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לביצוע עבודות תכנון, הקמה, אספקה ותחזוקה של עמדות טעינה 
(  ואולטרה מהירות לרכבים חשמליים DC(, מהירות )ACאיטיות )

בשטחים ציבוריים בתחום שיפוט הרשויות החברות באיגוד ערים גליל 
 מזרחי  
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 -המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז נוסח פרסום  -

  13/2022מכרז מסגרת פומבי מס' 

, (AC) איטיות טעינה עמדות של ותחזוקה אספקה, הקמה, תכנון עבודות לביצוע

 בתחום ציבוריים בשטחים חשמליים ואולטרה מהירות לרכבים(  DC) מהירות
 מזרחי גליל ערים באיגוד החברות הרשויות שיפוט

 אספקה, הקמה, תכנון עבודות ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לביצועאיגוד  .1

 חשמליים לרכבים ואולטרה מהירות( DC) , מהירות(AC) איטיות טעינה עמדות של ותחזוקה
 מזרחי. גליל ערים באיגוד החברות הרשויות שיפוט בתחום ציבוריים בשטחים

במכרז יידרש  ים/אשר הזוכהלרבות כל נספחיו לרבות הסכם המכרז ת מסמכי המכרז על תנאיו א .2
לאשכול שישולם  ()כולל מע"מ  ₪ 1,500 ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך שלעל נספחיו לחתום עליו 
 גליל מזרחי.

באתר האינטרנט של האשכול   המכרז מסמכי ניתן לרכוש את - המכרז מסמכי של" מרחוק רכישה"
- www.eastgalil.org.il להוריד את  המציע יוכל - קבלה שיקבל לאחר. באמצעות כרטיס אשראי

מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין 
  . קרן עזרא 8200807-04רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 

 להצעה לצרף יש - במכרז להשתתפות סף תנאי מהווה המכרז מסמכי רכישת - המציעים לב תשומת
 מי באמצעות או/ו בעצמו) המכרז מסמכי את רכש שלא מציע. המכרז מסמכי רכישת בדבר קבלה

 .לדיון תובא ולא תפסל הצעתו( מטעמו

מכל סיבה ולא יוחזר בשום מקרה מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז  .3
  .כפי שיירכש ע"י המציע . הנוסח המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרזשהיא

 www.eastgalil.org.il  – האינטרנט באתר עלות ללא, לרכישתם קודם, המכרז במסמכי לעיין ניתן .4
 .האינטרנט של האשכול באתר גם להבהרות ביחס להתעדכן יש. רכש מכרזי – מכרזים תחת

  - מועד אחרון להגשת ההצעות .5

ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי  ידנית בלבדההצעה תימסר במסירה 
 .12:00בשעה   20232.2.תאריך  ה'עד ליום בכתובת מרכז העסקים בצומת כ"ח, 

 

 

 בכבוד רב, 

 

 מנכ"ל יורם אזולאי,  

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי 

      

http://www.eastgalil.org.il/
http://www.eastgalil.org.il/
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 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

 8200857-04, פקס' 8200807-04טל:              

 

 אספקה, הקמה, תכנון עבודות לביצוע 13/2022הודעה ותנאי מכרז מסגרת פומבי מס' 

 ואולטרה מהירות לרכבים(  DC) מהירות, (AC) איטיות טעינה עמדות של ותחזוקה
 גליל ערים באיגוד החברות הרשויות שיפוט בתחום ציבוריים בשטחים חשמליים

 מזרחי

)כולל מע"מ( כולל דמי השתתפות במכרז, אשר לא יוחזרו  ₪ 1500 – עלות חוברת המכרז
 בשום מקרה. 

 12:00 השעה עד 20232.02. – ההצעות להגשת אחרון מועד

במשרדי האשכול במרכז העסקים, צומת כ"ח, –מזכירות המזמין  - תיבת המכרזיםמיקום 
 יימסר בהמשך. מועד פתיחת ההצעות גליל עליון

לפחות עד  -תוקף )כולל מע"מ(  וב₪  10,000ערבות בנקאית ע"ס  - להצעה סוג וסכום הבטוחה
 ..2023622.ליום 

 

 –כללי  .1

 אשכול) ערים איגודי צו( הינו איגוד ערים אשר הוקם מכוח האשכול –איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי )להלן  .1.1
 .2018-ח"תשע(, מזרחי גליל רשויות

שיתופי  םמקד אשכוללקדם ראייה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות. ה נועד האשכול .1.2
פעולה אסטרטגיים בין הרשויות ובין השלטון המרכזי )משרדי ממשלה(, מתוך הבנה כי ביחד כוחן של הרשויות גדל 

 הן מבחינה כלכלית והן ביכולת ההשפעה שלהן.

יתופי הפעולה אותם מקדמות הרשויות נוגעים הן לשירותים מוניציפאליים בתחום אחריותן, בהם ניתן למצוא ש .1.3
באמצעות עשייה משותפת; והן בנושאים הקשורים בחיזוק החוסן האזורי והצמחת הגליל המזרחי  יתרון לגודל

  .ובמיוחד בנושאים הקשורים בשיפור איכות החיים של התושבים ויצירת מאזן הגירה חיובי אל האזור

גליל בפורום ראשי הרשויות כחלק ממיזם האשכולות הארצי ומהווה את הזרוע הביצועית של הוקם  האשכול .1.4
  המזרחי והגולן. 

 רשויות בסך הכול לפי הפירוט הבא:  18 איגודחברות ב .1.5

חצור , זנגריה-טובא , ראש פינה, יסוד המעלה, קצרין, מטולה ,צפת, קריית שמונהארבע עשרה רשויות מקומיות: 
 ג'ר ומסעדה., מג'דל שמס, בוקעתא, עין קיניה, עגוש חלב, הגלילית

 .מבואות החרמוןו מרום הגליל, גולן, הגליל העליוןארבע מועצות אזוריות: 

 מהות המכרז .2

, (AC) איטיות טעינה עמדות של ותחזוקה אספקה, הקמה, תכנון האשכול פונה בזאת לקבלת הצעות לביצוע עבודות .2.1
 באיגוד החברות הרשויות שיפוט בתחום ציבוריים בשטחים חשמליים ואולטרה מהירות לרכבים(  DC) מהירות

 מזרחי, הכל כפוף ובהתאם לאמור להלן במסמכי המכרז והסכם המכרז המצורף כחלק בלתי נפרד.  גליל ערים
 

, היקף ההתקשרות המצטבר הכולל עם כל הזוכים 1955-)ג( לחוק איגודי ערים, תשט"ו 2ד17בהתאם להוראות סעיף  .2.2
סכום " - )להלןלכל רשויות האשכול   ₪20,000,000 של סך על יעלה  לא תקופות אופציה, כולל גם יחד על פי המכרז
. אין בנתונים אלה משום התחייבות מצד האשכול ורשויותיו לרכוש את הכמויות הנ"ל או "(ההתקשרות המירבי

 את חייבל בכדי אלו בהערכות חלק מהן. נתונים אלה מוצגים לשם הערכה בלבד ולא לשום מטרה אחרת ואין
 במכרז המשתתפים מצד כלשהן אחרות או כספיות לתביעות עילה ליצור כדי מהן כלשהי בסטייה יהיה ולא האשכול

בו. מובהר בזאת כי רק רשות בעלת הרשאה תקציבית/ תקציב מאושר לביצוע העבודות תהיה  הזוכ/ים מצד או/ו
 רשאית לעשות שימוש במכרז זה ולהתקשר עם הזוכה/ים. 

 

http://eastgalil.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A9_%D7%97%D7%9C%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
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מובהר בזאת כי המכרז הוא מכרז מסגרת ומודגש בזאת כי האשכול אינו מתחייב להיקף כלשהו ו/או בכלל של  .2.3
רשויות שיבחרו להצטרף למכרז ולקבל את השירותים מהזוכה/ים ולמען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין במכרז זה 

 כל רשות, ככל שתבחר להצטרף להסדר. כדי ליצור מצג כלשהו בנוגע לכמות רשויות שיצטרפו ו/או מועד הצטרפות 
 

או בכלל לא והאשכול  -למען הסר ספק מובהר ומודגש כי הצטרפות רשויות להסדר יכולה להיות גם באופן הדרגתי  .2.4
 , ככל שיבחרו להצטרף. קבלת שירותים ע"פ מכרז זהב להיקף כלשהו של רשויות שיצטרפו לימחו ואינ

 
שיצטרפו לאשכול בעתיד ו/או תאגידים עירוניים של רשויות אלו יהיו רשויות החברות באשכול ו/או רשויות  .2.5

רשאיות להצטרף להסדר ולחתום על הסכם עם מי מהזוכים בהתאם למנגנון הבחירה הקבוע במכרז וזאת לתקופה 
חודשים ממועד פרסום תוצאות המכרז. מובהר בזאת כי הצעות המציעים הזוכים יחייבו את המציעים  60של עד 

  . ם לתקופה כאמורהזוכי
מחירי ההצעות יוצמדו למדד המחירים לצרכן בהתאם למדד הידוע במועד  1/2025החל משנת כי עם זאת יובהר, 

ביחס לרשויות חדשות אשר יבקשו להצטרף להסדר נשוא המכרז משנה זו אך ורק  וזאת ההתקשרות עם הזוכה,
 ואילך. לא תבוצע הצמדה רטרואקטיבית.

בפרט למעט  1/2025תשולם כל תוספת מעבר לכך בכלל ו/או ביחס לרשויות שהצטרפו לפני  למען הסר ספק, לא
  מע"מ והצמדה למדד החל משנת ההתקשרות השנייה כמפורט בהסכם המכרז.

 

הגשת הצעה למכרז מהווה הסכמה מפורשת לכך שהמציע הזוכה מקבל על עצמו לבצע את העבודות בכל היקף,  .2.6
 ובכלל זה בכל רשות ו/או תאגיד עירוני אשר יחליטו להצטרף למכרז, וזאת בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות.  

 
רשאים לפעול בכל הליך חוקי לקבלת יהיו  -וכן האשכול  עצמו   הרשויותמודגש בזאת כי מבלי לגרוע מן האמור  .2.7

השירותים, לרבות מכרזים נפרדים / הליכי הצעות מחיר וכיו"ב, בשים לב לתוצאות המכרז ו/או היבטי מימון ו/או 
כל שינוי ככל שיחול בעתיד. בחתימת הסכם מצהיר הזכיין כי ידוע לו שאין כל התחייבות לקבלת שירותים ממנו 

ככל שלא ידרשו ממנו שירותים ו/או שירותים  מי מטעמודרישה כנגד האשכול  ו/או  והוא לא יעלה כל טענה ו/או
 בהיקף כלשהו.  

 
בכל מקרה בו רשות תבקש להצטרף להסדר נשוא המכרז, ייחתם הסכם המכרז בין האשכול, הרשות והזכיין  .2.8

  .הינה כמפורט בהסכם המכרז ההתקשרות תקופתהרלוונטי. 
 

ליישובי מבלי לגרוע מן האמור ומבלי שהדבר יהווה התחייבות מצד האשכול, יצוין כי בשלב זה החברה הכלכלית  .2.9
"(, הביעה רצון לבצע את העבודות נשוא המכרז, חכ"ל גולןהפועלת בתחומי המועצה האזורית גולן )להלן: "הגולן, 

כלכלי  פיתוח המונעים תקציביים חסמים בעלי םפרויקטי ויישום בביצוע וזאת לנוכח זכייתה ב"קול קורא לתמיכה
 מגזר – 2021 החברתית לשנת ובפריפריה בנגב, בגליל מקומיות רשויות ואשכול מקומיות לרשויות אזורי או מקומי
"(, אשר פורסם ע"י המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל. קו"ק חסם תקציביהדרוזית" )להלן:  חברה וה יהודי

שעל הזכיין גולן תבחר להצטרף להסדר נשוא המכרז ולחתום על הסכם עם מי מזכייני המכרז, הרי  ככל וחכ"ל
ועל המציעים לקחת עובדה זו בחשבון בהגשת  –3/2023יאוחר מחודש  לאהאמור יהיה להתחיל בביצוע העבודות 

 הצעתם. 
מבין ההצעות שידורגו במקומות הגבוהים ביותר, בשים לב לכמות ההצעות  מספר זוכיםהאשכול יהיה רשאי לקבוע  .2.10

 להלן. 4שיוגשו. חלוקת העבודה בין הזוכים במכרז תבוצע בהתאם להוראות סעיף 
(. הניהול דמי -)להלן  מאושר חשבוןמכל  %3בשיעור של  ניהול דמי אשכולישלם ל מהזוכים אחד כל כי מובהר  .2.11

 . הניהול דמילקזז מכל תשלום המגיע לו את  לאשכול הוראה בלתי חוזרתנותן בזאת  המציעבהגשת הצעתו למכרז, 
   - חיצונימימון  .2.12

עבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת מימון המובהר בזאת לידיעת כל המשתתפים במכרז, כי ביצוע  .2.12.1
מטעם הרשויות החברות באשכול, שתקציבן לצורך מימון השירותים נסמך בין השאר על חיצוני 

הרשאות תקציביות מטעם משרדי ממשלה ו/או הלוואות ו/או מימון פנימי מתקציבים שוטפים או 
 .(המימון החיצוני - )להלןתב"רים 

כולן ו/או  ו העבודותלא יתבצע ו/או חלקוכי בהעדר קבלת המימון החיצוני כאמור בהקשר זה מובהר  .2.12.2
יהיה המזמין רשאי לבטל את ההסכם או לבצע רק חלק  –חלקן, ובכל מקרה בו יתקבל מימון חלקי 

 מהעבודות.  

ככל  האשכול ו/או מי מטעמו,למציע הזוכה לא תהיינה כל טענות או דרישות או תביעות כלשהן כנגד  .2.12.3
  מכל סיבה שהיא.ו/או חלקו שלא יתקבל המימון החיצוני 

 

 תיאור העבודות .3
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 "(המזמין)להלן: " המזמיןהגוף הקבלן הזוכה יתכנן, יציב יקים ויפעיל עמדות טעינה בהיקף ובמיקום שיקבע על ידי  .3.1
העבודות יתבצעו באתרים שונים בתחום שיפוט במסגרת הזמנה/הזמנות עבודה שיימסרו לזוכה ע"י המזמין. 

  השירותים מהקבלן.הרשויות החברות באשכול ואשר יבחרו לקבל את 

המזמין יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע את כל עמדות הטעינה ו/או חלקן ו/או לקבוע שלביות להקמת עמדות  .3.2
 הטעינה.

על הקבלן יהיה לפעול בעצמו לקבלת היתר בנייה לעמדות, והוא לא זכאי לכל תשלום עבור כך מעבר להצעתו במכרז/  .3.3
יע לקבלן בכל הנדרש בנושא זה אולם אין בכך כדי לגרוע מאחריות הקבלן יסיהמזמין הליך התמחרות ככל ויינקט. 

 כאמור. 

העבודות יבוצעו במסגרת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת ע"י הגורמים המוסמכים ברשות, במסגרתה יפורטו אבני  .3.4
כל עוד הרשות לא קבעה אחרת, אבני הדרך לתשלום יהיו בהתאם  הדרך לתשלום והתוצרים הנדרשים בכל אבן דרך.

לקבוע אבני דרך שונים . למען הסר ספק, יובהר כי הרשות תהיה רשאית בהסכם המכרז המצ"ב כנספח ב'למפורט 
 , בכפוף לפירוט אבני הדרך בהזמנת העבודה כאמור.בהסכם המכרזנים מאלו המצוי

תאם לאבן הדרך אותה הוא ביצע בפועל, בכפוף להגשת מלוא התוצרים עליהם התשלום לו יהיה זכאי הזוכה יהיה בה .3.5
תורה הרשות ולעמידת הזוכה בהוראות ההסכם על נספחיו. לא יבוצע תשלום עבור אבני דרך שלא בוצעו ו/או לא 

 נדרשו בפועל.

 ציבוריות כלשהן תרשויוחח"י ו/או במקרה של עיכוב בתחילת ביצוע העבודות בנסיבות הקשורות בדרישות מטעם  .3.6
בעניין זה. מבלי לגרוע מן האמור תהיה כל טענה כלפי המזמין ובכלל זאת בעיכוב בהוצאת ההיתר, לקבלן הזוכה לא 

שמורה הזכות שלא להזמין את העבודות מהקבלן הזוכה, בנסיבות הקשורות לדחיית הבקשה  למזמיןמובהר כי 
 שיקול דעתו, אף במקרה בו נחתם הסכם התקשרות עם הזוכה. להיתר בנייה ו/או לעיכוב במתן ההיתר, וזאת לפי

האתרים השונים בהם יתבצעו העמדות יועמדו לרשות הזוכה לצורך ביצוע העבודות בלבד.  לוח הזמנים לביצוע  .3.7
העבודות הינו כמפורט במפרט הטכני, אלא אם המזמין יורה אחרת במסגרת הזמנת העבודה. הוראות ההסכם 

יחולו על כל עמדת טעינה לגביה הוצאה הזמנת עבודה. הקבלן לא יתחיל בביצוע עבודה כלשהי  והמפרטים הטכניים
 זולת ככל שהתקבלה הזמנת עבודה כאמור.  –ביחס לעמדת טעינה כלשהי 

 
 אהזוכה יזמין מחברת החשמל את חיבורי החשמל הנדרשים להזנת עמדות הטעינה שיתקין, וייש חיבורי החשמל: .3.8

הנובעות מהתקנת חיבור החשמל כאמור, לרבות מדידות, תכנון, עבודות הנדסיות, שיקום ובדיקות,  בכל העלויות
בהתאם למיקומים  תוקם הזוכההתקנת פילר, עד לאישור ותחילת הזנה בפועל ע"י חברת החשמל. כל עמדה שיקים 

חיבור  בתיאום עם המזמין.לחיבור בשטח של חברת החשמל ותוזן באופן בלעדי ובהתאמה  עליהם יורה המזמין 
החשמל יזין אך ורק את עמדות הטעינה ו/או ציוד חשמלי אחר הקשור בהפעלתן באופן ישיר ואשר הוקמו במסגרת 

 מכרז זה. כל זאת, אלא אם יוסכם אחרת בין הצדדים, במפורש ובאופן פרטני לכל אתר. 
בלת החזר מהמזמין עבור התשלום בו נשא בכפוף להצגת אסמכתאות בדבר התשלום בפועל, יהיה הזוכה זכאי לק

 כאמור, בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם המכרז.עבור חיבורי החשמל 
 על וישולמו יוטלו החיבור הגדלת בגין העלויות כל, קיים לחיבור התחברות תאושר אם כי, מובהריחד עם זאת, 

 .הזוכה

יהיה רשאי המזמין לגרוע אתר זה ממצבת האתרים  –פתיחת הזמנה עבור אתר מסוים  ולא אושרה ע"י חח"י יהה .3.9
לגביהם הוזמנה העבודות ולבחור אתר חלופי במקום האתר האמור, לגביו יבוצעו העבודות או לא לבחור אתר חלופי 

מעבר לתשלום  כלל. נבחר אתר חלופי, יבוצע לגביו תכנון בהתאם להוראות ההסכם על נספחיו ללא תשלום נוסף
 ששולם לזוכה בעד תכנון האתר המקורי.

, בהתאם להצעת  רכיבים הכלולים בכתב הכמויותבכפוף לביצוע בפועל ותעמוד על מחירי התשולם התמורה לזוכה  .3.10
 המחיר במכרז/ תוצאות הליך התמחרות כמפורט להלן.

תכנת מחשב ו/או וכן  שליטה ובקרה דשבורד למזמיןהקבלן יספק הזוכה יספק למזמין בתקופת ההפעלה,  .3.11
 כמפורט במפרט הטכני.אפליקציה, המאפשרת לבעלי המערכת ניטור ומעקב 

התשלום הנדרש בגין פעולת  שירותי גבייה שלשירותי ההפעלה והתחזוקה כוללים גם שימת לב המשתתפים כי  .3.12
. ., כמפורט במפרט הטכניעצמו הזוכהאפליקציה ומערכת הבילינג של מכירת החשמל לצרכן, זאת באמצעות 

. אחת לחודש יועברו הכספים אל המזמין בניכוי עמלת סליקה הזוכההכספים יכנסו לחשבון יעודי אשר ייפתח ע"י 
 .בהליך התמחרות ככל ובוצע /במכרז הזוכה במסגרת הצעת שהוצעבשיעור 

  

 

 -יחולו גם כלל ההוראות שלהלן  , ככל והעבודות יוזמנו על ידה,בכל הנוגע לביצוע העבודות עבור חכ"ל גולן .3.13

 ,כמו כן, מבלי שהאשכול יהיה צד להסכם זה. הסכם המכרז ייחתם בין חכ"ל ובין הזכיין הרלוונטי .3.13.1
ההתחשבנות תבוצע במישרין בין חכ"ל ובין הזכיין, ללא מעורבות של האשכול.  בד בבד עם החתימה 

 למסמכי המכרז. 1ג'המצ"ב כנספח , יחתמו חכ"ל והזכיין על נספח ההתאמות המכרזעל הסכם 
לחלופין יהיו רשאים הצדדים לחתום על הסכם נפרד, אשר יכלול את הוראות הסכם המכרז בהתאמות 

 .1הנדרשות בהתאם למפורט בנספח ג'



 מתוקנת לאחר הליך הבהרותחוברת 

 

6 

 

העבודות יבוצעו במסגרת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת ע"י הגורמים המוסמכים בחכ"ל, במסגרתה  .3.13.2
 הנדרשים בכל אבן דרך.התוצרים ויפורטו אבני הדרך לתשלום 

 

העבודות יבוצעו בהלימה להוראות קו"ק חסם תקציבי המצ"ב כנספח גלמסמכי מכרז זה; עמידת  .3.13.3
 הקבלן הזוכה בדרישות הקו"ק מהווה תנאי מהותי בהתקשרות חכ"ל גולן עם הקבלן הזוכה.

ה בכל דרישות ההסכם, בהגשת הצעה במכרז מצהיר המציע כי ידוע לו כי קבלת המימון מותנית בעמיד .3.13.4
והוא לא יעלה כל דרישה ו/או  המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגלילהוראות הקול הקורא והנחיות 

 טענה כנגד חכ"ל גולן ו/או המשרד. 

למסמכי המכרז. יובהר כי המדובר באומדן  ג'האתרים בהם יבוצעו העבודות הינם כמפורט בנספח  .3.13.5
. יובהר כי ככל והמזמין להוסיף ו/או לגרוע אתרים מרשימה זו בלבד וכי המזמין יהיה רשאי לשנות,

בלבד ידרוש שינוי ו/או העתקת עמדת טעינה שהותקנה, אזי המזמין הוא שיישא בעלות השינוי, ו
יגיש הצעת מחיר לאישור המזמין טרם ביצוע השינויים ו/או העתקה, ובכפוף להוצאת הזמנת  שהזוכה

 י חתימה מטעם המזמין.עבודה מאושרת וחתומה ע"י מורש

התכנון והתשתית עבור האתרים יבוצעו במקביל, אולם חיבור העמדות לחשמל בכל אתר יבוצע  .3.13.6
 בהדרגה, כך שבכל חודש יחובר אתר אחר והכל בכפוף ללוח הזמנים שיקבע ע"י חח"י.

 למסמכי המכרז. ג'לו"ז לביצוע יהיה בהתאם לאמור בנספח  .3.13.7

 
למשך תקופת ההתקשרות,  המזמיןחוזי החשמל של חיבורי החשמל המזינים את עמדות הטעינה יהיו על שמו של  .3.14

 והוא יהיה האחראי הבלעדי על תשלום חשבונות החשמל ו/או כל חיוב אחר בגינם. 
 . יקבעו ע"י המזמין ע"פ שיקול דעתו הבלעדי – תעריפי שירות טעינה .3.15
כפולות. רשות אשר תבקש להזמין מהזוכה עמדות  מסוג עמדות עמדות טעינה איטיותמובהר כי במכרז זה כלולות  .3.16

ות תהיה רשאית לעשות כן בכפוף להוצאת הזמנת עבודה. התשלום לו יהיה זכאי הזוכה עבור בודד איטיות טעינה
 . לא כולל מע"מ ₪ 0006,תכנון, הקמה ואספקה של עמדה כאמור יעמוד ע"ס של 

 

תנאי ותקופת ההתקשרות עם הזוכה יהיו ע"פ תנאי המכרז והסכם המכרז המהווה חלק בבלתי נפרד ממסמכי  .3.17
 המכרז. 

 
 חלוקת העבודה בין הזוכים במכרז .4

ככל שרשות מסוימת תבקש להצטרף להסדר ולבצע את העבודות באמצעות הזכיינים במכרז זה, תערך פניה לזכיינים  .4.1
הליך  -לקבלת הצעת מחיר ספציפית עבור הרשות, בהתאם לדוגמא המצ"ב כנספח למסמכי המכרז )להלן

 (.  פנייה יכול שתבוצע ע"י הרשות בעצמה או באמצעות האשכול.ההתמחרות
וכל מידע רלבנטי נוסף בהתייחס לרשות. במידת  , לו"ז לביצוע, אבני דרך לתשלוםכלול את דרישות הרשותהפניה ת .4.2

 הצורך, יערך סיור קבלנים לזכיינים הרלבנטיים בתחום שיפוט הרשות. הפניה תבוצע ע"י האשכול או הרשות.
עלה על המחיר המוצע ע"י הזכיין המחיר לא י –הזכיינים יתבקשו לנקוב במחיר המוצע על ידם לביצוע העבודות  .4.3

 אינו כאילו יראה הצעה יגיש שלא . כן יידרשו הזכיינים לציין את זמינותם לביצוע העבודה. זכייןבמסגרת המכרז
יובהר כי בין אם לא הוגשה הצעת מחיר בהליך ההתמחרות  ,זאת עם יחד. זו לעבודה בהתמחרות להשתתף מעוניין

לאשכול הזכות לחייב את הזכיין לבצע את העבודות במחירים  –ובין אם הוגשה הצעת מחיר הגבוהה ממחירי המכרז 
 ידו במכרז.  -שהוצעו על

שהרשות תחליט  ככל, המוזמנות העבודות את לבצע ייבחר, ביותר הנמוכה תהא הפניה במסגרת הצעתו אשר הזכיין .4.4
 להציע הזכיינים יידרשו - זהה יהיה מהזכיינים אחד כל ידי-והסכום הזול ביותר שיוצע על בפועל. היה ביצוען על

 המשך האשכול לערוך רשאי - זהה הסכום יהיה ושוב ובמידה כאמור נוהל אותו פי-על נוספת כספית הצעה
 .המזמין שייקבע ובמועד באופן - הזכיינים בין הגרלה או התמחרות

מובהר בזאת כי האשכול לא חייב לנקוט בהליך ההתמחרות וניתן יהיה לבצע חלוקה של העבודות בין הזכיינים ע"פ  .4.5
צרכי ודרישות הרשות הספציפית שתבקש להצטרף להסדר, תוך שיילקחו בחשבון שיקולי זמינות/ יעילות ושיקולים 

בכלל זאת האשכול יהיה רשאי  ההצעה הזולה מבין ההצעות הזוכות. כספיים, תוך מתן עדיפות/ יתרון לזכיינים בעלי
לפצל את העבודות בין הזוכים השונים, כך שהעבודות ביחס לסוג מסוים של עמדות יוזמנו מזוכה אחד והעבודות 

 .ביחס לסוג אחר של עמדות יוזמנו ממציע אחר
  –על אף האמור לעיל, מובהר בזאת  .4.6

תהיה רשאית לפסול ולא לקבל הצעה מזכיין אשר לרשות המקומית האשכול ו/או הרשות המקומית  .4.6.1
ו/או לאשכול ניסיון שלילי עמו או עם הקבלן המוצע מטעמו, ככל והוצע במסגרת המכרז, במהלך 

 השנתיים האחרונות שקדמו למועד ההתמחרות.
לקרבה  הרשות המקומית תהיה רשאית לפסול ולא לקבל הצעה של זכיין אשר בהתאם להצהרתו בנוגע .4.6.2

 משפחתית קיימת מניעה חוקית להתקשרות עמו. 
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  –נקבע זכיין כזוכה בהליך התמחרות, יידרש הזכיין  .4.7
לא יאוחר  -לחתום על הסכם מול המזמין )רשות/תאגיד עירוני(, בנוסח המצ"ב כנספח למסמכי המכרז  .4.7.1

 ימים ממועד דרישה.  7מתוך 
 למסור למזמין אישור ביטוחים כנדרש בהסכם ובמכרז או בהתאם להוראות יועץ המזמין.  .4.7.2
 למסור למזמין ערבות ביצוע בהתאם להוראות ההסכם. .4.7.3
להתחיל בביצוע העבודות לא יאוחר מהמועד שנקבע בצו התחלת העבודה ולבצע את העבודות בהתאם  .4.7.4

 להוראות ההסכם והנחיות המזמין. 
תחייבויותיו לעיל, יהיו האשכול ו/או המזמין רשאים למסור את ביצוע העבודות לא ביצע הזוכה את ה .4.7.5

 למציע אחר.  
 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .5
 

 המפורטים להלן: המצטבריםרשאים להשתתף במכרז, מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז, בתנאים 
 מציע אשר צרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בהתאם להוראות המכרז להלן.  .5.1

 

 המעידה על רכישת חוברת המכרז. קבלההמציע צירף  .5.2
 

שכללו  שני פרויקטיםועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, לפחות  2018במהלך השנים  השליםהמציע  .5.3
עמדות טעינה ציבוריות איטיות  25, של לפחות לכל פרויקט לפחותחודשים  12תכנון, הקמה והפעלה רצופה במהלך 

 )כלומר בכל הפרויקטים הנ"ל יחדיו(. ומהירות
  בסעיף קטן זה :

"השלים" משמעו חיבור כל עמדות הטעינה בפרויקט לרשת החשמל וקבלת אישור מזמין העבודה כי העמדות הופעלו 
 לשביעות רצונו.  

 מדות טעינה במרחב הציבורי שנועדו לשמש את הקהל הרחב לצורך טעינת רכב חשמלי. ע –"עמדות טעינה ציבוריות" 
טעינה בתשלום של רכבים חשמליים על בסיס מנויים ולקוחות מזדמנים וחיוב  -"הפעלת עמדת טעינה ציבורית"

מיכה מרחוק באמצעות אפליקציה ו/או כרטיס חכם ו/או כרטיס אשראי בעמדה נגישה לציבור הרחב, לרבות ת
 שעות ביממה. 24/7באמצעות מוקד טלפוני הפעיל 

 
 :הבאים המסמכים את לצרף המציע על, דלעיל האמורות הדרישות הוכחת לשם

 למסמכי המכרז כשהוא מלא וחתום. 1נספח א' •

 .במסגרת תנאי הסף על ביצוע העבודותהמוצגות אישורים או המלצותניתן לצרף  •
 

מעבודות תכנון, הקמה והפעלה של עמדות טעינה, במהלך ₪ מיליון  10-שלא יפחת מ מחזור כספיהמציע הינו בעל  .5.4
 .במצטבר 2022, 2021, 2020, 2019השנים 
 . רגל פשיטת או/ו נכסים כינוס או/ו פירוק או/ו מחיקה בהליכי נמצא אינו המציע - בנוסף

 למסמכי 2'א כנספח ב"המצ בנוסח ח"רו המציע הצהרה מטעמו ואישור יצרף, שלעיל הסף בתנאי עמידתו להוכחת
 .אחר בנוסח ח"רו אישור לצרף ניתן. המכרז

 

 המציע הינו ספק מורשה מטעם יצרן עמדות הטעינה המוצעות ומערכת הניהול המוצעת. .5.5
 יודגש כי אין הכרח כי עמדות הטעינה האיטיות ועמדות הטעינה המהירות יהיו מבית אותו יצרן.  

 אסמכתאות תקפות המעידות כי הוא ספק מורשה כאמור.על המציע לצרף להצעתו 

"מיקומים" מיקומים, בארץ או בחו"ל.  150 -המוצע בהצעת המציע הותקן לכל הפחות ב כל דגם של כל עמדת טעינה .5.6
 משמע עמדות שהותקנו והופעלו, גם אם באתר אחד.

 .1א'למלא את ההצהרה הנדרשת בנספח  המציע על, דלעיל האמורות הדרישות הוכחת לשם

למסמכי המכרז,  ב'עומדות בכל תנאי המפרט הטכני כמפורט בנספח  עמדות הטעינה המוצעות על ידי המציע במכרז .1.1
 ובעלות התקינה הנדרשת.

 יש לצרף מפרט טכני לעמדה המוצעת וכן אישור תקן.
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הנדסאי חשמל או מהנדס חשמל, אשר ישמש כאיש המציע מעסיק )כעובד שכיר( לפחות עובד אחד בעל השכלה של  .1.2
 "(. מנהל הפרויקט" קשר טכני לרשות )להלן:

 תעודות העתק וכן לצרף המציע מטעם הטכני הקשר איש פרטי את 1למלא בנספח א' יש האמור להוכחת
 המציע. של שכיר כעובד מועסק ל"הנ כי ח"רו אישורו הנדסאי/מהנדס רישיון, השכלה

 
 המציע יצרף, שלעיל הסף בתנאי עמידתו להוכחתלעובד ו/או חבר מועצה באשכול. ית תקרבה משפחנעדר המציע  .1.3

 .המכרז למסמכי  1א' כנספח ב"המצ בנוסח הצהרה
 

 תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה! -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור 
מסמכים, לרבות ביחס לבחינת המזמין שומר על זכותו לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או 

 .עמידת המציע בתנאי הסף
 

 המכרז להגשת ומסמכים אישורים .2

 המפורטים להלן. האישורים ו לצרף להצעתו את כל המסמכים המשתתףעל מבלי לגרוע מהאמור בתנאי הסף לעיל, 

אופן מסודר ותוך הפרדתם זה מזה בניילוניות/חוצצים. עותק הפיסי בנא להגיש את המסמכים ב
על כל מסמך/חוצץ נא לרשום בבירור את מספר הסעיף הרלוונטי לעיל/להלן אליו מתייחס 

 . , וכיו"ב(4.3, 23., 13.המסמך/אישור )קרי, 

 הצעתם.  המשתתפים מתבקשים להניח את הערבון בצמוד להצעה הכספית, בסוף מסמכי

 

יאושר  –כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע. נדרש אישור רו"ח / עו"ד למסמך כלשהו  .2.1
 המסמך כנדרש. 

 לעיל.  5 מסמכים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאים הכלולים בסעיף .2.2

שימת לב המשתתפים  – לרבות תכנית עבודהמסמכים הנדרשים לצורך ניקוד איכות ההצעה  .2.3
 להלן. 8ורט בסעיף למסמכים הנדרשים כמפ

משתתף המדווח בתיק איחוד יצרף  עוסק מורשה לצרכי מע"מ. המשתתףתעודה בדבר היות  .2.4
בנוסף לתעודה הנ"ל גם אישור של רו"ח/רשויות המס בדבר הכללתו בתיק המאוחד של העוסק 

 הרשום בתעודה הנ"ל. 

