד( ציוד של מערכת הטעינה המותקנת מחו

 התקע שלוף וכאשר התקע נמצא בתוך בית התקע.

 בדיקת מערכת הטעינה .5

 (א( מערכת טעינה תיבדק בידי בעל רישיון חשמלאי בודק לפני הפעלתה הראשונה ולאחר ביצוע כל שינוי יסודי בה.

, מערכת טעינה תיבדק בידי בעל רישיון חשמלאי בודק לפי הצורך ולפחות אחת (ב( בנוסף לאמור בסעיף קטן (א( לעיל

 לחמש שנים.

 -(ג( מפסקי מגן של מערכת הטעינה ייבדקו בהתאם לטבלה להלן 

 הכשרת הבודק תיאור הבדיקה תדירות הבדיקה

אחת לשישה חודשים 

 לפחות

ידי לחיצה על -בדיקה על

 לחיץ הבדיקה

לעיל,רשאי גם אדם על אף האמור 

שאינו בעל רישיון חשמלאי 

 לבצע זאת
לשלוש אחת

 שנים 

 לפחות

בדיקה באמצעות מכשיר 

 בדיקה למפסק מגן

חשמלאי בעל רישיון חשמלאי 

 מעשי לפחות



 
 

 
 

מפסק מגן של מערכת הטעינה המשמש כהגנה בלעדית, כמפורט בתקנות החשמל, ייבדק באמצעות מכשיר בדיקה 

 לפחות. חשמלאי בעל רישיון חשמלאי מוסמךאחת לשנה על ידי 

 

 הגנה מפני חישמול: .6

עמדות חשמל המזין עמדת טעינה או התקן טעינה יוגן בפני חישמול בהתאם להוראות תקנות החשמל (הארקות  (1

 (1991-וולט התשנ״א 1,000ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 

או ת״י  61008-1לפי ת״י  Aמפסק מגן בלעדי מדגם מעגל טעינה, עמדת טעינה והתקן הטעינה יוגנו באמצעות  (2

 אמפר 0.03,המופעל בזרם דלף העולה על  61009-1

בנוסף לאמור בסעיף לעיל, ולמעט אם קיימת במערכת הטעינה הגנה מתאימה להגנה מפני זליגת זרם ישר,  (3

 יותקן אחד מאלה:

 IEC; 62423לפי  Bא( מפסק מגן מדגם )

 IEC; 62955יחד עם התקן לזיהוי זליגה בזרם ישר המתאים לתקן  Aב( מפסק מגן מדגם, )

 IEC; 62955יחד עם התקן לזיהוי זליגה בזרם ישר המתאים לתקן  F)ג( מפסק מגן מדגם, 

עמדת טעינה המותקנת במקום סכנה מוגברת תוגן ,בנוסף למפורט לעיל באמצעות אמצעי הגנה המתאים לתנאי  (4

 המקום;

 יכללו בתוכן )כחלק ממפרט העמדה מהיצרן( רכיב מפסק מגן בלעדי מסוג לכל שקע טעינה.עמדות הטעינה  (5

 אחד לכל שקע(.) DCעמדות הטעינה יכילו בתוכן שני גלאי זליגת זרם  (6

 על פי תקן המדידה האירופאי הנהוג.  MIDעמדות הטעינה יכילו בתוכן שני מונים ברמת דיוק גבוהה מאושרים   (7

נת ממגע מקרי בחשמל ע״י כיסוי ייעודי של כל הכבלים גם כאשר העמדה פתוחה עמדת הטעינה תהיה מוג (8

 לתפעול שוטף.

 אתר אינטרנט ויישומון ללקוחות הקצה: .7

 על החברה לתפעל על חשבונה אתר אינטרנט ויישומון, שיכללו לפחות את המידע הבא:

 אתר אינטרנט: 7.1.

 יכלול פתרון הרשמה ידידותי למשתמש .7.1.1

 עברית , אנגלית , ערביתיתמוך בשפות :  .7.1.2

 יציג תעריפים עדכניים .7.1.3

 יציג היסטורית טעינה .7.1.4

 יציג מיקומי עמדות חשמליות של החברה המספקת על גבי מפה .7.1.5

 יצירת קשר עם החברה המספקת .7.1.6

 הפקת חשבונית .7.1.7

 פתרון תקלות .7.1.8

 אודות החברה מספקת השירות .7.1.9

 Aיתממשק למערכת עירונית באמצעות ממשק  .7.1.10

 יישומן ללקוחות הקצה .7.2

 היישומון יתמוך בכל סוגי הטלפונים הניידים החכמים ומערכות ההפעלה הפועלות במדינת ישראל .7.2.1

 יכלול פתרון הרשמה ידידותי למשתמש .7.2.2

 יתמוך בשפות : עברית , אנגלית , ערבית .7.2.3



 
 

 
 

 יאפשר תשלום דרך היישומון .7.2.4

 יציג את ההתחברות לעמדת הטעינה בזמן אמת .7.2.5

 יציג תעריפים עדכניים .7.2.6

 היסטורית טעינה .7.2.7

 קומי עמדות חשמליות של החברה המספקת על גבי מפהמי .7.2.8

 יכלול מפה אינטראקטיבית להפניה לעמדה פנויה. .7.2.9

 יצירת קשר עם החברה המספקת .7.2.10

 הפקת חשבונית .7.2.11

 פתרון תקלות .7.2.12

 אודות החברה מספקת השירות .7.2.13

 APIיתממשק למערכת עירונית באמצעות ממשק  .7.2.14

 עבור הרשות:( Dashboardלוח שליטה ) .7.3

 כמפורט בנספח הטכנינתוני שימוש,  .7.3.1

 אבטחת מידע ואבטחת פרטיות: .8

ויגנו על על שלמות המידע ומניעת  SSL/TLSכלל תעברות המידע, בדגש על התשלומים יאובטחו בפרוטוקולי  .1.1

 חשיפה, שימוש או העתקה על ידי גורמים שאינם מורשים.

 PCI DSS ) )Payment Card Industryמערכת הסליקה תאובטח באמצעות מערכת אבטחה העומדת בתקן  .1.2

Data Security Standard . 

וכן בכפוף לתקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(,  1981המידע ינוהל בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התש״א  .1.3

 .2017-תשע״ז

 אחריות .9

האחריות ליישום הנדרש בהנחיות אלו מוטלת על מתכנן העמדות, על מתקינו, על בעליו, על מחזיקו ו/או על  9.1.

 מפעילו, הכל לפי העניין

 זמינות ושימוש .2

 עמדות טעינה ברחוב יפעלו בכל עת ועמדות טעינה בחניון יפעלו במשך שעות פעילות החניון. .9.2

 מהזמן. 90%העמדות נדרשות להיות תקינות לפחות  .9.3

השימוש בעמדות הטעינה יתאפשר באמצעות כרטיס אשראי וללא צורך ברכישת מנוי או באמצעות יישומון  .9.4

 . RFIDיס. וכרט

ניתן יהיה בהיבט הטכנולוגי באמצעות יישומון להוסיף תוכניות למנויים במחירים מוזלים בהשוואה ללקוח  .9.5

 מזדמן.

 נגישות .10

 עמדת הטעינה תהיה נגישה לרכב נכים, כמשמעה בחוק. .10.1

 סימון .11

 העמדה תסומן לפי ההנחיות הבאות: .11.1

דות חניה . רוחב הסימון לכל חניה יהיה לפני כל עמדת טעינה יסומן שטח בצבע ירוק המתאים לשתי עמ .11.1.1

 מטר. 4.5מטר ואורך הסימון יהיה  2.5



 
 

 
 

״ 1871הצבע הירוק יהיה מחומר המתאים לצביעת כבישים מחומר שאינו מחיק. הצבע יהיה תואם לת״י   .11.1.2

 "דרישות  -צבעים, חומרים פלסטיים קרים וחומרים תרמופלסטיים  -חומרים לסימון דרכים-

 ס״מ לפחות. 50מן בלבן ציור של רכב חשמלי בקוטר של במרכז כל חניה יסו .11.1.3

 שילוט ופרסום  .12

 בכניסה למתחם הטעינה יצוין באופן ברור ובולט על גבי שלט כי ישנה עמדה לטעינת רכב חשמלי . .12.1

שילוט הטעינה בתשלום, יצוין באופן ברור ובמיקום בולט, בקרבת עמדות הטעינה, את עלות הטעינה ליחידת  .12.2

 מן.מידה לצרכן מזד

 על גבי העמדות יופיעו פרטי מוקד שירות הלקוחות בצורה ברורה: .12.3

 מספר הטלפון של המוקד. .12.3.1

 שעות הפעילות של המוקד. .12.3.2

 מספר סיריאלי ייחודי לכל עמדה. .12.3.3

 סכימת ההתקנה: .13

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

חשמליים בשטחים  לרכבים( ACעמדות טעינה איטיות )להקמת  מפרט מקצועי - 2חלק יט'

 : ציבוריים

 

 2ק״ו לפחות לשקע/לכבל טעינה מסוג  22בהספק של  ACהעמדות המוצעות הן עמדות מסוג  .1

Type. 

 העמדות יכולות להגיע עם כבל טעינה מובנה או עם שקע טעינה ללא כבל. .2

 שני שקעים/שני כבלים( או בודדות.)העמדות יכולות להיות כפולות  .3

התקנים הישראלי. למען הסר ספק, לא נדרש אישור מטעם על העמדות לעמוד בתקן של מכון  .4

משרד האנרגיה או מכון התקנים ומספיק להצהיר כי העמדות עומדות בתקינה.העמדות 

 שיותקנו יהיו חדשות.

 1.6גירסה  OCPPהתקשורת בעמדות הטעינה תיעשה בשימוש בפרוטוקול תקשורת פתוח  .5

 לפחות.

 המאפשרת שידרוג מרחוק של גירסת התוכנה. over the air upgradeבעמדות נדרשת יכולת  .6

 .APNהעמדות יהיו מחוברות לרשת תקשורת מאובטחת מסוג  .7

 העמדות שיותקנו יתמכו ביכולות הבאות: .8

 קבלת מידע בנוגע לתקינות העמדות בזמן אמת, וניצולת העמדות; .א

 חלוקת עוצמה בין העמדות ובין לוח החשמל לעמדות; .ב

 מרחוק;אתחול העמדות  .ג

 תמחור עלות הטעינה לפי זמן טעינה, ככל שהטעינה בתשלום. .ד

 זמינות

 עמדות טעינה ברחוב יפעלו בכל עת ועמדות טעינה בחניון יפעלו במשך שעות פעילות החניון. .9

 לא כולל חוה״מ(.)באתרים שומרי שבת לא נדרש שהאתרים יהיו זמינים בשבתות וחגים  .10

 מהזמן. 90%-העמדות נדרשות להיות תקינות לפחות ב .11

ימי עסקים מרגע ההתראה, למעט במקרים חריגים, כמו  2כל תקלה בעמדות תתוקן עד  .12

אלא אם דרושים  ימי עסקים, 5משחיתנות ותאונה בהם העמדות צריכות להיות פעילות עד 

 ימים יש ליידע את משרד האנרגיה. 5חלקים מחו״ל. במקרים בהם העמדות מושבתות מעל 

אם הטעינה בתשלום, יצוין באופן ברור ובמיקום בולט, בקרבת עמדות הטעינה, את עלות  .13

 הטעינה ליחידת מידה לצרכן מזדמן.

באמצעות כרטיס אשראי או אם הטעינה בתשלום, השימוש בעמדות הטעינה יתאפשר  .14

 וללא צורך ברכישת מנוי., RFIDבאמצעות יישומון וכרטיס 

 אם הטעינה בתשלום, ניתן להוסיף תוכניות למנויים במחירים מוזלים בהשוואה ללקוח מזדמן. .15

 הזוכה יפרסם, באמצעות אתר ייעודי באינטרנט ו/או יישומון, לפחות את הפרטים הבאים: .16

 מיקום העמדה; .א

 קן בעמדה;הספק מות .ב

 מצב העמדה בזמן אמת (תקינה/לא תקינה, בשימוש/לא בשימוש(; .ג

 שעות פעילות העמדה; .ד

 מחיר הטעינה. .ה



 
 

 
 

לצדדים שלישיים, בממשק תכנות   2.3.8הזוכה יעביר בזמן אמת את הפרטים המופיעים בסעיף   .17

 במידה ויתבקש.(, APIיישומים )

 

 אתר הטעינה

צמודות למקום חניה ייעודי לרכב חשמלי לאורך כל שעות עמדות טעינה שיוקמו בחניון יהיו  .18

 פעילות החניון, ויסומנו בשילוט מתאים.

בערב   18:00עמדות טעינה שיוקמו ברחוב יהיו צמודות למקום חניה ייעודי לרכב חשמלי משעה   .19

 בבוקר לכל הפחות, ויסומנו בשילוט מתאים. 8:00ועד 

ת שקע טעינה אחד יוצמד מקום חניה אחד ולעמדה לכל שקע תוצמד חניה. כך לדוג׳, לעמדה בעל .20

 בעלת שני שקעים יוצמדו שני מקומות חניה.

 החנייה המשמשת את עמדת הטעינה תהיה נגישה לרכב נכים. .21

בכניסה למתחם הטעינה יצוין באופן ברור ובולט על גבי שלט כי ישנה עמדה לטעינת רכב חשמלי  .22

 עלה וגם לאחר סיום ההסכם עם המשרד.בתמיכת משרד האנרגיה, לאורך כל תקופת ההפ

 מוקד שירות לקוחות

הזוכה יפעיל מוקד שירות לקוחות, אשר פרטיו יופיעו בצורה ברורה על גבי העמדות, לפניה בעת  .23

 תקלה. הפרטים שיופיעו יהיו לפחות:

 מספר טלפון של המוקד; .א

 שעות פעילות המוקד. .ב

 העמדה, למעט שבתות וחגים )לא כולל חוה״מ(.המוקד צריך להיות פעיל בשעות פעילות  .24

הנציג המקבל את הקריאה יאבחן את מהות התקלה וימליץ על אופן הטיפול. אם לא הצליח  .25

 הנציג לפתור את התקלה, יישלח טכנאי לצורך תיקון.

 לנציג תהיה אפשרות לניטור העמדות מרחוק ואתחולן מחדש. .26

 האשראי של המתקשר באמצעות הטלפון.במידת הצורך, הנציג יוכל לזכות את כרטיס  .27

כל קריאה שתתקבל במוקד שירות הלקוחות של הזוכה תירשם באופן המאפשר מעקב אחר  .28

 סטטוס הקריאה ואופן טיפולה בפועל עד לסגירתה.

הזוכה יבצע מעקב מסודר אחרי הפניות שמתקבלות במוקד, על מנת לזהות תקלות חוזרות  .29

 בציוד.

 והפקת דוחות לגורמי המשרד בכל עת. לזוכה תהיה אפשרות צפייה .30

 :מועצהדיווחים ל

הזוכה ידווח אחת לחצי שנה, במשך תקופת הפעלת העמדות, אודות נתוני הטעינה ופעילות  .31

 העמדות.

הנתונים יכללו את סך היקף הטעינה, לרבות פילוח שבועי, משך טעינה ממוצעת ללקוח, מספר  .32

מזדמנת ו/או באמצעות מנוי(, עלות טעינה )אם יש(, עלות הטעינה )לקוחות מזדמנים, מספר מנויים 

ממוצעת ללקוח, וכן את אחוז הזמן בו העמדה הייתה מושבתת, אופי התקלות, ומשך הטיפול הממוצע 

 בתקלה.

