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 התקשרות הסכם

 ____ביום _____ לחודש _______ לשנת ____ ב_______________שנערך ונחתם 

 

 יבנהעיריית  בין 

 , יבנה3שד' דואני, ת.ד. שכתובתה  

 מצד אחד      ( המזמין"או " "רשותה" -)להלן  

 

 ___________________________ברת ח לבין:

 ________________________________  

 ח.פ. _____________________________  

 __שכתובתה _______________________ 

 באמצעות מורשי החתימה מטעמה 

 ה"ה _____________ ת.ז. _____________ 

 ה"ה _____________ ת.ז. _____________ 

 מצד שני        "(הספק" -)להלן 

 

תכנון, הקמה, ביצוע עבודות ל"( המכרז" –)להלן  10/2019פרסמה מכרז מס'  רשותוה :הואיל

 חשמל לייצורהפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית ותחזוקה של מתקנים סולאריים 

בהספק גגות קטנים" " בהסדרת"( השירותים" –)להלן ( PVוולטאית ) -פוטו בטכנולוגיה

על גגות מוסדות חינוך ו/או מבני  ,וואט-קילו 100וואט אך אינו עולה על -קילו 15העולה על 

הגיש הצעה , והספק הינה בעלת זכויות בהם רשותהאשר ו/או בנכסים ציבור ו/או באתרים 

 (;"ההצעה" –שזכתה במכרז )להלן 

 

את ניסיון ואמצעים, הוא מסוגל לספק כישורים, יכולת, והספק מצהיר כי הוא בעל ידע,  :והואיל

, ואין כל מניעה מקצועית, חוזית, כלכלית ו/או חוקית זהובחוזה  מכרזהשירותים כנדרש ב

 המונעת ממנו מלספק את השירותים;

 

בחן, בדק, עיין והבין את הנדרש ממנו בהתאם להוראות והספק מצהיר ומאשר בזאת כי  :והואיל

הנתונים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת הסכם ל לבידיו כהמכרז וחוזה זה, ו

זה וקבלת כל התחייבויותיו על פיו, וכי לא יטען או יתגונן נגד תביעה בטענה כי כל אחד 

מהנתונים העובדתיים או המשפטיים מונעים ממנו או מעכבים בידיו את מילוי כל 

 התחייבויותיו על פי הסכם זה;

 

העבודות כל והתחייב לפעול ולבצע את  רשותהזכה במכרז בהתאם להחלטת והספק  :והואיל

, צרופותיה על כל נספחיה, הצעתובהתאם ללהוראות המכרז, מה בהתא, המכרז ותנשוא

באופן, נשואות הסכם זה,  את העבודות היבצע עבורמעוניינת שהספק  רשותוהבהרותיה, וה

 .ובהצעה , במפרטרזמכמסמכי הב, בהסכםהמפורטים במועדים ובתנאים 

 

 וברצון הצדדים להסדיר את יחסיהם ההדדיים, הכול כמפורט בחוזה זה על נספחיו. :והואיל
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 לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים, כדלקמן:

 

 מבוא וכותרות .1

 פרד הימנו ויקראו כתנאים מתנאיו.המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נ

 

 נספחים .2

 , המהווים חלק בלתי נפרד מהוראות החוזה:הנספחים הבאיםלהסכם זה מצורפים 

 מפרט )מצורף כנספח א' למסמכי המכרז( נספח "א"

 אישורים שהתקבלו עד למועד חתימת הסכם זה; נספח "ב"

 סקר גגות נספח "ג"

 לוח זמנים; נספח "ד"

 נוסח הסכם תחזוקה ותפעול; נספח "ה"

 (;Off-Grid Testsהחשמל )בדיקות טרם חיבור לרשת  נספח "ו"

 (;On-Grid Testsבדיקות קבלה ) נספח "ז"

 נספח יחס ביצועים; נספח "ח"

 ;וקונסטרוקציהכתבי אחריות של פאנלים וממירים  נספח "ט"

 הוראת שינוי עבודות; נספח "י"

  נספח "יא"

 ;אחריותכתב נספח  נספח "יב"

 18. הוטמע בסעיף בוטל-להסכם הקמה נספח הוראות ביטוח נספח "יג"

 להסכם ההקמה.

 ;להסכם הקמה נספח אישור ביטוח נספח "יד"

 ביצוע;נוסח ערבות  "ונספח "ט

 טיב;נוסח ערבות  "זט נספח "

 עמיד במסגרת האחריותהספק ירשימת חלקי חילוף ש "זינספח "

 . 

 להסכם תחזוקה ותפעול; נספח אישור ביטוח "יטנספח "

 

 פרשנות .3

ההסכם נרשמו לנוחיות הקריאה בלבד ולא ייעשה בהן שימוש כלשהו לשם כותרות  .2.1

 פרשנותו.

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה ונספחיו לבין הוראה במסמך אחר  .2.2

כוחה של ההוראה המיטיבה  -מהמסמכים המהווים חלק מהחוזה והמצורפים אליו 

אם צוין במפורש כי הוראות עדיף על כוחה של ההוראה האחרת, למעט  רשותהעם 

 .הנספח או המסמך גוברות



  

3 
 

כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף בלשון הרבים במשמע, וכן להיפך; וכל האמור  .2.3

 בהסכם זה במין זכר אף במין נקבה במשמע, וכן להיפך.

 מהקשר אחרת עולה אם אלא שבצידם המשמעות הבאים למונחים תהיה זה בהסכם .2.4

 : הדברים

 "אישור תחילת

 -העבודות" 

התקיימו לפיו ספק, , המופנה לרשותנציג מוסמך מטעם האישור בכתב מאת 

התנאים הסטטוטוריים, התנאים המפורטים בחוזה זה והתקיימו נהלי 

בביצוע השירותים, כולם או חלקם, להתחיל , והספק רשאי רשותהעבודה ב

 .רשותלפי דרישת ה

 ואיכות הטיב, הרמה את המסדירות החשמל רשות שקובעת המידה אמות –"אמות מידה" 

 בתוקף שיהיו כפי ,חשמל לצרכני חיוני שירות ספק רישיון בעל שנותן השירות

 .להלן כהגדרתה בהסדרה ההשתתפות את היתר בין והמסדירות, לעת מעת

"בדיקות טרם 

 -חיבור" 

לאחר השלמת הקמת מתקן וסמוך לחיבור המתקן  רשותהבדיקות שתבצע 

grid -offלהסכם זה ) בנספח "ו", כמפורט להלן הארצית לרשת החשמל

tests). 

, הארצית לאחר חיבור מתקן לרשת החשמל רשותהבדיקות שיבוצעו על ידי  -"בדיקות קבלה" 

  (. grid tests-onלהסכם זה ) לנספח "ז"כמפורט להלן ובהתאם 

או " ו/האתר"

  –" הגג"

 

שטח שעליו יוקם הכוללים את ה "ג"בנספח רשימת האתרים המפורטים 

, שטח התארגנות ולוחות דרכי הגישהלרבות מעקות וגדרות, המתקן, 

מים מתאי ועל יד וונמצאהספק על ידי  ונבדקכל מאפייניהם אשר החשמל, 

אתרים , וכן על פי הסכם זה ומכל הבחינות לביצוע הפרויקט והתחייבויותי

 . רשותנוספים, ככל שיצורפו מדי פעם על ידי ה

ההסדרה למתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית המתחברים לרשת  -" ההסדרה"

" אשר נקבעה בהחלטת הרשות מס' גגות קטניםבהסדרת "הארצית החלוקה 

וכל תיקון מעת ן כל החלטות מאוחרות, ככל שיהיו, וכ 18.07.18מיום  549

 לעת. 

" או החוק"

 -" הדין"

תחיקת הביטחון, , , מנשרים, פסיקה, צוויםומשנית ראשית כל חקיקה

לרבות ההחלטות המפורסמות ם ישראליים מחייבים, הנחיות מנהליות ותקני

על ידי רשות החשמל בנוגע לתעריפים, אמות מידה ונהלים, וכן הוראות חח"י 

 והוראות ההסדרה, לרבות כמפורט בספר אמות המידה.

כדי  המזמין ע"י מעת לעת, אם וככל שיחליט המזמין למנות, מי שימונה -"היועץ הטכני"

מהן והשלמתן  כל חלק ו/או את אופן ביצוע העבודות לפקח ולבקר להשגיח,

 בהתאם להוראות החוזה. 

החשמל  מינהל היתר להזרמת אנרגיה לרשת החשמל אשר ניתן על ידי מנהל -" היתר הפעלה"

 . במשרד האנרגיה והמים

" או המערכת"

 -" המתקן"

"גגות  הסדרת( בPVוולטאית ) -לייצור חשמל מבוזר בטכנולוגיה פוטומתקן 

וואט  על -קילו 100וואט אך אינו עולה על -קילו 15בהספק העולה על קטנים" 

והזרמתו לרשת החשמל הארצית, הכולל בין  גגות ובאתרים בבעלות הרשות.

וולטאים, מערכת מנייה, ממיר זרם -הכולל בין היתר, קולטים פוטוהיתר, 
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ישר לזרם חילופין, מערכת ניטור ובקרה ומתקן השנאה )אם המתקן הינו 

מדרכים, רכיבי עיגון לגג, רכיבי חיבור מערכות קונסטרוקציה, במתח גבוה(, 

, מות/קירות ממירים, סולמות, מעקות, קווי חייםים אליה, כלובי/בפאנלה

מערכות חשמל, לרבות כבלים, לוחות חשמל, תעלות, מתגים, לוחות , ממירים

ומערכות הגנה מתקלות חשמל; מערכת ניטור ובקרה; מערכות תקשורת, 

בהתאם למפרט הטכני שידור נתונים, מתקני שילוט, מערכות מיגון ואבטחה, 

כם זה, וכל אשר נדרש לשם הקמת והפעלת המתקן להס "א"נספח המצורף כ

. יובהר כי המתקן והוראות ההסדרה הוראות החוק, על פי הוראות הסכם זה

 יהא חדש ותקין ונקי מזכויות צדדים שלישיים.

 

" או ההסכם"

 - "החוזה"

הסכם זה על נספחיו וכל מסמך שהוסכם ו/או שיוסכם על ידי הצדדים בכתב 

 מהחוזה.כי יהווה חלק 

הסכם תחזוקה "

 -" ותפעול

להסכם  ה' הסכם תחזוקה ותפעול כמפורט בהסכם זה להלן המצורף כנספח

 זה, אשר נחתם בין הצדדים במועד החתימה על הסכם זה.

 
להסכם זה הכולל בין היתר, את  א'כנספח המפרט הטכני המוסכם המצורף  -"המפרט הטכני"

 א'נספח המערכת כהגדרתה להלן. מפרט טכני מפורט וסופי, המתבסס על 

ימי עסקים ממועד  5הנ"ל, יובא לאישורו של היועץ הטכני והמזמין בתוך 

 א'נספח החתימה על הסכם זה, ולאחר חתימת הצדדים עליו יחליף את 

למרות האמור, המפרט הטכני המפורט והסופי יהיה נתון לשינויים, ככל 

שיידרשו, בכפוף לאישורו של היועץ הטכני והמזמין. בכל מקרה בו לא יחתמו 

לכל דבר ועניין למפרט  א'נספח הצדדים על מפרט סופי מסיבה כלשהי, יהיה 

 סופי.

 
בפועל וקבלת הארצית הקמת והפעלת המתקן באתר וחיבורו לרשת החשמל  "הפעלה"

כל האישורים, ההיתרים הרשיונות הנדרשים ואלו שיידרשו לצורך כך 

בהתאם להסכם זה, לדין ולהסדרה וכן לאחר קבלת היתר הפעלה ומעבר של 

 בהצלחה ואישור היועץ הטכני בקשר לכך. הרצהתקופת ה

צוע לספק בגין ביהרשות התמורה הסופית, המלאה והמוחלטת שתשלם  -"התמורה" 

שירותיו, לפי הצעת הספק במכרז, אשר תשולם לספק באופן ובמועדים 

 . הרשותהמפורטים בהסכם זה, ולאחר בקרה כיאות בהתאם להוראות ונהלי 

החומרה,  ת,והמערכ ,יםרכיבהמתקנים, , יםאביזרה, יםמוצרה כל החומרים, -" חומרים"

מערכת מנייה, ממיר סולאריים )קולטים פוטו וולטאים(, הפאנלים התוכנה, ה

זרם ישר לזרם חילופין וכיו"ב, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן כל מתקן 

או להבטיח את פעילותו התקינה והיעילה ואת  העתיד להיות חלק מן המתקן

, לרבות חומרים ו/או ציוד שהמזמין שילם עבורם וטרם סופקו בטיחותו

 .לאתר

 
 . חשמל לישראל בע"מהחברת  -" חח"י"
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מוסמך דרגה סיווג חשמלאי המציע או עובד עמו קשור המציע, שהנו בעובד  -"חשמלאי" 

החשמלאי  , לפחות, הכל לפי העניין.300, או חשמלאי ראשי דרגה לפחות 200

שנים לפחות בתחום ובעל  5בעל תעודה ורישיון בתוקף, בעל וותק של יהיה, 

קילו  1,000של לפחות  וותק של ניהול הביצוע של הקמת מערכות בהיקף

וואט, מנוסה בתכנון ובפיקוח על עבודות החשמל הנדרשות להקמת מערכות 

 סולאריות.

יחס הביצועים "

 –" המובטח

 .להסכם זה נספח "ח"יחס ביצועי המתקן המוגדר ב

 

 יום קלאנדרי. אלא אם הוגדר בפירוש יום עסקים -"יום"

ימים ראשון עד חמישי בכל שבוע קלנדרי שלא חל בהם חג רשמי כלשהו של  -" עסקים יום"

 מדינת ישראל.

 2016כהגדרת המונח, בשינויים המחויבים, בספר אמות המידה מחודש ינואר  -" כוח עליון"

 של הרשות לשירותים ציבוריים חשמל.

 
 להסכם זה. המצ"ב בנספח ד'לוח הזמנים לביצוע העבודות כמפורט  -" לוח הזמנים"

 
"מנהל המערכת" 

- 

. עד מתן 1996-בעל רישיון לניהול המערכת לפי חוק משק החשמל, תשנ"ו

רישיון כאמור, חח"י משמשת, בין היתר, כספק שירות חיוני המופקד על 

 ניהול המערכת;

 
"מנהל פרוייקט" 

– 

שנים  3בעל ניסיון של שימנה הספק לניהול פרויקט זה, שהוא מנהל הפרויקט 

פרויקטים סולאריים. בעל תואר מהנדס או הנדסאי  5לפחות בניהול והובלת 

או הכשרת מנהל עבודה מטעם משרד הכלכלה, או כל תואר אקדמי רלוונטי 

 להשכלה גבוהה.  רשותאחר ממוסד ישראלי המוכר על ידי ה

"מהנדס חשמל" 

–  

בפנקס המהנדסים של שיעסיק הספק, שהוא מהנדס הרשום מהנדס רשום 

שנים  5משרד הכלכלה, בעל רישיון תקף, בעל ותק בתחום תכנון חשמל של 

 פרויקטים בהיקף דומה  לפחות. 2לפחות, עם ניסיון בתכנון ופיקוח על 

"מהנדס 

 – קונסטרוקציה"

בפנקס המהנדסים של שיעסיק הספק, שהוא מהנדס רשום מהנדס רשום 

בעל וותק בתחום תכנון קונסטרוקציות של משרד הכלכלה, בעל רישיון תקף, 

 פרויקטים בהיקף דומה לפחות. 3שנים לפחות עם ניסיון בתכנון ופיקוח על  5

"ממונה בטיחות" 

– 

מוכר ובעל וותק , שהוא בעל תעודות והיתרים, הספקשיעסיק ממונה בטיחות 

עבודות ולהקמת מתקנים סולאריים נים בייעוץ לעבודות ש 5של לפחות 

  .בגובה

ערך הנדסה, "מ

תפעול ושירות 

 -" עצמאי

מערך בקרה, מעקב וניטור של תוצאות והספקי המערכת הסולארית, 

באמצעות אנשי מקצוע, מומחים ויועצים בעלי הכישורים המתאימים, 

היכולות המתאימות והניסיון הנדרש לביצוע העבודות כמפורט להלן, עמם 

 מעביד ובין אם כקבלני משנה.  –, בין אם ביחסי עובד ספקקשור ה

"ספר אמות 

 -המידה" 

, כפי 2013ספר אמות המידה שפורסם על ידי רשות החשמל בחודש אפריל 

 .שיעודכן על ידי רשות החשמל מעת לעת
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, 1996-כהגדרתו בחוק משק החשמל, התשנ"ו ספק שירות חיוניבעל רישיון  -" "סש"ח

הרלבנטי למתקן נשוא הסכם זה. במועד חתימת הסכם זה חח"י משמשת 

 כסש"ח.

 
כל העבודות, הפעולות, המלאכות והחומרים, הנדרשים לצורך ביצוע  -" עבודות"

הפרויקט לרבות המיועדים להקמת המתקן והעברתו לחזקת המזמין, ואשר 

בהתאם להוראות הסכם זה, לרבות תכנון, רישוי, ניהול,  הספקיבוצעו על ידי 

חיבור והפעלה של המתקן בגג, ביצוע הפעלה מסחרית, וקבלת , רכש, התקנה

שיונות הנדרשים שלם כך לרבות היתר הפעלה יכל האישורים, ההיתרים, הר

 בהתאם להוראות הסכם זה והוראות הדין ובהתאם להסדרה.

ערבות בנקאית אוטונומית, לפרעון עם דרישה, בלתי חוזרת ובלתי מותנית,   "ערבות בנקאית"

 בהתאם להוראות הסכם זה.הרשות לטובת יעמיד הספק אשר 

פאנלים "

 -" רייםסול

 .כמפורט במפרט הטכני ואשר יורכבו במתקן

 

, היכולות אנשי מקצוע, מומחים ויועצים בעלי הכישורים המתאימיםצוות  -" צוות עבודה"

והניסיון הנדרש לביצוע העבודות כמפורט להלן, עמם קשור  המתאימות

, אותו מפעיל מעביד ובין אם כקבלני משנה –הספק, בין אם ביחסי עובד 

קבלן חשמל, מנהל פרוייקט, מהנדס קונסטרוקציה, הספק, ואשר כוללים 

 מהנדס חשמל וממונה בטיחות.

 הקבלןכל ציוד, מכונות, מכשירים, אביזרים, כלי רכב וכיו"ב המשמשים את  - "ציוד"

לשם ביצוע העבודות ונותרים בבעלותה במועד העברת הבעלות במתקן 

 למזמין, אך לא כולל חומרים )כהגדרתם לעיל(.