הכנסות לרשויות  על ניהול פנקסים כחוק ועל דיווח, אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון .2.5
 .1976 –המס, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך. .2.6

, לעניין רישום המציע כדין כתאגיד פעיל וקיים הצעה והתחייבותאישור עו"ד, בשולי כתב  .2.7
דין לצורך  בישראל, לקבלת כל ההחלטות הדרושות לפי מסמכי ההתאגדות של המציע ולפי כל

הגשת הצעת המציע במכרז, ולאישור חתימת מסמכי המכרז על ידי מורשי החתימה של המציע 
 .באופן המחייב את המציע לכל דבר ועניין בקשר למכרז זה והוצאתו לפועל

 יש לצרף:  – תאגיד הנו שהמשתתף ככל .2.8

 תעודת התאגדות מהרשם הרלוונטי )רשם החברות, רשם השותפויות וכו'(; .2.8.1

 .תמצית דו"ח מעודכן על פרטי התאגיד מרשם התאגידים הרלוונטי .2.8.2

  יש לצרף להצעה צילום ת.ז. –( מורשה עוסק) יחיד הינו שהמשתתף ככל .2.9

רשאי לצרף להצעתו אישור רו"ח וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת  – אישה בשליטת עסק שהוא מציע .2.10
הגשת הנוסח הנדרש עד למועד האחרון להגשת הצעות -העסק. על אף כל הוראה אחרת במכרז, אי

ולא תתאפשר הגשת אישור כאמור לאחר מועד הגשת תחשב כוויתור מצד המציע על העדפה כאמור 
 .ההצעות

  - זה סעיף לעניין
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 נשים עם יחד או לבד, לה יש ואשר, בו בשליטה מחזיקה אישה אשר עסק –" אישה תבשליט עסק"
 ; אישור ההגדרה של( 2)-ו( 1) פסקאות הוראות שהתקיימו ובלבד, פעילותו את לכוון היכולת, אחרות

 אף התקיים לא וכי בשליטה מחזיקה אישה מסוים בעסק כי חשבון רואה של אישור –" אישור"
 : מאלה אחד

 זוג ובן, צאצא,  הורה,  אח, זוג בן) קרוב אינו הוא - אישה שאינו משרה נושא בעסק מכהן אם   ( 1)
 ;בשליטה המחזיקה של( צאצא או הורה, אח של

 ;בשליטה   המחזיקה של קרובים הם אין - נשים אינם מהדירקטורים שליש אם(  2)

 או במישרין, אחרות נשים עם יחד או לבד, מחזיקה אשר בעסק משרה נושאת –" בשליטה מחזיקה"
 ;בעסק השליטה אמצעי של סוג מכל 50%-מ בלמעלה, בעקיפין

 ממלא וכל, ראשי עסקים מנהל, כללי למנהל סגן, כללי למנהל משנה, כללי מנהל –" משרה נושא"
 ;שונה תוארו אם אף בעסק כאמור תפקיד

 פי על לציבור הוצאו ולא בבורסה למסחר רשומות אינן שמניותיה בישראל הרשומה מזמין -" עסק"
 ;בישראל הרשומה שותפות או, תשקיף

העתק של כל הנספחים הנכללים במסגרת מסמכי המכרז, לרבות תשובות הבהרה ככל שהופצו בקשר  .2.11
 עם המכרז כשהם חתומים ע"י הקבלן, מאושרים ומאומתים כדין.

המכרז. הצעה שתוגש ללא המסמכים יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעת המציע וכל מסמכי 
לפנות  ושומר על זכות אשכולתהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה. על אף האמור, ה -המבוקשים כאמור 

 למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות ביחס לבחינת עמידה בתנאי הסף.

להגיש מסמכים נוספים, הן לעניין בחינת עמידתם של המציעים  היה רשאי לדרוש מהמציעיםי אשכולה
 בתנאים המקדמיים והן לבחינת המציעים באופן כללי.

יצורפו אף כנספחים לחוזה שיחתם בין המציע הזוכה  -כל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו כאמור לעיל 
מסמכים אלו מהווים חלק בלתי המציע מצהיר כי ידוע לו כי הנתונים והמידע הכלולים ב -ובין המזמין 

 נפרד של הצהרות המציע בכל הקשור לידע, ליכולת, לאמצעים ולכישורים הדרושים לצורך ביצוע העבודות.

 בטחונות .3

 ערוכה לטובת המזמין, ,בלתי מותניתשהוצאה לבקשת המציע, להצעתו ערבות בנקאית  יצרףכל משתתף  .3.1
  (.הערבות הבנקאית להצעה - )להלן ש"ח 10,000ך של בס ,מסמכי המכרזל 6נספח א'דוגמת בנוסח 

 ה שללדרוש הארכהמזמין רשות בידי ה .2023622.עד ליום לפחות  ,בתוקף אהערבות הבנקאית להצעה תה .3.2
 .לעשות כן חייב יהיה חודשים נוספים והמציע 3למשך הבנקאית להצעה ערבות התוקף 

קבל ערבות גם בנוסח אחר, ובלבד שהערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית, לפירעון לפי דרישה מזמין יה .3.3
 .בהוראות שלעילכאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו 

 12לאחר קביעת זוכים תישאר ערבות ההצעה בידי האשכול, ותוארך בהתאם לדרישות האשכול למשך  .3.4
הערבות תשמש להבטחת  .ודשים ממועד הזכייה במכרזח 60לתקופה של , כך שתהא בתוקף עתבכל  חודשים

עמידת כל זוכה בהתחייבויותיו לפי מכרז זה, לרבות לצורך ביצוע עבודות מקום בו הוצא צו התחלת עבודה. 
 מובהר כי בנוסף יידרש כל זוכה לו יוצא צו התחלת עבודה למסור ערבות ביצוע לרשות. 

לא עמד בהתחייבויותיו ציע כל אימת שהמ חילוט הערובה או חלקה,להורות על  ועדת המכרזים תהיה רשאית .3.5
 על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו:

 הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .3.5.1

 הוא מסר מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. .3.5.2

חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות  הוא .3.5.3
 במכרז.
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ן תנאי אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שה .3.5.4
הגשת ביטוחים או ערבויות או -, לרבות במקרה של איעמומוקדם ליצירת ההתקשרות 

 עבודה וכיו"ב.  חתימת חוזים, אי ביצוע עבודות לאחר צו התחלת-אי

הזוכה סירב לבצע את העבודות ו/או התעכב באופן בלתי סביר בביצוען ו/או בוטל אם  .3.5.5
  .רישיונו וכיו"ב נסיבות המונעות את ביצוע העבודות

להשמיע את טענותיו  לזוכהמובהר כי, חילוט ערבות כאמור לעיל ייעשה לאחר מתן הזדמנות 
בדבר עילת חילוט הערבות. ובכל מקרה, שיקול הדעת בנוגע לחילוט הערבות מסור לידיו של 

 המזמין בלבד.

  -הצעת המחיר  .4

על המציע למלא בכתב הכמויות את מצ"ב כנספח למסמכי המכרז טופס הצעת מחיר הכולל כתב כמויות.  .4.1
שימת לב המציעים לכך  . , לא כולל מע"מבכתב הכמויות המחיר המוצע על ידו ביחס לכל הרכיבים הכלולים

שיש למלא הן את המחיר המוצע ליחידה אחת, הן את המחיר המשוקלל )במכפלת הכמויות המפורטות( והן 
 את סך כל המחיר לכלל ההצעה.

יהיה  -כי בכל מקרה בו תהיה סתירה בין המחיר לרכיב אחד ובין המחיר המשוקלל ו/או סך כל המחיר  יובהר .4.2
 רשאי האשכול לבחור באפשרות הזולה יותר וזו תחייב את המציע.

כי ככל שתוגש הצעה חסרה, האשכול שומר על זכותו שלא לפסול על הסף הצעה זו, אלא לקבוע בעצמו  יודגש .4.3
 במחיר שייקבע ע"י האשכול.  בצע את העבודהכיב החסר והמציע יהיה מחויב לאת המחיר ביחס לר

הצעת המחיר כוללת את כל העלויות הכרוכות בביצוע העבודות נשוא המכרז וההסכם, לרבות עלויות התקנת  .4.4
עמדות הטעינה מכל מן וסוג שהוא, ובכלל זאת עלויות התכנון, תשתיות וארון למונה חשמל, עבודות חשמל, 

ירה, הנחת תשתית חשמל, עמדת הטעינה, שילוט וסימון, נקיון והכנת האתר להקמת העמדה, וכן חפ
תשלומים, מיסים, אגרות, היטלים, תשלומי חובה אחרים קיימים או עתידיים הכרוכים בבקשת וקבלת 

 וכיו"ב.  האישורים מכל רשות מוסמכת

ע"פ המחיר המוצע )וכמפורט להלן( וזאת  –םכמו כן מובהר בזאת כי הזוכה /ים ידרשו לספק את השירותי .4.5
 ללא כל תוספת יוקר/ הצמדה/ העלאת מחיר וכיו"ב, זולת ככל שבהסכם המכרז נקבעו תוספות כלשהן. 

 למען הסר ספק, המחיר לא ישתנה כפועל יוצא מהיקף הרשויות / שירותים שיסופקו. 

 טופס הצעת המחיר  יש לצרף כחלק בלתי נפרד מההצעה.  את

 הוצאות המכרז .5

ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך השתתפות במכרז ו/או -כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, אשר הוצאו על .5.1
בחינת כדאיות הגשת הצעה ו/או הכנת ההצעה המכרז ו/או הגשת ההצעה למכרז תהיינה על חשבון המציע 

 בלבד ועל חשבונו.

 ו/או  זכות ו/או תביעה כנגד האשכול בעניין.למציע לא תעמוד כל עילה ו/או דרישה ו/או טענה  .5.2

 עדיפות בין מסמכים .6

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות חוזה הקבלנות ונספחיו תכרענה 
 הוראות חוזה הקבלנות ונספחיו.

 הבהרות ושינויים .7

שאלות לגב' קרן אור עזרא להפנות  ברישא למסמך זה, יהיה רשאי כל אחד מהמציעיםעד למועד שנקבע  .7.1
הבהרה בכתב בלבד, לאחר מועד זה לא תתקבלנה כל פניה. את שאלות ההבהרה יש להפנות באמצעות 

 .8200807-04ולוודא קבלה בטלפון  or@eastgalil.org.il-kerenדוא"ל 

 להלן:ש הי הדוגמפ-לבלבד ע (וורד) word ובץק בפורמטהפניות ישלחו  .7.2

 השאלה סעיף במכרז העמוד במכרז שאלה מס'

   

 

mailto:keren-or@eastgalil.org.il
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 –פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .7.3
 תחייבנה את האשכול.

האשכול יהיה רשאי, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  .7.4
המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד 

לפי ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה ו/או בדוא"ל 
 ידי המציעים בעת רכישת המכרז.-מספרי הפקסימיליה ו/או הכתובות שימסרו על

 הליך בחינת ההצעות ובחירת הזוכה/ים .8

 , ותיבחנה בשלושה שלבים: %60ואיכות  %40ההצעות הכשרות תשוקללנה לפי רכיבים של מחיר  .8.1

 בחינת עמידת המציעים בדרישות הסף של המכרז.  – שלב ראשון .8.1.1

הצעות שלא יעמדו בדרישות הסף, לא יעברו לשלב הבא. אין באמור כדי לגרוע מסמכות האשכול 
להורות על השלמת מסמכים/ לרבות מסמכים שנדרשו לצורך הוכחת עמידת המציעים בדרישות 

 הסף. 

(, לפי הפרמטרים שלהלן שייבחנו וינוקדו 0%6שקלול הצעות ברכיב האיכות  )משקל  -שלב שני .8.1.2
 -מקצועי מטעם האשכול; האשכול יהיה רשאי לכלול בצוות הבחינה גם גורמים חיצוניים ע"י צוות

 מס"ד
 ניקוד מרבי חלוקת קריטריונים אמת המידה

ניסיון מוכח של המציע בתכנון  1
ובהקמה ובהפעלה  של עמדות 

איטיות ו/או מהירות ו/או טעינה 
לרכבים אולטרה מהירות 

 2018חשמליים במהלך השנים  
למועד האחרון להגשת  ועד

 הצעות.

 

–עבור כל עמדה שתוכננה, הוקמה והופעלה על ידי המציע -
נקודה  1-איטית וינוקד המציע בחצי נקודה לכל עמדה 

 15ועד ק"ו ומעלה(  50לעמדה מהירה/ אולטרה מהירה )
 נקודות בסך הכל.

עמדות  20מציע אשר תכנן הקים והפעיל לכל הפחות  -
 או/ו עבור רשות מקומית)במצטבר(  מהסוגים הנ"ל

 נקודות. 5יקבל תוספת ניקוד של  –תאגיד עירוני 

למסמכי המכרז אודות נסיונו  1א/על המציע לפרט בנספח  -
 כאמור. האשכול רשאי לבצע בדיקות מטעמו.

 

יובהר כי ניקוד תחת אמת מידה זו יינתן אך ורק לעמדות שהופעלו 
ת החשמל וקבלת לפחות החל ממועד חיבורן לרש חודשים 12במשך 

 .אישור המזמין על השלמת התקנה

  נקודות 20

תכנית עבודה והתרשמות מיכולות  2
 המציע

 

***המזמין יהיה ראשי לזמן את 
המציעים להצגת תכנית העבודה 
והתרשמות אישית ממנהל 

 .הפרויקט

 

 

מתודולוגיית העבודה ותפיסת העולם שבה בחר המציע שתכלול 
את תכנית העבודה המוצעת למימושה, תיבחן בהתאם 

 לפרמטרים ולמשקולות שלהלן:
 

 1. לו"ז עבור תקופת הניסיון ואבני דרך לביצוע;
 2. שיטתיות; 

 3. יצירתיות ומקוריות ;
4. מגוון המתודות לשיווק הפרויקט וקידום צרכנות, התאמת 

 המערכים לקהלי יעד שונים; 
 

המציע יפרט את תכנית העבודה המוצעת ויצרף את התכנית 
 להצעתו.

 תכנית העבודה לא תעלה על 3 עמודים כולל נספחים.
האשכול יבחן את תכנית העבודה המוצעת וינקד אותה ביחס 

 לנדרש במכרז וביחס להצעות האחרות, בהתאם לשיקול דעתו.
תכנית העבודה תהווה נספח להסכם עם הקבלן ותחייב את 

 המציע. האשכול אינו מחויב לאמץ את תכנית העבודה המוצעת.
 

האשכול רשאי לזמן את המציעים לראיון אישי עם מנהליו 
הבכירים של המציע בו תוצג תכנית העבודה, תבחן יכולתו 

לעמוד מאחוריה ויתווסף פרמטר נוסף של התרשמות אישית. 

 נקודות 15
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הראיון יכול להיערך באופן פרונטלי או בהיוועדות מרחוק, לפי 
 בחירת האשכול.

 

 

מציע שכתובתו )בהתאם לכתובת עליה הצהיר המציע בנספח  מיקומו הגאוגרפי של המציע 3
א'1 למסמכי המכרז( הינה בתחומי אחת מרשויות האשכול או 

 לחלופין שיש לו סניף/ים בתחום אחת מהרשויות כאמור.

 נקודות 5

 אחרים לקוחות או המציע  של לממליצים יפנה האשכול שביעות רצון 4
 דעתו שיקול פי-על( בהצעתו אותם ציין לא והמציע במקרה גם) 

 יהוו אלה דעת חוות. המציע על דעת חוות מתן לצורך המוחלט
 מאופן הרצון ושביעות השירות וטיב איכות ציון למתן בסיס

 .לפחות אחד לממליץ תעשה הפנייה .השירותים ביצוע

 נקודות 20

 

נקודות ברכיב האיכות; הצעה שלא תקבל ניקוד  30קבלת ניקוד איכות מינימאלי של  –תנאי למעבר לשלב שלישי 
 תיפסל ולא תעבור לשלב הבא. –כאמור 

 

 ישוקלל רכיב מחיר ההצעה כמפורט להלן. זה בשלב -(מחיר שקלול) שלישי שלב .8.1.3
 .שונים לרכיבים המרבי הניקוד נקבע המחיר הצעת טופס במסגרת

 

 חיבור תוצאות ניקוד המחיר יחד עם חיבור תוצאות האיכות, לפני הנוסח שלהלן: –שלב רביעי  .8.1.4

A  ,ניקוד האיכות =B.ניקוד המחיר = 

A 0.3  +0.7B.ניקוד ההצעה ביחס לרשות = 

מבין ההצעות בעלות הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר ייבחר האשכול מספר זוכים, בהתאם להוראות  .8.2
 .המכרז לעיל

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות כשרות או יותר קיבלו תוצאה זהה שהיא  .8.3
ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תינתן עדיפות להצעה זו, ובלבד   התוצאה הטובה ביותר,

 שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. 

 ההצעה .9

 הנקוב ברישא למסמך זה.המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו המועד  .9.1

המציע בחותמו על מסמכי המכרז מצהיר כי ראה ובדק את כל פרטי המכרז, לרבות כל הנספחים לו  .9.2
 והצעתו כוללת את כל המחירים ואת כל הפרטים המפורטים במכרז.

על המשתתף למלא בדיו כחול את כל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף  .9.3
כים הנ"ל, לחתום חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מעליו לחתום על כל דף מהמסוהצהרתו וכן 

מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרז ולציין בכתב ברור את שמו, כתובתו 
 ותאריך הגשת ההצעה.
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ות על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים מטעמו שנדרשו במכרז, לרב .9.4
ידי -הנספחים המצורפים למסמכי המכרז כשהם חתומים בשוליהם ובכל מקום שהדבר נדרש על

מורשי החתימה של התאגיד, בצירוף חותמת התאגיד.  מובהר כי מסמכים  מטעם בחתימה, אשכולה
 אלו יהוו חלק בלתי נפרד מהצהרות המציע במכרז.

' ולרבות חוזה ההתקשרות על ז נספח הההצע טופסההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות  .9.5
בתוך מעטפה  ( ועותק מקור) עותקים( 2) בשניידי המציע, ואלה יוגשו -נספחיו( יחתמו במלואם על

להגיש את המעטפה לתיבת  ישסגורה ועליה שם המכרז ומספר המכרז בלבד, ללא סימני זיהוי אחרים. 
זאת לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת  - , במסירה ידנית בלבדאשכולהמכרזים במשרדי מזכירות ה

 ההצעות.

בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת "נתקבל" מאת  .9.6
 . אשכולמזכירות ה

 ( יום, מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.90ההצעה תהיה בתוקף למשך תשעים ) .9.7

למכרז מוארך לתקופה נוספת אשר לא תעלה היה רשאי להודיע למציעים כי תוקף הצעתם י האשכול .9.8
 הבלעדי של האשכול.  ו( ימים, וזאת לפי שיקול דעת30על שלושים )

 .ההצעה תתייחס לכלל הרשויות כאמור לעיל, זאת עם. בלבד אחת הצעה להגיש רשאי משתתף כל .9.9

 זכייה על הודעה .10

הודעה על כך בכתב עם קביעת הזוכה/ים במכרז וכשירים נוספים תימסר לזוכה/ים ולכשירים  .10.1
 באמצעות דואר רשום או בדוא"ל.

( במכרז מתחייב לחתום על החוזה ולמסור לאשכול ערבות ביצוע 1המציע שיקבע כזוכה )כשיר מס'  .10.2
 ( ימים ממועד ההודעה כאמור.7כמפורט בחוזה הקבלנות וזאת בתוך שבעה )

ים העומדים לרשותו ובמקביל לא יעמוד בדרישות החוזה יפעיל האשכול את הכל 1ככול וכשיר מספר  .10.3
 וכן הלאה. 2יעביר האשכול את העבודה באותה רשות לכשיר מספר 

למציע אשר הצעתו לא תתקבל תינתן הודעה בכתב באמצעות דוא"ל ותתואם מסירה של הערבות  .10.4
 הבנקאית.

בכל מקרה של הפרת תנאי במכרז זכייה של מציע לבטל מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האשכול רשאי  .10.5
מטעמו נתן או מי או המציע , כי ו, להנחת דעתהאשכול הוכחהבידי נאי המכרז, וכן בכל מקרה בו מת

כי אשכול התברר לאם  , אוה במכרזיהציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכי
 ,עובדה מהותיתלאשכול לא גילה שהמציע במכרז אינה נכונה, או המציע הכלולה הצהרה כלשהי של 

 רשאי כאמור,בוטלה הזכייה במכרז  , היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.האשכוללדעת ש
 .ויד-עללכל גורם אחר, כפי שייקבע למסור את ביצוע המכרז האשכול 

 משפטיים הליכים .11

 כלפי בדרישות או/ו בטענות או/ו בתביעות יבוא לא, כזוכה הוכרז אשר מציע כי, בזאת ומודגש מובהר .11.1
 כתוצאה, יגרמו אם, יגרמו אשר לחלוטין או העבודות זמנית מתן הפסקת או/ו עיכוב כל בגין, האשכול

 עתידיים או/ו קיימים מניעה צווי לרבות, כלשהם שלישיים צדדים ידי-על שיינקטו משפטיים מהליכים
 המכרז.  תקופת במשך שיוצאו למכרז בקשר

 כתוצאה וכי המכרז הליכי ביתר או/ו המכרזים ועדת בהחלטת יסודי פגם נפל כי, מוסמך ש"בימ קבע .11.2
 הפסדים בגין אחר פיצוי לכל מטעמו מי או/ו ל"הנ המציע זכאי יהיה לא, במכרז מציע זכה לא זה מפגם

 בהליכי מהפגם כתוצאה, לו נגרמו, לטענתו, אשר שהוא וסוג מין מכל אחר נזק או/ו רווח אובדן או/ו
 האשכול כנגד ואו/ כלפי שהוא ומין סוג מכל אחרות טענות או/ו תביעות כל תהיינה לא ולמציע המכרז

 .מלא וויתור כך על מוותר והוא זה בעניין מטעמו מי או/ו

 וכתוצאה במכרז האחרים בהליכים או המכרזים ועדת בהחלטת יסודי פגם נפל כי, מוסמך ש"בימ קבע .11.3
 הודעת עם מידית, שזכה המציע מתחייב, לכך זכאי שהיה אחר מציע ולא המציע במכרז זכה זה מפגם

שהוא ובכפוף  שלב בכל המכרז במסגרת עמו שנחתם ההסכם פ"העבודות ע מתן את להפסיק, האשכול
 טענות או/ו תביעות כל תהיינה לא לתשלום בגין עבודות שסופקו עד למועד ביטול ההסכם, למציע
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 וויתור כך על מוותר והוא זה בעניין מטעמו מי או/ו האשכול כנגד ואו/ כלפי שהוא ומין סוג מכל אחרות
 .מלא

 

 עיון בהצעה הזוכה .12

עיון במסמכי המכרז לרבות פרוטוקול וועדת המכרזים, ובהצעות הזוכות במכרז, לאחר קביעת  .12.1
המציע/ים הזוכה/ים, ע"י המציע שהצעתו נפסלה ו/או מציע שלא זכה, תתאפשר באמצעות פנייה בכתב 

 להוראות כל דין.שתיעשה לאשכול ובכפוף 

 לעיל, לא יתאפשר העיון במסמכים הבאים: על אף האמור .12.2

יועץ לוועדת המכרזים, ככל שיוזמנו במסגרת ייעוץ משפטי ו/או אחר לוועדה לצורך  חו"ד (1
בחינת חלופות אפשריות שונות לפעולה או החלטה של וועדת המכרזים ו/או הערכת סיכויים 

 ור בהליכים משפטיים עתידיים.וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמ

 הצעות של מתמודדים אחרים שהגישו הצעתם ולא זכו במכרז. (2

כל מסמך עליו יש חסיון עפ"י כל דין ו/או שהמציעים ביקשו במסגרת הצעתם כי יוותר חסוי,  (3
 בכפוף להחלטה שתתקבל לנושא זה. 

ה לאפשר עיון בהצעתו למי מציע אשר הגיש הצעתו למכרז זה ייחשב כמי שנתן רשותו במקרה של זכיי .12.3
לצורך סעיף זה משמעה כלל המסמכים שהוגשו ע"י  -שנפסל וביקש לבחון את הצעתו הזוכה. "הצעה" 

 המציע במכרז זה, ככל שלא ציין על גבי הצעתו כי עסקינן בחומר חסוי.

מבלי האשכול אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו בהליך זה, ו .12.4
לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימה ביותר. מבלי לגרוע מכלליות 
האמור לעיל, המציעים יישאו בכל הוצאות ההשתתפות במכרז והכנת ההצעות, ולא יהיו זכאים לכל 

 פיצוי ו/או שיפוי מאת האשכול בגין הוצאות אלו.

 

 הוראות כלליות .13

ו/או השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת אשר ייעשו במסמכי אי הגשת הצעת מחיר  .13.1
המכרז ו/או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין באמצעות שינוי או תוספת בגוף המכרז ובין באמצעות 
מכתב נלווה או בכל דרך אחרת יובילו לפסילת הצעה למכרז והכל בהתאם לשיקול דעת האשכול ו/או 

 ועדת המכרזים.

יע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו מצ .13.2
אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות 

גיש ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע. מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלה
את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של המציע )בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או 

 שותף( הגיש את הצעתו למכרז.

תיפסל  –הצעה אשר תוגש על ידי מציע אחד בשם מציעים נוספים או שני מציעים  או יותר במשותף  .13.3
 .ולא תובא בחשבון

 הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, כזוכה במכרז. האשכול מתחייב לקבוע את ההצעה אין  .13.4

וועדת המכרזים רשאית לקחת בחשבון שיקוליה, בבחירת ההצעה הזוכה ו/או בבחינת ההצעות למכרז,  .13.5
את אמינותו, ניסיונו וכושרו של המציע לבצע את החוזה המוצע במכרז. במסגרת זו האשכול ו/או ועדת 

ניסיון שלילי ו/או בעיות באמינות אשר היו לאשכול ו/או המכרזים רשאים להביא במסגרת שיקוליהם 
לרשויות החברות באשכול עם מציע במכרז, ואף לפסול בהתאם לשיקולים אלה את הצעתו ו/או להימנע 

 אם הצעתו היא הזולה ביותר( ולבחור מציע אחר תחתיו.גם להתקשר עימו בחוזה הקבלנות )

ם ו/או השלמות נוספות ו/או הבהרות נוספות לרבות האשכול רשאי לדרוש מהמציעים פרטים נוספי .13.6
פרטים/ מסמכים הנדרשים לצורך בחינת עמידת המציע בדרישות הסף של המכרז בהתאם לשיקול 
דעתו הבלעדי ולשביעות רצונו, כל זאת גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המציע והצעתו 

 במסגרת שיקוליו.

 טל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמו.האשכול שומר לעצמו את הזכות לב .13.7
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 בשל חוסר או תנאיה ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאיאשכול ה .13.8
 ההצעה מונע הערכת אשכול ה שלדעת באופן ,המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות

  .כנדרש

 כמפורט במסמכי המכרז.תקופת ביצוע העבודות על פי מכרז זה הינה  .13.9

 אלא במקום מיוחד שצוין לכך, ככל שצוין. ,בהצעת הקבלן אין לכלול מס ערך מוסף .13.10

 .המציעעל תחולנה  -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .13.11

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה, בכפוף  .13.12
צועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים / נתונים המהווים סודות לסודות מסחריים / מק

מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים אחרים. מבלי 
לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד מסחרי או 

בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין  סוד עסקי. מובהר
והפסיקה. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים 

העיון בחלקים אלה של  תגם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכו
 האחרים.הצעות המציעים 

, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם האשכולכל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של  .13.13
 שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.  

 

 מסמכי המכרז .14

 מסמכי המכרז הינם, כמפורט להלן, והם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו:
 נספח א. -מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע )מסמך זה(  .14.1
 ;1נספח א' –פרטי המציע והצהרות שונות  .14.2
 .2נספח א' –הצהרה בדבר מחזור כספי  .14.3
 ;3א'נספח  -1976-חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ולפי תצהיר  .14.4
 .4נספח א' –נוסח ערבות בנקאית להצעה  .14.5
 נספח "ב"; -חוזה המכרז  .14.6
 ;1נספח ב' –מפרט טכני לעבודות תכנון, הקמה ותחזוקה של העמדות  .14.7
 ;2נספח ב' –נספח בטיחות וגיהות  .14.8
 .3ב'נספח  – לתקופת ההסכםנוסח ערבות  .14.9

 .4נספח ב' –הצהרה בדבר העדר תביעות  .14.10
 נספחי ג'. –מסמכים הנוגעים לחכ"ל גולן  .14.11
 ;ד' נספח –אישור קיום ביטוחים דרישות ביטוח ונוסח  .14.12

 נספח ה'. –דוגמא לפנייה להליך התמחרות  .14.13
 ;ו'נספח  -כתב הצעה והתחייבות  .14.14

 
  ידי המציע.-כל הנספחים דלעיל ייחתמו על

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.
 
 

 בכבוד רב,                                                      

 יורם אזולאי, מנכ"ל                  
                          אשכול רשויות גליל מזרחי
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 למכרז 1'א נספח

 הצהרות המציע 
 

אני הח״מ __________________מס׳ ת״ז _____________ נושא משרה במציע _______________ )שם 
לעונשים הקבועים (, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי המציע -המציע( )להלן 

 בחוק, מצהיר בזאת כי:
 
 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.  .1
 אני נושא המשרה אשר אחראי במציעה להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה. .2
איגוד ערים אשכול שפורסם ע"י  13/2022תצהירי זה ניתן במסגרת הצעת המציע במכרז פומבי מספר .3

 . מזרחי גלילרשויות 
ידוע לי כי האשכול מסתמך על הצהרות המציע נשוא תצהירי זה, ולפיכך בכל מקרה בו יתגלה כי  .4

הצהרה כלשהי מבין הצהרותיי אינה נכונה או מדויקת יהיה רשאי האשכול לבטל את זכייתי במכרז, 
 ככל והצעתי תוכרז כזוכה ו/או לבטל את הסכם ההתקשרות עמי, אף לאחר חתימתו. וזאת מבלי לגרוע

 מיתר הסעדים העומדים לרשות האשכול בהתאם להוראות המכרז ולהוראות הדין.

 

 פרטי המציע .5
 

 שם המציע: ____________________________________________________
 

 מספר התאגיד / עוסק מורשה: ________________________________________               
 

 מורשה :____________________________________שנת יסוד התאגיד / עוסק 
 

 כתובת המציע:__________________________________________________
 

 טלפון:_________________________ פקס:___________________________
 

 דואר אלקטרוני: _________________________________________________
 

ע:___________________ תפקיד:______________________, טל' שם איש הקשר במצי
 סלולארי:_______________

 
 שמות בעלי המציע:

 
 ._____________________ ת.ז. _______________________1
 
 ._____________________ ת.ז. _______________________2
 
 _______________________._____________________ ת.ז. 3

 
  )אם בעל התאגיד הנו תאגיד יש לפרט את בעליו של אותו תאגיד(

 שמות מורשי החתימה מטעם המציע:
 
 ._____________________ ת.ז. _______________________1
 
 ._____________________ ת.ז. _______________________2
 
 __________________._____________________ ת.ז. _____3
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 הצהרות לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף .6
 

צו פירוק ו/או צו פשיטת רגל ו/או צו  נכון למועד הגשת ההצעה לא תלויים ועומדים נגד המציעהריני להצהיר כי  .6.1
כן, כמו . 1981 –כינוס נכסים והמציע לא מוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א 

 לא קיימת לגבי המציע אזהרת עסק חי.
 

, האחרון להגשת הצעות במכרז זהועד למועד  2018במהלך השנים  השליםהמציע לתנאי הסף,  5.3לצורך סעיף  .6.2
 טעינה עמדות 25לפחות חודשים לפחות, של  3שכללו תכנון, הקמה והפעלה רצופה במהלך  שני פרויקטיםלפחות 

 -כמפורט להלן)כלומר בכל הפרויקטים הנ"ל יחדיו(,  ציבוריות איטיות ומהירות
 

 סוג העמדה מיקום העמדה מס"ד
 מהירה/איטית

 תקופת ההפעלה )מחודש+שנה פרטי המזמין  הספק העמדה
 עד חודש+שנה(

 -פרטי איש קשר אצל המזמין
 שם מלא, דוא"ל, טל' נייד

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 .אישורים /לצרף המלצות ניתן 
 ניתן לצרף טבלאות נוספות בפורמט הנ"ל.

 
  -, בארץ או בחו"ל, כמפורט להלןמיקומים 150 -לכל הפחות ב כלל הדגמים המוצעים בהצעת המציע הותקנו .6.3

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
או מהנדס חשמל, אשר ישמש  המציע מעסיק )כעובד שכיר( לפחות עובד אחד בעל השכלה של הנדסאי חשמל .6.4

 -"(, להלן פרטי מנהל הפרויקט המוצעמנהל הפרויקט" כאיש קשר טכני למזמין )להלן:

 שם מלא: ________________;

 ת.ז. ____________________;

 השכלה: __________________;

 כעובד מועסק ל"הנ כי ח"רו אישור וכן הנדסאי/מהנדס ורישיון השכלה תעודות יש לצרף העתק
 .של המציע שכיר

 

 הצהרה על העדר קירבה/זיקה .6.5
 הנני מצהיר בזאת כי האשכול הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .6.5.1
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 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  (1)
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה 

או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא  על עשרה אחוזים בהונו
בן זוג, הורה, בן או  -יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה, "קרוב" 

 בת, אח או אחות."

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  (2)
 המקומיות הקובע: 

"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה,  
חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -"חבר מועצה" 

 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1)ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  (3)
ובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי "פקיד או ע

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום -עצמו או על ידי בן
 עבודה המבוצעת למענה."

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .6.5.2
 אח, בת או בן, הורה, זוג בן: לי אין האשכול ובמוסדות האשכול מועצת חברי בין (1)

 .במפורש להלן שמפורט ככל זולת, שותף או סוכן לא ואף אחות או
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה  (2)

אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד 
 להלן במפורש.מהם מנהל או עובד אחראי בו זולת ככל שמפורט 

אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד באשכול, זולת ככל שמפורט להלן  (3)
 במפורש.

ככל שקיימת קירבה כמפורט לעיל יש לציין את סוג הקרבה )כולל פירוט שם  (4)
-הרשות הרלבנטית( והיא תבחן ע"י האשכול  
________________________________________________________

___ 
ידוע לי כי ועדת המכרזים המשותפת תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי  (5)

 קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

( לפקודת העיריות, 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .6.5.3
נים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף מחבריה ובאישור שר הפ 2/3לפיהן מועצת האשכול ברוב של 

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122
 

  לצורך איכות ההצעההצהרות  .7
 

 זה במכרז הצעות להגשת האחרון למועד ועד 2018  השנים במהלךניסיון של המציע  .7.1
במשך שהופעלו . יש לפרט אודות עמדות כאמור בתכנון ובהקמה ובהפעלה  של עמדות טעינה לרכבים חשמליים

 :החל ממועד חיבורן לרשת החשמל וקבלת אישור המזמין על השלמת התקנה רצופים לפחות חודשים 12
 

 , )יש למלא(______ עמדות  -אותן תיכנן, הקים והפעיל המציע בהתאם לתנאים שלעיל  איטיותכמות עמדות 
אותן תיכנן, הקים והפעיל המציע בהתאם לתנאים  ק"ו ומעלה( 50)מהירות / אולטרה מהירות כמות עמדות 

 , )יש למלא(______ עמדות  -שלעיל 
 

 -כמות עמדות אותן תיכנן, הקים והפעיל המציע בהתאם לתנאים שלעיל עבור רשות מקומית ו/או תאגיד עירוני 
 , )יש למלא(______ עמדות  -
 

 -בהתאם לפירוט שלהלן
 

 
החל ממועד חיבורן לרשת תקופת ההפעלה  פרטי המזמין  הספק העמדה סוג העמדה מס"ד

 החשמל וקבלת אישור 
 : המזמין על השלמת התקנה

 )מחודש+שנה
 עד חודש+שנה(

 -פרטי איש קשר אצל המזמין
 שם מלא, דוא"ל, טל' נייד

1.      

2.      
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3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 
 

 
 

 בדבר אי תיאום מכרז הצהרה .8

המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר  .8.1
 או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

מציע הצעות במכרז זה  המחירים ו/או אחוזי ההנחה המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר .8.2
 או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה או בפני כל גוף או אדם הקשורים עימם.

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. .8.3

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. .8.4

 הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. לא .8.5

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או מתחרה  .8.6
 פוטנציאלי אחר במכרז זה.

מה על התצהיר ועד מועד הגשת אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתי .8.7
 ההצעות.

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. .8.8

 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זה

 
 _______חותמת המציע _________ _____שם המציע  ______ _______תאריך _________

 
 _______חתימת המצהיר _________ _______שם המצהיר _________

 
 

 אישור עו"ד
 

אני הח"מ __________________ עו"ד _________________ שכתובתי 
מספר _____________ מאשר בזאת כי ביום  ________________ והנושא רישיון

_ שזיהה/תה לפי ת.ז. מספר _הופיע בפני מר/גב' ___________ ________________
_________________/המוכר/ת לי אישית, וחתם/מה על תצהיר זה לאחר שהבינו את משמעותה 

 המשפטית של חתימתם.
_________________  ______________  _________________ 

 חתימה                 מספר רישיון                    שם עורך הדין       
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 למכרז 2נספח א' 
 מחזור כספיאישור בדבר 

 
)לא כולל ₪  000,00010,של לפחות  מצטברהרינו להצהיר כי המשתתף בעל מחזור כספי בהיקף 

תכנון, הקמה והפעלה של עמדות הכנסות מעבודות בגין  2022, 2021 ,2020 , 2019בשנים  מע"מ(
  -כמפורט להלן טעינה חשמליות

לא כולל ₪, ____________________ היה בסך של  2019המחזור הכספי של המשתתף בשנת 
 מע"מ.

