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 תנאים כלליים  .1

ת ז להתייעלוביצע מכרמזמינה בזאת הצעות ל, (המזמין"")להלן: עירייה קלנסווה 1.1

של מבני הציבור בעירייה והתקנת מזגנים . הזוכה ידרש  אנרגטית בהלךפת גופי תאורה

כולל בקרה ואספקת  LEDבטכנולוגיית  "ג"ת"(גופי תאורה )להלן:  לספק, להתקין 

חיסכון שנתי בהוצאות  לעירייהע"פ הגדרות המפרט הטכני, ולהבטיח מזגנים והתקנתם , 

 הלן:"המכרז"(. )להחשמל כמוגדר בחוזה הקבלני; 

לאספקת ,  ולפני הנחה מיליון ש"ח כולל מע"מ 5.6 -כהיקף העבודות נשוא המכרז הינו  1.2

 .LEDגופי תאורה בטכנולוגיית 

מובהר כי כל מסמכי המכרז לרבות פרק המהווה, תנאי הסף ושיטת המכרז מחייבים את  1.3

מספר סעיפים הקבלן הזוכה, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות, במידה וישנם 

טיב אזי הסעיף המחמיר הוא אשר יקבע ובמקרה של  \מוצר  \הדנים בעבודה מסוימת 

 חלוקת חוו"ד של המפקח )חברת אפר הנדסה( היא אשר תקבע.מ \לקונא 

 תנאי סף .2

רק מציעים אשר עונים על הקריטריונים  ,רשאים להשתתף ולהגיש הצעות למכרז זה 2.1

 :  המצטברים הבאים

 י תאגיד משפטי אחד )חברה או שותפות,"תושב ישראל או עאדם פרטי אחד  2.1.1

     הרשומה כדין בישראל.

יגישו  היו מספר מציעים המבקשים להגיש הצעה משותפת למכרז, (א)

 -בצירוף יפוי הצעה באמצעות אחד מהם בלבד )אדם או תאגיד אחד(,

והוא ייחשב למגיש  כח נוטריוני בלתי חוזר המייפה כוחו לייצגם במכרז,

 כל דרך אחרת מהווה עברה על חוק ההגבלים העסקיים, צעה.הה

 .    1988 -ח "התשמ

מובהר בזאת כי על ההצעה לפרט את כל פרטי המציעים וכל מציע 

 השותף להצעה חייב לעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיפים לעיל.    
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תצרף להצעתה תעודת התאגדות  משתתפת במכרז שהיא חברה רשומה, (ב)

רשם החברות ורשימה של מנהליה כשהיא מאושרת  של החברה אצל

 ח של החברה."רו/ד"י עו"ע

פרוטוקול של תצרף להצעתה  משתתפת במכרז שהיא חברה רשומה, (ג)

דירקטוריון החברה המחליט על הגשת הצעה למכרז והמסמיך גורם 

 מטעם החברה לחתום על מסמכי ההצעה.

מנהליה  תעודת התאגדות של החברה אצל רשם החברות ורשימה של (ד)

 ח של החברה.   "רו/ד"י עו"כשהיא מאושרת ע

תצרף להצעתה תעודת  משתתפת במכרז שהיא שותפות רשומה, (ה)

ח "רו/ד"התאגדות של השותפות אצל רשם השותפויות ואשור של עו

        בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו לחובות השותפות.

של התאגיד המפרט  ח"רו/ד"להצעה של כל תאגיד יש לצרף אישור עו (ו)

    מי הזכאים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד.

שומים בפנקס הקבלנים רהינם או קבלני המשנה \ולפחות אחד השותפים  2.1.2

, 1-א 250, 1-א 240 ,1-א160ומאושר לביצוע עבודות בהיקף הנדרש כמוגדר 

 .2-א 270

ג הינם בעלי רישיון בתוקף לעסוק בעבודות חשמל. סולפחות אחד השותפים  2.1.3

, ת המתקנים מהסוג הנדרש, במפרט זההרישיון יהיה כזה המאפשר לבצע א

  .ISO9001ובעלי מערכת ניהול איכות מאושרת 

נים לפחות שלוש שהינם בעלי ניסיון קודם מוכח המעוגן באסמכתאות של  2.1.4

 .עבודות בביצוע 

כי הניסיון הנדרש הינו של האדם פרטי או התאגיד המשפטי  מובהר בזאת 2.1.5

ההצעה בלבד ולא של אף גורם אחר המעורב בצורה זו או אחרת בגוף  המגיש את

 המגיש.  
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הינם מנהלים ספרים כנדרש עפ"י חוק עסקאות עם גופים ציבוריים ויש להם  2.1.6

יש לצרף את האישור יחד עם  – אישור בר תוקף לכך בהתאם לאמור בחוק הנ"ל

 ההצעה

 המציע יצרף להצעתו אישורים והוכחות לעניין: 2.1.7

 מהסוג הנדרש במכרז זהניסיונו בעבודות  ו ( ותק1

 ( כושרו לבצע את העבודה.2

 ( המלצות. 3

 

 המכרז תיטש .3

המכרז הינו מכרז הנחות משוקלל לציוד המוצע, לרבות התחייבות לחיסכון בצריכת  3.1

 החשמל בשיטת מדידה, ומוגבל בשיעור הנחה מקסימלי.

בפעימה אחת או שתיים לפי  העירייה תהיה רשאית לבצע את הפרויקט –אופן הביצוע  3.2

 שיקול דעתה . העירייה תודיע על כך לקבלן בסמוך לזכייתו.

המציע ידרש להציע הנחה בשיעור  – "משוקלל "מכרז הנחות הינה שיטת המכרז

כל פריט מפרטי המכרז. שיעור ההנחה יקבע בהתאם למשקל הפרק קבוע על 

      הטכנולוגי,

 הפריטים כוללים:   3.3

  אורה בטכנולגיית גופי תמחירוןLED המצורף תשתית ו . 

 עבודות יזומות הרצ"ב,  מחירון 

המכרז כולל גם עבודה פאושלית לשדרוג מרכזיות התאורה בהתאם להוראות המפרט  3.4

 הטכני והשרטוטים הנלווים.

, חודשים לכל היותר_______ תוך עירייהגופי התאורה כל הזוכה ידרש לסיים החלפת  3.5

 וע העבודות עם מספר צוותים במקביל.עליו להערך לביצלפיכך 
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 וכתב עבודה תוכנית הממונה מאת יקבל הקבלן ההסכם על החתימה מיום ימים ____  בתוך 3.6

 .לביצוע מפורט כמויות

טופס הנירמול יכלול את כל נתוני מרכזית העבודה שבשידרוג בהתאם לצו התחלת העבודה  3.7

יה, מצב תשתית התאורה, מספר ובכללם מספר עמודים, מספר גופי תאורה, מצב המרכזי

פל"דים, צריכת חשמל ועוצמת תאורה לפני ואחרי שדרוג התאורה, הטכנולגיה המתוקנת 

במרכזית התאורה לרבות כל האלמנטים של עיר חכמה, וכל נתון אחר בהתאם להוראות 

 הפיקוח. 

להלן: )הזוכה נדרש להציע הנחה בשיעור קבוע על כתב כמויות והמחירון המשוקלל הרצ"ב  3.8

כולל ציוד בקרה ותקשורת לרבות  LED, בגין אספקת ג"ת בטכנולוגיית ("המחירון"

 הפריטים לעבודות היזומות. 

מובהר בזאת כי ההתקשרות תחשב כהסכם מחירים למשך תקופת ההסכם המתחילה  (1)

 מיום החתימה ע"י הצדדים.  

ו הסופי של מתחייבת לגבי היקפהעירייה למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי אין  (2)

 ולקצב אחיד של הזמנות.   שמירת היחס בין הפרקים השונים, , החוזה

שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או העירייה מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי  (3)

לבקש הצעות מחירים נפרדות לביצוע חלק מהמתקנים המפורטים במפרט הטכני, ללא 

 מתנאי החוזה והמחירים.זכות ערעור לקבלן וללא שינוי בכל תנאי שהוא 

המכרז הינו על פי המחירון הרצ"ב. על המציע ליתן הצעתו ולתמחר את כל פריטי  3.9

 . במחירוןהמכרז המפורטים 

להתקשרות עם המציע.  העירייה אין לראות בהזמנה זו משום התחייבות כלשהי של  3.10

מובהר בזאת כי התקשרות עם זוכה כלשהו תעשה בהתאם לנוסח חוזה ההתקשרות 

 שייחתם עם הזוכה, לאחר ובכפוף לאישור ההצעה על ידי ועדת המכרזים.

של והיועמ"ש  ,שהן אף ההצעות הזולותנחות מושקללות זהות ה 2במכרז שבו הוגשו   3.11

אישר כי הן נחזות כהצעות כשירות, יוכלו יו"ר ועדת המכרזים ומנהלת יחידת העירייה 

ות מתוקנות למכרז. ההצעות תוגשנה מנת שיגישו הצע-המכרזים לפנות למציעים אלו על

גבי טופס הצעות -בתוך פרק זמן שתקבע מנהלת יחידת המכרזים, במעטפה סגורה, על

 משתתף חדש כאמור.
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 מסמכי המכרז .4

   :ובהתאם להם ב,"הרצו ההצעות תהיינה מבוססות על מסמכי המכרז דלהלן, 4.1

    התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ותנאי המכרז. (א)

 . "משתתף במכרז הצעת"מסמך  (ב)

 הסכם(.  -חוזה )להלן גם (ג)

    עסקאות גופים ציבוריים. –תצהיר  (ד)

 אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור.   (ה)

     אישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף. (ו)

    :יצורפו המסמכים הבאים ידי תאגיד,-במקרה שההצעה מוגשת על (ז)

 רשם בו רשום התאגידמתמצית רישום מה;   

 ח בדבר זכויות החתימה בתאגיד"רו/ד"אישור עו;  

 טופס אחריות יצרן. (ח)

 תצהיר בעניין עובדים זרים.   (ט)

 כתבי ערבות בנקאית.  (י)

 .אישור קיום ביטוחים (יא)

 .מכרז מעטפת (יב)

את וזלא עיריית קלנסווה, על המעוניינים להשתתף במכרז לקבל את מסמכי המכרז במשרדי  4.2

באתר  06.10.22ניתן לעיין במסמכי המכרז החל מתאריך  ש"ח שלא יוחזרו. 2000 תמורת

 עיריית קלנסווה.

עד לתאריך  הרכש והמכרזים  שאלות בכתב באמצעות הדוא"ל למנהלניתן לשלוח     4.3

 .12:00לא יאוחר מהשעה  19.9.2019

במשרדי העירייה לשם הבהרות  12:00בשעה   13.10.22מפגש וסיור קבלנים יתקיים בתאריך  4.4

 חובה., ההשתתפות אינה 

 ההצעה .5
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"( על גבי טפסים המיועדים לכך, ההצעהעל המשתתפים במכרז להגיש את הצעתם )להלן: "

, שתוכנס במסירה אישית, , ללא פרטים מזהים על גבי המעטפהבמעטפה סגורה המיועדת לכך

  .12:00בשעה  20.10.2022 יוםמלתיבת המכרזים של עיריית קלנסווה, לא יאוחר 

לא תתקבלנה הצעות שתישלחנה בדואר ו/או שתישלחנה באמצעות מכשיר הפקסימיליה ו/או 

שתישלחנה באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת שאיננה מסירה אישית ו/או 

 . שתימסרנה לאחר המועד האמור לעיל

 נספחי ההצעה .6

 ומות המיועדים לכך. בשולי כל דף ובמק ולחתום על כל מסמכי הצעתהמציע  על

ממסמכי המכרז מובהר בזאת, כי המעוניין להשתתף במכרז זה יחתום על כל עמוד של כל אחד 

ובחתימה מלאה  ,בשולי כל דף ,בראשי תיבות ,)למעט מעטפת המכרז(  בעט כחולמקוריים 

 את המסמכים והאישורים הבאים:  ולצרף להצעתהמציע  במקומות המיועדים לכך; וכן על

ית קלנסווה, בנוסח ערבות בנקאית אוטונומית, כלפי עירי -תנאי סף  – ערבות מכרז""   6.1

מאה אלף ש"ח ) 00075,, ע"ס ' למסמכי המכרזיאכנספח המצורף למסמכי המכרז ומסומן 

, כשהיא צמודה למדד לבקשת ועל שם המשתתףשהוצאה על ידי בנק בישראל (, ₪ 

 ."(המדדהמחירים לצרכן )כללי( )להלן: "

  וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז. 23.01.2023ל הערבות לעמוד בתוקפה עד ליום ע

ביא לפסילת ההצעה. למען הסר ספק, יובהר תאי המצאת הערבות הבנקאית,  (א)

ויודגש, כי לא תתקבל כל חלופה לערבות הבנקאית, לרבות הודעת קיזוז, שטר חוב 

ה תנאי מקדמי והכרחי או כל חלופה אחרת וכי המצאת ערבות בנקאית כנדרש הינ

 להגשת הצעות למכרז, בלעדיו אין.  

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל שינוי של תנאי מהותי בכתב הערבות לעומת  (ב)

 יגרום לפסילת הצעת המשתתף.   -הנוסח המצ"ב 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הוצאות הערבות והוצאות אחרות הנובעות  (ג)

 יע בלבד.  מהשתתפות במכרז תחולנה על המצ

ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה במכרז  (ד)

חודשים  3 -תוחזר למציע לאחר חתימת החוזה עם הזוכה במכרז אך לא יאוחר מ



 

    

 האיריית קלנסוע                                   بلدية قلنسوة           

 
 

 

 

 

 

 09-8781202, פקס  09-8780388, טלפון  40640מיקוד  , 1ת.ד קלנסואה ,

 09-8781202, فاكس  09-8780388,  هاتف    40640, منطقة بريدية  1, ص.ب قلنسوة

מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז או ממועד הארכת הערבות כאמור לעיל, 

 לפי המאוחר מבין מועדים אלו.   

בכפוף ימים לאחר חתימת החוזה עמו ו 5ע שזכה במכרז תשוחרר תוך ערבות של מצי (ה)

 .  ("ערבות ביצוע")להלן:  המצאת ערבות בנקאית לביצוע החוזהל

לדרוש מהמציע הארכת העירייה למציע על זכייתו במכרז, רשאית  ההודעניתנה  (ו)

דה והמציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות י-תוקף הערבות לתקופה שתיקבע על

 תאם.   בה

לדרוש העירייה מציע את תוקף הערבות כאמור בס"ק )ו( לעיל, רשאית הלא האריך  (ז)

 ולקבל פרעון הערבות וזאת בלי לפגוע בזכותה לתבוע פיצויים ו/או סעדים נוספים.

הינו קבלן ו קבלן המשנה מטעמו א\ורישיון/אישור תקף מרשם הקבלנים המעיד כי המציע     6.2

פק, למען הסר ס; 2-א 270, 1-א 250, 1-א 240 ,1-א160ווגים בסיהרשום בפנקס הקבלנים 

  .לאלתר , תגרום לפסילת המשתתףאי המצאת אישור/רישיון זה

למען הסר רישיון בתוקף לעסוק בעבודות חשמל במתקנים מהסוג הנדרש, במפרט הטכני.     6.3

   , תגרום לפסילת המשתתף.ספק, אי המצאת רישיון זה

למען הסר פרים כדין, כנדרש בחוק עסקאות עם גופים ציבוריים. ס  אישור תקף על ניהול 6.4

  , עלולה להביא לפסילת המשתתף.ספק, אי המצאת אישור זה

, למען הסר ספק, אי המצאת אישור זהאישור עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף,    6.5

  עלולה להביא לפסילת המשתתף.

, עלולה להביא לפסילת המצאת אישור זהלמען הסר ספק, אי אישור על ניכוי מס במקור,     6.6

 המשתתף.

אישור מהמוסד לביטוח לאומי או מרואה חשבון, כי המציע מפריש ניכויים ותשלומים     6.7

כדין עבור עובדיו להבטחת זכויותיהם הסוציאליות בהתאם להוראת כל דין, לרבות הסכם 

, עלולה את אישור זהלמען הסר ספק, אי המצקיבוצי ו/או הסדר קיבוצי ו/או צו הרחבה, 

   להביא לפסילת המשתתף.
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שום החברה או השותפות, או העמותה בצירוף העתק של תעודת אישור על רי -לגוף משפטי     6.8

וכן  האגד, וכן אישור עו"ד או רו"ח על קיומו של הגוף ובעלי זכות החתימה בשמו

הסר ספק, אי למען , פרוטוקול דירקטוריון החברה הכולל החלטה על השתתפות במכרז

  , עלולה להביא לפסילת המשתתף.המצאת אישור זה

המלצות ו/או מכתב של גופים ו/או תאגידים פרטיים ו/או ציבוריים, בהם נתן המציע  6.9

 שירותים מהסוג האמור במכרז או מסוג דומה לו. 

למסמכי המכרז ואשר  'וכנספח תצהיר בעניין העסקת עובדים זרים ע"י המציע המצורף  6.10

חלק בלתי נפרד הימנו, מאושר ע"י עו"ד, יצורף להצעת המשתתף וליתר מסמכי מהווה 

 , עלולה להביא לפסילת המשתתף.למען הסר ספק, אי המצאת אישור זההמכרז. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, חובה על המציע למלא בכתב ברור בטופס ההצעה,  6.11

 ' למסמכי המכרז,  את הפרטים הבאים: אהמצורף כנספח 

)לא תוספת( אותו ייתן המציע לככל המחירים המפורטים המשוקלל אחוז ההנחה  (א)

 להסכם ההתקשרות והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. הממצורףבכתב הכמויות 

שיעור ההנחה הנ"ל יחול באופן שווה על כל מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי  

 הסעיפים המפורטים בכלל הכמויות.

כי כל הסעיפים בכתב כמויות להצעת מחיר כוללים ל ספק מובהר בזאת למען הסר כ

 את כל החומרים ועבודות עזר הדרושים לביצוע העבודה המפורטת בסעיף.

לתשומת לב המציעים יובהר כי המחירים המפורטים בכתב הכמויות אינם כוללים 

 .מע"מ

  האחראי.המזמין  או\ו המפקח וא\המנהל ושמו המלא, שמות החותמים בשמו ושם  (ב)

 .חתימה מלאה כדין (ג)

 .0%שורה ריקה במחירון תחשב כמחיר בסיס = הנחה  (ד)

שלא לדון בה העירייה רשאית  ,הצעה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המנויים לעיל 6.12

 כלל.  
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 פסול הצעתו למכרז. ת -אי חתימת המציע על טופס "הצעת משתתף במכרז" כאמור לעיל  6.13

המכרז או הצעה המכילה שינויים או הסתייגויות לא תובא לדיון הצעה שאיננה לפי תנאי  6.14

 מהאמור במסמכי המכרז.  

מחיקות בגוף ההצעה, אי מילוי כל הפרטים, מילוי פרטים בלתי ברורים או אי חתימה על  6.15

 כל מסמכי המכרז עלולים לגרום לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעת ועדת המכרזים.  

 -ז או לתנאיו או שינוי יסודי להם כל הצעה שתצורף לה הסתייגות עקרונית למכר  6.16

 . תיפסל

 דרישות כללית מהקבלן המבצע .7

והעקרונות מהוראות ההסכם המצורף בזאת, להלן פירוט התנאים העיקריים מבלי לגרוע  7.1

  המכרז: לביצוע עבודות האחזקה נשוא

המציע שיזכה מתחייב בזאת כי כל עובדיו שיועסקו בעבודות נשוא מכרז  (א)

 ון לעסוק בעבודות חשמל. זה יהיו בעלי רישי

תהא רשאית לפסול כל עובד, כולל מנהל עבודה, או העירייה מובהר זאת כי  (ב)

 יצרן, שלפי דעתו אינם מתאימים לביצוע העבודה, ללא מתן הסבר.

המציע שיזכה מתחייב כי כל העבודות יבוצעו לפי חוק החשמל והתקן  (ג)

ורה, ו/או מפעל הישראלי. במידה והקבלן מחזיק במפעל לייצור גופי תא

לייצור לוחות וכדומה, מתחייב המציע שיזכה כי המפעל נמצא תחת 

השגחת מכון התקנים ויש בידו אישור תקף. מובהר בזאת כי האישור הנ"ל 

 יהא תקף לכל לתקופת החוזה.  

ן העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי לעבודות בניין שבהוצאת הוועדה הבי (ד)

י והשיכון, לפי תקן ישראלי )בהעדרו, משרדית של משהב"ט ומשרד הבינו

לפי תקנים זרים מתאימים(, לפי חוק החשמל ובהתאם למפרט מיוחד זה. 

בודה בהתאם לדרישות חברת החשמל, הנחיות מכבי אש כן  תבוצע הע-כמו

יית מועצה מקומיתומנהל מחלקת החשמל  וכן הוראות המהנדס והמפקח

 . עיריית קלנסווה
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 סדר עדיפות מסמכים .8

 בהר בזאת סדר העדיפויות לצרכי ביצוע עבודות:ומ 8.1

 התקן הישראלי וחוק החשמל.   (א)

 המפרט המיוחד.   (ב)

   .המפרט הבינמשרדי הכללי של משהב"ש (ג)

 .   עיריית קלנסווההנחיות ביצוע בכתב כפי שיימסרו מעת לעת ע"י  (ד)

 מפרטים ותקנים אחרים.    (ה)

 כתב הכמויות )רק לצורך התחשבנות(. (ו)

מקרה של לקונא בכתב הכמויות יושלם הפריט ממחירון דקל  מובהר בזאת כי בכל 8.2

הצעות  3, או על ידי הצגת 25%שיפוצים עדכני לחודש ההזמנה פחות הנחה קבועה של 

, או על ידי ביצוע 12%מחיר שונות לחומר )שהוגשו לקבלן( בתוספת רווח קבלני של 

 ת העירייה.העבודה על ידי מחלקת החשמל העירונית, והכל בכפוף לשיקול דע

 ההסכם  .9

וועדת המכרזים על  המלצתתודיע לזוכה, במכתב, על הזכייה במכרז, רק לאחר העירייה   9.1

 . ואישור ראש העירייה כחוק  אישור  הההצעה הזוכה במכרז

. המובהר בזאת כי יום מועד החתימה על ההסכם יחשב מועד קבלת ההודעה בדבר הזכיי 9.2

 משלוח המכתב.        מימים  3 הסר ספק יחשב מועד קבלת ההודעהלמען 

 מאה)במילים:  100,000בסך של ערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, על הזוכה להפקיד   9.3

( "ערבות ביצוע")להלן: יב'  כנספחמסמכי המכרז והמסומן לפי הנוסח המצורף ל ₪(אלף 

ימים  (7) שבעה תוך לשם הבטחת התחייבויותיו כמפורט בהסכם ,כמוגדר בנספח יב' להלן

תוך ימציא את הערבות במידה והמציע הזוכה לא  .חברהמקבלת ההודעה על זכייתו מה

רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמסר  העירייהפרק הזמן האמור לעיל, תהיה 

לאחר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. הזוכה יהיה מנוע ומושתק הזכייה ולהעביר את 

תוקף הערבות  טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא.מלהעלות כנגד העירייה כל תביעה ו/או 

ממועד החתימה והיא תוארך על  במילים: שניים עשר חודשים(,חודשים ) 12למשך יהיה 

 פי הצורך עד לגמר ההתקנה.
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 100,000בסך של ערבות בנקאית אוטונומית, שלו בלבד, בגמר ההתקנה על הזוכה להפקיד  9.4

)להלן: יג'  כנספחמסמכי המכרז והמסומן ללפי הנוסח המצורף  ₪()במילים: מאה אלף 

תקינות הציוד וביצוע עבודות לשם הבטחת כמוגדר בנספח יג' להלן,  ,("ערבות טיב"

 האחזקה הנדרשות עד לתום חיי מהחוזה לרבות תקופת האופצייה. 

  מציע אשר ימציא מסמך מהמסמכים הדרושים כמפורט במכרז זה לאחר המועד הנקוב 9.5

כיית זוהחברה הסכימה לקבלם באיחור בלי לבטל  חברה,זכייתו מהמקבלת ההודעה על 

כאית החברה, לפי שיקול דעתה, לראות בהצעת המציע למכרז ומתן ז -המציע במכרז 

 ודעה על זכייתו במכרז כהסכם מחייב בינה לבין המציע.ה

ימים מקבלת ההודעה על זכייתו  (7) שבעה תוךמתחייב להמציא לחברה המציע שיזכה  9.6

חתום על  ',בכנספח אישור קיום ביטוחים, המצורף למסמכי המכרז והמסומן , ברהחמה

  ידי חברת הביטוח. 

זה, המצאת המסמכים באיחור אינה מהווה  ןמובהר בזאת למען הסר כל ספק כי לעניי 9.7

איחור. רק אישור מפורש ובכתב של מנכ"ל החברה בראייה להסכמת החברה לקבלתם 

 יהווה הסכמה כאמור. 

   אות המכרזהוצ .10

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  

    ובהשתתפות במכרז, תחולנה על המציע בלבד.

  הבהרות ושינויים .11

רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים העירייה  11.1

תנאי מתנאיו, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.  ותיקונים במסמכי המכרז ובכל

השינויים והתיקונים, כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעת כל 

      דם.י-, לפי הפרטים שנמסרו עלו/או בדוא"ל המציעים, בדואר רשום ו/או בפקסימיליה

המועד ת למכרז )להלן: "רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעוהעירייה  11.2

"( על פי שיקול דעתה, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי האחרון

      המכרז, כאמור לעיל.
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הודעה על דחיית המועד האחרון תובא בכתב לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז, בדואר  11.3

-שנמסרו על רשום ו/או בהודעה בפקסימיליה, שקבלתה תאושר טלפונית, לפי הנתונים

     ידם.

, יובהר ויודגש, כי ההצעה תתבסס אך ורק על הכלול במסמכי המכרז ותו ספקלמען הסר  11.4

  לא.

 

  אופן הגשת ההצעה .12

לכל סעיף בנפרד כמצוין בכתב העירייה כתב הכמויות המצורף בזה כולל אומדן עלויות של  12.1

      הכמויות.

לכל סעיף בנפרד העירייה כתב הכמויות המצורף בזה כולל אומדן עלויות של  12.1.1

 כמצוין בכתב הכמויות.  

על המציע להגיש את הצעתו אך ורק כהצעת הנחה )בלבד( כללית באחוזים על  12.1.2

כל הסעיפים, בכל קבוצה של כתב הכמויות, באחוזים שלמים ו/או חלקי 

 אחוזים.  

אינה העירייה ". מובהר בזאת כי 1הסעיפים מופיעים כ"מחירון" עם הכמות " 12.1.3

 בת בכל צורה שהיא להזמנת כמות כזו או אחרת.   מתחיי

מובהר בזאת למען הסר ספק כי אין לבצע כל שינוי במחירי הסעיפים או  12.1.4

להוסיף הסתייגויות. שינויים או תוספות ע"י המציע בכל סעיף שהוא ייחשבו 

 כאילו לא נכתבו ועלולים להביא לפסילתו של המציע.  

 הנחה כלשהי תיפסל.ה ללא הצעה הכוללת הסתייגות תיפסל; הצע 12.1.5

המספר שינקב  ( תוגש באופן מספרי באחוזים.להנחה )בלבדהצעת הקבלן  12.1.6

 .  דומהוכ 2.00%,  3.25%יכלול רישום שתי ספרות לאחר הנקודה לדוגמא:  

( שתינתן הינה עבור כלל מחירי היחידה הנקובים בכתב )בלבד ההנחהסה"כ  12.1.7

מהאומדן העירוני   30%של  בשיעורהכמויות, ובלבד שההנחה לא חורגת 

 במעטפה המזמין קבע אותו( "מקסימלי הנחה"אחוז )להלן: המקסימלי

  .המכרזים לתיבת ידו על שתוגש סגורה
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מחירי היחידה בכתב הכמויות הינם מחירים מירביים )מקסימלים( עליהם  12.1.8

 יגיש הקבלן את הצעתו כהנחה כללית בלבד על כלל מחירי היחידה.   

 

   בחינת ההצעה .13

לסיכום המבנים )תתי הפרקים( המפורטים בכתב אך ורק בהתאם תיבחן  יםת המציעוהצע 13.1

 הכמויות לאחר הפחתת אחוזי ההנחה שניתנו בגין כל מבנה )תת פרק( בכתב הכמויות. 

מובהר שוב כי כמויות היחידות המפורטות בכתב הכמויות נועדו לצורך בחינת הצעת 

הזמין מאת המציע שיזכה, מעת לעת, כמויות תהא רשאית להעירייה המציעים בלבד ו

 הדרושות לה ע"פ צרכיה בלבד.

אי צירוף כל המסמכים והאישורים להצעה, כמפורט לעיל, ו/או אי השלמת מקום הטעון  13.2

ם מילוי ו/או עריכת כל שינוי, תוספת או הסתייגות ביחס לתנאי המכרז ו/או נספחיו, בין א

עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או תב לוואי, נעשו בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכ

    .לדחייתה על הסף

 

 

 

לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, שרשאית  עיריית קלנסווה 13.3

מונע הערכת העירייה תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת 

   ההצעה כדבעי.

, במידה ותידרש לכך, ירת ההצעה הזוכהתחשב בבחינת ההצעות ובבחת עיריית קלנסווה 13.4

י באמינותו, ניסיונו, כישוריו, מיומנותו והמוניטין של המציע, במילוי התחייבויותיו כלפ

, ם הייתה כזוא -בהתקשרות עם המציע העירייה של  שלילי אחרים, בניסיון קודם

את קבלת ני אחר אותו מוצאת היא לנכון לשקול, לקריובאופן כללי, בכל קריטריון עני

   החלטתה בדבר ההצעה הזוכה.
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ביותר או בעלת אחוז ההנחה הגבוהה ה מתחייבת לקבל את ההצעה נאינ עיריית קלנסווה 13.5

 או לקבל הצעה כלשהי. כל הצעה שהיא, כהצעה הזוכה

, תהא רשאית לנהל משא ומתן עם מגיש ידה לצורך כך-או מי שיוסמך על ,עיריית קלנסווה 13.6

 בל את הצעתו.ההצעה ה"זוכה", בטרם תק

 

    פגישת הבהרות .14

ישיבת הבהרות עם ערך בחדר ישיבות שבמשרדי העירייה, ת 12:00 שעה 13.10.2022 ביום 14.1

  .המעוניינים להשתתף במכרז ואחריה יתקיים סיור קבלנים

כאמור הינה חובה. מציע ישיבת ההבהרות השתתפות במובהר בזאת, כי  ספקלמען הסר  14.2

     .הצעתו לא תידון ויראו אותה כאילו לא הוגשה כללשלא ייטול חלק בפגישה הנ"ל, 

 .בבניין העירייה, עיריית קלנסווהבחדר הישיבות של המפגש יתקיים  14.3

להעלות בפגישה כאמור את כל השאלות, ההבהרות  אתבז ניםומוזמ יםמתבקשהמציעים  14.4

   .הםוההסברים הדרושים והנחוצים ל

ושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או , כי המציע יהיה מאתמובהר בז ספקלמען הסר  14.5

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

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

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

 כאמור.