" מוסמכת רשות"

– 

מקומית ציבורית, כל רשות ממשלתית, הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה, וכל 

 ל.ו/או תחיקת הביטחון, בישרא מנהלית הקבועה על פי חוק ו/או תקנותו/או 

 חשמל. -הרשות לשירותים ציבוריים  -" החשמל רשות"

 
 רשת החלוקה של חח"י. -" החשמל רשת"

 
 ביום עסקים. 08:00-16:00השעות שעות ביום קלאנדרי ו 24 -" שעות היום"

 
או תקנות ו/או תיקון של חוק ו/כניסתו לתוקף של חוק או תקנות חדשים  –" שינוי בחוק"

קיימים אשר בוצע לאחר החתימה על הסכם זה ולא היה צפוי במועד 

החתימה עליו, אשר יחולו על הסכם זה וימנעו את ביצועו או אשר ישפיעו 

 באופן מהותי על לוח הזמנים ואשר יחולו על ככל משק החשמל בישראל.

 
ימים אשר תחל במועד קבלת היתר הפעלה והודעה על קבלת  45תקופה של  - "הרצה"תקופת 

 את תקינות המערכת והפעלתה.לחוזה זה המתקן בה יבדקו הצדדים 

 פרשנות .3

 למניין הלוח הגרגוריאני. –"שנה" ו"חודש"  .3.1
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תהיה רשאית" במסמך זה, יפורשו כמתן הרשות המלאה והמוחלטת  רשותהמילים "ה .3.2

ולוועדת המכרזים לפעול על פי שיקול דעתן הבלעדי, ובשום מקרה לא יפורשו  יבנהעיריית ל

 כמטילים חובה כלשהי עליהן.

כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף בלשון הרבים במשמע, וכן להיפך; וכל האמור בהסכם  .3.3

 זה במין זכר אף במין נקבה במשמע, וכן להיפך.

זה זה יהיה אך ורק הדין הישראלי. מוסכם בזאת כי לבתי הדין החל על ההתקשרות על פי חו .3.4

המשפט בירושלים תהא סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת בין 

 הצדדים בקשר לביצועו של הסכם זה.

זה מכרז מכרז זה, מסכימים ומצהירים הצדדים, באופן בלתי חוזר, כי מסמכי בחתימה על  .3.5

ממצה את כלל ההסכמות בין הצדדים, ואין כל תוקף לכל הצעה,  על כל נספחיו וצרופותיו,

מצג, סיכום ו/או הבטחה, בכתב או בעל פה, שניתנו קודם לחתימתו בנושאים הקשורים 

 באמור בהסכם זה.

 

 :הצהרות הספק .4

הספק מצהיר ומאשר כי הוא חתם על הסכם זה על נספחיו ועל מסמכי המכרז לאחר  3.1

 ., וביכולתו ובכוונתו לקיימםהבינם, הצעתו למכרזחן אותם לצורך הגשת שב

וביצוע הפרויקט , התקנה בכל ההיבטים של הקמת המתקניםהרשות טפל עבור הספק י 3.2

לפי הוראות ותנאי הסכם זה, לרבות התיאומים הנדרשים לשם חיבורם של באתר 

 -והפעלת המתקנים בהתאם להוראות ההסדרה הארצית המתקנים לרשת החשמל 

ואספקה, ניהול הקמת  לרבות תכנון המתקנים, רישוי, רכש Turnkeyבשיטה של 

המתקנים, ובאופן שהמתקנים יתוכננו ויותקנו בצורה יעילה וחסכונית תוך שימוש 

באמצעים אופטימאליים בנסיבות העניין, לרבות אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, עם 

בקשר עם תכנון המתקנים, הספק ים ויצרן הממירים, וכן אחריות פאנליצרן ה אחריות

נדרשים ויעמדו בתנאי ישראליים התקנתם ותפוקתם, כאשר המתקנים יישאו תווי תקן 

ההסדרה כפי שתהא מעת לעת, ויקבלו את האישורים הנדרשים על פי דין. במסגרת 

ו בכל דרישות הדין והתקנים כפי מתחייב כי הפרוייקט והמערכת יעמד, הספק העבודות

 שיהיו מעת לעת בקשר למניעת פליטות.

אין כל מניעה, מכל מין וסוג שהוא, לפי דין או לפי הסכם, להתקשרותו הספק מצהיר כי  3.3

נחתם על ידי מורשי חתימה הנו במסגרת מסמכי תאגיד הספק, ובהסכם זה וכי הסכם זה 

  כדין. ומטעמ

חוקית, מקצועית, כלכלית או אחרת לקיום כל  אין כל מניעההספק מצהיר כי  3.4

 .התחייבויותיו לפי חוזה זה

הספק מצהיר כי הוא עומד בכל התנאים והדרישות כמפורט במסמכי המכרז וכי כל  3.5

 י.המידע אשר מסר בהצעתו הוא נכון ואמית

כמפורט במסמכי  הודרישותי רשותההספק מצהיר ומאשר כי מבין היטב את צרכי  3.6

המכרז ובהסכם זה וכי הוא בעל ניסיון, יכולת, כישורים ומומחיות הדרושים לבצע 

בעצמו ובאמצעות מומחים מטעמו, שייבחרו ויועסקו על ידו למטרה זו, את 

 .התחייבויותיו על פי חוזה זה
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, בכל נספחי ההסכם ןועיי ,כי בדק את האתר וסביבתו וכן את מערכת החשמל והתשתיות 3.7

 וובכל מסמך רלוונטי נוסף אשר מצא לנכון ומצא את כולם כמתאימים לצרכיבצרופותיו 

בכל מובן שהוא, לרבות מצבם הפיזי, המשפטי התכנוני ואפשרויות השימוש  וולדרישותי

כל טענה ו/או תביעה של אי התאמה ו/או פגם  ובהם, והכל ללא כל סייג ואין ולא תהיה ל

  על הסכם זה.  מכל סוג שהוא, לאחר החתימה

, , טרם תחילת העבודות, כל האישוריםוכי נמצאים ו/או יימצאו בידהספק מתחייב  3.8

ם של כל העובדים ו/או בקשר עם פעילות והרישיונות הנדרשים על פי הדין ההיתרים

של והם יישארו בתוקף לאורך כל תקופת  הספקים ו/או קבלני המשנה ו/או היועצים

 ההסכם.

ללוח הזמנים ולתנאים המפורטים בהוראות בהתאם ודות במלואן, כי יבצע את כל העב 3.9

במהירות הרבה האפשרית, בהתאמה מלאה או שיהוי, דיחוי כל ללא , הסכם זה ונספחיו

לכל חוק, צו, תקנה או נוהל של הרשויות המוסמכות, לתחיקת הביטחון, לתכניות 

הטכנולוגיות של לדרישות להנחיות אנשי המקצוע, המאושרות ולמפרט הטכני, 

למפרט הטכני של המתקנים, למדריכי השימוש של הרכיבים השונים , המתקנים

במיומנות, ובמקצועיות תוך עמידה בלוח , ולכתבי האחריות המרכיבים את המתקנים

 הזמנים ובכל דרישות הדין והרשויות המוסמכות.

ים וההיתרים וכן להשגת כל האישור ואחראי לביצוע העבודות על חשבונספק יהיה ה 3.10

והכל באופן שיאפשר  ,הנדרשים לצורך התקנת המערכת באתר, חיבורה לרשת החשמל

 כדין. רשותהאת הפעלות המתקן על פי ההסדרה וחיבור המערכת לרשת החשמל על ידי 

כשהם  רשותכל המתקנים, הציוד, החומרים, יועברו לבעלות ההספק מצהיר ומתחייב כי  3.11

נקיים וחופשיים מכל מקוריים, חדשים, לא משומשים, תקינים, מאיכות וסוג מעולים, 

בכמויות מספיקות שעבוד, עיכוב, משכון ו/או זכויות צדדים שלישיים מכל סוג שהוא, 

בהתאם למפרט הטכני של המתקנים כמפורט בחוזה זה, בהתאם לדרישות החוק, 

ובהתאמה לרכיבים שאושרו במסגרת  הרשויות המוסמכות, התקנים המחייבים, חח"י

 , רשותחוזה זה ולא יוחלפו ו/או ישונו ללא הסכמה בכתב ומראש של ה

בכל הנוגע  רשותההספק מצהיר בזאת כי הוא נושא באחריות המלאה והבלעדית כלפי  3.12

 .לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז

ליו התחייבויות על הוא מעסיק ומתחייב להעסיק במשך תקופת חוזה זה וכל עוד חלות ע 3.13

מתאים, בעל הניסיון והכישורים מוכשר, פי חוזה זה, כוח אדם מקצועי, מיומן, 

א וכל קבלני המשנה אשר יבצעו את העבודות הינם וכי ה, והדרושים ובמספר המתאים

קבלנים רשומים ומוסמכים בעלי סיווג מתאים על פי כל דין )וככל שנדרש על פי הדין(, 

שורים ההיתרים וההסמכות הנדרשים על פי כל תקן ו/או דין לביצוע המחזיקים בכל האי

 .העבודות וכי אישורים אלה יהיו בתוקף למשך כל תקופת ההסכם

, כתוצאה מחתימת חוזה זה, פגיעה בכל זכות יוצרים, סודות הספקאין בהתקשרות  3.14

שלישי כלשהו מסחריים, זכויות קניין רוחני, זכויות פטנטים או כל זכות אחרת של צד 

 .וכי לא הוגשה תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור

בסמיכות למבנים בהם מתנהלת פעילות ו/או  א מודע לכך כי המתקנים מותקנים עלוכי ה .3.16

ומשכך פעילותה בקשר עם  המי מטעמשל ו/או  רשותפדגוגית ו/או מוניציפאלית של ה
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עד כמה שפחות לפעילות הקמת הפרויקט תבוצע תוך תיאום מראש ובאופן שיפריע 

 השוטפת.

שהתמורה, כמפורט להלן, כוללת את כל ההוצאות הספק על חוזה זה, מאשר  תמוובח .3.17

למילוי תנאי להגשת מכרז זה, לרבות הכלליות והוצאות אחרות מכל מין וסוג, הדרושות 

על הספק בהתאם להתחייבויות , רשות, לשביעות רצון ההעבודותכל חוזה זה ולהשלמת 

 על נספחיו.כל זה זה פי חו

עמוד בדרישות הבטיחות מכוח כל דין החלות על סוג העבודות המבוצעות על ידו יכי  .3.18

 בהתאם להוראות הסכם זה.

 

  רשותההצהרות  .4

 כדלקמן: תומתחייב המצהיר רשותה

 ה, כדין.כי הסכם זה נחתם על ידי מורשי החתימה מטעמ .4.1

ואשר לא קיימת  ההמצוי בחזקתבקש, יאת כל המידע שו מסור להספק, ת כי לבקשת .4.2

מניעה להעבירו, הדרוש לביצוע העבודות ולפעולתם התקינה של המתקנים על פי הסכם 

 .זה

לאתר לרבות  וו/או מי מטעמהספק אפשר גישה חופשית של תכי לצורך ביצוע העבודות,  .4.3

 ודרכי גישה עד לאתר וזאת על בסיס דרכי גישה קיימות בלבדהספק לכלי עבודה של 

 בכפוף להוראות הסכם זה. אומים מוקדמים, ותי

ככל שהדבר  ,לצורך ביצוע הפרויקטותסייע בידו באופן סביר הספק שתף פעולה עם תכי  .4.4

בכפוף לכך שלא , נדרש על ידי הרשויות המוסמכות הרלבנטיות כבעל הזכויות בקרקע

 .מפורשות בהסכם זהבויות שלא נקבע ייפגעו זכויותיו ושלא יוטלו עליו עלויות ו/או התחי

 בודותע .5

כי לרבות בהגדרת העבודות כאמור לעיל, מוסכם  ,על פי הסכם זה הספקבנוסף להתחייבויות 

במסגרת הסכם זה יכללו גם את כל הפעולות, המלאכות  הספקהעבודות שיבוצעו על ידי 

 תוהפעלוכולל ך השלמת המתקן עד והחומרים, המיועדים להוות את המתקן והנדרשים לצור

ל הנדרש לשם כדין ועל פי ההסדרה והעברתו לחזקת המזמין וכן את כחיבורו לרשת החשמל ו

 :)אך מבלי למעט( על פי הסכם זה, לרבות הספקביצוע התחייבויות 

 תיעוד: .5.1

 ,ומפורט מלא תיעודספק ה יבצעעל תחילת הפרויקט,  רשותמהקבלת הודעה מועד מ

   )אך מבלי למעט(  של הנכס, כאמור, לרבות הפיזי מצבו הצורך, של מצולם, לפי או כתוב

 הגישה המבנה, הצללות ושיפועים, מבנים סמוכים, אזורי התארגנות, הגגות, דרכי חדרי

 של הגגות; מצבם של האיטום לגגות, מצב הגג, סוגו, סוג המבנה, תקינותו, שיפועו, מצב

 של אלמנטיםלמרזבים; מצב מעקות הבטיחות; קיומם  כובעים של המרזבים וקיומם

מיכלי מים,  -תברואתיים )לשם הדוגמה בלבד ו/או  הנדסיים, ביטחוניים, בטיחותיים

תעלות, רשתות מערכות כיבוי אש, דוודי שמש, קולטי שמש, סולמות, פתחים ועליות, 

מצלמות אבטחה, מערכות אזעקה, צופרי הג"א, שילוט, כבלים ועיגונים, אוורור, 

או סמוך ו/קיומה של צמחיה באתר פרגולות וכדומה(; לים, דגתרנים,  , משדרים,אנטנות

 )כולל החשמל לביצוע העבודות; מערכת העבודה, עובר באתר מפגעים של קיומםלאתר; 
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 התאמת ולבדיקת נזקים של קיומם לעניין ,החשמל, הארקות החשמל, לוחות תשתיות

 . )מוסמך חשמלאי י"ע תתבצע– הבדיקה  הפרויקט לביצוע המערכת

 : הכנה של מסמכים .5.2

ועד למועד קבלת אישור  על תחילת הפרויקט רשותמהקבלת הודעה מועד מ .5.2.1

רתו מפרט טכני כהגדתרשים מבואר של האתר;  - דות, לרבותתחילת העבול

, שיהיו כפופות לאישורו של המזמין מראש לעיל ותכניות מפורטות לביצוע

רכיבים, חלקים  רשימות מפורטות של ובכתב; דיאגרמות של מערכת החשמל;

 .וחומרים

ביצוע העבודות עם כל רשות ו/או תאגיד שלהם תשתיות ו/או קווי הולכה תיאום  .5.2.2

עיליים ו/או תת קרקעיים במקום ביצוע העבודות. האחריות לעריכת בירורים 

מראש בדבר קיומם של תשתיות וקווי הולכה במקום ביצוע העבודות ולתיאום 

יחולו הפסקות ו/או עיכובים בביצוען של , ואם הספקכאמור לעיל תחול על 

העבודות מחמת התיאום האמור ו/או אילוצי המתנה שייכפו על הזוכה, לא יהיה 

 .הזוכה זכאי לפיצוי ו/או לתשלום אחר כלשהו עקב הפסקות ו/או עיכובים אלה

 כללי: -הקמת המתקן  .5.3

טיפול בהזמנה ובייבוא )לרבות טיפול במשלוח על השונים;  רשותתיאום למול גורמי ה

כל שלביו( של כלל הציוד, החומרים ורכיבי המתקן; ניהול תיאום ופיקוח על ביצוע 

הקמת המתקן, החל משלב התכנון, הקמת המערכות; התקנה; חיבור המתקן כדין 

של חח"י והפעלתו; מתן שירותי אחריות בגין המתקן; והכל בהתאם הארצית לרשת 

כפי כנספח "ד" בכפוף להוראות הסכם זה ובהתאם ללוח הזמנים המצורף להסכם זה ו

  שיעודכן מעת לעת בהתאם להוראות הסכם זה.

 :, הכלולות במחירוהנדסה אזרחית חשמל עבודות תשתית .5.4

כלל עבודות החשמל המבוצעות בתשתית הקיימת, לרבות התקנת תעלות  .5.4.1

ם וכן מעמדת הממירים ועד חשמל בכל אורך מהפאנלים ועד עמדת הממירי

של המבנה, לרבות התקנת מפסקים בלוח החשמל הראשי או לוח לוח החשמל 

 החשמל שאליו מחברים את המערכת. 

 הזזת מזגנים לצורך הקמת מערכת. .5.4.2

 מות לממירים )ככל שנדרש(וב כלוב לממירים .5.4.3

 מטר. 5עד שני סולמות שכל אחד מהם בגובה של עד  – סולמות .5.4.4

 ;מנעוליםהגבהות, רתקים ו .5.4.5

 התקנת מדרכים זמניים לצורך ביצוע העבודה .5.4.6

פריקה, אחסון והשגחה על כל הציוד איסוף, פירוק, הובלה, הרכבה,  .5.4.7

 והחומרים באתר.