לא כולל ₪ היה בסך של ____________________  2020המחזור הכספי של המשתתף בשנת 
 מע"מ.

לא כולל ₪ היה בסך של ____________________  2021המחזור הכספי של המשתתף בשנת 
 מע"מ .

לא כולל ₪ _________ היה בסך של ___________ 2022המחזור הכספי של המשתתף בשנת 
 מע"מ .

 
נכון למועד הגשת ההצעה לא תלויים ועומדים נגד המציע צו פירוק ו/או צו פשיטת רגל ו/או צו 

 –כינוס נכסים והמציע לא מוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א 
 . לא קיימת לגבי המציע אזהרת עסק חי.1981

 
 ____________________חתימת המשתתף: 

                    
 
 

 אישור רואה חשבון
לבקשת _______________________ )להלן: "המשתתף"( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את 
הצהרת המשתתף בדבר ניסיון בביצוע עבודות  כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת 

 ו בהתבסס על ביקורתנו. המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה ז
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות 
בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה 

 מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת  לדעתנו

 .ניסיון והיקף עבודות בשנים לעילהמשתתף בדבר 
הריני לאשר כי נכון למועד אישורי זה לא תלויים ועומדים נגד המציע צו פירוק ו/או צו פשיטת רגל 

בל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, ו/או צו כינוס נכסים והמציע לא מוכרז כ"לקוח מוג
 . לא קיימת לגבי המציע אזהרת עסק חי. 1981 –התשמ"א 

 
   תאריך: __________

 
      
                          _________________ 

 בכבוד רב,
 רואי חשבון
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 למכרז 3נספח א' 
 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה אני הח"מ 
  לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:

  
אצל המציע  ________________________________________-אני משמש כ .1

פומבי מסגרת (,  שהגיש הצעה למכרז המציע - ____________________________ )להלן
 -נשוא המכרז )להלן  השירותים, לביצוע פורסם ע"י אשכול גליל מזרחיאשר  13/2022מספר 

 , ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.המכרז(

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז . .2

 בתצהיר זה: .3

השליטה בו או תאגיד  גם בעל –ט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם מי שנשל  - "בעל זיקה"
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו  המציע, או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל

  לאלו של המציע, או מי מאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

יש הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ] .4
 [:במשבצת המתאימה Xלסמן 

  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 
תנאים הוגנים(, , לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת 2002באוקטובר 

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א
 לפי 2002באוקטובר  31 - הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,

ו/או לפי חוק  1991-חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות  1987-שכר מינימום, התשמ"ז

 ממועד ההרשעה האחרונה;
 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן הריני להצהיר כי  .5
   לא חלות "( החוק)להלן: " 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף

 על המציע.
   אותן. מקייםוהוא לחוק חלות על המציע  9הוראות סעיף   

 
 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  חלות על המציעלחוק  9)במקרה שהוראות סעיף  .6

    עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 
     עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 
 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
 בלת הנחיותק לשם –הצורך לחוק ובמקרה  9סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר
   המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

לחוק, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו   9סעיף לפי חובותיו יישום  לשם בחינת
)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן  פעל ליישומן

 התחייבות זו(.
 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה  .8
 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

_____         _______                 
 חתימה

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 
ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, 
_______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד

  



 מתוקנת לאחר הליך הבהרותחוברת 

 

22 

 

 למכרז 4נספח א'

 כתב ערבות בנקאית

 למכרז( הצעה)ערבות 

 לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי  

 (האשכול –)להלן 

 א.ג.נ.,

 הנדון: ערבות בנקאית מספר _______________

  

הנערב( מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ מרחוב  –פי בקשת _____________ )להלן -על .1
___________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד(, אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר 

 אספקה, הקמה, תכנון עבודות לביצוע 13/2022למילוי כל מחויבויותיו של הנערב בקשר למכרז פומבי 

 בתחום ציבוריים בשטחים חשמליים לרכבים(  DC) ומהירות( AC) איטיות טעינה עמדות של קהותחזו
לשלם לכם כל סכום שתדרשו מאת המציע הנערב מזרחי  גליל ערים באיגוד החברות הרשויות שיפוט

 (.הערבות סכום – להלן)( ₪ אלפים עשרת במילים) ₪ 10,000 של כולל לסכום עד

דלעיל בפעם אחת או  1מאיתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף אתם תהיו רשאים לדרוש  .2
במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא 

 יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.

( ימים 7לעיל, תוך שבעה ) 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .3
ידי מנכ"ל האשכול, וזאת ללא כל תנאי -מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על

ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, מבלי 
טעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי ל

 שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב.

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .4

 (.כולל) .2023622.עד ליום  בתוקפהערבות זו תישאר  .5

תוקפה של ערבות זו ניתן להארכה בהודעה בכתב של מנכ"ל האשכול באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך  .6
 דלעיל. 5( יום נוספים מהמועד הנקוב בסעיף  90בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של תשעים )

 5כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף  .7
עיל ו/או לא יאוחר מחלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה( ל

 דלעיל. 6כאמור בסעיף 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .8

 בכבוד רב,

________________ 

 שם הבנק         

 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף.
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 נספח ב'

 הסכם מסגרת 

 שנערך ונחתם ביום ____ בחודש _____ שנת ___________

 -ב י ן  -
      

 הרשות המקומית/תאגיד עירוני ___________________
 ח.פ._________________

 ________________כתובת 
 (המזמין –)להלן 

 מצד אחד

  -לבין-

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי, מס' ישות ____________

 (האשכול –)להלן 

 -לבין -
 מצד שני        

_______________  __________________ 
 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________   
 מרח' ______________  מרחוב _____________   
 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום   מ________________   
 ולהתחייב בשמה כדין   (הקבלן -)להלן    

 ה"ה __________ ת.ז. _________
 ה"ה __________ ת.ז. _________

 (הקבלן -)להלן       

   
 שלישימצד   

 פומבי( פרסם מכרז מסגרת האשכול -)להלןואיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי  :והואיל
, והואיל והתקשרות זו הינה מכוח המכרז ובהתאם (המכרז -להלן) 13/2022' מס

 .לתוצאותיו

 .תאגיד עירוני הפועל בתחום הרשות כאמוראו לחלופין באשכול  הינה חברהוהרשות  והואיל:

המזמין בעצמו  התמחרות שנקטינו אחד מהזוכים במכרז ובהמשך להליך הקבלן וה :והואיל
עבור  העבודות, נקבעה הצעת הקבלן כזוכה בהליך לביצוע ו/או באמצעות האשכול

 ;המזמין

 השירותים את  לספק והניסיון הידע, המיומנות, הכישורים בעל שהוא מצהיר קבלןוה :והואיל
 ובתנאים ובמועדים באופן, מעולה ברמה לספקו מתחייב והוא, זה בהסכם כמתואר

 ;זה בהסכם המפורטים

בקבלת השירותים מהקבלן בהמשך לזכייתו בהליך וכמפורט  והמזמין מעוניין :והואיל
 הסכם זה;ב
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וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים, הכל כמפורט בתנאי חוזה  והואיל:
 זה לעיל ולהלן;

 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 כללי .1

המבוא להסכם זה לרבות ההצהרות וההתחייבויות האמורות בו וכן כל נספחי המכרז, בין אם צורפו  .1.1
 להסכם זה ובין אם לא צורפו, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

 כותרות הסעיפים הוספו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות ההסכם. .1.2

ת ובנוסף לכל האמור במסמכי המכרז, בכל להסרת ספק, מוסכם, כי הוראות הסכם זה הינן משלימו .1.3
מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או רב משמעות שיתגלה אם יתגלה, בין האמור 

 בהסכם זה לבין נספחיו בכל הקשור להוראות שאינן טכניות גרידא, הוראות ההסכם גוברות.

משמע עמדות טעינה שיוצב/ו  -מובהר בזאת כי בכל מקום בו נאמר בהסכם זה מתקן ו/או אתר  .1.4
 . כפי שנכללו בפניית המזמין לביצוע התמחרותבאתר/ים 

הבלעדי  ולהקטין את היקף עמדות הטעינה נשוא הסכם זה, ע"פ שיקול דעת על זכותו שומר המזמין .1.5
 רשאי, בכפוף להוראות הדין, להגדיל את מספר עמדות הטעינה.  המזמיןוהמוחלט. 

 ל מקרה של חילוקי דעות מול הספק.האשכול יסייע למזמין בכ .1.6

 הגדרות .2
 בהסכם זה, לרבות בנספחיו, יהיו למונחים הבאים המשמעות כלהלן:

 הסכם זה על נספחיו, בין אם צורפו ובין אם לאו. –" ההסכם" .2.1
מנהליו, באופן אישי, ודינם יהיה כדין הקבלן הקבלן עמו נחתם ההסכם, לרבות  -" הקבלן" .2.2

כל מנהל כן העבודות ומחוצה לו ו רמסירת ההוראות לעובדיו ו/או שליחיו של הקבלן באת לענין
כולל גם את  ,חוזההלצורכי  ,הקבלן שהמזמין יכול לראות בו מנהל עבודה.גורם עבודה או 

 המוסמכים. יורשיו ונציגיו
 מזרחי. מכרז מסגרת פומבי מספר _____________, כפי שפורסם ע"י אשכול גליל –" המכרז" .2.3
כלל הרשויות החברות באשכול וכל רשות אשר  –" הרשויות" או "הרשות"" או המזמין" .2.4

תצטרף לאשכול במהלך תקופת ההסכם, כל תאגיד עירוני הפועל בזיקה לרשויות כאמור וכן כל 
 רשות מקומית אחרת אשר תרצה לקחת חלק בהסדר נשוא המכרז ובכפוף להוראות הדין.

 .העבודותשננקט לצורך ביצוע המכרז הליך הבחירה בין זכייני  – הליך התמחרות"" .2.5
 כמפורט - פרטניות מורשי החתימה לביצוע עבודות ידי-על חתום מסמך - "העבודה ות/"הזמנ .2.6

 ;הרלבנטית העבודה בהזמנת
 כל עבודה מוזמנת בהתאם למסמכי המכרז, לאחר הליך התמחרות.  –" עבודות" .2.7
או  ,בהם, עליהם, דרכם או מתחתם מבוצעות העבודותשמקרקעין ומקומות אחרים  -"האתר" .2.8

 .וסביבתם חוזהקיום הידי המזמין לצורך -מקומות שהוקצו על
עמדות טעינה איטיות ו/או מהירות ו/או אולטרה מהירות כפי שיוקמו ע"י הקבלן  –" עמדות" .2.9

 המכרז.דרישות המפרט הטכני המיוחד ויתר דרישות מסמכי בהתאם ל
 .חברת החשמל לישראל בע"מ -"חח"י" או "חברת החשמל" .2.10
 לכהן כמפקח לצורך הסכם זה. המזמיןמי שימונה ע"י  –" המפקח" .2.11
הועדה הבינמשרדית הפרקים של המפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת  -" הכללי המפרט" .2.12

 - והשיכון, משרד העבודה והרווחה ומשרד הבינוי משרד הבטחוןהמיוחדת בהשתתפות 
 האחרונה והעדכנית ביותר ביחס לכל פרק.מהדורה ב

  .בעלת רלבנטיות ישירה לביצוע העבודות מלחמה כוללת או שביתה ארצית -" כוח עליון" .2.13
לא  -או מגפת הקורונה וכל הקשור או הכרוך בה  "האינתיפאדה" וכל הקשור ו/או כרוך בה 

ירוע נופל בגדר "כח עליון" מסורה לשיקול ההחלטה אם א חוזה.הלצורך  "כח עליון"יחשבו כי
 דעתו הבלעדי של המפקח.

הכוונה  -בכל מקום בהסכם או במפרטים הטכניים בו נעשה שימוש במונח זה  -" ערך שווה" .2.14
במסגרת  המזמיןידי -היא לכל מוצר/רכיב/פרט וכו' אשר הקבלן תציע כחלופה לפרט הנדרש על

מסמכי המכרז/, כאשר אלה נדרשים להיות זהים או עולים על הפרט הנדרש )מבחינה תפקודית 
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המפקח(. המפקח רשאי לדחות כל הצעה לשימוש בפרט /המזמיןפי החלטת -על -ומבחינת מחיר 
  ללא מתן נימוק לכך.  -שווה ערך 

קר מדי, רשאי הוא לדרוש אושר השימוש בפרט שווה ערך והמפקח סבר כי מחירו של פרט זה י
מהקבלן להפחית את מחירו. מכל מקום, לא תאושר כל תוספת כספית בגין שימוש בפרט שווה 

פי -על -ערך ולא יתאפשר שימוש בפרט שווה ערך שתפקודו טוב פחות מתפקוד הפרט הנדרש 
 קביעת המפקח.

, המכשירים, המבנים החומרים, חמרי העזר, המוצרים, הכלים, האביזרים, המתקנים, -" ציוד" .2.15
כל ציוד אחר מכל סוג, טיב וכמות  כןחלקים של העבודות, מושלמים או מושלמים בחלקם ו

הדרושים מידי פעם לשם ביצוע העבודות וכל חלק מהן. כל החומרים שבהם ישתמש הקבלן 
 העבודות ישאו תו תקן או סימן השגחה מחייב ותקף. ביצועלצורך 

לפיה הקבלן נדרש להתחיל בביצוע  -בכתב מאת המזמין  הודעה -" עבודות התחלת צו" .2.16
 בהתאם למצוין בהודעה. -העבודות, כולן או חלקן 

 מהות ההסכם .3

של עמדות והפעלה תחזוקה , כנון, אספקה, הקמהת הסכם זה הינו הסכם מסגרת לביצוע עבודות .3.1
 הטעינה. 

במהלך תקופת ההסכם יהיה רשאי המזמין להוציא לקבלן הזמנות עבודה לביצוע עמדות הטעינה.   .3.2
צו  /לקבלן במסגרת הזמנת העבודה שיוגדרשלבי העבודה ואבני הדרך לביצוע העבודה הינם כפי 

יובהר כי . הוראות ההסכם יחולו על כל עמדת טעינה לגביה הוצאה הזמנת עבודה. תחילת עבודה
של עמדות הטעינה יעשה בתיאום למול הקבלן, יחד עם זאת שיקול הדעת הסופי הינו של מיקומן 
 המזמין 

לתקופה המפורטת בהסכם ובכפוף לאמור בהסכם זה על  העבודות והשירותים יסופקו ע"י הקבלן .3.3
 . , לרבות הנספחים הטכנייםנספחיו

רשאי להורות לקבלן לבצע את כל עמדות הטעינה ו/או חלקן ו/או לקבוע שלביות  יהיה מזמיןה .3.4
 להקמת עמדות הטעינה.

הקבלן יבצע את כל העבודות הנדרשות לצורך אספקת עמדות הטעינה וביצוע כל השירותים  .3.5
כל עבודה ו/או פעולה ו/או מחויבות אחרת   מזמיןהכלולים במפרט הטכני. כן יבצע הקבלן עבור ה

דרשת לשם כך לשם ביצוע העבודות מושא ההסכם, לרבות פעולות הנדרשות ע"פ כל דין ודרישות הנ
קולות קוראים ו/או מכח הסכם זה על נספחיו ו/או בהתאם לעדכונים שוטפים ושינויים ככל שיהיו 

 (.העבודות -במהלך ביצוע העבודות )להלן 

מובהר כי התעריפים בגין שירות טעינה יקבעו ע"י המזמין בהתאם לשיקול  – תעריפי שירות טעינה .3.6
 דעתו הבלעדי. 

ות  בכפוף להוצאת הזמנת עבודה. בודדהמזמין יהיה רשאי להזמין מהקבלן  עמדות טעינה איטיות  .3.7
 6,000התשלום לו יהיה זכאי הקבלן עבור תכנון, הקמה ואספקה של עמדה כאמור יעמוד ע"ס של 

 . לא כולל מע"מ ₪

נשוא הסכם פעילות המידע הנגזר מ \נהל כל בסיס נתונים יאו \ו המזמין לא ישמורלמען הסר ספק  .3.8
לגבות את  הקבלןבאחריות  הקבלן,יישמרו אצל  והקבלןכלל המידע שישמר מפעילות המערכות  .זה

כל מידע  יובהר כיכן  הנתונים, לשמור על המידע בכפוף להנחיות אבטחת המידע והרגולציה בתחום.
אפליקציה, אליהם תינתן גישה מבוקרת  \יועלה לאתר  למי מטעמואו \ו למזמיןשנדרש להצגה 

 .אצל המזמיןלמשתמשים ספציפיים 
 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן  .3.9

 הקבלן מצהיר מתחייב ומאשר בזאת, כדלקמן: 

 הדרישות הנקובות בהסכם זה על נספחיו.  מתחייב לעמוד בכלכי הוא  .3.10

 כי ידוע לו כי עמידה בזמנים היא תנאי יסודי להסכם זה.  .3.11
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 בהתאם להסכם זה לביצוע העבודהלעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים  .3.12
 , לרבות העסקתבהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו ולרבות המפרט הטכניבאופן יעיל, מעולה 

 ובהסכם. מסמכי המכרזבניסיון כנדרש וח אדם בהיקף ובעל כישורים וכ

יש באפשרותו הטכנית והמקצועית למלא אחר תנאי הסכם זה וכי לא קיימת כל  מניעה על פי כל  .3.13
 דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

ו/או   המזמיןימים מיום מסירת הודעה בכתב ע"י  7לתקן כל הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה תוך  .3.14
 על ההפרה כאמור. הממשלתי הרלוונטימשרד ה

הקבלן יהא אחראי חוזית, תקציבית ומשפטית מול כל העובדים, הגורמים והספקים המועסקים  .3.15
בגין האמור הקבלן  הממשלתי רלוונטימשרד הו/או  המזמיןמטעמו. אם וכאשר תוגש תביעה נגד 

רגונית ו/או המשרד כנתבע וליטול על עצמו את כל האחריות הכספית והא המזמיןידאג למחוק את 
 הקשורה בניהול התביעה.

פי דין -על -ידי בעלי הזכויות ו/או מורשי החתימה מטעמו הנדרשים לשם כך -כי הסכם זה נחתם על .3.16
 לצורך הפיכתו להסכם מחייב.  -

פיו וכי אין כל מניעה חוקית, חוזית -כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בהסכם ולחוב על .3.17
 פיו.-תו בהסכם וקיום מלוא התחייבויותיו עלאו אחרת המונעת את התקשרו

כי הוא מאשרר את כלל ההצהרות והמסמכים שנתן במסגרת הצעתו במכרז וכי אלו מהווים חלק  .3.18
 בלתי נפרד מההסכם.

כי יש לו הידע, הניסיון והאמצעים המקצועיים והפיננסים לתכנון, הקמה, ניהול, תפעול, ותחזוקה  .3.19
 והמשתמע מכך.של עמדות הטעינה, על כל הכרוך 

כי יש לו היכולת והידע המאפשרים לו לקבל על עצמו ולעמוד בהתחייבויות שהוא נוטל על עצמו  .3.20
 בהסכם זה.

כי בדק את השטח וסביבותיו, את טיב הקרקע, את דרכי הגישה ואת התשתיות בשטח ובסמוך לו,  .3.21
ום התחייבויותיו על וכן קיבל את כל הידיעות ביחס לממצאים והאפשרויות העלולים להשפיע על קי

 פי הסכם זה.

כי יפעל כמיטב יכולתו לקידום הקמת עמדות הטעינה ויהיה הגורם האחראי לכל דבר ועניין על  .3.22
 קידום הנושא, ובכפוף לאמור בהסכם זה.

כי הינו עוסק מורשה ומנהל ספרים כדין ומתחייב להמציא לרשות אישורים להוכחת האמור בפסקה  .3.23
 זו, ככל שיידרש.

 .1976-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו-ו בעל אישור תקף עלכי הינ .3.24

כי הינו בעל אישור מפקיד שומה ו/או רואה חשבון המעיד כי הוא מנהל פנקסי חשבונות ורשימות  .3.25
 פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.-שעליו לנהל על

ובתנאים  -בענין שכר מינימום  1976-יבוריים, תשל"וכי הוא עומד בהוראות חוק עסקאות גופים צ .3.26
בהתאם להצהרתו  1976-בדבר העסקת עובדים זרים כחוק לפי עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

  בנספח המצורף להסכם זה.

כי נהירים לו היטב דרישות הבטיחות הנוגעים לביצוע העבודות, לאחר שבדקם היטב באמצעות יועץ  .3.27
 . להסכם זה 2הדרישות המפורטות בנספח ב' לרבות בטיחות מטעמו

כי הוא ביקר באתר העבודות, חקר ולמד היטב את כלל מסמכי המכרז, את אזור אתר העבודות  .3.28
וסביבתו, את דרכי הגישה, את מיקום המתקנים והעבודות, את תנאי העבודה באתר העבודות וכי 

-העבודות וכי המחירים שהוצעו עלבהצעתו לקח בחשבון את כלל המרכיבים הנדרשים לצורך ביצוע 
ידו במכרז והתמורה המוסכמת בהסכם זה מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לביצוע כלל 

 התחייבויותיו בהסכם ובמכרז.

כי הוא קיבל את כל המידע הקשור בביצוע העבודות וכי אין מבחינתו כל מניעה או מגבלה לבצע את  .3.29
  העבודות, במועדים וכנדרש בהסכם.

בשל אי הכרה ו/או אי הבנה של המסמכים, התנאים ו/או  המזמיןכי הוא לא יהיה זכאי לתבוע את  .3.30
דרך של פניה לרשות -פרטים אחרים כלשהם שיכול היה לברר בטרם הגשת הצעתו למכרז ו/או על

 לקבלת פרטים. 
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ם של כי הוא ישא בכל הוצאות התכנון, ההקמה, ההפעלה, התפעול, התחזוקה והניהול השוטפי .3.31
 העמדות, לרבות כל העלויות הישירות ועקיפות.

כי הוא מתחייב לפעול בעצמו לקבלת היתר בנייה לעמדות, וכי ידוע לו שהוא לא יהיה זכאי לכל  .3.32
תשלום עבור כך מעבר להצעתו במכרז/ הליך התמחרות ככל ויינקט. המזמין יסייע לקבלן בכל 

 הנדרש בנושא זה אולם אין בכך כדי לגרוע מאחריות הקבלן כאמור. 

ובים שונים בביצוע העבודות, ובין השאר, בשל עיכוב בקבלת היתרי כי הוא מודע לכך, כי ייתכנו עיכ .3.33
בניה ו/או אישורים/היתרים מאת צדדים שלישיים )ובין אלה: מאת גופי התכנון, מינהל מקרקעי 

בהקשר  בגין כך.  המזמין"( חח"י וכיו"ב( וכי לא תהייה לקבלן כל טענה כלפי המינהלישראל )להלן: "
שמורה הזכות שלא להזמין את העבודות מהקבלן  ן ומקובל עליו כי למזמיןזה יצוין כי ידוע לקבל

הזוכה, בנסיבות הקשורות לדחיית הבקשה להיתר בנייה ו/או לעיכוב במתן ההיתר, וזאת לפי שיקול 
 דעתו.

של  ובצע מעקב, בדיקה ופיקוח מקצועי בשיטות ובתדירות ע"פ שיקול דעתי שהמזמיןכי ידוע לו  .3.34
, ביחס לכל שלבי עבודתו הקבלן, לרבות התכנון, רכש, התקנה, חיבור ובדיקות קבלה של המזמין

 . המזמיןעמדות הטעינה וכי הקבלן יידרש לשתף פעולה על הנציגים המקצועיים, לרבות יועצים של 

להתקשר עימו  ם המזמיןכי רק בהסתמך על נכונות הצהרותיו היסודיות דלעיל של הקבלן הסכי .3.35
 .בהסכם

 שאה/רשות השימושההר .4

לקבלן הרשאה להקמת עמדות הטעינה באתרים,  המזמין לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז מעניק .4.1
 כמפורט בהזמנות עבודה שיוצאו לקבלן, וזאת בכפוף לתנאי הסכם זה ולמטרות הסכם זה בלבד. 

א יאוחר יתן לקבלן הרשאה להכנס לאתר לצורך ביצוע העבודות והקמת העמדות וזאת  ל המזמין .4.2
ימי עבודה ממועד אישור הליכי התכנון והרישוי. מובהר בזאת, כי הקבלן מתחייב לפעול עפ"י  7 -מ

כל דין ועל חשבונו על מנת להשיג האישורים המתאימים מהרשויות המוסמכות לצורך הקמת עמדות 
 הטעינה באתר.

רשאי להתחיל בביצוע  על אף האמור לעיל, מיד עם חתימת הסכם זה יהיה הקבלן ו/או מי מטעמו .4.3
 מזמיןהליכים תכנוניים שונים בקשר לעמדות הטעינה, להגיש בקשות שונות לרשויות התכנון ו/או 

חשמל ולבצע בדיקות של האתר וסביבתו. לשם כך יהיה הקבלן רשאי להיכנס לאתר לשם ביצוע 
מדידות ו/או בדיקות קרקע ו/או איסוף נתונים ו/או לביצוע כל פעולת הכנה אחרת, בתיאום מראש 

 )כהגדרתם להלן(.  המזמיןעם נציגי 

ט רשות גישה ושימוש באתר לצורך הקבלן מצהיר, מאשר ומתחייב כי אין לו כל זכויות באתרים למע .4.4
מימוש הסכם זה. הקבלן מאשר כי ידוע לו כי רשות הגישה כאמור אינה מקנה לו ולא תקנה לו 
בעתיד זכות חזקה באיזה חלק של האתר ו/או כל זכות אחרת לרבות זכות לקבלת זכות באתר ו/או 

 באיזה חלק מהם למעט לצורך מימושו של הסכם זה.

גש ומוצהר בזאת במפורש, כי כל שטח האתר ועמדות הטעינה שיהיו בשימוש למען הסר ספק מוד .4.5
של הקבלן נועדים אך ורק לצורך הקמת, ניהול והפעלת עמדות הטעינה נשוא הסכם זה, ובהתאם 

 להוראות ההסכם ולמטרה זו בלבד.

ו אין בתשלום כלשהו שישולם ע"י הקבלן בגין זכות השימוש ו/או בביצוע עבודות כלשהן ו/א .4.6
בהתקנת ציוד כלשהו, משום דמי מפתח ו/או התחייבות לשלם דמי מפתח והקבלן מצהיר ומתחייב 

)נוסח משולב( ו/או כל חוק שיבוא במקומו לא יחול על  1972 -כי ידוע לו שחוק הגנת הדייר, תשל"ב 
מסירת ההרשאה הנ"ל ו/או על ההתקשרות נשוא הסכם זה, ואין במתן ההרשאה  ו/או בביצוע 

דות ו/או בהתקנת ציוד וכו' כדי ליצור יחסי ו/או זכויות חכירה ו/או שכירות ו/או חזקה מכל סוג עבו
 שהוא, מעבר לאמור בהסכם זה.

ההרשאה תפסק מאליה אם וכאשר יגיע הסכם זה לסיומו, עפ"י הוראות הסכם זה ו/או במקרה בו  .4.7
ה ו/או תביעה בגין זכות תופסק פעילותו של הקבלן מכל סיבה והוא מוותר מראש על כל דריש

 ההרשאה, הכל בכפוף בהסכם זה.
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למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי ההרשאה לקבלן כוללת רק את האמור באופן מפורש בהסכם זה,  .4.8
 והינה בהתאם לאמור בהסכם ובנספחיו בלבד, ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

 האתר .5

על  כפי שיפורטו בהזמנת העבודה. מיקומים /באתריםהקבלן מתחייב להקים את עמדות הטעינה  .5.1
הקבלן יהיה לבצע, על חשבונו, את כל הבדיקות הנדרשות לבחינת התאמת האתר להקמת עמדות 
הטעינה, לרבות הגשת כל הבקשות וההליכים התכנוניים, כולל מול חברת חשמל, לצורך הקמת 

מובהר במפורש, כי  לאחר שלב התכנון.תחום הרשאה מוגדר מתוך כל אתר יתוחם עמדות הטעינה. 
בשטח החורג מתחום ההרשאה כפי שיוגדר, אין לקבלן כל זכויות, ולא תהיינה לו ביחס לכך כל 

 תביעות ו/או טענות ו/או דרישות.

מובהר בזאת כי ביחס לכל עמדת טעינה, ובסמוך לביצוע עבודות ההקמה, יוקצה שטח מתוך האתר  .5.2
 דר ע"י הקבלן באופן בטיחותי שימנע כל אפשרות כניסה/גישה. להתארגנות, השטח כאמור יגו

עוד מודגש בזאת כי הקבלן יוודא כי עם תום שימוש בציוד לצורך הכנה טרם התקנה, יסלק הקבלן  .5.3
 את הציוד כאמור מהאתר, ללא דיחוי. 

קבלן ימצאו מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, בכל מקרה שמיטלטלין כלשהם של ה .5.4
זכאים לסלקם מהמקום על חשבון הקבלן ולא תהיה להם כל  וו/או נציגיהמזמין היה מחוץ לאתר, י

אחריות לשלמותם, ולקבלן לא תהא כל תביעה כספית ו/או אחרת ו/או כל טענה ו/או דרישה בקשר 
לקבלן התראה בדבר כוונתה לפנות ו/או לסלק  מזמיןלכך ובלבד שטרם הנזכר בסעיף זה נתנה ה

 ין כלשהם אשר ימצאו מחוץ למתחם.מטלטל

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל עבודה ו/או כניסה לאתר ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו, תהיה  .5.5
 . המזמיןמתואמת אל מול 

מוסכם בזאת כי לצדדים שמורה האפשרות, בהסכמה ובכפוף להוראות כל דין, להגדיל את היקף  .5.6
 ההתקשרות ע"פ הסכם זה ולהוסיף הצבת עמדות טעינה במתחמים נוספים.  

 מטרות ההרשאה .6

 ההרשאה והתפעול של עמדות הטעינה הינם ויהיו בהתאם לאמור בהסכם זה ובנספחיו בלבד.
 לן ולהוראות כל דין כפי שיהיה בתוקף מפעם לפעם, אלה בלבד הינן מטרות בכפוף לאמור לעיל ולה

 ההרשאה:

יצירת כל הדרוש, לשם תכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של עמדות הטעינה, לרבות התקנת מתקנים,  .6.1
הצבת ציוד, רכישת כלים, אביזרים, מכשירים, מכשירי חשמל וכל ציוד ו/או מטלטלין אחר ו/או 

ם תפעול ותחזוקת עמדות הטעינה ברמה גבוהה, עפ"י הקריטריונים הנדרשים ע"פ נוסף הדרוש לש
הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף עבור פעולותיו כאמור מעבר למחיר הנקוב בהצעתו  כל דין.

 במכרז / הליך התמחרות.

ורשות החשמל,  , משרד האנרגיה, חח"ימזמיןהקבלן מתחייב להישמע לכל הוראות והנחיות נציגי ה .6.2
 בכל הקשור לתפעול ולתחזוקת עמדות הטעינה, בהתאם לאמור בהסכם זה.

 היתרים אישורים ופעולות נוספות .7

הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך תכנון, הקמה והפעלת עמדות הטעינה לרבות  .7.1
וף להוראות כל דין השגת כל ההיתרים ו/או האישורים הרגולאטורים הנדרשים לצורך הפעלתו בכפ

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף עבור פעולותיו כאמור מעבר וכפוף לתנאי הקולות קוראים.  
 למחיר הנקוב בהצעתו במכרז / הליך התמחרות.

לפעול אל _____________________ו/או מי מטעמו  )ימולא ע"י המזמין( את ך הסמי המזמין .7.2
(. "המזמיןנציג צאתו לפועל ומימושו של הסכם זה )לעיל ולהלן: "מול הקבלן בכל הנוגע לקידום והו
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ביחס למסמך הכולל התחייבות כספית כלשהי של  המזמיןמובהר בזאת כי ככל שנדרשת חתימת 
 . המזמיןהמוסמכים לחייב את  אצל המזמין, המסמך ייחתם אך ורק ע"י בעלי התפקידים המזמין

ו/או מי  המזמיןלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן מחויב להישמע להוראות והנחיות נציג  .7.3
 מטעמו. 

 אישורים התקפיםבבמסמכים ו יםמחזיק וכל מי מטעמו אוהכי מצהיר ומתחייב בזאת הקבלן  .7.4
בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים  הנדרשים לביצוע העבודה כאמור בהסכם זה ונספחיו

ו/או למשרד  למזמין להציגםמתחייב  הקבלןוהאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. 
  ., או עם כל שינוי שיחול בהםבכל עת שידרוש  הרלוונטי

היא תנאי מהותי בהסכם זה. ידוע לקבלן כי החזקת אישורים, רישיונות והיתרים ברי תוקף כאמור  .7.5
 סכם. החשב כהפרה יסודית של התי הקבלן לעניין זה, כולן או חלקן, נכונות הצהרותאי 

, לרבות על כל צו ו כאמורמיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותי למזמיןלהודיע  הקבלן מתחייב .7.6
 על נספחיו. זה בהתאם להסכם  להשלים את העבודה ווהאוסר או מגביל את יכולת ושניתן כנגד

לבצע את העבודה בהתאם להוראות כל דין החל בקשר לביצוע העבודה נשוא הסכם הקבלן מתחייב  .7.7
 זה. 

 המפקח .8

  כמפקח על ביצוע העבודות.לעיל ממנה בזה את המפקח כהגדרתו המזמין  .8.1
וכי נושאים אלה יהיו , וכיו"ב למפקח לא תהיה סמכות בענייני כספים, תמורה, תקציביובהר, כי 

 בלבד. המזמיןגזבר מראש ובכתב של  באישור

במהלך ביצוע העבודות בהתייחס לביצוע העבודות לא  ויינתנאשר  קבלןהנחיות והוראות המפקח ל .8.2
המקורית של  ווהתשלום יהיה בהתאם להצעת קבלןיהוו עילה לדרישה לתשלום נוסף כלשהו של ה

 .תוצאות ההתמחרות ככל ותבוצע /במכרז הקבלן

והקבלן או  , יבוצע סיור ביקורת בהשתתפות המפקחמעת לעת, בימים והשעות כפי שיקבע המפקח .8.3
 באי כוחם.

למניעת ספקות, מוסכם בזאת, כי המפקח ו/או מי מטעמו יקבעו אם אכן העבודות מבוצעות על ידי  .8.4
 לכל דבר וענין. קבלןבהתאם להוראות המכרז ודרישותיו יחייבו את ה קבלןה

כל דין המתייחס במישרין או בעקיפין  הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המפקח במלואן והוראות .8.5
בכל הקשור לביצוע העבודות, לרבות הוראות הבטיחות, ושימוש בחומרים מורשים לביצוע העבודות 
הכלולות במכרז. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף זה תהיה רשאית המזמינה לבצע 

מזמינה ות בכך בביצוע ההוראה והשא בכל ההוצאות הכרוכיקבלן העל חשבון הקבלן את העבודות ו
יהיה בכפוף למתן  כאמור קיזוז ו.היה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך לרבות קיזוז מחשבונותית

טרם קבלת ההחלטה בדבר ביצוע הקיזוז בפועל. למען הסר ספק  הזדמנות לקבלן להשמיע טענותיו
 הבלעדי של המזמין.ביצוע הקיזוז הינה בהתאם לשיקול דעתו בדבר ההחלטה  מובהר כי

ו מהתחייבויותי קבלןמוסכם, ידוע ומוצהר כי הפיקוח על ידי המפקח כמפורט לעיל, לא ישחרר את ה .8.6
 למילוי תנאי החוזה והמכרז. המזמיןכלפי 

   -הקמת העמדות תכנון ו .9

 נספח למסמכי המכרז.כבים ויעמדו בדרישות המפרט הטכני המצ"ב כהעמדות יאפשרו טעינת ר .9.1

הנחיות רשות החשמל )ובפרט, תוך עמידה מלאה  ע''פ העמדותלהתקין את לתכנון ומתחייב  הקבלן .9.2
בתנאים המובאים במסמך "הנחיות להתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי" העדכני אשר מפרסם 

 רישיונות ו/או ככל ונדרשיםמינהל החשמל ברשות החשמל, התקף למועד ההתקנה והתפעול( ו
לוונטיות, לרבות דרישות כיבוי אש, עלויות ביקורות חברת חשמל, הזמנת הוראות הדין הרב לעמוד



 מתוקנת לאחר הליך הבהרותחוברת 

 

30 

 

, הצגת ובדיקת אצל המזמין תיאום הנדסי מול מחלקת הנדסה, ביקורת, הוצאת טופס ירוק
 רישיונות החשמל של עובדיו והקבלנים בהתאם לחיבורים הנדרשים וכיו"ב.