 למשרד שמורה הזכות לבקש מידע נוסף מהזוכה, ככל שביכולת הזוכה לספקו מבחינה טכנית. .33



 
 

 
 

שמורה הזכות לפרסם כל מידע בנוגע לעמדות הפועלות במשך  מועצה ו/או למשרד האנרגיהל .34

 כל שנות פעילותן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 חשמליים  לרכבים( DCהקמת עמדות טעינה מהירות )ל מפרט מקצועי -3חלק יט'

 

 עמדות הטעינה

כולל( והעמדות ק״ו (לא  150ק״ו ועד  50בהספק של  DCהעמדות המהירות הן עמדות מסוג  .1

ק״ו ומעלה. כל העמדות צריכות לכלול  150בהספק של  DCהאולטרה מהירות הנן עמדות מסוג 

 .CCS 2וכבל טעינה מסוג  CHAdeMOכבל טעינה מסוג 

על העמדות לעמוד בתקן של מכון התקנים הישראלי. למען הסר ספק, לא נדרש אישור מטעם  .2

 היר כי העמדות עומדות בתקינה.משרד האנרגיה או מכון התקנים ומספיק להצ

 העמדות שיותקנו יהיו חדשות. .3

 לפחות.  1.6גירסה    OCPPהתקשורת בעמדות הטעינה תיעשה בשימוש בפרוטוקול תקשורת פתוח   .4

 המאפשרת שידרוג מרחוק של גירסת התוכנה. over the air upgradeבעמדות נדרשת יכולת  .5

 .APNג העמדות יהיו מחוברות לרשת תקשורת מאובטחת מסו .6

 העמדות שיותקנו יתמכו ביכולות הבאות: .7

 קבלת מידע בנוגע לתקינות העמדות בזמן אמת, וניצולת העמדות; .א

 חלוקת עוצמה בין העמדות ובין לוח החשמל לעמדות; .ב

 אתחול העמדות מרחוק; .ג

 תמחור עלות הטעינה לפי זמן טעינה, ככל שהטעינה בתשלום. .ד

 זמינות

 מהזמן. 90%ויהיו תקינות לפחות עמדות הטעינה יפעלו בכל עת,  .8

 באתרים שומרי שבת לא נדרש שהאתרים יהיו זמינים בשבתות וחגים (לא כולל חוה״מ(. .9

ימי עסקים מרגע ההתראה, למעט במקרים חריגים, כמו  2כל תקלה בעמדות תתוקן עד  .10

ימי עסקים, אלא אם דרושים  5משחיתנות ותאונה בהם העמדות צריכות להיות פעילות עד 

 ימים יש ליידע את משרד האנרגיה. 5לקים מחו״ל. במקרים בהם העמדות מושבתות מעל ח

למשל, הנגישות לעמדת הטעינה לא תהיה מותנית )הנגישות לעמדות אינה מותנית בתשלום  .11

בתשלום דמי כניסה לחניון(. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הזוכה רשאי לגבות תשלום עבור טעינת 

 חנייה בעת טעינת הרכב. הרכב או לחלופין על

אם הטעינה בתשלום, יצוין באופן ברור ובמיקום בולט, בקרבת עמדות הטעינה, את עלות הטעינה  .12

 ליחידת מידה לצרכן מזדמן.

אם הטעינה בתשלום, השימוש בעמדות הטעינה יתאפשר באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות  .13

 ללא הצורך ברכישת מנוי., RFIDיישומון וכרטיס 

 הטעינה בתשלום, ניתן להוסיף תוכניות למנויים במחירים מוזלים בהשוואה ללקוח מזדמן.אם  .14

 הזוכה יפרסם, באמצעות אתר ייעודי באינטרנט ו/או יישומון, לפחות את הפרטים הבאים: .15

 מיקום העמדה; .א

 הספק מותקן בעמדה;מצב העמדה בזמן אמת (תקינה/לא תקינה, בשימוש/לא בשימוש(; .ב

 מדה;שעות פעילות הע .ג



 
 

 
 

 מחיר הטעינה. .ד

שלישיים, בממשק תכנות  לצדדים 15 המופיעים בסעיףהזוכה יעביר בזמן אמת את הפרטים  .16

 במידה ויתבקש.(, API)יישומים 

 אתר הטעינה

מסך ההספק הכולל של העמדה, בכל זמן נתון,   100%חיבור החשמל באתר צריך לאפשר ניצול של   .17

 ניצולת. 100%-חיבור קטן יותר הגעה לאלא אם יש אלמנט אגירה המאפשר בשילוב עם 

החניה המשמשת את עמדת הטעינה תהיה זמינה וייעודית לרכב חשמלי לאורך כל שעות פעילות  .18

 העמדה, ובקרבתה יהיה שילוט המורה על כך.

 החנייה המשמשת את עמדת הטעינה תהיה נגישה לרכב נכים. .19

לט כי ישנה עמדה לטעינת רכב חשמלי בכניסה למתחם הטעינה יצוין באופן ברור ובולט על גבי ש .20

 בתמיכת משרד האנרגיה, לאורך כל תקופת ההפעלה וגם לאחר סיום ההסכם עם המשרד.

 מוקד שירות לקוחות

הזוכה יפעיל מוקד שירות לקוחות, אשר פרטיו יופיעו בצורה ברורה על גבי העמדות, לפניה בעת  .21

 תקלה. הפרטים שיופיעו יהיו לפחות:

 טלפון של המוקד;מספר  .א

 שעות פעילות המוקד. .ב

 המוקד צריך להיות פעיל בשעות פעילות העמדה, למעט שבתות וחגים (לא כולל חוה״מ(. .22

הנציג המקבל את הקריאה יאבחן את מהות התקלה וימליץ על אופן הטיפול. אם לא הצליח הנציג  .23

 לפתור את התקלה, יישלח טכנאי לצורך תיקון.

 אפשרות לניטור העמדות מרחוק ואתחולן מחדש.לנציג תהיה  .24

 במידת הצורך, הנציג יוכל לזכות את כרטיס האשראי של המתקשר באמצעות הטלפון. .25

כל קריאה שתתקבל במוקד שירות הלקוחות של הזוכה תירשם באופן המאפשר מעקב אחר  .26

 סטטוס הקריאה ואופן טיפולה בפועל עד לסגירתה.

 הפניות שמתקבלות במוקד, על מנת לזהות תקלות חוזרות בציוד.  הזוכה יבצע מעקב מסודר אחרי .27

 לזוכה תהיה אפשרות צפייה והפקת דו״חות לגורמי המשרד בכל עת. .28

 למועצהדיווחים 

הזוכה ידווח אחת לחצי שנה, במשך תקופת הפעלת העמדות, אודות נתוני הטעינה ופעילות  .29

 העמדות.

ילוח שבועי, משך טעינה ממוצעת ללקוח, מספר הנתונים יכללו את סך היקף הטעינה, לרבות פ .30

מזדמנת ו/או באמצעות מנוי(, עלות )אם יש(, עלות הטעינה )לקוחות מזדמנים, מספר מנויים 

טעינה ממוצעת ללקוח, וכן את אחוז הזמן בו העמדה הייתה מושבתת, אופי התקלות, ומשך 

 הטיפול הממוצע בתקלה.

 מהזוכה, ככל שביכולת הזוכה לספקו מבחינה טכנית.שמורה הזכות לבקש מידע נוסף  מועצהל .31

שמורה הזכות לפרסם כל מידע בנוגע לעמדות הפועלות במשך כל מועצה ו/או למשרד האנרגיה ל .32

 שנות פעילותן.

 



 
 

 
 

 
 

 המועצה המקומית או לחבר המועצה לעובד הצהרה בדבר קרבה משפחתית -חלק כ'
 

 מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים: המועצה המקומית מצפה רמון .1
 

 בע כדלקמן:קו 1950-א)א( לצו המועצות המקומיות התשי"א 103סעיף  .2
")א(חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו 

. לעניין זה מועצהבו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם האו ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." –"קרוב" 

 קובע  ,(3114של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ'  12כלל  .3
 : כדלקמן

חבר מועצה או  -ומית; לענין זה, "חבר מועצה" "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעיסקה עם הרשות המק
 ()ב((."1)5-()ב( ו1)1קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף  

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  .4
זוגו או שותפו -לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן  מועצה"פקיד או עובד של  

 ובשום עבודה המבוצעת למענה." מועצהאו סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם ה

חתית, לפי ההגדות דלעיל, עם פאם יש או אין לך קרבה משבבהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך   .5
 .מועצהה, או עם עובד חבר מועצה כלשהו

 הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .6
, ( לצו המועצות המקומיות3א' ) 103מהוראות סעיף אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט  .7

א' )א( 103מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3לפיהן מועצת המועצה ברוב של 
 "ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.הנ

 

 

 הצהרה

 

המועצה המקומית מצפה ידי -שפורסם על הליךין להשתתף ביאני הח"מ ____________________ המעונ
 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: רמון,

 
הנני לאחר בדיקת מעמדם ונסיבותיהם של כל בעלי הענין במציע והמנהלים במציע, ו ,.קראתי את האמור לעיל1 

 מצהיר:
: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אף אחד מבעלי הענין ו/או המנהלים במציעאין ל מצפה רמון)א(בין חברי מועצת 

 אחות ואף לא סוכן או שותף.
, אין לאחד מאלה המוגדרים ו/או מי ממנהלי המציע המציע ו/או מי מבעלי הענין במציע )ב(בתאגיד שבשליטת

אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל   10במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על  
 או עובד אחראי. 

 .עצהמוזוג, שותף או סוכן העובד ב-בן  למציע ו/או מי מבעלי השליטה במציע ו/או מי ממנהלי המציעאין  )ג(
  
 ג' לעיל:-לענין סעיפים א' 
 . 1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  –"בעל ענין"  

מנכ"ל או סמנכ"ל במציע, או כל נושא משרה אחר הממלא תפקיד בפעילות המציע אשר על פי מהותו  –"מנהל" 
 מקביל למנכ"ל או סמנכ"ל. 

 
, נא מועצהענין בו ו/או מי ממנהליו לבין חבר מועצה או עובד ככל שמתקיימת זיקה בין המציע ו/או מי מבעלי ה

 פרט מהות הזיקה:
              
               
 

יימצא כי למציע ו/או למי מבעלי הענין בו תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם  מועצה.ידוע לי כי ועדת המכרזים של ה2 
כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה מועצה עצה ו/או לעובדי הו/או למי ממנהלי המציע מתקיימת זיקה למי מחברי המו

 לא נכונה.
 



 
 

 
 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת..3                 
 ולראיה באתי על החתום: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _______________  חתימת המציע: _______________  תאריך: ___________  שם המציע:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 חוזה  – חלק כא' 
 

 התקשרות הסכם

 2020שנערך ונחתם במצפה רמון ביום ________ לחודש __________ 

 -בין-

 המועצה המקומית מצפה רמון 

 א', מצפה רמון 2סלעית מרח׳ נחל 

 "המועצה"()להלן: 

 -לבין  -

  _________________________ שם מלא

  ________________________ מס׳ זיהוי

  __________________________ כתובת

  ___________________________טלפון

  ___________________________ פקס

  __________________________ דוא״ל

 "הקבלן"()להלן: 

 מצר שני;

 ״המכרז״(;לביצוע הפרויקט )להלן:  17/2020פרסמה את מכרז פומבי מס׳  מועצהוה  הואיל 

 ;והצעתו נבחרה כזוכה (,7ב כנספח ב׳והקבלן הגיש הצעה במסגרת המכרז )מצ״  והואיל

 והקבלן הסכימו ביניהם כי על כל עבודה שתוטל על הקבלן, באמצעות הזמנת עבודה בכתב  מועצהוה  והואיל

שתוצא לכל עבודה בנפרד, אם וככל שתוצא לו הזמנה כנ״ל, יחולו כל הוראות חוזה זה, בצוותא 

 חדא עם ההוראות הספציפיות שתפורטנה בכל הזמנה, והכל כמפורט בחוזה זה להלן;

;ל הכתב את פרטי ההתקשרות ביניהםוברצון הצדדים להעלות ע  והואיל 

 ;דאח דמצ 
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 :ןלהלדן הצדדים כיה בנותהכך הוצתה הוסכם ולפי

 :שרותקעיקרי ההת .1

הקובע את ההוראות ואת "חוזה מסגרת", מוסכם במפורש בין הצדדים, כי חוזה זה הינו בבחינת  .1.1

שתוצא לו בכתב על ידי הזמנת עבודה אך ורק על פי  -התנאים לביצוע כל עבודה שתוטל על הקבלן 

 , אם וככל שתוצא הזמנה כנ״ל ובכפוף להוצאת כל הזמנה כנ״ל.מועצהה

להסרת הספק; מובהר כי משמעות המונח "הזמנה" או "הזמנת עבודה" בחוזה זה; הינה אך ורק 

הזמנת עבודה קונקרטית המתייחסת לעמדת טעינה מסוימת או כמה עמדות טעינה מסוימות יחדיו; 

 .מועצה; ורק הזמנת עבודה כאמור תחייב את הןלקבל מועצהאשר הוצאה בכתב על ידי ה

מו, לקבל עבודה ו במכרז או מעצם חתימת חוזה זה עמוסכם במפורש, כי הקבלן אינו זכאי, מעצם בחירת .1.2

העבודות מכוח חוזה זה, וכי הוצאת כל הזמנת עבודה מכוח חוזה זה, כמו גם היקף העבודות  כלשהי מן

הכלולות בכל הזמנת עבודה ומועדי ביצוען ו/או כל יתר תנאי העבודות, הינם בשיקול דעתה הבלעדי של 

על כל , וכפופים גם לתנאים נוספים )כגון קבלת מענק ייעודי וכדומה(, והקבלן מוותר בזאת מועצהה

 ו/או כלפי מי מטעמה בגין כל עילה הקשורה באמור לעיל. מועצהתביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי ה

על כל העבודות ועל כל עבודה נשוא כל הזמנת עבודה כנ״ל יחולו כל תנאי המכרז וכל תנאי חוזה זה  .1.3

התנאים הספציפיים של (, ביחד עם  הנוספים, חלק ג׳ למסמכי המכרז)לרבות אלה הנכללים ב״מסמכים  

 אותה עבודה, כפי שיפורטו בכל הזמנת עבודה.

תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך  מועצהמבלי לגרוע מכל האמור, מוסכם במפורש כי ה .1.4

שינויים מהוראות חוזה זה בכל הזמנה ספציפית, כפי שיירשמו באותה הזמנה, בהתאם לתנאי אותה 

 ים מקצועיים וענייניים הקשורים לאותה עבודה.עבודה ו/או בהתאם לשיקול

מובהר ומוסכם במפורש, כי עמידה בלוחות הזמנים מהווה תנאי מהותי לחוזה, ולכן הקבלן מתחייב  .1.5

להשלים את הביצוע של כל עבודה שאליה יידרש, על פי כל תנאי ומסמכי החוזה, בתוך פרק הזמן שייקבע 

 במסגרת אותה הזמנה.

 כללי .2

 זה וההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים המצורפים לחוזה זה, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.המבוא לחוזה 

 הגדרות ופרשנות .3

בחוזה זה, תהא למונחים שלהלן המשמעות כמוגדר בצידם, אלא אם כן עולה משמעות אחרת מהקשר  .3.1

 הדברים:

 .המועצה המקומית מצפה רמון -״ מועצה״ה

  או מי שהוסמך על ידיו. מועצהמנכ״ל ה -״המנהל״ 
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₪ )כולל מע״מ( עבור אספקה, הקמה והפעלה  11,250של מענק כספי בסך   -מענק" "

₪ )כולל מע"מ( עבור  112,000מענק כספי בסך של וכן  ACן כל מתקשל 

 מועצהשנים, לו זכאית ה  5למשך      DCכל מתקן  אספקה, הקמה והפעלה של  

משרד האנרגיה, וסכום המענק בגין אספקה,  ה שנחתם בינה לביןזעל פי חו

הינו בסך של  (AC+DC) שנים של כלל המתקנים 5הקמה והפעלה למשך 

 ₪ )כולל מע״מ(. 269,000

לזמן, בכתב, על ידי המנהל לפקח על ביצוע העבודות או  מזמןמי שימונה,   -״המפקח״ 

 כל חלק מהן.

 מדגם עמדהלרכב חשמלי שקעים כ"א(  2בעלות )( AC)עמדות טעינה איטיות  2 -״המתקנים״                         
עמדות טעינה  2וכן  בהצעת הקבלן במכרז, על כל רכיביהן כפולה, כמפורט

 .לרכב חשמלי כמפורט בהצעת הקבלן במכרז, על כל רכיביהן( DCמהירות )

 תכנון, אספקה, הקמה/התקנה, הפעלה ואחזקה של מתקן מסוים וכן מתן -״עבודה״ 

 אחריות ושירות בהתאם להוראות החוזה.

תכנון, אספקה, הקמה/התקנה, הפעלה כל הנדרש מהקבלן על פי החוזה לצורך  

 ואחזקה של המתקנים.

מדד תשומות הבנייה המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

 ולמחקר כלכלי.

למדד הידוע   ]יושלם בהתאם  .15/6/2020  שפורסם ביום,  2020  מאי  חודשמדד  
 .במועד החתימה על החוזה(

 

פירושו החוזה, על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים, לרבות 
המפרטים, כתב הכמויות, התכניות, התנאים המיוחדים וכל מסמך מכל מין 
וסוג שהוא שיצורף לחוזה בעתיד, ולרבות מפרטים נוספים ו/או תכניות נוספות או 

 תכניות משנות, ולרבות כל מסמכי המכרז.

 על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ״ל.חוק הפרשנות יחול  .3.2

הכוונה כנגד מנסחו, אלא לפי  -משמעות -במקרה של סתירה, ספק, אי וודאות או דו -החוזה לא יפורש  .3.3

העולה ממנו, וללא כל הזדקקות לכותרות, לכותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי משנה.