מובהר בזאת כי כל העבודות המפורטות במכרז יוכלו להתבצע ע"י צוות תחזוקה עירוני  14.6

מהחשבון הקלנדרי החודשי   זכות קיזוז, וכי לעירייה קיימת ללא התנגדות הקבלן

לתשלום לזוכה, בגין  כל נזק שיגרם לה, לרבות במקרים בהם הקבלן לא ביצע עבודות על 

או במקרים בהם נאלצה העירייה לבצע העבודה ע"י צוות העובדים \יקוח, ופי הוראות הפ

 או קבלן חיצוני אחר.\העירוני ו
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   בעלות על המכרז .15

, אשר מועבר למציע לצורך הגשת עיריית קלנסווה מכרז זה הינו קניינה הרוחני של  15.1

    הצעתו בלבד. אין לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה.

מתחייבת לא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי,  עיריית קלנסווהראות כל דין, בכפוף להו 15.2

זולת ליועצים המועסקים על ידה, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות בכל הנוגע למכרז 

לא יעשו כל שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי העירייה זה. היועצים המועסקים על ידי 

    מכרז זה.

 ז זה, בלשון נקבה במשמע ולהיפך. כל האמור בלשון זכר במכר 15.3

 

 ,בכבוד רב              
 

               
 סלאמה עבדאלבאסט                 

   
 עיריית קלנסווה ראש                                                                                                        
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 'במסמך 

 
 7/22 'מכרז פומבי מס

 תאורת מבנים ציבוריים  –מכרז להתייעלות אנרגטית 

 והתקנת מזגנים בעיריית קלנסווה

 

 תנאים כלליים מיוחדים
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 מוקדמות – 1 פרק

 

 כללי

: בפרק המבוא; בפרק הדן בתנאים כללים מיוחדים; בפרק הכולל את המפרט מובהר בזאת כי כל התנאים

הינם תנאים מצטברים ולא ; בחוזה הקבלני, מזגנים והתקנות LEDנולוגיית הטכני להחלפת גופי תאורה לטכ

, כשהוראות כל תנאי מחמיר גוברות על תנאי מקל, והם באים בנוסף להוראות חוק החשמל, והמפרט מתלים

 הטכני הבין משרדי, לרבות התקנים הרלוונטים המפורסמים על ידי מכון התקנים הישראלי והוראות כל דין.

 

 ר העבודהתיאו 1.1

 

 בהתאם למפרט וכתב הכמויות ובהתאם להוראות מחלקת ההנדסה בעירייה ו/או מי מטעמה.

בגמר התקנה באחירות הזוכה להמציא אישור קונסטרוקטור להתקנה לרבות לחוזר מכאני והתאמת 

 ג"ת לזרוע הקיימת.

ים עד לקבלת מוצר כל העבודות המפורטות במכרז זה כוללות ביצוע של כל העבודות והרכיבים הנדרש

מוגמר ותקין בהתאם לתקן וחוק החשמל, כל לקונא תושלם בהתאם להוראות המפקח או המפרט הבין 

 .08.01משרדי 

 

 

 אופי החוזה, תקופת הביצוע והיקף החוזה 1.2

 

, LEDהכולל אספקת גופי תאורה בטכנולוגיות ״מחירון׳׳ הנחה ההתקשרות במכרז זה תהיה בשיטת  .א

 .ם למפרט וכתב הכמויותוהתקנת מזגנים בהתא

רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגדיל או להקטין את היקף העבודות כולן בשיעור של  המזמין .ב

, ובהתאם לכך תגדל או תקטן התמורה, בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה. 50%עד 

 בכל מקרה, סכום התמורה הכולל לא יעלה על סכום המחייב מכרז.

 

 תתףטופס הצעת מש 1.3
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הקבלן מתבקש למלא את כל פרטי ההצעה בטופס הצעת משתתף. כל שינוי או תוספת שיעשו 

במסמכים, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל 

 דרך אחרת, יגרמו לפסילת ההצעה.

 

 תאום עם גורמים אחרים 1.4

 

האחראי המוסמך של האתר בו יש לבצע העבודה, בקשר הקבלן מתחייב לבצע עבודותיו בתאום עם 

לתנאי העבודה הסדירים המתנהלים במקום ויעשה את כל הסידורים למניעת תקלות והפרעות מכל 

סוג שהוא, למהלך העבודה התקין במקום. עליו לתאם מראש את מועד הגעתו לאתר עם כל הנוגעים 

ישולם לקבלן שום פיצוי כספי מעבר למחויב בדבר. עבור כל הנ"ל ועבור כל זמני התאומים לא 

 בהתאם למהות העבודה שתבוצע בפועל, עפ"י מחירי היחידה.

 

 שטחים מוגבלים 1.5

 

הגישה לאתר העבודה תותר בצורה אשר יקבע  עבודתו של הקבלן מוגדר לאתר העבודה בלבד.

הפרויקט את . על הקבלן חלה החובה לתאם באמצעות מנהל או הבניין  האחראי המוסמך של האתר

 .או הבניין הקשר עם האחראי לאתר

 חוקי התנועה החלים על הנהגים באתר חלים גם על הקבלן ועובדיו. .א

הכניסה והיציאה של כלי רכב והולכי רגל של הקבלן ועובדיו יהיו בהתאם להוראות הקיימות בשער  .ב

 , לחילופין לפי הוראות האחראי במקום.או הבניין האתר

 , עליו להשאירו נקי לגמרי מכל שאריות עבודתו.או במבנה  תרבגמר עבודת הקבלן בא .ג

 

 

 ולעבודותיו ואספקתו של הקבלן –אחריות למבנים ומתקנים קיימים   1.6

תשומת לבו של הקבלן מובאת העובדה כי העבודה תבוצע בסמוך למבנים ומתקנים בהם קיימת  .א

 פעילות שגרתית שוטפת.

ם הקיימים ויתקן על חשבונו כל נזק שעלול הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים והמתקני .ב

להיגרס  להם כתוצאה מביצוע עבודתו. עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודות 

 הקבלן, על הקבלן להודיע למזמין, לקבל הוראות על אופן הטיפול בו.

מים, ביוב  על הקבלן לוודא כי אין כבלים או צנרת אחרת כגון: כבלי טלפון, כבלי חשמל, צינורות .ג

 וכדומה במקומות שהוא עומד לבצע העבודה.

לקבלן יהיו מכשירים לצורך גילוי הנ"ל כאשר אינם גלויים. הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר  .ד

את המזמין מכל אחריות לנזק שיגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על 
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הישירות והן העקיפות, שנגרמו חשבונו לשביעות רצון המזמין ולשאת בכל ההוצאות הן 

 כתוצאה מפגיעה בכל מערכת קיימת.

 

 

 לחשמ 1.7

 

החשמל הדרוש לביצוע העבודה יסופק לקבלן ללא תשלום, מנקודה אשר תקבע על ידי המזמין, אך 

ההתחברות למקור החשמל והבאתו אל מקום העבודה תעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו, תוך תיאום עם 

המזמין לא יהיה אחראי על הפסקות חשמל, ניתוקים, וכו'. על הקבלן מוטלת  המפקח והאחראי במקום.

האחראיות לבצע מראש סידורים מתאימים, על חשבונו, לאספקת חשמל עצמית )גנראטור וכו'( למקרים 

 אלה. לא תוכר דרישה להארכת משך הביצוע עקב הפסקות ו/או ניתוק חשמל.

 חומרים שיסופקו ע"י הקבלן 1.8

 

סופקו ע״י הקבלן יסופקו רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמזמין ובמידה ולא נדרשו החומרים שי

ו/או  IECלתקן  -חומרים מתוצרת מסוימת ודגם מסוים, אזי הם יתאימו לתקן הישראלי ובהעדר כזה 

VDE ו/או ,UL  ו/אוBS  בכל מקרה, רשאי המזמין לדרוש בדיקת החומרים ע״י מכון תקינה מורשה

 ת באישור בכתב מאת המזמין.והתקנתם מותני

 

 טיב העבודה ובדיקות ביקורת רישיונות 1.9

 

כל העבודות יהיו בהתאם לתקן הישראלי, חוק החשמל, דרישות חברת החשמל ומפרטים שבהוצאת  .א

 משרדית בהוצאתה האחרונה.-הועדה הבין

העבודה  העבודות תבוצענה בצורה מושלמת ובסיומן יהיו המתקנים גמורים ומוכנים לשימוש. בתום .ב

יבדקו המתקנים ע״י נציג מוסמך של המזמין ורק אישור בכתב ללא הסתייגויות יעיד שהמתקנים 

מושלמים ומבוצעים לשביעות רצונו המלאה. כל מתקן חשמלי חדש וכל תוספת למתקן ישן ו/או כל 

״ח שינוי מתקן ישן, חייבים בביקורת חברת החשמל )ח״ח(. על הקבלן חלה מלוא האחריות לזמן ח

ולהעביר העבודה תחת ביקורת שלהם עד שתעבור הביקורת ללא כל הסתייגויות. אלא אם כן הסכים 

המזמין מראש בכתב שהביקורת תהיה ע״י בודק מוסמך ואז הביקורת תעשה ע״ י בודק מוסמך אשר 

 יאושר ע״י המזמין.

אשר ישנן הסתייגויות התשלום עבור בדיקה ראשונה יעשה ע״י המזמין והתשלום עבור בדיקה חוזרת, כ .ג

 של הבודק, יעשה ע"ח הקבלן מבלי שהקבלן יקבל כל תמורה על כך.

לאחראי של הקבלן לביצוע העבודה באתר יהיה רישיון חשמלאי המתאים מבחינת הסיווג לסוג  .ד

א׳.  80העבודה, אך הסוג לא יהיה פחות מאשר "חשמלאי מוסמך" המתאים לעבודות חשמל עד 
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א׳, אחראי בעל רישיון חשמלאי הנדסאי. במידה  3X630א׳ ועד  3X80ו מעל לעבודות במתקן שגודל

ורישיון הקבלן אינו של חשמלאי הנדסאי, אזי על הקבלן יהיה לעבוד תחת השגחתו של בעל רישיון תקף 

א׳. הקבלן לא יעסיק בעבודה כל פועל שלא יתאים לתפקידו ולפי דרישת המזמין  3X630של לפחות 

 ל פועל אשר ימצא ע״י המפקח שאינו כשיר לביצוע העבודה.ירחיק מהעבודה כ

 

 הסדרי תנועה 1.10

 .משטרהולרבות פיקוח מובהר כי כל הסדרי התנועה יחולו על חשבון הזוכה, 

 תוכניות 1.11

 

בכל מקרה שהקבלן יקבל תוכניות של המתקן הקיים עם הוראות לביצוע שינויים אזי בגמר העבודה 

יות ממוחשבות מעודכנות בהתאם ביצוע. שרטוט התוכניות במקרה ימסור הקבלן שני עותקים של תוכנ

 זה יעשה ע״י שרטט או שרטטת מומחים בשרטוט ממוחשב, אשר הקבלן יעסיק על חשבונו.

 

 תיעוד ביצוע העבודה  1.12

 

עם כל חשבון שהקבלן יגיש למזמין, יצרף תיעוד מסודר של גופי התאורה וציוד הבקרה שהוחלף, עם 

ספק גופי התאורה, סוג ודגם ציוד הבקרה, מספרי זיהוי של יחידות הקצה של ציוד ציון סוג, דגם וה

, של המזמין GIS -בהתאם ל של המזמיןהבקרה במידת הצורך, מיפוי יחידות הקצה על מפת הבקרה 

מספרי העמודים ושמות הרחובות, מדידת עוצמות התאורה לפני ואחרי החלפת כל גוף תאורה. התיעוד 

תואם  GISשיכלול את כל הקבצים הנדרשים לרבות קובץ שכבת  (CDע"ג תקליטור )יימסר בכתב ו

 .של העירייה  GISמערכת ה 

 

 סיורים מוקדמים 1.13

 

, כדי להגיש המזמיןברשות המזמין לדרוש מהקבלן לבצע סיורים מקדימים באתרים השונים של 

יהיה לבצע את כל הסיורים )המבוססות על מחירי החוזה( לכל עבודה שהיא, ועל הקבלן  הצעות מחיר

מילוי הצעות לע״י הקבלן  שיוקדשהמקדימים הנ"ל ללא שום ערעור מצדו. בגין כל הנ"ל, ובגין הזמן 

המחיר, לא ישולם לקבלן שום פיצוי כספי, גם אם בסופו של דבר, העבודה שבגינה הוא יצא לסיור 

 ושבגינה נתן הצעת מחיר, לא יצאה לפועל.
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 לותאחריות וטיפול בתק 1.14

 

 הזוכה ידרש להמציא אישור אחריות מטעמו לטיב הצעות הכולל:

 שנים. מעשר ש"ע, ולא פחות 50,000אישור יצרן ג"ת לאחריות למשך  .1

 תעודת המעידה על אישור מערכת בקרת איכות מטעם יצרן ג"ת. .2

אישור מטעם יצרן ג"ת על ייצור סדיר של ג"ת המוצעים על ידי הזוכה למשך  .3

מועד האספקה, לרבות אישור לציוד ההצתה ובכללו שנים לפחות מ 10

DRIVER  ופלטתLED. 

ג"ת מכל סוג כמלאי זמין למקרה  10הקבלן ידרש להפקיד המחסני המזמין  .4

של תקלה זאת ללא תמורה כספית, בסיום תקופת האחריות יוחזר הג"ת 

ג"ת ישמר במשך כל תקופת המכרז, גם  10לקבלן, המלאי כאמרו של 

היה צורך להשתמש בג"ת הנ"ל על הקבלן יהיה להשלים את במקרים בהם י

ג"ת להחלפה במחסני  10הכמות כאמור על מנת לשמור על מלאי של 

 המזמין.

מקומית ערבות בנקאית להבטחת ה לטובת העירייההזוכה ידרש להפקיד  .5

שנים  10ש"ח אשר תישאר בתוקפה במשך  100,000טיב הציוד בגובה של 

 להלן: "ערבות טיב"(.מיום מסירת הפרויקט )

 טיפול בתקלות בג"ת תתבצע בהתאם להוראות החוזה הקבלני וכמוגדר להלן: .6

מיד עם קבלת ההודעה הטלפונית בגין תקלה  - זמני תגובה לתיקון תקלה

ל עובדי ע -לרבות ג"ת שעדיין לא הוחלפו "( "בג"תבגוף תאורה )להלן:

ו החלפת ג"ת התקול הקבלן לצאת למקום התקלה ולפעול לתיקון התקלה, א

שעות למקרה  72פנסים רצופים, או  3שעות לתקלה בדבוקה של  24זאת תוך 

 לעירייהשל תקלה בג"ת בודד, מוסכם כי במידה והקבלן יפר סעיף זה עומדת 

הזכות לבצע את תיקון התקלה נשוא הקריאה באופן עצמאי או על ידי קבלן 

 קבלן הזוכה.אחר, ולדרוש פיצוי כספי בגובה עלות הנזק מה

 בקרה 1.15

 

וברמת הפנס סלקטיבית או מלאה בהתאם המכרז מחייב התקנה מרכז בקרה עירוני ברמת מרכזיה, 

לשיטה ותפעול מרכזיות התאורה שישודרגו לרבות התקנת בקר המרכזיית תאורה , לדרישות המזמין

, ובקרה  HMIוכנתהכולל שעון אסטרונומי אינטגרלי, בהתאם למפרט הטכני והמחירון הרצ"ב, לרבות ת
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ברמת מרכזייה עם אופציה לשליטה על מצלמות אבטחה בהתאם להחלטת המזמין, הכל בהתאם למפרט 

  הטכני והשרטוטים הרצ"ב.

 

 "לקונא" 1.16

 

כל העבודות המפורטות במכרז זה כוללות ביצוע של כל העבודות והרכיבים הנדרשים עד לקבלת מוצר 

ל לקונא תושלם בהתאם להוראות המפקח או המפרט הבין מוגמר ותקין בהתאם לתקן וחוק החשמל, כ

, או בהתאם להוראות המזמין יוזמן הפריט ע"פ מחירון דקל שיפוצים עדכני לחודש 08.01משרדי 

הנחה, או בהתאם להוראות המזמין בהצעה מחיר מטעם  25%הקלנדרי של הזמנת העבודה פחות 

 .12%ישת החומר בתוספת רווח קבלני של הצעות מחיר לרכ 3הזוכה ובלבד שהצעתו מתבססת על 

 

 "זכות קיזוז" 1.17

 

מובהר כי במקרה של הפרת הסכם, עומדת למזמין הזכות לסיים העבודות נשוא מכרז זה בעצמו או 

ע"י התקשרות אם קבלן אחר, לרבות קיזוז התשלומים מהקבלן הזוכה בגין העבודות אותן הוא לא 

או \פה העומדת לזכות המזין בהתאם להוראות הסכם זה, וביצע, וזאת מבלי לפגוע בשום סעד או תרו

 בהתאם להוראות כל דין.
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 'גמסמך 

 7/22 'מכרז פומבי מס
 

 תאורת מבנים ציבוריים  –מכרז להתייעלות אנרגטית 

 והתקנת מזגנים בעיריית קלנסווה

 
 מחירון

 פח טומחירון עבודות יזומות מצורף למסמכי המכרז בנס            
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 'דמסמך 

 
 7/22 'מכרז פומבי מס

 

 תאורת מבנים ציבוריים  –מכרז להתייעלות אנרגטית 

 והתקנת מזגנים בעיריית קלנסווה

 נא לעיין בכתב הכמויות המצ"ב – לדוגמא הטופס הצע -

 כולל רק טבלאות עיקריות לשם המחשה בלבד 

 ,לכבוד

 עיריית קלנסווה עירייה

 אג"נ

עיון את כל מסמכי המכרז, הבנתי אותם וכי תנאי העבודה וכל אני הח"מ, מצהיר כי קראתי ב  .1

 הגורמים המשפיעים על העבודה, ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

 להלן טבלת עבודות אספקה והתקנת לדים ועבודות בקרה ותקשורת: .2

אמדן  תיאור סעיף
 כמות 

מחיר 
בסיס 
 ליחידה

₪ 

 סה"כ 
₪ 

מחיר 
 ₪ מוצע 

 )אחרי
 הנחה(

 "מ לקבל מספר שלםע-הכמויות מעוגלות +/ LEDאספקה והתקנה ג"ת  08

     LEDג"ת בטכנולגיית  08.00

עד  W28ספק עבודה ה –משפחה א'  08.01

W60   

    

08.01.0001 

 1חלק 

15% 

 אספקה והתקנת גוף תאורת רחוב

, מיציקת LEDבטכנולוגיית  דקורטיבי

 - W28אלומיניום בהספק עבודה 

60W בעל דרגת אטימות ,IP65  צבע

RAL ההתקנה כוללת פירוק וסילוק .

200 1,350 ₪ 270,000 

₪ 

250,000 
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כולל מתאם אינטגרלי גוף תאורה ישן, 

לעמוד תאורה קיים, וככל שידרש 

 בהתאם למפרט הטכני.

עד  W61ספק עבודה ה –משפחה ב'  08.02

W80  

    

ב אספקה והתקנת גוף תאורת רחו 08.03.0002

, מיציקת אלומיניום LEDבטכנולוגיית 

, בעל דרגת W80 - 61Wבהספק עבודה 

. ההתקנה RALצבע  IP65אטימות 

כוללת פירוק וסילוק גוף תאורה ישן, 

כולל מתאם אינטגרלי לעמוד תאורה 

קיים, כולל קופסת חיבורים לעמוד 

בהתאם למפרט חח"י, וככל שידרש 

 הטכני.

1,700 1,700 ₪ 2,890,00

0 ₪ 

2,900,000 

עד  W81ספק עבודה ה –משפחה ג'  08.03

W100 

    

אספקה והתקנת גוף תאורת רחוב  08.04.0003

, מיציקת אלומיניום LEDבטכנולוגיית 

, בעל W100 - 81Wבהספק עבודה 

. RALצבע  IP65דרגת אטימות 

ההתקנה כוללת פירוק וסילוק גוף 

כולל מתאם אינטגרלי תאורה ישן, 

ם, כולל קופסת לעמוד תאורה קיי

חיבורים לעמוד חח"י, וככל שידרש 

 בהתאם למפרט הטכני.

720 2,100 ₪ 1,512,00

0 ₪ 

1,400,000 

עד  W101ספק עבודה ה –משפחה ד'  08.04

W120 

    

אספקה והתקנת גוף תאורת רחוב  08.05.0004

, מיציקת אלומיניום LEDבטכנולוגיית 

, בעל W120 - 101Wבהספק עבודה 

. RALצבע  IP65ות דרגת אטימ

170 2,300 ₪ 391,000 

₪ 

380,000 
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ההתקנה כוללת פירוק וסילוק גוף 

כולל מתאם אינטגרלי תאורה ישן, 

לעמוד תאורה קיים, כולל קופסת 

חיבורים לעמוד חח"י, וככל שידרש 

 בהתאם למפרט הטכני.

5,063,00  2,790 08סה"כ פרק  

0 ₪ 

4,930,000 

בקרה אספקה והתקנה של מערכות  09

 ותקשורת

    

אספקה והתקנה בקר תאורה  09.01

למרכזיות מאור, לרבות עבודה 

פאושלית על מרכזיית התאורה 

בהתאם למפרט הטכני, חיווט והתקנת 

מגענים, מפסק גבול, מונה אנרגיה 

 SIM, שעון אסטרונומי, NVRתעו"ז, 

פתוח ע"ח הקבלן הזוכה, חיווט 

קונטקטור למעגלי יום לילה ושצ"פ, 

רבות התקנה שרת עירוני, אפלקיציית ל

HMI ומערכת ניטור תקלות ויומן ,

 אירועים בהתאם למפרט הטכני.

30 12,000 

₪ 

360,000 

₪ 

320,000 

 PLC  /RFיחידת תקשורת לג"ת  

 בהתאם למפרט הטכני

720 230 ₪ 165,600 

₪ 

100,000 

, HMIשרת עירוני כולל אפליקציית  

אם בהת UPSמערכת ניטור תקלות, ו 

 להוראות המפרט הטכני

1 40,000 

₪ 

40,000 

₪ 

40,000 

 565,000   (10%)משקל  09סה"כ פרק  

₪ 

460,000 

5,628,00   סה"כ 

0 ₪ 

5,390,000 

 ומערכות לד ת"ג של והתקנה אספקה 

 1)העברה לסעיף   ותקשורת בקרה

 בטבלה הרשומה מטה

סה"כ   

הנחת 

 מציע

4.23% 



 

    

 האיריית קלנסוע                                   بلدية قلنسوة           

 
 

 

 

 

 

 09-8781202, פקס  09-8780388, טלפון  40640מיקוד  , 1ת.ד קלנסואה ,

 09-8781202, فاكس  09-8780388,  هاتف    40640, منطقة بريدية  1, ص.ب قلنسوة

 

 
 בפרק זה כוללים מע"מ. המחירים   – המציע דיעתלי

 להלן דוגמא להצעה למכרז .3

 להלן טבלת השרותים הניתנים במכרז וההנחות המוצעות

 
 תאור העבודה

 מחיר
/ 

 מחירון

שקלול 
 ההנחה

שיעור 
ההנחה 
 המוצע

חישוב 
ההנחה 

 המשוקללת
אספקה והתקנה של ג"ת לד  1

 ומערכות בקרה ותקשורת

העברה 

 מהטבלה
75% 4.23% 3.17% 

 יזומות לפי מחירון מצורף עבודות 2
יש לרשום את שיעור ההנחה על )

 (המחירון רק כאן

לפי מחירון 

 מצורף
15% 7.00% 1.05% 

יש )תשלום חודשי עבור תחזוקה  3
לרשום את שיעור ההנחה על 

 (המחיר הרשום בטבלה זו 

10,000         +

 מע"מ
10% 7.00% 0.70% 

 4.92%    שיעור ההנחה המחושב 

 .המוצע בכל סעיף כולל שיעור שקלול ההנחההנחה מכפלה של שיעור ה עור ההנחה הינוש 4שורה 
 )לדוגמא( %4.92: שיעור הנחת המציע עבור המכרז הינו 
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 'המסמך 
 

 7/22 'מכרז פומבי מס
 

 

 תאורת מבנים ציבוריים  –מכרז להתייעלות אנרגטית 

 והתקנת מזגנים בעיריית קלנסווה

 

 הצעת משתתףטופס 

 

 

 ,לכבוד

 עיריית קלנסווה

 אג"נ

  7/22 'מכרז פומבי מס:  הנדון
 והתקנת מזגנים בעיריית קלנסווה תאורת מבנים ציבוריים  –מכרז להתייעלות אנרגטית   

אני הח"מ, מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז, הבנתי אותם וכי תנאי 

ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך  העבודה וכל הגורמים המשפיעים על העבודה,

 קבעתי את הצעתי.

 

 הצעתי למכרז הינה כדלקמן: .1
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 ני הציבור :בבמ תאורת פנים –טופס הצעת מחיר 
 

 ₪ .  840,800.00סכום לחישוב הנחה לפני מע"מ  :                                                      

 

 לכל סעיפי כתב הכמויות ( :                ................... הנחה בשיעור של %      ) אחידה

 

 ........סכום ההצעה לפני מע"מ ולאחר הנחה :                                              .............

 

 ...................... מע"מ %                                                                                     

 

 .........סכום ההצעה כולל מע"מ ולאחר הנחה :                                              .............

 

  (                                         ) במילים :                                                                                  

 

וצאות מובהר ומודגש כי המחיר הנ"ל עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז , מהווה מחיר סופי וכולל את כל הה

יהם ונספח בין מיוחדות ובין כלליות , מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוען , על פי תנאי המכרז וחוזה הקבלנות

מיסים ,  ויות ,ומי עובדים , זכויות סוציאליות , ביטוחים , ערבומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיו הנ"ל , לרבות תשל

 ביטוח לאומי , רווח קבלני וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוג .

 

 הערה : 

 איננה מהווה הנחה לצרכי מכרז ( 0%מציע שלא ינקוב הנחה ביחס למחיר הנ"ל אז הצעתו תיפסל ) הנחה 

 

 

 

 בכבוד רב וברכה

 

 

..................................................................................... 

 שם המציע 
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 : התקנת מזגנים –טופס הצעת מחיר 
 

 ₪ .  429,900.00סכום לחישוב הנחה לפני מע"מ  :                                                      

 

 יפי כתב הכמויות ( :                ...................הנחה בשיעור של %      ) אחידה לכל סע

 

 ........סכום ההצעה לפני מע"מ ולאחר הנחה :                                              .............

 

 ......................מע"מ %                                                                                      

 

 .........סכום ההצעה כולל מע"מ ולאחר הנחה :                                              .............

 

  (                                         ) במילים :                                                                                  

 

וצאות מובהר ומודגש כי המחיר הנ"ל עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז , מהווה מחיר סופי וכולל את כל הה

יהם ונספח בין מיוחדות ובין כלליות , מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוען , על פי תנאי המכרז וחוזה הקבלנות

מיסים ,  ויות ,דים , זכויות סוציאליות , ביטוחים , ערבומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיו הנ"ל , לרבות תשלומי עוב

 ביטוח לאומי , רווח קבלני וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוג .

 

 הערה : 

 איננה מהווה הנחה לצרכי מכרז ( 0%מציע שלא ינקוב הנחה ביחס למחיר הנ"ל אז הצעתו תיפסל ) הנחה 

 

 

 

 בכבוד רב וברכה

 

 

..................................................................................... 

 שם המציע 
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 ו'מסמך 
 
 

 7/22 'מכרז פומבי מס
 

 תאורת מבנים ציבוריים  –מכרז להתייעלות אנרגטית 

 והתקנת מזגנים בעיריית קלנסווה

 טופס נתוני משתתף

 ,לכבוד

 עיריית קלנסווה

 קלנסווה.

 

           שם החברה המבקשת:

          שנת יסוד החברה המבקשת: 

                  מס׳ ח.פ. של החברה:

 

 כתובת: __________ ת.ז.: __________ __________שם:  בעלי החברה המבקשת: 

 כתובת: __________ ת.ז.: __________ __________שם:            

 כתובת: __________ ת.ז.: __________ __________שם:  

 

  )יש לצרף אישור הכולל את פרטי החברה ובעליה(  אישור מרשם החברות

 תפקיד: __________ ת.ז.: __________ __________שם: מנהלי החברה המבקשת: 

 תפקיד: __________ ת.ז.: __________ __________שם:  

 תפקיד: __________ ת.ז.: __________ __________שם:  

         ה המבקשת: כתובת משרדי החבר

                                כתובת המפעל:

                 מס׳ טלפון במשרדי החברה: 

                 מס' פקס במשרדי החברה:

                               דואר אלקטרוני:

           תחומי עיסוק של החברה המבקשת:
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 )יש לצרף פרופיל חברה(

     ם בתחום אספקה ו/או יבוא ו/או ייצור ג״ת כבישים:ותק בשני

    

     רשימת ארצות בהם גו׳׳ת המוצע נמכר ומשמש לתאורת כבישים:

    

        שם איש קשר מטעם המבקש כולל טל׳ נייד:

 

 אישור רואה חשבון החברה, על הפרטים הרשומים לעיל וכן שמות מורשה חתימה מטעם החברה:

 

תאריך:    חתימה וחותמת:   ה / מורשה חתימה:שם מנהל החבר

   

    חתימה וחותמת:    שם רואה החשבון של החברה:

 

הנני מצהיר כי ההצעה דלעיל כוללת את כל ההוצאות בהן אהיה חייב בקשר עם המכרז  .2

וההסכם המהווה חלק ממסמכיו, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג, ולקחה בחשבון 

 וההוצאות שתהיינה לי בקשר למילוי התחייבויותיי עפ"י ההסכם.כל התשלומים 

 

 אני מצהיר ומתחייב בזאת כי: .3

 הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודה נשוא המכרז וההסכם. א.

ברשותי, או יש בכוחי להשיג את כל כח האדם הדרוש על מנת לבצע את העבודות נשוא  ב.

 עדים המפורטים בהסכם.המכרז וההסכם, במו

הנני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי ההוראות  ג.

 הקבועות במסמכי המכרז.