ביחס והקמה של עמדות הטעינה  לתכנון הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל הפעולות הנדרשות .9.3
לכל האתרים הרלבנטיים, על פי תנאי הקולות קוראים, המפרט הטכני, דרישות משרד האנרגיה 

חיבור והתאמה של מוני ייצור וצריכה ככל , דרישות חח"י ורשות החשמל, לרבות )ככל שרלבנטי(
ביצוע ביקורות חשמליות וכן שידרש ע"י חח"י, תשלומים לחח"י בגין בדיקת העמדות וחיבורן 

 . וטכניות כנדרש בהתאם להוראות המפרט הטכני

הקבלן יהיה אחראי לתכנון עמדות הטעינה וכן לביצוע כל הקשור והנדרש בקשר להקמתו, הכל  .9.4
בהתאם להוראות כל דין, לרבות הרשויות המוסמכות, וכן יהיה הקבלן אחראי להפעלת ותחזוקת 

 שך כל תקופת ההתקשרות. עמדות הטעינה לאחר מכן, במ

ותקנותיו, וכן דרישות משרד  1954 -עמדות הטעינה יחוברו ע"פ דרישות חוק החשמל, התשי"ד  .9.5
 האנרגיה, הנחיות ודרישות חח"י, כפי שיעודכנו מעת לעת.  

עמדות הטעינה יהיה בעלות תקן של מכון התקנים הישראלי ויעמדו בדרישות הרלוונטיות של חוק  .9.6
יובהר כי עמדות ותקנותיו וכן בכל הדרישות שנקבעו במסמכי המכרז.  1954 -החשמל, התשי"ד

 הישראלי התקנים מכון י"ע מוכר שהתקן ובלבד, הטעינה יכול ויהיו בעלות תקן אירופאי או ישראלי
 הקבלן. י"ע שיוצג לאישור בהתאם

הקבלן מתחייב כי יפעל בהתאם ללוח הזמנים ואבני הדרך כפי שייקבעו על ידי המזמין במסגרת  .9.7
עיכוב בלוח  .בהסכם המכרז. כל עוד לא נקבע אחרת, הלו"ז לביצוע יהיה כמפורט הזמנת העבודה
כאמור מ"כוח עליון" כהגדרתו בהסכם המכרז לא יהיה באחריות הקבלן.  ורק אךהזמנים הנובע 

ההחלטה האם מקרה נכנס תחת ההגדרה של "כוח עליון" מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של בהסכם 
 המפקח.

את כל האישורים הסטטוטוריים והחוקיים לצורך הקמת עמדות  הקבלן יהיה אחראי להשיג .9.8
הטעינה. הקבלן יהיה אחראי להכנת כל התכניות הנדרשות לצורך תכנון הקמת והפעלת עמדות 

כלל פעולות הקבלן בנושאים כאמור יהיו כלולות במחיר  שויות המוסמכות.הטעינה  ולהגשתן לר
 הצעתו במכרז/ הליך התמחרות, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף עקב כך.

תנאי מוקדם לביצוע העבודות להקמת עמדות הטעינה הוא קבלת כל הרישיונות וההיתרים  .9.9
 הנדרשים על פי דין.

ועל   המזמיןר כי תכנון עמדות הטעינה והקמתן, יבוצעו על פי הנחיות מבלי לגרוע באמור לעיל מובה .9.10
פי דרישות מוסד התכנון הרלוונטי. הכשרת משטחים וביצוע עבודות הקמה, לרבות המתקנים 
והמבנים השונים יעשו על פי התכניות ההנדסיות המפורטות העדכניות כפי שיוגשו על ידי הקבלן 

העמדות תעשה באופן מקצועי, ע"י גורמים מקצועיים, בהתאם . הקמת המזמיןויאושרו על ידי 
 לתקנים הנדרשים ע"פ כל דין ותחל רק לאחר הוצאת היתר בניה. 

 , וזאת באופן מקצועי וראוי ובכפוף להוראות כל דין.  המזמיןהקבלן יבצע את העבודות, בתיאום עם  .9.11

מדות הטעינה בתקופת ההקמה, הקבלן מתחייב לבצע את כל התיקונים ו/או השינויים שידרשו בע .9.12
על חשבונו ובאחריותו, בהתאם להוראות כל דין והרשויות המוסמכות, כקבוע בתנאי והוראות 

יובהר כי ככל והמזמין ידרוש שינוי ו/או העתקת עמדת טעינה  .מזמיןורה היהסכם זה וכפי ש
יגיש הצעת מחיר  שהקבלן המבצעבלבד שהותקנה, אזי המזמין הוא שיישאר בעלות השינוי, ו

לאישור המזמין טרם ביצוע השינויים ו/או העתקה, ובכפוף להוצאת הזמנת עבודה מאושרת 
 וחתומה ע"י מורשי חתימה מטעם המזמין.

כל העבודות הדרושות להקמת עמדות הטעינה והפעלתן, יתוכננו ויבוצעו על ידי הקבלן באופן  .9.13
להוראות כל דין. הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום להוראות ההסכם, ו מקצועי, בהתאם להיתרי הבניה,
 .עבור כך, מעבר להצעתו במכרז
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הקבלן מתחייב למלא אחר כל החוקים, התקנות וחוקי העזר החלים וגם/או אלה שיחולו במשך  .9.14
תקופת ההתקשרות על האתר ועל השימוש בו. יפר הקבלן חובה שהוטלה עליו כאמור יפצה הוא את 

 עקב ההפרה.  מזמיןו הוצאה שיגרמו לבגין כל נזק ו/א  מזמיןה

במהלך כל ביצוע עבודות ההקמה הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי לשמור על תנאי  .9.15
 בטיחות נאותים של העובדים ו/או צדדים שלישיים הקשורים לעבודות, וזאת בהתאם להוראות

בודה והרווחה והנחיות כל דין, לרבות תקנים ו/או הנחיות של משרד הע המפרט הטכני ולהוראות
 .המזמיןבטיחות הרלבנטיות לכך ו/או לפי דרישת 

היה רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים לא י המזמין .9.16
 .המזמיןנאותים , או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות 

ו/או את מספר האתרים  ו/או להגדיל את הזכות להקטין ולעצמ שומרהמזמין  שינויים בפריסה: .9.17
המלא  ווהכל לפי שיקול דעת ,לשנות את המיקומים טרם ההקמהטרם ההקמה ו/או  העמדות

ובהתאם למחירי כתב הכמויות כפי שהוצגו ע"י הקבלן במכרז / הליך  והמוחלט בכפוף לכל דין
הגדלה ו/או )שינוי  יבצע המזמיןבו במקרה  הקבלןלא תהיינה טענות של . התמחרות ככל ובוצע

תנאי הצעתו שאר מחויב ליי הקבלן, שינוי הכתובת וכן כי ו/או האתרים מספר העמדות( של הקטנה
, משמעויותיהם על לעמוד מנת על הקבלן עם המזמין יוועץ השינויים ביצוע טרם, זאת עם .בכללותם

 שישנן. ככל תוספתיות,עלויות  למזער ניסיון ומתוך הקבלן במשוב התחשבות תוך זאת זכות ויממש

יהיה רשאי המזמין לגרוע אתר זה  –פתיחת הזמנה עבור אתר מסוים  ולא אושרה ע"י חח"י יהה .9.18
ממצבת האתרים לגביהם הוזמנה העבודות ולבחור אתר חלופי במקום האתר האמור, לגביו יבוצעו 
העבודות או לא לבחור אתר חלופי כלל. נבחר אתר חלופי, יבוצע לגביו תכנון בהתאם להוראות 

 מעבר לתשלום ששולם לזוכה בעד תכנון האתר המקורי. ההסכם על נספחיו ללא תשלום נוסף

הקבלן יזמין מחברת החשמל את חיבורי החשמל הנדרשים להזנת עמדות הטעינה  חיבורי החשמל: .9.19
הנובעות מהתקנת חיבור החשמל כאמור, לרבות מדידות, תכנון,  בכל העלויות אשיתקין, וייש

לאישור ותחילת הזנה בפועל ע"י חברת החשמל. עבודות הנדסיות, שיקום ובדיקות, התקנת פילר, עד 
לחיבור בשטח של חברת  כל עמדה שיקים היזם תוקם באתר נפרד, ותוזן באופן בלעדי ובהתאמה ע

חיבור החשמל יזין אך ורק את עמדות הטעינה ו/או ציוד חשמלי אחר החשמל בתיאום עם המזמין.
ה. כל זאת, אלא אם יוסכם אחרת בין הקשור בהפעלתן באופן ישיר ואשר הוקמו במסגרת הסכם ז

 הצדדים, במפורש ובאופן פרטני לכל אתר. 

בכפוף להצגת אסמכתאות בדבר התשלום בפועל, יהיה הקבלן זכאי לקבלת החזר מהמזמין עבור 
 התשלום בו נשא עבור חיבורי החשמל כאמור, בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה.

מובהר, כי אם תאושר התחברות לחיבור קיים, כל העלויות בגין הגדלת החיבור יוטלו עם זאת, 
 .הקבלןוישולמו על 

. והקמתו של כל אתר טעינה יישא בכלל העלויות הקשורות בהקמתה של כל עמדת טעינה הקבלן .9.20
חשמל, תכנון, תשתית וארון למונה מדידות, בעלויות הבאות:  יזםבכלל זאת ומבלי למצות, יישא ה

עצמה )לרבות עמוד, טעינה ההנחת תשתית חשמל, עמדת  ,ושיקום עבודות חשמל, עבודות חפירה
ותמרור,  שילוטאמצעי מיגון )ככל ונדרשים(, , תושבת ובסיס, באם אלו נדרשים להצבתה כנדרש(

)ככל ונדרשים(, תשתיות ורכיבי תקשורת, כלל ההוצאות  , רישיונותמקומות החניה סימון
בנוסף  .יו"בוכוהפעלתה )לרבות ביטוחים(  ות וההשלכות על הרחוב בעקבות הקמת העמדההתפעולי

סים, אגרות, היתרים, יח אדם, מועלות כ -ובכלל זה  יוהוצאות ולמען הסר ספק, היזם יישא בכלל
היטלים וכל תשלומי חובה אחרים, ביטוח לסוגיו השונים, אישורים, רישיונות, שומרים וכל עלות 

למעט שוטרים בשכר )או הוצאה אחרת בקשר עם ביצוע העבודות, לרבות הסדרי תנועה אחרת ו/
גידור  טיפול בתשתיות שנפגעו בעקבות ההתקנה וחזות רחוב , הסדרי תאורה זמניים,(במידת הצורך
 האתר וכיו"ב.

על הקבלן להשתמש לצורך ביצוע העבודות בציוד מטיב מעולה ומתאים לביצוע העבודות. נציג  .9.21
עזרה,  מזמיןיהיה זכאי לבדוק את הציוד באתר העבודות. הקבלן מתחייב לתת לנציג ה מזמיןה

מכשירים, מכונות, עובדים וחומרים הדרושים בדרך כלל לשם בדיקה, מדידה ובחינה של איכות 
 ו/או הציוד שמשתמשים בהם.
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החומרים הקבלן ימציא אם יידרש לעשות כן הוכחות מניחות את הדעת לגבי סוג ואיכות 
 ידי נציגי המזמין.-והתאמתם לתקנים המתאימים ולנוהג ההנדסי הטוב ביותר כפי שנדרש על

 חשבון הקבלן.-העלויות של כל הבדיקות יהיו על

חשבונו לכל מקום ומכל מקום שיהיה דרוש בעוד מועד ובכמויות -הקבלן מתחייב להוביל על .9.22
יצוע העבודות, מלבד אם הוסכם בכתב מספיקות את כל הציוד שיהיה דרוש מדי פעם בפעם לב

 אחרת.

הקבלן אחראי לכך וכן אחראי לפעול בהתאם  –ככל שידרשו הסדרי תנועה במהלך ביצוע העבודות  .9.23
 לתכנית הסדרי תנועה מאושרת.

 העבודות.ולאתר  ראפשר במהלך תקופת העבודות את המשך התנועה השוטפת באתיהקבלן  .9.24

-הפרעות או תקלות לתנועת כלי הרכב השוטפת לרבות על על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת .9.25
בשלבים או הסדרת דרכי גישה חלופיות זמניות ו/או הצבת מחסומים וסימונם  ותידי ביצוע העבוד

 להכוונת התנועה.   בפנסים ו/או הצבת עובדים ושלטים קבועים ו/או הצבת שוטרים

ראי להשגת כל האישורים הדרושים דרש הפרעה לתנועה השוטפת, הקבלן יהיה אחיבמקרה בו ת .9.26
 .מהרשויות לשם כך

הן תבוצענה תוך הקפדה על קיום תקן  , כיותכבכל הנוגע לביצוע עבודות של מדר על הקבלן להקפיד .9.27
 הכולל מפרט מדוייק לביצוע הנמכת המדרכה. ,1918

מעברים, עם ומערכות תת קרקעיות  ,הקבלן יתאם את העבודות בכל הנוגע לפתיחת כבישים .9.28
 .  המזמין מהנדסועם המפקח 

לשוחות  ,הקבלן אחראי לקבל מהרשויות את כל התכניות הקיימות למערכות התת קרקעיות .9.29
 לקווים התת קרקעיים.ו

העשויים  ותהתת קרקעיוהמערכות הקבלן אחראי לבדוק את מיקומם של המבנים העל קרקעיים  .9.30
קווי טלפון וחשמל ו/או גדרות, בין  ,תיעול ,בביו ,לרבות צינורות מים באתר העבודות,מצא ילה

 שהם מסומנים ובין שאינם מסומנים.

 תתגלנה במהלך ביצוע העבודות.שהקבלן אחראי להודיע למפקח על כל תקלה או אי התאמה  .9.31

 .ההקמההקבלן ידאג להשבת מצב לקדמותו בתום ביצוע עבודות  .9.32

יכלול את כל העבודות, מכל מין וסוג בכל אחד משלבי ביצוע הפרויקט, הביצוע  השלמת הביצוע: .9.33
לרבות הפעלתו בפועל  –המוחלטת ולניהול מושלם של מערך הטעינה החשמלי  והנדרשות להשלמת

יהא אחראי לביצוע כל  הקבלן .ולהוראות הסכם זהבהתאם להוראות המפרטים הטכניים  –
מוחלטת לכל העבודות הנחוצות להבאת הפרויקט על כל פרטיו למצב בו יהא תואם בצורה 

וכל רשות אחרת, כפי שתהיינה מעת לעת ודרישות הדין  המזמיןדרישות  כניות, המפרטים,והת
השונות החלות על הפרויקט, היתרי מסירה ותעודות גמר באופן מושלם סופי ומלא, וכן השלמת כל 

 כניות ולמפרטים.והעבודות לשביעות רצון המפקח ובהתאם לת

את כלל האישורים והמסמכים הנדרשים להלן. ת יגיש הקבלן למזמין בסיום העבודו תיעוד הביצוע: .9.34
לעמדה /מסירת המסמכים והאישורים כאמורים מהווה תנאי לקבלת תעודת גמר ביחס לאתר

  – בהתאם לנקבע בצו תחילת עבודה

קבלת אישור מכל היועצים והמתכננים בכתב לתאימות מלאה בין המבנה שבוצע למבנה  .9.34.1
 שתוכנן.

 כל אחד בתחומו. –התייחסות היועצים והמתכננים לבדיקות שבוצעוקבלת  .9.34.2
תוכניות מודד המפרטות את מיקום כלל מרכיבי התשתיות כפי שהן הותקנו בפועל, לרבות  .9.34.3

ארונות חשמל, כבלי חשמל ותקשורת, מיקומי עמדות הטעינה, סימוני חניות, תמרור 
 ושילוט.
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 –למפקח, הכולל את כל המסמכים הבאים ספר מתקן מלא  הגשת .9.34.4

 
 .As Madeתוכניות -
 אישור מתכנן חשמל.-
 אישור בודק חשמל מוסמך לאחר ביצוע.-
 אישור ביטוח לתקופת הבדק המצוינת בחוזה-
 תמונות מלמטה ומכל חזית +צילומי ביצוע של העבודה מלמעלה ברחפן-
המפקח להפעלת או על ידי /פ דין ו"כל אישור ומסמך אחר הנדרש ע-

 המתקן ולהקמתו או בכלל.
 

 לחוזה(. 4ב'טופס העדר תביעות חתום ע"י הקבלן )נספח  .9.34.5
 

לאחר השלמת כל עבודות התכנון וההקמה כנדרש במפרט הטכני ובכפוף להתקיימות כל  .9.35
בתום ביצוע העבודות ובכפוף למסירת העבודות  –המפרטים הטכניים חוזה זה ודרישות 

יוצא לקבלן תעודת קבלה/גמר בהתייחס לפרויקט/ שלב  -כנדרש בהסכם ובמפרטים הטכניים 
 לגביו בוצעו העבודות. 

לעמדה ככל תחזוקה ביחס ה, תחל תקופת לעמדה/ לאתרלקבלן ביחס  גמרממועד מתן תעודת  .9.36
. זאת, מבלי לגרוע וניתנה תעודת קבלה לאתר כולוככל  -וניתנה תעודת קבלה לעמדה / לאתר 

בתום כל שנת תחזוקה יהיה על הקבלן  ורכיביה כמפורט להלן. לעמדהמאחריות הקבלן 
 .להגיש לאשכול את כלל האישורים והדו"חות הנדרשים במסגרת המפרט הטכני

 הפעלה ותחזוקה של העמדות .10

 המפרט הטכני.שירותי ההפעלה והתחזוקה יבוצעו בהתאם להוראות  .10.1

הזכות  לקבלן, ולא תעמוד הקבלןהאחריות בגין גביית התמורה מהצרכנים תוטל באופן בלעדי על  .10.2
בדרישה לפיצוי, שיפוי, מחילה על חוב, סיוע בגביית חוב או כל תביעה אחרת שעניינה  למזמיןלבוא 

 רכת.קשור לגביית התמורה ו/או ההתנהלות הכספית ו/או המשפטית אל מול משתמשי המע

 המערכת שתסופק על ידי הקבלן תאפשר גבייה בתעריפים נפרדים, וזאת בהתאם לדרישת המזמין. .10.3

חוזי החשמל של חיבורי החשמל המזינים את עמדות הטעינה יהיו על שמו של  תשלומי חשמל: .10.4
למשך תקופת ההתקשרות, והוא יהיה האחראי הבלעדי על תשלום חשבונות החשמל ו/או  המזמין

 כל חיוב אחר בגינם. 

הקבלן מתחייב לנהל, לתפעל ולתחזק את עמדות הטעינה באופן מקצועי, ממועד השלמת ההקמה  .10.5
כל , הכולל את בהתאם למחיר הנקוב בהצעתו/ בהליך ההתמחרותועד למועד סוף תקופת ההסכם, 

ובכלל זה, שכר עבודה, הוצאות סוציאליות, חשמל, אגרות,  העמדהמתחזוקת העלויות הנובעות 
, על נספחיו מסים, אישורים, ביטוחים, הובלות וכיו"ב( ובאחריותו, ובהתאם להוראות ההסכם

וכפי שיורו נציגי  מזמיןבכפוף לדרישות הרשויות המוסמכות ולהוראות כל דין וכפי שאושר ע"י ה
 .במסגרת מחיר הצעתו במכרז/ הליך התמחרותמעת לעת, הכל  מיןמזה

מובהר בזאת, כי הקבלן אחראי לקבלת כל אישור הנדרש מהרשויות המוסמכות לצורך ניהול,  .10.6
הפעלת ואחזקת של עמדות הטעינה. הכל על פי הסכם זה, התקנים הישראלים ו/או תקנים אחרים, 

עת, ולנקוט בכל האמצעים כפי שתורינה הרשויות חוקי המדינה והתקנות שיהיו בתוקף באותה 
 ו/או נציגיה. מזמיןהמופקדות על מתן אישורים אלו, וכפי שתורה ה

, על כל חלקיהם למזמיןהקבלן יהיה אחראי לפעילותן התקינה של עמדות הטעינה שסופקו על ידו  .10.7
 . וכן יהיה אחראי לתחזוקתן ומכלוליהם

הקבלן יהיה אחראי לדאוג כי עמדות הטעינה יעמדו בכל עת, בדרישות הרלוונטיות של משרד  .10.8
, רשות האנרגיהותקנותיו וכן בכל הדרישות והחלטות משרד  1954 -האנרגיה, חוק החשמל, התשי"ד

 החשמל, הנחיות ודרישות חח"י, כפי שיעודכנו מעת לעת.  

תקופת ההסכם ולתחזק את עמדות הטעינה ע"פ הקבלן מתחייב להפעיל את העמדות במהלך כל  .10.9
 הוראות כל דין, הוראות הסכם זה לרבות הוראות היצרן.
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 דיווחים כנדרש במפרט הטכני.  למזמיןהקבלן ימסור  .10.10

 . הקבלן מתחייב לתת מענה לקריאות המזמין ולטפל בתקלות בהתאם להוראות המפרט הטכני .10.11

כל ההוצאות הדרושות לביצוע השירותים, לרבות בגין תיקון, החלפת חלקים, הובלה ואספקת  .10.12
חלקים למקום ביצוע התיקונים וכיו"ב, העובדים, הציוד, האביזרים, הכלים, מכשירי העזר, חלקי 

בהתאם למחיר הנקוב ידי הקבלן, -יסופקו על -החילוף וכל הדרוש למתן השירותים בכלל 
 , והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין כך.תמחרות עבור תחזוקה שנתיתבהצעתו/הליך ה

בקרת האיכות ובכלל זאת פיקוח על העבודה, טיבה, אופן ביצוע וכיו"ב, תבוצע ע"י הקבלן באחריותו  .10.13
ועל חשבונו לכל אורך ביצוע העבודות לרבות הקמה והפעלת העמדות, לרבות באמצעות קבלני 

 מו ו/או מי מטעמם.  המשנה ו/או מי מטע

מובהר בזאת כי לקבלן תהא אחריות מוחלטת על בקרת האיכות באופן שוטף, בהתאם להוראות כל  .10.14
לא תידרש לכל פעולה ו/או תשלום בגין כך. מערכת  מזמיןדין ודרישות הרשויות המוסמכות, וה

 בקרת האיכות של הקבלן תהיה עצמאית.

נה לכל אורך ההסכם, לרבות אחזקה מונעת/ תקופתית הקבלן מתחייב להעניק שירות לעמדות הטעי .10.15
 ע"פ הוראות יצרן, עדכוני תוכנה ותיקון תקלות. 

 הקבלן יעמיד מוקד לקבלת קריאות בהתאם להוראות המפרט הטכני. .10.16

בקשר לפעילות עמדות  מזמיןהקבלן יעמיד איש קשר קבוע מטעמו שיהווה כתובת לכל פניה מצד ה .10.17
 הטעינה, לרבות תקלות. 

  –פיצויים מוסכמים ון ליקויים ותיק .11

המפקח ותוך המועד ו המזמיןליקויים בעבודות לשביעות רצונם של  חשבונומתחייב לתקן על הקבלן  .11.1
 ידם לתיקון הליקוי.-שנקבע על

או על  בעצמולתקן את הליקויים  יהיה רשאי המזמיןבמועד את הליקויים כאמור,  תיקן הקבלןלא  .11.2
זכאי להשבה מיידית של כל  יהיה המזמיןהליקויים כאמור,  תוקנועל חשבון הקבלן.  ,מטעמוידי מי 

יהיה רשאי להפחית מגובה התמורה  המזמין .15%בגין כך בתוספת של  לוהוצאה או נזק שנגרמו 
אין באמור . על גרימת הליקוי  המזמיןסכומים המכמתים את הנזק בצירוף פיצוי ושיפוי לקבלן 

 בעניין זה ובמקרים מעין אילו. המזמיןסעד אחר העומד לרשות  בכדי לגרוע מכל

פיצויים מוסכמים מראש, לכל מקרה, בגין אי ביצוע  למזמיןהקבלן ישלם מבלי לגרוע מן האמור,  .11.3
על של עבודה נדרשת בהתאם לדרישות החוזה ונספחיו או בגין ביצוע לקוי של עבודה כמפורט להלן, 

לקזז סכומים נוספים בגין נזקים נוספים   המזמיןלהפחית מזכויות כל זאת בלא פי קביעת המפקח, 
 , כמפורט במפרט הטכני.שנגרמו עקב הליקוי

 תקופת ההתקשרות  .12

  –בכפוף לעמידת הקבלן בדרישות ההסכם, תקופת ההסכם הינה  .12.1

תקופת ההקמה של כל העמדות תסתיים במועד שנקבע ע"י המזמין במסגרת  –הקמה  .12.1.1
 . הזמנת העבודה

בתום ביצוע עבודות הקמת בהתייחס לכל עמדה יערך פרוטוקול השלמה, שיתעד את מועד 
   תום ביצוע עבודות ההקמה ותחילת ביצוע עבודות ההפעלה בהתייחס לכל עמדה.

  -הפעלה  .12.1.2

ממועד תום ביצוע עבודות ההקמה חודשים  12: כל עמדהההפעלה, האחזקה והניהול של 
בהתאם להוראות  כי עבודת ההקמה בוצעה  מזמיןמטעם הועם קבלת אישור של כל עמדה  
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למזמין בלבד שמורה האופציה להאריך  .הסכם זה על נספחיו, לרבות המפרט והתוכניות
חודשים נוספים לכל הארכה, ובלבד שתקופת ההפעלה ביחס  12-את תקופת ההפעלה ב

 חודשים.  60לכל עמדה לא תעלה על 

 התמורה .13

התשלום לו יהיה זכאי הקבלן יהיה בהתאם בכפוף לביצוע כל התחייבויותיו נשוא הסכם זה,  .13.1
לעבודות אותן הוא ביצע בפועל בכל שלב מבין אבני הדרך , בכפוף להשלמת מלוא העבודות 
הנדרשות בכל שלב והגשת מלוא התוצרים עליהם תורה הרשות. לא יבוצע תשלום עבור אבני דרך 

יהיה הקבלן  –לא נדרשו בפועל. היה והעבודה בשלב מסויים בוצעה באופן חלקי שלא בוצעו ו/או 
 זכאי לתשלום יחסי בהתאם להיקף העבודה שבוצעה בפועל ובכפוף לעמידתו בהוראות ההסכם.

כל עוד לא נקבע אחרת במסגרת הזמנת העבודה, אבני הדרך לתשלום עבור תכנון והקמה של עמדות  .13.2
 הטעינה יהיו כדלהלן:

 פירוט שלב

שיעור 
שישולם 
מתוך 
 הערה התמורה

 10% תכנון מפורט  שלב א'

 ביחסההצעה / הליך התמחרות  מחירילאתר, על פי 
והקמה של עמדה מהסוג המוזמן  לתכנוןלרכיבים של 

 לכתב הכמויות (  1/2/3)רכיבים 

 שלב ב'
פתיחת 
 5% הזמנות

ההצעה / הליך התמחרות לתכנון  מחירילאתר, על פי 
לכתב  1/2/3והקמה של עמדה מהסוג המוזמן )רכיבים 

 ( הכמויות

 הכנת תשתיות שלב ג' 
בסיום 
 השלב

י )מחירי ההצעה / הליך התמחרות על פי לאחר ביצוע, 
 (הכמויות בכתב 5-4סעיפים 

 30% פריסת עמדות שלב ד'

מחירי ההצעה / הליך התמחרות ביחס לאתר, על פי 
לרכיבים של לתכנון והקמה של עמדה מהסוג המוזמן 

 לכתב הכמויות (  1/2/3)רכיבים 

 25% חיבור עמדות  שלב ה' 

מחירי ההצעה / הליך התמחרות ביחס לאתר, על פי 
לרכיבים של לתכנון והקמה של עמדה מהסוג המוזמן 

 לכתב הכמויות (  1/2/3)רכיבים 

  

 3 -פעול ת
חודשים לאחר 

חיבור 
 30% העמדות

מחירי ההצעה / הליך התמחרות ביחס לאתר, על פי 
לרכיבים של לתכנון והקמה של עמדה מהסוג המוזמן 

 לכתב הכמויות (  1/2/3)רכיבים 

 מעלות עמדת טעינה. 100%פעם אחת בלבד ועד  תשולםכל אבן דרך  .13.3

  -בכל הנוגע לתשלום עבור תקופת ההפעלה יחולו ההוראות שלהלן  .13.4

החל ממועד  העמדותכלל תחזוקה שוטפת, לרבות רישיונות ואחריות מלאה על עבור שירות  .13.4.1
לתשלום חודשי  יהיה זכאי הקבלןסיום ההקמה של כל עמדה בהתאם לאמור בהסכם זה, 

 מתן תעודת גמר ביחס לעמדה.התשלום יחל במועד   .כולל מע"מ ₪ בסך של ________ 

 

 עמלתעבור אספקת שירותי גבייה כמפורט בהסכם ובפרט הטכני, יהיה הקבלן זכאי לקבל  .13.4.2
)ימולא בהתאם להצעת הקבלן במכרז / הליך  מכל תשלום נסלק %________ סליקה

 ;התמחרות(
 

תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן בהתאם לאמור להלן, החל משנת ההתקשות השנייה.  התמורה .13.5
בגובה הפרשי ההצמדה משנת ההפעלה השנייה )ככל ותוארך( החל התמורה תעודכן אחת לשנה, 

לא  .הרלוונטית ההפעלהועד למדד הידוע בתחילת שנת  ההסכםשבין המדד הידוע במועד תחילת 
 בכלל. או/פן רטרואקטיבי ביחס לשנת ההתקשרות הראשונה ויבוצעו הצמדות למדד באו
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הקבועות לאבני הדרך אל הספק, באמצעות האשכול, בהתאם  מהמזמיןכלל התשלומים יועברו  .13.6
שייקבעו בהזמנת העבודה ובכפוף להצגת כלל התוצרים במפרט הטכני או לחלופין אבני הדרך 

 הנדרשים כמפורט בהזמנת העבודה.

החשבון יועבר אל המזמין  אשכול.האל בסיום אבן הדרך מובהר כי כל חשבון מטעם הקבלן יוגש  .13.7
אשר יהיה רשאי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי לאשרו באופן מלא או חלקי, בהתאם לביצוע 

 העבודות בפועל ובשים לב לקיזוז ו/או ניכוי ו/או הפחתת סכומים בהתאם להסכם זה. 

המאושר, בניכוי הסכומים המפורטים לקיזוז ו/או ניכוי ו/או הפחתה כפי שפורטו  החשבון סכום .13.8
מתום החודש )ארבעים וחמישה( יום  45פי חוק ישולם לקבלן בתוך -או הנדרשים על המזמיןידי -על

יחד עם זאת, מאחר ומדובר בעבודות שמימונן מבוצע  (. 45)שוטף +עד  בו הומצא החשבון לאשכול
ימי עסקים ממועד  10ן חיצוני, יהיה רשאי המזמין לעכב את מועד התשלום עד תום באמצעות מימו

 מהיום ימים 150-מ יאוחר לא ישולם הנדחה שהתשלוםקבלת התשלום מהגורם המממן, ובלבד 
 .החיצוני המימון את קיבל לא הוא אם אף, למזמין החשבון הומצא שבו

וב או לאי ביצוע תשלום במלואו או בחלקו, האשכול אינו נושא באחריות לעיכמובהר בזאת כי  .13.9
הקבלן מוותר ויתור מלא על כל דרישה ו/או טענה ו/או . המזמיןבמקרה בו הדבר נבע מהחלטת 

ו/או במקרה  המזמיןתביעה כלפי האשכול בכל מקרה בו יחול עיכוב בתשלום כתוצאה מעיכוב ע"י 
 .המזמיןכוח החלטת משלם כל או חלק מהתשלומים נשוא ההסכם לנותן השירות, ילא  המזמיןבו 

כמו כן יובהר כי הקבלן והוא בלבד אחראי לעיכוב אשר נבע כתוצאה מעיכוב בהעברת החשבון  .13.10
 מטעם הקבלן בצירוף פירוט כאמור לעיל ו/או בהעברת חשבונית.

 חשבוןלגרוע מהאמור, הקבלן נותן בזאת הוראה והסכמה בלתי חוזרת לאשכול לנכות מכל  מבלי .13.11
(. לקבלן לא תהיה כל טענה ו/או דרישה הניהול דמי -)להלן  %3בשיעור של  ניהול דמימאושר 

כלפי האשכול בעניין ביצוע הניכוי כאמור מחשבונותיו, ובחתימתו על הסכם זה נותן הקבלן 
 .זיכוי תעודת באמצעות יוסדר הניהול דמי תשלוםהניכוי כאמור. הסכמתו לביצוע 

התמורה נשוא הסכם זה הינה בגין ביצוע עבודות בפועל ולא תשולם תמורה בגין עבודות שלא  .13.12
 בוצעו.

לוא מ ע העבודות ומילוימוסכם ומוצהר, כי סכום התמורה הינו סופי ומוחלט עבור ביצו .13.13
 היה זכאי לתשלום נוסף כלשהו.ילא  קבלןעל פי חוזה זה וכי ה קבלןשל ה והתחייבויותי

המחירים כאמור יהיו תקפים לכל תקופת ההסכם, לא יתווספו תוספות שלהן מובהר בזאת, כי  .13.14
לרבות התייקרויות וכיו"ב, למעט מע"מ והצמדה למדד משנת ההפעלה השנייה ואילך כמפורט לעיל 

  .ולהלן

ן חשבונית מס ואישור על פטור מניכוי מס במקור. לא הומצא כאמור כל תשלום יעשה כנגד מת .13.15
 מתשלום התמורה את המס הנדרש על פי דין. ינכה המזמיןפטור כאמור, 

מוסכם כי התמורה הנקובה לעיל כוללת את כל המחירים, העלויות, ההוצאות, הרווחים, כח האדם,  .13.16
עלויות השינוע וכל עלות אחרת הנדרשת , בכלים שימוש או/ו בגובהביצוע עבודה תשלומי החובה, 

 לצורך ביצוע התיקונים, אלא אם נקבע במפורש אחרת בהסכם.

, ההסכםעפ"י  הקבלן ו/או בכל תוספת לו וכן כל תשלום לו זכאי הסכםכל המחירים הנקובים ב .13.17
 אינם כוללים בתוכם מס ערך מוסף.

 המוסף החל על החשבון. בנפרד סכום מס ערך יצוין נהלמזמיקבלן גיש היבחשבונות אשר  .13.18

 והמזמין ,המזמיןאת מס ערך המוסף החל על סכום החשבון כפי שיאושר ע"י  קבלןשלם לי המזמין .13.19
 רשאי לשלם את מס הערך המוסף במועד הקבוע להעברתו לשלטונות מע"מ.

 חשבונית מס על הסכום האמור. ןמציא למזמיקבלן יה .13.20
 

 פינוי האתר  .14
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הפסקתה קודם סיומו מחמת הנסיבות המפורטות בהסכם זה, או עם סיום תקופת ההסכם ו/או  .14.1
, לרבות כל מזמיןמחמת כל נסיבה אחרת, יפנה הקבלן את האתר וימסרו את עמדות הטעינה ל

 התשתיות והמתקנים בהם בשלמותם. 

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי כל הוצאות הקבלן הכרוכות במסירת עמדות הטעינה לרבות אלו  .14.2
וטיפול של עמדות טעינה, ותיקון הליקויים  מזמיןב הכשרת צוות אחזקה מטעם ההנובעות עק

 העולים מהם, ככל וישנם כאלה, ייעשו על חשבונו של הקבלן ובאחריותו הבלעדית.