 הנספחים לחוזה: .4

 תעודת סיום - 1ב'נספח 

 נוסח ערבות בנקאית - 2'נספח ב

 הצהרה על חיסול תביעות - 3'נספח ב

 נספח ביטוח + אישור על קיום ביטוחים - 4ב'נספח 

 פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בתנאי החוזה - 5ב' נספח

 ]יצורף בהמשך[פרוטוקול מפגש משתתפים  -6ב'נספח 

 - ״העבודות״

 -״מדד״

 -״מדד הבסיס״ 

 -״החוזה״ 
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 ]תצורף בהמשך[הצעת הקבלן במכרז  - 7ב'נספח 

 הנחיות רשות החשמל להתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי - 8ב'נספח 

 מפה של מיקומי עמדות הטעינה - 9ב'נספח 

 114/2018מספר    יםקורא  ותבמסגרת קול  המועצה המקומית מצפה רמוןמסמכי הצעת   -  01ב'נספח  

( DCומהירות )( AC)להקמת עמדות טעינה איטיות  של משרד האנרגיה 116/2018-ו

 .לרכבים חשמליים בשטחים ציבוריים

המקומית מצפה מועצה  בין משרד האנרגיה ל  21/8/2019  ומיום 11/9/2019מיום    יםחוז -  11ב'נספח  

 -ו 114/2018מספר  יםקורא ותבקול מועצהה להוצאתה לפועל של זכיית רמון

116/2018. 

 ]איננו מצורף[תקנים ישראליים במהדורתם המעודכנת  - 13ב'נספח 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .5

להתקנת הקבלן מצהיר כי הוא בעל תעודת הסמכה מיצרן המתקנים או מהיבואן הראשי שלהם, הן  .5.1

 המתקנים והן לאחזקתם השוטפת.

הקבלן מצהיר בזה כי יש לו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הניסיון והכישורים הדרושים  .5.2

 לביצוע העבודות ולמילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה.

ום כל הקבלן מצהיר כי אין כל מניעה חוזית ו/או משפטית ו/או אחרת להתקשרותו בחוזה זה, ולקי .5.3

התחייבויותיו על פיו, וכי התקשרותו בחוזה זה נעשית לאחר שהתקבלו אצלו כדין כל ההחלטות 

 הדרושות לכך בהתאם למסמכי התאגיד )ככל שהקבלן הינו תאגיד( ו/או הוראות הדין.

הקבלן מצהיר כי יש בידיו אישורים עפ״י חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  .5.4

 על תקנותיו, לרבות אישור על ניהול ספרים וכי הוא מנהל ספרים כחוק., 1976-בות מס(, התשל״וחו

את כל המידע והפרטים, שהיו דרושים לו לבדיקת כדאיותו   מועצההקבלן מצהיר כי הוא ביקש וקיבל מה .5.5

ויכולתו להתקשר בחוזה זה וכי הוא ערך את כל התחשיבים והבדיקות הקשורים לצורך ביצוע העבודות 

 טרם הגשת הצעתו במכרז ולצורך בחינת יכולתו לבצע את התחייבויותיו עפ״י החוזה וכדאיות ביצוען.

רשאית להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את כל זכויותיה בחוזה  ועצהמהקבלן מצהיר, כי ידוע לו שה .5.6

 זה, בהתאם למפורט בחלק "הסבת זכויות והתחייבויות" בהמשך חוזה זה להלן.

מובהר במפורש, כי הקבלן יהא אחראי מכל בחינה שהיא, לרבות מבחינה משפטית אזרחית ו/או פלילית,  .5.7

 ע העבודות.בקשר לכל תביעה ו/או דרישה הנובעת מביצו

ו/או כלפי  מועצההקבלן מצהיר בזה ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה .5.8

בגין כל תביעה ו/או כתב אישום שיוגש נגדו בשל הפרת התחייבויותיו כאמור לעיל, וכן  משרד האנרגיה

מי מטעמן בגין כל נזק,  וכלמשרד האנרגיה ו/או את  מועצהמתחייב הקבלן לפצות ו/או לשפות את ה

 לרבות כל תביעה או כתב אישום, שיוגש נגדן או כנגד טי מטעמן בכל עילה הקשורה לביצוע העבודות.

 הקבלן מתחייב כי לא תיגרם פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור אגב ביצוע העבודות. .5.9

החוזה לעניין המתקנים, הקבלן מצהיר ומתחייב כי כל תוספת/שינוי/סטייה מהאמור בכל מסמכי  .5.10

 מראש ובכתב. מועצהאחזקתם ואופן ביצוע העבודות, ייעשו אך ורק בכפוף לאישור ה
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הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך שיתוף פעולה עם קבלנים ו/או ספקים ו/או גורמים נוספים, ככל  .5.11

 עמה.ו/או מנהל הפרויקט מט מועצהשיהיו גם הם באתרי העבודות, והכל עפ״י הנחיות ה

 מועצההקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שהפרה של סעיף זה תהווה הפרה יסודית של החוזה, המזכה את ה .5.12

בביטול החוזה ללא צורך בהודעה מוקדמת, וזאת מבלי לגרוע מכל תרופה ו/או זכות אחרת העומדת 

 עפ״י כל דין ו/או עפ״י החוזה. מועצהלזכות ה

כמו   ₪.  5,918.16כי המועצה שילמה מקדמות עבור הזמנת חיבור לחברת החשמל בסך של    קבלןידוע ל .5.13

כי הזוכה במכרז ישיב לידי המועצה את הסך הנ"ל וכל סכום נוסף שתדרש המועצה  כן ידוע לקבלן

במועד לשלם לחברת החשמל בעבור החיבור ₪  50,000-אשר למיטב ידיעת המועצה עומד על סך כ

 זה. חתימה על ההסכם

5.14.  

 העסקת קבלו משנה .6

ידי  מובהר במפורש, כי העסקת כל קבלן משנה, ככל שיועסק על ידי הקבלן, תהיה טעונה אישורו מראש על

 , ואין בכך כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לביצוע כלל העבודות על פי כל תנאי החוזה.מועצהה

 תקופת החוזה .7

החודשים הראשונים  12מיום חתימתו על ידי החברה, כאשר חודשים  60תהיה למשך תקופת החוזה  .7.1

המתקנים וחיבורם לרשת החשמל כך שניתן יהיה להשתמש בהם לייעודם הקמת מתוכה הינם לצורך 

, הינם הקמתו ביחס לכל מתקו החל ממועד השלמת חודשים נוספים, 60ו־"תקופת ההקמה"(, )להלן: 

 "תקופת ההפעלה"(.לצורך הפעלה ואחזקה של המתקן )להלן: 

על החוזה וכתנאי   מועצהעל הקבלן להמציא את הערבות הבנקאית )כמפורט בהמשך(, כתנאי לחתימת ה

 לכניסתו של החוזה לתוקף.

 

תהיה הזכות )האופציה( להאריך את החוזה בתקופת הפעלה נוספת  בלבדמועצה על אף האמור לעיל, ל .7.2

 יום לפני תום תקופת ההפעלה 45-חודשים, וזאת בהודעה בכתב שתשלח לקבלן עד לא יאוחר מ 60של 

 המקורית.

הוארכה תקופת החוזה לתקופה נוספת, כאמור לעיל, יחולו כל הוראות חוזה זה על אותה התקופה  .7.3

ע את העבודות כאמור בחוזה זה על פי כל תנאיו במשך כל תקופת החוזה והקבלן יהיה חייב לבצ

 שהוארכה.

ד מבלי לגרוע מכל הוראות החוזה, במקרה של פטירת הקבלן או הכרזתו כפושט רגל או פירוק התאגי .7.4

)במקרה שהקבלן הינו תאגיד(, ו/או במקרה של אירוע כלשהו אשר בעקבותיו לא יוכל הקבלן, לפי שיקול 

רשאית להביא החוזה לידי סיומו או   מועצה, למלא עוד אחר הוראות החוזה, תהיה המועצהדעתה של ה

 .מועצההכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ה -להמשיך בביצועו עם חליפו של הקבלן, לפי העניין 

ת בסיום ההתקשרות בין הקבלן לבין המועצה, מכל סיבה שהיא, יעביר הקבלן את הבעלות על עמדו .7.5

הטעינה, כשהן במצב תקין וכשירות להפעלה ומוני החשמל והמערכת, לידי המועצה ו/או לידי הגורם 

 אליו המועצה תורה לו להעביר. 

 כללי -ביצוע העבודות  .8
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הנוספים )חלק ג׳ למסמכי המכרז( ובהתאם להוראות הקבלן יבצע כל עבודה בהתאם לחוזה ולמסמכים   .8.1

 או המפקח. המועצהכן קיבל הנחיות אחרות מהזמנת העבודה הרלוונטית, אלא אם 

 המתקנים שיסופקו יהיו חדשים, ועליהם לעמוד בתקן של מכון התקנים הישראלי ובתקן האירופי. .8.2

על המתקנים שיסופקו לאפשר לצרכן להזמין טעינה המחושבת לפי כמות ק״ו ולפי משך זמן להטענה,  .8.3

כאמור, תישלח הודעה לצרכן המעדכנת אותו כי הטעינה כאשר עם הפסקת או סיום הטעינה המוזמנת 

 הופסקה או הסתיימה וכי הוא מתבקש לפנות את המתקן.

הקבלן מתחייב כי אופן ושיטות העבודה שלו וכן החומרים והציוד שיעשה בהם שימוש לצורך ביצוע  .8.4

 ת מושא החוזה.העבודות, עומדים בדרישות כל דין ו/או תקן החלים בישראל על עבודות מסוג העבודו

 מועצה, יודיע על כך הקבלן למנהל ולעם השלמת התקנת המתקנים הנדרשים בהתאם לכל הזמנת עבודה .8.5

 בהודעה בכתב ויזמן את המפקח לבדיקה.

, מועצהיובהר, כי השלמת הקמתו של כל מתקן על פי כל הזמנת עבודה מותנית בקבלת אישור מטעם ה

הקמת המתקן. מובהר, כי אישור כאמור יינתן ורק מועד קבלת האישור כאמור ייחשב כמועד השלמת 

חתומה ע״י המפקח,  (,1ספח ב׳נתעודת הסיום )את  מועצהרק לאחר המצאת הקבלן ל מועצהע״י ה

המהווה את אישור המפקח כי כל העבודות הנכללות באותה הזמנת עבודה בוצעו בהתאם להוראות 

תהא רשאית לתת אישורה לקבלן כאשר הוא מותנה בתנאים אותם  מועצה. כמו כן מובהר, כי ההחוזה

 יהיה על הקבלן למלא.

ה על הרהצ(, 1יום ממועד המצאת תעודת הסיום )נספח ב׳  30, בתוך מועצההקבלן מתחייב להמציא ל .8.6

 (.3ספח ב׳נחיסול תביעות )

 ביצוע עבודות התכנון, האספקה וההקמה .9

לעניין   מועצהיתכנן את אופן ביצוע הקמת המתקנים בהתאם לדרישות מסמכי המכרז, הנחיות ההקבלן   .9.1

קבלת הרשאות ורישיון לביצוע )ככל ויידרש היתר בנייה, יהיה על הקבלן לטפל בקבלת ההיתר(, הנחיות 

קבלת תאגיד המים והביוב העירוני, הנחיות רשות החשמל, תיאום והנחיות חברת החשמל, והכל בכפוף ל

 לכך מבעוד מועד. מועצהאישור ה

בקשה לקבלת הרשאה ורישיון לביצוע לצורך ביצוע  מועצההקבלן יכין ויגיש לגורמים הרלוונטיים ב .9.2

העבודות )לרבות תכנית חשמל ערוכה בידי מהנדס חשמל, תוכנית תנועה וחניה ערוכה בידי יועץ תנועה, 

תוכנית, מסמך או אישור נדרשים נוספים כפי שיידרשו   יועץ בטיחות, חוות דעת מנהל אגף גנים ונוף וכל

ו/או חברת החשמל ו/או כל גורס אחר שיידרש(, ויישא על חשבונו במלוא העלויות  מועצהעל ידי ה

 הכרוכות בכך, לרבות תשלום אגרות וכדומה.

 הקבלן יספק את כל הנדרש לשם הקמת המתקנים, בהתאם להוראות מסמכי המכרז, על חשבונו. .9.3



 

 

 -ר -

מקומות ב(, 10למסמכי המכרז מצורפת מפה של מיקומי המתקנים )נספח ב׳ - מיקום המתקנים .9.4

, מועצהה יוצעו ויתוכננו על ידי הקבלן באישור מקוםהמיועדים לכך, כאשר המיקומים המדויקים בכל 

 משרד האנרגיה וחברת החשמל.

מיקומים אחרים להקמת המתקנים, לפי שיקול דעתו, ואלה יהיו  מועצההקבלן יהיה רשאי להציע ל .9.5

 והסכמת משרד האנרגיה. מועצהכפופים לאישור ה

תהיה רשאית להורות לקבלן, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל מתקן מסוים ו/או  מועצהה .9.6

 להעתיק את מיקומו, ובמקרה כזה הקבלן יידרש לעשות כן, על חשבונו.

המתקנים יותקנו בצמוד למקומות חניה ייעודיים לרכב חשמלי )לרבות נגישות לרכב נכים( ויסומנו  .9.7

 גם כי המתקן הוקם בתמיכת משרד האנרגיה. בשילוט מתאים, על גביו יצוין

 , אחת לשבועיים.מועצהדיווחים על התקדמות העבודה, באופן שתורה ה מועצההקבלן יעביר ל .9.8

, כאשר העיצוב )של המיתוג( יסופק לו מועצההקבלן יידרש למתג את כל המתקנים במיתוג לטובת ה .9.9

 בהמשך בהתאם למבנה של כל מתקן.

של המתקן ( as made)תוכניות לאחר ביצוע  מועצהתקן, יעביר הזוכה לעם השלמת הקמתו של כל מ .9.10

אישור חשמלאי בודק לתקינות  מועצהושל רשת התשתית )שעל גביה יוקמו המתקנים(, וימציא ל

 המתקנים.

 העבודות יבוצעו בהתאם להוראות החוזה ונספחיו. .9.11

 ביצוע עבודות ההפעלה והאחזקה .10

ימים  364ימים בשבוע,  7שעות ביממה,  24הקבלן יתפעל ויתחזק את המתקנים באופן שוטף ורציף,  .10.1

 בשנה )מלבד במהלך יום הכיפורים(.

כל תקלה במתקנים תתוקן בתוך שני ימי עסקים מרגע ההתראה, לכל היותר, מלבד במקרים של תאונה  .10.2

לכל היותר )אלא אם כן דרושים לשם כך או השחתה, שאז יבוצע התיקון בתוך חמישה ימי עסקים 

(. במידת הצורך, הקבלן מועצהחלפים מחו״ל, שאז תוארך תקופת התיקון בהתאם, בכפוף לאישור ה

 יחליף את המתקן )או חלקו( הפגום במתקן )או חלק( חדש על חשבונו.

₪ )כולל מע״מ(   150בתשלום בסך    מועצהיודגש כי אי עמידה בלוחות הזמנים הללו תהיה כרוכה בפיצוי ה .10.3

 בגין כל יום )או חלקו( של איחור.

  .הקבלן יחייב ויגבה מהצרכנים השונים את מחיר הטעינה בהתאם להצעתו לעניין מחיר המכירה לצרכן .10.4

עדכון המחיר יבוצע אחת לשנה, באופן נומינלי, בהתאם לעדכון תעריף החשמל. בנוסף, חלקו של המחיר  .10.5

מדד המחירים  -דכן אחת לשנה בהתאם לעליית מדד יוקר המחיה לצרכן אשר איננו עלות החשמל יעו

 לצרכן )מובהר כי רק עלייה במדד תגרור עדכון, ואילו ירידה במדד לא תגרור עדכון(.

 מראש. מועצההפחתה או ייקור המחיר מעבר לשיעור העדכון האמור, יהיו כפופים לאישור ה .10.6
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הקבלן ישלם את התשלומים השוטפים לחברת החשמל בגין צריכת החשמל בכלל המתקנים מידי חודש  .10.7

 בחודשו.

הקבלן יידרש לפרסם, באמצעות אתר אינטרנט ייעודי וכן יישומון, את הפרטים הבאים: מיקום  .10.8

המתקנים, ההספק הקיים בהם, שעות פעילותן ומחיר הטעינה, וכן פרטים בדבר מצבם בזמן אמת 

 "תקין" או "לא תקין", "בשימוש" או "לא בשימוש"(.)

, בממשק תכנות מועצההקבלן יעביר בזמן אמת את הפרטים הללו לצדדים שלישיים, על פי הנחיית ה .10.9

 (.API)יישומים 

הקבלן יפעיל מוקד שירות לקוחות לטיפול בפניות צרכנים בעניין תקלות, אשר פרטיו ומספר הטלפון  .10.10

ה על גבי המתקנים. המוקד יפעל לאורך כל זמני הפעילות של המתקנים, כמפורט שלו יופיעו בצורה ברור

לעיל. למוקדן תהיה האפשרות לנטר את המתקנים מרחוק ולאתחלם מחדש. אם לא הצליח המוקדן 

לפתור את התקלה, יישלח טכנאי לצורך ביצוע התיקון בשטח. במידת הצורך, המוקדן יוכל לזכות את 

ונה באמצעות הטלפון. כל הקריאות במוקד השירות תתועדנה באופן המאפשר כרטיס האשראי של הפ

בקרה ומעקב אחר סטטוס הקריאות ואופן הטיפול בהן בפועל. הקבלן יבצע מעקב מסודר אחר הפניות 

לקבל ולצפות בדוחות המוקד   מועצההמתקבלות במוקד על מנת לזהות תקלות חוזרות. הקבלן יאפשר ל

וינפיק להן דוחות מוקד בכל עת שיידרש לכך (  on line)המציגים את מצב העמדות והטעינה בזמן אמת  

 .מועצהלצורך כך, יתקין הקבלן עמדות צפייה במשרדי העל ידן. 