 

אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את ההתחייבות נשוא המכרז וההסכם  .4

 מפורט לעיל., במחיר הצעתי כהעירייהבהתאם לכל תנאי המכרז וההסכם לשביעות רצון 

 

 10אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות דלקמן, וזאת תוך  .5

 -ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:

a. כשהוא חתום ומבויל כדין.עירייהלחתום על ההסכם ולהחזירו ל 

b.  להמציא לכם ערבות בנקאית חתומה ומבוילת, להבטחת קיום תנאי ההסכם

 כם.כמפורט בהס
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c.  להמציא לכם אישור על קיום ביטוחים בהתאם לנוסח האישור המפורט במסמכי

 המכרז.

 

לעיל, כולן או  6אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .6

תהא רשאית לחלט את הערבות העירייהמקצתן, אאבד את זכותי לזכות במכרז ו

עם מציע אחר. כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא  הבנקאית המצורפת להצעתי זו ולהתקשר

עקב הפרת ההתחייבויות שאני העירייהיהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 

 נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

 

 הריני מצרף להצעתי את המסמכים והאישורים הבאים: .7

a.  מס.אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ואישור לצורך ניכוי 

b.   ערבות מכרז. –ערבות בנקאית 

c. .מסמכי ההתאגדות של התאגיד לפי תנאי המכרז 

d. .מסמכים נוספים הנדרשים עפ"י תנאי המכרז ואינם מפורטים לעיל 

 

 שם מלא של המציע )באותיות דפוס( ____________________________

 אישיות משפטית:

 __________אדם/שותפות/חברה: נא לפרט ________________________

 ת.ז. או מס' חברה: _________________________________

 שמות ומספרי הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע )במידה ומדובר בתאגיד(:

________________________________________ 

 כתובת: ___________________________________

 טלפון: ____________________

 : _____________________פקס'

 חתימה מלאה: _________________  תאריך: ________________

 

 אישור חתימה )כשמציע היא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיו"ב(:

 

אני הח"מ ______________, עו"ד/רו"ח ממשפטית מאשר בזאת כי ה"ה _______________ ת.ז. 

.ז. ______________ מוסמכים לחתום בשם ת_________________  -_____________ ו

 ___________________, ולחייב אותה, וכי הם חתמו על מסמך זה בפני.

 

 חתימה: ____________________  תאריך: _________________
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 ז'מסמך 

 

 
 7/22 'מכרז פומבי מס

 

 תאורת מבנים ציבוריים  –מכרז להתייעלות אנרגטית 

 קלנסווה והתקנת מזגנים בעיריית

 

 טופס הצהרת ניסיון

 ,לכבוד

 קלנסווה עירייה

 הצהרה

 

 אני הח"מ __________ )ת.ז. ____________(, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: (1)

(. )במקרה "הקבלן", "המציע"אני משמש בתפקיד ____________ בחברת _______________ )להלן:  (2)
 ס' ____________.מ ISOל סוג תאגיד אחר יש לשנות בהתאם(, בעלת תעודת ש

במסגרת הצעת הקבלן למכרז מס'  עיריית קלנסווהאני עושה הצהרה זו בשם ומטעם הקבלן לצורך הגשתה ל (3)
 (."המכרז"________ )להלן: 

זקת מאור רחובות כקבלן אחאו \יזומות ו עבודותהריני להצהיר שיש לי/לנו ניסיון מוכח בביצועם של  (4)
 .ברשויות מקומיות בישראל , לכל הפחותי תאורה____________ גופ בהיקף של עצמאי, 

 :אשר בוצעו על ידנולהלן הפרטים הנדרשים, בהתייחס לעבודות  (5)

 

 

 

 

 

  שם הרשות :  .2  שם הרשות :  .1

 מס' עמודי   מס' עמודי  
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 התאורה: התאורה:

  שנת התחלה:   שנת התחלה: 

  השנה שהסתיים:   השנה שהסתיים: 

  שם גוף המזמין:   שם גוף המזמין: 

כתובת הגוף  
 המזמין:

כתובת הגוף   
 המזמין:

 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

  שם הרשות :  .4  שם הרשות :  .3

מס' עמודי  
 התאורה:

מס' עמודי   
 התאורה:

 

  שנת התחלה:   שנת התחלה: 

  השנה שהסתיים:   השנה שהסתיים: 

  ף המזמין:שם גו   שם גוף המזמין: 

כתובת הגוף  
 המזמין:

כתובת הגוף   
 המזמין:

 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

  שם הרשות :  .6  שם הרשות :  .5

מס' עמודי  
 התאורה:

מס' עמודי   
 התאורה:

 

  שנת התחלה:   שנת התחלה: 

  השנה שהסתיים:   השנה שהסתיים: 

  מין:שם גוף המז   שם גוף המזמין: 

כתובת הגוף  
 המזמין:

כתובת הגוף   
 המזמין:

 

  טל' הגוף המזמין:   טל' הגוף המזמין: 

 

 אישור

הנני מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני עו"ד ____________ מר' גב' ____________ המוכר/ת לי 

י/ה לעונשים הקבועים בחוק אם אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפו

 יעשה/ תעשה כן , אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה בפני.

 חתימה: __________________
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 ח'מסמך 
 

 7/22 'מכרז פומבי מס
 

 תאורת מבנים ציבוריים  –מכרז להתייעלות אנרגטית 

 והתקנת מזגנים בעיריית קלנסווה

 
 ,לכבוד

 קלנסווה עירייה

 

 ריות יצרןטופס אח

מפיץ מורשה בישראל, של חברת _____________ רצ"ב תעודת הסמכה  \אני הח"מ יצרן ג"ת 

להפצת ג"ת שלהלן בישראל, מתוצרת _________ואספקת בהתאם להוראות המפרט הטכני 

 רצופים, רצ"ב הדגמים: חודשים 60קיריית מלאכי, למשך עירייהל

 

 מק"ט___________הספק __________ א. דגם _____________ תוצרת __________

 ב. דגם _____________ תוצרת __________ מק"ט___________הספק __________

 ג. דגם _____________ תוצרת __________ מק"ט___________הספק __________

 ד. דגם _____________ תוצרת __________ מק"ט___________הספק __________

 ___ תוצרת __________ מק"ט___________הספק __________ה. דגם __________

 ו. דגם _____________ תוצרת __________ מק"ט___________הספק __________
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 האחריות תכלול:

 ש"ע, ולא פחות משבע שנים. 50,000אישור יצרן ג"ת לאחריות למשך  .1

 של היצרן. ISOתעודת  .2

 איכות מטעם יצרן ג"ת. תעודת המעידה על אישור מערכת בקרת .3

שנים  12אישור מטעם יצרן ג"ת על ייצור סדיר של ג"ת המוצעים על ידי הזוכה למשך  .4

 .LEDופלטת  DRIVERלפחות ממועד האספקה, לרבות אישור לציוד ההצתה ובכללו 

ג"ת מכל סוג כמלאי זמין למקרה של תקלה זאת  10 העירייהמחסני בלהפקיד התחייבות  .5

 10, בסיום תקופת האחריות יוחזר הג"ת לקבלן, המלאי כאמרו של ללא תמורה כספית

ג"ת ישמר במשך כל תקופת המכרז, גם במקרים בהם יהיה צורך להשתמש בג"ת הנ"ל 

ג"ת להחלפה  10על הקבלן יהיה להשלים את הכמות כאמור על מנת לשמור על מלאי של 

 .העירייהבמחסני 

 

 

 _____ חתימה _________תאריך_________שם מפיץ בישראל __________ ח.פ._____

 

 

 -יש לצרף המסמכים מיצרן ג"ת  בהתאם  -
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 ט'מסמך 

 
 7/22 'מכרז פומבי מס

 

 תאורת מבנים ציבוריים  –מכרז להתייעלות אנרגטית 

 והתקנת מזגנים בעיריית קלנסווה

 חוזה עבודה קבלני

 _____ביום  בעיריית קלנסווהשנערך ונחתם הסכם 
 

  עיריית קלנסווה  :בין

  "(עיריית קלנסווה" :להלן( 

 מצד אחד 

        :ין לב

       

       

  "(הקבלן)להלן:"  

 מצד שני 

להתקשר עם קבלן לצורך אספקה, התקנה מעוניינת , עיריית קלנסווהבאמצעות   עיריית קלנסווהו :הואיל

, ובכללו רכישת גופי התאורה, ות אינרגטיתהתייעל, במסגרת LEDואחזקה של גופי תאורה בטכנולוגיית 

עיריית באמצעות העירייה (, ש"העבודות ")להלן: החלפת תאורה והתקנת מזגנים ,  ו/או ביצוע עבודות 

)להלן:"העבודות"(  במשך תקופת ההתקשרות, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, מפעם לפעםתזמין  קלנסווה

 ;  עיריית קלנסווה

  "(;המכרז:"להלן) 07/22' מספומבי מכרז  יריית קלנסווהע ולשם כך פרסמה :והואיל

 ;הגיש הצעתו למכרז והצעתו נקבעה כהצעה הזוכה במכרז הקבלןו  :והואיל



 

    

 האיריית קלנסוע                                   بلدية قلنسوة           

 
 

 

 

 

 

 09-8781202, פקס  09-8780388, טלפון  40640מיקוד  , 1ת.ד קלנסואה ,

 09-8781202, فاكس  09-8780388,  هاتف    40640, منطقة بريدية  1, ص.ب قلنسوة

ל סמך הצעתו ובכפוף לתנאים ביצוע העבודות עאת  קבלןהחליטה למסור ל עיריית קלנסווהו :והואיל

 ;בהסכם זהבמכרז והקבועים 

ההוראות שיחייבו אותם  התחייבויותיהם ההדדיות, הגדיר זכויותיהם,והצדדים מעוניינים ל :והואיל

  להן. עם ביצוע הוראות ההסכם זהודרך שיתוף הפעולה ביניהם בקשר 

 

 :לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

 

  הכותרות והנספחים. המבוא, .1

ראותיהם כדין ודין הו המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק אחד ובלתי נפרד ממנו .1.1

 הוראות הסכם  זה.

   כותרות הסעיפים מהוות מראי מקום בלבד ואין להשתמש בהן לצורכי פרשנות הסכם זה. .1.2

 במכרז.      המועד קבלת ההודעה בדבר הזכיייום חתימת הסכם זה הינו  .1.3

 

 נספחים להסכם.תקופת ההסכם מהות ההסכם ו .2

פ "ע  עיריית קלנסווה י"מיום חתימתו ע _______למשך תקופת הסכם זה היא  2.1

ובלבד שהקבלן יקיים את כל ההתחייבויות לפי הסכם זה  האמור בהסכם זה,

 "(. תקופת ההסכם:"להלן(העירייה לשביעות רצונה המלאה של 

 -מהות ההסכם  2.2

, בהתאם לשיקול דעתה עיריית קלנסווההסכם "מסגרת" בו תהא רשאית הסכם זה מהווה  (א)

בהתאם לתוכנית  LEDלפת ג"ת בטכנולוגיית הבלעדי, לבצע באמצעות הקבלן הח

עבודה שתקבע בצו התחלת עבודה וע"פ הוראות המפרט הטכני, לרבות ביצוע עבודות 

 מפעם לפעםהעירייה  תזמין  אשראחזקה וביצוע עבודות יזומות המפורטות בהסכם זה 

ה או שהקבלן יבצע בהתאם ללוח זמנים קבוע הקבוע בהסכם זה, והכל  ע"פ שיקול דעת

 .במשך תקופת ההתקשרות הבלעדי
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ת ההתקשרות , תקופכל למשך  ,התקשרות תחשב כהסכם מחיריםהמובהר בזאת כי 

הסכם המצורף לעל מחירי הפריטים ו/או העבודות המפורטות בכתב הכמויות המבוסס 

זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, בניכוי ההנחה שהוצאה על ידי הקבלן והמפורטת 

   .סומן כנספח א' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנובכתב ההצעה המ

עבודות שתוזמנה על ידי החברה ואשר יכללו פרטים ו/או עבודות שאינן מפורטות בכתב  (ב)

הנחה  30%על פי מחירון דקל פחות הכמויות יתומחרו הפריטים ו/או העבודות הנ"ל  

לן ראשי, קבלן משנה, מחיר בסיס ללא תוספות המוגדרות במחירון דקל )כדוגמת קב

במידה והפריטים ו/או העבודות אינן מפורטות  היקפים, עבודות בגובה מיקום וכו'(.

או מנהל מחלקת \במחירון דקל, יתומחרו לאחר ניתוח מחירים שיאושר על ידי המפקח ו

הצעות מחיר  3או סגנו, או על בסיס בקשה לקבלת \החשמל מועצה מקומיתייה ו

 רווח קבלני. 12%ומר בתוספת ח \הציוד מהקבלן הזוכה עובר 

 .08.01מפרט טכני חסר יושלם בהתאם להוראות המפרט הבין משרדי  (ג)

עבודות הסופי של ה פןהיק מתחייבת לגבי עיריית קלנסווהלמען הסר כל ספק, אין  (ד)

    .הזמנות לביצוע עבודותקצב אחיד של שתוזמנה ו/או ל

 

 שיטת העבודה .3

בהתאם למפרט הטכני  וציוד תקשרות ובקרה  LEDוגיית הזוכה ידרש לספק ג"ת בטכנול .3.1

 ובכפוף להצעתו במסמך ה'.

הכמות הסופית מכל פריט, תקבע בהתאם בצו התחלת העבודה, בהתאם לכתב הכמויות  .3.2

 .וסדר עדיפויות של הרשות

, בהתאם לתנאי התשלומים כמוגדר להלן, והחל מקבלת 45בשוטף + התשלום יתבצע  .3.3

 , בהתאם לקצב הביצוע.אישור מסירה מהפיקוח

בנפרד, אלא אם כן יוחלט אחרת ובלבד  בנייןמובהר כי צו התחלת העבודה ינתן עבור כל  .3.4

 שנתקבל אישור בכתב מהפיקוח לעבודה במקביל.

גופי התאורה לרבות ציוד התקשורת והבקרה, וכל הציוד הנלווה כמוגדר בכתב הכמויות,  .3.5

ש"ע"(, כי אישור ציוד שווה ערך )להלן:  יותקנו בהתאם להוראות המפרט הטכני, מובהר

, אישור ציוד שווה ערך יתבצע בכפוף יעשה עד שבוע ימי עבודה ממועד הגשת המכרז

מועצה ואישור מנהל אגף התשתיות   העירייה עיריית קלנסווהלאישור מהנדס 
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, ייה ואישור המתכנןמועצה מקומיתאו אישור מנהל מחלקת התשתיות \ייה ומקומית

 "שפת רחוב"(.ישור אחידות עירונית )להלן: לרבות א

ייה מועצה מקומיתו/או מנהל אגף תשתיות העירייה מנהל מחלקת החשמל ו/או מהנדס  .3.6

ו/או נציג אשר ימונה על ידם, יהוו סמכות הפיקוח המקצועית העליונה ויפקחו על קיום 

 הסכם זה על ידי המציע שיזכה במכרז )להלן:"המפקח"(. 

ין לאשר ציוד ש"ע, להציג את כל המפרטים הטכניים של הציוד לרבות על המציע המעוני .3.7

התקינה הנדרשת, וכן חישובים נילווים לרבות חישובי מרחקים, הספק, מפלי מתח, 

חישובי  תאורה, בהתאם להוראות המפרט הטכני והראות המתכנן ככל שידרש ובהתאם 

 לסוג ציוד.

 

   הצהרות והתחייבויות הקבלן. .4

לביצוע סיון, מומחיות ומיומנות הדרושים יידע, נ יכולת, כי הוא בעל הקבלן מצהיר .4.1

עיריית י "מיום חתימתו ע _______למשך  , דהיינותקופת הסכם זהבמסגרת  העבודות

 .ה פ האמור בהסכם ז"ע  קלנסווה

לביצוע סיון, מומחיות ומיומנות הדרושים יידע, נ יכולת, כי הוא בעלהקבלן מצהיר  .4.2

   הקבועים בהסכם זה.ובאיכות באופן  ,ברמה, בשיטה בהיקף,העבודות 

ו א\ו עיריית קלנסווהדרישות למד את  כי בדק את כל הבדיקות הנחוצות, מצהירהקבלן  .4.3

זה לצורך הגשת הצעתו לרבות יכולתו  הסכםידרש, ע"פ שאו הפיקוח וככל \והעירייה 

ל טענה ו/או דרישה והוא מוותר בזאת על כ לעמוד בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה,

 בקשר עם כך.העירייה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי 

ח האדם בהכשרה, ברמה האישית ומעסיק ו/או כי יש בידו להשיג ולהעסיק את כ הואכי  .4.4

, עיריית קלנסווהמי העיר בתחועל פי הסכם זה  העבודותביצוע ובכמות הדרושים לשם 

  ים בהסכם זה.הקבועבהיקף, ברמה, בשיטה, בתנאים ובאופן 

ביצוע העבודות  על פי הסכם זה לשם  כי בבעלותו את הכלים, האמצעים הדרושים .4.5

קף ובכמויות הנדרשות על פי הסכם זה על כלל , בהיעיריית קלנסווהמי העיר בתחו

 נספחיו.   

סמכי לממפרטים  אשר אינם  מצורפים הבידו הקבלן מצהיר כי הינו מכיר וכן מצוי  .4.6

  ביצוע העבודות.הדרושים ל ,כרזהמ
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הקבלן מצהיר כי ברשותו אמצעים, כלים, חומרים, ציוד והמשאבים לאספקת המערכות  .4.7

 כאמור בהסכם זה.   העבודותוביצוע 

הרישיונות  האישורים, ומתחייב כי בדק טרם הגשת הצעתו מהם מצהירהקבלן  .4.8

  לשם ביצוע העבודות ע"פ הסכם זה.  וההיתרים הנדרשים 

על פי  וכי יפעל בכפוף להוראות כל דין במילוי כל התחייבויותי יבומתחיהקבלן מצהיר  .4.9

העבודות הסכם זה ויפעל על חשבונו, לקבלת האישורים וההיתרים הדרושים לצורך ביצוע 

 הסכם זה. ע"פ 

א' 33 -ו 33סעיפים הוראות כי ידוע לו כי העסקת נוער בניגוד ל ומתחייבהקבלן מצהיר  .4.10

   , יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.1952 –לחוק עבודת נוער, התשי"ג 

ומתחייב כי בדק לפני הגשת הצעתו את פנסי תאורת הרחוב המצויים  מצהירהקבלן  .4.11

מועצה מקומית, תעד את מצבם, ערך סקר, בדק את כמויותיהם וטיבם של המוצרים 

שעליו לספק, העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות, דרכי הגישה לאתרי 

, מיקומם של מערכות הבקרה והחיבורים אליהם ותנאי העבודה באתרי העבודה, העבודה

וכי בדק את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על הצעתו ו/או על קיום 

 על פי הסכם זה. והתחייבויותי

הקבלן מתחייב כי ההנחות שנקב בהצעתו למחירים הנקובים בכתב הכמויות נקבעו על ידו  .4.12

ביא בחשבון את כל העלויות וההוצאות שייגרמו לו עקב ביצוע העבודות בהתאם לאחר שה

לתנאי הסכם זה ונספחיו, לרבות עלויות ו/או הוצאות בקשר לרכישת הציוד, הובלה, 

תשלום שכר ותנאים סוציאליים לעובדיו, תשלומים לקבלני משנה, עלויות ביטוח, וכן 

אש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רווח קבלני סביר, וכי הוא מוותר בזאת מר

 לתשלום תוספת כל שהיא מעבר לתמורה הנקובה בהסכם זה.  העירייה 

עם הקבלן בהסכם זה נעשית אך העירייה מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי התקשרות  .4.13

ורק על סמך הצהרותיו של הקבלן כאמור לעיל ובמסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד 

כל ניסיון מצד הקבלן לחזור בו או להסתייג במפורש או במשתמע מהצהרות זה.  מהסכם

הזכות לחלט  לעירייהאלה, ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה שבעטיה תהיה 

לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע , ערבויות

 ישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דר

   סירת העבודה:מ .5
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בהתאם לשיקול דעתה העירייה בצע את העבודות שיוזמנו על ידי יהקבלן  .5.1

כתב הכמויות ו/או תוכניות או תוכניות שימסרו , בהתאם למפרט הטכני, הבלעדי

, והכל לשביעות רצון עיריית קלנסווהותוכניות שימסרו לקבלן על ידי לקבלן 

ו/או המפקח  וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו של העירייה ו/או  לנסווהעיריית ק

המפקח, בין שהן מפורטות בהסכם זה, ובין שאינן מפורטות בהסכם זה  ובלבד שהן 

  מתאימות לסוג העבודות נשוא הסכם זה.

את העבודות בהתאם להוראות המפרטים המפורטים לבצע הקבלן מתחייב  .5.2

 להלן:  

 נם מצורפים למסמכי המכרז הדרושים לביצוע העבודות:המפרטים אשר אי (ה)

המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין משרדית המשותפת למשרד  (1)

 –הביטחון מע"צ ומשרד השיכון בנוסחן המעודכן )להלן:" הספר הכחול"( 

להסכם זה והמהווים  במבוא )הפרקים הרלוונטים מפורטים במפרט הטכני

 .נו(חלק בלתי נפרד הימ

ואופני מדידה , תכולת המחירים המצורפים למפרטים הכלליים. וכן פרק 

 נוסף, בהתאם לצורך עפ"י הפניות שבפרקים דלעיל, או במפרט הטכני.

 .מכון התקנים לישראל  -תקן ישראל (2)

 חוק החשמל . (3)

 .1993 –שרד התחבורה מ -הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות  (4)

   מצורפים למסמכי המכרזהמפרטים ה (ו)

 המסומן מסמך י', להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו. –המפרט הטכני  

 מובהר בזאת סדר העדיפויות לצרכי ביצוע עבודות האחזקה: .5.3

 התקן הישראלי וחוק החשמל.   (ז)

 המפרט המיוחד.   (ח)

 המפרט הבינמשרדי הכללי של משהב"ש   (ט)

העירייה כפי שיימסרו מעת לעת ע"י ות שצורפו למסמכי המכרז ו/או תוכני התכניות (י)

 בהתאם סוג עבודת האחזקה ו/או הזמנת העבודה ספציפית.    
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 .   עיריית קלנסווההנחיות ביצוע בכתב כפי שיימסרו מעת לעת ע"י  (יא)

 מפרטים ותקנים אחרים.     (יב)

 לצורך התחשבנות(. מלבדכתב הכמויות ) (יג)

מתחייב הקבלן מכים, התגלתה סתירה בין המסמובהר בזאת כי בכל מקרה בו  .5.4

 נהוג על פי הנחיותיו בלבד.  להביא זאת לידיעת המפקח ול

  ביצוע העבודות  .6

אספקה והתקנה של גופי תאורה בטכנולוגיית העבודות על פי הסכם זה כוללות  .6.1

LEDוהתקנת מזגנים , בניכוי הנחת מכרז בתוספת מע"מ ,. 

, עיריית קלנסווהבמקום ובכמות שיקבעו על ידי בצע את העבודות הקבלן י .6.2

 . בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

בצע חלק את הזכות ל הלעצמ תשומרהעירייה מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי  .6.3

מהעבודות המפורטות בכתב הכמויות ו/או במפרטים הטכניים השונים בעצמה 

וללא ו/או לחילופין לספק את החלפים הדרושים לביצוע העבודות ממקור אחר 

הקבלן יהיה מנוע ומושתק   י שהוא מתנאי ההסכם והמחירים.שינוי בכל תנא

 זה.  ןבענייהעירייה מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד 

רחוב וכו' יבוצעו בכפוף לתאום פנסי תאורת הכל העבודות בהקבלן מתחייב כי  .6.4

, חברת חשמל "בזק" עיריית קלנסווההמערכות ואישורי החפירה של מחלקות 

)כמו   ן  יטפל הקבלן בכל הכרוך בהזמנת עבודות בחברת חשמלכ-כמו וטל"כ.

הזמנת בדיקות, הזמנת חיבורים, הזמנת פיקוח/ השגחה וכדומה( וישלם עבורם. 

כנגד הצגת עבודות הנ"ל הקבלן יהיה זכאי לתשלום בגין המובהר בזאת כי 

  חשבונית מאושרת .

לעיל לפני תחילת החפירה, קוח מכל הגורמים יהפאת  מתחייב להזמין  הקבלן .6.5

    כאמור באישורים אלה.

על ידו בביצוע עבודות האחזקה כל העובדים שיועסקו הקבלן מתחייב כי   .6.6

ים מתקנים מהסוגב שיון לעסוק בעבודות חשמלייהיו בעלי רכמפורט בהסכם זה 

 המפורטים בכתב הכמויות ו/או במפרטים הטכניים.  

 .  ה בעל רשיון מסוג "חשמלאי ראשי" לפחותמנהל העבודה יהיהקבלן מתחייב כי  .6.7
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במשך בו יבוצעו העבודות  יימצא באתרהקבלן מתחייב כי מנהל העבודה מטעמו  .6.8

  כל זמן הביצוע.

  כל העבודות יבוצעו לפי חוק החשמל והתקן הישראלי. הקבלן מתחייב כי    .6.9

צור במידה והקבלן מחזיק במפעל )כמו לייצור גופי תאורה, יימובהר בזאת כי  .6.10

מעת מכון  אישוריחזיק ברשותו המפעל מתחייב הקבלן כי לוחות וכדומה(, 

  תקופת ההסכם.משך כל ל ,תקף התקנים הישראלי 

של שיפוט מחסן חלקי חילוף וחומרי עזר בתחום המתחייב להחזיק הקבלן  .6.11

    מלאי תחזוקה בסיסי יפורטו בהמשך. כמויות .עיריית קלנסווה

 טלפוןד כונן )להלן:"הכונן"( אשר יצויד במכשיר הקבלן מתחייב להעמיד עוב .6.12

 לאחר שעות הפעילות.לצורך מתן פתרונות לבעיות דחופות  סלולרי

כסה כל שטח השיפוט של תמערכת קשר לטווח שהקבלן מתחייב להחזיק ברשותו  .6.13

   .עיריית קלנסווה

ן הכונן מטעמו, מכשיר טלפווכן עבור מנהל העבודה הקבלן מתחייב להחזיק עבור  .6.14

 .יסלולאר

 ו/או מי מטעמה לקבלן.העירייה הקבלן מתחייב לתקן תקלות אשר ידווחו על ידי  .6.15

 

במידה ולא יחל הקבלן בביצוע עבודות מוזמנות מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .6.16

)מכל סוג שהוא( במועדים שנקבעו, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה 

לרשותה על פי הסכם זה,  תהא רשאית, בנוסף לסעדים העומדיםהעירייה ו

והקבלן יחויב במלוא לבצע את העבודות המוזמנות באמצעות קבלן אחר. 

והיא תהא רשאית  לעירייהההוצאות ו/או ההפסדים שיגרמו כתוצאה מכך 

כל העירייה יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כנגד והקבלן לנכותם מן התמורה 

     תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא.

ציוד ו/או מוצר לבצע כל עבודה או חלק ממנה ו/או להזמין הקבלן מתחייב לא  .6.17

  . אישור המפקח, לפני קבלת ומרחו/או 

לדרוש מהקבלן מידע נוסף יהא רשאי המפקח מובהר בזאת למען הסר ספק כי  .6.18

, םגראפיילרבות תיאורים טכניים,  מוצר/חומר/ציודהמערכות/ככל שיידרש לגבי 
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 ת מפורטות וכן את אישור התקנים הישראליםטלוגים, תוכניוק

   המסופק. מוצר/חומר/ציודמערכות/ל

אינפורמציה על כל מהלך העבודה ו/או למפקח  לעירייה מתחייב למסורהקבלן  .6.19

  ללא דרישה מיוחדת.

עיריית תעמוד הזכות להביא הסכם זה לסיומו בכל עת, באם לדעת  לעירייה .6.20

ברמה  קבלןעל ידי ה מבוצעת העבודה  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,קלנסווה

    לקויה.

פינוי פסולת, שילוט וארגון ל לעמוד בדרישות המפקח בנוגעהקבלן מתחייב  .6.21

העבודה על פי שלבי התקדמות וכן התקנת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על ידי 

, משרד התחבורה, ומשטרת ישראל ונספח יב' המפקח ותקנות משרד העבודה

      .חלק בלתי נפרד הימנו להסכם זה המהווה

רוע חריג, מכל מין וסוג, יעל כל או/או למפקח  לעירייהמתחייב לדווח  קבלןה .6.22

   .ביצוע העבודהאשר יארע במהלך 

החומרים הנדרשים במועד ו/או המוצרים ו/או את הציוד הקבלן מתחייב להזמין  .6.23

  .לביצוע העבודותמספיק מוקדם כדי לא לעכב את לוח הזמנים 

או /זמנים בשל פיגורים באספקת הציודהלוח בכל שיבוש ר בזאת כי מובה .6.24

  יהיה באחריות הקבלן. המוצרים ו/או החומרים

ל ההוצאות הכרוכות במישרין או בעקיפין, לצורך ביצוע העבודות יחולו על כ .6.25

 דו.  יהקבלן וישולמו על 

וכל רשות מוסמכת אחרת בקשר העירייה על הקבלן למלא אחר כל דרישות  .6.26

נקיטת אמצעי זהירות ובטחון להגן על הולכי רגל וכלי רכב וכן דרישות מחלקת ל

תופסק העבודה, ידחה מועד השלמת העירייה מהנדס העיר. היה ועל פי דרישת 

העבודות בתקופת העיכוב. האמור לעיל בדבר דחיית מועד השלמת העבודות לא 

 . יחול אם הפסקת העבודות נגרמו באשמת הקבלן  או מי מטעמו

 אספקת ציוד וחומרים    7

להגיש אינפורמציה מספקת על הציוד, כגון: דף קטלוגי, מידות הקבלן מתחייב  7.1

ו/או כל מידע  פעולה, פרטי חומרים וכל אינפורמציה אחרת הדרושה כלליות, נתוני

 נוסף לפי דרישת המפקח. 
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לא אישור מובהר בזאת, כי הקבלן לא יהא רשאי לרכוש ולא להתקין כל ציוד שהוא ל 7.2

 המפקח. 

ישראלי או תקן של ארץ  כל החומרים והציוד יהיו בעלי תו תקןלמען הסר ספק,  7.3

      הייצור.

שומרת לעצמה את העירייה מצהיר בזאת כי ידוע לו, כי הקבלן למען הסר כל ספק,  7.4

ה. מובהר בזאת כי הקבלן יהא חייב בביצוע לספק חלק מהציוד, כראות עיניהזכות 

עיריית כמפורט בהסכם זה באמצעות הציוד שיסופק על ידי  עבודת האחזקה

   .קלנסווה

טיח, חומרי  , צבע,לכלוךבפני פגיעה, הקבלן מתחייב לספק ציוד וחומרים המוגנים  7.5

עד  בניין, השפעות אקלימיות, גניבה, פריצה, אש וכד', במשך העבודה וההרכבה,

   למסירה הסופית.