, תהיה עמדת הטעינה, המבנים, מזמיןהקבלן מתחייב, כי במועד הפינוי האתר, והחזרתו ל .14.3
פנויים וחופשיים מכל אדם כשהם תקינים, במצב טוב המתקנים והציוד הנכללים באתר כולו, 

 ומסודר, ובכפוף לבלאי סביר הנובע משמוש רגיל וזהיר בהם בהתאם להוראות הסכם זה.

את ספר הפעלת עמדת הטעינה כשהוא ערוך באופן ידידותי  מזמיןהקבלן מתחייב למסור לידי ה .14.4
 למשתמש, מסודר וכולל את כל החומר הנדרש. 

)על כל תשתיותיו, מתקניו, מכלוליו,  מזמיןהאתר וימסור את עמדת הטעינה ל הקבלן יפנה את .14.5
מערכותיו, מרכיביו, חלקיו, ציודו וכיו"ב( כשהם במצב תקין וכשיר להמשך הפעלה כפי שיהיה 

 באותה עת ולמעט בלאי סביר. 

 בכתב, עת עמדת הטעינה ערוכה ומוכנה לבדיקה לצורך מסירה. מזמיןלשם כך, הקבלן יודיע ל .14.6

 לכל יום איחור.  ₪  1,000סך של  מזמיןישלם הקבלן ל –בגין כל איחור במועד המסירה כאמור  .14.7
 

  מיסים ותשלומים .15

, עירוניים ו/או ממשלתיים, אשר יוטלו המיסים ו/או האגרות ו/או ההיטליםבכפוף לאמור להלן, כל  .15.1
יחולו על  ההתקשרותתקופת ועד לתום  ההפעלהעמדת הטעינה החל ממועד תחילת תקופת על 

 ו. וישולמו על יד המזמין

שיונות יבאתר, לרבות מס עסק ואגרות רקבלן של ה עסקיוכל המיסים והתשלומים בגין ניהול  .15.2
 .ובלבד וישולמו על יד קבלןלעסק ולניהולו, יחולו על ה

תשלומים החלים על הצדדים על פי הסכם זה יחול על הצד החייב מס ערך מוסף בגין כל אחד מה .15.3
 בו על פי כל דין וישולם ביחד עם התשלום בגינו הוא חל, כנגד חשבונית מס כדין.

 כל מס ו/או אגרה ו/או היטל אחרים יחולו על הצד אשר הדין מטיל עליו את החובה לשלמם. .15.4

עמדות הטעינה ו/או בקשר לתפעול העמדות הקבלן ישא בכל העלויות ו/או תשלומים בקשר להקמת  .15.5
 ו/או התחזוקה השוטפת של העמדות. 

או עבורה ואינו רשאי לגרום  מזמיןאין הקבלן רשאי לגרום לכל הוצאה, תשלום או חיוב בשם ה .15.6
לכל הוצאה תשלום או חיוב, בקשר לביצוע העבודות, אלא אם קיבל לכך מראש ובכתב את 

 .מזמיןהסכמתם של נציגי ה

חשבונו לכל הוצאה, תשלום או חיוב -מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהיה הקבלן אחראי לבדו ועל .15.7
 שנעשו ללא אישור כאמור. 

 והתחייבויות זכויות המחאת .16

ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע  לאשכול,פי הסכם זה -על ורשאי להמחות זכויותי יהיה מזמיןה .16.1
יל על הקבלן הוצאות ו/או חבויות נוספות מאלו בזכויות הקבלן ע"פ הסכם זה ו/או בכדי להט

 הקבועות בהסכם זה.
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או לשעבד  , להעביר, להמחותמזמיןמאת הובכתב הקבלן יהיה רשאי, לאחר שקיבל אישור מראש  .16.2
פי הסכם זה, לתאגיד בנקאי -את עמדות הטעינה או כל חלק ממנו, או את כל או חלק מזכויותיו על

או גורם מימוני אחר לשם קבלת ליווי פיננסי להקמת העמדות ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע 
חלקן, וניתנה ע"פ הסכם זה. הועברו הזכויות כאמור לעיל, בין במלואן ובין ב מזמיןמזכויותיה של ה

כלפי הנעבר, אחר  מזמיןמלא היפי כתובתה הרשומה לעיל, -, עלמזמיןעל כך הודעה בכתב ל
 פי הסכם זה.-התחייבויותיה על

 פיקוח כפיפות וביקורת .17

 : וו/או מי מטעמ מזמיןו/או לנציגי ה מזמיןהזכות ל .17.1

על מנת לבדוק, לבקר ולפקח את ביצוע התחייבויותיו של הקבלן  –בכל עת לאתר  להכנס .17.1.1
רלבנטי( ועפ"י דרישות הקול הקורא )ככל ששעפ"י הסכם זה, בהתאם למטרות ההרשאה, 

 הוראות כל דין, והקבלן מתחייב לסייע ככל שידרש לשם ביצוע האמור לעיל.

 ים עליה עפ"י הוראות הסכם זה.להכנס לאתר בכל עת ולבצע תיקונים הנדרשים והחל .17.1.2

 לערוך ביקורות באתר לצורך בדיקת עמידת הקבלן בהתחייבויותיו ע"פ הסכם זה. .17.1.3

יהיה רשאי גם מפקח מטעם הגוף המממן לבצע  –היה והשירותים מבוצעים באמצעות מימון חיצוני  .17.2
לל זאת ביקורת מטעמו על הפרויקט, והקבלן מתחייב לשתף פעולה עם כל ביקורת כאמור, ובכ

 למסור למבצעי הביקורת כל מסמך נדרש.

ויפעל על פי הוראותיהם  מזמיןהקבלן יהיה כפוף לעניין העבודות וביצוע ההסכם לנציגי ה .17.3
והנחיותיהם. בכלל זאת, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, יהיה הקבלן חייב לתקן כל פגם וליקוי 

 לפי העניין. מזמיןולבצע כל שינוי כנדרש ע"י נציגי ה

באופן שוטף בדבר התקדמות העבודות ו/או בעיות הכרוכות בה. כמו כן יספק  מזמיןהקבלן ידווח ל .17.4
ולקבלן בנוגע לעבודות, כפי שיידרש על ידם ויסייע להם  מזמיןהקבלן תשובות והסברים לנציגי ה

 בביצוע הביקורת והפיקוח על העבודה ועל ביצוע הפרויקט נשוא הסכם זה. 

 הדייר אי תחולת דיני הגנת .18

כל סכום שהוא עבור ההרשאה, בין בתור דמי  מזמיןהקבלן מצהיר בזה כי לא שילם ואינו משלם ל .18.1
מפתח ובין בכל אופן אחר שהוא, וכי לא יהיה זכאי לכל תשלום שהוא על פי חוקי הגנת הדייר עם 

 פינוי האתר  על ידו.

 ורת דמי מפתח.מעולם לא מסר לו את ההרשאה תמ מזמיןהקבלן מצהיר כי ידוע לו שה .18.2

הקבלן מתחייב, כי לא יטען כי הינו שוכר ו/או לתחולה של חוקי ו/או דיני הגנת הדייר על ההרשאה  .18.3
 נשוא הסכם זה.

 עובדי הקבלן/שלילת יחסי עבודה .19

 הקבלן מתחייב בזאת למנות מנהל פרויקט מנוסה מטעמו, אשר ינהל את ביצוע העבודות מטעם .19.1
 העבודות. מנהל הפרויקט מטעם הקבלן ישמש בין היתר, הגורםהקבלן לאורך כל תקופת ביצוע 

 לפנות בכל עת לעניין ביצוע העבודות ויתר התחייבויות מזמיןהמקצועי מטעם הקבלן אליו תוכל ה
 .הקבלן על פי חוזה זה

 בנוסף למנהל הפרויקט, יעסיק הקבלן לצורך ביצוע העבודות על פי חוזה זה, צוות עובדים מוסמך .19.2
כמו כן, מתחייב הקבלן כי לצורך טיפול בתקלות ותחזוקת המערכת, יעסיק בכל תקופת  .ומקצועי

לרבות בתקופת הבדק ולרבות בתקופת השירות והתחזוקה, מערך טכנאי שירות מנוסה,  ,החוזה
טכנאים מוסמכים בכמות הנדרשת לצורך מתן השירותים כנדרש על פי תנאי חוזה זה  הכולל

 .ונספחיו
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 עובדיו בהתאם להוראות כל דין, ויבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים הקבלן יעסיק את .19.3
 .לשמירת בריאותם ורווחתם של העובדים, כנדרש בחוק

 .בחוזה זה, פועל הקבלן כקבלן עצמאי ובלתי תלוי מזמיןמוסכם ומוצהר בזה כי בהתקשרותו עם ה .19.4
מטעמו והקבלן  דיו ו/או הבאיםלבין הקבלן ו/או עוב מזמיןהלא יחולו כל יחסי עובד ומעביד בין 

זכויות של עובדים  ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי, או הטבות, או
 .מזמיןהכלפי מעבידם מטעם 

כל  ו/או כלפי מכל אחריות שהיא, כלפיו ו/או כלפי עובדיו מזמיןההקבלן פוטר בזה מראש את  .19.5
 .עבידהבאים מטעמו, שעילתה יחסי עובד ומ

 אחריות .20
לכל נזק ו/או אובדן  םו/או מי מטעמ םו/או עובדיההאשכול ו/או המזמין הקבלן אחראי כלפי  .20.1

ו/או  לאשכול ו/או למזמיןו/או הפסד, גוף ו/או רכוש מכל מין ומכל סוג שהוא שייגרמו 
ו/או לעובדי הקבלן ו/או ולמי  לקבלןו/או לצד שלישי כלשהו ו/או  םו/או למי מטעמ םלעובדיה

מטעמו ו/או למערכתו/או לעמדות ו/או לשירותים ו/או למתקנים בכל הנובע ו/או  כתוצאה ו/או 
 בקשר לעבודות על פי נספח זה.

הקבלן אחראי בגין כל נזק שיגרם עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או מי מטעמו, טעות ו/או  .20.2
במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים  הזנחה ו/או השמטה במעשה ו/או במחדל

 המזמיןו/או  האשכולאו אביזרים לקויים ו/או פגם במוצרים ו/או חוסר התאמתם לדרישות 
 ו/או חוסר התאמתם לתקנים הנדרשים מהמוצרים. 

לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה למערכות ו/או  האשכול ו/או המזמיןהקבלן אחראי כלפי  .20.3
או לציוד וכן לנזקים בקשר עם העבודות ו/או העמדות ו/או המערכת ו/או למתקנים ו/

השירותים על פי נספח זה ו/או שירותים נלווים באתר ו/או לנזקים שנגרמו מחדירת מים לרבות 
מגשמים ו/או כתוצאה של איטום לקוי, תכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים, באופן ישיר 

 ו/או עקיף.

לכל אבדן ו/או נזק ו/או קלקול לציוד מכל סוג ותיאור הנמצא ו/או שהובא על  הקבלן אחראי .20.4
ידי הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו לצורך ביצוע השירותים על פי חוזה זה ו/או העבודות ו/או 
המשמש לצורך ביצוע השירותים ו/או העבודות נשוא נספח זה  ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר 

 ותים ו/או העמדות.עם העבודות ו/או השיר

הקבלן ו/או נותני השירותים ו/או קבלנים מטעמו של הקבלן ו/או מי מטעמו של הקבלן, כולם  .20.5
האשכול ו/או יחד וכל אחד לחוד, פוטרים בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר וללא סייג, את 

ת, , מכל אחריות וטענה בקשר לאירועים, נזקים, תשלומים, תביעוםו/או מי מטעמ  המזמין
דרישות וטענות, מכל מין ומכל סוג, הנוגעות באופן ישיר ו/או עקיף, לביצוע ו/או טיב העבודות 
נשוא הפרויקט, והשלכותיהן, הן מצד הקבלן ומי מטעמו והן מצד צד שלישי, בין אם הן מכוסות 

י בפוליסות הביטוח נשוא אישור קיום הביטוחים המצ"ב לנספח זה, ובין אם לאו, וכן מכל שיפו
ו/או פיצוי ו/או כל תשלום לצד שלישי בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, מכל מין ומכל סוג 

יובהר כי  שהוא, שנגרם לצד שלישי כתוצאה משימוש ישיר ו/או עקיף בעמדות ו/או באתר.
האמור לא יחול על מקרים לגביהם נקבע במסגרת פס"ד חלוט כי הנזק ארע עקב מעשה ו/או 

 .המזמין ו/או מי מטעמומחדל של 

בגין כל נזק, אובדן והפסד שייגרם  המזמין ו/או האשכולהקבלן מתחייב לשפות ולפצות את  .20.6
כתוצאה מכל נזק שבתחום אחריותו של הקבלן על פי חוזה זה, על   םו/או למי מטעמ םהמי מל

פיצוי ו/או כל פי המכרז ו/או על פי כל דין, ובגין כל תביעה ו/או דרישה לתשלום ו/או דרישה ל
לשלם עקב נזקים כאמור ובכלל זה כאלה שיוגשו על ידי  האשכול ו/או המזמיןחוייב יסכום ש

המזמין ו/או . 15%צד ג', לרבות הוצאות משפטיות, נלוות ואחרות בקשר לכך והכל, בתוספת 
לו  ויאפשרו, להםו/או תביעה כאמור, ככל שתתקבל אצלקבלן על כל דרישה האשכול יודיעו 

 התגונן מפניה, על חשבונו של הקבלן.ל

 ביטוח  .21
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על הקבלן יחולו הוראות נספח עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין,  הקבלן"מבלי לגרוע מאחריות " .21.1
 הביטוח המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

הקבלן פוטר מאחריות את ''אשכול גליל מזרחי'' ואת כל הרשויות המאוגדות בו בגין כל אובדן או  .21.2
 נזק לכל רכוש המשמש אותו לצורך ביצוע פעילותו עפ''י חוזה זה.

 תקופת בדק ואחריות .22

חודשים קלנדריים ביחס לכל עמדה, ממועד מתן תעודת  6והאחריות תהיה למשך תקופת הבדק  .22.1
 ממועד מתן תעודת הגמר לאתר. –יה וניתנה תעודת גמר לאתר הגמר לעמדה. ה

י"ע  7או קלקול שיופיעו בעבודות בתוך תקופת הבדק, יתוקן או יוחלף ע"י הקבלן בתוך  כל פגם   .22.2
על כך מהמזמין ו/או המפקח ולשביעות רצונו המלאה של המפקח ו/או בכתב לאחר קבלת הודעה 
. במידה והליקויים עלולים לגרום לנזק מסיבי יותר, יגיע הקבלן לתיקון בתוך המנהל ושל המזמין

 %15שעות מזמן ההודעה לקבלן, אחרת הליקוי יתוקן על ידי המזמין וסכום התיקון בתוספת  24
 חשבונית לתשלום.לחלופין יידרש תשלום בגינם במסגרת ייגרע מערבות הבדק של הקבלן או 

 בטחונות .23

העבודות ולביצוע עבודות התיקון  כלל, להבטחת ביצוע הקבלןהתחייבויות  לשם הבטחת מילוי .23.1
טחונות י. כלל הבלהלן כמבוארטחונות, יאת הב למזמין הקבלן ימסורבתקופת הבדק והאחריות, 

 שלהלן הינם בנוסף לערבות המסגרת כפי שניתנה לאשכול במסגרת המכרז.
 

   -קט ערבות ביצוע פרטנית לפרוי –ערבות בנקאית להבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן 

 -בנקאית, אוטונומית ערבות  למזמיןמקבלת צו התחלת עבודות ימציא הקבלן  ימי עסקים 7בתוך  .23.2
מהיקף ביצוע  7%צמודה למדד המחירים לצרכן על שיעור של  המזמיןערוכה לטובת  בלתי מותנית

כשהיא  צמודה למדד המחירים לצרכן, כאשר המדד הבסיסי לענין זה יהיה העבודות עבור המזמין, 
 מדד חודש חתימת ההסכם. 

, הן התחייבויות הקבלן על פי הסכם זההערבות תשמש להבטחת מילוי מלא ומושלם של כל  .23.3
 .לתקופת ההקמה, הן לתקופת ההפעלה והן לתקופת הבדק כמפורט להלן

 ערבויות להמציא הקבלן עלנפרדים מטעם המזמין,  עבודה התחלת צווי שיצאו ככל כי מובהר .23.4
 .צו, אא"כ המזמין הורה בכתב אחרת לכל ביחד נפרדות

  .להסכם 1כנספח ד'תהיה בנוסח המצ"ב  ערבות הביצוע .23.5

לביצוע עבודה  חוזההתקפות /הינה תנאי הכרחי לחתימת הביצוע, כאמור לעיל,מסירת ערבות  .23.6
 .פרטנית

 ,למשך כל תקופת ביצוע העבודותתוקפה יהיה , כך שכערבות בדקערבות הביצוע תשמש גם  .23.7
וסיומה בהתאם למועדים הקבועים בצו התחלת  הקבוע בצו התחלת עבודהבמועד ן שתחילת

, והיא תוארך מעת לעת לפי דרישת (חודשים 6תקופת הבדק ) בתוספתעבודות/ נספח ההתמחרות, 
  . המזמין /האשכול

 

והאחריות, אזי יארך מעבר לתקופת הבדק יתיקונם שישנם ליקויים בעבודות  ,אם לדעת המפקחב .23.8
בתקופה/ות נוספת/ות הבדק את תוקף ערבות  יאריך והאחריות והקבלןתוארך תקופת הבדק 

  לפי קביעת המפקח. -בהתאם 
לגבי עבודה והאחריות תוארך תקופת הבדק  -בכל מקרה שבו תבוצע עבודת תיקון בתקופת הבדק 

חודשים נוספים מיום סיום ביצוע עבודות התיקון וערבות הבדק והאחריות תוארך  6תקופה של זו ל
 .בהתאם

תקופת ההפעלה, סכום עם תחילת  ,על הארכת תקופת הבדק כאמור לעילבמידה ולא הורה המפקח  .23.9
. תוקף הערבות יהיה לשנה ויוארך מעת לעת כך העבודותמהיקף  5%-ערבות הביצוע יופחת ל
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שהערבות תהיה בתוקף לאורך כל תקופות ההפעלה. הקבלן יהיה רשאי לפנות אל המזמין בתחילת 
כל שנת הפעלה בבקשה להפחתת היקף הערבות, ובקשתו תיבחן על ידי המזמין בהתאם לשיקול 

 להפחתת סכום הערבות.  דעתו הבלעדי. אין באמור כדי להוות התחייבות מטעם המזמין

להורות על המצאת מספר מובהר כי במקרה בו העבודות יבוצע בשלביות יהיה רשאי המזמין  .23.10
 .לקבוע מועדים שונים מהאמור בהסכם זה להמצאת הערבותערבויות ביחס לכל אתר בנפרד ו/או 

 , הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.את סכומי הערבות להפחית כמו כן יהיה רשאי המזמין

 לקבלן בתום תקופת ההפעלה, על הארכותיה.תוחזר הביצוע ערבות  .23.11

 הקבלןהערבות תשמש כפיצוי מוסכם ללא צורך בהוכחת נזק, להבטחת ביצוע התחייבויותיו של  .23.12
המזמין לפי המכרז וההסכם ולהבטחת טיב עבודתו, לרבות מימוש תקופות הארכה לפי שיקול דעת 

ימים  7במחדל, הפר הוראה של ההסכם ולא תיקנה בתוך , במעשה או הקבלן. במקרה בו והאשכול
רשאי לחלט את  המזמיןאו בתוך פרק הזמן שנכתב בהודעה, המזמין מקבלת הודעה בכתב מאת 

 המזמיןערבותו  לפי העניין, באופן מלא או חלקי, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שעומד לטובת 
ו הפך לקנייניי המזמיןם הערבות שנגבה על ידי על פי ההסכם או על פי כל דין. במקרה כזה, סכו

 בטענות כלשהן בקשר לכך. המזמין זכות כלשהי לבוא כלפי  לקבלןהגמור והמוחלט מבלי שתהיה 

, בכל עת ללא הגבלות ו/או המזמיןהערבות תהא ניתנת למימוש מידי ממועד דרישתו הראשונה ע"י   .23.13
 התניות כלשהן.

של  ןג תוקפופיאו ש ,או איזה מהן ,בערבויות הבנקאיותיעשה שימוש המזמין שבכל מקרה  .23.14
תוך לא יאוחר  בהתאם להוראת המפקח, – להמציא למזמיןהקבלן  מתחייב הבנקאיות,הערבויות 

מוש בערבות הבנקאית, ערבות בנקאית חדשה הזהה במהותה ובשיעורה יימים מיום הש 7 -מ
 מוש או שפג תוקפה.ילערבות בנקאית בה נעשה ש

ישא בכל ההוצאות הקשורות בהמצאת הערבויות ו/או הארכת תוקפן, וכל הוצאה אחרת הקבלן  .23.15
 הנדרשת לשם כך.

זכויות המזמין כאמור מכוח הערבות הבנקאית באות בנוסף לכל זכות ו/או סעד אחרים העומדים  .23.16
 לה כלפי הקבלן מכוח הסכם זה ו/או כל דין.

 הפרתן תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.הוראות סעיף זה מהוות תנאים עיקריים בהסכם זה ו .23.17

 

  מזמיןהסכם ע"י הה ביטול/הפסקת .24

להביא את   מזמיןמוסכם בזאת כי הפרת ההוראות שלהלן תחשב הפרה יסודית אשר תאפשר ל .24.1
 ההסכם לביטול מיידי:

התברר כי הסכם זה נחתם עקב טעות של ועדת המכרזים ו/או ההסכם בוטל במסגרת  .24.1.1
 הליך משפטי. 

 מזמיןהידי -על שהוזהרולאחר בהסכם  והפר אחת או יותר מהתחייבויותי קבלןה .24.1.2
 שנקבע בהתראה. סביר את ההפרה תוך זמן  ןלא תיקבכתב, 

 סכם.הטוח אינו עונה על דרישות היאו שהבקבלן טוח של היפקע הב .24.1.3

 .בלתי כשיר לפעולה משפטיתקבלן הפך ה .24.1.4

או צו פירוק, או הוגשה ביחס  ,נכסיםכינוס צו נגדו או הוצא  ,פשט את הרגלהקבלן  .24.1.5
 .ימים 30אליו בקשה כאמור, אשר לא הוסרה תוך 

 .םאו חלק שירותיםרוצה לבצע את ה/א יכולושאין ה בכתב הודיעקבלן ה .24.1.6

 .בצע את השירותים בניגוד להוראות הדיןמקבלן ה .24.1.7
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בנסיבות כאמור, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום עקב ביטול ההסכם למעט עבור  בוטל ההסכם .24.2
עקב  מזמיןסכומים/הוצאות שנגרמו ל בניכוי ,עבודות אותן הוא ביצע בפועל עד למועד הביטול

להסכם זה  בהתאם מזמיןוזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד ל -מעשי/מחדלי הקבלן 
 להוראות כל דין.ו

 לפי העניין.  -בהפסקת ההסכם כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו בהסכם /אין בביטול .24.3

 עכבון - קיזוז .25
פי -על לו, כל חוב המגיע קבלןפי הסכם זה ל-על ממנורשאי לקזז, כנגד כל סכום המגיע  המזמין .25.1

 המזמיןוכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן  קבלןהלבין  שבינופי כל הסכם אחר -הסכם זה או על
 . קבלןל

לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן  ןשל המזמי והוראות סעיף זה אינן גורעות מזכות .25.2
מכוח  קבלןהכלפי  המזמיןהעומד לרשות  ,פוגעות ו/או גורעות מכל סעד או צעד או אמצעי אחר

 הסכם זה ו/או הוראות כל דין.

 השייכיםשמורה הזכות לעכב באתר העבודות, כל ציוד ו/או מתקן ו/או חומר בלבד  למזמין .25.3
 . קבלןלצורך קיום התחייבויות ה קבלןל

 לקבלן לא תהא זכות קיזוז ו/או עיכבון מכל סיבה שהיא. .25.4

טרם קבלת ההחלטה בדבר ביצוע  קיזוז יהיה בכפוף למתן הזדמנות לקבלן להשמיע טענותיו .25.5
ביצוע הקיזוז הינה בהתאם לשיקול בדבר ההחלטה  הקיזוז בפועל. למען הסר ספק מובהר כי

 דעתו הבלעדי של המזמין.

 השתק -מניעות  -ויתור  .26

כל הנחה, שינוי, ביטול, תוספת, ויתור או אורכה של איזה שהוא תנאי ו/או הוראה של הסכם זה,  .26.1
 ף אלא אם נעשו מראש, בכתב, במפורש ונחתמו כדין ידי הצדדים.לא יהיה להם כל תוק

הצדדים להסכם זה לא יהיו קשורים בכל הצהרה, מיצג הסכמות והתחייבות בכתב ובע"פ וכו'  .26.2
 שאינם נכללים במפורש בהסכם זה.

 לא תישמע כל טענה בעל פה המנוגדת או שאינה מתיישבת עם האמור בהסכם זה. .26.3

לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסויים, לא תהווה  ואו נציגי מזמיןהסכמה כלשהיא מצד ה .26.4
תקדים כלשהוא, ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר, והוא הדין בכל מקרה בו לא השתמשה 

 בזכויות המסורות לו עפ"י הסכם זה. וו/או נציגי מזמיןה

 כללי .27

 המזמיןחומרים, שירותים של למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן אינו רשאי להשתמש בציוד,  .27.1
 ו/או משרד. 

ו/או משרד את כל המסמכים וכל מידע במדיה אחרת שקיבל מהמשרד  למזמיןעל הקבלן להחזיר  .27.2
בתום הטיפול בהם לצורך ביצוע העבודה, לרבות צילומים, מפרטי נתונים, תוכנות או  מזמיןו/או ה

 מדיה מגנטית אחרת.

ק באמצעות עובדיו הקבועים, קבלני המשנה שהוצעו על הקבלן מתחייב לבצע את העבודה אך ור .27.3
 והמשרד בכתב, אם ידרשו. מזמיןידו וקבלני משנה בתפקידים נוספים, שקיבלו את אישור ה

ו/או המשרד, אלא אם נעשה כזה במיוחד לצורך עניין  מזמיןהקבלן לא יהיה סוכן, שליח או נציג ה .27.4
 פלוני.

 דה במועד הנם תנאים עיקריים ויסודיים של ההסכם.התנאים בהסכם זה הנוגעים לביצוע העבו .27.5
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אם אחד הצדדים לא ישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי הסכם זה, לא   .27.6
של אותו צד על זכויותיו אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים  רייחשב הדבר כוויתו

 שיקרו לאחר מכן.

בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על פיו  מצהיר בזה כי ידוע לו שאיןקבלן ה .27.7
, או מן הצורך לתת כל הודעה, מזמיןשיון, היתר או יכדי לשחררו מכל חובה או מן הצורך לקבל ר

 המוטלים על פי כל דין.

 כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל הצדדים להסכם. .27.8

כח או כהרשאה  יההזמנות שיוצאו על פיו, לא יהוו ולא יתפרשו בשום מקרה כייפוחוזה זה וכן  .27.9
לקבלן או מי מטעמו להציג עצמו כמוסמך לקבל התחייבויות משפטיות, כספיות או אחרות בשם 

ו/או המשרד, ובשום מקרה ובשום נסיבות לא יקבל על עצמו הקבלן התחייבויות כאמור  מזמיןה
באחריות הבלעדית לכל נזק  אאו יציג עצמו כמי שמוסמך לכך. הקבלן יישו/או משרד  מזמיןבשם ה

ו/או למשרד או לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. ייצוג המשרד ו/או  מזמיןל
 , מראש ובכתב. מזמיןלכל מטרה שהיא טעון הסמכה מפורשת לכך על ידי המשרד ו/או ה מזמיןה

 כתובות הצדדים .28

מצהירים בזה כי כתובותיהם לצרכי הסכם זה הינן כמצוין בכותרת ההסכם וכי כל הודעה הצדדים 
שתישלח על ידי אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תחשב כהודעה שהגיעה לידיעת 

 שעות מעת מסירתה על ידי שליח. 24שעות מזמן המשלוח או בתוך  48הצד השני כעבור 

 :על החתום ולראיה באו הצדדים

 

  ___________________   ____________________ 
 הקבלן      מזמיןה            

 

           
 אישור עו"ד במקרה של קבלן תאגיד

אני הח"מ , עו"ד __________________ מאשר כי הסכם זה נחתם ע"י הקבלן בפניי באמצעות ה"ה 
__________________ וחתימתם  -_________________________ שהינם מורשי חתימה של הקבלן 

 בצירוף חותמת הקבלן מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין. 
______________   ___________________ 

 שם וחתימה עו"ד       אריךת
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 נספח ב'1

 מפרט טכני

 עמדות הטעינה:

IEC ,23H-SC :-Plugs'Socketכל עמדות הטעינה יותאמו לתקינה הבין לאומית של ארגון ה
outletsand Couplers for Industrial and Similar application and for Electric Vehicles . 

וכן ל  1חלק  61851כל עמדות הטעינה יותאמו לדרישות התקינה הישראלית, כפי המפורטות בת"י 
 בחיבור מוליכי לרכב חשמלי: עמדת טעינה בזרם חילופין לרכב חשמלי.-מערכת טעינה 22-61851

כל עמדות הטעינה יותאמו למסמך "הנחיות להתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי" של רשות 
 .02/19/04החשמל מיום 

 טעינת רכב חשמלי תבוצע באמצעות מערכת טעינה בלבד

 בחניה בשטח ציבורי או מסחרי תותקן עמדת טעינה בלבד.

 לרבות: מבנה, קיר או עמוד. ,עמדת טעינה תהא נייחת ותקובע על משטח יציב

 התקן טעינה יונח או יותקן בזמן הטעינה על משטח יציב, לרבות: מבנה, קיר או עמוד.

 או בית תקע במערכת טעינה לא תתאפשר הטענה של יותר מרכב אחד בכל זמן נתון.לתקע 

לכבל  Mode3או   Mode 2לשקע, תצורת עבודה  22kWHיהיו לכל הפחות  של  ACעמדות הכל 
 . העמדות יהיו בתצורה של שני שקעי טעינת רכב )שקעים(  בעמדהType2טעינה מסוג 

וכבל טעינה  CHAdeMOק"ו, עם כבל טעינה מסוג  150 תשל לפחובהספק  DCת טעינה מסוג ועמד
 .CCS 2מסוג 

 הזנת עמדת טעינה או התקן:

 ידי מעגל סופי בלעדי המיועד להזנה של המערכת.-מערכת טעינה אחת או יותר תוזן על

 בודדמעגל הטעינה יהא עשוי מכבל בלבד, וכניסת הכבל לעמדת הטעינה. תתבצע באמצעות התקן מ
 ייעודי.

  טעינה מחוץ למבנה יהא בהתקנה סמויה בלבד. מעגל

 

 הקבלן יספק למועצה דשבורד שליטה ובקרה אשר יספק את המידע הבא לפחות:

 . Line-Onמידע רגעי על הטעינה 

 שימוש שעתי בעמדה.

 שימוש יומי בעמדה.

 צריכת חשמל מרשת חח"י.

 .Line-Onצריכת חשמל רגעית מהרכב הנטען 

 כלי הרכב שנטענו בשעה האחרונה. צריכת חשמל יומית מכלל

 צריכת חשמל יומית מכלל כלי הרכב שנטענו ביממה האחרונה.

 פאזיים וערכי שיא.-זרמים ומתחים פירוט רגעיים, ממצעים, חד

 . φcosהספקים: פירוט הספקים רגעיים, לפי שקע ולכלל המערכת; מקדם הספק 
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 חסית.טמפרטורת סביבה, משקעים, לחות י -נתוני מזג אוויר 

 דקות, באופן מלא, שלם ורציף. 15המערכת תדגום ותאסוף את הנתונים הנ"ל בתדירות של כל 

מערכת הבקרה תציג את כל הנתונים, באופן רציף ותאפשר צפייה בנתונים, הצגת מידע בצורה 
גראפית, תשלח הודעות דוא"ל ותאפשר הורדת נתונים לפי בחירת המפעיל לקובץ אקסל לצורך 

 לות. איתור תק

הקבלן יספק תכנת מחשב ו/או אפליקציה, המאפשרת לבעלי המערכת ניטור ומעקב אחרי תפוקות 
המערכת בזמן אמת, גילוי תקלות ויכולת הפקת דו"חות השוואה היסטוריים ונתונים סטטיסטיים 

 מכל מחשב ו/או מכשיר טלפון נייד.

 .Dashboardהקבלן יספק תכנת שליטה שתוצג אצל מחשב המציע 

והיועץ הטכני יהיו מחוברים מרחוק למערכת הניטור, באופן מלא, שוטף ורציף,  המזמיןהקבלן, 
 (.administratorברמת מנהל מערכת )

 15 -הקבלן ינטר, יאגור, ינתח, יכין וימסור לחברה וליועץ הטכני דו"ח טכני חודשי עד לא יאוחר מה
"(, אשר יכלול את העובדות, הנתונים והפרשנויות, לגבי הדו"ח החודשי" -לכל חודש )להלן 

 הפרמטרים הבאים: 

תמצית ביצועי המתקנים; מידע לגבי הביצועים החודשיים של המתקנים בהשוואה למידע היסטורי 
מתועד של ביצועי המתקנים; ניתוח פערים וסיבות פערים;  נתוני צריכת החשמל היומי והחודשי; 

זמינות המערכת ו/או -כלול את שעות פעילות המערכת ואת סך שעות אימדד זמינות המערכת שי
 חלקים מהמערכת; 

תמצית אירועי תפעול: במסגרתה תינתן תמצית של אירועים תפעוליים מרכזיים ומשמעותיים 
לאורך החודש, ובכלל זה מספר וסוגי ההתראות שנרשמו באותו החודש, תיעוד של השבתות פעילות 

 בעמדות, הסיבה להשבתות ופרק הזמן שנמשכו;משמעותיות 

תמצית פעילות תחזוקה: במסגרתו תינתן תמצית של פעולות התחזוקה המונעות והמתקנות 
 שבוצעו בעמדות במהלך החודש החולף, לרבות תיעוד השבתות בעמדות, משכן והסיבות להן;

ת, הגיהות, איכות הסביבה, דיווח לגבי אירועים ו/או נתונים משמעותיים בתחום הביטחון, הבטיחו
 מיגון המתקנים, תלונות ו/או פניות מטעם רשויות מוסמכות;

 דיווח לגבי תקינות אגירת וגיבוי הנתונים, פערים וסיבותיהם;

 , כפי שיידרש מעת לעת, בכתב.המזמיןכל דיווח אחר, לפי שיקול דעתה של 

 ות החוק והוראות הרשויות.   ישראלי ואירופאי, הורא -העמדות יעמדו בכל התקנים הנדרשים

 העמדות יעמדו בדרישות רשות החשמל ומנהלת תחליפי דלקים במשרד ראש הממשלה.

על העמדות לעמוד בתקן של מכון התקנים הישראלי. למען הסר ספק, לא נדרש אישור מטעם משרד 
 האנרגיה או מכון התקנים ומספיק להצהיר כי העמדות עומדות בתקינה.

 ו יהיו חדשות.העמדות שיותקנ

לפחות וכלל  1.6התקשורת בעמדות הטעינה תיעשה בשימוש בפרוטוקול תקשורת פתוח גירסה 
 OCPP 1.6 (Open Charge Point Control.)העמדות תהיינה בתקן 

 המאפשרת שידרוג מרחוק של גירסת התוכנה. בעמדות נדרשת יכולת

 העמדות יהיו מחוברות לרשת תקשורת מאובטחת.

 וכנה לא יהיו תלויות חומרה.מערכות הת

 -העמדות שיותקנו יתמכו ביכולות הבאות 

 קבלת מידע בנוגע לתקינות העמדות בזמן אמת, וניצול העמדות.
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 חלוקת עוצמה בין העמדות ובין לוח החשמל לעמדות.

 אתחול העמדות מרחוק.

 תמחור עלות הטעינה לפי זמן טעינה.

 

 תשלום  גביית

הקבלן יהיה אחראי לגבות את התשלום הנדרש בגין פעולת מכירת החשמל לצרכן, זאת באמצעות 
 .מערכת הבילינג של הקבלן עצמוהאפליקציה ו

 התשלום יועבר לחשבון בנק ייעודי שיוקם לצורך הפרויקט.