דוחות חצי שנתיים אודות נתוני הטעינה ופעילות   מועצהבהתאם לדרישת משרד האנרגיה, הקבלן יגיש ל .10.11

המתקנים )עבור כל אחד בנפרד(. הנתונים יכללו את סך היקף הטעינה, לרבות פילוח שבועי, משך טעינה 

ממוצע, מספר צרכנים מזדמנים, מספר מנויים, עלות הטעינה )מזדמן/מנוי(, עלות טעינה ממוצעת, וכן 

אופי התקלות ומשך הטיפול הממוצע בתקלה. הקבלן מתחייב לנפק אחוז הזמן בו המתקן היה מושבת,  

נתונים ו/או דוחות נוספים על פי דרישת משרד האנרגיה, ולמשרד האנרגיה שמורה הזכות  מועצהל

 לפרסם כל מידע בנוגע למתקנים במשך כל תקופת הפעלתם.

לתם ותחזוקתם לידי בתום תקופת ההתקשרות ימסור הקבלן את המתקנים ואת כל הנדרש להמשך הפע .10.12

)לרבות חומרה ותוכנה(, במצב תקין ושמיש, לרבות העברת מוני החשמל בחברת החשמל  מועצהה

 .מועצהלבעלות ה

 העבודות יבוצעו בהתאם להוראות החוזה ונספחיו. .10.13

 הזמנת עמדות טעינת נוספות -הגדלת ההתקשרות  .11

תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להגדיל את היקף ההתקשרות עם הקבלן, בעד  מועצהה .11.1

 ., בהתאם להצעת הקבלןמתקנים נוספים

בתשלום "דמי חיבור לחשמל" לחברת החשמל  מועצהככל ותממש את זכותה הנ״ל )או חלקה(, תישא ה .11.2

ההקמה, ההפעלה והאחזקה  בגין המתקנים הנוספים, והקבלן יישא במלוא עלויות התכנון, האספקה,

 בהתאם לתנאי ההתקשרות. יםשל המתקנים הנוספ

בשום עלות   מועצהלהבהרה והסרת הספק, מלבד תשלום דמי החיבור לחשמל כאמור לעיל, לא תישא ה

 נוספת ולא תשלם לקבלן שום תשלום נוסף.

לה על פרק זמן ככל ותממש את זכותה הנ״ל )או חלקה(, תקופת ההקמה של המתקנים הנוספים לא תע .11.3

ימים( ממועד תחילת אספקת החשמל לאותם מתקנים, ותקופת ההפעלה של מתקנים  60)של חודשיים 

 חודשים( ממועד הקמתו של כל מתקן וחיבורו לרשת החשמל. 60)אלה תעמוד על חמש שנים 
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להאריך את תקופת  מועצהבכפוף לעמידת הקבלן בתנאי המכרז והחוזה במלואם, תהיה רשאית ה

שנות הפעלה נוספות, על פי שיקול ( 5)תקשרות עם הזוכה בנוגע למתקנים הנוספים בעד חמש הה

 דעתה הבלעדי.

בהתאם לתנאי החוזה והמסמכים  םתקשרות בגין המתקנים הנוספים היניובהר ויודגש כי תנאי הה .11.4

  .לעניין מחיר המכירה לצרכן לרבותהנוספים )חלק ג׳ למסמכי המכרז(, 

אינה מחויבת להזמין מהקבלן מתקנים נוספים כלשהם, והיא תהיה  מועצהלהבהרה והסרת הספק, ה .11.5

אחרים מגורמים אחרים, וזאת מבלי /םעתה הבלעדי, להזמין מתקנים נוספירשאית, על פי שיקול ד

 ד האנרגיה.ו/או משר מועצהשלקבלן תהיה טענה ו/או תביעה כלשהי בשל כך כלפי ה

תהיה רשאית להורות על שינויים בהיקף ו/או תכולת העבודות  מועצהבלי לגרוע מהוראות החוזה, המ .11.6

ו/או המתקנים, מכל טעם שהוא ובכלל זה )אך לא רק( מטעמי תקצוב ו/או בשל היעדר רישוי כנדרש 

 כך. בדין, והכל על פי שיקול דעתה, וזאת מבלי שתקום לקבלן עילה לפיצוי כלשהו בשל

 יונותכוח אדם, חומרים, ציוד וריש .12

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי עומד לרשותו וכי יעמוד לרשותו במשך כל תקופת החוזה, כוח אדם  .12.1

מהימן, בעל הכשרה מקצועית, ידע, מיומנות וניסיון, וכן הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח 

ההשגחה עליהם, אמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר האדם הדרוש לביצוע מלוא העבודות, את 

 הכרוך בכך.

הקבלן יהיה אחראי להוציא בעצמו ועל חשבונו את כל הרישיונות וההיתרים הדרושים לביצוע העבודות  .12.2

וכן להעסיק על חשבונו את כל אנשי המקצוע הנדרשים )לרבות יועץ חשמל, בודק חשמל, יועץ תנועה, 

 וכיו״ב(.יועץ בטיחות, אגרונום 

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, את כל הציוד, הכלים, האביזרים, המתקנים, החומרים וכל  .12.3

אמצעי העבודה האחרים מכל סוג שהוא הדרושים לביצוען היעיל של כל העבודות לפי לוחות הזמנים 

 שנקבעו.

 ופיקוח המועצהסמכויות  .13

עמה, לרבות המנהל ו/או המפקח, להגיע תהא רשאית, באמצעות כל אדם שהורשה לכך מט מועצהה .13.1

לאיזה מאתרי העבודות בכל עת שהיא כדי לוודא קיומן של הוראות החוזה על ידי הקבלן, והקבלן 

 יאפשר ויסייע לכל גורם כנ״ל לוודא קיומן של הוראות החוזה כאמור.

ודות ההתקנה ו/או המנהל ו/או המפקח רשאים להמציא לקבלן, מזמן לזמן, במהלך ביצוע עב מועצהה .13.2

ו/או במהלך תקופת ההפעלה/אחזקה, הוראות ו/או עדכונים לביצוע כל העבודות, והקבלן מתחייב 

 למלא אחר ההוראות לשביעות רצונם המלאה.

המפקח רשאי לדרוש את הפסקת עבודתו של כל עובד, קבלן משנה, מנהל עבודה ו/או מועסק אחר של  .13.3

 המפקח ו/או שטיב עבודתו אינו משביע רצון.הקבלן, במידה ואינו נשמע להוראותיו של 

המועצה ו/או מי מטעמה אשר יינתן לו אישור לכך, יהיו רשאים לפרסם על גבי עמדות הטעינה פרסומים  .13.4

 שונים.

 

הקמת סככות ו/או  -המועצה תהא רשאית לעשות כל שימוש בשטח עמדות הטעינה לרבות אך לא רק .13.5

עדי ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד המועצה גגות סולאריים, בהתאם לשיקול דעתה הבל
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 בעניין זה.

 אחריות וביטוח .14

הקבלן יהא אחראי, אחריות מלאה ומוחלטת, לכל ובגין כל תאונה, חבלה או נזק, איזה שהוא, בלי יוצא  .14.1

ו/או מי שבא מטעמה ו/או לאדם אחר כלשהו,  ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה מועצהמן הכלל, שייגרמו ל

לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שליחיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר 

ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, מביצוע העבודות, ו/או ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או 

ם, במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה. שליחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורי

ו/או את הניזוק)ים(, לפי העניין, בכל דמי הנזק שיגיעו למי מהם. הקבלן  מועצההקבלן יפצה את ה

, עובדיה, שלוחיה ואת מי שבא מטעמה, מכל אחריות וחבות לכל מועצהמשחרר לחלוטין ומראש את ה

נזק כנ״ל אשר אירעו כתוצאה מהרישא לסעיף זה, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש,   ובגין כל תאונה, חבלה או

 בכל עילה שהיא.

מובהר כי לא יהא בביצוע העבודות באמצעות קבלן משנה כדי לפטור את הקבלן ו/או לגרוע מאחריותו 

ולטיבן. והתחייבויותיו עפ״י החוזה, לרבות אחריותו לביצוע העבודות בהתאם לחוזה ולהוראות כל דין 

כל מעשה או מחדל או הפרה אחרת של הוראה מהוראות החוזה ע״י מי מעובדיו של הקבלן, קבלן/ני 

משנה, מנהל/י עבודה וכל מי שיועסק ע״י הקבלן, ייחשבו כמעשה, או מחדל או הפרה אחרת מצד הקבלן, 

 והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה, מחדל או הפרה אחרת, כאמור.

לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשרותו,   הקבלן מתחייב .14.2

כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו שנגרמו לו תוך כדי ו/או עקב העבודות ו/או ממעשה או מחדל הקשורים, 

 במישרין או בעקיפין, בביצוע התחייבויות הקבלן על פי החוזה.

לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק בשרותו, היה ואחריות הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי,  .14.3

או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו להם תוך   1968כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(,  

כדי ו/או עקב ההתקנה ו/או ההפעלה ו/או האחזקה של המערכת, וכן לנזקים שייגרמו ממעשה או מחדל 

יו ו/או שליחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים, במישרין או בעקיפין, בביצוע של הקבלן ו/או עובד

ו/או עובדיה ו/או שלוחיה, ו/או מי שבא מטעמה  מועצהקבלן על פי החוזה. אם תיתבע ההתחייבויות ה

ו/או מטעם המדינה )משרד האנרגיה( על נזק שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא על הקבלן לסלק את 

 התביעה כנגדן או לשלם כל סכום שייפסק לחובתן ו/או לחובת מי מהן על ידי בית משפט בפסק דין סופי.

על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל  מועצההקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות בשלמות את ה .14.4

י שבא מטעמה עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מ

לעיל,   341.-ו  ,141.ו/או מטעם המדינה )משרד האנרגיה(, בגין כל תאונה, חבלה או נזק כמפורט בסעיפים  

לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, לרבות הוצאות משפטיות שייגרמו להן במהלך תקופת ההתקשרות על פי 

 החוזה.

הקבלן יהא אחראי, אחריות מלאה ומוחלטת, לכל אובדן ו/או פגיעה ו/או נזק, מכל מין וסוג שהוא,  .14.5

טבע, והוא מתחייב שייגרמו למערכות במהלך תקופת ההתקשרות על פי החוזה, לרבות כתוצאה מנזקי 

לתקנם ללא דיחוי.
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 ביטוחים .15

מבלי לגרוע מהתחייבות ואחריות הקבלן על פי החוזה ו/או על פי כל דין, הוראות הביטוח אשר יחולו  .15.1

 .4ב' גספחכנספח הביטוח המצורף על הצדדים בקשר עם החוזה הינן בהתאם להוראות 

 לתקופת מביצוע ולתקופת ההפעלה -קאית נערבות ב .16

להבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי החוזה בתקופת ביצוע עבודות ההתקנה וההקמה של המתקנים,  .16.1

 10%שיעור של , במועד חתימת החוזה, ערבות בנקאית עצמאית ואוטונומית במועצהימציא הקבלן ל

 "ערבות הביצוע"(.)להלן:    מועצהלטובת ה    )כולל מע"מ( משווי עמדות הטעינה אשר יוקמו על ידי הקבלן

לחוזה, ותוקפה יהיה לכל הפחות עד לתום השלמת  2הערבות תהיה צמודה למדד ובנוסח שבנספח ב׳ .16.2

 ביצוע עבודות ההקמה.

עובר לתחילת הפעלת המתקנים, ולאחר השלמת מלוא עבודות ההקמה לשביעות רצונה המלא של  .16.3

₪  50,000קאית חדשה, על סך של , יהיה רשאי הקבלן להחליף את ערבות הביצוע בערבות בנמועצהה

פעלה, ההבתקופת כבטוחה  אשר תשמש -לחוזה  2בנוסח שבנספח ב׳ -)חמישים אלף שקלים חדשים( 

 פעלה"(.הה"ערבות ימים ממועד סיום ההתקשרות )להלן:  90והיא תהיה בתוקף עד לתום 

 ערבות".ה"להלן ייקראו כל אחת משתי הערבויות הנ״ל: 

 הערבות תשמש כביטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה על ידי הקבלן. .16.4

 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של: .16.5

תידרש להוצאות ו/או תשלומים כלשהם אשר הינם באחריות הקבלן על פי החוזה ו/או   מועצהאם ה .16.5.1

 על פי כל דין, בקשר עם החוזה, ולרבות דמי פיצוי ו/או שיפוי.

בכל מקרה בו יפר הקבלן או לא יקיים אחת מהתחייבויותיו היסודיות עפ״י החוזה או יפר התחייבות  .16.5.2

 .מועצהיום מדרישתה הכתובה של ה 14 לא יסודית וההפרה לא תוקנה על ידו תוך

 הבטחת טיב ביצוען של העבודות וביצוע תיקונים ככל הנדרש. .16.5.3

עפ״י סעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים,  מועצהלמען הסר ספק, אין בזכותה של ה .16.6

 המוקנים לה עפ״י החוזה ו/או עפ״י כל דין.

ם הערבות, כולו או מקצתו, בפעם אחת או רשאית לגבות את סכו מועצהבכל מקרה כאמור תהיה ה .16.7

 במספר פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.

הקבלן מתחייב להאריך מפעם לפעם ולא יאוחר משבועיים לפני פקיעת תוקפה של הערבות, את תוקפה  .16.8

 לעיל. 16.3למועד הקבוע בסעיף קטן של הערבות, בהתאם לצורך, עד 

 רשאית לממש את הערבות, כולה או חלקה, ללא כל התראה מראש. מועצהלא עשה כן הקבלן, תהיה ה

 התמורה .17

לקבלן תמורה  מועצהבגין ביצוע מלוא התחייבויות הקבלן כאמור בחוזה, במלואן ובמועדן, תשלם ה .17.1

 ה.וזעלפי הוראות הח

ה(, לקיום תנאי זהמתקנים מושא החובכפוף לקבלת מלוא סכום המענק )כלומר, מענק מלא עבור כל  .17.2

החוזה ותנאי הקול קורא וחוזה משרד האנרגיה )כהגדרתם במסמך התנאים הכלליים למכרו( במלואם 

לקבלן את סכום המענק )או חלקו, בהתאם למה שיתקבל( בתוספת סכום דמי   מועצהובמועדם, תשלם ה
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וכן מענק  ACן כל מתקוהפעלה של  ₪ )כולל מע״מ( עבור אספקה, הקמה 11,250של ההשתתפות, בסך 

שנים,  5למשך   DCכל מתקן ₪ )כולל מע"מ( עבור אספקה, הקמה והפעלה של  112,000כספי בסך של 

משרד האנרגיה, וסכום המענק בגין אספקה, הקמה  ה שנחתם בינה לביןזעל פי חו מועצהלו זכאית ה

₪ )כולל  269,000הינו בסך של ה נשוא הסכם ז (AC+DC) שנים של כלל המתקנים 5והפעלה למשך 

 מע״מ(.

ובכפוף   מועצהל כלל המתקנים לשביעות רצון התמורת החוזה תשולם לקבלן לאחר השלמת התקנתם ש .17.3

לקבלת אישור משרד האנרגיה בדבר קיום תנאי חוזה משרד האנרגיה )כהגדרתו במסמך התנאים 

 הכלליים למכרז( לעניין זה.

הקבלן יישא במלוא עלויות ביצוע העבודות/הפרויקט בהתאם להוראות החוזה ויתר מסמכי המכרז  .17.4

שלום לכל הגורמים החיצוניים, כגון )לרבות תשלום ליועצים, כגון יועצי חשמל, תנועה ונוספים, וכן ת

( הוא לא יהיה זכאי לקבל חברת החשמל, משטרת ישראל וכיו״ב(, ומלבד תמורת החוזה )כהגדרתה לעיל

ו/או ממשרד האנרגיה סכום נוסף כלשהו )אף אם כלל הוצאותיו בגין העבודות בפרויקט יעלו   מועצהמה

 על סכום תמורת החוזה(.