לתקן כל נזק לציוד אשר יגרם כתוצאה מאי כה מובהר בזאת כי באחריות המציע שיז 7.6

   מילוי תנאי זה. 

 ןמלאי בסיסי קבוע זמי, במחסניו בתחום העיר ,הקבלן מתחייב להחזיק ברשותו 7.7

 .1-מוצרים המפורטים במפרט הטכני המסומן כנספח ג' להתקנה

 

 ציוד שווה ערך 7.8

פרט לציוד הנדרש כמפורט במ"שווה ערך", הקבלן יהא רשאי להציע ציוד  7.8.1

 הטכני ו/או כתב הכמויות לצורך  ביצוע העבודות. 

מבחינה טכנית ועונה על יהא שווה ערך ערך ההציוד שווה הקבלן מתחייב כי  7.8.2

כל הדרישות, תחומי עבודה, עמידות מכנית וחשמלית, תפוקה, אורך חיים 

וכדומה של הציוד הנדרש, החלטת המהנדס לאישור/אי אישור ציוד ש"ע, 

 הינה סופית.

לא קיימת תוצרת שוות ערך בדיוק בתחומים ו מובהר בזאת כי במידה 7.8.3

 מהנדרש.  גבוהים םנתונימתחייב הקבלן לספק ציוד בעל המוגדרים, 

לא יהיה הקבלן זכאי לתשלום הפרש  ,בכל מקרהלמען הסר כל ספק,  7.8.4

    כלשהוא עבור אספקת פריט "שווה ערך".
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    ביצוע עבודות  במתקן עובד ומניעת הפרעות 8

של מתקנים  הפרעות לעבודה תקינההקבלן מתחייב לפעול כמיטב יכולתו למנוע  8.1

 קיימים. במידת האפשר, יבוצעו הפסקות חשמל הכרחיות מחוץ לשעות עבודה

לא יקבל תשלום נוסף עבור מובהר בזאת, למען הסר ספק כי הקבלן   רגילות.

 .  עבודה בשעות אלו

 בית בצורכי התנועה הסדירהבצע את עבודתו תוך התחשבות מרהקבלן י 8.2

במשך כל מהלך העבודה, ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות עירייההמתנהלת 

     מכל סוג שהוא. והפרעות

שלא להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד שיש בו כדי להפריע הקבלן מתחייב  8.3

      את תנועתם החופשית של אנשים וכלי רכב מכל הסוגים.

ה  כגון: סעיף זל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי כמובהר בזאת כי  8.4

ע"י פנס מהבהב וכו', לא תשולמנה בנפרד  הכוונה ע"י שוטר, מחסומים, סימון

כל תביעות של  כן  לא יוכרו-כמו .הקבלןותכללנה במחיר היחידה של הצעת 

  בסעיף זה. הקבלן בגין נזקים ו/או עיכובים שנגרמו עקב כל הנ"ל

 ודהיומן העב 9

די מירשום ביומן  הקבלן, הקבלןעל ידי וינוהל יומן העבודה )להלן: "היומן"(  יוחזק      9.1

יחתום ויאשר את הקבלן כדלקמן, והקבלן יום ביומו פרטים על אופן ביצוע העבודה ע"י 

    הפרטים שירשמו:

 .העבודותמספרם של  העובדים לסוגיהם המועסקים על ידו בביצוע  (א)

 .מאתר העבודה /באים לצאים ו/או המולמיניהם המו צרים/ציודמו/כמויות החומרים (ב)

 .העבודותכמויות החומרים שהושקעו על ידו בביצוע  (ג)

 והמוצא ממנו.אתר העבודה הציוד המכני המובא ל (ד)

 .העבודותהשימוש בציוד מכני בביצוע  (ה)

 .אתר העבודהתנאי מזג האויר השוררים ב (ו)

 במשך היום. העבודותהתקדמות בביצוע  (ז)

 .העבודותפרעות בביצוע תקלות וה (ח)
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 המפקח ירשום ביומן פרטים בדבר:      9.2

 .העבודותהוראות המפקח בדבר מהלך ביצוע  (א)

  .העבודותכל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע  (ב)

 . בלןוהמפקח והעתק חתום ממנו ימסר לקהקבלן היומן יחתם כל יום על ידי  9.3

 7הרשות להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו תוך  ,המוסמךאו לבא כוחו  בלןלק 9.4

 ירשם ביומן. בלןקהימים מיום ציון המפורט ביומן. דבר הסתייגותו של 

, אולם רישומים אלה לא העבודותרשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע הקבלן  9.5

הוראות ת העבודו. למען הסר ספק מובהר בזה כי בביצוע עיריית קלנסווהיחייבו את 

  המפקח הן ההוראות המחייבות.

ימים  7תוך  9.4סעיף או בא כוחו המוסמך על הסתייגותו כאמור בהקבלן לא הודיע  9.6

  מעת הרישום, רואים אותם כאילו אישרו את נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

יאפשר ויגיש את כל העזרה הדרושה למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו הקבלן  9.7

סכם ולכל מקום אשר בו נעשית עבודה כלשהי לביצוע האתר העבודה כל עת ללהיכנס ב

 ה.סכם זוכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע ה זה

 ניקיון  10

השאיר את מקום העבודה וסביבתו במצב מסודר ונקי לחלוטין בתום הקבלן מתחייב ל 10.1

יפה במים והסרת שאריות חומרי בניין וצבע, קיון כללי כולל שטיעבודה ולבצע נ כל יום

    רצונו של המפקח במקום. לשביעות

הקבלן מאשר, מצהיר ומתחייב בזאת כי בביצוע העבודות בכל הנוגע לסדר, נקיון  10.2

ינהג ויפעל בהתאם להוראות כל דין והוראות ו/או דרישות ו/או הנחיות כל ותברואה 

 רשות מוסמכת. 

 

 מסירת העבודה   11

שתבוצע במסגרת הסכם זה, בדגש ומבלי לגרוע, עבודה שתבוצע במסגרת ה כל עבוד 11.1

או  ותהמתבצעלעבודות אחרות , בלי כל קשר הימסר מייד עם סיומעבודות יזומות, ת
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המסירה תרשם ביומן עבודה של הקבלן, ירשמו הנוכחים במסירה  להתבצע. ותאמור

    ל קבלת העבודה.ו/או אישור עהעירייה העבודה הערות  תאור קצר של מהות

עיריית  עבודה ו/או חלק ממנה לא יחשבו כגמורים ולא יתקבלו ע"ימובהר בזאת כי   11.2

   הגיש הקבלן יומן עבודה חתום ע"י המפקח ובו המתואר לעיל.אם , אלא קלנסווה

ורק אישור בכתב ללא  ו/או המפקחהעירייה בתום העבודה יבדקו המתקנים על ידי נציג  11.3

 המתקנים מושלמים ומבוצעים לשביעות רצונו המלאה.הסתייגות, יעיד ש

 ביקורת המתקן  11.4

 הקבלן מתחייב לבצע מספר ביקורות למתקן: 

    בקורת חברת חשמל. 11.4.1

בקורת "חשמלאי בודק" מהנדס, לכל מתקן בנפרד. החשמלאי הבודק יוזמן  11.4.2

   .עיריית קלנסווההקבלן, מתוך רשימת בודקים שיאושרו ע"י  ע"י

 .שיון תואם למתקן החשמל שבוצעיי המבצע, בעל רבקורת ע"י חשמלא 11.4.3

 

  .  אחריות לטיב העבודות ו/או לטיב הציוד/מתקנים שביצע/סיפק  12

עבור טיב עבודות, חומרים ומכשירים שסיפק, העירייה אחראי כלפי יהא הקבלן  12.1

  שנה אחת מתאריך קבלת כל חלק מהמתקן. לתקופה של

שבונו כל עבודה לקויה ולהחליף כל חומר במשך תקופה זו על הקבלן לתקן מיד ועל ח 12.2

או ציוד פגום, פרט למקרים שהקלקול נובע משימוש בלתי נכון או רשלנות של אנשים 

בסוף תקופת האחריות יערוך הקבלן בדיקה סופית של  שמשתמשים במתקן.

 .במתקנים ויחליף ציוד לקוי יחזק את הברגים המתקנים בנוכחות נציג המזמין,

ו/או המפקח גילה פגם או ליקוי בטיב המוצרים ו/או העבודות במהלך העירייה היה ו 12.3

ו ו/או כל ליקוילהחליף ו/או לתקן בתוך זמן סביר ביצוע העבודות, מתחייב הקבלן 

, בכתבובתנאי והודיע המפקח על המצאות הפגם העירייה עליו ידווח לו על ידי פגם 

להגדרת התקלה שהפגם גרם  מובהר בזאת כי זמן סביר לצורך סעיף זה הינו בהתאם

 לעיל .    6.18כאמור בסעיף 
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   ח אדםוכ 13

את ביצוע העבודות לרבות ח האדם הנחוץ לשם ועל חשבונו את כל כספק הקבלן י 13.1

לשם מילוי יתר  ההשגחה עליהם אמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

 ."(כח אדםהתחייבויותיו על פי הסכם זה )להלן: "

חייב להעסיק עובדים, מקצועיים ואחרים, מטיב מעולה ברמה גבוהה מתהקבלן   13.2

, ובעבודה הסכם זהתוך המועד הנקוב לכך ב העבודות ומספר הדרוש לשם ביצוע 

להעסיק רק מי הקבלן שיון או היתר לפי כל דין, חייב ישלביצועה יש צורך ברישום, ר

כל ספק, עבודות חשמל  ן. למען הסרשרשום או בעל רשיון או היתר כאמור לפי העני

  שיון לעסוק בעבודות חשמל.יבעלי רעובדים מנוסים, מיומנים ויבוצעו אך ורק על ידי 

בודת א' לחוק ע33 -ו 33לא להעסיק נוער בניגוד לסעיפים  הקבלן מצהיר ומתחייב 13.3

מובהר  ,  הפרת סעיף זה  יהווה הפרה של הסכם התקשרות זה.1952 –נוער, התשי"ג 

על כל נזק בגין כל תביעה, העירייה מתחייב בזאת לפצות ולשפות את  ןקבלהבזאת כי 

או קנס, או דרישה, בכל עילה שהיא שתוגש נגדה, או נגדו, או נגד כל מי מעובדיו, 

זה, לרבות הסכם שלוחיו ושולחיו, בקשר עם העסקה של נער ו/או נערים לצורך ביצוע 

     עקב כך. לעירייהולות להיגרם ההוצאות המשפטיות במלואן שייגרמו או שיהיו על

הקבלן מתחייב להעסיק במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה עובדים ו/או מועסקים  13.4

תושבי ישראל ואשר אין כל מניעה ע"פ דין ו/או בהתאם להוראות ו/או דרישות ו/או 

 הנחיות כל רשות מוסמכת אחרת להעסיקם בישראל.  

נאים לשמירת בריאות העובדים המועסקים הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ות 13.5

על ידו כנדרש על פי כל דין, ובגין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקח עבודה 

 .  9541 -כמובנו בחוק כגון חוק ארגון הפיקוח על עבודה, תשי"ד 

על בסיס קבוע, כשכירים  קבלןכח האדם יועסק על ידי ההקבלן מצהיר ומתחייב כי  13.6

ישא לבדו בכל התשלומים הכרוכים בהעסקתו, לרבות: שכר,  בלןק, והקבלןשל ה

 .תנאים סוציאליים, ביטוחים, מיסים וכיו"ב

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב כי ישלם לעובדיו שכר אשר לא יפחת   13.7

 משכר מינימום כפי שיקבע מעת לעת.  

בדבר הרחקתו ימלא כל דרישה מנומקת באופן עניני וסביר מטעם המפקח, הקבלן  13.8

אתר בהקבלן ו/או קבלני המשנה  של כל אדם המועסק על ידי  אתר העבודה מ
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אתר להעסיקו בהקבלן לא יחזור  -. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור העבודה

  , בין במישרין ובין בעקיפין. העבודה

מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי בכל הנוגע להעסקת עובדי הקבלן אשר עתידים  13.9

, יפעל הקבלן בהתאם לחוק למניעת בתלמידיםמבני הציבור המאוכלסים לעבוד ב

 )להלן: 2001 -העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א

"החוק"( הקובע כי רשות מקומית לא תקבל לעבודה ו/ או לשירות בבית ספר 

ורשע בעבירת מין שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים בגיר שה

 .שאותה ביצע בהיותו בגיר ונידון עליה לשנת מאסר בפועל או יותר

עבור כל עובד אשר  להמציא אישור על העדר עבירות מין, ממשטרת ישראל בזאת המפעיל מתחייב

מראש העירייה יועסק על ידו לצורך ביצוע הסכם זה במבני הציבור וכן לקבל את אישור קב"ט 

 שר אמור לעבוד במוסדות החינוך.ובכתב לכל עובד א

הפרה מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי הפרת סעיף זה, כולו או חלקו, מהווה  13.10

הזכות לבטל הסכם זה לאלתר והקבלן   לעירייהיסודית של הסכם זה שבעטיה תהיה 

לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או פיצוי והוא מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או 

 ישה מכל סוג שהוא בעניין זה.  תביעה ו/או דר

  

     י קיום יחסי עובד ומעבידא 14

קבלן מצהיר בזאת כי הינו קבלן עצמאי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ה 14.1

. כמו כן מצהיר הקבלן בזאת, כי עיריית קלנסווהובד ומעביד בינו לבין עליצור יחסי 

העירייה ור יחסי עובד ומעביד בין הסכם זה כדי ליצבהוא המעביד של עובדיו וכי אין 

 לבין מי מעובדיו.  

לא תהיה מעבידתם של עובדי העירייה כי  מוצהר ומוסכם בזאת, הספק,למען הסר  14.2

   או מועסקי הקבלן והם יהיו עובדיו של הקבלן בלבד./ו

או מועסקיו בגין כל /הקבלן יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי עובדיו ו כמו כן, 14.3

אך מבלי  בה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו לרבות,חו אחריות,

ניכויי מס הכנסה או מיסים  בתשלומים לביטוח לאומי, לפגוע בכלליות האמור לעיל,

 ח"תשי שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, או היטלים אחרים מכל סוג שהוא,

תשלומים , 1963-ג"תשכ ים,פיטורים כמשמעותם בחוק פצויי פיטור יצווי 1958 -
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, 1951-א"תשי י חוק שעות עבודה ומנוחה,"כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ

וכל תשלומים והטבות  תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן,

     הסדר קיבוצי וצו הרחבה. הסכם, על פי כל דין, סוציאליות מכל וסוג שהוא,

 מייד עם דרישתה הראשונה, ,עיריית קלנסווהאת הקבלן מתחייב לפצות ולשפות  14.4

  או למועסקיו./או לעובדיו ו/לקבלן ו כאמור, במידה ותחויב בתשלום,

  התמורה 15

תמורת ביצוע העבודות ו/או פריטים המפורטים בכתב הכמויות, שיבצע ו/או יספק  15.1

לקבלן בהתאם למחיר הנקוב בכתב העירייה , תשלם עיריית קלנסווההקבלן עבור 

עם אישור החשבון בתנאי  מויות לצד אותה עבודה ו/או פריט בכתב הכמויותהכ

, בניכוי ההנחה שהציע הקבלן כמפורט בכתב ההצעה להסכם זה, 60תשלום ש + 

 בתוספת מע"מ )להלן: "התמורה"(.

העירייה תשלם  ,חיר בכתב הכמויותציון מעבודות ו/או פריטים שלגביהם אין תמורת   15.2

תנאי ב 25%קבועה בשיעור של פחות הנחת " דקל שיפוציםעפ"י מחירון " עפ"י

או סגנו אישר מראש ובכתב את דבר ביצוע \או מנהל מחלקת החשמל ו\שהמזמין ו

 .   העבודות ו/או הזמנת הפריטים הנ"ל

מחירון במחירם אינו מצוין שלא אוזכרו בכתב הכמויות ותמורת עבודות ו/או פריטים  15.3

 \הצעות מחיר עבור ציוד  3לאחר המצאת  ,בגינם העירייהתשלם  ,"דקל שיפוצים"

מס כחוק בתנאי שתלום ש +  וכנגד הצגת חשבוניות ,רווח קבלני 12%חומר בתוספת 

90. 

 מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי התמורה בכלל ובכל שלב ושלב אינה צמודה.  15.4

עיכוב מובהר בזאת כי המצאת חשבונית הינה  תנאי לתשלום התמורה וכי במידה וחל  15.5

 .   עיריית קלנסווהבהמצאה, לא יהא בכך כדי להטיל אחריות ו/או חובה כלשהי על 

לקבלן, העירייה הסכומים המפורטים לעיל הינם מלוא התשלומים אשר ישולמו ע"י  15.6

 בתמורה לביצוע העבודות בהתאם להסכם זה ונספחיו.   

כל דין, יחולו הם על  באם יחולו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומי חובה כלשהם על פי 15.7

 הקבלן וישולמו על ידו מעצם היותו קבלן עצמאי.    
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מובהר למען הסר כל ספק כי התמורה מותנית בביצוע השלמת ביצוע העבודות  15.8

המפורטות במפרטים בין אם צורפו או לא צורפו, על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו בכל 

 שלב ושלב.  

העירייה כם זה ועל פי הוראות כל דין, תהא על פי הסהעירייה מבלי לגרוע מזכויות  15.9

נאלצה העירייה כל סכום שהעירייה רשאית לקזז מכל סכום אשר יגיע לקבלן מאת 

כספים עבור פיצוי לשלם במהלך תקופת הביצוע  ושחובת תשלומו חלה על הקבלן או 

כל סכום לפני העירייה . למרות האמור לעיל, לא תקזז מהקבלן לעירייהשיגיעו 

ימים ממתן  3יעה לקבלן על כוונתה זו, ולפני שאפשרה לו, לתקן את הדרוש, תוך שהוד

 ההודעה.  

 

    הפיקוח  16

ובד מועצה או נותן שרותים חיצוני תחת כתב מינוי מעיריית קלנסווה ע -"המפקח"   16.1

העבודות על פי על ביצוע , מתפקידו לפקח 7/22לבצוע תפקידו בהתאם להוראות מכרז 

  .הןו כל חלק מאהסכם זה כולן 

 וכן לבדוק את טיב ןביצוע ולתאם את להשגיחהעבודות ,המפקח רשאי לבדוק את  16.2

החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה העבודות, המוצרים המסופקים וטיב 

ובין מחוצה לו. כן אתר העבודה והכל בין ב תועבודהבביצוע הקבלן שנעשית על ידי 

, וראות הסכם זה ונספחיוע כהלכה את הלבדוק אם קבלן המשנה מבצ מפקחרשאי ה

 ואת הוראותיו. או המזמין \או המפקח ו\המנהל ואת הוראות 

  המפקח:סמכויות  16.3

בהתאם  ואשר לא בוצעעבודות ל שתיקון, שינוי הקבלן המפקח רשאי לדרוש מ (א)

ו/או בוצע בהתאם לתקן הרלוונטי של מכון התקנים הישראלי הסכם זה ו/או ל

יהיה חייב לבצע את הוראות  הקבלןבלתי מתאימים, ותוך שימוש בחומרים 

פרקי הזמן לתיקון תקלות כאמור בהסכם זה המפקח ולתקן את הליקויים תוך 

 . הקבלןוכל ההוצאות תהינה על חשבון 

חומר, הנראה לו מוצר ו/או ציוד ו/או  עבודה ו/או המפקח יהיה רשאי לפסול כל (ב)

ו/או  הבאת חומריםשל עבודה ו/או ביצוע חוזר כבלתי מתאים, וכן להורות על 

  מתאימים במקום אלו שנפסלו.מוצרים ו/או ציוד 
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המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכלל, או חלק ממנה או עבודה  (ג)

הסכם זה ו/או בהתאם ל יתנעש העבודה במקצוע מסויים, אם לפי דעתו אין 

ציוד /המוצריםאין ו/או בהתאם לתקן של מכון התקנים הישראלי על כל 

 וכתב הכמויות  ים הטכנייםמפרטהתכניות, המסופקים תואמים את המפורט ב

. 

שתתעורר ביחס  המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה (ד)

העבודות טיב סוג העבודה הנדרשת לביצוע ורמת חומרים, ללמתקנים/ציוד/

 . שום דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשה או מחדל מצד המפקחןולאופן ביצוע

העבודות זה ולבצוע  הסכםמאחריותו למילוי תנאי  הקבלןלא יפטרו את 

 בהתאם להוראותיו ולא יטיל על המפקח אחריות כל שהיא בקשר לכך.

 

  חריות וביטוחא 17

 אחריות הקבלן לנזק 17.1

מציוד/מוצרים לקויים היה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה יהקבלן  (א)

מאחריות העירייה הקבלן פוטר את . ותלקויות עבודשסופקו על ידו ו/או מ

על כל תביעה שתוגש נגדה העירייה שפה את ילנזקים כאמור לעיל, הקבלן 

 שא בהוצאות ההגנה המשפטית ובקשר לכך. יכתוצאה ו/או בקשר לאמור וכן 

ל כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או ע( , לעיל, תחולנה גם אקטן )-הוראות סעיף (ב)

ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות קבלני המשנה ו/או עובדיהם 

 .תיקון

אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית  ההייבכל מקרה שהקבלן  (ג)

לקבל מאת הקבלן, לפי דרישה ראשונה בכתב, פיצוים מלאים עבור העירייה 

החליטה לפי העירייה ועבור נזקים שהעירייה נזקים שלא תוקנו במועד שקבעה 

חלט שלא יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או שיקול דעתה המו

וקביעותה תהיינה סופיות ובלתי ניתנות העירייה בסכומים שיקבעו על ידי 

 לערעור.

 

  אחריות לגוף או  לרכוש 17.2
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היה הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אובדן ו/או י – לעירייהביחסים בין הקבלן 

שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם חבלה ו/או תאונה כל מין וסוג 

ו/או לכל רשות עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים  לעירייהו/או אגוד, לרבות 

המצוי באתר העבודות ו/או ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד האחרים ו/או לכל מבנה 

ת ו/או לכל צד המצוי מחוץ לאתר העבודו ו/או עבודה ו/או מוצר ו/או ציוד כל מבנה

שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע 

 ו/או קבלני משנה המועסקים וו/או שלוחי והעבודות על ידי הקבלן  ו/או על ידי עובדי

ו/או  וו/או שלוחי וו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדי ועל יד

שא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה יקבלן . הוקבלני המשנה של

אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או 

היה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת יכתוצאה מהם. כן 

זקים שייגרמו על הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או לפי כל דין אחר לנ

 ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות. לעירייהכאמור 

 

  אחריות לעובדים 17.3

ו/או  וו/או המועסקים על יד וטחונם של כל עובדייהיה אחראי לשלומם ולביהקבלן 

ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל  והנמצאים בשרות

, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, ודם אחר הנמצא בשירותדין לכל עובד ו/או לכל א

 כתוצאה מכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות .

 

  אחריות לרכוש ציבורי 17.4

כביש, דרך, מדרכה, למתקן, מבנה, היה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם יהקבלן 

גרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טל

מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין 

שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע 

, באופן יעיל ביותר ותקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבוניהעבודות. הקבלן 

ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול העירייה של  הולשביעות רצונ

ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות 

 רקעיים העוברים באתר העבודות.ק -עדכניות על כל הקווים התת 
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 פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן 17.5

אמצעים הדרושים כדי למנוע את בכל ה והקבלן מתחייב לנקוט על חשבונ (א)

 הסכם הנזקים, האובדן, החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי ה

 .ו/או על פי כל דין

ו/או עובדיה ו/או שלוחיה במידה ויתבעו העירייה הקבלן מתחייב לבוא בנעלי  (ב)

ו/או  הסכםביחד ו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות ה

 .ל דיןהוראות כ

הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את  (ג)

ו/או עובדיה ו/או שלוחיה בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת העירייה 

מי מהם בקשר לנזקים אשר הקבלן אחראי להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט 

ור או נשלחה הזדמנות להתגונן בתביעה כאמ לעירייהעו"ד, ובלבד שניתנה 

 הודעת צד ג' באותה תביעה. האלי

 ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן (ד)

היה הקבלן אחראי לפצות את יצו מאת בית המשפט, העירייה יוצא כנגד 

של  והגורמים הנ"ל על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובת

כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו הקבלן לעשות את 

ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו 

 הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל.

על כל נזק וכנגד כל תביעה  העירייהכמו כן, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את  (ה)

לה שהיא, שתוגש, אם  ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, או דרישה, מכל עי

בלי יוצא מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, 

שלוחיהם ושולחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט בחוזה ו/א קבוע 

 במלואן. לעירייהבכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו 

תהיה רשאית לתקן העירייה גרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה, מבלי ל (ו)

בעצמה ו/או באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי 

שא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון יהוראות פרק זה על חשבון הקבלן, והקבלן 

 .עיריית קלנסווההוצאות כלליות של  20%הנזקים האמורים בתוספת 

חויבה העירייה היה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה, וי כל סכום שהקבלן (ז)

רשאית, מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי חוזה זה העירייה כדין לשלמו, תהיה 
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מאת קבלן ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע ל

אחרת בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך העירייה 

 ."לרבות על ידי מימוש הערבויות הנזכרות לעיל

 ביטוח 17.6

א אחראי ולנזקים להם ה ועל פי חוזה זה ומאחריות מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן

לבטח לפני תחילת  הקבלן, בין בעצמו ובי על ידי קבלן מטעמו, על פי כל דין מתחייב

ו מגבולות האחריות שלא יפחתא, את העבודות בביטוחים וה והעבודות, על חשבונ

והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, נספח י'' המהווה חלק בלתי 

 "(. ביטוחים קיום על האישור טופסנפרד מהסכם זה )להלן: "

עם חתימת ההסכם הקבלן ימציא את טופס האישור על קיום ביטוחים. הקבלן  (א)

טוחים כל זמן חלותו את טופס האישור על קיום בי לעירייהמתחייב להמציא 

. עיריית קלנסווהשל הסכם זה, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד 

המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן 

 ו/או הקבלן מטעמו, מהווה תנאי מהותי בהסכם. 

שא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח וכן ישא י הקבלן (ב)

, קבלני המשנה, הקבלןזק שיגרם לעבודה עקב מעשה ו/או מחדל של בכל נ

עובדיהם וכל מי שבא מטעמם שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של 

הקבלן יהיה אחראי בגין נזקים בלתי מבוטחים  .ו/או הקבלן מטעמו הקבלן

 לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. 

את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את  ו/או הקבלן מטעמו הפר הקבלן (ג)

 לעירייההא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו יהעירייה ו/או זכויות  וזכויותי

תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות,  ובאופן מלא ובלעדי ולא תהיינה ל

עיריית  הא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפייא ווההעירייה  כלפי

 .קלנסווה

מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן, ומבלי הקבלן  (ד)

התנאים, הנחיות הנספחים , ההוראות לשמור על כל ,לפגוע בכלליות האמור

 הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח.הטכניות ו
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כם י הספ-מובהר, כי הקבלן אחראי לנזקים בלתי מבוטחים שהם באחריותו על (ה)

זה, ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה 

 בפוליסות.

 

  יטול ההסכםב 18

רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להביא הסכם זה, כולו או העירייה  18.1

)במילים: שלושים( יום  30מקצתו, לידי סיום על ידי מתן הודעה בכתב לקבלן 

מור, יהא הקבלן זכאי לתמורה בגין הודעה כאהעירייה מראש ובכתב. נתנה 

העבודות והציוד שסופק  על ידו עד מועד סיום ההסכם כאמור. מוצהר ומובהר כי 

הקבלן מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שהיא אשר עשויה 

 בגין הפסקת ההתקשרות עמו כאמור. העירייה להיות לו באשר לשיקול דעתה של 

בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי הסכם זה ועל פי כל תהא רשאית, העירייה  18.2

ם הקבלן הוכרז כפושט רגל או מונה לו כונס נכסים אזה לקצו  הסכםדין, להביא 

קיבלה החלטת פירוק או ניתן ש עיריית קלנסווה או לחלופין אם הקבלן הוא

גביה נהל קבוע או ניתנה למלגביה צו פירוק או מונה לה מפרק או כונס נכסים או 

יום ממועד  60וך תהחלטה אחרת והצו, המנוי או ההחלטה האמורים לא בוטלו 

קבלתם או אם הקבלן הורשע בפלילים בעבירות שיש עימן קלון או הפר הקבלן 

הפרה יסודית של הוראות הסכם זה. לצורך ביטול ההסכם מן הטעמים לעיל, לא 

 חייבת בהודעה מוקדמת. העירייה תהא 

ין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת מען הסר ספק, אל 18.3

עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין לרבות בגין הפרת תנאי כלשהו  לעירייהשיש 

 לעיל.  18.2ו/או  18.1בהסכם זה שאינו מצוין בסעיפים 

ההסכם עפ"י הוראות  לל נזק שיגרם לקבלן ו/או לצד שלישי כתוצאה מביטוכ 18.4

ו/או מי מטעמה כל העירייה הקבלן, ולקבלן לא תהא כלפי ל עהסכם זה, יחול 

הסכם, נזקים שנגרמו לו, החזר השקעתו, הטענה, דרישה או תביעה ביחס לביטול 

 וכל פיצוי אחר.   

לתפוס  תרשאיהעירייה לעיל, תהא  18.2ו/או  18.1בוטל ההסכם כאמור בסעיפים  18.5

ולסלק את ידו של  םלקאו ח ם, כולהאתרים בהם מבצע הקבלן עבודותאת מקום 
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 ה, לפי הענין, בעצמלא בוצעאו אותו חלק שהעבודות ולהשלים את  הםמהקבלן 

 .או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת

 

   עברת ההסכם ו/או העסקת קבלני משנהה 19

קבלן מצהיר בזאת כי הוא יודע שאין לו רשות להעביר הסכם זה לאחר/ים, ה 19.1

 ו/או המפקח לכך בכתב ומראש.    העירייהסכמת האלא אם יקבל את 

למען הסר ספק מובהר כי קבלני המשנה יהיו בעלי רישיון ו/או קוד ומקבוצת  19.2

סיווג המתאימים לביצוע העבודות  הנדרשות. מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי 

לא יחל קבלן  –במידה והקבלן יעביר חלק מן העבודות לביצוע של קבלן משנה  

א לאחר שקיבל את אישור המפקח כי אכן יש לו את המשנה את עבודות אל

 הניסיון והיכולת לעמוד בדרישות המפורטות בהסכם זה ונספחיו.