 בלבד, למתקן ידו על יבוצע פסולת איסוף ופינוי כי על הספק ומוסכם ידוע .5.4.8

 .מחיר תוספת בלא, בלבדים מורשהטמנה  מיחזור  או
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 :, שאינן כלולות במחירוהנדסה אזרחיתעבודות תשתית  .5.5

 איטום המבנים .5.5.1

 חפירות .5.5.2

 על גבי עמודים  ת תא"מכביל .5.5.3

 תבניית גומחו .5.5.4

 או אספלטו/חיתוך וכיסוי משטחי בטון  .5.5.5

 .המבניםהגגות וחיזוק  .5.5.6

 . תחזוקת מערכתשם ביצוע לקבועים התקנת מדרכים  .5.5.7

 בניה ו/או אספקת ציוד בטיחות, ככל שנדרש על פי המפרט והדין.  .5.5.8

 הצבה והתקנה של אמצעי ניטור, בקרה, אמצעי מדידה, מעקב ותשדורת. .5.5.9

ועד לתחילת הספק על ידי  אתריםעד ביצוע בדיקת המובהר ומוסכם בזאת כי היה וממו .5.6

ו/או האתרים  העבודה בהתאם למועד שנקבע בהסכם זה, יחול שינוי לרעה במצב הגגות

ובשל פעולה זו , רשותהזומה של , עקב פעולה יהבדיקהביחס למצב הקיים במועד ביצוע 

הקודם כפי שהיה במועד  ם נוספים כדי להביא את הגג למצבלשלם תשלומיהספק נדרש 

, באופן מייד, ולא יבצע כל רשותיביא הספק מידע זה לידיעת ה ביצוע בדיקת הגגות,

, לרבות סיכום מדויק בדבר רשותתיקון ו/או התאמה, ללא אישור מראש ובכתב של ה

התוספת לתמורה בגין ההפרש , לרעה עקב השינויבאם  ,על אף האמור .העלויותהפרש 

מבלי שיהא , לבטל הסכם זה על אתר תרשאיתהיה  רשותה, רשותללא תהא כלכלית 

 בקשר לכך.לספק כל טענה 

ידע הנדרש בנוגע למתקנים, לרבות לגבי מאת כל הולכל מי מטעמה,  רשותלעביר הספק י .5.7

קנת המתקנים. בהתאם ים וכל מידע רלבנטי אחר הקשור בהתהמפרט הטכני של המתקנ

דו"ח מפורט על התקדמות באופן עיתי, להכין ולמסור למזמין, הספק  לכך, מתחייב

ביצוע ב רלבנטיבטיחותיות, תקריות הנדסיות וכל אירוע העבודות, לרבות תקריות 

 שעלולות ליצור עיכוב בביצוע העבודות. , העבודות

 

 העבודותמועדי ביצוע  .6

 כניות מפורטות לביצועת .6.1

 רשותהספק ל עביריימי עסקים ממועד קבלת אישור תחילת פרויקט,  15בתוך  .6.1.1

השלמות כניות הביצוע תתוצאות הבדיקה המפורטות באתרים, את את 

תכנית פריסת המערכות על הגגות, , לרבות להקמת הפרויקט המפורטותו

, נון חשמלי של המערכותתכתכנית עיגון כבלים, תכניות קונסטרוקציה, 

 סימולצייתמיגון מתקנים, , דיאגרמות של מערכת החשמל, ניטור ותקשורת

PVSYST ,מתחייבהספק מוסכם כי  לאתר. על אף כל הוראה אחרת בהסכם זה 

להסכם זה  ד'נספח לבצע את העבודות בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים ב

 בהסדרה ובדין.אך בכל מקרה לא יאוחר מהמועדים הקבועים 

ימי עסקים ממועד מסירת תוכניות הביצוע המפורטות למתקן  10 -לא יאוחר מ .6.1.2

 התוכניות מאושרות לביצוע. האם , בכתב, רשות, תודיע הרשותהלידי 
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, יתוקנו על ידי הספק באופן מיידי. עם רשותדרישות לתיקונים שיועלו על ידי ה .6.1.3

לקבל את הסתייגויות הספק, ככל שיוכיח הספק על זכותה  רשותזאת, שומרת ה

 . על פי הסכם זהו בהתחייבויותיו ש בשינויים אלו כדי לפגוע בעמידתיכי 

 תחילת ביצוע הבנייה .6.2

פוליסות ל ששל התכניות המפורטות, ובכפוף לקיומן  רשותאישור הבכפוף ל .6.2.1

 והמצאות ערבויות של הספקלהוציא על פי הסכם זה, הספק הביטוח אשר על 

אישור " -להלן ) אישור תחילת העבודהלספק  רשות, תמסור הרשותאצל ה

המהווה אישור פורמאלי על להתחיל , ("צו התחלת עבודהאו " "ותתחילת עבוד

 . בביצוע העבודות לשם הקמת הפרויקט

זכות מכל ספק כל כי אין באישור כאמור משום כוונה להעניק למובהר ומוסכם  .6.2.2

סוג שהיא במקרקעין ו/או באתר ו/או במבנה מלבד הזכות לבצע את העבודות 

 עבור המזמין במסגרת הסכם זה. 

הרלוונטיים, ועם כל  רשותמראש, את כל העבודות עם כל גורמי ה יתאםהספק  .6.2.3

המשתמשים באתרים ובמוסדות אלו. מובהר ומוסכם כי פעילות הבניה של 

ניה, הובלת הציוד ואחסנתו, תתבצע עם הפרעה הספק, ובכלל זה עבודות ב

,  ההעבוד ושעות מובהר ומוסכם כי מועדיכמו כן . לפעילות הסדירהמינימלית 

  . רשותה של הדעת לשיקול ובהתאם מוגבלים יהיווכן אזורי העבודה 

את כל הפעולות הנדרשות על מנת למנוע פגיעה בתשתיות הספק יתאם מראש  .6.2.4

פגעו תשתיות כאמור כתוצאה ייבמסגרת ביצוע העבודות ככל ש .באתרסמוכות 

תקן ו/או יו/או הספק ו/או מטעמו, אזי ישקם הספק,  מביצוע העבודות על ידי

, על חשבונו הבלעדי, בהתאם חליף את התשתיות ההרוסות ו/או הפגומותי

נה המלא לשביעות רצוו רשות, ללוחות הזמנים שקבעה לו הרשותלדרישות ה

 .  רשותשל ה

בבטיחות , ברציפות, במקצועיות וצעויבוכל עבודות מי מטעמו הספק כל עבודות  .6.2.5

 . עד להשלמתן ,המחייבים של הפרויקט הזמנים ותוביעילות, בהתאם ללוח

 :דרכי גישה לאתר ופינוי האתר .6.3

של העבודות המתוכננות באתר ות ולאחר תיאום של הספק עם מתן אישור תחילת עבוד

ו/או מי  וו/או קבלני המשנה שלהספק אתר עבור את השימוש ב רשותתאפשר הכאמור, 

יישארו פנויים , וככל שניתן האתר עצמו, האתרגג ו, דאג כי דרכי הגישה לאתרתו ומטעמ

את הקמתו של המתקן באתר ואת חיבורו לרשת יזם על מנת לאפשר ל וחופשיים,

 באופן מהיר ובטוח. החשמל, 

 :מועד סיום העבודות .6.4

לוח הנקוב במועד סיום העבודות ל בהתאםלסיים את העבודות  מתחייב הספק .6.4.1

 הזמנים. 

 קבלה ומתן היתר הפעלההבדיקות ובכפוף לתקינות העבודות יסתיימו לאחר  .6.4.2

 ן. "(, כמפורט להלהודעה על קבלת המתקן" - )להלן
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תוציא הודעה כאמור, רק לאחר שבדקה כי האתר וסביבתו פונו מכל  רשותה .6.4.3

עים, וכי האתר וסביבתו הוחזרו למצבם הקודם, והכל חומרי העבודה וממפג

 באופן בטוח.

על פי הסכם זה ו/או הדין לרבות הספק אין באמור בכדי לגרוע מהתחייבויות  .6.4.4

 התחייבויות לאחריות המתקן והעבודות.

 רשותההתחייבויות וחובות  .7

 :רשותה נציג .7.1

על מינוי וזהות נציג , ימי עסקים מיום החתימה על הסכם זה 7בתוך תודיע לספק,  רשותה

רשאי להתחייב  יהלא יהעם הספק. הנציג אשר יהווה איש הקשר המוסמך של  רשותה

מחייבות רק  רשות, בין בכתב ובין בע"פ. התחייבויות הרשותהו/או להציג מצגים בשם 

 . רשותבאם נחתמו כדין על ידי מורשי החתימה מטעם ה

 :מצב המבנה/מבנים .7.2

חישובים סטטיים, היתרים, תכניות מדידה וכיוצ"ב יועברו אף  קיים למבנה היתר בנייה.

 הם, ככל שקיימים, לידי הספק. 

 :חיבור המתקן לרשת החשמל .7.3

, על ידי הרשויות המוסמכות ככל הנדרשתסייע לספק, כי  תמתחייב רשותה .7.3.1

לצורך חיבור המתקן לרשת החשמל , וזאת הזכויות במקרקעין תבעלבהיותה 

עלויות ו/או  הושלא יוטלו עלי הלכך שלא יפגעו זכויותיבכפוף הארצית, וזאת 

 התחייבויות שלא נקבע מפורשות בהסכם זה כי חלות על המזמין. 

על פי הסכם  ויבויותייהתחאת ההתקנה ואת כל הדרוש במסגרת הספק יבצע  .7.3.2

 על מנת לאפשר את חיבור המתקן לרשת החשמל. , זה ו/או הדין

אחראית בקשר ולא תהיה, בשום מקרה, איננה,  רשותה כי ומובהר מוסכם .7.3.3

ו/או שיבושים ברשת החשמל ו/או  הפרעותאו ו/ אי סדריםו/או  לתקלות

, בין אמינות החשמל/או באיכות החשמל )תדירות, תנודות מתח וכו'( ושינויים 

אלא אם אותן תקלות, אי סדרים, הפרעות, שיבושים  באופן זמני ובין אם קבוע,

עם ביצוע העבודות ו/או בקשר עם ביצוע ישיר מו בקשר וכיו"ב כאמור לעיל נגר

ו/או מי מטעמה ו/או בקשר  רשותה הפרוייקט ו/או בגין מעשה ו/או מחדל של

 רשותתהיה העם תכנון ו/או הקמת ו/או תחזוקת ו/או הפעלת המתקן שאז 

 אחראית בגינם. 

 :המתקןהפעלת  .7.3.4

הטיב הסכם תחזוקה ותפעול, וזאת כתנאי לאחריות הספק עם  תחתום רשותה

בכפוף לסייגים שיפורטו בהסכם זה ונספחיו. , של הקבלן על פי כתב האחריות

 אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד המגיע לכל צד על פי הדין.

לשם ביצוע עבודות , לנקודת חיבור קיימת לאספקת מיםתאפשר, התחברות הספק  רשותה .7.4

הוצאות החיבור והוצאות צריכת המים בתחומי האתר. ול והתחזוקה הבינוי ו/או התפע

 הנם באחריותו הבלעדית של הספק.  

, ובלבד רשותהוצאות החיבור והוצאות צריכת החשמל הנם באחריותה הבלעדית של ה .7.5

 שההוצאות הן סבירות.  
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עבור , ככל שיידרש, לצורך אחסון החומרים עבור הספק, שטחי אחסוןתאפשר  רשותה .7.6

 קמת המתקן בעת ביצוע העבודות, והכל באזורים שיוגדרו ויוסכמו מראש בין הצדדים ה

 

 ח אדםוכעובדים ו .8

, מומחים ויועצים בעלי הכישורים י כאמור לעילמקצועהספק מתחייב להעסיק צוות  .8.1

והניסיון הנדרש לביצוע העבודות כמפורט להלן, עמם  , היכולות המתאימותהמתאימים

, אותם מפעיל הספק מעביד ובין אם כקבלני משנה –קשור הספק, בין אם ביחסי עובד 

 כדלקמן:

 מנהל פרויקט: .8.2

את מנהל עובר לתחילת ביצוע העבודות, , רשותבכתב לבהודעה הספק ימנה,  .8.2.1

לכל דבר וענין ספק , שיהיה הנציג והאחראי הבלעדי מטעם המטעמו הפרויקט

  .בקשר עם הסכם זה

ויהיה אחראי לעמוד בקשר רציף  רשותהמול הספק כנציג ישמש מנהל הפרויקט  .8.2.2

נציגי אחראי ביטחון, , , מנהלי המתקנים, היועץ הטכנירשותהעם נציגי 

הרשויות וכל שאר הגורמים המעורבים בהקמת המתקנים, ויבצע את כל 

 .התיאומים הנדרשים ביניהם

יעקוב אחר התקדמות הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים, יוודא מנהל הפרויקט  .8.2.3

על פי ההסכם תמומשנה במלואן, ויעדכן את המזמין בכל הספק כי התחייבויות 

 , בכתב.האמור לפחות אחת לשבוע

פרויקטים  5שנים לפחות בניהול והובלת  3מנהל הפרויקט יהיה בעל ניסיון של  .8.2.4

או הנדסאי או הכשרת מנהל עבודה מטעם משרד סולאריים. בעל תואר מהנדס 

, או כל תואר אקדמי רלוונטי אחר, ממוסד ישראלי המוכר על ידי הכלכלה

 .להשכלה גבוהה רשותה

באתר יומן עבודה, אשר יהיה זמין לעיונו של ינהל  מנהל הפרויקט .8.2.5
 המזמין בכל עת.

 

 מהנדס קונסטרוקציה: .8.3

את מהנדס ילת ביצוע העבודות, עובר לתח, רשותבכתב לבהודעה הספק ימנה,  .8.3.1

  .מטעמו הקונסטרוקציה

לספק ייעוץ מהנדס הקונסטרוקציה, לאחר שיחשב, יבדוק, יחשב ויפקח, ייתן  .8.3.2

הנחיות לתכנון ; ייתן בכל סוגיה בעניין הקונסטרוקציה הנושאת של המתקן

אישור בכתב לחוזקו של ; ייתן מפורט של הקונסטרוקציה הנושאת של המתקן

הגג ויכולתו לשאת את המתקן כפי שהוא מתוכנן להקמה, בכפוף להנחייה 

לעניין הצבת החומרים לספק הנחיות ; ייתן רשותבובקרה של מהנדס החשמל 

לקראת ביצוע עבודות ההקמה וההתקנה ות, הגג, הן באתר והן על גבי והציוד

העלייה לגג ולעניין פירוק  הנחיות לעניין הצבת סולמות; ייתן של המתקן

אישור בכתב לתכנוני ; ייתן רשותה אביזרים מיותרים מהגג בהתאם להוראות

 .הקונסטרוקציה של המתקן ולאחר מכן לביצוע בהתאם לתכנון
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רשום בפנקס המהנדסים של משרד הכלכלה, בעל הקונסטרוקציה יהיה מהנדס  .8.3.3

שנים לפחות עם  5ל רישיון תקף, בעל וותק בתחום תכנון קונסטרוקציות ש

  פרויקטים בהיקף דומה לפחות. 3ניסיון בתכנון ופיקוח על 

 :ממונה בטיחות .8.4

ממונה עובר לתחילת ביצוע העבודות, , רשותבכתב לבהודעה הספק ימנה,  .8.4.1

 .מטעמו בטיחות

בייעוץ בטיחות להקמת מתקנים סולאריים ממונה הבטיחות, אשר יהיה מומחה  .8.4.2

בטיחותי על ביצוע יעוץ ופיקוח , מתן הנחיותיהיה אחראי ל, עבודות בגובהו

לספק, הנחיות בטיחות ; מתן סקר סיכונים לכל אתר ואתר; ביצוע העבודה

ביצוע ולמנהלי האתרים, טרם ובזמן  רשותלמנהל הפרויקט ולגורמי ה

; והעברת ביקורות שוטפות בכל האתרים עד לסיום העבודות; ביצוע העבודות

 . לאחר כל ביקור באתרכתב, דו"חות, ממצאים והנחיות, ב

ו/או היועצים ו/או קבלני המשנה מטעמו העובדים מהיועצים ו/או לא יחליף מי הספק  .8.5

אלא בתנאי שיודיע על , הצוות המקצועי מטעמו, אשר הוצגו במסגרת הצעתו למכרז/או ו

אדם אחר אשר עומד בתנאי הסף במכרז, ובכפוף לקבלת  הויביא לאישור רשותלכך מראש 

רשאית  רשותאצל הספק, בתפקיד זה. ה בכתב ומראש להעסקת אותו אדם רשותהאישור 

ציע מועמד להשלא לבצע את ההחלפה או שלא לאשר את המינוי החדש ולדרוש מהמפעיל 

 אחר.

דים, את אמצעי לדאוג ולספק את כל אמצעי ההשגחה והפיקוח על העובהספק מתחייב  .8.6

 התחבורה עבור העובדים וכל דבר אחר הכרוך בכך, כנדרש על פי דין.

לשם עמידה בלוח הזמנים נדרש להעסיק עובדים מקצועיים במספר ההספק מתחייב  .8.7

לביצוע העבודות לפי הסכם זה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ו/או רישיון ו/או 

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

 כאמור לפי העניין.

 . רשותאושרו מראש על ידי השעות העבודה באתר י .8.8

 .רשותרשימת העובדים יימסרו, בכתב, לאישור מוקדם של קב"ט ה .8.9

להפסיק העסקת עובד במסגרת העבודות , בכתבהספק, לדרוש מתהיה רשאית  רשותה .8.10

, חוקית ומנומקת לרבות ומבלי לגרוע, עובדים של קבלן נשוא הסכם זה מכל סיבה סבירה

להיענות לדרישה זו באופן מיידי, ולהחליף את הספק יהיה חייב משנה, נציגים וכיו"ב, ו

על פי הסכם הספק העובד שהופסקה העבדתו בעובד אחר, וזאת מבלי לגרוע מהתחייבויות 

 זה.

ו/או יועציו ו/או קבלני המשנה, לא תהיה מחויבות כל שהיא כלפי עובדי הקבלן  רשותל .8.11

הקבלן לבדו ישא בכל נזק או אובדן שיגרם לגופם ו/או לרכושם של מי מעובדיו או 

 הפועלים בשמו לרבות קבלני משנה, בכל עת, בגין הפרויקט ו/או הקשורים בו. 

שיהוו ו/או יגרמו לנזק ו/או  הספק כל מעשה ו/או מחדל של נותן שירותים עימו יתקשר  .8.12

, יחשבו כמעשה רשותהו/או יטילו אחריות כלשהי על  רשותהו/או תשלום כלשהו על עלות 

הספק כנגד יא זכאית בכל הסעדים להם ה רשותהעצמו ויזכו את הספק ו/או מחדל של 

 לפי הסכם זה ו/או לפי הוראות כל דין.



  

16 
 

 ,1959-לא יהיה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"טהספק  .8.13

 .כפי נוסחו מעת לעת, לצורך ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כקבלן משנה

מאחריותו הספק מובהר בזאת כי אין במסירת שירותים לקבלן משנה כדי לפטור את  .8.14

ישא באחריות מלאה לכל והספק והתחייבויותיו לפי חוזה זה וכל אחד ממסמכי הפרויקט, 

 עצמו. הספקשבו כאילו בוצעו ע"י השירותים אשר יבוצעו על ידי אחרים ואלו ייח

מעביד בין מי מהצדדים להסכם זה לצד -למען הסר ספק, מובהר כי לא ישררו יחסי עובד .8.15

האחר ו/או לעובדיו ו/או מי מטעמו. כל טענה בניגוד לאמור לעיל תחול על הצד אשר מי 

 מטעמו טוען להתקיימות יחסים כאמור עם הצד האחר והוא ישפה את הצד האחר בגין

 נזקים שייגרמו לו עקב דרישות ו/או תביעות מסוג זה.

כי למרות כוונת הצדדים במידה שייקבע, מכל סיבה שהיא, מוסכם על הצדדים כי  .8.16

מי  אוהספק ו/כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים את המפורשת והברורה, 

מי או הספק ו/הרי ששכרו של , רשותהאו מי מטעמו כעובד ו/מהמועסקים על ידו 

או מי מטעמו יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה על פי השכר ו/מהמועסקים על ידו 

או הספק ו/שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של  רשותשהיה משולם לעובד 

את ההפרש בין  רשותליהיה להשיב הספק ועל , או מי מטעמוו/מי מהמועסקים על ידו 

התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו או למי מהמועסקים על ידו או 

 .רשותהלמי מטעמו כעובד 

 

 ציוד .9

את כל ו, במסגרת לוחות הזמנים, ועל חשבונ ועל אחריותהספק יהיה אחראי לספק,  .9.1

מלוא וע לשם ביצ יםהדרוש חלפיםציוד מכני הנדסי והעבודה, כלי רכב, הכלי , ציודה

 .תן בקצב הדרושהעבודות והשלמ

, בפאנלים, ים העיקרייםברכיב, בחומרי העבודהבציוד, אך רק הספק יעשה שימוש  .9.2

, רשותהאושרו מראש ובכתב על ידי ר ש, אשישמשו להרכבת המתקןבממירים ובחלפים 

. למען הסר ספק יובהר רשותהשל , מראש, וכי לא יוחלפו ו/או ישונו ללא הסכמה בכתב

נקיים משעבודים ו/או משכונות חדשים, כשהם  רשותליועברו והציוד החומרים כל כי 

   ו/או מזכויות צד שלישי כלשהו מכל סוג שהוא.