 בגין כל פעולת תשלום יהיה זכאי הקבלן לתמורה כאחוז מתוך ההכנסה כאמור בחוזה ההתקשרות.

 בהתאם להנחיות המזמין.( הטעינה זמן סיום)לאחר  עודף זמן בגין תשלום גביית תאפשר המערכת

 המערכת שתסופק על ידי הקבלן תאפשר גבייה בתעריפים נפרדים, וזאת בהתאם לדרישת המזמין.
 

 

 כבל הטעינה

 בלבד.טעינה תבוצע באמצעות כבל המחבר בין עמדת הטעינה או התקן הטעינה לרכב החשמלי 

הכבל יהיה מסוג המתאים לתנאי מקום ההתקנה של עמדת הטעינה או לשימוש התקן הטעינה. 
 מטרים. 7.5אורכו של הכבל לא יעלה על 

. 

 תקע ובית תקע בהתקן טעינה

וכן ל  1חלק  61851כל תקעי הטעינה יותאמו לדרישות התקינה הישראלית, כפי המפורטות בת"י 
 ר מוליכי לרכב חשמלי: עמדת טעינה בזרם חילופין לרכב חשמלי.בחיבו-מערכת טעינה 22-61851

 

 ציוד מערכת הטעינה

 עמדת הטעינה או התקן הטעינה יצוידו באמצעים המאפשרים את הפעולות שלהלן:

 עמדת הטעינה או התקן הטעינה יצוידו באמצעים המאפשרים את הפעולות שלהלן.

 וי במערכת ההארקה.ניתוק אספקת החשמל לרכב החשמלי במקרה של ליק

 ניתוק אספקת החשמל לרכב החשמלי בעת שליפת התקע מבית התקע במהלך הטעינה.

 זינת רכב חשמלי בלבד.

הימצאות מתח בבית התקע של עמדת הטעינה או התקן הטעינה או בתקע של כבל שהינו חלק 
 טעינה.רק כאשר רכב חשמלי מחובר למערכת ה ,בלתי נפרד מעמדת הטעינה או התקן הטעינה

ים וכבלים בודדהגבלת זרם הטעינה בהתאם להוראות תקנות החשמל )העמסה והגנה של מוליכים מ
 (.2014וולט התשע"ד  1,000במתח עד 

 -ציוד במערכת טעינה יהיה מוגן נגד נזק או פגיעה מכנית על ידי אחד או יותר מאלה 

 מראשהתקנת הציוד במקום המבטיח מניעת הנזק על ידי כל גורם הצפוי 

 התקנת הגנה מכאנית נאותה המונעת פגיעה או נזק לציוד.
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 לפחות. IK08שימוש בציוד בעל דרגת הגנה 

לפחות. דרישה זו  IP44ציוד של מערכת הטעינה המותקנת מחוץ למבנה יהיה בעלי דרגת הגנה 
 תתקיים כאשר התקע שלוף וכאשר התקע נמצא בתוך בית התקע.

 

 בדיקת מערכת הטעינה

טעינה תיבדק בידי בעל רישיון חשמלאי בודק לפני הפעלתה הראשונה ולאחר ביצוע כל מערכת 
 שינוי יסודי בה.

בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) לעיל, מערכת טעינה תיבדק בידי בעל רישיון חשמלאי בודק לפי הצורך 
 ולפחות אחת לחמש שנים.

 –מפסקי מגן של מערכת הטעינה ייבדקו בהתאם לטבלה להלן 

 

 הכשרת הבודק תיאור הבדיקה ירות הבדיקהתד

אחת לשישה חודשים 
 לפחות

ידי לחיצה על -בדיקה על
 לחיץ הבדיקה

על אף האמור לעיל,רשאי גם 
אדם שאינו בעל רישיון חשמלאי 

 לבצע זאת

אחת לשלוש שנים 
 לפחות

בדיקה באמצעות מכשיר 
 בדיקה למפסק מגן

חשמלאי בעל רישיון חשמלאי 
 מעשי לפחות

מגן של מערכת הטעינה המשמש כהגנה בלעדית, כמפורט בתקנות החשמל,  ייבדק באמצעות  מפסק
 .מכשיר בדיקה אחת לשנה על ידי חשמלאי בעל רישיון חשמלאי מוסמך לפחות

 

 הגנה מפני חישמול:

עמדות חשמל המזין עמדת טעינה או התקן טעינה יוגן בפני חישמול בהתאם להוראות תקנות 
 (.1991-התשנ"א וולט 1,000אמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד החשמל )הארקות ו

61008-לפי ת"י   Aמעגל טעינה, עמדת טעינה והתקן הטעינה יוגנו באמצעות מפסק מגן בלעדי מדגם
 אמפר. 0.03,המופעל בזרם דלף העולה על  1-61009או ת"י  1

מתאימה להגנה מפני זליגת בנוסף לאמור בסעיף לעיל, ולמעט אם קיימת במערכת הטעינה הגנה 
 :זרם ישר, יותקן אחד מאלה

  ;62423IECלפי   Bמפסק מגן מדגם

  ;62955IECיחד עם התקן לזיהוי זליגה בזרם ישר המתאים לתקן  , Aמפסק מגן מדגם

  ;62955IECיחד עם התקן לזיהוי זליגה בזרם ישר המתאים לתקן  , Fמפסק מגן מדגם

בנוסף למפורט לעיל באמצעות אמצעי הגנה  ,סכנה מוגברת תוגןעמדת טעינה המותקנת במקום 
 ;המתאים לתנאי המקום

עמדות הטעינה יכללו בתוכן )כחלק ממפרט העמדה מהיצרן( רכיב מפסק מגן בלעדי מסוג לכל שקע 
 טעינה.

 )אחד לכל שקע(. DCעמדות הטעינה יכילו בתוכן שני גלאי זליגת זרם 

על פי תקן המדידה  MIDמונים ברמת דיוק גבוהה מאושרים  עמדות הטעינה יכילו בתוכן שני
 האירופאי הנהוג.

עמדת הטעינה תהיה מוגנת ממגע מקרי בחשמל ע"י כיסוי ייעודי של כל הכבלים גם כאשר העמדה 
 פתוחה לתפעול שוטף.
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 אתר אינטרנט ויישומון ללקוחות הקצה:

 ללו לפחות את המידע הבא:אתר אינטרנט ויישומון, שיכ ולתפעל על חשבונ הקבלןעל 

 אתר אינטרנט:

 יכלול פתרון הרשמה ידידותי למשתמש.

 יתמוך בשפות : עברית , אנגלית , ערבית.

 יציג תעריפים עדכניים.

 יציג היסטורית טעינה.

 המספק על גבי מפה. הקבלןיציג מיקומי עמדות חשמליות של 

 .הקבלןיצירת קשר עם 

 הפקת חשבונית.

 תקלות.פתרון 

 השירות. קאודות מספ

 סטנדרטי פרוטוקול באמצעות יבוצע החיבור .APIיתממשק למערכת עירונית באמצעות ממשק 
OCPI. 

 

 יישומן ללקוחות הקצה

 היישומון יתמוך בכל סוגי הטלפונים הניידים החכמים ומערכות ההפעלה הפועלות במדינת ישראל.

 יכלול פתרון הרשמה ידידותי למשתמש.

 בשפות : עברית , אנגלית , ערבית.יתמוך 

 יאפשר תשלום דרך היישומון.

 יציג את ההתחברות לעמדת הטעינה בזמן אמת. 

 יציג תעריפים עדכניים.

 היסטורית טעינה.

 על גבי מפה. הקבלןמיקומי עמדות חשמליות של 

 יכלול מפה אינטראקטיבית להפניה לעמדה פנויה.

 יצירת קשר עם המספק.

 הפקת חשבונית.

 פתרון תקלות.

 אודות מספק השירות.

 .APIיתממשק למערכת עירונית באמצעות ממשק 

 

 ( עבור הרשות:Dashboardלוח שליטה )

 נתוני שימוש, כמפורט בנספח הטכני.
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 אבטחת מידע ואבטחת פרטיות:

כלל העברות המידע, בדגש על התשלומים -בהמשך להוראות ההסכם בדבר אבטחת מידע יובהר כי
ויגנו  על שלמות המידע ומניעת חשיפה, שימוש או העתקה על ידי  SSL/TLSיאובטחו בפרוטוקולי 

 .גורמים שאינם מורשים

  PCI DSS  (Payment Cardמערכת הסליקה תאובטח באמצעות מערכת אבטחה העומדת בתקן
Industry Data Security Standard) . 

וכן בכפוף לתקנות הגנת  1981המידע ינוהל בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התש"א 
 .2017-)אבטחת מידע(, תשע"ז הפרטיות

 

 אחריות

האחריות ליישום הנדרש בהנחיות אלו מוטלת על מתכנן העמדות, על מתקינו, על בעליו, על מחזיקו 
 ו/או על מפעילו, הכל לפי העניין.

 זמינות ושימוש

 ה ברחוב יפעלו בכל עת ועמדות טעינה בחניון יפעלו במשך שעות פעילות החניון.  עמדות טעינ

 מהזמן. 90%העמדות נדרשות להיות תקינות לפחות 

השימוש בעמדות הטעינה יתאפשר באמצעות כרטיס אשראי וללא צורך ברכישת מנוי או באמצעות 
 . RFIDיישומון וכרטיס. 

יישומון להוסיף תוכניות למנויים במחירים מוזלים בהשוואה ניתן יהיה בהיבט הטכנולוגי באמצעות 
 ללקוח מזדמן.

 נגישות

 עמדת הטעינה תהיה נגישה לרכב נכים, כמשמעה בחוק.

 

 סימון

 העמדה תסומן לפי ההנחיות הבאות:

לפני כל עמדת טעינה יסומן שטח בצבע ירוק המתאים לשתי עמדות חניה . רוחב הסימון לכל חניה 
 מטר. 4.5ואורך הסימון יהיה  מטר 2.5יהיה 

הצבע הירוק יהיה מחומר המתאים לצביעת כבישים מחומר שאינו מחיק. הצבע יהיה תואם לת"י 
 " דרישות –צבעים, חומרים פלסטיים קרים וחומרים תרמופלסטיים  -חומרים לסימון דרכים- "1871

 חות.ס"מ לפ 50במרכז כל חניה יסומן בלבן ציור של רכב חשמלי בקוטר של 

 

 שילוט ופרסום

בכניסה למתחם הטעינה יצוין באופן ברור ובולט על גבי שלט כי ישנה עמדה לטעינת רכב חשמלי 
. 

שילוט הטעינה בתשלום, יצוין באופן ברור ובמיקום בולט, בקרבת עמדות הטעינה, את עלות 
 הטעינה ליחידת מידה לצרכן מזדמן.

 קוחות בצורה ברורה:על גבי העמדות יופיעו פרטי מוקד שירות הל
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 מספר הטלפון של המוקד.

 שעות הפעילות של המוקד.

 מספר סיריאלי ייחודי לכל עמדה.

 

 סכימת ההתקנה:
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 נספח תחזוקה ותפעול

 תחזוקה שוטפת, מענה לתקלות וזמני תגובה  .1

 

הקבלן מתחייב כי כל העבודות שיבוצעו על ידי הקבלן על פי נספח זה יכללו גם את כל  .1.1
הפעולות, המלאכות והחומרים, המיועדים להוות את העמדות והנדרשים לצורך השלמת 
ו/או תיקון ו/או תחזוקת העמדות כך שיפעלו באופן שוטף ולפי המפורט בנספח א' להסכם 

, וכן כל עבודה ו/או פעולה מזמיןההתקשרות, עד מועד סיום תקופת ההתקשרות עם ה
ו/או הנובעת בביצוע איזו מהתחייבויות של הקבלן ו/או משימה הנדרשת ו/או הכרוכה 

על פי נספח זה ועל פי הסכם ההתקשרות לאחר חיבורן הראשוני של העמדות לחשמל, 
לרבות )אך מבלי למעט( תפעול תקין, שוטף ורציף של העמדות, במשך כל תקופת 

 ההתקשרות.

וג שהוא, וכל פעולה הקבלן מתחייב לבצע כל פעולת תחזוקה ו/או תיקון, מכל מין ומכל ס .1.2
אחרת הכרוכה ו/או הדרושה לצורך פעילותן התקינה והרציפה של כל העמדות, וכן לבצע 
כל פעולה הדרושה למתן שירותים שוטף, תקין ויעיל עבור כל לקוחות העמדות, בזמן אמת 

 באחריותו של הקבלן ועל חשבונו בלבד.  –ובהתאם להוראות הסכם זה, והכל 

יג את כל האישורים הדרושים מטעם כל רשות מוסמכת שהוסמכה הקבלן מתחייב להש .1.3
, חברת החשמל, משרד התקשורת, מזמיןלעניין כגון: משטרת ישראל, מחלקת החשמל ב

חב' בזק, חב' הכבלים והלווין וכיו"ב, לשם ביצוע העבודות על פי הסכם תפעול ותחזוקה 
 הרשויות ו/או הגורמים הרלוונטיים.זה, לפי הצורך והעניין ועל פי כל דין ו/או הנחיות של 

איננה, ולא תהיה, בשום מקרה, אחראית בקשר לתקלות ו/או  מזמיןמוסכם ומובהר כי ה .1.4
אי סדרים ו/או הפרעות ו/או שיבושים ברשת החשמל ו/או שינויים באיכות החשמל 

 )תדירות, תנודות מתח וכו'( ו/או אמינות החשמל, בין באופן זמני ובין אם קבוע.

י תחילת ביצוע עבודה הכרוכה בהפסקת שירות במפורט לעיל, מותנה ביצוע העבודה לפנ .1.5
להתחיל את  מזמיןעל ידי הקבלן ו/או מי מטעמו, בכך שיקבל הקבלן אישור בכתב מנציג ה

העבודות. על הקבלן לתאם הפרעה מאושרת לתנועה במידת הצורך, מול משטרת ישראל 
רד הביטחון /צה"ל וכל גורם רלוונטי אחר, לצורך והפיקוח הרשותי וככל שיידרש, גם ממש

 ביצוע עבודות תיקון ו/או תחזוקה, לפי העניין ולפי הצורך.

מובהר ומוסכם כי הקבלן ו/או קבלני המשנה מטעמו אינם רשאים לעכב את ביצוע  .1.6
 העבודות נשוא נספח זה או כל חלק מהן בכל מקרה.

 לא יפחת מבסיס חודשי.  תחזוקה שוטפת תבוצע באופן שוטף, ועל בסיס ש .1.7

הקבלן יבצע את כל פעולות התחזוקה השוטפת של המתקנים בהתאם להוראות ספרי  .1.8
 , ברכיבי המתקנים השונים. מזמיןהההדרכה, כתבי האחריות, הנחיות היועץ הטכני של 

 הטיפול התלת חודשי לא יפחת מן המפורט להלן: .1.9

הקבלן יבדוק את רכיבי המערכת העיקריים ביחס לתקינות פעולתם ולביצועיהם,  .א
 וככל שיידרש, יחליף את אותם רכיבים שאינם תקינים.  

הקבלן יבדוק את רכיבי המערכת העיקריים ביחס לתקינות פעולתם ולביצועיהם,  .ב
 וככל שיידרש, יחליף את אותם רכיבים שאינם תקינים.  

 ה של רכיבי המערכת. תבוצע בדיקת קורוזי .ג

 בדיקה ויזואלית איתור וסילוק מפגעים ועצמים זרים. בדיקת שילוט. .ד

 בדיקת מצב הצבע על החניה. .ה

 התנגדות, רציפות והולכה.  -בדיקות הארקה  .ו

 .מזמיןעם סיום ביצוע הבדיקה, יועבר דו"ח בדיקה מלא לידי ה .ז
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 ביקורת שנתית או מיוחדת: .2

 

תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, יבצע אחת לשנה, במועד הקבלן מתחייב כי לכל אורך  .2.1
ו/או עם היועץ הטכני, ביקורת חשמלית וטכנית של מערכות  מזמיןעליו יוסכם מראש עם ה

 המתקנים, בהתאם להוראות שלהלן. 

מבלי לגרוע מהאמור, הביקורת השנתית תכלול בדיקה פונקציונלית ביחס לנזקים ו/או  .2.2
פגמים, כמו גם את בדיקת תקינות פעולתו של כל רכיב הנוגע  תקלות ו/או ליקויים ו/או

לבטיחות של המערכת. בנוסף, הקבלן יבדוק את רכיבי המערכת העיקריים ביחס לתקינות 
 פעולתם ולביצועיהם, וככל שיידרש, יחליף את אותם רכיבים שאינם תקינים.  

 תבוצע בדיקת קורוזיה של רכיבי המערכת.  .2.3

כולל חיזוק ברגי המחברים, ביצוע צילומים תרמוגרפיים, קופסאות  טיפול בלוחות החשמל .2.4
חיבורים, הברגות, חיווט, ניקיון וסילוק מפגעים ועצמים זרים, זיהוי וטיפול במגעים 

 רופפים, תקינות הרכיבים, בדיקת איטום, בדיקת שילוט, ובדיקת תקינות הארקה.

ינות הבידוד, בדיקת תקינות בדיקת תקינות הכבלים והמובילים, בדיקת מפגעים ותק .2.5
 קופסאות החיבורים, כבלי ההולכה, המנתקים וההגנות. 

 התנגדות, רציפות והולכה.  -בדיקות הארקה  .2.6

בדיקת ויזואלית ואיתור מפגעים, מפגעי בטיחות, ועל מנת לוודא כי אין גוף חיצוני הגורם  .2.7
 הצללה על המערכת. 

, כשהוא חתום על ידי מזמיןמלא לידי העם סיום ביצוע הבדיקה, יועבר דו"ח בדיקה  .2.8
 החשמלאי הבודק.

 

 תגובה: זמני .3

הקבלן מצהיר ומתחייב כי לצורך טיפול מהיר ומיידי ככל האפשר באירועי בטיחות, תפעול  .3.1
"(, יקצה הקבלן צוות עובדים המצויד בכל הציוד ובכל אירועיםותקלות בעמדות )להלן: "

תקלות מכל מין ומכל סוג, אשר בעת בו נודע הכלים הנדרשים לתחזוקה מתקנת וטיפול ב
ו/או המוקד הטלפוני ו/או  מזמיןעל אירוע כאמור )בין באמצעות הודעה של הלקוח ו/או ה

מערכת הניטור והבקרה ו/או כל גורם רלוונטי אחר(, יגיע הצוות למתקנים הרלוונטיים  
ון מלא לאירוע באמצעות רכב/ניידת שירות, ועם כל הציוד הנדרש על מנת לספק פתר

 בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מן המועדים הקבועים בלוחות הזמנים המחייבים הבאים:

 אירועים המחייבים הגעה מיידית לשטח: .3.2

 תקלה בטיחותית המסכנת באופן ברור ומיידי את שלום הציבור.

 לקוח שאינו מצליח להשתחרר מעמדת הטעינה, גם לאחר הדרכה מרחוק.

 תקלה משביתה: .3.3

שעות לכל היותר, מהתרחשות  8הקבלן מתחייב לאתר ולנטר תקלה משביתה בעמדות, בתוך 
 , בעל פה ובאמצעות הדואר האלקטרוני. מזמיןהתקלה. דיווח על התקלה יועבר באופן מיידי לנציג ה

שעות מהתרחשותה וישיב את העמדות  24הקבלן יסיים את הטיפול בתקלה המשביתה בתוך 
 ין.לתפקודן המלא והתק

כל תקלה, פגם, נזק, ליקוי וכיו"ב המפחיתה את תפוקת העמדות   –" לעניין זה תקלה משביתה"
 מהתפוקה היומית, או תקלת בטיחות באתר.   50%-בשעות היום, מעבר ל

 תקלה משמעותית: .3.4
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שעות לכל היותר, מהתרחשות  24הקבלן מתחייב לאתר ולנטר תקלה משמעותית בעמדות, בתוך 
 , בעל פה ובאמצעות הדואר האלקטרוני.מזמיןעל התקלה יועבר באופן מיידי לנציג ההתקלה. דיווח 

שעות מהתרחשותה וישיב את העמדות  48הקבלן יסיים את הטיפול בתקלה המשמעותית בתוך  
 לתפקודן המלא והתקין.

ת כל תקלה, פגם, נזק, ליקוי וכיו"ב המפחיתה את תפוקת העמדו  –" לעניין זה תקלה משמעותית"
 מהתפוקה היומית.   15% -בשעות היום, מעבר ל

 

 תקלה קלה: .3.5

שעות לכל היותר, מהתרחשות התקלה.  48הקבלן מתחייב לאתר ולנטר תקלה קלה בעמדות, בתוך 
 , בעל פה ובאמצעות הדואר האלקטרוני. מזמיןדיווח על התקלה יועבר באופן מיידי לנציג ה

שעות מהתרחשותה וישיב את העמדות לתפקודן  69הקבלן יסיים את הטיפול בתקלה הקלה בתוך 
 המלא והתקין.

כל תקלה, פגם, נזק, ליקוי וכיו"ב המפחיתה את תפוקת העמדות בשעות   –" לעניין זה תקלה קלה"
מהתפוקה היומית, או כל תקלה, פגם, נזק, ליקוי ובכלל זה אבדן קשר ו/או תמסורת  15%היום, עד 

 ל נתון כלשהו מנתוני המערכת הנאגרים, מכל סיבה שהיא. ו/או תקשורת ו/או שידור חלקי ש

 

 הוראות כלליות בדבר טיפול בתקלות: .3.6

דו"ח אשר יכלול  מזמיןככל שיבוצעו על ידי הקבלן עבודות תיקון כלשהן בעמדות, ימציא הקבלן ל
את הפרטים הבאים: תאריך ושעת ההודעה על התקלה; מיקום התקלה, מיקום העמדות, תיאור 
התקלה ואופן הטיפול בה; זהות הגורמים שטיפלו בתקלה; תאריך ושעת תיקון התקלה וכן, תאריך 

 ושעת חידוש פעולת העמדות.

אולם טרם הושלמו התיקונים ו/או חלפו המועדים לסיום הטיפול באחריות הקבלן כאמור לעיל, 
)אך לא חייב( לנקוט בכל  מזמיןהוחלפו החלפים והעמדות טרם שב לתפקודו המלא והתקין, רשאי ה

הבלעדי  והפעולות הנדרשות על מנת לפתור את התקלה באמצעות קבלן אחר, לפי שיקול דעת
והכל על חשבונו  לעשות כן מראש ובכתב, והודיע לקבלן על כוונת מזמיןוהמלא, ובלבד שה

 ואחריותו של הקבלן. 

כמו כן, מוסכם על הצדדים כי במקרה של אי עמידת הקבלן בלוחות הזמנים לתיקון התקלות לעיל, 
למעט במקרה בו עיכוב נבע מנסיבות של כוח עליון ו/או כתוצאה מתקלה סדרתית ובתנאי שיוכח 

 כולל מע"מ לכל יום. ₪  600בסך של  מזמיןשמדובר בתקלה סדרתית ישפה הקבלן את ה

ככל שיעשה שימוש בחלקים מתוך מלאי חלקי החילוף, הקבלן ישלים במהירות האפשרית את מלאי 
 חלקי החילוף כך שיהיה שלם ויכיל, לכל הפחות, את החלקים המפורטים בהסכם זה. 

 

 מענה טלפוני: .3.7

מוקד שירות טלפוני  שנים לפחות, 5ותק של -הקבלן יפעיל בעצמו ו/או באמצעות קבלן משנה , ב
עם מענה אנושי, אשר יעניק גם תמיכה טכנית בקשר עם תפעול העמדה וגם  24/7אשר יעבוד 

 תמיכה בכל הנוגע לסליקה, כמתואר בהוראות חוזה הביצוע, ויחולו כל ההוראות הבאות:

 

 .24/7השירות יעבוד גם בשבתות וחגים,  .3.7.1

 שניות. 90זמן מענה מקסימלי  .3.7.2

 שניות. 60ייענו לאחר  מהשיחות 80%לפחות  .3.7.3



 מתוקנת לאחר הליך הבהרותחוברת 

 

55 

 

 מענה והזדהות כחברת הקבלן. .3.7.4

מענה לפי תסריט שיחה מותאם לכל סוג פניה, כולל היבטים של סיוע טכני, הצטרפות  .3.7.5
 ותשלום.

 הנציג המקבל את הקריאה יאבחן את מהות התקלה וימליץ על אופן טיפול. .3.7.6

 האירוע.מענה טכני מרחוק במידה ויש אפשרות לענות על התקלה ו/או לתפעל את  .3.7.7

במקרים בהם לא הצליח נציג לתפעל את האירוע מרחוק יישלח טכנאי )העברת הפניה  .3.7.8
 לחברת הקבלן או לקבלן משנה שלה(.

טיפול מיידי במקרים המוגדרים "דחופים" והעברת הפניה לקבלן או לקבלן משנה  .3.7.9
 מטעמו.

 לנציג תהיה אפשרות לניטור העמדות מרחוק ואתחולן מחדש. .3.7.10

יג יוכל לזכות את כרטיס האשראי של המתקשר באמצעות במידת הצורך, נצ .3.7.11
 הטלפון.

כל קריאה שתתקבל במוקד שירות הלקוחות של הקבלן תירשם באופן המאפשר  .3.7.12
 מעקב אחר סטטוס הקריאה ואופן טיפולה בפועל עד לסגירתה.

 אפשרות מעקב והקלטת שיחות. .3.7.13

לזהות  הקבלן יבצע מעקב מסודר אחרי הפניות המתקבלות במוקד , על מנת .3.7.14
תקלות חוזרות בציוד וניתוח נתונים על אופי השיחות הנכנסות והסקת מסכנות על 

זכאי  מזמיןמנת לשפר את השרות. דו"ח חודשי יופק וישמר אצל הקבלן כאשר ה
 לקבל את הדו"חות והמידע.   

 אפשרות צפייה והפקת דו"חות מהמערכות הקיימות. מזמיןהקבלן יעניק ל .3.7.15

 עיכוב בביצוע התשלום .4

מידי הקבלן, תחול ריבית פיגורים בשיעור של ריבית חח"ד  מזמיןעל תשלומים אשר מגיעים ל
 3בחריגה הנגבית על ידי בנק לאומי לישראל בע"מ, החל מהיום השלישי לפיגור. איחור שיעלה על 

בפיצוי כספי מוסכם וקבוע מראש  מזמיןימים, יהווה הפרה יסודית של הסכם זה, אשר תזכה את ה
לכל יום איחור, המשקף לעמדת הצדדים את הנזק אשר עלול להיגרם ₪ )שש מאות(  600בסל של 

 כתוצאה מעיכוב ו/או איחור בביצוע איזה מהתשלומים המגיעים לה על פי חוזה זה. מזמיןל

הוראותיו באופן מלא אני הח"מ, הקבלן, מתחייב לפעול בהתאם להוראות נספח זה ולקיים את כל 
 מדויק.ו

 ולראיה באתי על החתום מטה, במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות:

 

 הקבלן: __________________
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 בדיקות טרם חיבור לרשת החשמל –נספח

 לוחות מתח נמוך

 מספר

 בדיקה

תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה
 מדודה

 עבר/נכשל

חיבור גב,  2
 וחיווט.עבודה, 

יש לוודא מנתקים עפ"י 
 AC-תכנון, חיווט כבלי ה

 בצורה תקנית ומרווחת.

חיבור גב, 
עבודה, וחיווט 

 תקני.

  

יש לוודא בדיקת איטום  בדיקת איטום. 3
ארון החשמל, בדיקת 
חיבור האנטיגרונים 

 ואיטומם.

הארון אטום 
 לחדירת מים.

  

יש לוודא שברגיי ההידוק  ברגיי הידוק 4
המאזי"ם, המהדקים, של 

ופסי הגישור מחוזקים 
 היטב.

ברגיי ההידוק 
 מחוזקים היטב.

  

 בדיקה חזותית 6

ללוחות חשמל 
)היעדרות 

פגיעות 
מכאניות,גובה 

התקנת הלוחות 
 וכו'(

יש לוודא שאין פגיעות 
 מכאניות.

ושגובה הלוחות מתאים 
 לדרישות.

אין פגיעות 
מכאניות. גובה 

מתאים 
 לדרישות.

  

כיסוי פסי צבירה  7
 וחלקים חיים.

יש לוודא שפסי צבירה 
מכוסים -וחלקי לוח חיים

 ומוגנים.

פסי צבירה 
וחלקי לוח 

מכוסים 
 ומוגנים.

  

יש לוודא שהארקות  הארקות. 8
 בוצעו ע"פ תכנון.

הארקות בוצעו 
 כנדרש.

 

  

פסי חיזוק  9
 לכבלים.

יש לוודא שפסי חיזוק 
 בוצעו ע"פ תכנון.

פסי חיזוק 
הותקנו כנדרש 

 התכנון.

  

אטימת דלתות  10
 וכל הלוחות.

יש לוודא שדלתות לוח 
 אטומות.

קיים איטום 
 מלא.

  

אביזרים  11
ומיקומם לפי 

 התוכנית.

יש לוודא שכל האביזרים 
 הותקנו ע"פ תכנון.

כל האביזרים 
הותקנו ע"פ 

 התכנון.

  

צבעי מוליכים  12
לפי תקן ולפי 

 תוכניות.

מוליכים  יש לוודא שצבעי
מתאימים לדרישות 

 התקן.

צבעי מוליכים 
 הנם ע"פ התקן.

  



 מתוקנת לאחר הליך הבהרותחוברת 

 

57 

 

אמצעי חיזוק  13
 לרצפה ולקיר.

יש לוודא שלוחות חשמל 
עוגנו וחוזקו למשטחים 

 קבועים.

כל הלוחות 
מעוגנים 
 ויציבים.

  

חיזוק ברגים בכל  14
ציוד מיתוג 

 ובמהדקים.

יש לוודא שבוצע חיזוק 
ברגים בציוד המיתוג 

 ובמהדקים.

כל הברגים 
 חוזקו כנדרש.

  

בדיקת קיום  15
תיקי תוכניות 

MADE-AS   בכל
הלוחות, 

והתאמת ציוד 
מותקן 

 לתוכניות.

יש לוודא הימצאות 
תוכניות מעודכנות בכל 

 הלוחות.

בכל הלוחות 
נמצאו תוכניות 

 מעודכנות.

  

בדיקת ניקיון  16
בלוחות חשמל 

 ומסביבם.

יש לוודא שסביבת הלוח 
נקייה ופנויה מפסולת 

 בנין.

סביבת הלוח 
 נקייה.

  

בדיקת שלמות  17
 ויציבות הלוחות.

יש לוודא שלמות ויציבות 
 הלוחות.

כל הלוחות 
שלמים, 

מעוגנים לחלק 
מבנה קשיח, 

 ויציבים.

  

 ACקווי הזנה 

 מספר

 בדיקה

תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה
 מדודה

 עבר/נכשל

סוג ומיקום  1
 הכבל.

תיבדק התאמה למפרט 
 העבודות.

יש לוודא שאכן הכבל 
הועבר לפי תכנון לארון 

 החשמל המתאים.

התאמה מלאה 
למפרט. הכבל 
הותקן עפ"י 

 תכנון.

  

צורת חיווט  2
 וקיבוע.

יש לוודא שהכבל מקובע 
לכל אורכו לתעלות 

 ומותקן בצורה תקנית.

הכבל הותקן 
 בצורה תקנית.

  

חיבור הכבל  3
לארונות 
 החשמל.

יש לוודא חיבור הכבל 
בצורה תקנית, יש לוודא 
שברגיי ההידוק אשר 
מחברים את הכבל 

 מחוזקים היטב.

   

בדיקת רציפות  4
 AC-בכל קווי ה

יש לוודא רציפות בקווי 
 לפי התכנון. AC-ה

קיימת רציפות. 
הקווים בוצעו 

 ע"פ התכנון.

  

בדיקת התנגדות  5
(, כדי -)-בין)+( ל

לוודות חוסר 
קצר בקווים 

יש לוודא את תקינות 
הקווים ע"י ביצוע בדיקת 

 התנגדות.

   הבדיקה תקינה.
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ותקינות הבידוד 
 )במתח בדיקה 

500V) 

 שילוט מערכת

 מספר

 בדיקה

תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה
 מדודה

 עבר/נכשל

שילוט לוחות  5
 משנה

יש לוודא שילוט מתאים 
בכל לוחות 
החשמל)פנים(,כמו כן 
לוודא שילוט חיצוני על 

 הארון כנדרש.

  AC-ארון ה
משולט עפ"י 
התקן וסדר 

 הממירים.

  

יש לוודא שילוט מדבקות  שילוט הארקה.  7
ושלטי הארקה בכל 
נקודות הארקה בעמדות 
)מ.ג, קונסטרוקציה, 

 (ACממירים, ארון 

כל נקודות 
הארקה 

משולטות עפ"י 
 התקן.

  

 ניקיון האתר

 מספר

 בדיקה

תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה
 מדודה

 עבר/נכשל

יש לוודא שבוצע ניקיון  ניקיון גרדים 1
 מקסימאלי של גרדים 

   

פינוי פסולת  2
 בניין ואריזות

יש לוודא שכל המשטחים 
והקרטונים רוכזו בשטח 
האתר למקום מרוכז 

המזמין ובוצע שיגדיר 
ניקוי באזור ההתארגנות. 
סילוק הפסולת מנקודת 
הריכוז באתר, באחריות 

 המזמין.

   השטח נקי.

 בדיקת מערך הארקות

 מספר

 בדיקה

תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה
 מדודה

 עבר/נכשל

בדיקה שכל  1
פה"פ מוגן 

מפגיעות 
מכאניות, מוגן 
נגד מים בקופסה 
אטומה וכל 
מוליך מחובר 
לפס ע"י בורג 

 ניפרד.

יש לוודא הגנה כנגד 
פגיעה, חדירת מים 

 והידוק לכל פס בנפרד.

רכיבים מוגנים 
מפני פגיעה, 
ציוד אטום 
למים, כל מוליך 
הודק באמצעות 

 בורג נפרד.
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סימון ע"י  6
דגלונים של כל 
גידי הארקה 
בתוך קופסת 

 פה"פ.

 

יש לוודא המצאות דגלוני 
 כנדרש.סימון 

הותקנו דגלוני 
 סימון כנדרש.

  

 תקשורת 

 מספר

 בדיקה

תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה
 מדודה

 עבר/נכשל

תקינות קו  1
 תקשורת 

יש לוודא קיום קו 
 תקשורת

קו תקשורת 
 פועל כנדרש.

  

 

 

 

 2אישורי בודק חשמל מס'  –נספח

 

 העמדות לרשת החשמלהמציע הזוכה יציג אישור מחברת החשמל לחיבור 
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 2נספח ב' 

 נספח בטיחות וגיהות 

 -אני הח"מ ___________________________, ח.פ. ___________________ )להלן
"( מתחייב לבצע את כל העבודות בהתאם לכל דין ובפרט בהתאם להנחיות, הוראות, תקנות, הקבלן"

הפרויקט ו/או הכרוכות בביצוע הפרויקט, חוקי דיני וכללי הבטיחות החלים על סוג העבודות נשוא 
ותקנותיה, תקנות הבטיחה בעבודה  1970לרבות פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( התש"ל 

, חוק החשמל 1997 –, תקנות הבטיחות בעבודה ציוד מגן אישי התשנ"ז 2007 –בגובה, התשס"ז 
צורף לחוזה זה, וכן את כל ותקנותיו ואת הוראות הבטיחות המפורטות בנספח הבטיחות המ 1954

 החוקים והדינים החלים על העבודות נשוא חוזה זה ועל מי מטעמי בתחום הגנת הסביבה. 

אני מתחייב למנות ממונה בטיחות מוסמך מטעמי שיאושר על ידיכם קודם לכן, לצורך קיום 
פוטר בזה את "(, באחריותי ועל חשבוני בלבד. אני הממונההתחייבויותיי לפי נספח זה )להלן: "

"(  מכל תביעה ו/או דרישה לפיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום, בגין העדר קיום המזמין_____ )להלן: "
  ו/או מילוי הוראות בטיחות כאמור. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, הנני מתחייב בזאת לא להתחיל בביצוע העבודות על פי חוזה זה פני 
 שעברתי תדרוך אצל ממונה.