 קבלןלהעסקתו של קבלן משנה אין בה כדי לשחרר את ההעירייה סכמתה של ה 19.3

ו/או צד שלישי כלשהו על פי כל דין העירייה מהתחייבות או אחריות כלשהי כלפי 

   ועל פי הסכם זה.

סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם,  19.4

 .1970 -, תשל"א הסכם(לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  6כהגדרתה בסעיף 

  ערבויות 20

"תום תקופת עד תום תקופת ההסכם )להלן: להבטחת מילוי התחייבויותיו 20.1

זה, ערבות הסכם ימת כולן או חלקן, ימציא הקבלן לעירייה במעמד חת (, ההסכם"

סך המחירים לצרכן על  אוטונומית צמודה למדד (, "ערבות ביצוע")להלן:  בנקאית

וסח הערבות מצורף לחוזה זה, מסומן נ)במילים: מאתיים אלף ש"ח (.  00,0001של 

 ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  '2יא כנספח 

 חודשים מיום חתימת הסכם זה.      12למשך תוקף הערבות  20.2

   ת להבטחה ולכיסוי של:יומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תשמש הערבו 20.3

עקב או בקשר עם כל הפרה או אי  לעירייהכל נזק או הפסד העלול להיגרם  (א)

     או על ידי מי מעובדיו./מילוי של תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה על ידי הקבלן ו
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או  להוציא, עלולההעירייה כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן ש (ב)

     בקשר עם הסכם זה. או להתחייב בהם, לשלם,

אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או כדי להוות תקרה להתחייבויותיו של  (ג)

    קבלן בכל מקרה שהוא על פי הסכם זה.ה

 סעיף זה הינו סעיף יסודי ומהותי והפרתו תיחשב כהפרה יסודית של ההסכם, 20.4

 .1970  - א"תשל )  תרופות בשל הפרת הסכם)בחוק החוזים  6כהגדרתה  בסעיף 

    י:ללכ 21

כמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים, או הנחה, או דחייה סה 21.1

 שניתנה לצד אחד לא יהוו תקדים למקרה אחר.  

השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות הנתונות בידם על פי הסכם זה, אין א ל 21.2

למוד מהתנהגות זו ל הזכויות במקרה אחר ואין לראות בכך הקלה או ויתור על אותן

 הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים וסמכויות המפקח כמותנה בהסכם זה. 

ואת היחסים המשפטיים ביניהם  הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים 21.3

 והוא מבטל כל הסכם, מצג ו/או הסכמה קודמים שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל

 דדים. הצ, על ידי מי מהפ

שינוי בהסכם זה או בחלק ממנו ייעשה בכתב בלבד, ובחתימת הצדדים לו, וכל עוד  לכ 21.4

 לא נעשה כן, לא יהיה לו כל תוקף.  

לא יחייבוה ולא ישמש מניעות לנקיטת העירייה מפעולה מצד  תרכה, ויתור, הימנעוא 21.5

עיריית החתימה של לא אם כן נעשו בכתב ובמפורש בחתימת מורשי אזכויותיה, 

 . קלנסווה

העירייה מובהר בזאת למען הסר כל ספק וזאת מבלי לגרוע ומבלי לפגוע מזכותה של  21.6

תהיה זכאית העירייה בהתאם להוראות הסכם זה  ו/או בהתאם להוראות כל דין כי 

לקזז כל סכום ו/או תשלום מן התמורה לה זכאי הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה, 

 י, קנס, הפרה, שיפוי, חוב, חיוב והשתתפות. רבות בגין פיצו

 תובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה.  כ 21.7

 72ל הודעה שתישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל תחשב כמתקבלת תוך כ 21.8

 יום מסירתה כדבר דואר רשום. משעות 
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אות הצדדים מתחייבים להודיע אחד למשנהו על כל שינוי בכתובתם, אם יהיה, והור 21.9

 סעיף זה יחולו על הכתובות החדשות.

 

 

 

 לראייה באו הצדדים על החתום : ו

 

  _________________________                                          __________________ 

 קבלןה                                        עיריית קלנסווה   

 

שר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי מורשי החתימה של הקבלן אני הח"מ עו"ד _______________ מא

 וכי חתימות דלעיל מחייבות את הקבלן לכל דבר ועניין.

             

   ___________________ 

 חתימה וחותמת                                                    
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 נספח א'
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 תאורת מבנים ציבוריים  –אנרגטית מכרז להתייעלות 

 והתקנת מזגנים בעיריית קלנסווה

 
 קיום הוראות פקודת בטיחות

 

 והתקנות 1970 תש״ל( חדש נוסח) בעבודת הבטיחות הוראות כל את לקיים מתחייב הקבלן .1

 בבטיחות העוסק אחר דין כל ולפי, 1954 תשי״ד, העבודה על הפיקוח ארגון חוק וכן, שלפיה

 הוראות וכל מכוחם יפורסמו או/ו שפורסמו והצווים ההוראות, התקנות כל בותלר, בעבודה

 .בטיחות בנושאי הוראות לתת דין פי על והמורשים הבטיחות מפקחי

 הקבלן. ובתקנותיה הנ״ל בפקודה דבר של כמשמעו ראשי קבלן הינו כי ומאשר מצהיר הקבלן .2

 העבודה מנהל של והמתמדת הישירה ובהנהלתו ראשי כקבלן ידו על יבוצעו העבודות כי מאשר

 .כך לצורך ידו על שימונה

 :לעיל 1 בסעיף האמור מכלליות לגרוע בלי .3

 התשמ׳׳ה בנייה עבודות) בעבודה הבטיחות תקנות את ובמדויק במועד יקיים הקבלן .3.1

 .אלה בתקנות כמפורט בנייה מבצע על המוטלות החובות כל את לרבות( 1988

 ראשי קבלן היותו על, עבודות מתבצעות שבאזורו האזורי העבודה למפקח ידווח הקבלן .3.2

 .העבודה לביצוע

 .זה בנספח האמור פי על התחייבויותיו קיום עבור כלשהי תשלום לתוספת זכאי יהיה לא הקבלן .4

 

_________________               __________________ 

 הקבלן חתימת                              תאריך 
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 תאורת מבנים ציבוריים  –מכרז להתייעלות אנרגטית 

 והתקנת מזגנים בעיריית קלנסווה
 

 אישור על קיום ביטוחים
 

 ביטוחי הקבלן

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי דין ו/או הסכם הקבלן מתחייב לערוך ולקיים, על חשבונו, במשך 

יטוח מורשית כדין בישראל, את הביטוחים המפורטים באישורי כל תקופת עבודות ההתקנה, בחברת ב

"( ולעניין ביטוח אישור ביטוח העבודותקיום הביטוחים המצ"ב להסכם זה על כל  תנאיו )להלן: "

לאישור הביטוח, מתחייב הקבלן להמשיך ולקיים את הביטוח  2אחריות מקצועית כאמור בסעיף 

 נים ממועד סיום העבודות.ש 7-כאמור למשך תקופה נוספת שלא תפחת מ

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי דין ו/או הסכם הקבלן מתחייב לערוך ולקיים על חשבונו, לאחר 

סיום העבודות, בחברת ביטוח מורשית כדין בישראל, את הביטוחים המפורטים באישורי קיום 

(, ולעניין ביטוח אחריות "אישור ביטוח הקבעהביטוחים המצ"ב להסכם זה על כל  תנאיו  )להלן: "

לאישור הביטוח, מתחייב הקבלן להמשיך ולקיים את הביטוח  3מקצועית וחבות המוצר כאמור בסעיף 

 שנים ממועד סיום ההתקשרות. 7 -כאמור גם למשך תקופה נוספת שלא תפחת מ

 ".ביטוחי הקבלןההתייחסות להלן לשני האישורים יחד הינה כאל "

די המזמין, במועד הגשת מסמכי המכרז ו/או בכל מועד אחר שיקבע הקבלן מתחייב להמציא לי

 לעיל חתומים ע"י מבטחו. 1-2במסמכי המכרז, את אישורי הביטוח כאמור בסעיפים 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוחי רכוש כפי שמפורט באישורי ביטוחי 

להלן כאילו נערך  15הפטור כאמור בסעיף  הקבלן, במלואם או בחלקם, אולם במקרה כזה יחול

 הביטוח במלואו.

מוסכם כי אין בהמצאת אישורי הביטוח של הקבלן ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם על ידי המזמין 

בכדי להוות אישור בדבר התאמתם לנדרש ו/או בכדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה ו/או 

אחריות כלשהי על המזמין ו/או על מי מטעמו. בכל מקרה של אי על פי כל דין ו/או בכדי להטיל 

התאמה בין האמור באישור הביטוח של הקבלן לבין האמור בחוזה זה, מתחייב הקבלן לגרום לשינוי 

מיידי בביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות חוזה זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת 
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או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ולא תטיל אחריות הביטוחים האמורים, בהמצאתם ו/

 פי דין.-פי הסכם זה או על-כלשהי על המזמין ולא תצמצם את אחריותו של הקבלן על

עד לתום מועד תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן להפקיד בידי המזמין, את אישור עריכת ביטוחי 

ת. הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הקבע, כאמור בגין הארכת תוקפו לשנה נוספ

ביטוחים זה במועדים הנקובים, מדי שנת ביטוח כל עוד הסכם זה בתוקף ולעניין ביטוח אחריות 

 לעיל. 1מקצועית וחבות המוצר לתקופות נוספות כאמור בסעיף 

ח במועדם, הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל תנאי פוליסות הביטוח, לשלם את דמי הביטו

לדאוג לכך שהפוליסות תהיינה בתוקפן במשך כל תקופת ההסכם, ולדרישת המזמין לעשות כל פעולה 

 כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך. 

עם הודעת חברת הביטוח על ביטול אישור/אישורי הביטוח ו/או שינוי לרעה באישורי הביטוח, כאמור 

לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת  בסיפא לאישורי הביטוח, מתחייב הקבלן

 ביטוח חדש למזמין עד למועד הביטול ו/או השינוי לרעה בביטוח כאמור.

הקבלן מתחייב לשלם את הפרמיות בגין ביטוחי הקבלן במועדן ולא לעשות כל מעשה ו/או להימנע 

 מלעשות מעשה באופן העלול לצמצם ו/או לבטל את תוקף ביטוחי הקבלן.

מובהר כי המזמין יקבע כמוטב היחיד והבלעדי לקבלת תגמולי ביטוח בכל הקשור לאבדן או נזק 

 הנגרם לרכוש החברה  ו/או לרכוש סמוך והפוליסות תכלולנה הוראה בהתאם. 

מוסכם כי סוגי והיקפי הכיסויים ו/או גבולות האחריות כמפורט בהסכם זה ו/או באישורי הביטוח 

דרישת מינימום, ועל הקבלן לבחון עצמאית את חשיפתו לסיכונים השונים ו/או  השונים, הינם בבחינת

 לסוג החבות  ו/או לגובה הכיסוי הדרוש והרצוי בנסיבות העניין. הקבלן רשאי לערוך לעצמו ביטוחים

ו וניסיונו וזאת לשם ביטוח חשיפותיו וצרכיו פי שיקול דעת-נוספים ו/או ביטוחים משלימים על

צורה נאותה לרבות הגדלת גבולות אחריות וסכומי ביטוח של הביטוחים הקיימים. בכל הביטוחיים ב

ט ו/או מי מטעמם למע העירייהביטוח נוסף ו/או משלים יכלל סעיף ויתור על תחלוף כלפי המזמין ו/או 

 כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

על מי מהם ו/או עליהם  בגין כל סכום שיושת העירייההקבלן מתחייב לשפות את המזמין ו/או את 

 עקב הפרת תנאי הפוליסות ע"י הקבלן ו/או הפועלים מטעמו. 

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

או חלק ממנו יבוצעו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלני המשנה 

 ה פוליסות  "גב אל גב" כפי התחייבותו בהסכם זה. תהיינ

הקבלן מתחייב להביא לידיעת הקבלנים מטעמו את האמור בחוזה זה לעניין אחריות וביטוח ולקבל 

בכתב את הסכמתם ואת התחייבותם לפעול בהתאם, וכן לפטור את המזמין ו/או את העיריה ו/או מי 

או ציודם ו/או כלי רכב ו/או רכוש באחריותם ו/או מטעמם של כל הנ"ל מאחריות לנזק לרכושם ו/

 בפיקוחם המובא על ידם לצורך העבודות ו/או מתן השירותים. 
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ו/או מי מטעמם של כל הנ"ל , מאחריות לנזק שהוא זכאי  העירייההקבלן פוטר את המזמין ו/או את 

ביטוח עבודות הקבלן,  ( לאישור 1פי הביטוחים אשר התחייב לערוך בהתאם לסעיף )-לשיפוי בגינו על

( לאישור ביטוחי הקבע של הקבלן , )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות 1וסעיף )

 העצמיות הנקובות בפוליסות(, אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 

 

 אישור קיום ביטוחי העבודות

          

 תאריך:............... 

 וד:לכב

 עיריית קלנסווה,

 

 א.ג.נ., 

  

 מבוטחנו: _________________ )להלן: "הקבלן"( הנדון:

 

הננו מאשרים בזאת כי החל מיום ________ ועד ליום ________ ערכה חברתנו לבקשת הקבלן את 

או /ל עבודה קשורה וכו -בגבעתיים  הפוליסות שלהלן בגין ביצוע עבודות אחזקה של מערך התאורה העירוני

או /ו/או הקבלן ו/או קבלנים ו העירייה"( ברחבי העיר גבעתיים ע"ש המזמין ו/או העבודותנלווית )להלן: "

 קבלני משנה  )בכל דרגה(:

 :פוליסה מס'.......................במתכונת "כה"ס עבודות קבלניות" לביטוח עבודות קבלניות (1

 

ה תחזוק ....................פוליסה זו כוללת תקופתתקופת ביטוח החל מיום............... ועד ליום.

 חודשים. 84חודשים נוספים ועד לתקופה של  24 -ומתחדשת אוטומטית לחודשים  24מורחבת בת 

 הפוליסה כוללת את פרקי הביטוח הבאים:

  – פרק א'

ביטוח העבודות עצמן לרבות חומרים וכל רכוש ו/או ציוד ו/או מתקנים המשמשים לביצוע 

 עבודות, במלוא ערכם והמהווים חלק מהעבודות.ה

 .₪ 12,000,000סכום הביטוח לעבודות 

 הביטוח הורחב, בין היתר, לכלול גם את הכיסויים הבאים )למקרה ולתקופה(:

  300,000רכוש בהעברה בסכום של .₪ 

  600,000הוצאות תכנון ופיקוח במקרה נזק בסכום שלא יפחת מסך של ₪ 

 200,000בני עזר שאינם חלק מהפרויקט הסופי בסכום של ציוד קל, מתקנים ומ . ₪ 
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 .נזק עקיף מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים במלוא סכום הביטוח 

  1,000,000פינוי הריסות בסכום של  ₪ 

 . פריצה/גניבה 

  200,000הוצאות הכנת תביעה בסכום של  ₪ 

  500,000נזק ישיר בסך של  ₪ 

 600,000ם ולרכוש סמוך השייך ליחידי המבוטח בסכום של נזק לרכוש עליו עובדי   ₪

פי ביטוח -הרחבה זו אינה גורעת מחובת המבטח לשפות את מי מיחידי המבוטח על

אחריות כלפי צד ג' כאמור בפרק )ב'( להלן בגין חבות בקשר לנזק הנגרם לרכוש שעליו 

 עובדים או רכוש סמוך כאמור.

 200,000ניים בסכום של הוצאות להחשת נזק ותיקונים זמ  .₪ 

  

 ינן על בסיס "נזק ראשון" שאינו כפוף לביטוח חסר.ה  -ההרחבות הנקובות בסכום

 הכיסוי כולל נזקי רעידת אדמה ונזקי טבע. 

 

  – פרק ב'

ם ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי אחריות המבוטחים על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק העלולי

לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו עקב ובמהלך ביצוע העבודות, בגבולות להיגרם לגופו ו/או 

בר לתקופת הביטוח. פרק זה אינו כולל כל הגבלה למקרה ובמצט ₪ 20,000,000 -אחריות בסך של:

בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים 

ק במאכל או במשקה,  פרעות, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח פגומים, הרעלה, כל דבר מזי

לאומי. הביטוח על פי פרק זה כולל סעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד 

ו/או כל מי  העירייהעבור כל אחד מיחידי המבוטח. למען הסר ספק המבנים ו/או המזמין ו/או 

 מטעמם יחשבו לצד שלישי.

  – 'פרק ג

ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבות המבוטחים על פי דין כלפי כל המועסקים בביצוע העבודות, 

לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. פרק זה ₪  20,000,000 -בגבולות אחריות בסך של:

אינו כולל כל הגבלה בדבר קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות בגובה ובעומק, פיתיונות 

 ם, העסקת נוער כחוק  ושעות עבודה.ורעלי
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 ..............עד ליום ........ פוליסה מס'.......................... לתקופה מיום .................... (2

: לכיסוי חבות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לביטוח אחריות מקצועית

)_________( בגין מעשה ו/או מחדל  לראשונה במשך תקופת הביטוח ולאחר המועד למפרע

מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הקבלן, 

ת מנהליו, עובדיו וכל הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או בעבורו ו/או בשליחותו, עקב ביצוע העבודו

לאירוע ובסה"כ ₪  2,000,000ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 

לתקופת ביטוח. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל שלא עקב אי תשלום פרמיות או לא יחודש 

 6מסיבה כלשהי, מוסכם, כי בפוליסה תחול אופציה לתקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

ת הביטוח ושעליו חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופ

תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה 

בגין  העירייהההודעה במהלך תקופת הביטוח. הביטוח כאמור מורחב לכלול את המזמין ו/או 

יטוח אחריות מי מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. הב

 הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ו/או מגבלה בדבר: אובדן שימוש/עיכוב עקב מקרה ביטוח, אובדן

מסמכים, אי יושר עובדים ומנהלים, חריגה מסמכות בתום לב, נזקים פיננסיים שאינם עקב נזק 

 פיזי לגוף או לרכוש עקב מקרה ביטוח.

 

 דרישות כלליות:

ו/או מי מטעמם סעיף זה לא  העירייהלוף כלפי המזמין ו/או הפוליסה כוללת סעיף ויתור על תח

 יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. 

על  העירייההפרת תנאי הפוליסות בתום לב על ידי מי מהמבוטחים, לא תפגע בזכויות המזמין ו/או 

 פיהן.

ת הננו מאשרים כי הקבלן בלבד אחראי לתשלום פרמיות הביטוח וסכומי ההשתתפויות העצמיו

 מכל סיבה שהיא.  העירייהבגין הביטוחים דלעיל. חובות אלה לא תוטלנה על המזמין ו/או 

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר 

, ו הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל  הוא  העירייהקיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין ו/או 

במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא   העירייהראשוני", המזכה את המזמין ו/או את "ביטוח 

מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי גורמים  העירייהזכות השתתפות בבטוחי המזמין  ו/או 

אלה להשתתף בנטל החיוב. למען הסר ספק , אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המזמין  

 וכלפי מבטחיו .

הננו מתחייבים כי הפוליסות לא תבוטלנה ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא 

 יום למזמין, בכתב, בדואר רשום.  30בהודעה מראש של 

 על כל ההרחבות הרלבנטיות. 2013נוסח : תנאי ביט 
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 אחריות מקצועית נוסח ..........

 

 ו/או מי מטעמם של כל הנ"ל.  בדים ו/או מנהליםכולל עו – העירייההמזמין ו/או 

 

אישורנו זה כפוף לתנאים ולסייגים של פוליסת הביטוח המקורית, עד כמה שלא שונו על פי 

 האמור באישור זה.

______________ ______________ ______________ ______________ 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם( )חתימת המבטח( )חותמת המבטח(
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 יכת ביטוחי קבעאישור ער

 

 תאריך..............

 

 לכבוד

 עירייהטבירה,

 קלנסווה.

 

 א.ג.נ., 

  

"( בכל הקשור למתן שירותי טיפול ו/או הקבלןאישור עריכת ביטוחים ע"ש .................. )להלן: " הנדון:

 "(.השירותים)בהתאמה להלן: " של מערך התאורה ברחבי העיר גבעתייםאחזקה 

 

בזאת כי הקבלן מקיים באמצעותנו את הביטוח/ים המפורט/ים להלן למשך תקופת/ות הננו מאשרים 

 "(, כאשר היקף הכיסוי להלן אינו נופלתקופת הביטוחהביטוח שצוינה/נו ליד הביטוח/ים כאמור )להלן: "

ביט" או נוסח מקביל לו במועד עריכת הביטוחים "-י נוסח הפוליסות הידוע כפ-מהיקף הכיסוי הניתן על

 ו/או חידושם , למעט אחריות מקצועית לפי נוסח.................

 

 

 .............פוליסה מס'........................... לתקופה מיום ................. עד ליום ........... .1

              

מתקנים אשר  ש כלשהו ו/או ציוד ו/אוהמכסה במלוא ערך כינון את הרכו -ביטוח "אש מורחב"          

בבעלות ו/או באחריות הספק, כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות, אש, ברק, 

עשן, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה, סופה, שיטפון, נזקי מים, פגיעה ע"י כלי טיס, פרעות, 

 שביתות, נזק בזדון,  נזקי פריצה ושוד.

 

 ............עד ליום ............................  קופה מיוםפוליסה מס'........................... לת .2

 

פי דין בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש -המבטח את חבות הקבלן על ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

העלול להיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו במלון ובסביבתו, בגבול אחריות כמפורט 

אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה,  -וף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ להלן. הביטוח אינו כפ
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פריקה וטעינה, מתקנים סניטרים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה 

והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם, בעלי חיים, וכן תביעות תחלוף מצד 

בגין אחריות שעלולה  העירייהורחב לשפות את המזמין ו/או את המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מ

להיות מוטלת עליהם עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או הפועלים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף 

אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בביטוח מצוין 

 פורש לרכוש צד ג'.  במפורש כי רכוש המזמין  נחשב במ

  י הפוליסה.פ-לאירוע ובמצטבר על₪  4,000,000גבול האחריות בסך של: 

 

 ..........עד ליום ............................  פוליסה מס'........................... לתקופה מיום .3

 

ידו בגין המבטח את חבות הקבלן כמעביד כלפי עובדיו המועסקים על  ביטוח אחריות מעבידים

פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם במלון 

פי הפוליסה. -לעובד, לאירוע לאירוע ובמצטבר על₪  20,000,000ובסביבתו, בגבול אחריות בסך 

כן בדבר הביטוח אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, פתיונות ורעלים ו

היה ונטען, לעניין קרות תאונת  העירייההעסקת נוער. הביטוח מורחב לשפות את המזמין ו/או את 

עבודה ו/או מחלה מקצועית כלשהי, כי הם נושאים בחובות מעביד כלשהן ו/או באחריות שילוחית 

 לעניין חבות הקבלן כלפי מי מעובדי הקבלן בגין אותה תאונת עבודה ו/או מחלת מקצוע. 

 

 .............עד ליום ......... פוליסה מס'.......................... לתקופה מיום .................... .4

 

מבטח את חבות הקבלן  על פי דין ה  -ביטוח אחריות מקצועית משולב עם ביטוח חבות המוצר

מקצועי בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל מעשה ו/או מחדל 

של הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מהפועלים מטעמו בכל הקשור בעבודות ו/או בשירותים 

כלשהם ו/או במוצרים שסופקו ו/או ע"י מי מהפועלים מטעמו במסגרת השירותים. הביטוח אינו 

כפוף לכל הגבלה בדבר חריגה מסמכות בתום לב , השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח.  

 ₪. 500,000ולל הרחבה לאי יושר עובדים בגבול אחריות של הביטוח כ

לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה. הביטוח  ₪( )שני מיליון ₪   2,000,000גבול אחריות המבטח: 

בגין אחריותם למעשיו/או מחדלי  הקבלן ו/או מי  העירייהמורחב לשפות את המזמין ו/או את 

וללת .. אך לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים. הפוליסה כמטעמו. מועד למפרע:..................

חודשים מתום תקופת הביטוח היה והפוליסה לא  6אופציה לרכישת תקופת גילוי מוארכת של 

 תחודש על ידי המבטח ו/או לא חודשה אצל מבטח אחר. 

 

 דרישות כלליות:
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ו/או מי מטעמם סעיף זה לא  יההעיריהפוליסות כוללות סעיף ויתור על תחלוף כלפי המזמין ו/או 

 יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון. 

על  העירייההפרת תנאי הפוליסות בתום לב על ידי מי מהמבוטחים, לא תפגע בזכויות המזמין ו/או 

 פיהן.

הננו מאשרים כי הקבלן בלבד אחראי לתשלום פרמיות הביטוח וסכומי ההשתתפויות העצמיות 

 מכל סיבה שהיא.  העירייהות אלה לא תוטלנה על המזמין ו/או בגין הביטוחים דלעיל. חוב

כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר 

, ו הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל  הוא  העירייהקיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין ו/או 

במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא   העירייהאו את /"ביטוח ראשוני", המזכה את המזמין ו

מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי גורמים  העירייהזכות השתתפות בבטוחי המזמין  ו/או 

. למען הסר ספק 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59אלה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 ין  וכלפי מבטחיו ., אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המזמ

הננו מתחייבים כי הפוליסות לא תבוטל או לא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח, אלא 

 יום למזמין, בכתב, בדואר רשום.  30בהודעה מראש של 

 

 ולל עובדים ו/או מנהלים ו/או מי מטעמם של כל הנ"ל. כ – העירייההמזמין ו/או 

ם של פוליסת הביטוח המקורית, עד כמה שלא שונו על פי האמור אישורנו זה כפוף לתנאים ולסייגי

 באישור זה.

______________ ______________ ______________ ______________ 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם( )חתימת המבטח( )חותמת המבטח(
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 נספח ג'

 7/22 'מכרז פומבי מס
 

 נים ציבוריים תאורת מב –מכרז להתייעלות אנרגטית 

 והתקנת מזגנים בעיריית קלנסווה
 

 
 הצהרה על העדר תביעות

 לכבוד,
 ,עיריית קלנסווה

 .קלנסווה
 א.נ, 

 
מתכבדים בזה להגיש לכם את החשבון הכולל __________________  אנו הח״מ

והסופי )להלן: ״החשבון הסופי״( בגין ביצוע העבודה שביצענו )להלן: ״העבודה״(, 

וזה ___________________ בינינו מתאריך ____________ )להלן: בהתאם לח

 ״החוזה״( הננו מצהירים ומאשרים בזאת כלהלן:

א. כי הסכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת העבודות, הנו כמפורט בחשבון 

)במילים: ______________________________ ₪ ______ הסופי ועומד על סך 

 הסופית״(.)להלן: ״התמורה ₪( 

ב. כי פרט לתמורה הסופית כמפורט בחשבון הסופי, אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות 

ו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי ו/או כל הבאים מכוחם או מטעמם, בקשר לחוזה הנ״ל 

 ו/או כל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

 ___________השנ___________ לחודש___________  היום                       

_________________    ___________________ 

                    תאריך                    

 הקבלן חתימת 
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 נספח ד'

 7/22 'מכרז פומבי מס
 

 תאורת מבנים ציבוריים  –מכרז להתייעלות אנרגטית 

 והתקנת מזגנים בעיריית קלנסווה
 
 

 נספח בדק
 לכבוד,

 ,עיריית קלנסווה
 .ווהקלנס
 א.נ, 

 

 :פרושה הבדק״ ״תקופת הבאים בעניינים כי בזה מוסכם .1

 מוד תאורה.ע \, לרבות חיבורו לזרועLEDבטכנולוגית  תאורהגוף תקינות  :תאורהה מערך לגבי

 למשך זה ונספח החוזה הוראות כל יחולו הבדק בתקופת תיקון בו שנדרש העבודה של חלק על

 .התיקון השלמת ממועד נוספת שנה

 העבודה לביצוע הכללים בתנאים כמפורט, התיקונים את הקבלן יבצע הבדק תקופת כל לךבמה .2

 וללוח לשיטה, הביצוע לדרכי ובהתאם, הרשות הודעת מתאריך סביר זמן תוך, זה ובנספח

 קביעת לפי, סביר זמן בתוך יבוצע תיקון כל כי בזה מובהר. המפקח ע״י שיאושרו הזמנים

 הגיש לא. הביצוע לטיב מאחריותו הקבלן את יפטור לא זה עיףס לפי המפקח אישור. המפקח

 אותן יקבע, הזמנים ולוח השיטה, התכנית את דרישתו ולפי המפקח של לאישורו הקבלן

 .הקבלן חשבון על המפקח

 לפי דחופים לתיקונים פרט. הפסקה ללא בהם ימשיך הוא התיקונים בביצוע הקבלן משהחל  .3

 .הרגילות העבודה בשעות העבודה תבוצע, המפקח דרישת

 התיקונים השלמת אחרי. לרשות נוחות ואי הפרעות מגרימת, האפשר במידת, יימנע הקבלן .4

 או התיקונים בוצעו דרכם או בהם המקומות ושאר המבנה מצב את לקדמותו הקבלן יחזיר

 .התיקונים מביצוע, בעקיפין או במישרין, שנפגעו
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 לפי ותיקונים בדק לעניין התחייבויותיו מילוי-איל כצידוק, טענה כל הקבלן מצד תתקבל לא .5

 ביקש אם אלא, במבנה בעצמה הרשות שעשה שינויים או תיקונים בדבר, זה נספח ולפי החוזה

 .באמיתתה השתכנע והמפקח זו טענה לבדוק המפקח מן הקבלן

 התהי, זה נספח ולפי החוזה לפי ותיקונים בדק לעניין התחייבויותיו אחר הקבלן ימלא לא .6

 שיפוי הרשות את ישפה והקבלן הקבלן חשבון על הליקויים תיקון את לבצע רשאית הרשות

 .עו״ד טרחת ושכר משפטיות הוצאות לרבות, ההוצאות כל את לה וישלם מלא

 ותזמין הפרויקט של הראשונה הבדק שנת לתום בסמוך ביקורת ביצוע לשם מועד תקבע הרשות .7

 יפרט הרשות כוח בא. לפחות ימים שבעה של בכתב מוקדמת בהודעה בה להשתתף הקבלן את

 תיקוני את יבצע הקבלן. והערותיו תלונותיו יפורטו ובו דברים זיכרון הביקור בעת וירשום

 .השנה עונות עם ובהתחשב הנ״ל הביקורת שנסתיימה מיום סביר זמן תוך הליקויים

 

_______________                        _______________ 

 חתימת                          תאריך                                   
 הקבלן
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 נספח ה'

 7/22 'מכרז פומבי מס
 

 תאורת מבנים ציבוריים  –מכרז להתייעלות אנרגטית 

 והתקנת מזגנים בעיריית קלנסווה
 
 

 תעודת סיום
 

 לכבוד,
 ,עיריית קלנסווה

 .קלנסווה
 א.נ, 

 ום תקופת הבדק(תעודת סיום )בתהנדון: 

 

״החוזה״( ובתוקף  -______________ לבינכם )להלן   על פי ההסכם שנחתם בין

סמכותנו לפי החוזה, הרינו מאשרים בזה כי העבודה, המתייחסת לפרויקט 

____________ כמפורט בחוזה האמור, בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות 

וכל הכרוך בהן בוצעו אף הן לשביעות רצוננו  חודשים 12הבדק המתייחסות לתקופה של 

 המלאה.