, הוכחות מניחות ו/או היועץ הטכני רשותעל ידי ה ימציא, אם יידרש לעשות כןהספק  .9.3

 רכת והתאמתם לתקנים המתאימיםאת הדעת לגבי סוג ואיכות החומרים ורכיבי המע

 ., המכרז, הוראות התקן הישראלי והדיןלהוראות ההסכםו

תעשה בהתאם ובציוד בחומרים במתקנים, מוסכם על הצדדים כי העברת הבעלות  .9.4

 למפורט באבני הדרך לתשלום.

של מי לציוד הספק ו/או לציוד או אובדן שיגרם ו/כל נזק לא תהא אחראית כלפי  רשותה .9.5

מפקחים, שומרים הפועלים בשמו לרבות קבלני משנה, לציוד או ו/ הספק מעובדי

 ובכל מקום.  בכל עתוכיוצ"ב, 
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  , ביטחון וגהותבטיחות .10

לידי  לצורך ביצוע העבודות ועד למתן הודעה על קבלת המתקן ספקמיום מסירת האתר ל .10.1

הנמצא לשמירת האתר ולהשגחה עליו ועל כל הבלעדי  אחראיה יהיה הספק, רשותה

המתחייבים , הביטחון והגהות הבטיחות, הזהירותאמצעי לנקוט בכל  וושיימצא בו, ועלי

 .מאחריות זו

כמבצע  והחובות המוטלים עליכל ומלוא את  ונוטל על עצמהספק לצורך ביצוע העבודות,  .10.2

העבודות על פי כל דין העוסק בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקנות, ההוראות והצווים 

היה אחראי לביצוע יו , החלים בישראל ,שפורסמו מכוחו ו/או שיפורסמו מכוחו בעתיד

 מלא ומדויק של כל ההוראות הכלולות ו/או שיכללו בהם.

כיר את חוק ארגון הפקוח על מצהיר בזאת שהוא מהספק מבלי לגרוע מכלליות האמור,  .10.3

, 1970 -ואת פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל  1954 -העבודה, התשי"ד 

פיהם וכן את תקנות העבודה בגובה ותקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על -והתקנות שעל

את תקנות העגורנים; את תקנות הבניה; את , 1986 - התשמ"ו ,גגות שבירים או תלולים(

דיני את (, 2007עבודה ברעש, תקנות עבודה בגובה )את תקנות ציוד מגן אישי;  תקנות

, את 1966( לשנת 79את חוק תכנון כפרים, ערים ובניינים )חוק זמני מס' התכנון והבניה, 

דרישות הבטיחות מכוח כל דין , ותקנים ישראלים, מפרטים ועודהתחיקה באיו"ש, 

וכי הוא מקבל , ידו בהתאם להוראות הסכם זההחלות על סוג העבודות המבוצעות על 

לשמירת ההוראות והתקנות הנ"ל. הכוללת, השלמה והמלאה על עצמו את האחריות 

לצורך ביצוע העבודה לפי הסכם זה, הקבלן הינו "קבלן ראשי", "מבצע הבניה", "תופס 

יחות מפעל" וכן "מנהל עבודה" והמעביד עפ"י דינים אלו ולפי כל דין אחר העוסק בבט

בעבודה, לרבות כל התקנות, ההוראות והצווים שפורסמו מכוחם ו/או שיפורסמו מכוחם 

בעתיד ויהיה אחראי לביצוע מלא ומדויק של כל ההוראות הכלולות ו/או שיכללו בהם 

ונוטל על עצמו את החובות המוטלות על אלו כתוצאה מהאמור לעיל. הוראה זו הינה 

 הוראה יסודית בהסכם זה.

למועסקים, של הספק  ומי מטעמכל ל, העובדים, הבלעדית לבטיחות העבודות תיוהאחר .10.4

כל אדם אחר שיימצא בשטח למבקרים ולבעלי מקצוע, לקבלנים, למתכננים, ל

 נקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים על פי חוק למניעת תאונות עבודה. , תוך המתקנים

הדרושים על פי חוק להבטחת חיי אדם והבטיחות  נקוט בכל אמצעי הזהירותהספק י .10.5

קפיד על קיום י, וההתארגנות לביצוע העבודות ובעת ביצועןבסביבתו בעת וורכוש באתר 

כי כל החובות בזאת . למען הסר ספק מובהר , תקנה, צו והוראהכל הוראות חוק

כאמור בהסכם זה ו/או על פי כל דין יחולו גם לגבי עבודות  הספקהמוטלות על 

 ו.מי מטעמכל ו/או  וו/או שלוחי ות על ידי עובדיהמבוצעו

 הספק יבצע על חשבונו סקר סיכונים חתום על ידי ממונה בטיחות. .10.6

הספק יסמן ויגדר, באופן ברור, את כל אזור העבודות, דרכי גישה, אזורי ההתארגנות  .10.7

 ואזורים בעלי סיכון מיוחד. 

 אם לאו. בין אם קבועים ובין , תקין אמצעי בטיחות באתרהספק י .10.8

כדי  וידרשיאשר ו/או כל פעולה או מרכיב ו/כל אלמנט  -"אמצעי בטיחות" לעניין זה 

באתר, ו/או הכלים ו/או הציוד ו/או המבקרים באתר העובדים להגן על שלומם של 
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לרבות )אך מבלי למעט( הוראות, הנחיות, תדריכים, אמצעי עזרה ראשונה, אמצעי כיבוי, 

כבלי רתמות, , קווי חיים, טבעות עיגון, תקניים סולמותי, אמצעי מילוט ומיגון איש

גידור ותיחום, סימון ושילוט בטיחותי  , מפסקי חירום,פלדה, משטחים מונעי החלקה

 יוצ"ב.וכ

הספק יוודא כי בכל זמן הפעילות, באתר ובסביבתו, עובדיו וכל מי מטעמו ילבשו ווסטים  .10.9

 ויחבשו קסדות, עם לוגו )"סמליל"( הספק עליו. 

עם  ,ביצוע העבודותטרם  ברר ולבדוקיהיה אחראי למבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק  .10.10

תת קרקעיים במקום כל רשות ו/או תאגיד שלהם תשתיות ו/או קווי הולכה עיליים ו/או 

של הספק  והעובדים ו/או למי מטעמ, העבודותשמירה על בטיחות , לשם ביצוע העבודות

 ו/או המבקרים באתר

באתר  ואו ברשות ולדאוג לכך שעבודות ופעילות המתבצעות מטעמהספק יהיה אחראי  .10.11

ה ו/או של כל מי מטעמ רשותשל הלא יסכנו את פעילותה ו ו/או בסמוך אליו לא יפריעו

 ו/או כל צד ג'.  

מאחריות וחובה מכל סוג שהם שיהיו מוטלים ו/או יחולו  רשותהמשחרר את הספק  .10.12

בקשר עם בטיחות בעבודה ו/או שמירת העובדים ורווחתם כאמור לעיל למעט במקרה 

  .רשותהשל מעשה זדון מצד 

והגהות ו/או הנחיה כאמור , הביטחון מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות .10.13

, לא תטיל האו מי מטעמ רשותהעל ידי לספק בחוזה זה ו/או שתינתן מפעם לפעם 

ו/או על פי  הסכם זהמאחריותו ע"פ הספק ולא תפטור את  רשותהאחריות כלשהי על 

כל דין לבטיחות עובדיו, קבלני משנה או כל עובר אורח כלשהוא באתר העבודה וכתוצאה 

 אלא תוסיף על כל חובה המוטלת עליו על פי דין ו/או נוהג בטיחות., הספקמעבודת 

במסגרת צוות העבודה כהגדרתו לעיל, ובמשך כל זמן העבודות ועד מתחייב כי הספק  .10.14

באתר, לצד מנהל עבודה אחראי ומורשה מטעם משרד הכלכלה, ממונה סיומן, יהיה 

בתחומי הבטיחות.  דיםאת צוות העובידריך אשר יפקח על ביצוע העבודות, בטיחות 

 הוראת סעיף זה הינה הוראה יסודית בהסכם. 

לא תורשה פעילות עבודה כלשהי באתר ו/או סביבתו ו/או בקשר עם העבודות, ללא  .10.15

 נוכחותו של מנהל העבודה.

רשאית )אך לא  רשותמוסכם ומובהר כי לשם הבטחת הבטיחות באתר ובסביבתו, ה .10.16

ה מוקדמת לספק, לערוך בדיקות ולבצע פיקוח חייבת(, בכל שלב ובכל עת, ללא הודע

 באמצעות ממונה בטיחות מטעמה.

 בדיקות במהלך ביצוע העבודות .11

, לבדוקבכל זמן שהוא ובכל אתר שהוא, ומבלי לתת הודעה מוקדמת, , רשאית רשותה .11.1

את ביצוע העבודות, את איכות וסוגי הציוד, החומרים, העובדים  הבעצמלפקח ולבקר 

על מנת לוודא את , בהתאם להוראות המכרז ועל פי הוראות כל דין, וזאת וכיוצ"ב

  . רשותובהנחיות ה בתכניות הביצוע המפורטות, במפרט הטכנים עמידת

 , יישא הספק בעלויות אלו. רשותככל שיידרשו בדיקות מעבדה על ידי ה .11.2

כל י ויפעל על פ רשותי היהיה כפוף לעניין העבודות וביצוע ההסכם לנציגהספק  .11.3

 ., ללא שהות וללא סייגהוראותיהם והנחיותיהם
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ו/או  םמצהיר ומסכים בזה, כי בכל עניין שבהסכם זה ובנספחיו, הנתון לטיפולהספק  .11.4

מוסמכת  רשותה ישל נציג ם, תהא החלטתרשותה ישל נציג םו/או להכרעת םלשיקול

 ר.ערעוסייג ו/או טענה ו/או ללא , תחייב את הצדדיםהיא ו, סופיתו

חייב לתקן כל פגם וליקוי ולבצע כל שינוי הספק י לפגוע בכלליות האמור, יהיה מבל .11.5

בכתב, ובכפוף להוראות מסמכי המכרז שההסכם זה הינו  רשותהכנדרש על ידי נציגי 

לתקן פגם ו/או ליקוי ו/או לבצע שינוי כאמור בסעיף זה, ואולם הספק נספח לו. נדרש 

וי או הפגם ו/או לא בוצע השינוי הדרוש, בתוך בבדיקה חוזרת נתגלה כי לא תוקן הליק

פה יש, הודעה בכתב על הליקוי ו/או השינוי הדרושהספק מרגע שקיבל עבודה ימי  3

וזאת בלא לפגוע בכל סעד שעומד , רשותנציג הביקור במלוא עלות  רשותהספק את ה

 הספק.לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין כנגד  רשותל

בדבר התקדמות העבודות ו/או בעיות הכרוכות בה , שוטף באופן, רשותלידווח הספק  .11.6

, כפי שיידרש על ידם, ויסייע להם בביצוע רשותהיספק תשובות והסברים לנציגי ו

 .הביקורת והפיקוח על העבודה ועל ביצוע הפרויקט נשוא הסכם זה

לא יהוו אישור לכל מעשה או מחדל של הבדיקות שייעשו במהלך העבודות מובהר כי  .11.7

ן עוד מובהר, כי אין בקיומ ., שיש בו כדי לסטות מהאמור בהסכם זה או בנספחיוהספק

במפורש בהסכם  האחריות אשר אינה מוטלת עלי רשותהבכדי להוסיף על של הבדיקות 

 .הזה או בכדי לגרוע באופן כלשהו מהתחייבויות ו/או אחריות

 

 איכות ויציבות החשמל .12

כל הפעולות ויבצע את הספק יוודא על פי הסכם זה והדין,  ובנוסף להתחייבויותי .12.1

הנדרשות על מנת למנוע פגיעה באיכות החשמל העלולה להיגרם עקב שילוב המתקן 

הפרעות מתח, תדר והרמוניות וכן פגיעה במקדם ההספק  כגוןהארצית, ברשת החשמל 

 )קוסינוס פי( של האתר.

כל נזק, פגם, ליקוי וכיו"ב שייגרם למזמין מתחייב לתקן על חשבונו באופן מידי  הקבלן .12.2

ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בשל פגיעה באיכות החשמל עקב שילוב המתקן 

  ברשת החשמל

 בתקופת ביצוע העבודותשינויים בלוחות הזמנים  .13

יהא רשאי להאריך או לקצר, לפי העניין, את משך הזמן לביצוע העבודות, להסכם זה כל צד 

 אים בלבד, חרף כל האמור בעניין זה בכל מקום אחר בהסכם זה:הבם במקרי

נעשו לאחר החתימה על הסכם זה ואשר היו ר ש, אשינויים בחוק כהגדרתו לעילעקב  .13.1

על ומהותי המשפיעים באופן ישיר ובלתי צפויים במועד החתימה על הסכם זה, 

יות נוספות לבצע פעולות מהותיידרשו הצדדים להסכם זה הפרויקט ואשר בעקבותם 

במקרה כאמור  .לבצע טרם השינוי בדין כאמור יםצריכ ושלא הי, לשם ביצוע הפרויקט

יוחלט בהסכמת הצדדים על תקופת ההארכה בהתחשב בנסיבות וככל שהצדדים לא 

יגיעו להסכמה תקבע התקופה על ידי היועץ הטכני, אשר יידרש להעביר בכתב את 

לעמוד  רשותהה לוח הזמנים באופן שימנע ממובהר, כי בכל מקרה לא ישתנ קביעתו.

 בלוחות הזמנים הקבועים על ידי הרשויות לצורך חיבור המתקן לרשת החשמל כדין.
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 רשותבהסכם זה, ישלם הספק לבגין כל יום של איחור בלוחות הזמנים המפורטים  .13.2

בתוספת לכל אתר, שקלים חדשים(, שש מאות )במילים:  ₪ 600פיצוי קבוע, בסך של 

לכל סעד על פי הסכם זה ו/או  רשותשל ה הוזאת מבלי לגרוע מכל זכויותימע"מ כדין, 

 לקזז סכום זה מהתמורה.ת, אך לא חייבת, רשאיתהא  רשותהכל דין. 

 

 (Grid Tests-Off) בדיקות טרם חיבור לרשת החשמל .14

 .על השלמת הקמתו של המתקן רשותהספק יודיע בכתב ל .14.1

, (Off-Grid Tests) יבצעו בדיקות למתקן טרם חיבורו לרשת החשמל רשותהספק וה .14.2

 הקמת המתקןכי לוודא  וזאת על מנתכאמור, ת הספק ממתן הודע עבודה ימי 7בתוך 

לתוכניות הביצוע המפורטות , ן נבנה בהתאם לחוק, למפרט הטכני, המתקהושלמה

להסכם זה  "ו"בנספח ולהוראות הסכם זה וניתן לחברו לרשת החשמל, וכמפורט 

 "(. בדיקות טרם חיבור" - )להלן

נציגי כל רשות מוסמכת הנדרשים על פי החוק להיות יהיו נוכחים בביצוע הבדיקות  .14.3

הספק, הצוות המקצועי של הספק ונציגי , נוסף על כל נציגי ע בדיקותנוכחים בביצו

 הרלוונטיים לעניין.  רשותה

, לשם ניתוח ועיון, תוצאות הבדיקותוליועץ הטכני את  רשותהספק יעביר, בכתב, ל .14.4

  .ממועד עריכת בדיקות אלה ימי עסקים 3בתוך 

יחתמו הצדדים יוכתרו בהצלחה, הבדיקות כאמור ככל שעם אישורו של היועץ הטכני ו .14.5

"(. למען הסר ספק, אין בחתימת אישור סיום התקנה" - על אישור סיום התקנה )להלן

 רשותלרשות היד על העברת הבעלות במתקן הצדדים על אישור סיום התקנה כדי להע

על פי הסכם זה, לרבות ביצוע כל בדיקה ובחינה היזם מחיוביו  כדי לשחרר אתו/או 

חרף האמור לעיל, האחריות כנדרש לצורך חיבור המתקן לרשת החשמל והפעלתו. 

 . רשותהביטוחית בגין המתקן תועבר ל

חיבור לחח"י בדבר  רשותודיע המייד עם סיום החתימה על אישור סיום ההתקנה, ת .14.6

 המתקן לרשת החשמל, ותפעל לביצוע בדיקות הקבלה כמפורט להלן.

 

 (Grid Tests-On)בדיקות לאחר חיבור לרשת החשמל  .15

 45בת  הרצהתחל תקופת חיבור המתקן לרשת החשמל על ידי חח"י כדין, מייד עם  .15.1

 כהגדרתה לעיל, במהלכה יבוצעו בדיקות הקבלה.ימים 

ניטור של , הניתוח והמעקבהבקרה, המערך יחד עם עובדי היועץ הטכני, ו רשותנציגי ה .15.2

על מנת לוודא וזאת , הרצהתקופת הבמהלך בדיקות קבלה יערכו הספק, כמוגדר לעיל, 

תפקוד תפעולי של המתקן בהתאם לדרישות הדין ו/או רשות החשמל ו/או חברת 

להסכם זה )להלן  בנספח "ז" , כאמורהוראות הסכם זהי והחשמל ו/או למפרט הטכנ

 (."בדיקות הקבלה" -

ותוצאות עם אישורו של היועץ הטכני וככל שבדיקות הקבלה , הרצהבסיום תקופת ה .15.3

 - )להלןיחתמו הצדדים על אישור בדיקות הקבלה יוכתרו בהצלחה, כאמור הניטור 

פק יידרש הס(. מובהר ומוסכם בין הצדדים כי ממועד זה לא אישור בדיקות הקבלה""
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נדרש על פי הסכם סוכם אחרת, בכתב ו/או להיות נוכח באתר אלא אם  ואו מי מטעמו/

 ו/או רשות מוסמכת.  זה ו/או הדין

  

 בדיקות חוזרות .16

לרשת החשמל ו/או במהלך הבדיקות לאחר במהלך בדיקות טרם חיבור ככל שיימצא,  .16.1

ו/או שגיאה ו/או אי סטייה ו/או ליקויים חיבור לרשת החשמל, כי קיימים פערים ו/או 

התאמה הנוגעים לטיב העבודה ו/או לטיב החומרים ו/או לסוג החומרים ו/או לאופן 

ו/או כשלים בביצוע  מונעים תפקוד תפעולי תקין של המתקן, אשר ביצוע העבודות

בטח מהמערכת בהתייחס ליחס הביצועים המו רשותהבדיקות ו/או פערים לרעת ה

אזי הספק יפעל, על חשבונו, , עץ הטכני מתוצאות המערכתו/או אי שביעות רצון של היו

ל העבודות לכימי עבודה ולביצוע  10לתיקון כלל הליקויים בתוך פרק זמן שלא יעלה על 

, בהתאם רשותהחוזרות של ההנדרשות על מנת שהמתקנים יעמדו בהצלחה בבדיקות 

 לנדרש בחוזה ובנספח הטכני.  