 גביית תשלומים מהצרכנים .18

קבלן יפעיל את כל המתקנים באופן רציף לאורך כל תקופת ההפעלה, לצורך טעינה בתשלום של כלי ה .18.1

רכב חשמליים, ויהיה רשאי לחייב את הצרכנים בתשלום בעבור הטעינה ולגבות מהם תשלומים אלה 

  .בלבד, בהתאם לתעריף שהציע לעניין זה במסגרת הצעתו במכרז

 לגבות תשלומים נוספים מהצרכנים, כגון דמי חניה.ייתכן ובהמשך יידרש הקבלן  .18.2

ככל ומשרד האנרגיה יחליט, מכל סיבה שהיא, לשלול או לעכב את העברת סכום המענק )או חלקו(  .18.3

, יישלל ו/או יעוכב בהתאם תשלום אותו סכום לקבלן, מבלי שיהיה בכך כדי להקים עבורו טענה מועצהל

 רד האנרגיה.ו/או מש מועצהו/או תביעה כלשהי כלפי ה

על ידי משרד האנרגיה להשיב לו את   מועצה( לקבלן, ולאחר מכן נדרשה ההועבר סכום המענק )או חלקו .18.4

סכום זה )עם קבלת דרישה ראשונה לעשות כן(, וזאת  מועצהנק )או חלקו(, ישיב הקבלן לסכום המע

 משרד האנרגיה. ו/אומועצה נה ו/או תביעה כלשהי כלפי המבלי שיהיה בכך כדי להקים עבורו טע

התמורה שתשולם לקבלן, כמפורט לעיל, תהווה תמורה מלאה, סופית ומוחלטת עבור מילוי כל  .18.5

התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, לרבות בגין עבודה וחומרים, והיא תכלול, למען 

ין מיוחדות, כלליות ואחרות, לרבות מסים, אגרות ו/או היטלים, מכל מ -הסר ספק, את כל ההוצאות 

הכרוכות בביצוע העבודות ובביצוע יתר התחייבויות הקבלן, והכל אלא אם כן צוין אחרת  -וסוג שהם 

במפורש.
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יעודכנו אחת לשנה בלבד )לדוגמא, ביום הראשון של כל  7המפורטים בנספח ב׳מוסכם, כי המחירים  .18.6

למדד הבסיס. ה(, כך שבתום כל שנת התקשרות יוצמדו המחירים הנ״ל זשנת התקשרות על פי החו

תישא כל הצמדות ו/או התייקרויות מכל  מובהר במפורש, כי מלבד האמור לעיל, התמורה לקבלן לא

 מין וסוג שהוא.

 והתחייבויותהסבת זכויות  .19

עם הקבלן בלבד, ואסור לקבלן להעביר ו/או ליתן זכות ו/או להקנות ו/או לשעבד  אישי חוזה זה הינו .19.1

 לאחר.זכות כלשהי הנובעת מהחוזה 

או יותר מהשליטה בתאגיד, בין אם ההעברה נעשתה בבת  35%היה והקבלן הינו תאגיד, יראו בהעברת  .19.2

אם כן אישרה זאת  לעיל, אלא 19.1הנוגדת את סעיף קטן אחת ובין אם נעשתה בחלקים, כהעברה 

 מראש ובכתב. מועצהה

לרבות   -ו/או להעביר את כל זכויותיה בחוזה זה, או כל חלק ממנו    רשאית להסב ו/או להמחות  מועצהה .19.3

כל התחייבויות הקבלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה שכזה מתחייב הקבלן להמשיך לבצע את כל 

 העבודות על פי כל תנאי החוזה.

 םידפרות וסעה .20

לחוזה הינן תניות יסודיות בחוזה זה, אשר  19, 18, 16, 15, 14, 12, 10, 9, 8, 6, 5, 1הוראות סעיפים  .20.1

)תרופות בשל הפרת חוזה(,   הפרת כל אחת מהן תהווה הפרה יסודית של החוזה כמשמעה בחוק החוזים

למדד  צמוד₪,  5,000וקבועים מראש בסך של בפיצויים מוסכמים  מועצהותזכה את ה, 1971-תשל״א

על פי כל   מועצהכל סעד ו/או תרופה המוקנית להחל ממדד הבסיס ועד למדד החדש, וזאת מבלי לגרוע מ

 דין ועל פי החוזה.

על פי החוזה, מוסכם בין הצדדים, כי היה  המועצהלעיל ומזכויות  20.1מהאמור בסעיף מבלי לגרוע  .20.2

והקבלן לא יעמוד במועדים שנקבעו בחוזה )ובכלל זה במועדים שנקבעו בכל הזמנה אשר הוצאה לו 

)שלוש מאות ש״ח    300זכאית לפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של    מועצהמכוח החוזה(, תהא ה

, וזאת מבלי מועצהכן אותו מועד הוארך על ידי הש״ח( צמודים למדד הבסיס, לכל יום פיגור, אלא אם 

 זכאית בנסיבות כאמור. מועצהלגרוע מכל סעד אחר לו תהיה ה

לעיל  20.2ו־ 20.1תהא זכאית לחלט את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעיפים  מועצהה .20.3

יגיע, ו/או לגבותם מהערבויות שנמסרו לה על פי החוזה ו/או לנכותם מכל סכום שיגיע לקבלן, אם 

 מהקבלן בכל דרך חוקית אחרת.

צדדים כי האירועים הבאים ייחשבו לעיל, מוסכם בין ה 20.2-ו 20.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .20.4

בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה בשל כך, על פי החוזה   מועצהכהפרה יסודית של החוזה ויזכו את ה

 ועל פי כל דין:

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן, כולם או  .20.4.1

 יום ממועד ביצועם. 30חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 
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 מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע. .20.4.2

החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נגדו צו פירוק או  הקבלן קיבל .20.4.3

שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם, או שהקבלן פנה לנושיו למען יקבל אורכה 

 .1983-לפקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ״ג 233או פשרה או למען הסדר איתם על פי סעיף 

, לפני חתימת החוזה, מועצההצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה ל אם יתברר כי .20.4.4

 לחתום אתו על החוזה.מועצה עובדה אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת ה

 אם יתברר כי לקבלן רשום ו/או נרשם רישום פלילי במאגר המידע הפלילי שבמשטרת ישראל. .20.4.5

 כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה. מועצההוכח להנחת דעתה של ה .20.4.6

כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, או טובת  מועצההוכח להנחת דעתה של ה .20.4.7

 הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז ו/או בקשר לחוזה או ביצועו.

זכאית לכל סעד ותרופה משפטיים על פי החוזה ועל פי חוק  מועצההפר הקבלן את החוזה, תהא ה .20.5

 מועצהומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא ה, 1970-החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל״א

 זכאית לבטל את החוזה לתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה ולחלט את הערבות.

 ביטול"(.הודעת ה"לבטל את החוזה, תמסור לקבלן הודעה על כך בכתב )להלן:  מועצההחליטה ה .20.6

 על פי החוזה ועל פי כל דין ולא לגרוע מהן. מועצהבאות להוסיף על זכויות ההוראות פרק זה  .20.7

 ם:יחסי הצדדי .21

יחשב הקבלן כקבלן  מועצהבכל הקשור למערכת היחסים בין הקבלן לבין ה כי יםמוסכם בין הצדד .21.1

 לבין הקבלן ו/או מי מטעמו. מועצהמעביד בין ה-עצמאי ולא יהיו יחסי עובד

 יהיו  והם  בלבד  הקבלן  עובדי  הינם  הקבלן  מטעם  העבודות  את  שיבצעו  עובדיםה  כי  בזה  קובעים  יםהצדד .21.2

והשגחתו המלאים, והוא יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים  פיקוחו, להוראותיו נתונים

 הנהוג  או  המקובל  אחר  תשלום  בכל  וכן  בכך  הכרוכים  דין  כל  פי  על  הניכויים  בתשלום  לרבות,  תםבהעסק

 .העבודות נשוא בענף

 שונות .22

 המועצה  וכי,  במלואו  ביניהם  והמותנה  המוסכם  את  נכונה  יםמוסכם בין הצדדים כי תנאי החוזה משקפ .22.1

, פה בעל או בכתב, והתחייבויות יםלא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמ

 .לחתימתו קודם, נעשו אם, נעשו ואשר בחוזה נכללים שאינם

איזו מן הוראות החוזה, אלא באמצעות מסמך בכתב בחתימת הצדדים. הקבלן יהא מנוע אין לשנות  .22.2

 להעלות טענה לשינוי אלא אם נעשתה בדרך האמורה.

תהא רשאית לקזז מכל סכום המגיע לקבלן על פי החוזה כל סכום המגיע לה ממנו, בין על פי  מועצהה .22.3

 החוזה ובין מכל עילה אחרת שהיא.
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, לא ייחשבו כוויתור על זכויותיה מועצהשום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה במועדה או ארכה מצד ה .22.4

על זכויותיה במפורש ובכתב על ידי מי  מועצהולא ישמשו כמניעה לתביעה על ידה, אלא אם כן ויתרה ה

 שמוסמך לשנות מתנאי החוזה.

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי החוזה תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי הכתובת  .22.5

שעות לאחר הישלחה  72המצוינת במבוא לחוזה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב ככזו שנתקבלה 

 מבית דואר בישראל.

 ולראיה באנו על החתום:

 הקבלן מועצהה

 אישור

מאשר בזה כי חתימות  _________________________רו״חאני הח״מ עו״ד/
אשר חתמו על חוזה זו בצירוף חותמת "התאגיד"( מנהלי)להלן:  וכן ____________________________ה״ה

 לכל דבר ועניין. המועצההתאגיד מחייבות את התאגיד בהתקשרותו עם 

 

 

 

 

 

 

______________________________      _________________________________ 

 חתימה        חותמת               
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 תעודת סיום -1נספח ב'

  __________ תאריך:

 לכבוד

 א.ג.נ.,

 תעודת סיום הנדון: 

( ,"החוזה׳)להלן: -__________________ לבינכם ביוםהמועצה המקומית מצפה רמון על פי החוזה שנחתם בין 

ובתוקף סמכותי כמנהל לפי החוזה, הריני מאשר בזה כי העבודות כמפורט בהזמנת עבודה מספר 

 , בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה ולשביעות רצוני._______________

 בכבוד רב,

המנהל
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2ב'  

 

 

 נוסח ערבית בנקאית - 2נספח ב'

 לכבוד
 המועצה המקומית מצפה רמון 

 א' 2רח' נחל סלעית 
 מצפה רמון

 

 א.ג.נ.,

 ערבית בנקאית: ןנדוה

כלפיכם ו ערבים בזה אנ"המבקשים"( )להלן: ____________________________ על פי בקשת

 ש״ח_______________  של לסך עד וםלסילוק כל סכ

 הנובעים למדד הצמדה הפרשי בתוספת( חדשים שקלים_______________________:במילים)

יות המבקשים להבטחת כל התחייבו׳(,  ,"הפרשי הצמדתת הסך הנ״ל למדד כמפורט להלן )להלן:  מהצמד

 לשנת _______ חודשיום ________בשנחתם ב 17/2020מס׳  זעל פי חוזה מושא מכר

 המבקשים._________________________________ ביניכם לבין ________________

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ״ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם 

ישתכם בתהליך כלשהו או באופן הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דר

כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון 

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

ות, שכל אחת אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ״ל בפעם אחת או במספר דריש

מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ״ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ״ל. 

 במכתבנו זה:

 המרכזית  הלשכה  ידי  על  סם)כללי( כולל פירות וירקות, המתפרמשמעו מדד המחירים לצרכן   -״מדד״ 

 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:

"המדד החדש"(,   -וך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, על פי ערבות זו )להלן  אם יתברר מת

 נקודות _______ כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש שפורסם ביום היינו

יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין "המדד היסודי"( )להלן: 

 מחולק במדד היסודי.בדרישתכם הנ״ל 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 "המועד הקובע"(.ועד בכלל )להלן: ___________________ערבות זו תישאר בתוקפה עד 

 דרישה שתגיע אלינו אחרי המועד הקובע לא תיענה.

 לאחר המועד הקובע ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות זו אינה ניתנת

 בכבוד רב,
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3ב'  

 

 

 
 
 
 
 
 

 הצהרה על חיסול תביעות   -3נספח ב'
 לכבוד

 המועצה המקומית מצפה רמון
 א' 2רח' נחל סלעית 

 מצפה רמון
 

 א.ג.נ,

 הצהרה על חיסול תביעותהנדון: 

 ח.פ_________________נחתם בינינו, __________________וביום   הואיל 
 ה בדברזחו "(מועצהה, )להלן: " המועצה המקומית מצפה רמוןלבין ________________

 "החוזה"(.)להלן: _________________________
 

"החשבון )להלן:    הזשבון סופי של העבודה, כמפורט בחוח  מועצההגשנו ל  _____________  וביום  והואיל 
 הסופי"(.

 
 
 

 ומתחייבים בזאת כדלקמן:לפיכך הננו מצהירים, מאשרים 

 ו ה או בקשר אליהזהסכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת כל העבודה שביצענו מכוח החו .1

 )ש״ח(, במילים: ________________  ותמורת כל התחייבויותינו לפיהן הינו הסכום שפורט בחשבון הסופי, שהוא

 הסופית"(. "התמורה)להלן:  )₪(,________________________

 על חשבון התמורה הסופית קיבלנו עד כה תשלומים שונים, ואנו מאשרים בזה כי קיבלנו מכם סך .2

 )₪(,_____________________)₪(, במילים:של ____________

 הסכום הנותר לתשלום הינו: .3

 )ש״ח(, במילים:)₪(,

 המהווה סילוק סופי ומוחלט של התמורה הסופית.

הסופית, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות, טענות או דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או פרט לתמורה  .4

כלפי הבאים מכוחכם או מטעמכם בכל עניין הקשור בחוזה ו/או הכרוך בו ו/או הנובע ממנו והכל במישרין או 

ה לנו כיום ובין שתיוודע לנו בעקיפין. אנו מוותרים בזה על כל תביעה, טענה או דרישה כאמור, בין שהיא ידוע

 בעתיד, ואנו פוטרים אתכם מכל חבות כלשהי כלפינו.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה בעניין אחריות, בדק ותיקון פגמים  .5

 וליקויים.

 אף לשון יחיד משמע. -כל האמור לעיל בלשון רבים  .6
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 ________________ יוםהולראיה באנו על החתום 

 

חותמת + חתימה  תאריך 
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 ואישורי קיום ביטוחים נספח ביטוח    -4נספח ב'

נספח זה גובר על כל הוראה בהסכם אשר עניינה ביטוח, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות נספח 
 המונחים המשמשים בנספח זה יפורשו בדרך בה הם מתפרשים בהסכם.   יגברו הוראות נספח זה.זה בכל הקשור לביטוח,  

מבלי לגרוע מאחריות והתחייבויות הקבלן עפ״י הסכם זה, מתחייב הקבלן לערוך,  :ההקמהביטוחים בתקופת  .1
להחזיק ולקיים, בחברת ביטוח מורשת בישראל, למשך כל תקופת ההקמה ולמשך כל תקופה נוספת כפי שיפורט, את 

 הקבלן"(: אישור עריכת ביטוח עבודות  :  )להלןן  אישור עריכת ביטוח עבודות הקבל  -א׳4הביטוחים המפורטים להלן ובנספח ב׳

, משרד האנרגיה, קבלנים וקבלני משנה )בכל מועצהעל שמו של הקבלן, על שם הביטוח עבודות קבלניות  1.1
חודשים. ביטוח העבודות הקבלניות יכלול  24דרגה(. ביטוח העבודות הקבלניות יורחב לכלול תקופת תחזוקה מורחבת בת 

 את פרקי הביטוח להלן:

ביטוח העבודות במלא ערכן לרבות חומרים, ציוד קל, מתקנים וכל דבר רכוש: פרק א׳ ־ ביטוח  .1.1.1
שהובא לאתר העבודות, בשל מקרה ביטוח שיגרם תוך תקופת הביטוח ו/או תקופת התחזוקה לפי העניין. הביטוח על כל אחר  

וכן גם לגבי חלקים  מועצהודות המבוטחות על כל חלקיהן לחלקיו ימשיך להיות בתוקף מלא עד להשלמת מסירת העב
העבודות במלואן למזמין ואשר יחל בהם שימוש, יחול  מהפרויקט אשר ימסרו למזמין במועד מוקדם, לפני השלמת מסירת

לפיו הפוליסה  MUNICH 116 RE ENDORSEMENTהכיסוי הביטוחי בכפוף להגדרת הכיסוי הביטוחי כמפורט בנספח 
עד למסירת הפרויקט  או שהחל שימוש בהם וזאת מועצהמורחבת לכסות נזקים שיגרמו לחלקים של הפרויקט אשר נמסרו ל

או עד תום תקופת הביטוח, המוקדם משני המועדים. פרק הרכוש כולל בין היתר את ההרחבות להלן במלוא   עצהמובכללותו ל
תכנון לקוי, חומרים לקויים ועבודה  -שווי העבודות: כיסוי לנזקי טבע, רעידת אדמה, פריצה, גניבה, נזק בזדון, נזק עקיף 

 לקויה.