 

_________________             _________________ 

 מנהלה המפקח                            מהנדס הרשות                              

 

 תאריך:____________  תאריך:____________
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 נספח ו'

 7/22 'מכרז פומבי מס
 

 תאורת מבנים ציבוריים  –רז להתייעלות אנרגטית מכ

 והתקנת מזגנים בעיריית קלנסווה
 
 

 תצהיר בעניין תשלום שכר מינימום
 

 לכבוד,
 ,עיריית קלנסווה

 .קלנסווה
 א.נ, 

 
וכי  ר את האמתלי לומאני הח"מ, ......................., בעל/ת ת.ז מס'  ....................... לאחר שהוזהרתי כי ע

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

 בתצהיר זה: 7/22 הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז מס'

 עיריית קלנסווהבהתייעלות אנרגטית 

 כל אחד מאלה: –" בעל זיקה" .ב

 חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;  (1)

 (         אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:2)                           

 )א(  בעל השליטה בו;

)ב(  חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין,  דומה במהותו 

ל חבר בני האדם דומים במהותם שלהרכב  כאמור של המציע, ותחומי פעילותו 

 לתחומי פעילותו של המציע; 

 מציע על תשלום שכר העבודה;)ג(   מי שאחראי מטעם ה

חבר בני אדם אחר,  –אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית   (3)

 שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע;  
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החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי  –" שליטה מהותית"

 שליטה בחבר בני האדם;

כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(,  –" שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה"

 .1981 –התשמ"א 

הנני מצהיר/ה בזאת כי אנוכי , וכל בעל זיקה אלי, כי הננו מקיימים את החובות בעניין  .ג

זכויות העובדים על פי חוקי העבודה המפורטים להלן, ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים 

 הקיבוציים הרלוונטיים לענף. 

  .1959 –ט חוק שירות התעסוקה , תשי" 

  .1951 –חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א  

  .1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו  

  .1976 –חוק חופשה שנתית , תשו  

 .1954 –ם , תשי"ד חוק עבודת נשי           

  .1965 –חוק שכר שווה לעובד ולעבודת, תשכ"ו  

 .1953 –חוק עבודת הנוער , תשי"ג  

 .1953 –חוק החניכות , תשי"ג  

 .1951 –רים, החזרה לעבודה, תשי"א חוק חיילים משוחר 

 .1958 –חוק הגנת השכרת , תשי"ח  

  .1963 –חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג  

 .1995 –מי  )נוסח משולב( , תשנ"ה חוק הביטוח הלאו 

 .1987 –חוק שכר מינימום, התשמ"ז  

 .2002 –ובד )תנאי עבודה(, התשס"ב חוק הועדה לע 
 את המשבצת המתאימה( -Xצהיר/ה בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי: )סמן בהנני מ .ד

דין חלוט ביותר משתי עבירות  על הפרת חוקי העבודה המפורטים -לא הורשענו בפסק 

 לעיל במשך שלוש השנים האחרונות ועד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.  
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ו ביותר מעבירה אחת  לפי חוקי העבודה המפורטים לעיל בפסקי דין חלוטים, אך הורשענ    

במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז תחלוף שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה 

 האחרונה. 

נקנסנו בקנס אחד בלבד על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין העבירות     

 העבודה  המנויות לעיל. המנויות בחוקי 

במהלך השלוש השנים האחרונות קודם לפרסום המכרז לא ניתנה כל חוו"ד שלילית בכתב     

 או דוח ביקרות של אחד ממשרד הממשלה איתם התקשרתי , בעניין זכויות עובדים.

רגיל לא יפחת מ  הנני מצהיר כי השכר שישולם על ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול  .9

בנוסף הנני מצהיר כי עלות השכר למעביד לשעת עובדה, כולל המרכיבים  ____ש"ח לשעה.

 המפורטים בנספח התמחירי שצפרנו )נספח ח (, לא יפחת מ _____ש"ח לשעה. 

 __________________     זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .10

 

., עו"ד ,  . . . . . . . . . . . . . . . .הופיע בפני . . . . . . . . .הריני לאשר בזאת כי ביום . . . . . . 

יו/ה לומר ו/ה כי עלהזהרתישמר/גב' . . . . . . . . . . . . . . . ., ת.ז . . . . . . . . . . . . . . . ., ולאחר 

 את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה נכונות

 .תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני    . . . . . . . . . . . . . .,   עו"ד
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 נספח ז'

 7/22 'מכרז פומבי מס
 תאורת מבנים ציבוריים  –מכרז להתייעלות אנרגטית 

 והתקנת מזגנים בעיריית קלנסווה
 

 תצהיר בעניין העסקת עובדים זרים
 

 לכבוד,
 ,עיריית קלנסווה

 .קלנסווה
 א.נ, 

 אני הח"מ ____________________ )ת.ז. ___________________(

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר 

 בזאת בכתב כדלקמן:

"( אשר מגיש התאגידהנני מנהל של חברת ________________________________)להלן: " .1

 כרז לביצוע עבודות _______________________________את הצעתו במ

בפסק דין חלוט  31.10.2002הנני מצהיר כי התאגיד ובעל זיקה אליו לא הורשעו לאחר תאריך  .2

בשתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 .1987 -התשמ"ז או בעבירה לפי חוק שכר מינימום,  1991 –

     -או          -

בפסק דין חלוט  31.10.2002הנני מצהיר כי התאגיד ו/או בעל זיקה אליו הורשעו לאחר תאריך 

בשתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

חלפה שנה אחת לפחות ממועד  ם, אול1987 –נימום, התשמ"ז או בעבירה לפי חוק שכר מי 1991 –

 ההרשעה האחרונה

 .1976–": כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה   " .3

 * מחק את המיותר

 חתימת המצהיר               

בתאריך ___________ הופיע בפני עו"ד ___________________________ שכתובתי 

__________________________ ה"ה _________________ )ת.ז. _____________________

__________________(, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

         _____________________ 

 חותמת וחתימת עורך דין                                                  
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 נספח ח'

 7/22 'מכרז פומבי מס
 

 תאורת מבנים ציבוריים  –מכרז להתייעלות אנרגטית 

 והתקנת מזגנים בעיריית קלנסווה
 

 טופס המלצה
 לכבוד, 

 עיריית קלנסווהועדת המכרזים 
 

  ,נג.א. 

 המכרז , ברשויות נוספות  נוסח המלצה על ביצוע שירותים נשואהנדון: 

 התייעלות אנרגטית במערך התארוה העירוני – 7/22עבור מכרז 

אני החתום מטה מאשר בזה כי _________________________ )שם מלא( ע.מ./ח.פ. 

______________ )להלן: "המציע"( , סיפק עבורנו _______________________ )שם הרשות 

 -בתקופה שבין הו עבודות יזומות במאור רחובות א\חזוקה ותהמקומית( , שירותים בתחום 

  ______________ -_________ ועד ה_____

 פירוט השירותים . 1

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 היקף השירותים . 2______

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 חוות דעת על ביצוע . 3______

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 ______ 
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 7/22 'מכרז פומבי מס
 

 תאורת מבנים ציבוריים  –מכרז להתייעלות אנרגטית 

 והתקנת מזגנים בעיריית קלנסווה
 
 

 טופס נרמול
 :1פרק 

 
 __________מרכזיה מס':

 מונה חח"י מס':________

 רחוב:________________

 כופל הספק:___________

 ולקים )פל"ד(:_____________מספר פנסים לא ד

 צריכת אנרגיה חח"י לפני שדרוג:_____________

 [:________hKWצריכת אנרגיה מחושבת מלאה  ]

 מחיר אנרגיה לפי מאור רחובות ]ש"ח[:_________

 תאריך התקנת מונה אנרגיה:________________

 ופילוח:______________ LEDמספר גופי תאורה 

 [:___________hKWשדרוג ]צריכת אנרגיה לאחר 

 מחיר אנרגיה לפי מאור רחובות ]ש"ח[ לאחר שדרוג:

_____________________________________ 

 תאריך שדרוג מרכזיה:_____________________

 אישור קונסטרוקטור להתקנת ג"ת:____________

 אישור בודק חשמל למתקן:__________________

 

 אישור )חתימה ותאריך(:
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 יקוח:_________________________________פ

 מהנדס עיר:_____ \ע אגף שפ \מנהל מחלקת חשמל 

 נציג גזברות:_____________________________

 

 תשלום חודשי )כולל מע"מ(  לג"ת )ש"ח(:_______

 תשלום חודשי )כולל מע"מ(  למרכזיה )ש"ח(:____

 

 :2פרק 
 

 מה ותאריך(:אישור תשלום בתום שנה קלנדרית )חתי

 כופל הספק:_____________________________

 [:___________hKWצריכת אנרגיה לאחר שדרוג ]

 מחיר אנרגיה לפי מאור רחובות ]ש"ח[ לאחר שדרוג:

_____________________________________ 

 לא ______ \[:_כן hKW] 50%עמידה ביעד חיסכון 

 

 דרית הבאה:נתשלומיפ בשנה קל 12-הצמדה וקיזוז ב

_____________________________________ 

 

 תשלום חודשי לאחר קיזוז:

 תשלום חודשי )כולל מע"מ(  לג"ת )ש"ח(:_______

 תשלום חודשי )כולל מע"מ(  למרכזיה )ש"ח(:____

 הערות:_______________________________

_____________________________________ 

 יך(:אישור )חתימה ותאר
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 פיקוח:_________________________________

 מהנדס עיר:_____ \ע אגף שפ \מנהל מחלקת חשמל 

 נציג גזברות:_____________________________

 : יתכנו שינויים בטופס זה )טופס נרמול( והתאמתו בהתאם להוראות המזמיןהערה
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 נספח י'
 

 
 7/22 'מכרז פומבי מס

 

 תאורת מבנים ציבוריים  –מכרז להתייעלות אנרגטית 

 והתקנת מזגנים בעיריית קלנסווה
 

 
 ערבות בנקאית למכרז

 –ערבות מכרז  -        
 לכבוד:

 עיריית קלנסווה,
 קלנסווה.

 א.ג.נ., 
 ערבות בנקאית אוטונומית נלווית להצעה הנדון: 

 –סמך זה יצורף למסמכי הגשה  -
 

"( המציע" :)להלן  ___________________ת.ז. /ח.פ. ____________________על פי בקשת  .א

 שבעים וחמישה אלף)במילים: ₪  75,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של  

בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים  אשר יהיה צמוד, ,הסכום הבסיסי"(" :להלן(₪ ( ש"ח בלבד  

להבטחת להתייעלות אנרגטית ועם השתתפותו במכרז  שתדרשו מאת המציע בקשר להלן,  2בסעיף 

   מילוי תנאי המכרז.

המתפרסם על ידי  יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, לעיל,א' האמור בסעיף  הסכום הבסיסי, .ב

לחודש  15- בכאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,

 .המדד הבסיסי"( :"להלן )2022שנת  ספטמבר

המדד " :על פי כתב ערבות זה )להלן שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון, 

נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור  יהיה גבוה מן המדד הבסיסי, החדש"(

 "(.סכום הערבות" :להלן(ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד החדש 

מייד לאחר שתגיע אלינו דרישתכם  את סכום הערבות האמור לעיל,אנו מתחייבים בזה לשלם לכם  .ג

מבלי שתהיו  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, הראשונה בכתב,
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חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המציע ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה 

   לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, .ד

ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום  שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

    הערבות.

   ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .ה

ן וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב למע ועד בכלל,   23.01.23ליום ערבות זו תעמוד בתוקפה עד  .ו

  ; כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.  ____________הרשום מטה עד ליום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.  .ז

             

 בכבוד רב        

             

 _____________בנק                              
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 נספח יא'

 
 7/22 'מכרז פומבי מס

 

 תאורת מבנים ציבוריים  –מכרז להתייעלות אנרגטית 

 והתקנת מזגנים בעיריית קלנסווה
 

 
 ערבות בנקאית לחוזה

 –ערבות ביצוע  -        
 לכבוד:

 עיריית קלנסווה,
 קלנסווה.

 א.ג.נ., 
 

 הסכם נוסח כתב ערבות בנקאית להבטחת קיום הוראות ה

 

אנו ערבים  "(הקבלןת.ז./ח.פ. ______________)להלן:"   __________________על פי בקשת

הסכום :)להלן₪( אלף ש"ח בלבד  המא₪ )  00,0001בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של  

שתדרשו מאת הקבלן בקשר  בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים להלן, ( אשר יהיה צמוד,"הבסיסי

שדרוג מערך התאורה העירוני לרבות עבודות יזומות במסגרת בודות עשביניכם לבינו לביצוע  להסכם

 מכרזלהתייעלות אנרגטית. 

יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  הסכום הבסיסי,

 :להלן )2220שנת  לאוגוסטלחודש  15- בכאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם  לסטטיסטיקה,

 .המדד הבסיסי"("

 , המדד החדש" :על פי כתב ערבות זה )להלן שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון,

נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין  יהיה גבוה מן המדד הבסיסי,

 . סכום הערבות"(המדד הבסיסי והמדד החדש )להלן:"

תוך שלושה ימים מיום שתגיע אלינו  ייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמור לעיל,אנו מתח

מבלי  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, דרישתכם הראשונה בכתב,

שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 

 קבלן בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. שיכולה לעמוד ל
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 09-8781202, פקס  09-8780388, טלפון  40640מיקוד  , 1ת.ד קלנסואה ,

 09-8781202, فاكس  09-8780388,  هاتف    40640, منطقة بريدية  1, ص.ب قلنسوة

 או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת,

ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום  שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

 הערבות.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב  ועד בכלל, __________רבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום ע

עד מאוחר כל דרישה שתגיע במו ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 - למען הרשום מטה לא יאוחר מ

 יותר לא תחייב אותנו. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 

             

 בכבוד רב,    

  ___________________בנק 
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 09-8781202, פקס  09-8780388, טלפון  40640מיקוד  , 1ת.ד קלנסואה ,

 09-8781202, فاكس  09-8780388,  هاتف    40640, منطقة بريدية  1, ص.ب قلنسوة

 נספח יב'

 
 7/22 'מכרז פומבי מס

 

 תאורת מבנים ציבוריים  –מכרז להתייעלות אנרגטית 

 והתקנת מזגנים בעיריית קלנסווה
 

 
 ערבות בדק

 – טיבערבות  -        
 לכבוד:

 עיריית קלנסווה,
 קלנסווה.

 א.ג.נ., 

 ב העבודה בסיום המכרז נוסח כתב ערבות בנקאית להבטחת טי

 

ש"ח, תוחלף בערבות ביצוע עם סייום הסכם ההתקשרות לרבות  100,000ערבות הטיב בסף  מובהר:

מיום סיום הסכם ההתקשרות  חודשים 60במקרים של הפרה. ערבות הטיב תהיה תקפה למשך 

שפטי של ותוחלף הרבות הביצוע, עם מסירת ערבות טיב תקינה תקפה ומאושרת על ידי היועץ המ

 החברה הכלכלית.

 

אנו ערבים בזה  "(הקבלןת.ז./ח.פ. ______________)להלן:"   __________________על פי בקשת

( "הסכום הבסיסי:)להלן₪( אלף ש"ח בלבד  מאה₪ )  0,00010כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של  

בלן בקשר להסכם שתדרשו מאת הק בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים להלן, אשר יהיה צמוד,

 שביניכם לבינו לביצוע עבודות אחזקה ויזומות למתקני חשמל ותקשורת במוסדות עירייהגבעתיים

יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן  המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  הסכום הבסיסי,

( 'נק  ______דהיינו, 15.8.2019יום בכאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם  לסטטיסטיקה,

 "(. "המדד הבסיסין:)להל

 ,המדד החדש(" :על פי כתב ערבות זה )להלן שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, אם המדד האחרון,

נשלם לכם את הסכום הבסיסי כשהוא מוגדל בשיעור ההפרש שבין  היה גבוה מן המדד הבסיסי,י

 . סכום הערבות"(המדד הבסיסי והמדד החדש )להלן:"
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תוך שלושה ימים מיום שתגיע אלינו  ם את סכום הערבות האמור לעיל,אנו מתחייבים בזה לשלם לכ

מבלי  מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, בלי תנאי כלשהו, דרישתכם הראשונה בכתב,

שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הקבלן ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי 

 לשהו כלפיכם. שיכולה לעמוד לקבלן בקשר לחיוב כ

שכל  או במספר דרישות, אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת,

ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום  אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד,

 הערבות.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

וכל דרישה לפיה צריכה להגיע  ועד בכלל, _________________קפה עד ליום ערבות זו תעמוד בתו

כל דרישה שתגיע במועד  ;ימים לפני מועד פקיעת הערבות 3 -בכתב למען הרשום מטה לא יאוחר מ

 מאוחר יותר לא תחייב אותנו. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 

 

            

 בכבוד רב,     

  ___________________בנק 
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 נספח יג'

 
 7/22 'מכרז פומבי מס

 

 תאורת מבנים ציבוריים  –מכרז להתייעלות אנרגטית 

 והתקנת מזגנים בעיריית קלנסווה
 

 
 תוכניות
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 נספח יד'

 
 7/22 'מכרז פומבי מס

 

 תאורת מבנים ציבוריים  –מכרז להתייעלות אנרגטית 

 התקנת מזגנים בעיריית קלנסווהו
 

 מיפוי ורשימת מבנים
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 נספח טו'

 7/22 'מכרז פומבי מס
 

 תאורת מבנים ציבוריים  –מכרז להתייעלות אנרגטית 

 והתקנת מזגנים בעיריית קלנסווה
 
 

 מחירון עבודות יזומות
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 'ימסמך 

 
 7/22 'מכרז פומבי מס

 

 תאורת מבנים ציבוריים  –כרז להתייעלות אנרגטית מ

 והתקנת מזגנים בעיריית קלנסווה
 

 

 

  מפרט טכני מיוחד

 



li.ten.210@6remat    םיסנ הלדאגמ 'גניא למשח תסדנה

2609312-050 / 7192836-40:סקפ היברגלא הקאב 753 ד"ת
 

02/11/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     001 הווסנאלק תייריע-םינגזמ- 11/10ןכדועמ- תיטיגרנא תולעייתה זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ר י ו ו א  ג ו ז י מ  ת כ ר ע מ  51 ק ר פ       

      

0.51 ק ר פ  ת ת  0.51 ק ר פ  ת ת       

      
תורעה      
      
םיפיעס ללוכ םיפיעסה לכ לע הלח החנהה      
החנה תתל שי."םוכיסל אל" ב םינמוסמה      
.ןדמואה לעמ תפסות לבקתת אל דבלב      
      
םימייקה םינגזמה ללכ קוריפ םיללוכ םיריחמה      
.רשואמ הטירג רתאל םתלבוה ללוכ ,םויכ      
      
לכ תללוכו תילשואפ הדובע הניה הדובעה      
תרנצ יוסיכל חפ וא/ו קיטסלפ תולעת,םירמוחה      
הדאמו הבעמל ןקתמו הלתמ ,תינוציחו תימינפ      
הדובע עוציבל םישרדנה רמוחהו דויצ לכו      
.םיחתפ םוטיאו ריקב חודיק תוברל ,תינקת      
      
תרנצו רורווא יחתפ יוקינ םיללוכ םיריחמה      
,זג תרנצ תנקתהו תקפסא ללוכ ריחמה.תמייק      
.ךרוצה יפל למשח ילבכו זוקינ      

0.51 קרפ תת 0.51 כ"הס            

      

ם י נ ג ז מ  1.51 ק ר פ  ת ת       

      
ןארידת תרצות יליע ןגזמ תנקתהו תקפסא     15.1.010
ךרע הווש וא SULP TFIWS 3/24 םגד      

 59,500.00 8,500.00     7.00 .רשואמ 'חי   
      
ןארידת תרצות יליע ןגזמ תנקתהו תקפסא     15.1.020

131,200.00 8,200.00    16.00 .רשואמ ךרע הווש וא SULP TFIWS 24 םגד 'חי   
      
ןארידת תרצות יליע ןגזמ תנקתהו תקפסא     15.1.030
הווש וא AHPLA 3/53 וא N53 AHPLA םגד      

 56,000.00 8,000.00     7.00 .רשואמ ךרע 'חי   
      
ןארידת תרצות יליע ןגזמ תנקתהו תקפסא     15.1.040

 45,500.00 6,500.00     7.00 .רשואמ ךרע הווש וא AHPLA 82 םגד 'חי   
      
ןארידת תרצות יליע ןגזמ תנקתהו תקפסא     15.1.050

 15,000.00 5,000.00     3.00 .רשואמ ךרע הווש וא AHPLA 12 םגד 'חי   
      
ןארידת תרצות יליע ןגזמ תנקתהו תקפסא     15.1.070

 10,000.00 2,500.00     4.00 .רשואמ ךרע הווש וא AHPLA 01 םגד 'חי   

317,200.00 םינגזמ 1.51 כ"הס  

      

קובץ: 664-1   .../002 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



li.ten.210@6remat    םיסנ הלדאגמ 'גניא למשח תסדנה

2609312-050 / 7192836-40:סקפ היברגלא הקאב 753 ד"ת
 

02/11/2021

דף מס':     002 הווסנאלק תייריע-םינגזמ- 11/10ןכדועמ- תיטיגרנא תולעייתה זרכמ

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ת ו נ ו ש  2.51 ק ר פ  ת ת       

      
,זג תרנצ תנקתהו תקפסא רובע ריחמ תפסות     15.2.010
תדימב למשח ילבכו קיטסלפ תלעת ,זוקינ      

 26,000.00   130.00   200.00 .ןגזמל רטמ 6 ךרואל רבעמ ךרוצה רטמ   
      
52X3 דע טקאפ קספמ תנקתהו תקפסא     15.2.020
טוויח שרדנה רמוחה לכ ללוכ 56PI ,רפמא      

  7,700.00   110.00    70.00 .תולעתו 'חי   
      
קותינ רשוכ לעב תוחכונ יאלג תנקתהו תקפסא     15.2.030
רמוחהו דויצה לכו טויח ללוכ ,תויצפוא 3      

 49,000.00   700.00    70.00 .תילאשואפ הדובע ,שרדנה 'חי   

 82,700.00 תונוש 2.51 כ"הס  

      

ל מ ש ח  ת ו ק י ד ב  3.51 ק ר פ  ת ת       

      
לדוגל םיאתמה ןוישיר לעב למשח קדוב תקידב     15.3.010

  9,000.00 1,500.00     6.00 .רוביצ תודסומו רפס יתב - רוביחה 'חי   

  9,000.00 למשח תוקידב 3.51 כ"הס  

      

ה ח ר ט  ר כ ש  4.51 ק ר פ  ת ת       

      
הייכזה םוימ םימי 7 ךות החרט רכש םולשת     15.4.010
לע - הלדא'גמ םיסנ הייריעה ץעויל ץועי רובע      

 21,000.00 21,000.00     1.00 'פמוק .החנהה הלח אל ףיעס  

 21,000.00 החרט רכש 4.51 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

429,900.00 ריווא גוזימ תכרעמ 51 כ"הס  

קובץ: 664-1   .../003 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



li.ten.210@6remat    םיסנ הלדאגמ 'גניא למשח תסדנה

2609312-050 / 7192836-40:סקפ היברגלא הקאב 753 ד"ת
 

02/11/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     003 הווסנאלק תייריע-םינגזמ- 11/10ןכדועמ- תיטיגרנא תולעייתה זרכמ

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

ריווא גוזימ תכרעמ 51 קרפ    
   

0.51 קרפ תת 0.51 קרפ תת                             
   

                317,200.00 םינגזמ 1.51 קרפ תת   
   

                 82,700.00 תונוש 2.51 קרפ תת   
   

                  9,000.00 למשח תוקידב 3.51 קרפ תת   
   

                 21,000.00 החרט רכש 4.51 קרפ תת   
   

   429,900.00 ריווא גוזימ תכרעמ 51 כ"הס               

 

  
לכה ךס  

   429,900.00  יללכ כ"הס  

     73,083.00 מ"עמ %71  

    502,983.00 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש

 

קובץ: 664-1 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



li.ten.210@6remat    םיסנ הלדאגמ 'גניא למשח תסדנה

2609312-050 / 7192836-40:סקפ היברגלא הקאב 753 ד"ת
 

06/11/2019 תויומכ בתכ
דף מס':     001 הווסנאלק תייריע -םינפ תרואת - תיטיגרנא תולעיית

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ם י נ פ  ת ר ו א ת  80 ק ר פ       

      

0.8 ק ר פ  ת ת  0.80 ק ר פ  ת ת       

      
תורעה      
      
דסומ לכל ,ביצקתה תלבקב הנתומ עוציבה      
רוא ןווג.דרפנ הדובע תליחת וצ עצבמה לבקי      
    000,4Kםוקימ יפל היהת ת"ג דודיבו תומיטא  
תודובעה לכ.םולשת תפסות אלל ,הנקתהה      
תוחול ץופיש המגודל הצעומה י"ע ושרדי רשא      
םירכזומ אל רשא 'וכו תודוקנ תפסוה ,למשח      
יפל וניה םרואיתו םריחמ ,הז תויומכ בתכב      
לש העובק החנה רחאל ןכדועמה לקד ןוריחמ      
.לקד ריחממ 02%      

0.8 קרפ תת 0.80 כ"הס            

      

ה ר ו א ת  י פ ו ג  ת ק פ ס א  1.80 ק ר פ  ת ת       

      
שדח הרואת ףוג תנקתה ללוכ הנקתהה ריחמ      
הרואת ףוג קוריפ ,םייק הרואת ףוג םוקמב      
דויצה לכ ללוכ ,תילמשחו תינכמ םייק      
םיפוגה תלבוהו ,םישרדנה םירמוחהו      
תלוספ רתא וא הנסחא רתאל םיקרופמה      
םיריחמה לכ.חקפמה תייחנה יפל רשואמ      
לכ ,חיט לע םיפוגה תנקתהל תרגסמ םיללוכ      
.םיעוקש וא חיט לע הנקתהל ומיאתי םיפוגה      
      
קוריפ ,הנקתה ,הקפסא םיללוכ םיריחמה לכ      
.תילמשחו תינכמ םייק      
      
DEL תיגולונכטב הרואת ףוג תנקתהו תקפסא     08.1.030
קפסהב טנוברקילופ ,56PI ,קבאו םימ ןגומ      
למרככ ת"ג  תמגודכ .טאוו 04 לש ילמיסקמ      
:םיאבה םינקתה לעב .טפושה ןיע םתלא ןאובי      
ףוג , 2.2 קלח 02 י"ת םע היהי הרואתה ףוג      
17426 יגולויבוטופ ןקת לעב היהי דלה תרואת      
    CEI 0 ןוכיס תצובקמGR, תירואה תוליצנה  
-מ תחפת אל רביירדה תוברל הרואתה ףוג לש      
    W/ML09 רוא ןווגב K0004 חוד יפ לע תאזו  
    97-ML ףוג לש םייח ךרוא ,הרואתה ףוג לש  
הרוטרפמטב 08L יפל תועש 000,05 הרואתה      
MT 12 חוד לע ססובמ ,סויסלצ תולעמ 53 לש      
םדקמ.K0004 רואה ןווג.הרואת ףוגה לש      

182,400.00   320.00   570.00 .IRC<08 עבצ תריסמ 'חי   
      
      

182,400.00 1.80 קרפ תתב הרבעהל

קובץ: 586   .../002 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



li.ten.210@6remat    םיסנ הלדאגמ 'גניא למשח תסדנה

2609312-050 / 7192836-40:סקפ היברגלא הקאב 753 ד"ת
 

06/11/2019

דף מס':     002 הווסנאלק תייריע -םינפ תרואת - תיטיגרנא תולעיית

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

182,400.00 מהעברה      

      

      
ינוציח דל תייגולונכטב לאנפ תנקתהו תקפסא     08.1.040
קפסהב 06\06 וא 021*03 תודימ עוקש וא      
ORP תמגודכ SV ןרצי .טאוו 04 לש ילמיסקמ      
    LENAP DNARG MATLE ןיע םתלא ןאובי  
תרואת יפוגל םיאבה םינקתה לעב .טפושה      
. 2.2 קלח 02 י"ת םע  היהי הרואתה ףוג:דל      
דלה תרואת ףוג .תולעמ 54 ב ,BC תקידב      
CEI 17426 יגולויבוטופ ןקת לעב היהי      
לש תירואה תוליצנה .0GR ןוכיס תצובקמויהיו      
-מ תחפת אל רביירדה תוברל הרואתה ףוג      
    W/ML911 רוא ןווגב K0004 חוד יפ לע תאזו  
    97-ML ףוג לש םייח ךרוא .הרואתה ףוג לש  
הרוטרפמטב 08L יפל תועש 000,05 הרואתה      
MT 12 חוד לע ססובמ ,סויסלצ תולעמ 53 לש      
םדקמ .K0004 רואה ןווג .הרואת ףוגה לש      

374,000.00   340.00 1,100.00 .IRC<08 עבצ תריסמ 'חי   
      
חיטה לע לוגע הרואת ףוג תנקתהו תקפסא     08.1.060
CP ,45PI ,קבאו םימ ןגומ DEL תיגולונכטב      
ת"ג תמגודכ .טאוו 42 לש ילמיסקמ קפסהב      
ןיע םתלא ןאובי ןילופ תרצות GUL ןרצי ואלפ      
הרואתה ףוג :םיאבה םינקתה לעב .טפושה      
דלה תרואת ףוג , 2.2 קלח 02 י"ת םע היהי      
CEI 17426 יגולויבוטופ ןקת לעב היהי      
ףוג לש תירואה תוליצנה ,0GR ןוכיס תצובקמ      
-מ תחפת אל רביירדה תוברל הרואתה      
    W/ML001 רוא ןווגב K0004 חוד יפ לע תאזו  
    97-ML ףוג לש םייח ךרוא ,הרואתה ףוג לש  
הרוטרפמטב 08L יפל תועש 000,05 הרואתה      
MT 12 חוד לע ססובמ ,סויסלצ תולעמ 53 לש      
םדקמ.K0004 רואה ןווג.הרואת ףוגה לש      