צמה את הזכות להאריך את פרק הזמן דלעיל, שומרת לע רשותחרף האמור לעיל, ה .16.2

תודיע לספק  רשותה .נדרש פרק זמן ארוך יותר לתיקון הליקוייםוזאת ככל שלדעתה 

 על פרק זמן סביר להשלמת התיקונים.  

על השלמת , בכתב, וליועץ הטכני רשותהספק לודיע יעם השלמת תיקון הליקויים,  .16.3

התיקונים, דו"חות בדיקה, תעודות , בצירוף הסברים על מהות תיקון הליקויים

 חוזרות.  בדיקות הקבלה ואישורים, לשם עריכת 

מוסכם כי טרם אישורו של היועץ הטכני למסמכים ולתוצאות הבדיקה שהועברו אליו  .16.4

וטרם שביעות רצונו המלאה מדו"חות הבדיקה ומהפתרונות שניתנו על ידי  מהספק,

 בדיקת קבלה חוזרת. הספק, לא תתבצע 

שאינם תגלו ליקויים, או במידה שיתגלו ליקויים ילא ככל שבבדיקת הקבלה החוזרת  .16.5

מובהר, למען הסר כל ספק, . רשותליועבר המתקן מהותיים לדעת היועץ הטכני, אזי 

הספק מאחריותו לתיקון הליקויים אינו פוטר את  רשותכי קבלת המתקן לרשות ה

 כני.שנתגלו, ואלה יושלמו בהתאם לדרישת היועץ הט

ו/או כשלים  ליקויים המונעים תפקוד תפעולי תקין של המתקןככל שיתגלו פערים ו/או  .16.6

בהתייחס ליחס הביצועים המובטח  רשותבביצוע הבדיקות ו/או פערים לרעת ה

מהמערכת ו/או אי שביעות רצון של היועץ הטכני מתוצאות המערכת, אשר לא תוקנו 

ובהתייחס להסכם זה על כל  רשותה ו/או הושלמו על ידי הספק, בהתאם לדרישת

שאז תתבצע השבה להביא הסכם זה לידי ביטולו המוחלט,  רשותנספחיו, אזי רשאית ה

סעד המגיע למזמין על פי תרופה ולכל הדדית מלאה בין הצדדים וזאת בנוסף לכל 

 הסכם זה ו/או הדין.

 

 רשותלהעברת המתקן  .17

חתימת הצדדים על אישור בדיקות ממועד  עסקים ימי)חמישה עשר(  15-לא יאוחר מ .17.1

מדידות, השרטוטים, התשריטים, התכניות, האת כל  רשותהספק למסור הקבלה, י

הרישיונות והאישורים מחח"י, רשות החשמל את רישיונות, האישורים וההיתרים, ה
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התקשרות עם חח"י בקשר עם המתקן והחשמל וה הזמנההמסמכי וקמ"ט חשמל, את 

אישורי הוועדה את אישורי מהנדס החשמל, אישורי הקונסטרוקטור, , המופק ממנו

אישורי אישורי חשמלאי בודק, לתכנון ובניה, העתקי חשבון החשמל של המבנה, 

הדו"חות, , GIS, נתוני Made-Asאת התכניות , אישורי בודק קרינהממונה הבטיחות, 

טכניים, הסמכים מהו, המפרטים הוראותהמחשב, היישומי החישובים, חוות הדעת, 

בדיקה הנהלי את  ,למתקן ולמערכותיו תיקי המתקנים והציוד, הוראות הפעלה

, כתבי האחריותטכניים, הפרוספקטים צילומים, ה ,תרשימי זרימהאת תחזוקה, הו

, את הסיסמאות, שמות אלקטרוניותהמכאניות והתכניות החיווט, התכנית 

טלפונים של מוקדי , לכל מערכות הניטור, השידור והמידע קודי ההפעלההמשתמשים ו

התמיכה של יצרני הציוד שהותקן באתר, את המפתחות למתקנים, לארונות החשמל, 

אחר כל חומר , לפיהן בוצעו העבודות וכל מסמך ו/או חומר אחרלממירים וכיוצ"ב 

ותים על במסגרת מתן השיר כל קבלן שירותים אחר, המועסקאו בידי  י הספקשביד

 ובין אם לאו. רשותהספק, בין שביקשה זאת ה ידי

ר התקבלו מובהר ומוסכם כי כל עיכוב במסירת הרישיונות והאישורים אש, עם זאת .17.2

כל גורם נדרש /או קמ"ט חשמל ו/אוו רשות החשמלו/או  עד מועד הודעה זו מחח"י

כל אחריות נוספת ולא יהווה  הספקלא יטיל על  הספק, מחדל שלמאחר, אשר אינו נובע 

 חוזה זה.  הפרה של 

, באשר לניהול ו/או מהיצרן הדרכה מהספק ו/או ממי מטעמו רשותהתקבל בנוסף לכך,  .17.3

מטעם  אנשי המקצוע המומחיםולתפעולו התקין של המתקן. הדרכה זו תבוצע על ידי 

-פחת מ. משך זמן ההדרכה לא ירשותהספק, ותבוצע במועד ובמקום שתורה עליהם ה

 שעות עבור כל מתקן. 2

את כל הנדרש על פי סעיף זה לעיל, ולכל המאוחר בתוך  רשותהספק למסור יבמועד בו  .17.4

, לספק בכתב כי קיבלה לידיה את המתקן רשותתודיע הממועד זה, ימי עבודה שלושה 

וכי הסיכונים הכרוכים במתקן, מלבד הסיכונים הנובעים מפעולות תחזוקת הספק, 

  .רשותת הביטוחית, תעבור לוכן האחריו

 

 וביטוח ושיפוי בנזיקין  אחריות .18

 הקמהלתקופת התכנון והאחריות ושיפוי בנזיקין 

לפי הסכם זה העבודות האחריות הבלעדית עבור תכנון מוסכם בזה בין הצדדים כי  .18.1

לתוכנית ו/או למסמכים הרשות של או הערותיה  ה, ולפיכך אישוריהספקתחול על 

הספק ו/או מי ידי -ו/או אשר הוכנו עלעבודות ביצוע התכנון ו/או אחרים הקשורים ב

כדי  הםמאחריותו המלאה הנ"ל ואין בהספק פי הסכם זה, לא ישחררו את -עלמטעמו 

אחריות כלשהי לטיב או איכות התכנון ו/או  הו/או על מי מטעמהרשות להטיל על 

 .ו/או העבודות ו/או להתאמתם למטרותיהם התוכניות או המסמכים האמורים

ו/או לצד לרשות אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו הספק  .18.2

 ןאינ ןאו בחלק ןבשלמותעבודות ו/או עקב כך שהכלשהו בקשר לעבודות שלישי 

 פי ההסכם.-עלהספק בהתאם להתחייבויות  תוכננות ו/או מבוצעותמ
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 עבודה ו/או היתר )המוקדם מבניהם( ועד מתן תעודת השלמהמיום מתן צו התחלת  .18.3

ו/או סיום ו/או מתן שירותים נלווים לרבות שירותי תחזוקה, בדק ואחריות )המאוחר 

, יהיה הספק אחראי לשמירת העבודות מבניהם( )להלן: "השירותים" ו/או "העבודות"(

ו/או התחלת ביצוע ואתר העבודות, לרבות לעבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה 

, ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק לעבודות וכל מי מטעמו העבודות על ידי הספק

ו/או לאתר העבודות מסיבה כלשהי יהיה על הספק לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם 

האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות במצב תקין וראוי לשימוש 

 מתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה.וה  הרשותולשביעות רצון 

כתוצאה בשל התקנת המערכת הסולארית,הספק יהיה אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו  .18.4

מחדירת מים לרבות מגשמים, לרבות כתוצאה מאיטום לקוי, תכנון לקוי, עבודה 

 לקויה וחומרים לקויים. 

תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הספק ו/או קבלני הסעיפים כאמור הוראות  .18.5

בדק תחזוקה, המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע עבודות 

 הבדק.האחריות  ו/או על ידם בתקופת ואחריות 

לקבל  רשותהבכל מקרה שהספק יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה, רשאית וזכאית  .18.6

שונה בכתב, פיצוים מלאים  עבור נזקים שלא תוקנו במועד מאת הספק, לפי דרישה רא

המוחלט שלא יתוקנו  הלפי שיקול דעת ההחליט רשותשהועבור נזקים  רשותה השקבע

 רשותהו/או שאינם ניתנים לתיקון, והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי 

 וקביעותה תהיינה סופיות.

קלקול  הפסד ו/או /או אבדן ו/אולכל נזק ו/או תקלה ו רשותההספק אחראי כלפי  .18.7

לרבות נזקים הנובעים ו/או הקשורים בין במישרין ובין בעקיפין תוך כדי ביצוע 

העבודות או בקשר עמן לרבות נזקים הנובעים מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או חוסר 

ו/או חוסר התאמתו לתקנים הנדרשים מן הציוד, אשר  רשותההתאמתו לדרישות 

ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או אנשים הנמצאים  רשותהיגרמו לגוף ו/או לרכוש של 

בגין ו/או בקשר עם העבודות ו/או לכל אובדן  במקום בצוע העבודות ו/או צד ג' כלשהו

של הספק ו/או  ו/או טעות ו/או השמטהאו מחדל ו/עקב מעשה ו/או נזק ו/או הפסד 

עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם. הספק מתחייב 

לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או את התלויים בהם בגין כל נזק כאמור לעיל שיגרם 

 להם.

ו/או מי  הספק אחראי בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרם עקב שגיאה מקצועית של הספק .18.8

הזנחה ו/או השמטה במעשה ו/או במחדל במילוי חובתו המקצועית  , טעות ו/אומטעמו

 חוסר או/במוצרים ו פגם או/ו ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים

 .מהמוצרים הנדרשים לתקנים התאמתם חוסר או/ו רשותה לדרישות התאמתם

ההתקשרות אחריותו של הספק תחול גם לגבי כל מקרה שיתגלה לאחר תום תקופת 

ו/או שירותים . אחריותו של הספק בגין האמור בסעיף זה תחול גם בגין זה חוזהעל פי 

 על ידי מי מטעמו או בשליחותו. בוצעושהעבודות 
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הספק אחראי, לכל נזק ו/או חבלה שיגרמו למתקני, רכוש ו/או ציוד  העירייה תוך כדי  .18.9

נים הנמצאים תחת פי הסכם זה ובכל זמן ציוד ומתק-ו/או בקשר עם מתן השירותים על

 השגחת הספק, והוא מתחייב להשלים כל אובדן ולתקן כל נזק, כאמור, ללא דיחוי.

לעובדיו, לו ו/או הספק אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג, לגוף ו/או לרכוש שיגרמו  .18.10

לקבלני משנה של הספק ועובדיהם, לשלוחי הספק ולכל מי שפועל בשמו ו/או מטעמו 

 /או בקשר עם ביצוע העבודה.תוך כדי ו/או עקב ו

למערכות ו/או הספק אחראי לכל אבדן, נזק או קלקול למכונות ו/או לציוד ו/או  .18.11

בקשר עם ביצוע ו/או באחריותו למתקנים מכל סוג ותאור הנמצאים בשימושו 

בכתב על  רשותות וזאת עד למסירתן המלאה והסופית של העבודות ואישור ההעבוד

 שביעות רצונה ותקינות המערכות. 

לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת בלעדית אחראי  ספקה .18.12

מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על 

/או הקלקול קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו

תקן את י ספקחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. הנגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכר

 רשות, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונה של הוהנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונ

 ספקושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול ברכוש שניזוק כאמור. על ה

 -המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת  לדאוג מראש לקבל מהרשויות

 .ו/או במקרקעין ו/או במגרש קרקעיים העוברים באתר העבודות

מאחריות לכל נזק  הי מטעממו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או  רשותההספק פוטר את  .18.13

פי הסכם זה -ו/או תאונה ו/או חבלה לגוף ו/או לרכוש שהם באחריותו של הספק על

 ין, למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון. ו/או על פי ד

 רשותמתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את ה ספקה .18.14

ו/או עובדיה ו/או שלוחיה בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם בקשר 

, ובלבד יות ואחרות בקשר לכךאחראי להם, לרבות הוצאות משפטספק לנזקים אשר ה

הודעת צד ג' באותה  והזדמנות להתגונן בתביעה כאמור או נשלחה אלי ספקתנה לשני

    תביעה.

 

 אחריות ושיפוי בנזיקין לתקופת התחזוקה וההפעלה

         

לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים  רשותאחראי כלפי ה הספק .18.15

  לספקו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או  רשותלהיגרם ל

בכל הנובע ו/או למתקנים  ו/או למערכת ו/או לשירותים וו/או ולמי מטעמ וו/או לעובדי

 ו/או כתוצאה ו/או בקשר לעבודות .

ו/או מי  הספק אחראי בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרם עקב שגיאה מקצועית של הספק .18.16

ו/או הזנחה ו/או השמטה במעשה ו/או במחדל במילוי חובתו המקצועית  , טעותמטעמו

 חוסר או/במוצרים ו פגם או/ו ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים

 .מהמוצרים הנדרשים לתקנים התאמתם חוסר או/ו הרשות לדרישות התאמתם

ההתקשרות אחריותו של הספק תחול גם לגבי כל מקרה שיתגלה לאחר תום תקופת 
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שירותים ו/או . אחריותו של הספק בגין האמור בסעיף זה תחול גם בגין זה חוזהעל פי 

 על ידי מי מטעמו או בשליחותו. בוצעושהעבודות 

לעבודה ו/או הוצאה אובדן ו/או נזק ו/או הפסד כל ל רשותהאחראי כלפי  לבדו  הספק .18.17

ובלה, הצבה, התקנה, או כתוצאה מתכנון, מהו/בקשר  לציוד ו/או למערכת ו/או 

שירותים ו/או  של המערכת  שמירהאספקה, חיבור לרשת החשמל, תחזוקה ו/או 

שנגרמו מחדירת מים לרבות מגשמים, כתוצאה מנזק לאיטום , לנזקים נלווים באתר

 .לקוי, תכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים

ותיאור הנמצא ו/או  לכל אבדן ו/או נזק ו/או קלקול לציוד מכל סוג הספק אחראי .18.18

ו/או  העבודות מטעמו לצורך ביצוע השירותים ו/או שהובא על ידי הספק ו/או על ידי מי

ו/או לכל אובדן תוצאתי  נשוא ההסכם  המשמש לצורך ביצוע השירותים ו/או העבודות 

 בקשר עם העבודות ו/או השירותים ו/או המערכת .

כל אחריות לגבי נזקים כאמור הספק פוטר את הרשות ואת הבאים מטעמה מכל מ .18.19

כל תביעה ו/או  ועלעל כל נזק שיגרם לה , הרשות את /או לפצות  ו לשפות ומתחייב 

הרשות לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות  שתחוייבדרישה ו/או כל סכום 

על כל דרישה ו/או תביעה כאמור הרשות תודיע לספק משפטיות ואחרות בקשר לכך .

 , ולהגן על הרשות מפניה , על חשבונו של הספק.להתגונןאפשר לו תו

והספק,  רשותההוגשה תביעה כלשהי, הקשורה להסכם זה ו/או הנובעת ממנו כנגד  .18.20

לחלק ו/או להתפשר ו/או  לא יהיה רשאי להסדירשהספק ביחד או לחוד, הרי שניהם 

 .רשותהמורשי החתימה מטעם או לשלם תביעה כזאת ללא אישור מראש ובכתב של ו/

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל  הספק רשאית לקזז מן התשלומים אשר  רשותה .18.21

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או  רשותסיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מה

מחמת  רשותכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו ל הספק מחדל שהם באחריותו של 

 מור לעיל.כא הספק מעשה או מחדל שהם באחריותו של 

  ביטוח

על פי הסכם זה   וההקמה התכנון לתקופתכאמור לעיל   הספקלהבטחת אחריותו של  .18.22

לערוך ולקיים על  הספקועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב 

וההקמה, שסיומה באישור הרשות על השלמת  התכנוןחשבונו במשך כל תקופת 

של  יציאתושל הרשות בכתב ו/או  רצונההתקנת כל המתקנים ומסירתם לשביעות 

( ביטוחים המאוחרו/או סיום תקופת הבדק ו/או התחזוקה  )לפי  מהאתר הספק

כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים  ומתאימים להבטחת אחריות

המהווה חלק בלתי י"ד, נספח רטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, והתנאים המפו

 נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים לתקופת ההקמה"(. 

ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום   הספק .18.23

הנזכרים לעיל. המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים  הספקכדין בידי מבטחי 

במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם  רשותל הספקידי מבטחי -מסירת האישור חתום על

ישוב וימציא  הספקבתרופות בגין הפרת ההסכם.  רשותזה אשר הפרתו מזכה את ה

חלותו של הסכם זה, וזאת אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן 

  מהרשות.ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי 
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להבטחת אחריותו של הספק כאמור לעיל לעבודות ו/או לשירותים בקשר עם  התפעול   .18.24

והתחזוקה  ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב הספק לערוך 

ולקיים על חשבונו לכל אורך העבודות והשירותים  וכל עוד יש כלפיו אחריות על פי דין 

חת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו ביטוחים מתאימים להבט

, י"טנספח מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 

המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים לתקופת 

 התפעול  והתחזוקה  "(.

רת סיום עבודות ההקמה  או ימים  לפני מסי 14הספק  ימציא לרשות לא יאוחר מ  .18.25

המוקדם מבין המועדים,  את טופס האישור על קיום ביטוחי העבודות  –חלקן 

והשירותים  לתקופת התפעול והתחזוקה  חתום כדין בידי מבטחי הספק המורשים 

בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. הספק ישוב וימציא אישור ביטוח 

וח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך מיד עם תום תקופת הביט

 בקבלת דרישה כלשהי מהרשות.

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום  .18.26

על התאמת הביטוחים ולא יטילו  רשותלא יהוו אישור כלשהו מה רשותביטוחים ל

 הספקכדי לצמצם את אחריותו של  עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך

 פי כל דין.-פי הסכם זה או על-על

יערוך או יוודא שנערך, ביטוח כל כלי רכב המשמש במישרין או  הספק -ביטוח כלי רכב .18.27

בעקיפין לביצוע העבודות ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה 

ולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגב

 ₪ 600,000 -חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

למען הסר ספק מוסכם כי  וכן כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה.

המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים 

 ונעים מכל סוג.ממ

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך 

  ₪ 2,000,000-עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

 למקרה.

כל תקופה בה חבות המוצר בהספק יערוך ויקיים ביטוח  – ביטוח "אחריות  מוצר" .18.28

להימצא אחראי על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. עם חתימת ההסכם  הוא עשוי 

ימציא הספק לרשות את טופס האישור על קיום ביטוחים המעיד על ביצוע ביטוח 

" בהיקף כיסוי שלא יפחת מגבולות האחריות והתנאים המפורטים חבות המוצר"

ת  את טופס האישור בטופס האישור על קיום ביטוחים. הספק מתחייב להמציא לרשו

על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על 

שנים נוספות לאחר סיום העבודות ו/או  5הביטוח לעסוק בביטוח בישראל למשך 

המבנה, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד הרשות . המצאת טופס האישור 

 ם מבטחי הספק, מהווה תנאי מהותי בהסכם.על קיום ביטוחים חתום ותקין מטע

הספק יערוך ויקיים ביטוח אחריות מקצועית בכל  – ביטוח "אחריות מקצועית" .18.29

תקופה בה הוא עשוי להימצא אחראי על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. עם 
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חתימת ההסכם  ימציא הספק לרשות את טופס האישור על קיום ביטוחים המעיד על 

טוח "אחריות מקצועית" בהיקף כיסוי שלא יפחת מגבולות האחריות ביצוע בי

והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים. הספק מתחייב להמציא 

לרשות את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת 

פות לאחר שנים נוס 5רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל למשך 

סיום העבודות ו/או המבנה, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד הרשות . 

המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי הספק, מהווה 

 תנאי מהותי בהסכם.

לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות  הספק .18.30

 הביטוח. העצמיות הקבועות בפוליסות

 הספקלבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של  הספק .18.31

ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר 

יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם 

 נזקים. 

את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע מתחייב לשמור ולקיים  הספק .18.32

בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות 

לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת  רשותהביטוח. ולדרישת ה

 הצורך.

פק  , אחראי הסרשותאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות ה הספקהפר  .18.33

על כל נזק כספי  רשותלנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי ה

 ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.

לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל   הספקעל  .18.34

 חוק אחר הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים.

מעיקרי ההסכם  והסכם זה הינבלהלן   זה  ונספח הביטוח  המפורט ביטוחסעיף  .18.35

  והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 

 

 

 אחריות טיב .19

 :תקופת האחריות .19.1

על כלל חלקיו, אחריות המתקן, בגין כוללת אחריות  רשותלעניק ספק יה .19.1.1

אחריות כוללת וו/או על ידי מי מטעמו  והעבודות שבוצעו על ידכוללת עבור 

ממועד מסירת , החל חודשים 24 תקופה שלשל המתקן, לההתקנה בגין 

ובמקרה של מימוש האופציה על פי  רשותהההודעה על קבלת המתקן על ידי 

חודשים ממועד מסירת  36הסכם התחזוקה אזי גם לתקופת האופציה ובסה"כ 

 "(. תקופת האחריות" - )להלן רשותהי ההודעה על קבלת המתקן על יד
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תקופת האחריות בגין החלק המתוקן ו/או המוחלף תהיה עד לתום תקופת  .19.1.2

חודשים ממועד התיקון ו/או  18האחריות כאמור לעיל או תהיה לתקופה של 

  החלק כיאות, לפי המאוחר מביניהם.החלפת 

ו/או  את כל הפגמים, יתקן מתחייב כי במהלך תקופת האחריותהספק  .19.1.3

ם שיתגלו, יחליף ו/או ישפץ את המערכת התקלות ו/או הליקויים ו/או הפערי

יוביל ציוד, אביזרים, מכשירי עזר ורכיבים, כולה או את כל אחד מרכיביה, 

יסיר, יפרק ויפנה ציוד ורכיבים שאינם תקינים, ירכיב ויוסיף חלקים ורכיבים 

ועל  ועל אחריותויבצע עבודות נוספות במתקן ובסביבתו, נוספים ככל שנדרש, 

או מהיועץ הטכני )לפי  רשותמייד עם קבלת הודעה מה ,ו המלאחשבונ

 התנאים הבאים:אחד מ, ובלבד שהתקיימו המוקדם מביניהם(

הפגמים אינם תוצאה של חיבור המתקן ו/או חיבור מוצר למתקן  .19.1.3.1

היועץ ואשר לא אושר על ידי  וו/או מי מטעמהספק ידי-שלא על

 בכתבהטכני 

קה ו/או תפעול של הפגמים אינם תוצאה של שימוש ו/או תחזו .19.1.3.2

שבוצעו בניגוד להוראות  רשותההמתקן או איזה מרכיביו על ידי 

על ידי הספק,  בכתב רשותובניגוד להוראות שנמסרו ל השימוש

 .לתקלה ו/או לפגם במתקןהגורם ובלבד שהחריגה כאמור היא 

הכשלים לא נגרמו באופן ישיר על ידי התקלות ו/או או ו/הפגמים  .19.1.3.3

ם שהמתקן אינו מתוכנן לעמוד בהם על פי גורמי נזק חיצוניי

ו/או הספק הוראות היצרן ושאינם נגרמו בשל מעשה ו/או מחדל של 

לרבות ליקוי בהתקנה ו/או בחיבור והם: אש, רעידות  ומי מטעמ

אדמה, ברקים, שברים או סדקים כתוצאה מהפעלת לחץ או זעזוע 

, ובלבד רשותההנעשה בזדון על ידי  חיצוני או פגיעת עצם זר כלשהו,

 ו/או מי מטעמה. רשותהשלא נגרמו בשל מעשה או מחדל של 

על אף האמור לעיל, מובהר כי המערכת מאופיינת ומתוכננת לפעול  .19.1.3.4

ולעמוד בעומסי מזג אוויר קיצוני, של שלגים ורוחות עזות; כל טענה 

תדחה,  –בדבר היעדר אחריות בגין פגעי מזג אוויר ו/או כח עליון 

את כל ל האחריות על הספק ויהיה עליו לתקן ובמקרה זה תחו

ו/או התקלות ו/או הליקויים ו/או הפערים שיתגלו, להחליף  הפגמים

ו/או לשפץ את המערכת כולה או את כל אחד מרכיביה, ולבצע 

 עבודות נוספות במתקן, באתר ובסביבתם.

מבלי לגרוע מהאחריות הכוללת, השלמה והמלאה של הספק כאמור לעיל,  .19.1.4

פרטי הקשר המלאים עם את בכתב, , רשותלידי הלהמציא הספק  מתחייב

כתבי האחריות, מקוריים וחתומים בחותמת ובחתימת היצרנים ואת 

, רשותהיצרנים, אשר יונפקו ו/או יוצאו הן על שם הספק והן על שם ה

 כדלקמן:

)עשר( שנים; אחריות  10אחריות מוצר  –פאנלים  .19.1.4.1

( למעט בלי)אך  לרבות, )עשרים וחמש( שנה 25תפוקה 
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 ולרבות שנים 20 של לטווח לינארית לתפוקה לאחריות

; אחריות עבור הפאנלים חלה על בינלאומי ביטוחי לכיסוי

יצרן הפאנלים בהתאם לכתב האחריות של והחברה 

ידי יצרן הפאנלים ותהא בתוקף -הפאנלים אשר סופקו על

לתקופת האחריות הנקובה בתעודת האחריות מטעם 

הפאנלים, והמזמין יהיה רשאי לפנות בכל הנוגע יצרן 

לכתב האחריות ולמימושו ישירות לחברה ו/או ליצרן 

 הפאנלים לפי שיקול דעתו הבלעדי.

)עשר( שנים )ממירי  10אחריות מוצר  –ממירים  .19.1.4.2

KACO/SMA/ABB;)ממירי Solar-Edge 20אחריות ל 

 החברה)עשרים( שנים.  אחריות עבור הממירים חלה על 

ן הממירים בהתאם לכתב האחריות של הממירים יצרו

ותהא בתוקף לתקופת האחריות הנקובה בתעודת 

האחריות מטעם יצרן הממירים, והמזמין יהיה רשאי 

לפנות בכל הנוגע לכתב האחריות ולמימושו ישירות 

 לחברה ו/או ליצרן הממירים לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

 שנים.)עשרים(  20אחריות למשך  -קונסטרוקציה  .19.1.4.3

 .שנים)חמש(  5לאיטום הגגות למשך  אחריות .19.1.4.4

כל מקרה בו לא תוכר אחריות יצרן בשל מעשה ו/או הספק מצהיר ומתחייב כי  .19.1.5

 רשותהאחריות כלפי מלוא הבהספק , ישא הספק ו/או של מי מטעמומחדל של 

נזק שנגרמו למערכת כל ו/או ו/או כל תקלה כל פגם , ויתקן באופן ישיר

  .נושא בו בשל כךושהיצרן איננו 

 סייעיבכך ו הספק יטפלצורך להפעיל איזה מכתבי האחריות לעיל,  עלהככל שי .19.1.6

  ו של הספק.ועל חשבונ ואחריותבאופן מהיר ויעיל ככל הניתן, על , רשותל

צע ותמשיך לחול במקרה בו תבהספק מוסכם בזאת כי אחריות בכל מקרה  .19.1.7

, רשותהשל  הול דעתלפי שיקהספק, התחזוקה על ידי גורם אחר שאינו 

 .הספק בגין הפרה של, רשותעל ידי הבמקרים בהם בוטל הסכם התחזוקה 

 :האחריות מימוש .19.2

 אחריות פגמים המצויים תחת אחריותהתגלו במהלך תקופת הבמידה ש .19.2.1

של  , באמצעות הדוא"ללתיקון הפגמיםלספק דרישה  רשותהספק, תמסור ה

 "(. כתב הדרישה" - )להלן בסעיף זה הספק

האחריות על הציוד בתקופת אחריות הטיב, תחול על הספק, במסגרת  .19.2.2

לאחר תום תקופת אחריות . ועל פי הדיןאחריותו על פי הוראות הסכם זה 

ישירות ליצרן למימוש אחריותו על תפנה  רשותוההטיב, תחול אחריות היצרן, 

 לה מהספק. פי כתבי האחריות שנמסרו 

ספק, יבצע הספק בדיקה וינקוט בכל האמצעים עם מסירת כתב הדרישה ל .19.2.3

, עד באופן זמניהתקלה ו/או הפגם, , ולכל הפחות לצמצום הנדרשים לתיקון

ו הצדדים אחד לשני, גישה מלאה . במסגרת זאת, יאפשרלביצוע תיקון קבוע
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תקן בו נטי לחלק במלווררישום ותיעוד תוצאות בדיקה, מידע, וחופשית לכל 

 . נתגלו הפגמים

את הפגמים א כי קיימים פגמים ו/או תקלות, אזי באחריות הספק לתקן נמצ .19.2.4

, לרבות הובלה, פירוק, הרכבה, איטום, חליף את החלקים הפגומיםלהו/או 

כלל בצע את לחלקי חילוף, הוצאת אישורים והיתרים, וציוד וחיבור חיבור 

יידי, על מנת להביא את המתקן, באופן מ, והעבודות הנדרשות על חשבונומלוא 

 .רשותהובתאום עם לתפוקה מלאה בהתאם למפרט הטכני, 

 :בתקופת ההרצה תקלותאיתור וטיפול ב .19.2.5

שעות  8הספק מתחייב לאתר ולנטר תקלה משביתה במתקן, בתוך  .19.2.5.1

לכל היותר, מהתרחשות התקלה. דיווח על התקלה יועבר באופן 

 , בעל פה ובאמצעות הדואר האלקטרוני. רשותמיידי לנציג ה

שעות  24הספק יסיים את הטיפול בתקלה המשביתה בתוך 

 מהתרחשותה וישיב את המתקן לתפקודו המלא והתקין.

כל תקלה, פגם, נזק, ליקוי וכיו"ב   –" לעניין זה תקלה משביתה"

 50%-מעבר לבשעות היום, המפחיתה את תפוקת המתקן 

 , או תקלת בטיחות באתר.  מהתפוקה היומית

 24במתקן, בתוך משמעותית לנטר תקלה הספק מתחייב לאתר ו .19.2.5.2

שעות לכל היותר, מהתרחשות התקלה. דיווח על התקלה יועבר 

 , בעל פה ובאמצעות הדואר האלקטרוני. רשותבאופן מיידי לנציג ה

שעות  48בתוך המשמעותית הספק יסיים את הטיפול בתקלה 

 מהתרחשותה וישיב את המתקן לתפקודו המלא והתקין.

כל תקלה, פגם, נזק, ליקוי   –" לעניין זה משמעותיתתקלה "

 15% -מעבר לבשעות היום, וכיו"ב המפחיתה את תפוקת המתקן 

   מהתפוקה היומית.

שעות  48הספק מתחייב לאתר ולנטר תקלה קלה במתקן, בתוך  .19.2.5.3

לכל היותר, מהתרחשות התקלה. דיווח על התקלה יועבר באופן 

 אר האלקטרוני. , בעל פה ובאמצעות הדורשותמיידי לנציג ה

שעות  96הספק יסיים את הטיפול בתקלה הקלה בתוך 

 מהתרחשותה וישיב את המתקן לתפקודו המלא והתקין.

כל תקלה, פגם, נזק, ליקוי וכיו"ב   –" לעניין זה תקלה קלה"

מהתפוקה  15%מפחיתה את תפוקת המתקן בשעות היום, עד ה

אבדן קשר ו/או  ובכלל זה היומית, או כל תקלה, פגם, נזק, ליקוי

תמסורת ו/או תקשורת ו/או שידור חלקי של נתון כלשהו מנתוני 

 המערכת הנאגרים, מכל סיבה שהיא. 

ככל שיבוצעו על ידי הספק עבודות תיקון כלשהן במתקן, ימציא הספק  .19.2.6

דו"ח אשר יכלול את הפרטים הבאים: תאריך ושעת ההודעה על  רשותל

התקלה; מיקום התקלה, מיקום המתקן, תיאור התקלה ואופן הטיפול בה; 

זהות הגורמים שטיפלו בתקלה; תאריך ושעת תיקון התקלה וכן, תאריך 

 ושעת חידוש פעולת המתקן.
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טרם  , אולםכאמור לעיל חלפו המועדים לסיום הטיפול באחריות הספק .19.2.7

מלא הושלמו התיקונים ו/או הוחלפו החלפים והמתקן טרם שב לתפקודו ה

)אך לא חייבת( לנקוט בכל הפעולות הנדרשות על  רשותרשאית התקין, וה

אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי באמצעות ספק התקלה מנת לפתור את 

ות כן מראש ובכתב, לעש על כוונתהה לספק הודיע רשותשהובלבד והמלא, 

  .הספקשל  על חשבונו ואחריותווהכל 

מוסכם על הצדדים כי במקרה של אי עמידת הספק בלוחות הזמנים , כןכמו  .19.2.8

 ח עליוןלתיקון התקלות לעיל, למעט במקרה בו עיכוב נבע מנסיבות של כו

 ו/או כתוצאה מתקלה סדרתית ובתנאי שיוכח שמדובר בתקלה סדרתית

 סטרינגעבור כל  יוםכל מע"מ לכולל  ₪ 250סך של ב רשותישפה הספק את ה

בגין  רשותהאו את מלוא ההפחתה בהכנסות , מושבת מושבת ו/או כל ממיר

על פי הגבוה ו/או למי מטעמה,  רשותשנגרם לכל נזק המתקן, או השבתת 

 . מביניהם, וזאת כפיצוי מוסכם מראש על ידי שני הצדדים

ככל שיתעורר צורך להחליף את הממירים ו/או הפאנלים ו/או להפעיל את  .19.2.9

האחריות שניתנה בגין הממירים או הפאנלים, הספק יפעל באופן מיידי 

ושוטף מול יצרני הממירים או הפאנלים אשר העניקו את האחריות כאמור 

עד למימושה בפועל של האחריות. בנוסף, ועל מנת לעמוד בהתחייבויותיה 

חלקי חילוף, ציוד, כלים ונות המתקנים, יחזיק הספק ברשותו מלאי של לזמי

להסכם זה, במטרה לצמצם, עד כמה שניתן, את פרקי י"ז נספח בכמפורט 

הזמן של השבתת המתקנים במהלך ביצוע עבודות ותיקונים בהתאם 

 לאחריות הממירים והפאנלים והוראות הסכם זה.

שלים הספק יחלקי החילוף, ככל שיעשה שימוש בחלקים מתוך מלאי  .19.2.10

לכל , חלקי החילוף כך שיהיה שלם ויכיל במהירות האפשרית את מלאי

 הסכם זה. באת החלקים המפורטים , הפחות

על אף כל האמור בהסכם זה, בקרות איזה מן המקרים הבאים, יינתנו  .19.2.11

, על פי התעריפון הרגיל של הספק: רשותשירותי הספק כנגד תשלום מה

ם במתקן נגרם עקב שימוש הנוגד את הוראות הספק ו/או התקלה ו/או הפג

היצרן; הקלקול במתקן נגרם על ידי כח עליון; התקלה ו/או הפגם במתקן 

נגרם עקב ביצוע שינויים ו/או תיקונים בשילוב מתקן במערך החשמל של 

או הספק בכתב ומראש;  רשותידי ה-בידי מי שלא הוסמך לכך על רשותה

הקלקול ו/או התקלה במתקן היצור נגרמו באופן ישיר ובלעדי על ידי תקלה 

; הקלקול ו/או התקלה במתקן נגרמו רשותאו הפרעה ברשת החשמל של ה

או על ידי מי מטעמה; נגנב רכיב כלשהו מרכיבי מתקן  רשותבזדון, על ידי ה

ל סיבה אשר אינה כלולה היצור; או במידה שיתברר, כי התקלה נובעת מכ

 באחריות.