תכנון לקוי, עבודה  -יס נזק ראשון: נזק ישיר כמו כן, יכלול הביטוח את ההרחבות להלן על בס
 10% -, הוצאות פינוי הריסות בסך שלא יפחת  10% -לקויה וחומרים לקויים בסך שלא יפחת מ

מערך העבודות המבוטחות )מעבר לסכום הביטוח(, רכוש סמוך ולרכוש עליו עובדים בסך שלא 
ח(, שכר אדריכלים, מהנדסים מערך העבודות המבוטחות )מעבר לסכום הביטו 10% -יפחת מ

משווי העבודות )מעבר לסכום הביטוח( והוצאות מיוחדות לאחר  10%ויועצים בסך שלא יפחת מ־ 
 )מעבר לסכום הביטוח(. 10%נזק עקב דרישת רשויות בסך שלא יפחת מ־ 

פי דין כלפי צד שלישי בגין פגיעה גופנית ו/או  ביטוח חבות על: חבות כלפי צד שלישי -פרק ב'  .1.1.2
דית במשך תקופת הביטוח מכך, באתר העבודות או בקרבתו המיאבדן ו/או נזק לרכוש צד שלישי לרבות אבדן גרר הנובע 

₪ לכל מקרה ביטוח   10,000,000  -כתוצאה מביצוע עבודות הפרויקט. גבול אחריות המבטח על פי פרק יהא בסך שלא יפחת מ
 אשר אינו מהווה חלק מעבודות הפרויקט ייחשב כרכוש צד שלישי. מועצהצטבר לתקופת הביטוח. רכוש הובמ

 הפרק כאמור מורחב לכלול את הנושאים הבאים:

 תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי. •

נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח  •
 חובה.

מגבול האחריות  20%חבות בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת משען בגבול אחריות בסך  •
 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.

 נזק ישיר מפגיעה במתקנים וכבלים תת קרקעיים. •

₪ למקרה ולתקופת  1,000,000נזק תוצאתי מפגיעה במתקנים וכבלים תת קרקעיים בסך  •
 ביטוח.

₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הרחבה תכלול כיסוי  400,000 הגנה בהליכים פליליים בסך •
 במפורש למזמין, עובדיו, מנהליו.

אחריות על פי פקודת הנזיקין נוסח חדש ו/או חוק האחריות למוצרים : פרק • חבות מעבידים .1.1.3
כלפי המועסקים בביצוע עבודות הפרויקט, בגין פגיעה גופנית נפשית, או שכלית או מוות כתוצאה  1980פגומים התש״ם 

מתאונה או מחלה תוך כדי ו/או עקב עבודתו הפרויקט במשך תקופת הביטוח. גבול אחריות המבטח על פי פרק יהא בסך של 
 ₪ לתובע, לכל מקרה ביטוח ובמצטבר לתקופת הביטוח. 20,000,000

 העבודות הקבלניות תורחב לכלול את התנאים הבאים:פוליסת  .1.1.4

ו/או משרד האנרגיה ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה המועצה שם המבוטח מורחב לכלול את  •
 )בכל דרגה( ו/או מי מטעמם.

ולקבלן תהיה זכות בלעדית לניהול מו״מ לסילוק תביעה כלפי המבטח בגין כל אירוע.   מועצהל •
 תורה למבטח. מועצהאו למשרד האנרגיה והכל כפי שהו/ מועצהיע עפ״י פוליסה ישולם לוי המגכן יצוין כי כל שיפ
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ו/או משרד האנרגיה ו/או מועצה  ל זכות תחלוף של המבטח כלפי הסעיף מפורש בדבר וויתור ע •
 מי מטעמם ובלבד שהאמור בדבר וויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

י המבוטח לא תגרע ה בתום לב או אי קיומם בתום לב ע״י מי מיחידהפרת תנאי הפוליס •
 ו/או משרד האנרגיה ו/או מי מטעמם ו/או שאר יחידי המבוטח לקבלת שיפוי מהמבטח. מועצהמזכותם של ה

זכות הקיזוז תחול אך ורק בגין חוב של דמי ביטוח על פי הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות  •
יסה כי בכל קרות מקרה ביטוח המבטח ישיב את גבולות האחריות בפוליסה לקדמותן למשך יתרת זו. כן מצוין במפורש בפול

 תקופת הביטוח.

המבטח יאריך את תקופת הביטוח לתקופות נוספות ככל שיידרש לשם השלמת עבודות  •
 הפרויקט.

משיך להיות בתוקף במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא, הפוליסה ת •
 .מועצה, משרד האנרגיה ויתר יחידי המבוטח. שם המבוטח הראשי בפוליסה ישונה לשם המועצהותכסה את ה

דעה בדואר יום לאחר משלוח הו 30כל שינוי לרעה ו/או ביטול הפוליסה, ייכנס לתוקף רק  •
 בדבר השינוי או הביטול. מועצהרשום ל

על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ״א   אין הדבר גורע מזכויות המבטח  -סעיף רשלנות רבתי מבוטל •
- 1981. 

נוסח הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות יהיה על פי הנוסח הידוע "כלל ביט" או "מגדל ביט"  •
 או "הראל ביט" או "מנו ביט" או על פי נוסח אחר הידוע בעת חידוש הפוליסה.

יום טרם   14לא יאוחר מ־  ן  ת אישור עריכת ביטוח עבודות הקבלא  למועצההקבלן מתחייב להמציא   .1.1.5
תחילת ביצוע העבודות כשהוא חתום כדין ע״י המבטח. הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שהמצאת אישור בגין עריכת ביטוח עבודות 

רשאית למנוע מהקבלן להתחיל ו/או להמשיך בביצוע  מועצההקבלן כאמור הינו תנאי מתלה ומקדמי לביצוע העבודות. ה
עקב כך שלא  מועצהמנוע מלהעלות כל טענה כנגד ה ור לא יומצא במועד. מוסכם כי הקבלן יהאהעבודות, היה ואישור כאמ

 יתאפשר לה להתחיל ו/או להמשיך בביצוע העבודות טרם המציאה את האישור כאמור.

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על־פי ההסכם ו/או על־פי דין, מתחייב הקבלן לערוך  הפעלה:הפת וביטוחים בתק .2
ולקיים על חשבונו הוא לפני תחילת תקופת ההפעלה ־ את הביטוחים אצל חברת ביטוח המורשת לפעול בישראל בהתאם 

)לעיל ולהלן:  ב׳4נספח ב׳כלמפורט להלן ובאישור עריכת הביטוח המצורף לנספח זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומסומן 
 ״אישור עריכת ביטוחים בתקופת ההפעלה״(:

ביטוח אש מורחב המבטח, בערך כינון למעט מלאי המבוטח בערכו, אבדן או נזק לרכוש הקבלן מכל מין וסוג  .2.1
עינה אשר בבעלות הקבלן ו/או המובא על ידו לשטח המושכר ו/או בקרבתו )מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות עמדות הט

על כל חלקיהן ואביזריהן, ריהוט, ציוד, מתקנים ומלאים מכל מין וסוג שהוא( ו/או לתוספות ושיפורים שהוספו לשטח בו 
שנעשו על ידי   או משרד האנרגיה )למעט כאלו/ו  מועצהי מטעמו ו/או שמומנו על ידי המוצבים המתקנים על ידי הקבלן ו/או מ

המבוטחים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, סערה, סופה, שיטפון, רעידת ( כנגד הסיכונים מועצהה
אדמה, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב ו/או כלי הרמה, פגיעה על ידי כלי טיס, פרעות שביתות, נזק 

ו/או משרד האנרגיה ו/או מי  מועצהחלוף כלפי הכות תבזדון ופריצה. הביטוח כאמור כולל סעיף מפורש בדבר ויתור על ז
 מטעמם אולם, הוויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.

אחריות כלפי צד ג* המבטח את חבות הקבלן, על פי דין בגין אבדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או רכושו ביטוח  .2.2
ו/או משרד האנרגיה ו/או מי מטעמם ו/או משתמשי המתקנים  מועצהשל כל אדם ו/או כל גוף שהוא לרבות אך לא מוגבל ה

הרכב המוטענים, בגבול אחריות שלא יפחת מסך  ו/או כלי הרכב המוטענים על כל אביזריהם וחלקיהם ו/או הנהגים בעלי
₪ בגין מקרה ביטוח אחד ובמצטבר במשך תקופת ביטוח. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר: אש, התפוצצות,  15,000,000

בהלה, כלי הרמה, פריקה וטעינה, חבות בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק 
עמדות הטעינה על ידי הקבלן במאכל או משקה, חבות בגין ביצוע תוספות ושיפורים בשטח 
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רחב לכלול עבודות חוץ. ומי מטעמו, שביתה והשבתה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מו
ו/או משרד האנרגיה בגין אחריות  מועצהביטוח כאמור מורחב לכסות את הייחשב כצד שלישי. ה מועצהרכוש ה

מחדלי הקבלן, זאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו כאילו נערך העלולה להיות מוטלת עליהם עקב מעשי ו/או 
 הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

ביטוח אחריות מעבידים עפ״י פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או עפ״י חוק האחריות למוצרים פגומים,  .2.3
₪ לתובע, למקרה ולתקופת ביטוח, כאשר  20,000,000בגין חבות הקבלן כלפי עובדיו בגבול אחריות בסך של  1980-התש״ם

הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר ביצוע תוספות ושיפורים בשטח עמדות הטעינה, פיתיונות ורעלים, קבלנים, קבלני משנה 
או משרד האנרגיה, היה /ו מועצהוער. הביטוח מורחב לשפות את הועובדיהם במידה ויחשבו עובדי המבוטח וכן העסקת נ

ו/או משרד  מועצהר המבטח על זכות תחלוף כלפי העביד של מי מעובדי הקבלן. הביטוח כולל סעיף בדבר ויתווייחשבו כמ
 האנרגיה ו/או מי מטעמן, ובלבד שהוויתור על זכות תחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

נה באתרי החברה בהם לעיל ו/או למב 2.1ביטוח אבדן תוצאתי בשל נזק שנגרם לרכוש המבוטח בסעיף  .2.4
חודשים. הביטוח   12לעיל למעט פריצה, לתקופת שיפוי של    2.1נמצאים שטחי עמדות הטעינה, עקב הסיכונים האמורים בסעיף  

יורחב לכסות נזקים תוצאתיים שנגרמו עקב מניעת גישה. הביטוח מורחב לכסות הפרעה או הפסקה במהלך עסקו של הקבלן 
ל כתוצאה מסיכוני אש מורחב )למעט פריצה, שוד והרחבת כה״ס(. למען הסר ספק, מובהר עקב הפסקה באספקת זרם החשמ

 . הביטוח כולל סעיף בדבר ויתורמועצהגם ביחס לאספקת חשמל על ידי הכי האמור לעיל בדבר הפסקה באספקת חשמל 
 דם שגרם לנזק בזדון.ו/או משרד האנרגיה וכל הבאים מטעמם, למעט לטובת אמועצה המבטח על זכות תחלוף כלפי ה

על אף האמור לעיל, הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח "אש מורחב", בחלקו או במלואו, ובלבד שיחול האמור 
 להלן כאילו נערך הביטוח במלואו. 5בסעיף הפטור 

 הקבלן מתחייב לכלול בכל פוליסות הביטוח דלעיל את ההוראות להלן: .2.5

פויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתת .2.5.1
 לעיל.

שוניים לכל ביטוח הנערך ע״י בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים ורא .2.5.2
ו/או משרד  המועצהו/או משרד האנרגיה וכן נכללת הוראה בדבר ויתור המבטח על כל טענת שיתוף בביטוחי  מועצהה

 האנרגיה.

הודעה על כך בדואר   מועצהך תקופת הביטוח מבלי שנשלחה לים לא יבוטלו ולא ישונו לרעה במשהביטוח .2.5.3
 יום מראש, 30רשום, 

אי קיום החובות המוטלות על המבוטח עפ״י הביטוחים, לרבות, אך לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי  .2.5.4
הגשת תביעה ו/או הפרה כלשהיא בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות הנ״ל ע" י הקבלן אינה מהווה עילה לדחיית חבות כלפי 

 ו/או משרד האנרגיה. המועצה

דוע כלל ביט ו/או מגדל ביט ו/או מנו ביט ו/או הראל ביט ו/או תנאי הפוליסות הינם בהתאם לנוסח הי .2.5.5
 איילון ביט ו/או פסגה.

אין הדבר גורע מזכויות המבטח על פי חוק חוזה ביטוח  -סעיף רשלנות רבתי מבוטל בכל הפוליסות  .2.5.6
 .1981-התשמ״א

לה, אישור טרם תחילת תקופת ההפע (7)לא יאוחר משבעה ימים  מועצההקבלן מתחייב להמציא לידי ה .2.6
ב׳ חתום ע״י המבטח. הקבלן מתחייב להציג את אישור הביטוח מידי תום תקופת הביטוח, ולא 4ביטוח כמפורט בנספחים ב׳

ות במשך כל תקופת לפני מועד תום תקופת הביטוח כמצוין על גבי האישור כך שתהיינה תקפ( 7)יאוחר משבעה ימים 
היה ואישור כאמור לא יומצא במועד. מוסכם   מועצהת פעילותה באתרי הוע מהקבלן אתהא רשאית למנ  מועצהההתקשרות. ה
 במקרה שהאישור כאמור לא הומצא במועד. מועצהמנוע מלהעלות כל טענה כנגד ה כי הקבלן יהא

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על־פי ההסכם ו/או על־פי דין, מתחייב ביטוחים בתקופת ההקמה ובתקופת ההפעלה:  .  3
הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו הוא למשך כל תקופת ההקמה ותקופת ההפעלה, ולעניין ביטוח חבות המוצר 

שנים נוספות ממועד סיום הסכם זה, או כל עוד חלה ( 3)ואחריות מקצועית למשך תקופה שלא תפחת משלוש 
 דין, את הביטוחים המפורטים להלן אצל חברת ביטוח המורשת לפעול בישראל:חבות על פי 

ביטוח חבות מוצר המבטח חבות בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במשך תקופת הביטוח, בגין  3.1
מסך פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שנגרם עקב המתקנים שבגינם אחראי הקבלן ו/או מי מטעמו, בגבול אחריות שלא יפחת 

₪ לכל מקרה ביטוח ובמצטבר לתקופת ביטוח. הביטוח יכלול מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ייצור ו/או   4,000,000
אספקה ו/או שיווק ו/או מכירה של המוצרים. הביטוח מורחב לכסות גם נזק הנובע ישירות מעבודה שביצע הקבלן ו/או מי 

 ובלבד שהנזק אירוע לאחר שהעבודה הושלמה ונמסרה לצד שלישי.מטעמו ואשר אינה מוצר כהגדרתו בפוליסה, 
ו/או משרד האנרגיה בגין אחריות העלולה להיות מוטלת עליהם בשל נזק   מועצההביטוח מורחב לכלול את ה

 לרכוש ו/או ופגיעה גופנית שנגרמו עקב המוצר שבגינו אחראי הקבלן בכפיתה לסעיף אחריות צולבת.
חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך ע״י הקבלן  12לוי של לפחות הביטוח כולל תקופת גי

 ביטוח חלופי המעניק כיסוי כמתחייב מהאמור בסעיף זה.

ו/או משרד האנרגיה ו/או כל  מועצהזכותם של ההפרת תנאי הפוליסה או אי קיומם ע״י הקבלן לא תגרע מ
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אין הדבר גורע מזכויות  -סעיף רשלנות רבתי מבוטלהבאים מטעמם לקבלת פיצוי ו/או שיפוי מהמבטח. 
הפוליסה תכלול סעיף על פיו כל שינוי לרעה ו/או ביטול . 1981המבטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ״א ־ 

בדבר השינוי או הביטול.  מועצהאחר משלוח הודעה בדואר רשום ליום ל 30הפוליסה, ייכנס לתוקף רק 
נוסח הידוע כלל ביט ו/או מגדל ביט ו/או מנו ביט ו/או הראל ביט ו/או פוליסת חבות המוצר תהא לפי ה

 איילון ביט ו/או פסגה.

₪ לכל מקרה ביטוח ובמצטבר לתקופת  4,000,000ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת מסך  3.2
ביטוח שנתית, בגין חבות הקבלן ו/או מי מטעמו על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח 
בשל הפר חובה מקצועית, שמקורה במעשה או מחדל, רשלנות, טעות או השמטה של הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת תפקידו 

ן או יתר התחייבויותיו. הפוליסה מורחבת לכסות מרמה ואי יושר של עובד, עיכוב או השהיה עקב מקרה ומקצועו של הקבל
ביטוח מכוסה ואובדן מסמכים. הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו מאוחר מתאריך תחילת פעילותו של הקבלן ו/או 

חודשים, ויראו כל תביעה   6ו תחול תקופת גילוי למשך  . לאחר סיום הביטוח או ביטולמועצהמי מטעמו בגין מתן השירותים ל
 מועצהטוח. הביטוח מורחב לכסות את הו/או אירוע עליהם תימסר הודעה בתקופת הגילוי כאילו נמסרה ההודעה בתקופת הבי

בכפוף ו/או משרד האנרגיה ו/או כל הבאים מטעמם, בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או כל הבאים מטעמו, וזאת 
״י לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. הפרת תנאי הפוליסה או אי קיומם ע

ו/או משרד האנרגיה ו/או כל הבאים מטעמם לקבלת פיצוי ו/או שיפוי מהמבטח. סעיף  מועצההקבלן לא תגרע מזכותם של ה
הפוליסה תכלול סעיף על פיו .  1981  -יות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ״א  אין הדבר גורע מזכו  -רשלנות רבתי מבוטל

בדבר השינוי או  מועצהאחר משלוח הודעה בדואר רשום ליום ל 30כל שינוי לרעה ו/או ביטול הפוליסה, ייכנס לתוקף רק 
 הביטול.