 26,400.00   220.00   120.00 .IRC<08 עבצ תריסמ 'חי   
      
הרקת עוקש הרואת ףוג תנקתהו תקפסא     08.1.070
RK EMIRP םגד thgiL nwoD יביטרוקד      
    STHGIL NWOD SV לש ילמיסקמ קפסהב  
    W02 ,  ןרצי SV. תולעמ 08 הראה תיווז,  
    45PI, רוא ןווג K0004. יונב הרואתה ףוג  
ףוג לש רוריקה תועלצ ,םוינמולא תקיצימ      
.ףוגה רוריקו םוח תכלוה תורשפאמ הרואתה      

 30,000.00   250.00   120.00 .טפושה ןיע םתלא ןאובי IRC<08 'חי   

612,800.00 הרואת יפוג תקפסא 1.80 כ"הס  

      
      
      
      

קובץ: 586   .../003 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



li.ten.210@6remat    םיסנ הלדאגמ 'גניא למשח תסדנה

2609312-050 / 7192836-40:סקפ היברגלא הקאב 753 ד"ת
 

06/11/2019

דף מס':     003 הווסנאלק תייריע -םינפ תרואת - תיטיגרנא תולעיית

      
לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ה ר ו א ת  ת ו ד י ד מ  2.80 ק ר פ  ת ת       

      
ןקת יפל הפלחהה ירחאו ינפל הרואת תודידמ     08.2.010
הרואת דדומ י"ע םלש הנבמ ריפ 46421      

 45,000.00 3,000.00    15.00 'פמוק .ליוכמ דויצ לעב ךמסומ  
      
ךמסומ למשח קדוב י"ע הנבמל למשח תקידב     08.2.020

 37,500.00 2,500.00    15.00 .רוביחה לדוגל םיאתמה ןוישיר לעב 'חי   

 82,500.00 הרואת תודידמ 2.80 כ"הס  

      

ת ו ח כ ו נ  י א ל ג  3.80 ק ר פ  ת ת       

      
יוביכו תלעפהל תוחכונ יאלג תנקתהו תקפסא     08.3.010
רשוכ ללוכ ללחב ריווא גוזימהו הרואתה יפוג      
דויצהו רמוחה לכ ללוכ ,םיבלש עבראל קותינ      
ךרוצה תדימב םינעגמ ,טוויח ללוכ שרדנה      

 27,000.00   450.00    60.00 .תילאשואפ הדובעה ,תולעתו 'חי   
      
,תילמשח הצק תדיחי לש תנקתהו הקפסא     08.3.020
לויכל ןתינו םייתעש לכ קותינב הייהשה ללוכ      
ןאובי B-2MS תינגזמ תמגודכ העש לכ      
ללוכ ,ילארשי ןקת ות תלעב סרבינוי.מ.ש      
דויצה לכו תולעת םילבכ ,למשח תדוקנ תפסוה      

 30,000.00   500.00    60.00 .שרדנה רמוחהו 'חי   

 57,000.00 תוחכונ יאלג 3.80 כ"הס  

      

ם ו ר י ח  ת ר ו א ת  4.80 ק ר פ  ת ת       

      
חולמ םוריח תרואתל למשח תדוקנ תפסוה     08.4.010

 15,000.00   300.00    50.00 'פמוק .םוריח טלש וא ת"גל דע למשחה  
      
ינוציח וא ימינפ האיצי יטלש תנקתהו תקפסא     08.4.020

 21,000.00   420.00    50.00 .ףרועה דוקיפ םירשואמ 'חי   
      
דוקיפ תרשואמ םוריח תרואת תנקתהו תקפסא     08.4.030

 17,500.00   350.00    50.00 .ףרועה 'חי   

 53,500.00 םוריח תרואת 4.80 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

805,800.00 םינפ תרואת 80 כ"הס  

קובץ: 586   .../004 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



li.ten.210@6remat    םיסנ הלדאגמ 'גניא למשח תסדנה

2609312-050 / 7192836-40:סקפ היברגלא הקאב 753 ד"ת
 

06/11/2019 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     004 הווסנאלק תייריע -םינפ תרואת - תיטיגרנא תולעיית

   
קרפ ךס קרפ תת ךס  

םינפ תרואת 80 קרפ    
   

0.8 קרפ תת 0.80 קרפ תת                             
   

                612,800.00 הרואת יפוג תקפסא 1.80 קרפ תת   
   

                 82,500.00 הרואת תודידמ 2.80 קרפ תת   
   

                 57,000.00 תוחכונ יאלג 3.80 קרפ תת   
   

                 53,500.00 םוריח תרואת 4.80 קרפ תת   
   

   805,800.00 םינפ תרואת 80 כ"הס               

 

  
לכה ךס  

   805,800.00  יללכ כ"הס  

    136,986.00 מ"עמ %71  

    942,786.00 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש

 

קובץ: 586 4434889-40 )6.41.40(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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  מפרט טכני לעבודות חשמל
 
  
  :תנאים מוקדמים  .1
  

א.הקבלן מתחייב לבצע את העבודות על פי  החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן כנהוג לפי חוק הפרשנות וההתקשרויות 
  .3210) והמוכר כמדף 1996של מדינת ישראל (נוסח תשנ"ו 

  
ב. כל העבודות תבוצענה בהתאם למוקדמות,למפרט הכללי הבין משרדי ,ראשי פרקים, מפרטים טכניים מיוחדים 

ראלים,תקנים מקצועניים אחרים ותנאים אחרים.על הקבלן לרכוש לעצמו ועל חשבונו את המוקדמות ,תקנים יש
  והמפרט הכללי הבין משרדי.

  
ואסקה והחלפה ופירוק גופי תאורה ויחידות מיזוג אויר ג. במסגרת הפרויקט  הזה הקבלן יבצע עבודות להתקנת 

.עבודות חשמל שיצא בהוצאת הוועדה הממשלתית עיריית קלאנסווהבתחום  במסגרת פרויקט התייעלות אנרגיטית 
) ,יש לקבל אישור מהמפקח 1954זה מתייחס העבודה תבוצע בהתאם לחוק החשמל משנת ( הבין משרדית , מפרט

  לפני התחלת העבודה והתיאום יעשה מראש.
  

ד.יש לראות את המוקדמות ,התנאים הכלליים,המפרט הטכני הבין המשרדי , והמפרטים המיוחדים ראשי פרקים 
  ימים זה את זה.נוספים,תקנים ישראליים, כתב הכמויות והתוכניות כמשל

  
ה. קבלן אינו רשאי לדרוש תוספות עבור עבודות שיש צורך לבצע בהתאם למתואר בתוכניות ,במוקדמות,במפרטים 

  הטכניים,בתקנים ובתקנות אשר אינן רשומות בסעיפי רשימת הכמויות.
  

ירה בתוכניות ו. על הקבלן לבדוק את כל התוכניות ואת המידות הנתונות בהן,בכל מקרה שתמצא טעות או סת
,במפרטים, בשטח ובספר הכמויות עליו להודיע על כך מיד למהנדס אשר יחליט לפי איזה מהן תבוצע העבודה. 

החלטתו של המהנדס בנידון תהייה סופית ולא תתקבל שום תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא ידע מהסטיות 
  הנידונות.

  
החלטותיו של המהנדס ישא הקבלן בכל האחריות עבור הוצאות ז.אם הקבלן לא יפנה מיד למהנדס ולא ימלא אחר 

  אפשריות בין אם נראה מראש ובין אם לא.
  

ח.הקבלן ילמד את התוכניות והפרטים יחד עם המפרט הטכני וכל המפרטים שיש להם חשיבות בביצוע העבודה 
ידע למפרע את כל הפרטים הנידונה הקבלן לא יוכל לדרוש תוספת או שינוי במחיר איזה שהוא תוך טענה שלא 

  בקשר לעבודה המבוצעת.
  

ט. המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתוכניות , כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב 
בשמו המסחרי ו/או שם היצרן פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר 

  רתו ואופיו של המוצר ,"שווה ערך" טעונים אישורו הבלעדי של המהנדס.הנקוב.טיב,סוגו,צו
  

י. מחירי הסעיפים ברשימת הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את תנאי המוקדמות והתוכניות ,חומרים ועבודה 
למים ,בכל ,הרכבה ,עיגונים, חיבורים, כיתורים, חציבה בביטונים להעברת הצינורות בקירות, תיקוני טיח וצבע מוש

מקום שיידרש שימוש בציוד, חומרי עזר הדרושים לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפרט, אספקה והובלה ,כל 
סוגי המיסים ביטוח ובטיחות ,בלי הוצאות נראות מראש,הרווח וכו' שתידרשנה למילוי תנאי החוזה בשלמת 

  העבודות לשביעת רצונו המלאה של המפקח.
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וף ההצעה מאשרת שהוא למד את המסמכים וכל התנאים שיש בהם חשיבות בעבודה יא.חתימת הקבלן בס
ומסמכים לתנאים הרשומים ויפעל בהם לתנאים המוכתבים ולפי שרשם בכתב הכמויות וי הוא מתחייב להוציא 

  לפועל,לסיים ולמסור את העבודות לשביעת רצונו של המפקח.
  

ביטויה ברשימת הכמויות ו/או התוכניות ו/או במפרט הטכני.על יב. אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את 
  הקבלן להשלים את כל המתקן על כל פרטיו גם אם לא פורט במסמכים המצ"ב.

  
יג. המזמין שומר לעצמו את הזכות לחלק את העבודות בין מספר  ו/או למסור לקבלן רק חלק מהעבודות 

  ר סעיפי המכרז.המפורטות וזאת ללא שינוי במחירי היחידה של ית
  

  יד. הקבלן יהיה בעל רישיון חשמלאי ראשי.
  
  :. כללי2

 רת גופי תאורה ויחידות מיזוג אויר במסגאסקה והתקנה והחלפה א.המפרט להלן מתייחס לביצוע עבודות חשמל ו
  .קלאנסווהבתחום עיריית התייעלות אנרגיטית פרוייקט 

  העבודות יבוצעו בהתאם למסמכים הבאים:
  
  לפי עדכונו האחרון.1954-. חוק החשמל תשי"ד1
.התקנים הישראלים העדכניים המתייחסים לעבודות חשמל ,לוחות חשמל,הארקות, ומערכות מתח נמוך מאוד 2

  ותקשורת.
  .תקנות והוראות חברת חשמל לישראל.3
  .תקנות והוראות חברת בזק.4
  .התוכניות , המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות המצ"ב.5
  תאורת חוץ. - 43מתקני חשמל ופרק – 08די הממשלה פרקים.המפרט הטכני הכללי הבין משרדי בהוצאת משר6
  
  
  :. שעות עבודה3
  

,לא  והקלאנסוא.מחירי הקבלן מתייחסים לביצוע כל העבודות בכל השעות כפי שנדרש ע"י תנאי המכרז ועיריית 
הקבלן תשולם לקבלן כל תוספת עבור ביצוע העבודה בשעות שאינן שעות העבודה הרגילות,  במידה ויידרש יעבוד 

  בשעות עבודה חריגות כגון לילה ,ימי שישי, שבתות וחגים וזאת בהתאם לדרישת המעוצה ללא כל תוספת מחיר.
  

  ב. הקבלן יהיה זמין ומוכן לענות לקריאת המזמין בפרק זמן שלא יעלה על שעתיים.
  

  ג. הקבלן אינו רשאי לדרוש תוספת עבור קריאה לביצוע של עבודה קטנה כגדולה.
  

לן ימנה מנהל עבודה אחד שירכז את העבודה מול נציגי מועצה מקומית רינה ויצויד בשני טלפוניים ד. הקב
  שעות ביממה. 24סלולאריים שיהיו זמינים במשך 

  
  ה. הקבלן ימנה מנהל עבודה מחליף שיחליף את מנהל הראשי במקרה של היעדרות.

  
יאה יהיה המזמין רשאי להזמין קבלן אחר לביצוע שעות מהקר 2ו. במידה והקבלן לא יענה לקריאת המזמין תוך 

העבודה הנדרשת, לחייב את הקבלן בהוצאת התיקון ולקנוס אותו בנוסף לכך בסכום המצוין בתנאים הכלליים 
  המקדימים.

  
  . גופי תאורה4
  

א. מחירי גופי התאורה המפורטים בכתב הכמויות כולל אספקה והתקנה מושלמים ויכלול ציוד הדלקה , קבל 
  תיקון כופל הספק , מצתים , נורות וכל הנדרש כולל כל חומרי העזר כגון מתלים , נטלים ,חיזוקים, מצתים וכו'.
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מכון התקנים הישראלי. ולא יאושרו גופי  ב. על הקבלן לוודא כל גופי התאורה חייבים להיות בעלי תו תקן של

תאורה ,שיבואן גופי התאורה ייבא חלקים של גופי תאורה (רפלקטור , מבנה גוף תאורה , ציוד הדלקה ) מסין ו/או 
  ממזרח אסיה ו/או מאירופה ו/או מכל מקום אחר , ושהרכיב אותם במעבדה בישראל.

  
  שנים. 5 -ג. גופי התאורה יהיו עם אחריות ל

  
. על הקבלן נופלת האחריות בדיקת נושא התאמת ציוד ההצתה לסוג המנורות הפלורוצנט הזעירות המוצעות על ד

  ידו עם יצרן גופי התאורה והמצאת אחריות להתאמה זו.
  

ה. מחיר גופי התאורה כולל ביצוע פירוק גופים קיימים והתקנת גופי תאורה במקומם חדשים  ,כולל פינוי כל 
  ת  מאתר בתיאום עם המפקח.הפסולת והשאריו

  
   :.טיב החומרים והציוד5
  

א. כל החומרים והאביזרים המותקנים בתוך המתקנים השונים שיסופקו על ידי הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י 
  מכון התקנים וחברת חשמל.                        

                            
מכון התקנים הישראלי על כל פריט או יחידה של החומר והציוד ולא  ב. המהנדס רשאי לדרוש מהקבלן  אישור

להסתפק באישור של הטיפוס.על הקבלן להגיש למהנדס דוגמאות של כל החומרים והאביזרים ויתר חלקי המתקן 
י לשם אישורם לפי ביצוע העבודה. כל ציוד אשר נושא תו תקן ויתגלה אחר ביצוע העבודה יפורק  ויוחלף באופן מייד

  על חשבון הקבלן. 
  

. יצרן ISO – 9000ג. יצרן לוחון חשמל יהיה מפעל הנמצא בפיקוח של מכון התקנים מת"י ובאישור , כולל אישור 
  על חלקיו.1419הלוחות חייב אישור המפקח והמתכנן לפני הזמנת הביצוע,ייצור הלוחות לפי תקן 

  
ון העמוד יהיה בעל  תקן ישראלי או בינלאומי אחר ד. על הקבלן להבטיח שכל הציוד החשמלי אשר יותקן בלוח

  המתאים לייעדו.
  

ה. ציוד לוחון חשמל יהיו מתוצרת "קלוקנר מילר " מטיפוס הקיים במתקני המועצה .עבור התקנת ציוד אחר יש 
  לקבל אישור מוקדם בכתב מנציג המועצה המאמתים יהיו   

.10KVA  בעלי כושר ניתוק  
  
  :ור.תאומים ,בדיקות ואיש6
  

  א. הקבלן יתאם עם המפקח והמזמין את לוחות הזמנים לביצוע העבודות ואת זמני חיבורם וניתוקם.
  

ב. הקבלן יזמין מהנדס בודק לבדיקת המתקן בסיום העבודה כולה או בחלק ממנה כפי שהמצב מחייב במתקנים 
  חדשים , הבדיקה תכלול את כל הציוד ומרכיביו. 

  
ג. כל התיקונים והליקויים שידרשו ע"י מהנדס בודק יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו לא יאוחר משבוע ימים ממועד 
  מתן ההוראה .הדברים הנ"ל מתייחסים מעת הבדיקה ועד מסרתו באופן סופי ע"י חברת חשמל ו/או מהנדס בודק.

  
עבור בדיקה ע"י המתכנן ו/או מפקח ו/או נציג ד. בנוסף לבדיקה המתבצעת ע"י המהנדס הבודק, מתקן חדש, חייב ל

  המזמין. והקבלן חייב לבצע את כל התיקונים שיידרשו על ידי כל הגורמים הנ"ל.
  

  ה. התאומים והבדיקות הנ"ל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד.  
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 3 -ע או שונה על ידו ב) לחלק המתקן שביצMADE – ASו. הקבלן ימסור למפקח תוכניות חשמל מעודכנות (

והקבלן ימסור  AUTOCADעותקים על חשבונו למחלקת החשמל בעירייה. תוכניות אלו יהיו ממוחשבות בתוכנת 

  .DWGלמפקח דיסקט הכולל את כל התוכניות הממוחשבות בפורמט  
  
  .השגחה ,אמצעי בטיחות,ביטוח7
  

בביצוע העבודה ואפשרויות הביצוע במקום. א. על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים 
הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים בנוגע למכשולים וקשיים בהתקנה וכו' ,ופוטר 

  את נותן העבודה מכל תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך.
  

ו/או פגיעה בבני אדם ו/או לרכוש ב. על הקבלן לדאוג לאמצעי בטיחות מלאים בזמן העבודה ובאתר הבניה . כל נזק 
  תהייה באחריותו הבלעדית של קבלן החשמל.        

  
ג. על הקבלן לשאת בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים מפעולותיו, מחדליו, עבודתו 

אשר להם יימסר חלק וציודו בין אם יבוצע על ידו, ע"י פועליו, שליחיו, באי כוחו או קבלני משנה או באי כוחם 
  כלשהו מהעבודה.

  
ד. הקבלן מתחייב להסיק באתר מנהל בעל רישיון מתאים לביצוע  העבודות , וכן עובדים בעלי מקצוע ,בעלי 

  רישיונות וידע לביצוע העבודה.
המזמין  שומר לעצמו את הזכות לדרוש הפסקת עבודתו של כל עובד באם אינו עונה לדרישות הטכניות או שאינו 

  ומר על נוהלי העבודה והבטיחות באתר.ש
  

ה.הקבלן יבטח, על חשבונו,לטובתו ולטובת המזמין יחדיו: את המבנה לרבות, החומרים ,הציוד,המתקנים וכל דבר 
  אחר  שהובא למקום המבנה לצורך ביצוע העבודה נגד כל נזק ו/או אובדן למשך כל תקופת ביצוע המבנה.

  
  :.אופן מדידה וכמויות8
   

ודה תימדד עם השלמתה ללא כל תוספת עבור הפחת, שאריות או חומרים שנפסלו. מחירי העבודה א. העב
המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר כגון: ברגים, שלות, מהדקים, כניסות כבל וכו' ולא 

  ישולם עבורם בנפרד.
  

ים ללא כל שינוי במחירי היחידה של יתר ב. המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק חלק מהציוד ו/או החומר
  הסעיפים.

  
ג. מחירי העבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה. על הקבלן להגיש ניתוח מחירים מפורט לכל דרישת תשלום 

חריגה לפני ביצוע העבודה. העירייה רשאית במקרה זה לדרוש הצעת מחיר בכתב מהקבלן ומקבלנים אחרים 
  ולמסור את ביצוע העבודה לקבלן בעל ההצעה הזולה ביותר.

  
מחור עבודה מסוימת יחפפו מספר סעיפים בכתב הכמויות רשאי המזמין או המפקח לאשר את ד. במידה ולת

  החשבון לפי הרכב סעיפים שיביאו לסיכום הזול ביותר. סעיף זה הוא עיקרי ומחייב בצורה חד משמעית.
  

(לא דקל  20%ה. עבודות חריגות שלא ניתן לתמחר אותם לפי סעיפי החוזה יקבעו לפי מחירון דקל כללי פחות 
עבודות קטנות) וללא כל תוספת שהיא של רווח קבלני. לעבודה מסוג זה יש להכין מראש ניתוח מחיר שיאושר קודם 

  ע"י נציג העירייה והמפקח. עבודה שבוצעה ללא אישור מוקדם בכתב לא תשולם.
  

  לא ישולם עבורם בנפרד.ו. כאמור ביצוע כל החציבות והמעברים וכן תיקוני טיח וצבע כלולים במחיר העבודה ו
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  :.אחריות9
  

חודשים) לאחר קבלת העבודה ע"י המהנדס ויתקן כל תקלה וליקוי -12א. הקבלן יהיה אחראי למתקן במשך שנה(
  שתתגלה אחרי בדיקת הקבלה הסופיות.

  
אשר בו  ב. על הקבלן במשך תקופה זו לתקן כל עבודה לקויה ולהחליף כל חומר וציוד פגום על חשבונו , פרט למקרה

  יאשר המהנדס שהליקוי בא כתוצאה משמוש בלתי נכון או מרשלנות בשימוש המתקן.
  

  ג. תקופת האחריות תחל מחדש למשך שנה על כל אביזר או תיקון שבוצע.    
  

  ד. הבדיקות השגרתיות של כל מהנדס באתר איננו פותרים את הקבלן מכל אחריות  שהיא.
  

  ע ואשר אינו תואם את המסומן בתוכנית יקבל  אישור מראש ע"י המהנדס.ה. כל שינוי אשר יבקש הקבלן לבצ
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  מפרט טכני

  לביצוע מתקני חשמל ותקשורת
   08פרק 
  

  כללי
  

  עיריית קלאנסווה–רגיטית ט התייעלות אנקיבמסגרת פרובמסגרת הפרויקט  הזה הקבלן יבצע עבודות חשמל 
פרט זה מתייחס העבודה תבוצע בהתאם , מעבודות חשמל שיצא בהוצאת הוועדה הממשלתית הבין משרדית 

 העדכני המתייחס לסעיפים השונים ולשרטוטים והוראות המפקח .  08פרק ו ,) 1954לחוק החשמל משנת (
  
  היקף העבודה:. א
  

  והתקנה):      ,העבודה הכלולות במפרט זה (אספקה
  .אינסטלציה חשמלית מושלמת למאור וכוח.1
  .גופי תאורה .2
  .מיזוג אויר.3
  

  הערות:
הקבלן להשלים את א. אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה ברשימת הכמויות או בתכניות .על 

  המתקן על כל חלקיו גם אם לא פורט ברשימת הכמויות ו/או התכניות.
  

ב. המזמין שומר לעצמו את הזכות לחלק את העבודות בין מספר קבלנים ו/או למסור לקבלן רק חלק מהעבודות 
ולקבוע לוח זמנים המפורטות , לספק חלק מהחומרים ,הציוד , גופי תאורה , אביזרים וכו",לבצע העבודה בשלבים 

  לבצוע העבודה.
  שימוש של המזמין בזכויות כמפורט לא ישנה את מחירי היחידה המפורטים בהצעת המחיר.

  
  תאור המתקן: .2
  

א. מתקן החשמל יבוצע בהתקנה סמויה בקירות בחלל תקרות מונמכות ומתחת לרצוף. בחלל התקרות יותקנו מגשי 
לוי אש וכריזה יבוצעו ע"י כבלים בצינורות פלסטיים חסיני אש רשת לכבלים לחשמל ותקשורת .מערכות גי

  מחוזקים לתקרות הבטון ו/או במגשי הכבלים כפי הנדרש בשטח.
  

  . למתקן ב. במסגרת העבודות שבמכרז יבצע הקבלן קו הזנה חדש
  

  . חשמל ראשי במתקן ןמפילר ח"ח ועד ארו ג. מתקן החשמל שיבנה יהיה מתקן חדש עצמאי שיוזן
   
   חומרים וציוד:. 3
  

  א. כל הצנרת  שתונח  במבנה תהיה בלתי דליקה (כבה מאליו).
  בצבע ירוק. –צנרת חשמל       
  .לבן בצבע  -צנרת כריזה       
  בצבע אדום. –צנרת לגילוי אש       
  כחול. –צנרת טלפון       
  או אחר. חום בצבע – /מחשובצנרת לתקשורת      

  
  מ"מ. 16 -ם מקרה בצינורות שרשורים שקוטרם קטן מב.  אין להשתמש בשו
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  .N2XY ג.  המתקן יבוצע ע"י כבלים 
  

כניסות  8ד.  תיבות חיבורים ומעבר להתקנה בחלל תקרות אקוסטיות יהיו מטיפוס "קופסאות שוודיות" עם 

אין להשתמש  או ניסקוGEWISS  ומכסה תקני חסין אש המחוזק בבורג אמצעי , קופסאות להתקנה גלויה יהיו 
  בשום מקרה בקופסאות מרירון.

  
  ה.  קופסאות לאביזרים יהיו קופסאות קוניות בקירות בלוקים ,או קופסאות 

  לחיזוק ע"י ברגים בקירות גבס. הקופסאות יותקנו כך שהחורים לחיזוק השקעים יהיו במקביל לרצפה.
  

עם קופסאות בהרכבים מאושרים מכון  וויסגו.  אביזרי חשמל ותקשורת (שקעים ומפסקים) יהיו דוגמה תוצרת 
  התקנים וחברת חשמל או ציוד אחר שיאושר ע"י המזמין.

  
' חרוטים עם ציון מספר מעגל .השילוט כלול במחיר העבודה ולא סנדוויץז.  כל האביזרים במתקן ישולטו בשלטי 

  ישולם בנפרד.
  

  ח.  תעלות פלסטיות יהיו חסינות אש עומדות בתקו ישראלי.
  

הציוד בלוחות החשמל יהיה מתוצרת , מרלן ג'רין, קלוקנר מילר או ציוד אחר שיאושר ע"י המזמין הקבלן   ט.
ישמור במידת האפשר על אחידות הציוד בלוחות. במידה ונבחר יצרן שאינו מייצר את כל טווח הציוד הדרוש 

ם אביזרי פקוד , מנתקי הספק, בלוחות יש לשמור שלפחות קבוצת אביזרים מסוג מסוים (כגון ממסרים, מגעני
  מפסקים ח"א ומאז"ם) יהיו משל אותו יצרן.

  
יזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי. חומרים בי. כל החומרים והא

ם, ואביזרים מתוצרת הארץ ישאו תו תקן ישראל. אביזרים מתוצרת חוץ ישאו תו של אחד או יותר מהתקנים הבאי
VDE, BS, IEC, NEC, UL  

 
והאביזרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור המפקח והמתכנן.  דוגמאות מכל החומריםיא. על הקבלן להגיש 

אישור הדוגמא הוא תנאי להתקנת האביזר בבנין אך אינו מהווה אישור לכל הציוד מאותה התוצרת. כל אביזר או 
המפקח רשאי לדרוש  ,תאימים יוחלפו ע"י הקבלן מיד ועל חשבונוחומר שימצאו לקויים ו/או פסולים ו/או לא מ

לנמק את החלטתו ועל הקבלן יהיה לבצע את  ששיידרהחלפת אביזר שלא אושר מראש ע"י המזמין גם מבלי 
  ההחלפה מיד ועל חשבונו.

   
  הוראות טכניות לביצוע הארקות יסודות:. 4444 

  
תקנות החשמל (הארקת יסודות) בתשמ"א.  4271ת הממשלתי . ביצוע הארקת היסודות כפוף לקובץ התקנו1

  הארקת היסודות תבוצע ע"י חשמלאי או בפיקוחו .
  
  . הגדרות:2

: ברזל שטוח או עגול המתוקן בקורות היסוד של המבנה , מחבר את האלמנטים השונים כגון המוטות טבעת גישור
  בהיקף המבנה , תוך שמירה על רציפות חשמלית. האנכיים של היסודות , יציאות חוץ וכו' ויוצר טבעת סגורה

  
פס הנחושת המתחבר לטבעת הגישור באמצעות פס ברזל שטוח מגולוון ואליו מתחברים  פס השוואת פוטנציאלים:

מ"מ באורך המאפשר לחבר אל כל מוליכי ההארקה ועוד שני מקומות  X 40 4כל צרכני ההארקה. מידות הפס  
  שמורים.

  
רזל מגולוון שקצהו האחד מחובר ע"י ריתוך לטבעת הגישור והקצה השני יוצא אל מחוץ לבנין פס ב יציאת חוץ:

  ומאפשר התחברות להארקת היסודות מבחוץ.
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  חלקי המתכת הטמונים ביסודית המבנה ומחוברים ביניהם ע"י ריתוך. אלקטרודת הארקת יסודות:

  
את פוטנציאלים , אלקטרודות הארקת יסודות המערכת הכוללת את טבעת הגישור , פס השוו הארקת יסודות:

  יציאות חוץ ואת מוליכי הארקה המתחברים ביניהם.
  
. אלקטרודות הארקת היסוד יכללו ריתוך הרשת התחתונה ביסודות בודדים וחיבור שני מוטות אנכיים לפחות , 3

 8כיים ע"י ברזל עגול בקוטר באמצעות ריתוך אל טבעת הגישור בכלונסאות. יש ליצור קשר גלווני בין המוטות האנ
  מ"מ לפחות.

  
מ"מ תוך כדי שמירת רציפות ההארקה ,  12. טבעת הגישור תבוצע באמצעות ברזל עגול (לא מצולע) שקוטרו 4

  מ"מ שיחובר באמצעות ריתוך. 12הגישורים הדרושים לשמירת הרציפות יבוצעו גם הם ע"י ברזל 
  

 440Xהבטון (יציאת חוץ , מעבר, תפר וכו') יש להתקין פס מגולוון   . בכל מקום בו יוצאת טבעת הגישור מיציקת5
מ"מ לפחות שירותך לברזל הזיון המשמש את הטבעת בתוך תחום הבטון , בשום מקרה אין לחשוף לאוויר חלק 

 בלתי  מגולוון של טבעת הגישור.

 
נקודה כל שהיא במבנה תהיה . בנוסף לטבעת ההיקפית יבוצעו קטעי הארקה ברצפת הבניין ,תפקידם למנוע ש6

  מטר מטבעת הגישור. כל הכללים הנוגעים לטבעת הגישור תקפים לגבי קטעים אלו. 10רחוקה יותר מאשר 
  
. בנוסף למפורט לעיל יאריק הקבלן את כל הציוד המתכתי כמו מובילי כבלים, קונסטרוקציה מתכתית, לוחות 7

וג אוויר, צנרת מים וכו',בהתאם לדרישות ותקנות להוראות חשמל ,תקרה אקוסטית ,ארונות תקשורת ,תעלות מיז
  ביצוע בתוכניות.