 

  התחייבות לעמידה ביחס ביצועים .20

כי ביצועי המתקן בכל שנה בתקופה שבין תחילת ההפעלה  רשותכלפי ה מתחייבהספק  .20.1

המסחרית, קרי חיבור המתקן לרשת החשמל כדין והפעלת המתקן על פי ההסדרה 
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הדין והוראות הסכם זה של המתקן ועד למועד האחרון של תקופת אחריות הטיב לא 

יחס הביצועים להסכם זה )" בנספח "ח"ייפלו מיחס הביצועים המובטח המפורט 

  "(.המובטח

, בתקופה הרלוונטית יחס הביצועים המחושב יפחת מיחס הביצועים המובטחבאם  .20.2

 בנספח "ח"כאמור  ביחס הביצועים כאמור,עמידה -פיצויים על אי רשותהספק לישלם 

 .על פי הסכם זה ו/או הדין הספקוזאת מבלי לגרוע מכל פיצוי ו/או תשלום החל על 

 

 שינויים ותוספות .21

להציע שינויים בעבודות, בתכניות הביצוע המפורטות, בכתב )אך לא חייבים( הצדדים רשאים 

ויים המוצעים, תיחתם על ידי הצדדים הכמויות ובמפרט הטכני, וככל שהצד האחר יסכים לשינ

ספק הוראת שינוי עבודות במסגרתה יפורטו השינוי המוסכם, התאמת התמורה המשולמת ל

שבכל מקרה לא ישונה , ובלבד בגין העבודות, התאמת לוח הזמנים וכל התאמה רלבנטית אחרת

שויות לצורך לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים על ידי הר רשותהלוח הזמנים באופן שימנע מ

  חיבור המתקן לרשת החשמל. 

 

 ת יוערבו .22

 ערבות ביצוע:  .22.1

בנקאית ערבות  רשותהספק לבמועד חתימת הסכם ההתקשרות ימסור  .22.1.1

וניתנת, על פי , רשותלטובת הערוכה , בלתי מותניתבלתי חוזרת ואוטונומית, 

כל  רשותה , מבלי להטיל עלרשותצדדית של ה תנאיה, לחילוט על פי פניה חד

עשרה )במילים:  ₪ 10%-לבסך השווה , חובה להוכיח ו/או לנמק את דרישתה

מילוי מלא, כולל ומושלם של כל הבטחת שם לוזאת מהתמורה, ( אחוז

, במועדים הנקובים בהסכם זה, בכל אתר זהעל פי הסכם הספק התחייבויות 

 . "(ערבות ביצוע" –)להלן 

חודשים  3תעמוד בתוקפה במשך כל תקופת ביצוע העבודות ועד הביצוע ערבות  .22.1.2

 .רשותהמועד מתן אישור קבלת המתקן על ידי לאחר 

או חלקה,  הכולערבות הביצוע, וככל שלא מומשה  בחלוף התקופה כאמור,  .22.1.3

, לספקערבות העל פי הסכם זה, תוחזר  ובהתחייבויותי הספק עמדובכפוף לכך ש

 הטיב. את ערבות הספק מ היבלק רשותבכפוף וכנגד לכך שה

הספק שלים יאו כל חלק ממנה, הביצוע ערבות תממש את  רשותבכל מקרה שה .22.1.4

את הסכום הנדרש על מיום עשיית השימוש בערבות הביצוע, ימי עבודה  7בתוך 

הביצוע לסכום המקורי שלה. השלמת ערבות הביצוע מנת להביא את ערבות 

 התמורה.כאמור בסעיף זה הינה תנאי לתשלום 

להסכם  המצורף "טוספח "נבהתאם ל, הביצוע ערבותימלא את נוסח הספק  .22.1.5

 .זה

לממש ו/או להפעיל את  העל כוונתלספק להודיע מראש  תלא מחויב רשותה .22.1.6

ערבות הביצוע. למעט האמור לעיל, חילוט ערבות הביצוע ו/או ערבות להבטחת 

תחזוקת המתקנים על ידי המשרד יבוצע רק לאחר שתינתן לקבלן התראה של 

 .ימים מראש בגין ההפרה, והוא לא תיקן את ההפרה 7
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 ערבות טיב:  .22.2

וכתנאי לביצוע התשלום , הלא מומששזו ככל , לספקכנגד השבת ערבות הביצוע  .22.2.1

, בלתי ערבות בנקאית אוטונומית רשותלהספק ימסור , בגין אבן הדרך האחרונה

וניתנת, על פי תנאיה, לחילוט על פי פניה , רשות, לטובת הבלתי מותניתחוזרת ו

כל חובה להוכיח ו/או לנמק את  רשותה , מבלי להטיל עלרשותצדדית של ה-חד

וזאת לשם מהתמורה, ( חמישה אחוז)במילים:  ₪ 5%-בסך השווה ל, דרישתה

בתקופת אחריות הטיב, וכן , ככל שיימצאו, הבטחת תיקוני פגמים בעבודות

 –הביצועים המובטח )להלן עמידה ביחס -להבטחת תשלום פיצויים בגין אי

 "(.ערבות טיב"

ערבות הטיב תעמוד בתקפה החל מיום _________ ולמשך _________  .22.2.2

 חודשים.

 .להסכם זה המצורף  "טזספח "נ בהתאם ל, הטיב ערבותימלא את נוסח  ספקה .22.2.3

 בלבד. הספק יחולו על, תיועלויות בקשר להעמדת הערבוומלוא הכי כל  .22.3

לעליה במדד המחירים לצרכן כפי שיפורסם על ידי הלשכה כל הערבויות יהיו צמודות  .22.4

 המרכזית לסטטיסטיקה כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום חתימת הסכם זה. 
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 תנאי התשלום התמורה ו .23

 הסופיתהכוללת, כתמורה המלאה, לספק  רשותהסך התמורה שתשולם על ידי  .23.1
בגין כל אתר  ,בקשר לכך והשלמה בגין הביצוע של כל היקף העבודות וכל העלויות

הינו בסך , על נספחיו וצרופותיו, על פי הסכם זה הספקוביצוע כל התחייבויות  בנפרד,
לפי החישוב הבא, סך של___________ מתוך התמורה לכל  ₪כולל של ________ 

)להלן: תחזוקה וך התמורה עבור קילוואט מותקן וסך של _____________ מת
 "התמורה"(. 

ממועד  ימים  45במועד התשלום, ותוך כדין התמורה תשולם בצירוף מע"מ כפי שיעורו  .23.2
 . רשותלידי ה מסירת חשבונית מס כדין

הספק מצהיר כי סכום התמורה הינו סופי ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות למזמין  .23.3
ה כפופה לאישור מראש ובכתב של המזמין, בהתאם כל תוספת לתמורה תהי בעניין זה.

 להצעת מחיר שיעביר הספק.

הקלדת חשבונות חשמל באתר מובהר ומוסכם, כי התמורה הקבוע לעיל מבוססת על  .23.4
)שלושים( יום  30אישור כניסה למכסה עד לא יאוחר מ חברת החשמל לישראל עבור

. ככל ויתקבל רשותור הה ולאחר הגשת תכנון ראשוני לאישילאחר ההודעה על הזכי
אישור הכניסה למכסה במועד מאוחר יותר, יעודכן סכום התמורה בהתאם להסכמות 

 לבין החברה. הרשות בין 

על ידי המזמין בתשלומים כמפורט  ספקתשולם ל )מלבד עלות התוספות( התמורה .23.5
תשלומי  ./ המחאה למוטב בלבד ספקלהלן, ובאמצעות העברות בנקאיות לחשבון ה

 :יבוצעו בהתאם לאבני הדרך הבאותספק התמורה ל

 התנאים המאפשרים את התשלום שם אבן הדרך שלב

אחוז 

מכלל 

 התמורה

אחוז 

 מצטבר

 א

סוך שלב 

תכנון ואישורו 

 על ידי היועץ

  הסכם חתום כדין על ידי שני

הצדדים והעברת ערבות הביצוע 

 על ידי הספק למזמין

  המזמיןע"י כדין צו עבודה חתום 

 אישור תכנון של כלל הגגות 

3% 3% 

 קונסטרוקציה ב

המזמין אישר את הקמת 

, הקונסטרוקציה ע"פ תכנית

הקונסטרוקציה מותקנת על גגות ו

 ן, ולאחר אישורים הנדרשיםהמזמי

במועד זה ישולמו התוספות בגין 

 התקנת סולמות והזזת מזגנים

7% 10% 

 פאנלים ג

.אישור עיגון הפאנלים לקונסטרוקציה

היועץ לעיגון הפאנלים בצורה תקינה. 

יום  34מיום אישור היועץ ועוד 

 קלאנדרי ישולם שלב זה.

55% 65% 

 ד

בדיקות טרם 

חיבור לרשת 

 החשמל

Off-Grid 

במועד סיום עבודות ההתקנה באתר 

תוצאות הבדיקות, ולאחר קבלת 

אישור המזמין אישור היועץ הטכני, 

 וחתימה על "אישור סיום התקנה" 

20% 85% 
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 ה

בדיקות לאחר 

חיבור לרשת 

 החשמל

On-Greed 

לאחר חיבור המערכת לרשת החשמל 

ע"י חח"י, בסיום תקופת ההרצה, 

לאחר אישורו של היועץ הטכני וככל 

שבדיקות הקבלה כאמור יוכתרו 

לרבות בדיקה אלקטרו בהצלחה, 

לאחר , מגנטית של אתר הממירים

אישור בדיקות "הצדדים על  חתימת

, ובכפוף למסירת תיק מתקן "הקבלה

ומסמכים מלאים, כנגד השבת ערבות 

 הביצוע לספק

במועד זה ישולמו התוספות בגין 

התקנת המונים,התקנת המערכת 

הסולארית וכן תוספות שאינן התקנת 

סולמות או הזזת מזגנים ואושרו על 

 ידי המזמין

15% 100% 

 

עם התגבשות תשלום מהתשלומים המפורטים לעיל, ישלח הספק למזמין חשבונית  .23.6
כל איחור בגין אותו תשלום, בליווי פירוט של מהות התשלום ושל החישוב שנעשה. 

ייחשבו  לספקבתשלום או אי תשלום של אחד מהתשלומים המפורטים בהסכם זה 
ממועד קבלת ם ימי עסקי 60כהפרה של הסכם זה. איחור בתשלום העולה על 

 יהווה הפרה יסודית. החשבונית הנ"ל אצל המזמין 

ישא בתשלומים, מסים, אגרות, היטלים, ותשלומי חובה ילא  ספקלמען הסר ספק, ה .23.7
אחרים קיימים או עתידיים הכרוכים בבקשת וקבלת האישורים מכל רשות מוסמכת 
אשר על פי חוק או לפי מהותם המזמין אחראי לבקש ולקבל לצורך בניית המתקנים, 

פגוע חיבורו לרשת החשמל, הפעלתו, יצור חשמל ומכירתו וכיוצ"ב )לרבות ומבלי ל
מכלליות האמור, היטל השבחה, היתר בניה, אגרות בניה, אשר יחולו באופן בלעדי על 

 .  (המזמין וישולמו על ידו ללא דיחוי

פי על  בגין כל רכיב שאינו חלק מהתמורה, כהגדרתה לעיל, יבוצע התשלוםמובהר, כי  .23.8
 תנאים שיסוכמו בין הצדדים בהסכמה

ורה ישולם רק לאחר שהיועץ הטכני אישר כי כל תשלום מתוך התממובהר ומוסכם  .23.9
בכתב את ביצוע אותה אבן דרך ובכפוף לכך שהתקיימו התנאים המפורטים בכל אבן 

 דרך רלבנטית. 

, ציוד בטיחות, ממירים, הנליםאפהכלים, ההציוד, זה מתקנים ובכלל על ההבעלות  .23.10
, רשותלידי ה ציוד הנדסי וכל ציוד, מתקן או אביזר שהותקן ו/או הוצב באתר, תועבר

נקי וחופשי מכל זכות אחרת של כל צד ג' שהוא, לרבות שעבוד, עיקול, משכון כשהם 
 במצב חדש ותקין ועומד בהוראות הדין ובתקנות הקיימות. םאו משכנתא וכשה

 תמחור חריגים .23.11

על אף כל האמור בהסכם זה, בקרות איזה מן המקרים הבאים, יינתנו  .23.11.1
מחירון דקל בניכוי הנחה של על פי , מהרשות שירותי הספק כנגד תשלום

%20 : 

נדרשת עבודה אשר לא לצורך הפעלת המתקן ו/או תפעולו התקין,  .23.11.2
של שימוש ו/או  תוצאה האינשותומחרה מראש ובכתב על ידי המזמין 
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תחזוקה ו/או תפעול של המתקן או איזה מרכיביו שבוצעו בניגוד 
  על ידי הרשות. כתבב ספקובניגוד להוראות שנמסרו ל להוראות השימוש

 

 עיכוב בביצוע התשלום .24

פיגורים בשיעור של ריבית חח"ד הסכם זה תחול ריבית ב הספקעל תשלומי  .24.1
 לפיגור.  שביעיההחל מהיום , ית על ידי בנק לאומי לישראל בע"מבחריגה הנגב

 מיסוי ותשלומי חובה .25

 הנובעים מן החתימה, האגרות וההיטלים על כל צד לשאת בתשלום המסים .25.1
והכניסה לתוקף של הסכם זה בהתאם להוראות הדין החל ולשאת באופן בלעדי 

ימה על הסכם זה וביצוע בהוצאות שלו שייגרמו לו בקשר עם המשא ומתן, החת
לא תישא בתשלומים, מסים, אגרות,  רשותהספק, כל למען הסר  הסכם זה.

קבלת היטלים, תשלומי חובה אחרים קיימים או עתידיים הכרוכים בבקשת ו
 האישורים מכל רשות מוסמכת.

 תרופות .26

 רשותית הרשא, שהיא סיבה מכל זה הסכם פי על מהתחייבויותיו באיזו הספק עמד לא .26.1

, והמוחלט הבלעדיהמלא,  הדעת שיקול לפי, ובכתב מראש בהתראה)אך לא חייבת(, 

, אחרים אמצעותעצמה ו/או בב העבודות את ולבצע לאלתר העבודות ביצוע את להפסיק

העומדות לה בהתאם להוראות  אחרות וזכויות ושיפוי לפיצוי רשותה בזכות לפגוע ומבלי

 הסכם זה ועל פי כל דין.

 כל עלוהן בדואר אלקטרוני,  פה בעל, באופן מיידי, הן רשותל להודיע מתחייב הקבלן .26.2

  .שהיא סיבה מכל, מקצתן או כולן, בהתחייבויותיו לעמוד יוכל לא כי מסתברת אפשרות

 פי על בהתחייבויותיו יעמוד לאשהספק  מקרה בכל לתרופותת זכאי היהת רשותה .26.3

 .שהיא סיבה מכל זה הסכם

 את כוללת לתרופות הזכות כי הצדדיםעל  מוסכם, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .26.4

 מביצוע כתוצאה שנגרם לנזק ערך שווה סכום לספק המגיעה מהתמורה להפחית הזכות

   זה הסכם לבטל רשותה זכות את; העבודות

 של זכותו את לשלול כדי זה בהסכם ואין מצטברות הן רשותל המוענקות התרופות .26.5

 .והסכם דין מכוח נוסף סעד כל או שיפוי, פיצוי, לקיזוז רשותה

 מוסכם פיצוי .26.6

, שלהלן המוסכמים הפיצויים סכומי מסכימים, מצהירים ומודיעים כי  הצדדים .26.6.1

 כריתת בעת מראש לצפותו שניתן הנזק את ומגלמים והגיוניים סבירים הינם

 :להלן כמפורט מההפרות כתוצאה ההסכם

 סכום הפיצוי המוסכם   ההפרה

החלפת מי מבין אנשי המקצוע, ללא אישור 

 כנדרש בהסכם רשותה
15,000 ₪  

בלוח הזמנים לעיגון הפאנלים אי עמידה 

 לקונסטרוקציה )שלב ד'(

לכל יום איחור, החל מהיום  ₪ 600

 השלישי לאיחור, לכל מתקן. 

אי עמידה בלוח הזמנים להשלמה מוצלחת של 

 בדיקות הקבלה ו/או לתיקון הליקויים )שלב ו'(

לכל יום איחור, החל מהיום  ₪ 600

 השלישי לאיחור, לכל מתקן 

 לכל מתקן מושבת  ₪ 600 אי עמידה בלוחות הזמנים לתיקון תקלות 
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על הסכומים האמורים לעיל יש להוסיף מע"מ, כשיעורו כדין, וכן הפרשי 

 הצמדה וריבית.

להשלים  יומהתחייבותאת הספק  ואלו לא ישחרסכומים מובהר כי תשלום  .26.6.2

   או מכל התחייבות אחרת לפי הסכם זה.ו/העבודה 

 

 העברת הסיכון .27

 על קבלת המתקן על ידיקבלת הודעה החל ממועד קבלת אישור תחילת העבודות ועד למועד 

רכיביו, ללרבות הביטוחי לאבדן ו/או נזק למתקן ו/או  ניםבמלוא הסיכוהספק , ישא רשותה

 . ות ולכל החומרים, הרכיבים והציודבאחריות לתיקון כל נזק שייגרם לעבודו

 

 ביטול ההתקשרות .28

להביא את ההסכם לידי גמר כולו או חלק ממנו תוך תקופת תהא רשאית  רשותה .28.1

 ימים מראש. 30כם, בהתראה בכתב של ההס

רשאית  רשות, תהא האו מי מטעמו הפרה יסודית את הוראות הסכם זהאם הפר הספק ו/ .28.2

על פי כל דין ועל פי הסכם זה, לבטל את ההסכם ללא  הבנוסף לזכויותי)אך לא חייבת(, 

הפרת תרופות בשל )אין באמור לעיל, כדי לגרוע בהוראות חוק החוזים . התראה מוקדמת

 .1970 - התשל"א(, חוזה

על פי כל דין  הבנוסף לזכויותירשאית )אך לא חייבת(,  רשותבנוסף לאמור לעיל, תהא ה .28.3

לבטל את ההסכם כולו או את חלקו, על פי שיקול דעתה המלא ועל פי הסכם זה, 

והבלעדי, באם לא ימלא הספק הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה, אשר ניתנה לו בכתב 

ימים והספק לא מילא ו/או השלים ו/או תיקן את הוראות  30. חלפו שותרעל ידי ה

 , בטל הסכם זה ללא צורך בהודעה נוספת.רשות, לשביעות רצונה המלא של הרשותה

לבטל את ההסכם, תהא רשאית )אך לא חייבת(  רשותמבלי לגרוע מכל האמור לעיל, ה .28.4

 בקרות אחד או יותר מן המקרים הבאים:

יכי פשיטת רגל ו/או פירוק ו/או חדל פירעון, קיבל צו כינוס בהליחל הספק אם  .28.4.1

נכסים או צו ניהול נכסים, נכנס להסדר נושים או מנהל עסקים תחת כינוס 

והמעשה נאמן או מנהל לטובת נושיו ו/או אם הוטלו עליו עיקולים מונה נכסים, 

 ימים;  45או האירוע כנגדו לא בוטל ו/או הוסר תוך 

באופן שיש , או על חלק ממנוהספק, י או קבוע, על רכושו של הוטל עיקול, זמנ .28.4.2

וביכולתו לספק את  באופן מהותי וישיר בפעילותו רשותהבו כדי לפגוע לדעת 

, או שנעשתה פעולת הוצאה לפועל לגבי כל רכושו השירותים נשואי הסכם זה

, בפעילותושל הקבלן, או חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי וישיר 

ימים,  21והספק לא הגיש בקשה לביטול העיקול או פעולת ההוצאה לפועל תוך 

  או שבקשתו זו נדחתה על ידי הרשויות המוסמכות.