הבטיחות, הנני מתחייב כי כל צוות העבודה הניהול והפיקוח יקבל מטעם הממונה כחלק מהנחיות 
הנחיות ברורות ומקיפות בנושא בטיחות ובכללן הנחיות עבודה בגובה, בטיחות אש, מניעת חסימת 

 פתחי שחרור חום ועשן, מניעת התלקחות בחיבורי החשמל.

עובדים מקצועיים, בעלי כישורים נאותים הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י 
לביצוע ההתחייבויות נשוא ההסכם, אשר קבלו הדרכה מתאימה ביחס למהות העבודה שעליהם 
לבצע, הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט ע"מ להבטיח את ביצועה בתנאי 

 בטיחות נאותים.

נאי בטיחות נאותים בביצוע העבודות להבטחת ת מזמיןהנני מודע לחשיבות העליונה שמייחס ה
ואני מתחייב כי בעת ביצוע העבודות אפעל תוך מתן דגש משמעותי לנושאי בטיחות וגהות ואעשה 

או  למזמיןכל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו ו/או רכושו של מאן דהו, לרבות 
 .ולמי מטעמ

נשוא הסכם זה על פי כל דין, תקן והוראה מחייבת הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי 
 ולהישמע להנחיות הממונה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל דין, אני מתחייב לבצע בצורה קפדנית את כל דרישות הביטחון 
 -המפורטות בנספח זה: 

 כללי:

 בלן.נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי כל חוזה או הזמנה או מטלה בין המזמין לבין הק .1

הקבלן וכל מי שפועל מטעמו יבצע את העבודות תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות בעבודה  .2
 בהתאם להוראות כל דין שבתוקף והוא יישא באחריות מלאה לכל הפרה שלהם.

לפני תחילת העבודה יגיש הקבלן בקשה לקבלת צו התחלת עבודה ולא יחל בעבודה עד לקבלת  .3
 "י המזמין.אישור צו תחילת עבודה חתום ע

הקבלן מודע ומאשר כי דרישות הבטיחות המפורטות בנספח זה אינן גורעות מחובו לנקוט  .4
בנוסף בכל אמצעי בטיחות או פעולת בטיחות הנגזרת מהוראת כל דין, כללי מקצוע ובטיחות 
החלים על העבודות וביצוען ומכוח ניסיונו ומומחיותו בניהול עבודות כגון אלו, גם אם אינם 

 טים בנספח זה או בחוזה ההתקשרות.מפור

באחריות הקבלן למנות ממונה בטיחות מוסמך מטעם משרד העבודה. ממונה הבטיחות יערוך  .5
סיור באתר לפחות פעם בשבועיים ויוציא דו"ח בטיחות לפחות פעם בחודש. הקבלן וממונה 

עבודה בהתאם הבטיחות ידריכו את כל העובדים לנהוג לפי דרישות הבטיחות וכללי הבטיחות ב
 להוראת כל דין, כללי המקצוע ונהלי הבטיחות המפורטים בנספח זה.
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הקבלן יפקח על עובדיו, קבלניו וכל מי מטעמו ויוודא את מילוי הוראות ודרישות הבטיחות על  .6
 פי הוראות כל דין, כללי המקצוע ונהלי הבטיחות המפורטים בנספח זה.

נים בהוראת כל דין, חוקים תקנות וכללי הבטיחות הקבלן ינהג עפ"י כל כללי הבטיחות המעוג .7
בעבודה הידועים והנהוגים בישראל, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, חוק ארגון הפיקוח 

ותקנותיה  1970 –; פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל 1954 –על העבודה, התשי"ד 
; תקנות ציוד מגן אישי; 1992תשנ"ג )כגון: תקנות העגורנאים מפעילי מכונות הרמה אחרות, ה

; תקנות עבודה על גגות שבירים או תלולים; תקנות עבודה 2007תקנות עבודה בגובה, התשס"ז 
 במקום מוקף; תקנות עבודה ברעש ועוד( ודיני התכנון והבניה. 

הקבלן יפקח על עובדיו במהלך כל שעות העבודה ויוודא את ביצוע הנהלים והוראות הבטיחות.  .8
 וסף יהיה  הקבלן אחראי לתיקון ליקויים ושיפורים בכל הקשור לבטיחות וגהות עובדיו.בנ

הקבלן יהיה אחראי לספק את כל ציוד הבטיחות והגהות לעובדיו כפי שיידרש לשם ביצוע  .9
העבודה, או כפי שנדרש עפ"י כל דין. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יספק הקבלן לעובדיו 

אפודים זוהרים, כלי בטיחות, ציוד מגן, ביגוד, נעליים, כפפות מגן, משקפי אביזרי בטיחות,  –
מגן, אוזניות מגן, רתמות וכל ציוד אחר הדרוש ו/או שיומלץ ע"י מנהל העבודה לשם שמירה 

 על בטיחות עובדי הקבלן בעבודה.

הציוד הקבלן ידאג לבדיקה ע"י בודק מוסמך וקבלת אישורים במועדים הקבועים בחוק עבור כל  .10
שבשימושו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, מדחסים, מיכלים, קולטים, דודי קיטור, 
מתקני הרמה, ציוד ואביזריו, עגרונים, סולמות, פיגומים, תמיכות, דיפון חפירות, הארקת 
מבנים, בדיקת רציפות הארקה לציוד נייד וקבוע וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה באתר העבודה 

 לה חובת בדיקה ע"י בודק מוסמך.שלגביו ח

הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו, כולל ציוד לפינוי נפגעים, ימנה אדם שעבר הכשרה  .11
ע"י גוף מוסמך כמגיש עזרה ראשונה באתר העבודה, ויציב רכב במהלך יום עבודה באתר בו 

 רום.הוא עובד, שישמש לפינוי נפגעים לעמדות רפואי , או בית חולים בשעת חי

לא יתיר ולא יאפשר הקבלן כל עבודה בגובה לעובדיו, אלא אם יפעלו עפ"י הדרישות בתקנות  .12
. העובדים בגובה יהיו מצוידים באמצעי 2007 –הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז 

מטרים מנקודת העיגון.  2בטיחות המבטיחים כי במקרה נפילה, לא ייפול עובד לעומק העולה על 
בטיחות יהיו רתמות בטיחות שלמות אשר תיקשרנה אל נקודת העיגון באמצעות אמצעי ה

 אמצעי קשירה מתאימים.

גידור. שילוט  –בעבודות חפירה באחריות הקבלן מילוי אחר הוראות הבטיחות הנדרשות כגון  .13
 מידרוג ודיפון, לאפשר ביצוע העבודה באופן בטיחותי.

אזהרה  –תו באתר העבודה, כולל הצבת ציוד מגן הקבלן יסמן, ישלט ויגדר את השטח שבאחריו .14
עפ"י כל דין, כגון : מחסומים, זהרונים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, או כל ציוד או 
אביזרי בטיחות אחרים כפי שיידרש ו/או יומלץ ע"י מנהל העבודה של הקבלן ובהתאם לסוג 

 העבודות ואופיין.

רש לעבוד עפ"י הוראות הסדרי תנועה זמניים, כולל כל הקבלן נד -עבודה בדרכים קיימות  .15
המשתמע מכך, כגון: גידור, שילוט הכוונה ואזהרה, פנסים ותאורה, ולאפשר תנועת רכב והולכי 

 רגל באופן בטיחותי. 

נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה, כולל הפעלת ציוד הנדסי  מכני כבד, עגורנים, מלגזות  .16
ו עפ"י חוקי התעבורה שבתוקף במדינת ישראל. מבלי לגרוע מהאמור או כל ציוד אחר ייעש

לעיל, ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כוח אדם נלווה, כגון: מאותתים 
לעגורנים, מכווני רכב כבד לאחור וכד', וכל זאת ע"י אנשים שהוסמכו והוכשרו לכך ונושאים 

 עימם רישיונות הסמכה תקפים בהתאם.

הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים או מסוכנים מכל הסוגים עפ"י הנהלים המחייבים באתר  .17
העבודה, כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון. כמו כן ידאג הקבלן להצבת ציוד 

 כיבוי אש באתר העבודה בכלל, ובקרבת חומרים דליקים או מסוכנים בפרט.
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לעיל, לאתר העבודה, או כל חומר אחר המוגדר כמסוכן, רעיל  11הכנסת חומרים, כאמור בסעיף  .18
 או נפיץ, תעשה לאחר קבלת אישור בכתב ומראש מאת הממונה על הבטיחות מטעם המזמין.

הקבלן יספק לפי הצורך ציוד כיבוי אש כנדרש עפ"י הדין והוראות מכבי האש, לרבות מטפים  .19
 קה תקופתית ושנתית.שיהיו באתר העבודה ויוודא תקינותם, כולל בדי

הקבלן ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה ובשימוש בציוד מגן אישי  .20
לעיל וטיפול בהם. כמו כן, יחתים את הקבלן את עובדיו על  13ובציוד כיבוי אש כאמור בסעיף 

מגן  כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה, וכן את החובה המוטלת עליהם להשתמש בציוד
 אישי. 

מיקום מבנים זמניים, מתקני עזר, או כל ציוד המוצב למשך זמן ממושך, יהיה בתיאום עם  .21
 הרשויות הרלוונטיות ובאישורן, וכן באישור מנהל העבודה.

הקבלן יכין לעובדיו באתר העבודה שטח מנוחה, רווחה, שירותים, מתקני מי שתייה ורחצה,  .22
ן ו/או בתנאי הבטיחות והגהות לעובדים ו/או על פי חוזה ומתקנים נוספים, כפי שנדרש בכל די

 ההתקשרות עימו, וכן ידאג לאחזקתם התקינה של המתקנים הנ"ל.

קבלן שאינו מוסמך לעבודות חשמל, יפרסם הוראות מתאימות לעובדיו שלא לעסוק או לטפל  .23
דות ברשת החשמל או בכל אביזר חשמלי שמחייב טיפולו של חשמלאי מוסמך, לרבות עבו

הקשורות לחיבור או ניתוק חשמל, או לצורך כניסה לעמדות חשמל, והכול בהתאם לנדרש עפ"י 
 והתקנות על פיו. 1954 –כל דין, לרבות חוק החשמל, תשי"ד 

באחריות הקבלן לספק לעובדיו ציוד וכלים חשמליים תקניים ובדוקים. ציוד וכלים חשמליים  .24
גנים מתאימים. העובדים המשתמשים בכלים המופעלים ניידים חייבים להיות עם בידוד כפול ומ

 בחשמל יקבלו הכשרה מתאימה ע"י הקבלן או מי מטעמו.

הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו, או עם קבלת הוראה מאת מנהל העבודה שלו  .25
 או מכל אדם שהוסמך לכך מטעם המזמין.

ונה, באופן מיידי, למפקח מטעם המזמין, הקבלן ידווח על כל אירוע מסוכן, תאונה. או כמעט תא .26
ויפעל לשם מתן הנחיות בטיפול, תדרוך, המשך או עצירת העבודה וכו'. ממונה הבטיחות של 

 הקבלן יעביר מיידית למזמין דו"ח בדיקת תאונה.

ימי עבודה, על כל  3-הקבלן ידווח לפיקוח העבודה במשרד התמ"ת באופן מיידי, ולא יאוחר מ .27
 ונת עבודה, בטופס מתאים, ויעביר עותק למזמין.התרחשות של תא

הקבלן יוודא את תקינות כלי העבודה, האביזרים והציוד הנלווה אשר משמשים את עובדיו,  .28
 וידאג להחלפתו של הציוד הפסול או לתיקונו לפי הצורך.

עבודות בשעות הלילה או בתנאי מזג אויר קשים או התחברות למתקנים פעילים, לא יבוצעו  .29
תיאום מוקדם וקבלת אישור מאת המפקח מטעם המזמין, כאשר במהלך ביצוע העבודות  ללא

 נדרשת נוכחותו השוטפת של מנהל העבודה.

אם הקבלן במסגרת עבודתו, ישתמש באש גלויה לצורך ביצוע עבודות שונות, מתחייב הקבלן  .30
 לקיים את כל ההוראות שלהלן:

מטר ממקום  20הנמצא באתר העבודה ברדיוס של קיום הגנה על ציוד האביזרים, המתקנים וכל  .31
 העבודה באש גלויה, לרבות כל האביזרים וההתקנים הממוקמים מחוץ למבנה ברדיוס הנ"ל.

בנוסף לעובדים העוסקים בעבודה באש גלויה, יחזיק הקבלן במקום העבודה לפחות שני עובדים  .32
כי בזמן העבודה, יימצא ברשות  נוספים המיומנים בעבודות כיבוי אש ובנושאי בטיחות ויוודא,

 עובדים אלו ציוד הדרוש לכיבוי בהיקף, בסוג ובכמות הנדרשים והמתאימים.

הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגהות הקשורים לאתר  .33
 העבודה וסביבתו, כולל סיכונים נלווים הקיימים באתר העבודה.

בצעת באתר העבודה, אשר נעשית בניגוד לחוקים, תקנות, ונוהלי הקבלן יפסיק כל עבודה המת .34
הבטיחות, ואשר לא ממלאת אחר ההוראות ונהלים המפורטים בחוזה זה, או כל נוהל אחר שלא 
הוזכר לעיל, או המהווה מכשול לקיום בטיחות וגהות באתר העבודה, על פי כל דין. מבלי לגרוע 
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שהוסמך לכך על ידו, יהיה רשאי להורות על הפסקת כל  מכלליות האמור לעיל, המזמין ו/או מי
עבודה כנ"ל המבוצעת בניגוד להוראות הבטיחות והגהות, וזאת במקרים בהם העבודה לא 

 הופסקה ע"י הקבלן. העבודה תחודש רק לאחר קבלת צו חידוש עבודה חתום ע"י המזמין.

של אי מילוי הוראה  למפקח מטעם המזמין הזכות להפסיק את עבודות הקבלן בכל מקרה .35
מהוראות נספח זה ו/או מהוראות המפקח או מהוראות המזמין. לקבלן לא תהיה כל טענה או 

 תביעה כנגד המזמין במקרה של הפסקת עבודה כאמור.

מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגהות ו/או הנחיה כאמור בנספח זה ו/או  .36
או מי מטעמו, לא תטיל אחריות כלשהי על המזמין  שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי המזמין

ולא תפטור את הקבלן מאחריותו ע"פ החוזה ו/או על פי כל דין לבטיחות עובדיו באתר העבודה, 
 אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות.

מפורטות להלן, מוסכם בזאת כי בסמכות, המזמין להטיל קנסות על עבירות הבטיחות הבאות ה .37
בסכומים המפורטים בטבלה המצורפת, במידה ואירעה להבנתו עבירת בטיחות או לא ניתן 
אישור או מסמך בטיחות הנדרש  ועל פי שיקול דעתו המוחלט. לקבלן לא תהיה הזכות לערער 

 על קביעת קנס כאמור.

 

 סכום בש"ח נושא מספר סדורי

מטעם הפרת צו הפסקת עבודה הניתן ע"י המפקח  1
 המזמין

,0005 

הכנסת כלי צמ"ה, מנופים וכד' ללא אישור תעבורה  2
 ובטיחות, לגבי כל כלי 

2,000 

אי פינוי אשפה )אורגנית או אשפת פסולת בניין( לכל  3
 יום נוסף לאחר מתן הודעה בכתב על ידי המזמין

2,000 

אי טיפול בליקוי ו/או כל הפרת בטיחות )אשר אינו  4
 מופיע בטבלת הקנסות( 

,0005 

העסקת עובדים ללא הסמכה או ללא תעודת זהות  5
 כחולה

,0005 

ביצוע עבודות חשמל ללא אישור בהתאם לסיווג  6
 מתאים

,00010 

 00010, אי נוכחות מנ"ע באתר 7

ולהתחייב בשם __________________ )הקבלן( אני _______________ הח"מ , מוסמך לחתום 
מאשר בזה כי הובאו לידיעת הקבלן כל ההנחיות וההוראות המפורטות לעיל ומתחייב למלא אחר 

 כל דרישות והוראות כל דין בנושאי הבטיחות והגהות, בכל הקשור לביצוע העבודות.

                                              ______________         ______________ 

 מת וחתימת הקבלן                                                                            תאריךיחת  

 נספח ב'3

 נוסח ערבות לתקופת ההסכם

 
 לכבוד 

 __________________ )המזמין(
 ג.א.נ, 
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 ערבות בנקאית מס'הנדון: 
 

( מרחוב הנערב-מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. ___________ )להלן על פי בקשת _____________  .1
_________ )כתובת מלאה( אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי כל מחויבויותיו 

לשלם לכם כל סכום שתדרשו   13/2022 מספרמכרז פומבי בשל הנערב כלפיכם, ע"פ הסכם 
₪  _____________________: )במילים₪  --_________מאת הנערב עד לסכום כולל של 

תוספת של מדד חיובי ( בתוספת הפרשי הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן )כללי( )
( בין המדד שהיה המדד-(, כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן בלבד

ידוע ב)תאריך: _______________ למלא את יום חתימת ההסכם( לבין המדד שיהיה ידוע 
 (.סכום הערבות-ועד חילוט הערבות )להלן במ

דלעיל בפעם אחת  1אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  .2
או במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך 

 דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.
( 7לעיל, תוך שבעה ) 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .3

ידי המנכ"ל וזאת ללא כל -ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על
תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן 

פיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו, מבלי לטעון כל
 כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת הנערב.

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .4
 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________________ ועד בכלל. .5
הודעה בכתב של המנכ"ל באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך תוקף הערבות ניתן להארכה ב .6

דלעיל  5יום נוספים כל פעם מהמועד הנקוב בסעיף  180בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של 
 "בתקופה הנוספת"(. –ללא הגבלה במספר הארכות )להלן 

כל דרישה ע"פ ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב  .7
לעיל ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם  5סעיף ב

 דלעיל. 6הוארכה( כאמור בסעיף 
 לאחר מועד זה, תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. .8
ערבות זו איננה ניתנה להמחאה ו/או להסבה ו/או להעברה בכל צורה שהיא והיא אינה ניתנת  .9

 הואיל וזכויותיכם מותנות בה.לשינוי, ביטול או התליה 
 

 בכבוד רב,
 שם הבנק _______      
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 4נספח ב'

 הצהרה בדבר העדר תביעות

 

 

פומבי  מסגרת לחוזה מכרזכי בהתייחס  ,בזאת ים/___________________, מצהיר ,הח"מ ,אני

אין  ,מיום __________ המזמין _____________________לבין  נו/בינישנחתם  ,13/2022מס' 

שולמה שבחוזה , כי התמורה מהמזמיןכל תביעות כספיות ו/או אחרות ולא תהיינה לי/לנו  י/לנול

 .נו או כלפי מי מטעמי/נו/מכל חובה או התחייבות כלפי משוחרר המזמיןבמלואה וכי  נוללי/

 

 

 :לראיה באתי על החתוםו

 

 

 

      ______________   ____________________________ 
 הצורך( וחתימהבמידת שם + חותמת )    תאריך           
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 נספח ג'

 קט חכ"ל גולןנתונים הנוגעים לפרוי

 רשימת אתרים  

באחריות המציעים לערוך סיור באתרים ולערוך את כל הבחינות הנדרשות לצורך התאמת האתר 
לעמדות המוצעות וכן בחינה של כל הנתונים הרלבנטיים העלולים להשפיע על החלטת המציע 

 להגשת הצעה במכרז. 

ל ו/או ו/או החכ"האשכול הנתונים הכלולים בנספח זה הם לידיעה בלבד ואין בהם כדי לחייב את 
, המציעים מחויבים לעשות את כל הבדיקות הנדרשות על אחריותם ועל חשבונם. מי מטעמם

 בעניין זה.  האשכול ו/או החכ"ל ו/או מי מטעמםהמציעים לא יהיו רשאים להעלות כל טענה כנגד 

על הספק הזוכה יהיה לבצע, על  -הינה רשימה עקרונית  זהמובהר כי הרשימה הכלולה בנספח 
ו, את כל הבדיקות הנדרשות לבחינת התאמת האתרים להקמת העמדות, לרבות הגשת כל חשבונ

 הבקשות וההליכים התכנוניים, כולל מול חברת חשמל, לצורך הקמת והפעלת העמדות. 

את היקף ו/או להגדיל תהא רשאית, בכל שלב, להקטין  החכ"ללמען הסר ספק, מובהר בזאת כי 
 .  וג העמדות בהתאם לתמחור שיתקבל בהצעת הזוכה.את ס לשנות ו/או עמדות הטעינה

 הערות הינן בנוסף לכל האמור במסמכי המכרז. ה 

אלא אם  ,מען הסר ספק, השגת האישורים והעלויות הכרוכות בכך הם ע"ח ובאחריות הקבלןל 
החניות יסומנו ע"י הקבלן ע"פ חוק וע"פ תכנית תנועה .  צוין מפורשת אחרת במסמכי המכרז

שתאושר ע"י ועדת התנועה. ככל שתדרש אכיפה על מחנים שלא כחוק, האכיפה תתבצע ע"פ 
 ומדיניות האכיפה.  האזורית גולן חוקי העזר של המועצה 

 

 מספר מונה  תיאור חיבור אתר  

גודל חיבור 
חשמל 

 )אמפר( 

מס' 
עמדות 
 איטיות 

מס' 
עמדות 

 מהירות 

מס' עמדות 
אולטרה 
 מהירות

 וואסט

 40*3 46971540 1וואסט 

5 2 1 
 40*3 10148961 2וואסט 

 100*3 18001571 1וואסט 

 160*3 10076268 2וואסט 

 0 2 4 500*3 17001172   צנובר

 0 1 3 150*3 1120734   מבנה המוא"ז גולן

 0 1 4 125*3 5062200   עין קשתות

 פארק הירדן

 315*3 14010566 1פארק הירדן 

6 2 0 

 40*3 413778 2פארק הירדן 

 40*3 5155796 3פארק הירדן 

 40*3 320217 4פארק הירדן 

 40*3 6011614 5פארק הירדן 

 40*3 9023922 6פארק הירדן 

 40*3 12582569 7פארק הירדן 

 0 1 2 80*3 4136349   בריכת בני יהודה

פארק תעשיה בני 
 0 1 2 500*3 14012930   יהודה

 1 2 2 125*3 447846   קניון בני יהודה

 1 1 6 125*3 8068535 חניית הבריכה חספין
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 הקול הקורא 

קול קורא הסרת חסמים תקציביים 

המגזר היהודי והחברה  - 2021

 הדרוזית

הפריפריה הנגב והגליל. ניתן לעיין בקול הקורא  הקול הקורא מפורסם באתר המשרד לפיתוח
 בלינק:

2/-galil.gov.il/kolotkorim/hagashat/20211107-https://negev 

 העתק של הקול קורא מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 

 לו"ז לביצוע 

 

 

הערה: ניתן להקדים את שלבי הביצוע בכפוף להסכמה מראש ובכתב בין הקבלן ובין החכ"ל 
 ובכפוף להנחיות החכ"ל כפי שניתנו בעניין זה.
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 נספח ג'1 

 נספח התאמות להסכם מסגרת – מכרז פומבי מס' 13/2022

 שנחתם ונערך ב______________ ביום __________

 -ב י ן  -
      

 החברה הכלכלית ליישובי הגולן 
 ח.פ._________________

 כתובת ________________
 (המזמין –)להלן 

 מצד אחד

  -לבין-
_______________  __________________ 

 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________   
 מרח' ______________  מרחוב _____________   
 על ידי מנהליה המוסמכים לחתום   מ________________   
 ולהתחייב בשמה כדין   (הקבלן -)להלן    

 __________ ת.ז. _________ה"ה 
 ה"ה __________ ת.ז. _________

 (הקבלן -)להלן       

   
 שנימצד   

 פומבי( פרסם מכרז מסגרת האשכול -)להלןואיגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי  :והואיל
, והואיל והתקשרות זו הינה מכוח המכרז ובהתאם (המכרז -להלן) 13/2022' מס

 .לתוצאותיו

המועצה האזורית גולן אשר הינה חברה תאגיד עירוני הפועל בתחום והמזמין הינו  והואיל:
 .באשכול

ינו אחד מהזוכים במכרז ובהמשך להליך התמחרות שנקט המזמין בעצמו הקבלן וה :והואיל
ו/או באמצעות האשכול, נקבעה הצעת הקבלן כזוכה בהליך לביצוע העבודות עבור 

 המזמין;

ובהתאם לתנאי המכרז נקבע כי יבוצעו התאמות שונות בהסכם המכרז אשר צורך  :והואיל
"( ביחס לביצוע העבודות עבור המכרז הסכםכנספח ב' למסמכי המכרז )להלן: "

 המזמין;

 ;הסדיר ביניהם את ההתאמות הנדרשים כמפורט להלןוברצון הצדדים ל והואיל:

 כדלקמן:לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים 

הסכם המכרז ייחתם ישירות בין המזמין ובין הקבלן, מבלי שהאשכול יהיה צד להסכם כי  מוסכם .1
 זה.

להסכם המכרז ישונה ויחולו לעניין זה ההוראות  17.8-17.3אופן ההתחשבנות הקבוע סעיפים  .2
 17.8-17.3שלהלן. למען הסר ספק, ההוראות שלהלן מחליפות את ההוראות הכלולות בסעיפים 

 להסכם המכרז.



 מתוקנת לאחר הליך הבהרותחוברת 

 

69 

 

לאבני הדרך הקבועות בהסכם , בהתאם מהמזמין אל הקבלןכלל התשלומים יועברו  .2.1
המכרז או לחלופין אבני הדרך שייקבעו בהזמנת העבודה ובכפוף להצגת כלל התוצרים 

 הנדרשים כמפורט בהזמנת העבודה.

היה המזמין י. אצל המזמיןמובהר כי כל חשבון מטעם הקבלן יוגש אל ____________  .2.2
באופן מלא או חלקי, בהתאם  את החשבון  רשאי בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי לאשר

לביצוע העבודות בפועל ובשים לב לקיזוז ו/או ניכוי ו/או הפחתת סכומים בהתאם להסכם 
 . המכרז

 

המאושר, בניכוי הסכומים המפורטים לקיזוז ו/או ניכוי ו/או הפחתה כפי  החשבון סכום .2.3
)ארבעים וחמישה(  45פי חוק ישולם לקבלן בתוך -או הנדרשים על המזמיןידי -שפורטו על

יחד עם זאת, מאחר ומדובר  (. 45)שוטף +עד  מתום החודש בו הומצא החשבון למזמיןיום 
בעבודות שמימונן מבוצע באמצעות מימון חיצוני, יהיה רשאי המזמין לעכב את מועד 

 שהתשלוםשלום מהגורם המממן, ובלבד ימי עסקים ממועד קבלת הת 10התשלום עד תום 
 לא הוא אם אף, למזמין החשבון הומצא שבו מהיום ימים 150-מ יאוחר לא ישולם הנדחה

 .החיצוני המימון את קיבל
 

יובהר כי הקבלן והוא בלבד אחראי לעיכוב אשר נבע כתוצאה מעיכוב בהעברת החשבון  .2.4
 שבונית.מטעם הקבלן בצירוף פירוט כאמור לעיל ו/או בהעברת ח

לנכות מכל  למזמיןלגרוע מהאמור, הקבלן נותן בזאת הוראה והסכמה בלתי חוזרת  מבלי .2.5
(. לקבלן לא תהיה כל טענה הניהול דמי -)להלן  %3בשיעור של  ניהול דמימאושר  חשבון

בעניין ביצוע הניכוי כאמור מחשבונותיו, ובחתימתו על הסכם  המזמיןו/או דרישה כלפי 
 באמצעות יוסדר הניהול דמי תשלוםזה נותן הקבלן הסכמתו לביצוע הניכוי כאמור. 

 .זיכוי תעודת

  -להסכם המכרז ינוסח באופן הבא  24 סעיף, בנוסף .3
 או/ו אובדן או/ו נזק לכל מטעמם מי או/וו עובדי או/ו המזמין כלפי אחראי הקבלן .24.1

 או/ו וו/או לעובדי למזמין שייגרמו שהוא סוג ומכל מין מכל רכוש או/ו גוף, הפסד
 מטעמו ולמי או/ו הקבלן לעובדי או/ו לקבלן או/ו כלשהו שלישי לצד או/ו ומטעמ למי

 כתוצאה  או/ו הנובע בכל למתקנים או/ו לשירותים או/ו לעמדות או/למערכתו או/ו
 .זה נספח פי על לעבודות בקשר או/ו
הקבלן אחראי בגין כל נזק שיגרם עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או מי מטעמו,  .24.2

טעות ו/או הזנחה ו/או השמטה במעשה ו/או במחדל במילוי חובתו המקצועית ו/או 
עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים ו/או פגם במוצרים ו/או חוסר התאמתם 

 קנים הנדרשים מהמוצרים. ו/או חוסר התאמתם לת המזמיןלדרישות 
לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה למערכות ו/או  המזמיןהקבלן אחראי כלפי  .24.3

למתקנים ו/או לציוד וכן לנזקים בקשר עם העבודות ו/או העמדות ו/או המערכת 
ו/או השירותים על פי נספח זה ו/או שירותים נלווים באתר ו/או לנזקים שנגרמו 
מחדירת מים לרבות מגשמים ו/או כתוצאה של איטום לקוי, תכנון לקוי, עבודה 

 ויה וחומרים לקויים, באופן ישיר ו/או עקיף.לק
הקבלן אחראי לכל אבדן ו/או נזק ו/או קלקול לציוד מכל סוג ותיאור הנמצא ו/או  .24.4

שהובא על ידי הקבלן ו/או על ידי מי מטעמו לצורך ביצוע השירותים על פי חוזה זה 
ח זה  ו/או העבודות ו/או המשמש לצורך ביצוע השירותים ו/או העבודות נשוא נספ

 ו/או לכל אובדן תוצאתי בקשר עם העבודות ו/או השירותים ו/או העמדות.
הקבלן ו/או נותני השירותים ו/או קבלנים מטעמו של הקבלן ו/או מי מטעמו של  .24.5

הקבלן, כולם יחד וכל אחד לחוד, פוטרים בזאת, באופן מוחלט ובלתי חוזר וללא 
טענה בקשר לאירועים, נזקים, , מכל אחריות ווו/או מי מטעמ  המזמיןסייג, את 

תשלומים, תביעות, דרישות וטענות, מכל מין ומכל סוג, הנוגעות באופן ישיר ו/או 
עקיף, לביצוע ו/או טיב העבודות נשוא הפרויקט, והשלכותיהן, הן מצד הקבלן ומי 
מטעמו והן מצד צד שלישי, בין אם הן מכוסות בפוליסות הביטוח נשוא אישור קיום 

המצ"ב לנספח זה, ובין אם לאו, וכן מכל שיפוי ו/או פיצוי ו/או כל תשלום הביטוחים 
לצד שלישי בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, מכל מין ומכל סוג שהוא, שנגרם לצד 

 שלישי כתוצאה משימוש ישיר ו/או עקיף בעמדות ו/או באתר.



 מתוקנת לאחר הליך הבהרותחוברת 

 

70 

 

 לובגין כל נזק, אובדן והפסד שייגרם המזמין הקבלן מתחייב לשפות ולפצות את  .24.6
כתוצאה מכל נזק שבתחום אחריותו של הקבלן על פי חוזה זה, על   וו/או למי מטעמ

פי המכרז ו/או על פי כל דין, ובגין כל תביעה ו/או דרישה לתשלום ו/או דרישה לפיצוי 
 לשלם עקב נזקים כאמור ובכלל זה האשכול ו/או המזמיןחוייב יו/או כל סכום ש

כאלה שיוגשו על ידי צד ג', לרבות הוצאות משפטיות, נלוות ואחרות בקשר לכך 
ו/או תביעה כאמור, ככל לקבלן על כל דרישה המזמין יודיע . 15%והכל, בתוספת 

 לו להתגונן מפניה, על חשבונו של הקבלן. ויאפשר, לושתתקבל אצ
 
 

 יחולו ללא שינוי. , על נספחיו,המכרז הסכם הוראות יתר .4

 

  ___________________   ____________________ 
 הקבלן      מזמיןה            

 

           
 אישור עו"ד במקרה של קבלן תאגיד

אני הח"מ , עו"ד __________________ מאשר כי הסכם זה נחתם ע"י הקבלן בפניי באמצעות 
 -ה"ה _________________________ שהינם מורשי חתימה של הקבלן 

 __________________ וחתימתם בצירוף חותמת הקבלן מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין. 
______________   ___________________ 

 שם וחתימה עו"ד       אריךת
 
 

  



 מתוקנת לאחר הליך הבהרותחוברת 

 

71 

 

 נספח ד'

 ביטוח  נספח

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. -" המבוטח"
איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי ו/או כל הרשויות החברות באיגוד , נבחריהם  -"מבקש האישור"

 , מנהליהם  ועובדיהם
עבודות תכנון, הקמה, אספקה ותחזוקה של עמדות  -השירותים" ו/או "הפרויקטו/או "" העבודות"

(  ואולטרה מהירות לרכבים חשמליים בשטחים ציבוריים בתחום DC(, מהירות )ACטעינה איטיות )
 שיפוט הרשויות החברות באיגוד ערים גליל מזרחי  

 המבוטח יביטוח

פי כל דין, על המבוטח -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1
לערוך ולקיים, על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן 
האישור לביצוע העבודות ועד למסירה הסופית של העבודות ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם 

ות, ולעניין ביטוח חבות המוצר ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת המבוטח מאתר העבוד
שנים לאחר מסירת העבודות באופן סופי ומוחלט ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח  3של 

נספח אישור הביטוח לעבודות ההקמה המצ"ב מאתר העבודות, את הביטוחים המפורטים ב
 ה"(.ההקמביטוחי )להלן: " לנספח זה  1כנספח א'

מוסכם כי ביחס לביטוח חבות המוצר, מתחייב המבוטח לעורכו החל ממועד המסירה של חלק 
 המוקדם מבין המועדים. -כלשהו מהעבודות או תחילת השימוש בחלק כלשהו מהעבודות 

לדרישת מבקש האישור, על המבוטח לכלול במסגרת ביטוח עבודות קבלניות שנערך על ידי 
זכויות שלמבקש האישור קיימת התחייבות כלפיו בכתב להיכלל בשם  המבוטח, כל גורם או בעל

 המבוטח טרם קרות מקרה הביטוח, או כמוטב לתגמולי הביטוח.

פי כל דין, על המבוטח -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .2
שירותי ראל, לפני מתן לערוך ולקיים, על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ביש

, ולעניין ביטוח חבות המוצר התפעול ובכל מקרה לאחר מסירת העבודות )לאחר חיבורן לחשמל(
את  סיום ההתקשרות על פי ההסכםשנים לאחר  3ואחריות מקצועית למשך תקופה נוספת של 

 לנספח זה 2נספח אישור הביטוח לעבודות התפעול המצ"ב כנספח א'בהמפורטים הביטוחים 
 "(.התפעול)להלן: "ביטוחי 

 
כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר  .3

הביטוחים וההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות, ומבלי לגרוע 
 מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוחי רכב כמפורט להלן:

פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול -בה כנדרש עלביטוח חו . 3.1
בגין נזק אחד. למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח צד ₪  750,000 -אחריות שא יפחת מ

כאילו נערך ביטוח צד ₪  750,000שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של 
גד מבקש האישור או מי מטעם מבקש ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנ

האישור, בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות המפורטים 
 לעיל בגין נזק או הוצאה כאמור.

ביטוח מקיף. אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה  .3.2
 לעיל.  9ולהסתפק בביטוח חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה  .3.3
הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת  כלשהי, במלוא ערך כינון.

אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון. הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק 
בגין כל כלי הנדסי כבד. הביטוח יורחב לשפות את ₪  750,000לרכוש בגבול אחריות של 

בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על  מבקש האישור ו/או את המפקח/מנהל הפרויקט
מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם כי למבוטח הזכות 
שלא לערוך ביטוח לציוד, ולהסתפק בביטוח צד שלישי כאמור, ובלבד שיחול האמור 

 לעיל. 9בסעיף 
 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין. .3.4
זה לעיל כולל גם, אך לא  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.פי סעיף -המונח "כלי רכב" על . 3.5

רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים, מלגזות, גוררים ונגררים, עגורנים וכלי 
 הרמה ניידים אחרים.