 ביטוח חובה לכלי רכב הנכנסים לאתר העבודה כנדרש על־פי דין. 3.3

ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב, בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  3.4
 ₪ לכל למקרה ביטוח. 500,000

ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש צד שלישי עקב שימוש בציוד מכני הנדסי, בגבול אחריות שלא יפחת מסך  3.5
ג חפירות או נזק לצינורות, כבלים תת קרקעיים ומערכות תת ₪ לכל מקרה ביטוח. הפוליסה לא תכלול חרי 1,000,000

ו/או משרד האנרגיה ו/או כל הבאים מטעמם בגין אחריותם למעשי או מחדלי  מועצהיות. הביטוח מורחב לשפות את הקרקע
נערך בנפרד   ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילומועצה  י לגרוע מאחריות הקבלן כלפי ההקבלן, וזאת מבל

 עבור כלאחד מיחידי המבוטח.

ביטוח מקיף, לכל כלי הרכב אשר בבעלות ו/או בשימוש הקבלן. הביטוח כאמור כולל סעיף מפורש בדבר  3.6
ו/או משרד האנרגיה ו/או כל הבאים מטעמם ובלבד שהאמור בדבר ויתור על   מועצהל זכות תחלוף של המבטח כלפי הויתור ע

 ת מי שגרם נזק בזדון.זכות תחלוף לא יחול לטוב

 להלן. 5הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח מקיף כמפורט בסעיף זה ובלבד שיחול האמור בסעיף הפטור 

ביטוח "ציוד מכני הנדסי" לציוד מכני הנדסי המובא על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו לאתר העבודות,  3.7
מה, נזקי טבע ונזק בזדון. הביטוח כאמור כולל סעיף מפורש על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, גניבה, שוד, רעידת אד

ו/או משרד האנרגיה ו/או כל הבאים מטעמם, ובלבד שהאמור בדבר מועצה ל זכות תחלוף של המבטח כלפי הבדבר ויתור ע
 ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם נזק בזדון.

מור במלואו או בחלקו ובלבד שיחול האמור בסעיף לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח ציוד מכני הנדסי כא
 להלן. 5הפטור 

כל ביטוחי הרכוש והחבויות המפורטים דלעיל ולהלן, הן בתקופת ההקמה והן בתקופת ההפעלה, יורחבו לכלול  .4
 את מדינת ישראל־ משרד האנרגיה כמבוטחים נוספים.

ו/או משרד האנרגיה והבאים מטעמם מאחריות לאובדן ו/או נזק  מועצהת כי הוא פוטר את ההקבלן מצהיר בזא .5
העלול להיגרם לרכוש כלשהו, אשר הובא על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו ו/או בבעלותו ו/או באחריותו של הקבלן ו/או 

דות מאחריות התחייבה לשפותו בכל הקשור לעבו מועצהמי מטעמו במסגרת ההתקשרות וכן כלפי כל אדם ו/או גוף אשר ה
לאובדן ו/או נזק העלול להיגרם לרכוש כלשהו של הקבלן ו/או שבאחריותו ו/או של הבאים מטעמו, ואולם הפטור כאמור לא 

יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
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הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי הוא ישא בתשלום דמי הביטוח וסכומי ההשתתפות  .6
 העצמית הנקובים בפוליסות.

לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי האמור בנספח זה. הקבלן מתחייב  .7
ו/או משרד האנרגיה והבאים מטעמם לשם שמירה  מועצהמתחייב הקבלן לשתף פעולה עם הכן 

 ו/או משרד האנרגיה והבאים מטעמם על פיהם.המועצה ומימוש של זכויות 

ם ו/או היה ולדעת הקבלן ו/או מי מטעמו יש צורך בעריכת ביטוחים נוספי .8
משלימים לביטוחים המפורטים לעיל ובאישורי הביטוח, רשאי הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו את 
הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור ו/או לתקנם לפי העניין כאשר בכל ביטוח נוסף ו/או 

משרד ו/או  מועצהמשלים, לעניין ביטוחי רכוש ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי ה
ו/או משרד  מועצההאנרגיה והבאים מטעמם ולעניין ביטוחי חבויות, יורחב הביטוח לשפות את ה

 האנרגיה והבאים מטעמם, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

אין בעריכת הביטוחים הנ״ל ו/או באי עריכתם, ככל שלא ייערכו תוך הפרת הסכם  .9
ו/או ע״י כל הבאים מטעמן ו/או בביצוע מועצה  י ה״זה על ידי הקבלן ו/או בעריכתו, כולו או חלקו, ע

ו/או כל הבאים מטעמן, כדי לצמצם או לגרוע בצורה   מועצהתשלומים כלשהם בקשר אליהם מצד ה
 מועצהכלשהי מהתחייבויות הקבלן בהתאם להסכם זה, או כדי לשחרר אותו מחובתו לפצות את ה

ין כל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין ו/או משרד האנרגיה והבאים מטעמם ו/או כל אדם שהוא, בג
 כתוצאה מפעילותו ו/או כתוצאה מאי קיום הוראות הסכם זה ע" י הקבלן.

מציא יאישור הביטוח ש ו/או כל הבאים מטעמה יהיו רשאים לבדוק את מועצהה .10
הקבלן ובמידה ותידרש התאמתם למתחייב מהוראות הסכם זה, מתחייב הקבלן לפעול לביצוע 

ו/או כל הבאים מטעמה,  מועצהיחוי. מוסכם כי זכות הבדיקה והביקורת של הההתאמה ללא ד
אינה מטילה עליה כל חובה ואחריות שהיא לגבי הביטוחים טיבם, היקפם, תוקפם או העדרם, ואין 

 בה לגרוע מהתחייבויות הקבלן.

מוסכם בזה כי לדרישת המזמין מתחייב הקבלן להציג אישורי ביטוח חתומים  .11
משרד  -ו/או מדינת ישראל  מועצהחים שנערכו על ידו כאמור בנספח זה לטובת הבגין הביטו

 האנרגיה ו/או הרשויות ו/או הגופים השונים שהמזמין התחייב כלפיהם בכתב.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי קביעת גבול האחריות כמפורט לעיל הינה  .12
ר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן. הקבלן מצהיר ומאש

ו/או כלפי כל הבאים מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות  מועצהטענה ו/או דרישה כלפי ה
 המזעריים לעיל.

נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. על אף  .13
עשר -חלפו ארבעהאמור לעיל, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם  

 כאמור  מועצהממועד המצאת האישור ל( 14)ימי עסקים 



 ם  אישור ביטוח מסוי – 'א 4' ב נספח

   אישור קיום ביטוחים 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
באישור זה   במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאייחד עם זאת, 

 מיטיב עם מבקש האישור. 
 האישור מבקש מעמד העסקה  אופי מבוטחה מבקש האישור

  שם מ מצפה רמוןמ. שם

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.  500210265 ח.פ. 
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 כתובת הרכוש המבוטח  

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
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 הפוליסה 
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 ומהדורת
 הפוליסה 

 בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח  תאריך סיום תאריך תחילה
   חריגים וביטול

 ' ד  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש
 מטבע  סכום 
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321 ,315 ,329 

 318, 328       אחריות מעבידים
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 092, 100 מועצהמרחבי הבחשמלי  טעינה לרכב מערכת אחזקת

 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה  
בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה   משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול. 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

  



 נספח השירותים 

קוד  תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 071 רוקחות 001 אבטחה
 072 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות 002 וקירור(אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה 

 073 רפואה משלימה 003 אספקת גז ודלק
 074 שיפוצים 004 אשפה ושירותי מחזור

 075 שירות לאומי 005 בדיקות מעבדה ודגימות
 076 שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי ומלונאות 006 ביגוד/ טקסטיל/ אופנה

 077 שירותי ביקורת 007 ראיית חשבון ומיסויביקורת חשבונאית, 
 078 שירותי גניזה וארכיב 008 בית מטבחיים/ משחטות

 079 שירותי דת 009 עבודות קבלניות גדולות -בניה 
 080 שירותי מעבדה/תיקונים/ התקנה 010 בעלי חיים

 081 שירותי משרד 011 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות
 082 שירותי ניהול 012 בקרת מוסדות חינוך

 083 שירותי ניטור 013 בריאות הנפש
 084 שירותי פיקוח ובקרה 014 בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות

 085 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה( 015 בתי אבות ומעונות
 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי( 016 גביה וכספים

 087 שירותי קוסמטיקה  017 וצמחיהגינון, גיזום 
 088 שירותי תחזוקה ותפעול 018 דברי ערך/ אספנות/ אומנות
 089 שירותי תחזוקת מערכות 019 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 090 שירותים אווירי/ימי 020 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים
 091 שירותים בחו"ל 021 הדרכות/ קורסים/ סדנאות

 092 שירותים לציבור )לרבות: גופים ציבוריים, מלכ"ר וחל"צ( 022 הובלות והפצה
 093 שירותים משפטיים 023 הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור

 094 שירותים פרא רפואיים 024 הכנת מכרזים נהלים והנחיות
 095 שירותים רפואיים 025 הסעת נוסעים

 096 שכירויות והשכרות 026 הפקת אירועים/אולמות אירועים
 097 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 027 הריסות/פינויים
 098 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 028 השקעות ויזמות

 099 תכשיטים/ אבני חן 029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
 100 תפעול ציוד 030 חברות מנהלות

 101 תקשורת וחברות הסלולר 031 חדר כושר/ אימוני ספורט
 102 - 032 חדרי כושר וספורט

 103 - 033 פסולת, פינוי והובלה -חומרים מסוכנים וכימיקלים 
 104 - 034 חינוך/קורסים/סדנאות

 105 - 035 חקירות
 106 - 036 צומח/חי -חקלאות 

 107 - 037 טיסות
 108 - 038 יועצים/מתכננים

 109 - 039 כוח אדם
 110 - 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי

 111 - 041 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל
 112 - 042 מחקרים וסקרים

 113 - 043 מחשוב
 114 - 044 מידע
 115 - 045 מיפוי

 116 - 046 מכירת/רכישת/השכרת ציוד
 117 - 047 ממוני ויועצי בטיחות

 118 - 048 תחזוקה/ שירות/ וחלפים -מעליות 
 119 - 049 מערכות בקרה ושליטה

 120 - 050 מערכות גילוי וכיבוי אש
 121 - 051 מערכות השקיה והולכת מים

 122 - 052 וולטאיות-מערכות פוטו
 123 - 053 מפעל ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי העסקה"(

 124 - 054 נדל"ן / השקעות ויזמות 
 125 - 055 מדריכים(/קייטנות/פעילות לילדיםנופש וטיולים )לרבות 

 126 - 056 ניהול מבנים
 127 - 057 ניקיון

 128 - 058 נשק וחומרי נפץ
 129 - 059 ספרינקלרים

 130 - 060 עבודות מתכת
 131 - 061 עבודות עץ 

 132 - 062 עבודות תחזוקה ושיפוץ )חשמל/איטום/אינסטלציה(
 133 - 063 פלסטיק

 134 - 064 פעילות בחוץ לארץ
 135 - 065 ציוד תאורה והגברה

 136 - 066 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה
 137 - 067 צמ"ה

 138 - 068 צנרת והנחת קווי מים וביוב
 139 - 069 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(

 140 - 070 )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי העסקה"( קמעונאות



 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 

 קוד כיסויים נוספים בתוקף
 הסעיף

 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף

 371 - 301 אובדן מסמכים
 372 - 302 אחריות צולבת

 373 - 303 במסגרת כיסוי אחריות מקצועית דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
 374 - 304 הרחב שיפוי

 375 - 305  הכלי יריי -הרחבת צד ג' 
 376 - 306 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל -הרחבת צד ג' 
 377 - 307 קבלנים וקבלני משנה -הרחבת צד ג' 

 378 - 308 ,האנרגיה משרד, ישראל מדינתויתור על תחלוף לטובת גורם אחר 
 379 - 309 מבקש האישורויתור על תחלוף לטובת 

 380 - 310 כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר
 381 - 311 מבקש האישורכיסוי אובדן תוצאתי עבור 

 382 - 312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה
 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע

 384 - 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד
 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל

 386 - 316 אדמה רעידת כיסוי
 387 - 317 מדינת ישראל, משרד האנרגיה,  אחר - נוסף מבוטח
 388 - 318 האישור מבקש -נוסף  מבוטח
 389 - 319 המבוטח מעובדי מי של כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח

, ישראל מדינת אחר –מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 ,האנרגיה משרד

320 - 390 
 391 - 321 מבקש האישור -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 392 - 322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה
 393 - 323 (שם וכתובת יש לפרט) אחר -מוטב לתגמולי ביטוח 
 394 - 324 מבקש האישור - מוטב לתגמולי ביטוח

 395 - 325 ואי יושר עובדיםמרמה 
 396 - 326 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית

 397 - 327 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח
 ראשוניות

 ( האישור מבקשמבטח של  מכלהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה )
328 - 398 

 399 - 329 ייחשב כצד ג' מבקש האישוררכוש 
 400 - 330 (שם וכתובת גורם אחר )יש לפרטשעבוד לטובת 
 401 - 331 מבקש האישורשעבוד לטובת 

 402 - 332 חודש 12תקופת גילוי 
 403 - 333 ₪. 1,000,000מינימום גבולות אחריות -
- 334 - 404 
- 335 - 405 
- 336 - 406 
- 337 - 407 
- 338 - 408 
- 339 - 409 
- 340 - 410 
- 341 - 411 
- 342 - 412 
- 343 - 413 
- 344 - 414 
- 345 - 415 
- 346 - 416 
- 347 - 417 
- 348 - 418 
- 349 - 419 
- 350 - 420 
- 351 - 421 
- 352 - 422 
- 353 - 423 
- 354 - 424 
- 355 - 425 
- 356 - 426 
- 357 - 427 
- 358 - 428 
- 359 - 429 
- 360 - 430 
- 361 - 431 
- 362 - 432 
- 363 - 433 
- 364 - 434 
- 365 - 435 
- 366 - 436 
- 367 - 437 
- 368 - 438 
- 369 - 439 
- 370 - 440 
 

 



 מסויםעבודות קבלניות     ב' 4 'ב נספח

 (DD/MM/YYYY) האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה   -  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. בתוקף פוליסת ביטוח ישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
באישור זה   במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאייחד עם זאת, 

 מיטיב עם מבקש האישור. 

מען הנכס המבוטח /  המבוטח מבקש האישור
 כתובת ביצוע העבודות

 מעמד מבקש האישור

 מ.מ מצפה רמון :שם
 
 

   שם

 קבלן הביצוע ☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 מזמין העבודה  אחר:☒
 

 .ז./ח.פ. ת 

 מען  1נחל סלעית : מען

 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה 
חלוקה לפי גבולות אחריות או  

 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה 

 נוסח
 ומהדורת
 פוליסה 

 סכום/  האחריות גבול תאריך סיום תאריך תחילה
 העבודה  שווי/  ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
 חריגים  וביטול

 מטבע  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות

  לפרט  ניתן) לדוגמה הרחבות
 (: הפוליסה לפרקי בהתאם

      309 ,313 ,314 ,316 ,
318,324,328 

       ופריצה  גניבה
       עובדים  עליו רכוש 
       סמוך  רכוש 
       בהעברה  רכוש 
       הריסות פינוי

        מתכנים, אדריכלים וכו' 
        נזק ישיר 
        נזק עקיף 

        רעידת אדמה ונזקי טבע 
        תחזוקה מורחבת 

        
        

 צד ג'
 

 רעד והחלשת משען 

      302 ,304 ,307 ,309 ,312  ,
315 ,318 ,322 ,328 ,329 

 328, 319, 309, 307       אחריות מעבידים

יות מוצר ומקצועית אחר
 משולבת -

      301 ,302 ,304 ,309 ,321  ,
  12תקופת גילוי  332, 328

 חודשים. 