  הקבלן אחראי להשלמת מערכת הארקות כנדרש אפילו אם חלקים ממנה לא פורטו במסמכי המכרז.
  

  .המערכת תיבדק כנדרש בתקן. 1173. אם נדרשת מערכת הגנה בפני פגיעת ברק היא תבוצע לפי דרישות ת"י 8
  
  :עלות וסולמות כבלים ת. 5
  

הכוונה לתעלות שהן מוצרים חרושתיים,מובאים לאתר ומורכבים על חלקי מבנה ו/או  –תעלות וסולמות להתקנה 
  על גופי מכונות.

התעלות למיניהן תשמשנה כמובילים לכבלים ו/או למוליכים.תעלות להתקנת כבלים תורכבנה מחוליות מתחברות 
  של התעלה הנדרש לפי התוכניות.זו לזו בכדי ליצור את האורך 

  
  תעלות רשת:. 5.1

  
מ"מ ,אלא אם אושר אחרת ע"י המפקח.גלוון התעלה יבוצע  5התעלה תהיה מגולוונת ועשויה מחוטי פלדה בקוטר 

מ"מ התעלה תהייה  3-5לפלדה שעובייה בין  918לאחר הריתוכים וכו') ויתאים לדרישות ת"י 0לקטעי תעלה מוכנים 
 מחברים לפחות.  3לה יחוברו ביניהם באמצעות צבועה.קטעי תע

 
  תעלות פלסטית:. 5.2

  
, חלקי תעלה יחוברו באמצעות מחברים עם ברגים,המחברים והברגים  1381תעלה פלסטית תתאים לדרישות ת"י

  חלד.-יהיו מאלומיניום או מפלדת אל
  קשתות ,פינות, הסתעפויות וכו',יהיו רכיבים מתועשים של יצרן התעלות.

עי תעלה המותקנים ישירות על הקיר או בריהוט,לא יחוברו ביניהם ,אולם קצותיהם יעובדו כך שיהיה מגע מלא קט
  בין קטעי התעלה.
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  התקנת התעלות:. 5.3

  
  להלן שיטות התקנה של תעלה בהתאם למיקומה:

  
לשאת את משקל א. תעלה המורכבת לאורך קיר, כאשר פניה כלפי מעלה,תישען על זיזים במידות מתאימות כדי 

  ס"מ. 120עיגון ,כשהמרחק ביניהם אינו עולה על  יהתעלה והכבלים .הזיזם ייקבעו לקיר באמצעות בורג
  

ב. תעלה המורכבת לאורך הקיר,כאשר פניה מופנים הצידה,תיקבע לקיר באמצעות בורגי עיגון.המרחק בין הברגים 
  .ס"מ 60לא יעלה על 

  
ס"מ אשר יבטיחו חיזוק איתן ואפשרות הכנסתם הנוחה  120שלא יעלו על  ג. תעלה צמודה לתקרה תחוזק ברווחים

  של הכבלים .
  

ד. תליית תעלה מהתקרה או ממבנה הגג תיעשה בעזרת מוטות בעלי חתך מתאים כדי לשאת את משקל 
התעלה,הכבלים והאביזרים המותקנים עליה.מבנה המוטות ימנע תזוזות התעלה בהשפעת כוחות אופקיים כגון 

  ח.מערכת מוטות התלייה תאפשר כיוון הגובה לשם פילוס התעלה.רו
  

ה. אופן החיבור בין חלקי התעלה יבטיח שתישמר רציפות חשמלית לכל אורך התעלה.הזיזים והמתלים 
  יהיו מוצרים חרושתיים מגולוונים.

  

  לוחות חשמל:. 6
  

  כללי: 6.1
  

,וייוצרו במפעל של יצרן בעל תו תקן ו/או  60439 -תקן אירופיולפי  על חלקיו 1419לוחות יעמדו בדרישות ת"י 
  . 22התעדה ממכון התקנים בהתאם לת"ת 

  
באותם מקרים בהם נעשה שימוש בכבלי אלומיניום המתחברים אל לוח יש להשתמש בציוד ואביזרים המיועדים 

  לקליטתם.
  

נתו ,להעברתו ולהכנסתו למקומו,לצורך כך על הקבלן ,למדוד ולוודא לפני תכנון הלוח את המיקום המיועד להתק
  ימדוד הקבלן את גומחות שהוכנו בשטח.

  
רק לאחר אישור המפקח רשאי הקבלן ,עם גמר ייצור הלוחות יזמין הקבלן את המפקח למפעל לבדיקת הלוחות

  להעביר את הלוחות לאתר.
  

ותר,יבצע הקבלן סריקה תרמוגרפית אמפר או י 250ללוחות במתקן שבו ביצע הקבלן לוח עם מפסק ראשי לזרם של 
  לאחר ההפעלה ,וסריקה נוספת בתום שנת הבדק.הסריקה תבוצע לכל הלוחות שבמתקן.

  
מעלות,וכן  40 שעות של 24-מעלות ,וממוצעת ב 45הלוח יותאם לתנאי סביבה ויחושב לטמפרטורת סביבה מרבית 

  . 95%ללחות יחסית 
  

  .1419שבת"י  )DIVERSITY FACTORזמניות (-הלוח יתוכנן לפי מקדם בו
 

  .IP-315 -הלוחות יהיו בדרגת הגנה של לא פחות מ 

קילו  22יותקן מפסק זרם חצי אוטומטי עם הגנות תרמיות ומגנטיות , כושר ניתוק  מתקןהראשי של ה שמלבלוח הח
  אמפר עבור הזנה ראשית.
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ודות הנדרשות להתקנת המפסק בלוח, העבודה כוללת כל התאומים עם המזמין הדרושים לביצוע העבודה וכל העב
  כגון :חיתוך פנלים במפעל לוחות ,צביעה, מהדקים, ברגים, וכו'.

  
לוח החשמל ראשי יותקן בתוך נישה להעמדה על בסיס בטון מוגבה מהרצפה שיחופה בפנל ריצוף בחזית. הלוח  

ארקה בתנאים נפרדים פסי האפס יבנה עם פנלים בחזית , פסי צבירה ראשיים בחלק העליון. מהדקים פסי אפס וה
  .דלתות עםהלוח יבנה ,וההארקה יהיו רצופים 

  מחיר בסיס הבטון כלול במחיר ולא ישולם בנפרד.
  לאחר התקנת הלוח תכוסה כל הנישה בחזית הלוח במשקוף ובדלתות עם סגירה ,ראה פרוט בהמשך.

  
  הכנות למערכת כיבוי אש: 6.2

  
  אמפר ויותר ,יש לבצע הכנות למערכת כיבוי אש אוטומטית באמצעות גז . 63לכל לוח עם מפסק ראשי ת"פ של 

  
  ס"מ רוחב. 10ס"מ אורך, 10א. פנל לפירוק ,בגג הלוח ,עבור התקנת גלאי. מידות יהיו 

  פנלים לפחות בכל לוח. 2-יותקן פנל אחד לפחות בכל תא ו
  

  טר הנדרש לפי הנחיות קבלן מערכת  הכיבוי.הקדח יהיה בקו,ב. קדח בגג כל תא של הלוח ,עבור נחיר פיזור גז 
 

 

  הוראות כללית לבניית לוחות: 6.3
  
. לוחות החבורים יבנו בהתאם לתרשימים העקרוניים ותרשימי החבורים שבתוכניות  מידות הלוח תהינה 1   

  30%מתאימות לצורכי האביזרים הדרושים כמפורט בכתב הכמויות ועוד מקום שמור 
  
בתוכנית באים לציין את סידורי הלוחות עקרונית בלבד, תכנית מפורטת עם ציון התוצרת של כל . התרשימים ש2  

רק  ,אחד מהאלמנטים המורכבים עליו ומידות הלוח תעובד ע"י היצרן ותוגש לאישור המהנדס לפני תחילת העבודה 
עותקים של  3עם כל לוח לאחר אישור התוכניות רשאי היצרן לגשת לבצוע הלוחות. עם גמר הבצוע ימסרו יחד 

  מערכת התוכניות הנ"ל.
  
. הלוחות יכללו פסי צבירה לפאזות , אפס והארקה עם ברגים ודסקיות פליז בורג בנפרד לכל מוליך , העומס 3  

ממ"ר  35ממ"ר מהדקי מסילה ,  25יחולק שווה בין הפאזות .כל המעגלים ומוליכי הפקוד יצוידו במהדקים . עד 
  תחברות ע"י נעלי כבל.ומעלה עם בורג ה

  
 400ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי צבירה באמצעות נעלי כבל ודסקיות פליז, מפסקים של  10. מוליכים שחתכם 4  

אמפר ומעלה יחוברו לפסי צבירה באמצעות פסים מבודדים גמישים ומהדקים מתאימים . כבלי אלומיניום יחוברו 
  ות מתאימות לפי גודל הקו ,אין להשתמש בדסקיות.ללוח באמצעות מהדקי אלומיניום /נחושת או לש

  
חרוטים שיחוברו לפנלים ודלתות ע"י ברגים , בנוסף לשלוט  '. כל האביזרים והמפסיקים ישולטו בשלטי סנדוויץ5 

  יש לסמן את כל האביזרים במדבקה עם ציון מספר המופיע בתוכנית.
  
  
י פנל פלסטי שקוף משולט בסמן החץ. כן יכוסו פסי צבירה . הדקי הכניסה של מפסק הראשי בכל לוח יכונסו ע"6  

  וחלקים אחרים בלוח העלולים לגרום לדרישה זו.
  
. היצרן ידאג להבטחת סלקטיביות בהגנות לזרם יתר ולזרם קצר בין המפסיקים החצי אוטומטים בלוחות חשמל 7  

  ,ציוד החשמל המוצע חייב להתאים לדרישה זו.
  
אמצעות סגרים קפיצים (פרפרים) או ברגים בעלי ראש גדול לסגירת בחצי סיבוב עם אבטחה . הפנלים יחוזקו ב8  

  המונעת שחרור הבורג מהפנל.
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  מ"מ צבוע בתנור. 2. לוחות החשמל יבנו מפח בעובי 9  
  
  . לוחות החשמל יבנו במפעל לוחות מאושר מכון התקנים הישראלי , העומד בתקנים הישראלי והבין לאומי ת"י10  

ISO-9002 60439ולפי תקן אירופי על חלקיו 1419יעמדו בדרישות ת"י-.  
  

  :תודלתות לסגירת גומח 6.4
  
מ"מ צבוע עם צלעות  2לארון החשמל יבצע הקבלן דלתות לסגירת הגומחות , הדלתות יבוצעו מפח דקופריט  בנוסף 

  חיזוק .משקופי הדלתות יכללו הלבשה (שלווניה) לדפנות הגומחה . 
  בגוון שיקבע ע"י האדריכל . תה ,לאחר ניקוי חול בשתי שכבות צבע יסוד וצבע סופי אבקה אלקטרו סטטיהצביע

  כל הדלתות יצוידו בידיות עם מנעו צילינדר ומנגנון הנועל את הדלת אל המשקוף העליון והמשקוף התחתון .
  ח לפני בצוע הדלתות.הקבלן יביא דוגמא של הפרופילים שבדעתו להשתמש בהם לאישור האדריכל והמפק

במחיר כלולים גם המשקופים , המנעולים , הידיות , הבריחים, הצירים , הצביעה וכל העבודות וחומרי העזר 
  הדרושים להשלמת העבודה.

  
  גופי תאורה:. 7
  

 IP-65כל גופי התאורה בתחום התיארטון יהיו מדגם לד במקומות עם לחות גבוהה מהרגיל יותקנו ג"ת מוגני מים 
.קומפקטי וכיסוי שקוף 1838,וניתנת לשימוש על פי תקן  20.2.22לפחות,גופי התאורה המותקנים יהיו בעלי תו תקן 

שנים  5לפחות  תריוחשעות עבודה עם תעודת א 50.000מחוזק בברגים מוגני מים ,משך עבודת גופי התאורה לפחות 
  לכל דגמי הגופים ללא יוצא מהכלל.

  
  :1838א. לד מילוט חיצוני  

  
יחידות וגופים לתאורת חירום כולל שלטי הכוונה הכוללים תאורת חירום עם מקור מתח  עצמאי בתוכם ,יתאימו 

  20.2.22חלק  20לנדרש בת"י 
היחידות יכללו מצברים ,מטען, ממיר,מחברים חשמליים,נורות ליד לסימון קיימות טעינה ולחצן בדיקה או אופציה 

וק", לתאורה בהפסקת חשמל . לנקודות למנורות דו תכליתיות יונח מוליך נוסף להתחברות לביצוע בדיקה ,מרח
קבוע שלא ימותג בהדלקה וכיבוי רגילים. הציוד למנורות דו תכליתיות יהיה כדוגמת געש, או שווה ערך לעבודה של 

  דקות לפחות בהפסקה חשמל ובקרה אלקטרונית להפסקה מוחלטת . 90
  .1838,וניתנת לשימוש על פי תקן  20.2.22יו מדגם לד בעלי תו תקן כל גופי התאורה המותקנים יה

  
  ב. שלטי יציאת חירום מוארים:  

  

דקות לפחות בהפסקת חשמל , המנורות  90לפעולה של X0.15W 8כל שלטי יציאת חירום מדגם לד בעלי הספק       
ת ונורת ביקורת (ללא מתג לניתוק יתאימו לשלטי יציאה תקני בהתאם לדרישת מכבי אש ויצוידו בלחצן בדיקו

  היחידה) . 
שלטי יציאת החירום יהיו עם שילוט על גוף התאורה ויותקנו על הקיר.גוון האותיות יהיה לבן על רקע ירוק (הגוון 

קנדלה למ"ר  2לפחות משטח השלט).רמת ההארה הנפלטת מפני שטח השלט תהיה ברמה של  50%הירוק יהווה 
  לפחות.

  .1838,וניתנת לשימוש על פי תקן  20.2.22המותקנים יהיו בעלי תו תקן  כל גופי התאורה
  

  ג. הוראות טכניות כלליות:
  
. מחירי גופי התאורה שברשימת הכמויות מתייחס להספקה , התקנה וחיבור כולל גם את הציוד והנורות ,כן 1

,בורגי החיזוק , קידוחים ,  כוללים המחירים התקנה מושלמת של גופי תאורה לרבות כל החיזוקים , המתלים
כניסת כבלי וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים . כל גופי התאורה השקועים בתקרה אקוסטית יחוזקו ע"י פסי 
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מתכת וברגים אל תקרת הבטון ללא תוספת תשלום . בכל מקרה אין להתקין גוף תאורה שקוע מבלי לחזקו אל 
  תקרת הבטון.

  
יהיו גופי תאורה לדים תוצרת געש או ש"ע בהתאם לתכניות חשמל  בית הספרם ב. כל גופי התאורה המותקני2 

  20.2.22מאושר ויתאימו לתקנים   IEC-62034 -,ויכללו גם את התכונות הבאות: 
  שעות עבודה לפחות. 50.000אורך חיים של  -.א2 
  לפחות. 96מקדם מסירת צבע יהיה -.ב2 
  . 30%מאורך החיים ,תהיה עד  50%נפילת התפוקה האור המרבית ,לאחר  -.ג2 

  או פיליפס. OSRAM)מתוצרת LED. כל המנורות יהיו עם נורות (3
  . בכל גופי התאורה הדו תכליתי יהיו מדגם לד.4
  . כל גופי התאורה יחוברו לקוי ההזנה באמצעות מהדקים קבועים מחוזקים לגוף.5
  שנים לפחות. 5משך אחריות על גופי התאורה  -.ה6
  1838תנת לשימוש על פי תקן ני -.ו7
  
  חפירות:. 8
  

  ס"מ (אם לא נרשם אחרת ) ,לצורך עבודה זו אין הבדל בין חפירה לחציבה. 90החפירות עבור הצנרת יהיו בעומק א. 
  בכל מקום במפרט וכתב הכמויות בו מוזכרת חפירה , פירושה ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע.

  
ס"מ חול ים לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת לאחר הנחתה ולאחר מכן להדק את  10ב. החפירה תרופד בשכבה של 

החול . מעל שכבת המילוי הראשונה יש להניח סרט סימון פלסטי עם סמן "כבלי חשמל " כנדרש , לכסות את 
וללת החפירה ולהדק עד להשגת צפיפות מצוינת לפחות פני המילוי הסופיים יתאימו לגובה פני התשתית החפירה כ

  גם תיקוני כביש /מדרכות ותיקוני אספלט עפ"י הצורך.
  

לפני בצוע החפירה , על הקבלן לוודא תוואים ומהלכים של צנרת תת  יג. על הקבלן לקבל אישור המפקח לתווא
  קרקעית קיימת . האחריות להימנע מפגיעה במערכות תת קרקעיות קיימות חלה על הקבלן ועליו בלבד.

  קרקעיות קיימות שתגרם כתוצאה מעבודת הקבלן תתוקן מייד ,על ידו ועל חשבונו. כל תקלה במערכת תת
  
  טלפון/טל"כ:. 9
  

א. עבודת הקבלן כוללת בנוסף לצנרת ותיבות גם השחלת כבל הטלפון ו/או טל"כ הראשי מארון תקשורת של 
  בזק/כבלים  ועד לארון תקשורת של מועדון נוער.

  

מ"מ לאורך הדופן  60X42מ"מ לפחות ותעלה פלסטית  20) בעובי 'גב עץ (סנדוויץב. בכל תיבת טלפון/טל"כ יותקן 
  התחתית ואחד מהדפנות הצדדיות.

  
  מ"מר שיסתיים בבורג הארקה בתחתית התיבה. 16ג. בארון תקשורת ראשי יש להניח מוליך הארקה בחתך 

  
  התאם למספר הזוגות בכבל ההזנה.ד. כל תיבת טלפונים תכלול טרמינל מהדקים (קורונות) ופסיסים לחיבור ב

  

ויסופקו ע"י הקבלן (כלולים  1155העומד בתקן בזק  3(2X0.6)זוגו מוליכים 6ה. הכבלים לנקודות הטלפון יהיו 
  במחיר נקודת טלפון).

  
  .ו. חווט כבלי טלפון/טל"כ ראשיים יבוצעו עפ"י סכמת קווי אספקת טלפונים ראשי בתוכניות החשמל
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  חוץ עמודי תאורת.  10
  

מטר. העמוד ייוצר לפי מפרט  4" ובגובה נטו 5עמוד התאורה יעשה מפלדה מגולוונת , בחתך עגול אחיד , בקוטר 
  של מכון התקנים הישראלי וישא תו תקן של מ.ת.י עם תאריך ומספר סדרת ייצור. 812,  414-1האספקה 

  

 AL9006Rאו RAL6005ית, בגוון יצבע העמוד בצבע אפוקסי "טמבור" בשיטה אלקטרו סטט,בנוסף לגלוון
מכון התקנים יכלול גם את  ר(לא באתר) ובהתאם למפרטי מ.ת.י אישו רן(לבחירת האדריכל ) הצביעה במפעל היצ

התאמת הצביעה ורמת אחיזת הצבע. הצביעה תבוצע במפעל הייצור , בשכיבה , ותכלול צבע יסוד ושתי שכבות צבע 
  שעות. 24-מיקרון . משך ההמתנה בין שתי שכבות הצבע  40סופי נפרדות  כל אחת בעובי מזערי 

  בחלק הפנימי של העמוד יותקן צפוי מטלוניק באמצעות שכבת מגן מזפת ביטומנית.
  

בתחתית העמוד אביזר מגן בחתך קוני (שרוול זנד) עשוי מיציקת אלומיניום בתחתית העמוד פלטת יסוד מגולוונת 
  באמצעות ארבעה משולשי חיבור מרותכים. מ"מ, מרותכת לעמוד ומחוזקת 8בעובי 

  
  ס"מ, עם מכסה הננעל באמצעות בורג אלן. 50בעמוד יותקן תא אביזרים בגובה   

ממ"ר  25בחתך  SOGEXI-BC3, עם מהדקים דוגמת IP-447 ,בתא האביזרים יותקן מגש נשלף בעל בידוד כפול
" מרותך לעמוד יותקן 1/2נסים . בורג הארקה לכניסה ויציאת כבלי ההזנה , כולל מהדק הארקה עבור הפנס /פ

ליך ההארקה של העמודים ללא קטיעה , ומוליך הארקה של המגש.קבל שיפור ובחלל תא האביזרים , אליו יחובר מ

יותקנו על פלטת המגש . (ציוד הדלקה יותקן בעמוד המצתים  –לכל נורה ומהדקים  AC+N6כופל ההספק , מא"ז 

  ממ"ר. X3 2.5בחתך  NYYש בכבל בפנס) כל פנס יוזן מהמג
  

  ס"מ תחוזק לעמוד באמצעות ארבעה ברגיי אלן . 30 -זרוע הפנס,מקורית,מפרופיל מגולוון וצבוע כנ"ל,באורך כ
  .לפני ההתקנה יש לאשר דוגמת עמוד על כל ציודו אצל מנהל הפרויקט

  
   יסוד לעמוד תוארה 10.1

  

  ס"מ עומק עבור בטון רזה. 10ס"מ , בתוספת  100ומק ס"מ ובע 80X80הקבלן יחפור ויחצוב בור ליסוד 
  

מ"מ תותקן בחלל הבור יחד עם ארבעה שרוולי מעבר בקוטר  500" ובאורך 1מסגרת ברגיי יסוד  מגולוונים בקוטר 
  " כל אחד . שרוול לכניסה , שרוול ליציאה , שרוול לכניסה ויציאת מוליך ההארקה ושרוול שמור.2
  

עם ברזלי זיון לשם ייצוב היסוד  30-ס"מ בה יצק הקבלן בטון ב70X 80היסוד יותקן בתכנית מוכנה במידות פנים 
  .אחד הברזלים ישמש אלקטרודת הארקה ויסתיים בחלל העמוד , ליד בורג ההארקה.

  
מתחת לפני ס"מ  10עד  20-ס"מ ועליה יציקת היסוד מבטון ב 10בתחתית הבור תותקן שכבת בטון רזה בעובי 

 –הקרקע הסופיים . לאחר התקנת העמוד ופילוסו , יש למלא את החול שמתחת לפלטת היסוד בבטון ואחר יבושו 
  .למתוח את הברגים מחדש. פלטת היסוד והברגים יכוסו ביוטה ספוגת זפת חמה ובאדמה

  
  

יוטה ספוגת זפת קשורה בחוטי בשלב הביניים שבין התקנת היסוד להתקנת העמוד , יכוסו ברגיי היסוד בעטיפת בד 
  קשירה בחיזוק בר קיימא.

  
 חוץפנס תאורת  10.4  
  

וזרוע מפרופיל  70W"שטייניץ" או דגם "הילה" מתוצרת געש , עם נורות נ.ל.ג  BOXהפנס בעל חתך מלבני דוגמת 
  .ס"מ הציוד עם מצת "בג טורגי" וקבל יותקנו בגוף הפנס 50" ובאורך 2עגול בקוטר 
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  אופני מדידה :. 11
  

א. העבודה תימדד עם השלמתה , נטו ללא כל תוספת עבור פחת, שאריות או חומרים שנפסלו . מחירי העבודה 
המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר כגון :ברגים ,שלות , מהדקים, כניסות כבל וכו' ולא 

  ישולם עבורם בנפרד.
  

ן שומר לעצמו את הזכות לספק חלק מהציוד או החומרים וזאת ללא כל שינוי במחירי היחידה של יתר ב. המזמי
  תשלום חריגה.

  
מחירים מפורט לכל דרישת תשלום  חג. מחירי עבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה ,על הקבלן להגיש ניתו

  חריגה.
  

  כללי: ד.
וח החשמל וכן את קופסאות ההסתעפות והאביזר הסופי.לא תשולם מחירי הנקודה כולל את חלקו בקו ההזנה מל

בצינור לא דליק ,או צינור פלסטי קשיח . גם חציבות וכיסוי הצנרת בבטון (במידה  שכל תוספת בגין שימו
וידרשו)כלולים במחיר הנקודה ולא תשולם עבורם כל תוספת. תעלות כבלים ישולמו בנפרד . בכל מקום בו מותקנים 

  ס"מ מרחק, יחושב רק הראשון כנקודה , היתר כתוספת. 30קעים או גופי תאורה צמודים עד מספר ש
  

  נקודת מאור
  

נקודת מאור היא יציאה לגוף תאורה ,מחיר הנקודה כולל גם צינורות ומוליכים (לרבות מוליך תאורת 
-חילוף,צלב,דוחירום),מהלוח ועד היציאה והמפסיקים ,וו תליה,מפסיקים מסוגים שונים כגון:כפול,

  קוטבי,לחיץ,מוגן מים ומשוריין.

  מ"מ לרבות מפסקי מאור תחה"ט. 16בצינור מריכף  N2XY   1.5*4ע"י כבל
  

  נקודת לחצן תאורה 
  

נקודת מאור היא יציאה לגוף תאורה ,מחיר הנקודה כולל גם צינורות ומוליכים (לרבות מוליך תאורת 
-יה,מפסיקים מסוגים שונים כגון:כפול,חילוף,צלב,דוחירום),מהלוח ועד היציאה והמפסיקים ,וו תל

  קוטבי,לחיץ,מוגן מים ומשוריין.

  מ"מ. סיום בלחצן תאורה עם מסגרת לאביזר בודד. 16בצינור מריכף  N2XY  1.5*3ע"י כבל
  

  נקודת חיבור קיר
  

-ו') ולפי מספר בתיהתקע (רגיל או מוגן מים או מותקן בתעלה וכ–תקע תסווגנה גם לפי טיפוס בית –נקודות בתי 
  תקע המחוברים לאותה יציאה (יחיד ,כפול,משולש,וכו').
התקע,בית תקע ,מתאמים וקופסות הסתעפות בתעלות  -מחיר הנקודה כולל גם צינורות ומוליכים מהלוח עד בית

  תקע בתעלה).-להתקנה (לבתי

  או עה"ט..ו/תחה"ט אמפר  16מ"מלרבות שקעים חד פאזיים  16בצינור מריכף  N2XY 2.5*3ע"י כבל 
  

  16X5נקודת חיבור קיר למנוע תלת פאזי 
  

  .16X5ותקע  16X5 חסין אש סיום בשקע ת"פ.מ"מ  23בצינור מריכף  N2XY 1.5*5ע"י כבל 
  

  אמפר  20נקודת חיבור קיר למזגן ח"פ 
  

   16X3  CEEמ"מ סיום בשקע  23בצינור מריכף  N2XY 6X5ע"י כבל 
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  כולל מפסק פקט ליד יחידה חיצונית ופנימית. ק מואראמפר עם מפס 16או שקע בריטי 
  

  נקודת למפוח שרותים בגג
  

  16X2מ"מ כולל מפסק בטחון דו קוטבי  16בצינור מריכף  N2XY 1.5X3ע"י כבל 

מ"מ מהמפסק ועד למפוח סיום במפסק בטחון  16בצינור מריכף  N2XY 1.5X3עם מנורת סימון בתוך המבנה , וקו 
  .צמוד למפוח דו קוטבי מוגן מים

  
  נקודת פעמון

  
נקודת פעמון כוללת צינורות ומוליכים מהמעגל בלוח עד הפעמון ועד הלחיץ ,פעמון עם שנאי ,לחיץ מואר עם כרטיס 

  ביקור.

  מ"מ בהתקנה סמויה לרבות לחצן ופעמון. 16או כבל בצינור מריכף  N2XY 1.5X3ע"י מוליכים 
  

  נקודת לחצן חירום ראשי
    

מ"מ סיום בלחצן חירום עם מכסה זכוכית ופטישון ניפוץ כדוגמת  16בצינור מריכף  N2XY1.5X3 ע"י כבל 
  טלמכניק .

  
  נקודת טלפון

  

מ"מ מארון תקשורת ראשי עד לנקודת הקצה . סיום בקופסא כפי שנדרש  23בצינור  0.6X2(3זוגות ( 3כבל טלפון 
  תחה"ט ואביזר קצה תקני "בזק" תחה"ט או עה"ט.

  
  יזיהנקודת טלוו

  

  .  T.Vמ"מ מארון תקשורת ועד נקודת הקצה סיום באביזר קצה 23אוהם בצינור  75כבל קואקסיאלי 
  

  נקודת כריזה (חירום)
  

  מ"מ עם חוט משיכה מארון תקשורת ועד לנקודת הקצה (רמקול חירום). 16ע"י צינור 
  

  נקודת גילוי אש 
  

וי אש ועד ליחידת הקצה (גלאי, נורת סימון, לחצן, צופר). מ"מ עם חוט משיכה מניילון מרכזת גיל 16ע"י צינור 
  .(המחיר לא כולל את אביזר קצה). 55סיום ללא קופסא 

  
  הכנה לנקודת מחשב

  
  .אביזר עם  גוויס עם חוט משיכה מארון תקשורת ועד נקודה סיום בקופסא 23ע"י צינור בקוטר 

  
  נקודת דוד מים חמים

  
קוטבי עם -ממ"ר דרך מפסק ועד דוד,מפסק דו 2.5ינורות ומוליכים מהלוח בחתך נקודת דוד מים חמים כוללת גם צ

  נורת סימון ושלט,צינור הגנה מהיציאה מהקיר ועד הדוד וחיבור הדוד כולל מפסק בטחון נוסף ליד הדוד.

  מ"מ  עד הדוד מים החמים. 16בצינור מריכף  N2XY 2.5X3ע"י כבל 
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  נקודת תריס חשמלי

  
כיווני וחיבור -י כוללת גם צינורות ומוליכים מהלוח דרך ועד מנוע התריס ,מפסק או לחצן דונקודת תריס חשמל

  המנוע להפעלת התריס.
  

  .16X2כיווני -מ"מ ,חסין אש סיום בלחצן דו 23בצינור מריכף  N2XY 1.5*5ע"י כבל 
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  הצהרת קבלן החשמל. 18
  
  

  כניות יבוצע על ידי לפי כללי המקצוע והבטיחות הטובים ביותר.הריני מצהיר שהמתקן המתואר בתו
בהתאם להוראת חוק החשמל , תקנות בזק והתקנות שפורסמו על פיו, תקני מכון התקנים הישראלי הנוגעים 
למתקני צריכה חשמליים ובהתאם לכללי חברת חשמל , בזק וחברות הכבלים הנוגעים לאספקת החשמל ו/או 

  י הכבלים לצרכנים.הטלפון ו/או שרות
  

תקן או  –הציוד שיותקן על ידי יתאים לדרישות התקן הישראלי המחייב לפי חוק התקנים ובהעדר תקן כאמור 
  מפרט כפי שהורה מנהל החשמל ו/או חברת בזק .
  ההקפדה על התקנת ציוד תקני היא תנאי מחייב.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  --------------------חתימת וחותמת הקבלן                                  ------------------ תאריך
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