 ביטוחי המבוטח כולם בהתאם למפורט לעיל, יקראו להלן: "ביטוחי המבוטח".
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מוסכם, כי בקרות מקרה ביטוח המכוסה במסגרת פרק א' )ביטוח רכוש( לביטוח העבודות  .4
הינו המוטב הבלעדי לקבלת  מבקש האישור, כמפורט בנספח ביטוחי ההקמה להלן הקבלניות

יעביר  מבקש האישורפי הפרק. תגמולי הביטוח כאמור ישמשו לקימום הנזק. -תגמולי הביטוח על
מולי הביטוח שיתקבלו בפועל מאת המבטח וזאת עד לגובה הסכום כספים מתוך תג למבוטח

ידי המבטח והשמאי מטעמו, זאת בהתאם -הדרוש לקימום האובדן ו/או הנזק כפי שאושר על
בשיקום האבדן או הנזק ובניכוי סכום ההשתתפות העצמית הנקובה  המבוטחלהתקדמות 

 בפוליסה.
על המבוטח להמציא לידי מבקש חי ההקמה, לעניין ביטוללא כל דרישה מצד מבקש האישור,  .5

ובכל מקרה כתנאי מקדים לכניסת המבוטח לאתר  ימים לפני מועד תחילת העבודות 7האישור 
ביטוח, הקיום  יאישורולעניין ביטוחי התפעול, לפני מועד תחילת תקופת התפעול, את העבודות, 

בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח  מיםחתו
  .6-1-2019וחיסכון 
חבות המוצר, ביטוח בגין  י המבוטחאישור ביטוחאת  למבקש האישורמתחייב להמציא  המבוטח

או חלק כלשהו מהעבודות למבקש האישור או תחילת השימוש בחלק במועד מסירת העבודות 
, כשהוא חתום על המוקדם מבין המועדים -ודות או מועד תחילת תקופת התפעול כלשהו מהעב

שימוש בחלק הנו אחד מתנאי קבלת העבודות או כאמור  ים. המצאת האישורמבטח המבוטחידי 
 מבקש האישור.על ידי  כלשהו מהעבודות

את  לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור
לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות  םביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפ יאישור

 לעיל. 2-ו 1 פיםעל פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעי
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל 

בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת  או עומד לחול
 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח. 30ביטוח חדש, 

במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא ביטוחי המבוטח מובהר כי אי המצאת אישור 
ל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, וע

. מוסכם כי , מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמניםעל פי הסכם
המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם 

בעבודות טרם הומצא ו/או להתקדם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל 
בנוסף מוסכם במפורש כי למבקש האישור תהיה הרשות לעכב  אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.

כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור בלבד באם לא יומצא אישור ביטוחי 
 המבוטח במועד.

יטוח במלואם ובמועדם, על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הב .6
לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. כן 
מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף 

קש ידי מב-פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על
 האישור להגישה למבטחים. 

לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי  המבוטחלמען הסר ספק, מודגש במפורש כי על 
מבקש . סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי המבוטחההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי 

 על פי הסכם זה. למבוטחמכל סכום שיגיע  האישור
כאמור לעיל, ועל המבוטח  וביטוחי המבוטח שיומצא ימבקש האישור רשאי לבדוק את אישור .7

ביטוח  בסעיףלהתחייבויות המבוטח כאמור  םלבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימ
זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת 

שינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או ב
ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי 

 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על
ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה,  יבכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור

 על המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

 מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף .8
פוטרת את המבוטח ממלוא מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה , הינה בבחינת דרישה ביטוח זה

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש -פי הסכם זה ו/או על-החבות על
האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים 

 ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.
שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים  ככל

ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים 
ידי המבוטח, ייכלל -כאמור, על חשבון המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

ור על זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם סעיף מפורש בדבר וית
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למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך , מבקש האישור
 ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור בכפוף לסעיף אחריות צולבת.-על

מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש  המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את .9
וכן את הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות )ובלבד שבהסכמיהם  האישור

של הקבלנים, היועצים והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל לטובת 
ידי המבוטח -א עלמאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובהמבוטח(, 

העבודות ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את לאתר ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח -ו/או על
צמ"ה, המבוטח לצורך ביצוע העבודות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, 

ינו על פי נגררים וכלי שינוע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי בג
ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו 
אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות( 

 אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
יל, מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח רכוש מסוג בכפוף לפטור המפורט בסעיף זה לע

, במלואם או בחלקם, ובלבד שהפטור ,2א' -ו 1לרכושו, כמפורט בנספח ביטוח א' "כל הסיכונים"
ציוד ומתקנים כאמור יחול כאילו נערך ביטוח זה במלואו. יובהר כי ביטוח זה מתייחס לרכוש, 

מטעם המבוטח או עבור המבוטח לאתר העבודות  מכל סוג שהוא שהובאו על ידי המבוטח או
ו/או המשמשים את המבוטח לצורך ביצוע העבודות )ואשר לא נועד להוות חלק בלתי נפרד 

 (.מהעבודות
היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם 

המבוטח מתחייב לשפות את מבקש המבוטח, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, 
האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור, בכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות הוצאות 

 משפטיות.

בגין תגמולי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם  מבקש האישורחלה האחריות כלפי  המבוטחעל  .10
ו/או על ידי מי מטעם  טחהמבועל ידי  המבוטחביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי 

למבקש הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם מבקש האישור . להמבוטח
 מבקש האישור.בגין הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של האישור 

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי  .11
על פי הסכם זה או על פי דין  המבוטחמהאחריות המוטלת על המבוטח ישחרר את  המבטח לא

לרבות, במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם 
מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות 

 האחריות ושיפוי בהסכם זה.
וראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם המבוטח. כן מתחייב ה .12

המבוטח לוודא במידה ויועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, 
 בסעיףעל המבוטח לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים 

ינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת ביטוח זה, בש
 זה. בסעיףהתקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות, 
קבלני משנה מטעם המבוטח, בין אם בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות 

והמבוטח ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם 
ידי מבוטח המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי -בשל העבודות שבוצעו על

 המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. 
כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה מוסכם בזאת 

ו/או מי מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור 
 בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.

הזהירות הנדרשים לשם על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות ו .13
מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע 
העבודות ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום 

, בסעיף זה לעיל, באחריות המבוטח למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי
הוראות ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק ביטוח בריאות ממלכתי 
וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור 
לעיל, באופן שכל עובדי ושליחי המבוטח יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים 

 כויות שעל פי החוקים הנ"ל. לכל הז
ידי המבוטח. -המבוטח מתחייב לקיים שמירה נאותה בהתאם לתנאי הפוליסות הנערכות על .14

 בכללותו.  אתר העבודותתשמור על  כאמור חברת השמירה

 מבקש האישורמועסקת חברת שמירה מטעם  העבודות למען הסר ספק מוסכם כי במידה ובאתר
, לא מוטלת על חברת השמירה כאמור כל חובה מבקש האישורמטעם הפועלים מי מו/או מטעם 

וכי חובת השמירה על הציוד העבודות  לשמור על רכוש המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח באתר
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כאמור מוטלת על המבוטח ו/או על מי מטעם המבוטח בלבד. כן, מוסכם במפורש כי חוק 
 .אינו חל על הסכם זה ועל נספחיו 1967-השומרים התשכ"ז

לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם  .15
יום  14במלואם או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח 

מראש על כוונת מבקש האישור לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח 
 לכך )במפורש לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה וריבית(. וכל ההוצאות הנלוות 

כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור עקב הפרת התחייבות המבוטח 
לערוך את ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את 

 הצמדה וריבית כדין.הוצאות הביטוח מכל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור 
 אחריות כלשהי.

 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם: .16
 ולעניין ביטוחי ההקמה גם לטובת ידי מבקש האישור-הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על . 16.1

המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף כי מבטח והמפקח/מנהל הפרויקט 
 המפקח/מנהל הפרויקט. ולעניין ביטוחי ההקמה גם לטובת ביטוחי מבקש האישור

יום לאחר משלוח  30או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  השינוי לרע .16.2
 או הביטול. לרעה הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי

על אף האמור לעיל, לעניין ביטוח העבודות הקבלניות, לא יחול שינוי לרעת מבקש האישור 
או ביטול של ביטוח העבודות כאמור, אלא מחמת אי תשלום פרמיה, ובכל מקרה בכפוף 

 יום מראש. 60הודעה על כך בדואר רשום,  מבקש האישורלכך שתשלח לידי 
הם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותי .16.3

ולעניין ביטוחי  ידי המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור
לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים  ,המפקח/מנהל הפרויקט ההקמה גם לטובת

 כאמור.
מבטח, כאשר קיים היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות ה .16.4

ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון 
ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש 

 .רהאישור ו/או הבאים מטעם מבקש האישו
. חריג 2013יפחת מתנאי ביט מהדורה היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא  .16.5

רשלנות רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות 
 . 1981 -המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

כלפי מבקש האישור וכלפי  המבטח מוותר על זכות התחלוף )למעט ביחס לביטוח חובה( .16.6
 המפקח/מנהל הפרויקט ולעניין ביטוחי ההקמה גם לטובת מבקש האישורהבאים מטעם 

וכן כלפי כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מקרה הביטוח 
לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור 

 לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 
בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידי המבוטח טרם השלמתן מכל סיבה שהיא, על  .16.7

להמציא אישור ממבטח המבוטח על המשך עריכת פוליסת ביטוח עבודות  המבוטח
יורה עליו וכי הפוליסה  שמבקש האישורו/או כל גוף אחר  מבקש האישורקבלניות בידי 

 יורה עליו. שמבקש האישורף אחר ו/או כל גו מבקש האישורהקבלנית תועבר על שם 

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות  .16.8
 העצמיות החלות על פיהן. 

 .בטוח זה תהווה הפרה יסודית סעיףהפרה של איזה מהוראות 
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 עבודות הקמה -אישור ביטוח 

 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור ) ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה -אישור קיום ביטוחים 

למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה.  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם
קרה שבו תנאי באישור זה יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במ

 מיטיב עם מבקש האישור.
מען הנכס המבוטח /  המבוטח אישור*מבקש ה

 כתובת ביצוע העבודות*
 מעמד מבקש האישור*

איגוד ערים אשכול רשויות : שם
גליל מזרחי ו/או כל הרשויות 
החברות באיגוד , נבחריהם , 

 מנהליהם  ועובדיהם
 

עבודות תכנון, הקמה,  __________: שם
אספקה ותחזוקה של 
עמדות טעינה איטיות 

(AC מהירות ,)(DC  )
ואולטרה מהירות 
לרכבים חשמליים 
בשטחים ציבוריים 

בתחום שיפוט 
הרשויות החברות 
באיגוד ערים גליל 

 מזרחי  

 קבלן הביצוע☒

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 _______ אחר:☐

 __________: ת.ז./ח.פ. __________: ת.ז./ח.פ.

 __________: מען : מען
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)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה פירוט השירותים 

 *:(ג'המפורטת בנספח 
062 
046 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה* 
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור
 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות אחריות או 

 סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 פוליסה

ת. 
 תחילה

 סכום/  האחריות גבול ת. סיום
 העבודה שווי/  ביטוח

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים
 חריגים

 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

כל הסיכונים עבודות 
 קבלניות

 :הפוליסה לפרקי בהתאם הרחבות
 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור ) ₪  _____    

 (313כיסוי בגין נזקי טבע )
 (314כיסוי גניבה, פריצה ושוד )

 (316כיסוי רעידת אדמה )
 (318מבקש האישור ) -מבוטח נוסף 

 (324מבקש האישור ) -מוטב לתגמולי ביטוח 
 (328) ראשוניות

 חודשים 24     תקופת תחזוקה

מסכום הביטוח, מינימום  20%עד      רכוש סמוך
,0001,000 ₪ 

מסכום הביטוח, מינימום  20%עד      רכוש עליו עובדים
0,0001,00 ₪ 

ממהנזק, מינימום  15%עד      הוצאות תכנון ופיקוח
200,000 ₪ 

שכ"ט מתכננים אדריכלים 
מינימום מסכום הביטוח,  15%עד      ומומחים אחרים

200,000 ₪ 

מסכום הביטוח, מינימום  10%עד      רכוש בהעברה
0,00060 ₪ 

מתקנים כלי עבודה וציוד קל 
     )שאינם כלולים בשווי הפרויקט(

מסכום הביטוח  15%עד 
 50,000: בודד)מקסימום לפריט 

)₪ 

 מסכום הביטוח 15%עד      מבני עזר זמניים

 מסכום הביטוח 15%עד      רכוש מחוץ לחצרים

כתוצאה מתכנון לקוי  ישירנזק 
 מסכום הביטוח 20%עד      חומרים לקויים או עבודה לקויה

כתוצאה מתכנון לקוי  עקיףנזק 
 מלוא סכום הביטוח     חומרים לקויים או עבודה לקויה

מסכום הביטוח, מינימום  20%עד      פינוי הריסות
00,0001,0 ₪ 

ותוספות שיידרשו ע"י שינויים 
הרשויות המוסמכות בעקבות 

מקרה ביטוח ובתנאי שלא נדרשו 
 טרם קרות מקרה הביטוח

 מגובה הנזק 10%עד     

הוצאות מיוחדות בגין שעות 
נוספות, עבודת לילה וחגים 

 והובלות מיוחדות
 מסכום הביטוח 15%עד     

 צד ג'
 :הפוליסה לפרקי בהתאם הרחבות

 (302אחריות צולבת ) ₪  10,000,000    
 (307קבלנים וקבלני משנה )

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
 (312כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה )

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )
 (318מבקש האישור ) -מבוטח נוסף 

 (322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )
 (328ראשוניות )

 (329ייחשב כצד ג' ) האישור רכוש מבקש

נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד 
מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי 
 ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה

 מלוא גבול האחריות    

מפגיעה במתקנים,  ישירנזק 
 מלוא גבול האחריות     צינורות וכבלים תת קרקעיים

 ₪  1,000,000     רעד והחלשת משען
מפגיעה במתקנים,  תוצאתינזק 

 ₪  1,000,000     צינורות וכבלים תת קרקעיים
 (307קבלנים וקבלני משנה ) ₪  20,000,000     אחריות מעבידים

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
 (315כיסוי לתביעות המל"ל )

 (317אחר ) -מבוטח נוסף 
 (318מבקש האישור ) -מבוטח נוסף 

 (328) ראשוניות

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )  בערך כינון     כל הסיכונים -רכוש 
 (313כיסוי בגין נזק טבע )

 (314גניבה, פריצה ושוד ) כיסוי
 (316רעידת אדמה ) כיסוי

 (328ראשוניות )

אחריות מקצועית משולב 
 עם חבות המוצר

 (301אבדן מסמכים ) ₪  4,000,000    
 (303לשון הרע ) דיבה, השמצה והוצאת

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 (321) מבקש האישור
 (325מרמה ואי יושר עובדים )

 (326פגיעה בפרטיות )
 (327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח )

 (328ראשוניות )
 (332חודשים ) 12 -תקופת גילוי 

        אחר
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 חתימת האישור
 המבטח:

  ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. באישור ביטוח כללי * 
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 עבודות תפעול -אישור ביטוח 
הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים

 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש 
 ישור.הא

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* מבוטחה מבקש האישור*

איגוד ערים : שם
אשכול רשויות גליל 
מזרחי ו/או כל 
הרשויות החברות 
באיגוד , נבחריהם , 

מנהליהם  
 ועובדיהם

 

 נדל"ן☐ __________: שם

 שירותים ☒

אספקת ☐
 מוצרים

עבודות אחר: ☐
תכנון, הקמה, 

אספקה ותחזוקה 
עמדות טעינה של 

(, ACאיטיות )
(  DCמהירות )

ואולטרה מהירות 
לרכבים 

חשמליים 
בשטחים 

ציבוריים בתחום 
שיפוט הרשויות 
החברות באיגוד 

 ערים גליל מזרחי  

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☒

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
ת.ז./ח.פ.: 

__________ 
ת.ז./ח.פ.: 

__________ 

 __________מען:  מען: 

 

 כיסויים
 סוג הביטוח

 
 גבולותלפי  חלוקה

 סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
הפולי

 סה

נוסח 
ומהדו
רת 

הפולי
 סה

ת. 
 תחילה

גבול האחריות/ סכום  ת. סיום
 ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
  חריגים וביטול

 מטבע סכום 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

כל  -רכוש  
 הסיכונים

ויתור על תחלוף לטובת מבקש  ערך כינון    
 (309האישור )

 (313כיסוי בגין נזק טבע )
 (313כיסוי גניבה, פריצה ושוד )

 (316כיסוי רעידת אדמה )
 (328ראשוניות )

 (302אחריות צולבת ) ₪  4,000,000     צד ג'
 (307קבלנים וקבלני משנה )

ויתור על תחלוף לטובת מבקש 
 (309האישור )

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )
מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי 

 (321) מבקש האישור -המבוטח 
 (322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )

 (328ראשוניות )
רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' 

(329) 

אחריות 
 מעבידים

    20,000,00
0 

לטובת מבקש ויתור על תחלוף  ₪ 
 (309האישור )

 כמעבידם וייחשב היה - נוסף מבוטח
 (319) המבוטח מעובדי מי של

 (328ראשוניות )
 

אחריות 
מקצועית 

משולב עם 
 חבות המוצר

 (301אבדן מסמכים ) ₪  4,000,000    
דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע 

(303) 
ויתור על תחלוף לטובת מבקש 

 (309האישור )
בגין מעשי או מחדלי מבוטח נוסף 

 (321) מבקש האישור -המבוטח 
 (325מרמה ואי יושר עובדים )

 (326פגיעה בפרטיות )
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 כיסויים
עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח 

(327* 
 (328ראשוניות )

 (332חודשים ) 12 -תקופת גילוי 

        אחר

 

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 שירותי תחזוקה ותפעול -088
 עבודות תחזוקה -062

 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול.
 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה'נספח 
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 13/2022דוגמת מסמך התמחרות מכרז מסגרת 

התמחרויות של רשויות לא למילוי ע"י המציע )רלבנטי רק לאחר הזכיה לצורך 
 שיבקשו להשתתף בהסדר (

 תאריך _________________       לכבוד 

 _________זכייני מכרז מסגרת 

 פנייה לקבלת הצעת מחיר לעבודות עבור רשות מקומית /תאגיד עירוני –הנדון 

איגוד ערים ( חברה בהרשות -הרשות המקומית ________________________ )להלן .1
התאגיד העירוני __________________ פועל  /(האשכול -)להלןגליל מזרחי אשכול רשויות 

 . בתחומי הרשות כאמור

מכרז שבנדון וקביעתכם כאחת מזכייניות המכרז, מבקשת הרשות לקבל הצעת מחיר בהמשך ל .2
 בהתאם לכתב הכמויות המצ"בתכנון, הקמה אספקה ותחזוקה של עמדות טעינה, לעבודות 

 לפנייה זו.

  –להלן נתונים  .3

_________________ בתיאום עם נציג  -מועד משוער לתחילת ביצוע השירותים  .3.1
 הרשות. 

 -לו"ז לביצוע  .3.2
______________________________________________________________
._____________________________________________________________ 

האתרים בהם אמורות להתבצע העבודות. לרשות זכויות קנייניות בכל מצ"ב רשימת  .3.3
 האתרים האמורים.

את העבודות בכל הנתונים הינם לידיעה בלבד, אין בהם כדי לחייב את הרשות לבצע 
 .האתרים, פירוט האתרים יימסר במסגרת הזמנת עבודה לזוכה

 _______________________________.  -סעיף תקציבי מאושר ברשות .3.4

 - ותוצרים נדרשים בכל אבן דרך אבני דרך לתשלום .3.5
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________.__________ 

  –מובהר בזאת  .3.6

הרשות תהיה רשאית לפסול ולא לקבל הצעה מזכיין אשר לרשות ניסיון שלילי עמו במהלך 
 השנה האחרונה שקדמה למועד ההתמחרות.

 בנוגע להצהרתו בהתאם אשר זכיין של הצעה לקבל ולא לפסול רשאית תהיה הרשות
 . עמו להתקשרות חוקית מניעה קיימת משפחתית לקרבה

מכל חשבון  %3ינוכו  –מובהר בזאת כי מכל תשלום שיגיע לזוכה בהליך ההתמחרות  .3.7
 . כמפורט בהסכם המכרזמאושר )כולל מע"מ( וזאת לטובת תשלום דמי ניהול 

  –מימון חיצוני  .3.8
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בהעדר קבלת .ביצוע העבודות מותנה בקבלת מימון חיצוני  )להלן: "המימון החיצוני"(
 . ים/יוזמנו שירותים מאת הזוכה לא –המימון החיצוני כאמור  

לרבות אשכולות למציע הזוכה לא תהיינה כל טענות או דרישות או תביעות כלשהן כנגד ה
ככל שלא יתקבל המימון , לעניין הוצאות / השקעות שביצע לצרכי המכרז ו/או החוזה

 מכל סיבה שהיא.  ו/או לא יצטרפו רשויות להסדר החיצוני 

עד ליום אותו יש להגיש במשרדי הרשות  טופס הצעת מחירמצורף  .4
. את ____________________________ בשעה __________________________

. ________________________ עד למועד כאמור -באופן הבא  הצעת המחיר יש להגיש
 הצעה שתוגש לאחר המועד לא תלקח בחשבון.

 . שהוצעו על ידכם במכרזכפי אין להגיש הצעת מחיר העולה על המחירים  .5

הליך זה או יגיש הצעת מחיר הגבוהה מהמחיר שהוגש על קבלן אשר לא יגיש הצעה במסגרת  .6
 לחייבו לבצע את העבודה במחיר המכרז.  הרשות תהיה רשאית –ידו במכרז 

נתונה לרשות וכל אחד  -ההחלטה לבחירת הקבלן שיבצע בפועל את השירותים מבין הזכיינים  .7
לא יעלה כל טענה ו/או דרישה כנגד האשכול ו/או הרשות כל שהרשות תבחר זכיין מהזכיינים 

 אחר לביצוע העבודות.

 כולה או חלקה.  -האשכול או הרשות לא מתחייבים לממש את ההצעה  .8

לקבלן כי ככל שיקבע כזוכה בהליך וכתנאי לביצוע השירותים יהיה עליו למסור לרשות  מובהר  .9
  -לבצע כדלקמן /

 עבודותהמשווי  %7על הסכם המכרז, כולל מסירת ערבות ביצוע בשיעור  חתימה .9.1
 .הרשות עבור ביטוחים קיום ואישור

היערכות ותחילת ביצוע שירותים עבור הרשות לא יאוחר מהמועד שיקבע בצו התחלת  .9.2
 עבודה שיימסר לקבלן.  

שאלות הבהרה ניתן להעביר ל __________________________________ ברשות, עד  .10
ליום __________________________ בשעה _______________________ באמצעות 

 דוא"ל ____________________. יש לוודא קבלה בטלפון ________________. 
 בברכה,

______________________ 
 __________________  -רשות מקומית 

 
   -אישור האשכול לרשות לנקיטת ההליך 

 
 

 לכבוד 
 הרשות(  -________________________)להלן -רשות מקומית 

 
 לעבודות __________________הצעת מחיר 

 
בהמשך לפניית הרשות לקבלת הצעת מחיר,  מאשר הקבלן כי קיבל את כל הנתונים הרלבנטיים  .1

 לביצוע השירותים עבור הרשות כמפורט בפניית הרשות לעיל.

  – זמינות לביצוע הפרויקט עבור הרשות .2

במועד קבלת פנייתכם חברתנו מבצעת _________________ פרוייקטים של 
בחודש  –, לפיכך הזמינות שלנו לביצוע הפרויקט עבור הרשות הינה _______________

  ._________________________________  
 

להלן הצעתנו לביצוע השירותים עבור הרשות  .3
_________________________________________________________________
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.________________________________________________________________ 
 על פיהן.כל הוראות ההליך ברורות לנו ואנו מתחייבים לפעול  .4
מסכום כל חשבון  %3סך של ידוע לנו כי ככל שנקבע כזוכים בהליך, יקוזז מכל חשבון מאושר  .5

 )כולל מע"מ( עבור תשלום דמי ניהול.

לנכות מכל סכום שיגיע לו  ולאשכול הקבלן נותן בזאת הוראה והסכמה בלתי חוזרת לרשות
 . כאמורלצורך תשלום דמי ניהול  –מסכום החשבון כולל מע"מ  %3ע"פ ההסכם, סך של 

הצהרת מציע בדבר העדר זיקה/קרבה משפחתית לעובד או חבר מליאה ברשות. נמסר לי כי  .6
קיימת מניעות חוקית להתקשרות רשות מקומית עם מציע בעל קרבה /זיקה לחבר מליאה/ 

 עובד הרשות , הריני להודיע ולהצהיר כי: 
זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן בין חברי מועצת הרשות אין לי: בן  .6.1

 או שותף, זולת ככל שמפורט להלן במפורש.
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה  .6.2

אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם 
 רט להלן במפורש.מנהל או עובד אחראי בו זולת ככל שמפו

אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד ברשות, זולת ככל שמפורט להלן  .6.3
 במפורש.

ככל שקיימת קירבה כמפורט לעיל יש לציין את סוג הקרבה 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ .________ 

 

 
 
 

 שם הקבלן - _____________________
 חתימה + חותמת - ____________________

 תאריך - _____________________
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 ו'נספח 

 תאריך: _________
 לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי 

 ג.א.נ;

 13/2022פומבי שמספרו מסגרת מכרז  -כתב הצעה והתחייבות הנדון: 

אני/אנו הח"מ ______________________________________ מס' קבלן/זהות 
____________________ שכתובתנו היא _________________________________, 
כתובת דוא"ל ____________________, טל'____________________, 

ה כלפיכם, מייל___________________________ מצהירים, מסכימים ומתחייבים בז
 כדלקמן:

 מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:

קראנו בעיון את הצעתכם למשתתפים במכרז, את כל מסמכי המכרז ואת ההסכם על כל  .1
 (.מסמכי המכרז"נספחיו )להלן: "

נו במכרז, שצויהננו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על פרטיהם, ביקרנו באתרים  .2
ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע לרבות בדיקה ובחינה מיוחדים של סביבתם, 

בתפעול ובתחזוקה ו/או הנובעים מהם, וכן את כל הגורמים האחרים הרלבנטיים והעשויים 
 להשפיע על קיום כל התחייבויותינו. 

ת את כל תנאי ומסמכי המכרז בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדק .3
וההסכם האמורים, לרבות כלל התנאים וההבהרות שניתנו במסגרתו, הננו מגישים הצעתנו זו 
והרינו מתחייבים בזה לקיים את כלל התחייבויותינו במסגרת המכרז שאר התחייבויותינו, 

 (.לום""התמורה ותנאי התשכולן ביחד, במחירים שהננו מציעים בסייפת מסמך זה )להלן: 

היה חופשי לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור י האשכול ו/או רשויותיואנו מסכימים כי  .4
 ם, הכל לפי שיקול דעתלהםאת ביצוע השירותים נשוא המכרז לבעלי הצעה אחרת כפי שיראה 

הבלעדי והמוחלט כמפורט בהוראות למשתתפים במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה 
 .ו/או רשויותיו האשכולכאמור של 

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:  .5

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק  7לחתום על כל מסמכי הסכם המכרז תוך  .5.1
 ידכם. -זמן אחר, כפי שיקבע על

ידכם, ובכפוף לקבלת -כפי שיקבע על הכל -להתחיל בביצוע השירותים נשוא המכרז  .5.2
 הודעה מכם על כך, ולבצעם בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז וההסכם.

במועד חתימת ההסכם העתקי כל האישורים והמסמכים האחרים  -להפקיד בידיכם  .5.3
 כנדרש במסמכי המכרז.

הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו ההסכם על כל  .6
ידינו, וגם אם לא נחתום על ההסכם בכלל, -המסמכים המצורפים אליו, כאילו היה חתום על

ידי החברה בכתב, כהסכם מחייב בין הרשות  לבינינו, מבלי שהדבר -תיחשב הצעתנו וקבלתה על
 של החברה כמפורט במסמכי המכרז. יגרע מזכויותיה
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לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו זו הרינו מצרפים בזה ערבות בנקאית אוטונומית של  כערבות .7
סך של  על --___________בנק ___________________ סניף _________ בתוקף עד 

לתי פי הנוסח דוגמת הכלול במכרז ומייפים את כוחכם באופן ב-"ח, לטובתכם עלש 10,000
ולא נחתום על  זושבהצעתנו  -כולן או מקצתן  -חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו 

ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח אלינו ו/או תוך כל מועד אחר  7ההסכם תוך 
כפי שתקבע החברה, הרי הזכות בידיכם לממש ולחלט את הערבות הבנקאית, זאת בלי כל 

 מסוייגראה כלשהי ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי הודעה מראש או הת
 על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל.

להבטחת קיום הצעתנו, במידה ונזכה במכרז, אנו נמסור לכם, במועד חתימת ההסכם, ערבות  .8
תוקפה לכל תקופת ההרשאה ואתם בנקאית אוטונומיות לפקודתכם כנדרש במכרז, שתעמוד ב

 תהיו רשאים לחלטן במידה ונפר את התחייבויותינו כלפיכם, כולן או מקצתן.

אנו מתחייבים בזה כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך חמישה חודשים מהמועד   .9
ידי הקבלן. במידה -האחרון שנקבע להגשת ההצעות ו/או בתקופה נוספת כפי שייקבע על

ידכם לקיים את כל התחייבויותינו שבהצעה זו, נעשה זאת ללא -ך תקופה זו נידרש עלובמהל
 כל דיחוי.

אנו מצהירים בזאת כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות  -)במקרה של תאגיד(  .10
 פי מסמכי היסוד של התאגיד המציע.-והמטרות שלנו על

ות ו/או דרישות שתתבססנה על כל מוצהר ומוסכם בזאת כי נהיה מנועים מלהציג כל תביע .11
טענות של אי ידיעה וגם/או אי הבנה של תנאי המכרז או איזה מקרב מסמכי המכרז ואנו 

 מוותרים מראש על כל טענות אלה.

הננו מצהירים בזה כי אנו ו/או בעלי המניות מטעמנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית,  .12
נשוא המכרז וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע  מקצועית וכספית לשם ביצוע השירותים

ההסכם מנהלי עבודה ועובדים מקצועיים, מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע עבודות מסוג העבודות 
 נשוא המכרז ובמספר מתאים ומספיק.

כן הננו מצהירים כי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע ההסכם מנהלי עבודה ועובדים מקצועיים, 
 ניסיון בביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא המכרז ובמספר מתאים ומספיק.מיומנים ובעלי 

כמו כן מצורפים בזה כלל האישורים, המסמכים, והנספחים הנדרשים בהתאם להוראות 
 המכרז.

הובהר לנו ואנו מבינים את אופן אמות המידה לבחירת ההצעה הטובה במכרז.  כמו כן הובהר  .13
בל את ציון האיכות המינימאלי, או כאשר נגיש הצעה חלקית  לנו היטב כי ככל שהצעתנו לא תק

הצעתנו תפסל על הסף ולא תובא כלל לדיון. כן הובהר לנו ואנו מסכימים כי הרשות תהא  –
 רשאית לפצל את העבודות, ע"פ שיקול דעתה, בין מספר זוכים. 

 בהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז ובהסכם, להלן הצעתנו במסגרת המכרז.

  –( המוצעת על ידנו ACדת הטעינה איטית )עמ .14

 )תיאור כללי( 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
________________________ 

 -תצורת הטענה 
_________________________________________________________ 

( TYPE 2/3סוג חיבור )
____________________________________________________ 

-הספק עמדה )קילוואט( 
________________________________________________ 

 -מספר שקעים בעמדה 
_________________________________________________ 

 -ממשק ניהול אנרגיה חוזר לרשת )קיים/ לא קיים( 
_____________________________ 

 -יכולת שדרוג עמדה איטית למהירה ללא צורך בהחלפת תשתית 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

________________ 

  –( המוצעת על ידנו DCמהירה )העמדת הטעינה  .15

 )תיאור כללי( 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

________________ 

 -תצורת הטענה 
_________________________________________________________ 

( TYPE 2/3סוג חיבור )
____________________________________________________ 

-הספק עמדה )קילוואט( 
________________________________________________ 

 -מספר שקעים בעמדה 
_________________________________________________ 

 -ממשק ניהול אנרגיה חוזר לרשת )קיים/ לא קיים( 
_____________________________ 

  –המוצעת על ידנו  האולטרה מהירהעמדת הטעינה  .16

 )תיאור כללי( 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
________________ 

 -תצורת הטענה 
_________________________________________________________ 

( TYPE 2/3סוג חיבור )
____________________________________________________ 

-הספק עמדה )קילוואט( 
________________________________________________ 

 -מספר שקעים בעמדה 
_________________________________________________ 

 -ממשק ניהול אנרגיה חוזר לרשת )קיים/ לא קיים( 
_____________________________ 

, ככל ולהפעיל הקיםתכנון, להתמורה המוצעת על ידנו תחול על כל כמות של עמדות שנדרש ל .17
  שנזכה במכרז הינה כמפורט להלן :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רכיב #
כמות )אומדן 

 לא מחייב(
ליחידה  הצעת מחיר בש"ח

 , לא כולל מע"מאחת
מחיר משוקלל 
 לא כולל מע"מ

1 

 ACעמדת תכנון והקמה של 
, לא כולל אספקה 'ק"ו 22כפולה 

 34 עמדות  והתקנת תשתית  חשמל

  
סך של _______ ₪ לעמדה 

  לא כולל מע"מ
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2 

עמדת טעינה תכנון והקמה של 
לא כולל  ק"ו 75DC המהיר

 13 עמדות אספקה והתקנת תשתית  חשמל
סך של _______ ₪ לעמדה  

  לא כולל מע"מ

 

3 

עמדת טעינה תכנון והקמה של 
 ק"ו 150DCאולטרה מהירה 

לא כולל אספקה והתקנת 
 3 עמדות תשתית  חשמל

סך של _______ ₪ לעמדה  
  לא כולל מע"מ

 

4 

מטר  50אספקה והתקנת  
כל כולל לאתר תשתית חשמל 

הנדרשות לביצוע  הפעולות
, בכלל זאת מושלם של העבודות

 בהתאם לדרישות המפרט הטכני
לרבות הקמת פילר אחד ו ו

 9 אתרים לאתר.
סך של _______ ₪  

  לכלאתר לא כולל מע"מ

 

5 

מטר תשתית  1אספקה והתקנת  
 הפעולותכולל כל חשמל 

בכלל זאת בהתאם  הנדרשות
מעבר ל לדרישות המפרט הטכני 

 400 מטר  מטר הראשונים 50

סך של _______ ₪ לכל   
 מטר מעבר ל-50 המטרים 
הראשונים בכל אתר, לא 

  כולל מע"מ

 

6 

תחזוקה שוטפת,  חודשי שירות
הצבת מערכות, מערכת לרבות 
 בילינג,

רישיונות הגשת דיווחים ,  
 ואחריות מלאה על העמדות

 60 חודשים 

סך של __________ ₪ 
לחודש לכל עמדה, לא כולל 

 מע"מ.

 

7 

לכל תקופת  עמלת סליקה
 2.5% -לא יותר מ –ההסכם

עבור כל תשלום שיבוצע 
 1,750,000 ₪  באמצעות מערכת הקבלן

שיעור של %_________ 
 מכל תשלום 

 

 סה"כ מחיר מוצע לכתב הכמויות סך של _______________ ₪ לא כולל מע"מ 8
 

 יש להכפיל את שיעור העמלה המוצע בסכום המפורט ליחידה. – 7הערה: לגבי רכיב 

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הינן לצרכי שקלול הצעת המחיר בלבד ולא ידוע לנו כי  .18
 מהוות התחייבות להיקף רכישה.

 

 שם המציע ____________________          כתובת _______________________
 

 _______________________תאריך 
       __________________________ 
 חתימת המציע                       

 )חתימה וחותמת במקרה של תאגיד      