 

 

 : * (ג'בנספח  מתוך הרשימה המפורטת  )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירותפירוט השירותים 
 069 רמון מצפה המקומית במועצה חשמליים לרכבים( DC או/ו AC) טעינה עמדות  וניהול הפעלה, הקמה עבודות

 

 

 
 

 האישורחתימת 
 המבטח:



 נספח השירותים 

קוד  תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 קוד תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 071 רוקחות 001 אבטחה
 072 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות 002 אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור(

 073 רפואה משלימה 003 אספקת גז ודלק
 074 שיפוצים 004 אשפה ושירותי מחזור

 075 שירות לאומי 005 בדיקות מעבדה ודגימות
 076 שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי ומלונאות 006 ביגוד/ טקסטיל/ אופנה

 077 שירותי ביקורת 007 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי
 078 שירותי גניזה וארכיב 008 בית מטבחיים/ משחטות

 079 שירותי דת 009 עבודות קבלניות גדולות -בניה 
 080 שירותי מעבדה/תיקונים/ התקנה 010 בעלי חיים

 081 שירותי משרד 011 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות
 082 שירותי ניהול 012 בקרת מוסדות חינוך

 083 שירותי ניטור 013 בריאות הנפש
 084 שירותי פיקוח ובקרה 014 בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות

 085 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה( 015 בתי אבות ומעונות
 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי( 016 גביה וכספים

 087 שירותי קוסמטיקה  017 גינון, גיזום וצמחיה
 088 שירותי תחזוקה ותפעול 018 דברי ערך/ אספנות/ אומנות
 089 שירותי תחזוקת מערכות 019 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 090 שירותים אווירי/ימי 020 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים
 091 שירותים בחו"ל 021 הדרכות/ קורסים/ סדנאות

 092 שירותים לציבור )לרבות: גופים ציבוריים, מלכ"ר וחל"צ( 022 הובלות והפצה
 093 שירותים משפטיים 023 הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור

 094 שירותים פרא רפואיים 024 הכנת מכרזים נהלים והנחיות
 095 שירותים רפואיים 025 הסעת נוסעים

 096 והשכרותשכירויות  026 הפקת אירועים/אולמות אירועים
 097 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 027 הריסות/פינויים
 098 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 028 השקעות ויזמות

 099 תכשיטים/ אבני חן 029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
 100 תפעול ציוד 030 חברות מנהלות

 101 וחברות הסלולרתקשורת  031 חדר כושר/ אימוני ספורט
 102 - 032 חדרי כושר וספורט

 103 - 033 פסולת, פינוי והובלה -חומרים מסוכנים וכימיקלים 
 104 - 034 חינוך/קורסים/סדנאות

 105 - 035 חקירות
 106 - 036 צומח/חי -חקלאות 

 107 - 037 טיסות
 108 - 038 יועצים/מתכננים

 109 - 039 כוח אדם
 110 - 040 אדריכל, הנדסאימהנדס, 

 111 - 041 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל
 112 - 042 מחקרים וסקרים

 113 - 043 מחשוב
 114 - 044 מידע
 115 - 045 מיפוי

 116 - 046 מכירת/רכישת/השכרת ציוד
 117 - 047 ממוני ויועצי בטיחות

 118 - 048 תחזוקה/ שירות/ וחלפים -מעליות 
 119 - 049 מערכות בקרה ושליטה

 120 - 050 מערכות גילוי וכיבוי אש
 121 - 051 מערכות השקיה והולכת מים

 122 - 052 וולטאיות-מערכות פוטו
 123 - 053 מפעל ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי העסקה"(

 124 - 054 נדל"ן / השקעות ויזמות 
 125 - 055 מדריכים(/קייטנות/פעילות לילדיםנופש וטיולים )לרבות 

 126 - 056 ניהול מבנים
 127 - 057 ניקיון

 128 - 058 נשק וחומרי נפץ
 129 - 059 ספרינקלרים

 130 - 060 עבודות מתכת
 131 - 061 עבודות עץ 

 132 - 062 עבודות תחזוקה ושיפוץ )חשמל/איטום/אינסטלציה(
 133 - 063 פלסטיק

 134 - 064 פעילות בחוץ לארץ
 135 - 065 ציוד תאורה והגברה

 136 - 066 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה
 137 - 067 צמ"ה

 138 - 068 צנרת והנחת קווי מים וביוב
 139 - 069 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(

 140 - 070 )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף "אופי העסקה"( קמעונאות



 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 

 קוד כיסויים נוספים בתוקף
 הסעיף

 הסעיף קוד כיסויים נוספים בתוקף

 371 - 301 אובדן מסמכים
 372 - 302 אחריות צולבת

 373 - 303 במסגרת כיסוי אחריות מקצועית דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע
 374 - 304 הרחב שיפוי

 375 - 305  הכלי יריי -הרחבת צד ג' 
 376 - 306 נזק בעת שהות זמנית בחו"ל -הרחבת צד ג' 
 377 - 307 קבלנים וקבלני משנה -הרחבת צד ג' 

מדינת ישראל, משרד האנרגיה, ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר 
 קבלנים וקבלני משנה

308 - 378 
 379 - 309 מבקש האישורויתור על תחלוף לטובת 

 380 - 310 כיסוי למשווקים במסגרת חבות מוצר
 381 - 311 מבקש האישורכיסוי אובדן תוצאתי עבור 

 382 - 312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה
 383 - 313 כיסוי בגין נזקי טבע

 384 - 314 פריצה ושודכיסוי גניבה 
 385 - 315 כיסוי לתביעות המל"ל

 386 - 316 אדמה רעידת כיסוי
 וקבלני קבלנים, האנרגיה משרד, ישראל מדינת אחר - נוסף מבוטח
 משנה

317 - 387 
 388 - 318 האישור מבקש -נוסף  מבוטח
 389 - 319 המבוטח מעובדי מי של כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח

, ישראל מדינת אחר –מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 
 משנה וקבלני קבלנים, האנרגיה משרד

320 - 390 
 391 - 321 מבקש האישור -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 392 - 322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה
 393 - 323 (שם וכתובת יש לפרט) אחר -מוטב לתגמולי ביטוח 
 394 - 324 מבקש האישור - מוטב לתגמולי ביטוח

 395 - 325 מרמה ואי יושר עובדים
 396 - 326 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית

 397 - 327 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח
 ראשוניות

 ( האישור מבקשמבטח של  מכלהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה )
328 - 398 

 399 - 329 ייחשב כצד ג' מבקש האישוררכוש 
 400 - 330 (שם וכתובת שעבוד לטובת גורם אחר )יש לפרט

 401 - 331 מבקש האישורשעבוד לטובת 
 402 - 332 חודש 12תקופת גילוי 

- 333 - 403 
- 334 - 404 
- 335 - 405 
- 336 - 406 
- 337 - 407 
- 338 - 408 
- 339 - 409 
- 340 - 410 
- 341 - 411 
- 342 - 412 
- 343 - 413 
- 344 - 414 
- 345 - 415 
- 346 - 416 
- 347 - 417 
- 348 - 418 
- 349 - 419 
- 350 - 420 
- 351 - 421 
- 352 - 422 
- 353 - 423 
- 354 - 424 
- 355 - 425 
- 356 - 426 
- 357 - 427 
- 358 - 428 
- 359 - 429 
- 360 - 430 
- 361 - 431 
- 362 - 432 
- 363 - 433 
- 364 - 434 
- 365 - 435 
- 366 - 436 
- 367 - 437 
- 368 - 438 
- 369 - 439 
- 370 - 440 

 



 

 5ב'

 אי החוזהנפיצוי מוסכם בגין אי עמידת בת -5נספח ב'

סכום הפיצוי  תיאום הפגם מס׳ סעיף

קנסות( )

1. כש״ח  ₪ לכל שבוע 2,500 ועצהודה בכתב או אי הגשת דיווח למאי דיווח על תחילת עב 

.2 אי הגשת לוח זמנים עפ״י המועדים המפורטים בהסכם, או  
 איחור בהגשתם

 ₪ לכל שבוע 2,500

.3 כמפורט בהסכם, או אי הגשת תכנית סימון ותוכניות עדות  
 איחור בהגשתם

 ₪ לכל שבוע 2,500

.4  ₪ לכל יום 500 חסימת כבישים ללא אישור 

.5 פועל או פועלים ללא אמצעי בטיחות לרבות ביגוד, הנעלה,  
 כובעי מגן

 ₪ לכל מקרה 500

.6  ₪ )לכל מקרה( 2,000 אי ציות להוראות המנהל או הפקח 

.7 פיצוי עפ״י הקבוע  העבודות ע״פ לו״ז שנקבעאי ביצוע תיקון לאחר מסירת  

לכל  במסמכי החווה

 יום

8. איחור  ₪ לכל יום 500 אי ציות להוראות המנהל/הפקח בקשר למועדי תיקון 

.9 ₪ לכל יום  1,000 אי פינוי פסולת/מפגעים מאתר העבודה בגמר יום עבודה 
 איחור

.10 ₪ לכל יום  5,000 אי תיקון נזק לתשתיות ציבוריות ולמבנים 
 עיכוב

.11  17%פיצוי בשווי  ופת ההתקשרותאי ביצוע תיקון ליקויים שנתגלו בתק 

ממחירה תיקון 

 הנדרש מעבר לעלות

.12 ₪ לכל יום  1,000 אי ביצוע הוראות המנהל בדבר בטיחות 
 ולכל

 אירוע
אי עמידה בהוראות הנספחים הטכניים והמקצועיים  .13

 ולהסכםהמצורפים למכרז 
בגובה הקנס אשר 
יוטל על המועצה, 

באם יוטל, על ידי כל 
  ל.גורם בפוע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 מפגש משתתפיםפרוטוקול  – 6ב'נספח 
 

 )יצורף בהמשך(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 הקבלן במכרזהצעת  – 7ב'נספח 
 

 ()יצורף בהמשך
 
 
 

 

















 העמדותמיקומי  – 9נספח  ב'

 

 

 5הר בוקר 
 ACעמדה 
 DCעמדה 

 2שד' בן גוריון 
 ACעמדה 
 DCעמדה 





























אישור לצורך ניכוי מס

פקיד שומה חוליה סוג תיק קבוצת חשבון מספר תיק מס הכנסה שם

כתובת

תאריך הדפסה מספר תיק מע"מ מספר תיק ניכויים

ענף מס הכנסה

ענף מע"מ

על יסוד המסמכים והנתונים שהומצאו לי הנני מאשר בזה כי מתשלומים בעד ביצוע עבודות המנויות להלן
יש לנכות לנמען מס הכנסה בשיעורים הבאים:

לתשומת לבך:                                                   
אישור זה אינו תקף לענין חוק עיסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976.                                                          

אישור זה חל אך ורק על ניכויים מתשלומים המפורטים לעיל.      
אישור זה אינו חל על תשלומי משכורת, הטבות ותשלומים בשווה כסף. כל הטבה ותשלום בשווה כסף חייבים                             

בניכוי מס במקור ע"י נותן ההטבה, עפ"י השיעור המתחייב מתקנות מס הכנסה (ניכויים במקור).                                    
אישור זה אינו מהווה אסמכתא לבנק לצרכי העברת תשלומים לחו"ל.

אישור זה אינו חל על הפקעת זכות במקרקעין.
אישור זה לא יחול על חיוב במס במכירת זכויות במקרקעין או בפעולה באיגוד מקרקעין על פי חוק מיסוי מקרקעין.

אישור זה בתוקף מיום 

האישור הוצא ע"י

שם משדר

.1

.2

.3

.4

.5

.6

ועד יום 

מנכה יקר,

WWW.MOF.GOV.IL/TAXES
אישור זה מבטל כל אישור קודם.

בטופס זה הושקעו מאמצים למניעת זיופים.
ניתן לאמת את נכונות שיעור ניכוי המס

באתר האינטרנט של מ"ה שכתובתו

Y
.G

. 
- 

M
S

3
 -

ם 
ע"

ש
 -

 3
ס' 

מ
ס 

פ
טו

פקיד השומה

                

51 01 88 007 500200993 מ. מ. מצפה רמון       

80650 מצפה רמון      ת.ד. 1            

16/01/2019 500200993 952006435                   

                                                                   
                             

                                                  

31/03/2020 01/01/2019

שעם - אינטרנט              

                  

צחי לוי   

אשקלון    

 8310 - ועדים מקומיים ואגודות שיתופיות                      

 3511 - ייצור חשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת                    

   
פטור מלא          

   
פטור מלא          

   
פטור מלא          

   
                  

                          
                              
                              
                              
שירותים או נכסים              

                          
                              
                              
לרבות שכר סופרים.             
סוגי שכר מסוימים,             

תאגיד שלנמען אין שליטה בו.
הפרשי הצמדה בתנאי ששולמו ע"י  
ע"י הנמען)ופעולות בשוק ההון או
ריבית מאג"ח לתקופה שלא הוחזק  
עבור דיבידנד או ריבית (למעט - 

                          
                              
                              
                              
                              

500200993 500200993 500200993
פטור מלא           פטור מלא          
  מ-01/01/19 עד-31/03/20  מ-01/01/19
500200993 500200993 500200993
פטור מלא           פטור מלא          
  מ-01/01/19 עד-31/03/20  מ-01/01/19

מ. מ. מצפה רמון       
500200993

31/03/20 01/01/19

500200993 500200993 500200993
פטור מלא           פטור מלא          
  מ-01/01/19

 עד-31/03/20

  מ-01/01/19
500200993

מען אין ש

500200993
פטור מלא           פטור מלא          
  מ-01/01/19

 עד-31/03/20

  מ-01/01/19

מ. מ. מצפה רמון       
500200993

31/03/20 01/01/19

500200993 500200993 500200993
פטור מלא           פטור מלא          
  מ-01/01/19 עד-31/03/20  מ-01/01/19
500200993 500200993 500200993
פטור מלא           פטור מלא          
  מ-01/01/19 עד-31/03/20  מ-01/01/19

מ. מ. מצפה רמון       
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המחלקה למוסדות ציבור ומלכ"רים

ב -האישור הוצא ע"י

שם משדר:

אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עיסקאות
גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו-1976

7. אין באישור זה משום קביעה כי הנמען הוא מוסד ציבורי עפ"י סעיף 9(2) לפקודה ולענין                             
    סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.                           

פקיד שומה חוליה סוג תיק קבוצת חשבון מספר תיק מס הכנסה שם

כתובת

תאריך הדפסה מספר תיק ניכויים

1. לאור המסמכים והדיווחים שהמצאתם לי הריני לאשר כדלקמן:
    לנמען אין חוב מס סופי, או שהגיע להסדר עם רשויות המס בקשר לחוב סופי המגיע ממנו.                            

    נמען זה עונה על התנאים הקבועים בסעיף 2א (א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו - 1976 ואין מניעה           
    לגביו מהיבט המס לענין קבלת מענקים, תמיכות, ערבויות או העברות מתקציב המדינה.                               

2. אישור זה אינו מהווה אסמכתא לענין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת ערר         
    או בפני בית המשפט ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדו"חות, מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו       

    על פיהם.                                           
3. אישור זה בתוקף מיום                                        ועד יום                                         

                                                       
4. הנכם חייבים להתקשר בעסקאות שלמעלה מ-                             ש"ח רק עם מי שמציג בפניכם אישור על פי חוק 

    עיסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו - 1976.                               
    הסכום יעודכן במהלך השנה באישור ועדת הכספים של הכנסת.

5. אישור זה ניתן בכפוף לתנאים הבאים:                   
    א. הנמען נוהג לדווח למחלקה למוסדות ציבור ומלכ"רים על ההכנסות החייבות במס עפ"י הוראות פקודת מס הכנסה       

        ומגיש מדי שנה דו"חות כספיים ודו"חות התאמה הכוללים: מאזן, חשבון הכנסות והוצאות, רשימה של כל הנכסים     
        וההתחייבויות, כשהם מבוקרים ומאושרים ע"י רו"ח, לרבות כל דו"ח ופרטים אחרים שידרשו.                      

    ב. הנמען מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל עפ"י הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות ע"י         
       מוסד) התשנ"ב - 1992.                            

    ג. הנמען מדווח לשלטונות מע"מ על כל עיסקה החייבת במע"מ.                                                    
6. הננו להביא לתשומת לבכם כי האחריות להגשת הדו"חות האמורים או כל דו"ח אחר המתחייב עפ"י החוק, לרבות            

    אי ניכוי מס במקור ואי העברת מס שנוכה במקור, ולרבות חובת ניהול ספרים, מוטלת אישים על כל מנהל               
    המלכ"ר, מנהל חשבונות, פקיד אחר מטעמו או בא כוחו.   

8. נציב מס הכנסה או מנהל המכס ומע"מ רשאים לבטל אישור זה בכל עת.                                               

מנכה יקר,

WWW.MOF.GOV.IL/TAXES

בטופס זה הושקעו מאמצים למניעת זיופים.
ניתן לאמת את נכונות שיעור ניכוי המס

באתר האינטרנט של מ"ה שכתובתו

  
אישור זה מבטל כל אישור קודם.
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