 במקרה של פעולה בניגוד לחוקי, תקנות, צווי ו/או נהלי הבטיחות על ידי הספק. .28.4.3

בכל בוטל  אישור כניסה למכסה בהתאם להסדרה ולא ניתן להקים את המתקן  .28.4.4

 .ו/או קמ"ט חשמל הסדרה אחרת שהיא שתפורסם על ידי רשות החשמל
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 .רשותהללא קבלת אישור הספק, בוצע שינוי במבנה התאגידי של  .28.4.5

 במקרה שתהיה מניעה חוקית ו/או דרישה של רשות שלטונית מוסמכת. .28.4.6

 מיד לאחר ביטול ההסכם, מכל סיבה שהיא: .28.5

המצויים ברשותו בקשר עם למזמין את כל התוכניות והמסמכים הספק ימסור  .28.5.1

 העבודות ו/או הפרויקט.

דם ו/או גוף אחר, את המשך ביצוע העבודות לכל אתהא רשאית להעביר  רשותה .28.5.2

  המוחלט. ה המלא ולפי שיקול דעת

וציוד אשר בבעלותו חומרים יפנה מהאתר את עובדיו, קבלני המשנה שלו, הספק  .28.5.3

העבודות ו/או הפרויקט, וכן ו/או בבעלות מי מטעמו, אשר אינו מהווה חלק מן 

וישיב את  ,יפנה מהאתר את עודפי הפסולת והאשפה הנמצאים באתר וסביבתו

כשהוא נקי ופנוי מכל אדם ו/או חפץ ו/או זכות צד  רשותההחזקה באתר לידי 

 ג' כלשהי.

ללא לפיצוי מוסכם  רשותלא פינה הספק את האתר כאמור לעיל, תהיה זכאית ה .28.5.4

מובהר כי אין בתשלום פיצוי זה כדי  .לכל יום איחור ₪ 450הוכחת נזק בסך של 

 על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. רשותללפגוע בכל סעד ו/או תרופה הקיימת 

חובה לפצות את כל  רשותה, לא תהיה על רשותהידי  בכל מקרה של ביטול ההסכם על .28.6

מורה הקבועה מכל סוג ומין, למעט התתמורה או לשלם לו הספק ו/או את מי מטעמו ו/

 .ההסכםו של עד לביטולהספק בהסכם עבור השירותים שסיפק 

 

 זכויות עברתה .29

ל דרך שהיא לצד שלישי את להעביר, לשעבד למשכן בכ, להמחותהספק אינו רשאי  .29.1

, אלא אם ניתנה לכך הסכמת על פי הסכם זה, כולן או חלקן, וו/או התחייבויותי וזכויותי

כולן , לבצע את העבודות הספק רשאי, מראש ובכתב. ניתנה הסכמה כאמור, יהא רשותה

אולם לא יהיה בכך לשחרר אותו מחובותיו, , ובאמצעות קבלני משנה מטעמ, ו חלקןא

בגין כל פעולה ו/או מחדל ו/או רשלנות של קבלני משנה מאחריותו ומהתחייבויותיו 

 כל דין.  ועל פי הסכם זהעל פי כאמור ו/או מי מטעמם 

 הו/או חובותי הזכויותילשעבד ו/או למשכן ו/או להמחות ו/או למכור רשאית  רשותה .29.2

, בכפוף לכך שבמקרה של ה המלא, המוחלט והסופילפי הסכם זה, על פי שיקול דעת

המחאה או מכירה, הנמחה או הרוכש יקבלו על עצמם את מלוא ההתחייבויות המומחות 

ימציא הספק, באופן מיידי,  ,קרה של העברה כאמורבמ .ןיו/או הנמכרות, לפי העני

 באותם תנאים לטובת הנעבר., ערבויות חדשות

 

 מחלוקות מקצועיות .30

כל אחד , מוסכם , וככל שהצדדים לא הגיעו לפתרוןמקרה של מחלוקת בין הצדדיםכל ב .30.1

"( לשם פתרון המומחה" - י לבקש למנות מומחה מקצועי )להלןמהצדדים יהיה רשא

המחלוקת המקצועית. בקשה למינוי המומחה תפרט את הנושא המקצועי בקשר עם 

המחלוקת המקצועית ותכלול רשימה של לפחות שלושה אנשים שמוצע למנותם 
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כמומחים. מוסכם כי הצדדים יפגשו ויחליטו ביחד בנוגע למינוי המומחה מתוך כל 

 בקשה למינוי המומחה. ימים קלנדריים לאחר קבלת ה 5המוצעים בתוך 

יקבל החלטה בכתב, והצדדים מקבלים ומסכימים כי החלטתו של המומחה המומחה  .30.2

 תהיה סופית ומחייבת, ללא זכות ערעור ו/או השגה. 

 שכר טרחתו והוצאותיו של המומחה ישולמו על ידי הצדדים, בחלקים שווים.  .30.3

 

 זכויות יוצרים .31

שרטוטים, מדידות, היתרים, אישורים כל זכויות היוצרים על תכניות, תשריטים,  .31.1

ורישיונות, דו"חות, חישובים, חוות דעת, ספרות, יישומי מחשב, הוראות ומסמכים 

טכניים, מודלים, תיקי המתקנים והציוד, הוראות הפעלה, נהלי בדיקה ותחזוקה, 

תרשימי זרימה, צילומים, פרוספקטים טכניים, תכנית חיווט, תכניות מכאניות 

ת, ספרות, יישומי מחשב וכל חומר אחר אשר ייעשה בו שימוש ו/או יפותח ואלקטרוניו

בעצמו או על ידי קבלן משנה שלו, בכל מדיה קיימת  ספקו/או יירכש ו/או יותאם על ידי ה

מוותר בזאת ויהיה  ספקהבלעדי וה רשות"(, יהיו רכוש ההמסמכים" –או שתהיה )להלן 

 מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

זכאית לעשות במסמכים כל שימוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  רשותמובהר בזאת כי ה .31.2

 ספקובין היתר להעבירם לכל גורם שהוא ולכל מטרה, ללא כל צורך בבקשת רשות מה

 רה בגין השימוש האמור. ומבלי שיהיה זה זכאי לקבלת תמורה או תוספת תמו

מצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו,  ספקה .31.3

 במהלך ביצוע מחויבויותיו על פי חוזה זה. 

 רשותלא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות, תוכנות ובכל חומר שהוכן על ידי ה ספקה .31.4

ודות אחרות, אלא אם קיבל אישור לצרכי מתן השירותים, לצרכיו הפנימיים או לצרכי עב

 .רשותבכתב ומראש מה

בכל מקרה של תביעת צד ג'  רשותמתחייב, בהתחייבות בלתי חוזרת, לשפות את ה ספקה .31.5

בטענה כי המערכת מפרה זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ובלבד  רשותכנגד ה

 רשותה כנגדה. העל כל תביעה כאמור ותאפשר לו לנהל את ההגנ ספקתודיע ל רשותשה

כי החומרים נשואי התביעה יוחלפו בחומרים אחרים ש"ע שאינם  ספקרשאית לדרוש מה

 . ספקמפירים, על חשבונו המלא של ה

אינו רשאי לעשות כל שימוש במסמכים, באישורים, בהמלצות, בתעודות, במצגות,  ספקה .31.6

הסמליל )לוגו( של  פיזיים או דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט וכיוצ"ב, הנושאים את

 .  רשות, אלא באישור מראש של הרשותה

 סעיפים אלו יהיו בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן. .31.7

, לפי המוקדם ביניהן, יעביר רשותבתום ההתקשרות או מיד עם דרישתה הראשונית של ה .31.8

היתרים, האישורים את את כל התכניות, התשריטים, השרטוטים, המדידות, ה ספקה

והרישיונות, את הרישיונות והאישורים מחח"י, רשות החשמל וקמ"ט חשמל, את מסמכי 

ההזמנה וההתקשרות עם חח"י בקשר עם המתקן והחשמל המופק ממנו, את אישורי 

מהנדס החשמל, אישורי הקונסטרוקטור, אישורי הוועדה לתכנון ובניה, העתקי חשבון 

חשמלאי בודק, אישורי ממונה הבטיחות, אישורי בודק החשמל של המבנה, אישורי 

קרינה, הדו"חות, החישובים, חוות הדעת, יישומי המחשב, ההוראות, המפרטים 
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והמסמכים הטכניים, תיקי המתקנים והציוד, הוראות הפעלה למתקן ולמערכותיו, את 

כתבי נהלי הבדיקה והתחזוקה, את תרשימי זרימה, צילומים, הפרוספקטים הטכניים, 

האחריות, תכנית החיווט, התכניות המכאניות והאלקטרוניות, את הסיסמאות וקודי 

ההפעלה, וכל מסמך ו/או חומרים אחרים לפיהן בוצעו העבודות, וכל חומר אחר שבידו 

, לידי ספקאו בידי כל קבלן שירותים אחר, המועסק במסגרת מתן השירותים על ידי ה

  .רשותה

 

 סודיות  .32

(, מסמך, Know-How(, ידע )Informationמתחייב לשמור בסוד כל מידע ) ספקה .32.1

תכתובת, תוכנית, נתון, תמונה, וידאו, איור, ציור, תרשים, שרטוט, מדידה, מודל, 

אישור, היתר, חוזה, הסכם, חוות דעת, מספרי טלפונים ומספרי טלפון ניידים, כתובת 

ומי מחשב ויישומי טלפונים ניידים, למשלוח דואר, כתובת דוא"ל, קוד, סיסמא, ייש

ספרות מקצועית, הוראות ומסמכים טכניים, נהלים, תרשימי זרימה, פרוספקטים 

או למי מטעמו בקשר למתן  ספקאשר יגיע לידי ה רשותטכניים, וכן כל מידע אודות ה

"(, בין בכתב ובין בע"פ, בין אם באופן ישיר מידע סודי" –השירותים במכרז זה )להלן 

 ין אם בעקיפין, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן. וב

מתחייב לשמור בסוד מידע סודי שתגענה אליו עקב ביצוע מכרז זה וללא הרשאה  ספקה .32.2

 ספקלא ימסור מידע סודי כאמור לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלה. ה ספק, והרשותמה

מכרז זה על התחייבות מתחייב להחתים את כל עובדיו והמועסקים על ידו לצרכי 

 .רשותלשמירת סודיות, והעתק מהתחייבות זו תועבר ל

ידאג לאבטח את כל המידע הסודי המגיע אליו במסגרת מכרז זה, ימנע גישה  ספקה .32.3

ותקנות  1981 -למערכות ולמידע הסודי, ויפעל בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

עברת מידע בין גופים ציבוריים(, הגנת הפרטיות )תנאי אחזקת מידע ושמירתו וסדרי ה

 . 1986-התשמ"ו 

ו/או נאספו על ידו במסגרת מכרז זה מהווים "מאגר מידע"  ספקנתונים אשר הגיעו אל ה .32.4

ומשכך, בין היתר, האחריות לנוהל  1981-בהתאם להגדרת חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 

 . ספקרישומו, החזקתו והשימוש בו בהתאם לחוק, מוטלת על ה

, או במועד שתורה רשותיוודא השמדת כל המידע הסודי בתום ההתקשרות עם ה ספקה .32.5

 , לפי המוקדם מביניהם.רשותלו ה

 .  רשותיעסיק עובדים רק לאחר אישורו בכתב של קב"ט ה ספקה .32.6

 

 ייעוץ חיצוני .33

 ה.ועל חשבונ המטעמתהא רשאית, אך לא חייבת, למנות יועץ טכני,  רשותה .33.1.1

 נוכח בבדיקות המבוצעות על ידיהיה הוא רשאי להיות י ככל שימונה היועץ הטכני, .33.1.2

, וזאת בתיאום של הספקו/או במפעלי קבלני המשנה הספק באתר ו/או במתקני  הספק

 הספק, לפי העניין.ו/או עם קבלני המשנה מטעם הספק מראש עם 
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היועץ הטכני יפקח על התאמת ביצוע העבודות  לדרוש כיתהא רשאית  רשותה .33.1.3

מתחייב לשתף פעולה עם היועץ , והספק זה, המפרט הטכני והתוכניותלהוראות הסכם 

 דרש.ייככל ש, הטכני

היועץ הטכני יתריע על כל סטייה ו/או שגיאה ו/או ליקוי ו/או אי התאמה הנוגעים  .33.1.4

לטיב העבודה ו/או לטיב החומרים ו/או לסוג החומרים ו/או לאופן ביצוע העבודות 

 .הספקו/או לסדר ביצוע העבודות המוסכם בהסכם זה, בפני מנהל הפרויקט מטעם 

ת העבודה במקום ביצוע העבודות, וכן מתחייב לאפשר ליועץ הטכני לבקר בשעוהספק  .33.1.5

ו, ולשתף פעולה באופן ו/או עבורהספק בכל מקום אחר אשר בו נעשות עבודות על ידי 

 .מלא עמו

או מחדל ו/או ידיעתו של היועץ הטכני לא יהוו אישור לכל מעשה ו/מובהר כי נוכחותו  .33.1.6

ובהר, כי אין עוד מ .או בנספחיוו/, שיש בו כדי לסטות מהאמור בהסכם זה הספקשל 

 האחריות אשר אינה מוטלת עלי רשותהבקיומו של היועץ הטכני בכדי להוסיף על 

 .הבמפורש בהסכם זה או בכדי לגרוע באופן כלשהו מהתחייבויות ו/או אחריות

 

 ביקורת  .34

, או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים בכל עת, בין בתקופת רשותומבקר ה רשותגזבר ה .34.1

לקיים ביקורת אצל הספק בכל הקשור במתן השירות, או בתמורה  ההסכם ובין לאחריה,

 הכספית נשוא הסכם זה.

ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל, ייתכן ויכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של  .34.2

 הספק הקשורים למתן השירותים, והעתקתם. 

הספק מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל  .34.3

מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דו"חות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל 

 שישנם בידו. 

הספק מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם  .34.4

 ומצוי בידי צד שלישי.

 

 קיזוז .35

 .כל זכות קיזוז בקשר עם הסכם זה לא תעמודמו ו/או לקבלני המשנה מטעספק ל .35.1

ספק לפי הסכם זה, בגין כל חוב הקיים לתמורה שתשולם הזכות קיזוז מעומדת  שותרל .35.2

ת הודעה מפורטתמסור לספק  רשותשהעל פי הסכם זה, וזאת בכפוף לכך  רשותהכלפי 

לקזז מהמחיר ואת מהות החוב הנטען בגינו מבוצע  הבכתב, הכוללת את הסכום שבכוונת

 לפני הפעלת זכות קיזוז כאמור.לכל הפחות, מראש ימים  14קיזוז כאמור, 

 

 שונות .36

הקבוע במכרז, או  על החוזה או ההזמנה בתוך פרק הזמןת הזוכה אי חתיממובהר, כי  .36.1

 ., יהוו הפרת חוזה, לכל דבר וענייןרשותשתקבע ה בתוך פרק זמן סביר

לעכב את ביצוע  םרשאי םאינ מוו/או קבלני המשנה מטעהספק  מובהר ומוסכם כי .36.2

 .הסכם זה או כל חלק מהן בכל מקרה ותהעבודות נשוא
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או תשלחנה , תשלחנה בדואר רשום בכתב ותימסרנה בידיהיו הודעות לצורך הסכם זה  .36.3

 על פי מעני הצדדים הנקובים בכותרת הסכם זהדואר אלקטרוני, לפי בחירת הצדדים, ב

 ויראו כל הודעה שנמסרה או ,או לכל כתובת אחרת עליה יודיע צד למשנהו בכתב כאמור

 נשלחה כאמור כאילו נתקבלה על ידי נמענה כדלקמן: 

כעבור ארבעה ימי  -בעת מסירתה; )ב( אם נשלחה בדואר רשום  -)א( אם נמסרה ביד 

כעבור יום  –; )ג( אם נשלחה בדואר אלקטרוני עסקים מהמועד שנמסרה למשלוח כאמור

 עסקים אחד מהמועד שנשלח.

יה אך ורק הדין הישראלי. מוסכם בזאת כי הדין החל על ההתקשרות על פי חוזה זה יה .36.4

תהא סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת בירושלים ט פהמש לבתי

 בין הצדדים בקשר לביצועו של הסכם זה.

על  הסכם זהבחתימה על הסכם זה, מסכימים ומצהירים הצדדים, באופן בלתי חוזר, כי  .36.5

תוקף , ואין כל ההסכמות בין הצדדים לה את כלממצ ,והבהרותיו צרופותיוכל נספחיו, 

שניתנו קודם לחתימתו בנושאים , בכתב או בעל פה, או הבטחהו/לכל הצעה, מצג, סיכום 

 הקשורים באמור בהסכם זה.

בכתב בלבד ובחתימת שני הצדדים. שינוי יהיו כל שינוי או תיקון או ויתור להסכם זה  .36.6

 דים לא ייחשב כמחייב.או תיקון שלא בכתב וללא חתימת שני הצד

הסכמת אחד הצדדים לסטייה מתנאי ההסכם, לא תשמש תקדים, ואין ללמוד ממנה  .36.7

 .גזירה שווה למקרים אחרים

, מצהיר כי אין ולא יהיה לו, במהלך תקופת ההסכם, ניגוד עניינים מכל מין וסוגהספק  .36.8

להעמיד אותו קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין אחר שעלולים 

 .במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים

הימנעות של צד כלשהו מנקיטת פעולה במקרה של הפרת הסכם זה על ידי הצד האחר  .36.9

ממנה גזירה שווה לגבי ניתן ללמוד לא תתפרש כוויתור מצדו לגבי אותה הפרה ולא 

 הפרות אחרות דומות או שונות.

או מחדל העלול ליצור או לגרום ו/ימנעו מכל מעשה  ווכל מי מטעמ אומתחייב כי ההספק  .36.10

שונים באופן כלשהו מאלה המוגדרים בהסכם  רשותנו לבין האת הרושם, כי היחסים בי

זה. מוסכם כי אם בית משפט ו/או גורם מוסמך כלשהו יחליט, למרות כוונת הצדדים 

שפה י, אזי הו/או מי מטעמ שותרה, הנו עובד של וו/או כל מי מטעמהספק המפורשת, כי 

עקב כך, לרבות הוצאות שתגרם לה בכל הוצאה ואת כל מי מטעמה  רשותהספק את ה

 ר טרחה.משפטיות ושכ

לחתימת  ו"ממהבמהלך  רשותאינו מייצג ולא ייצג את ה ספקה "כמובהר בזאת כי ב .36.11

 הסכם זה.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

________________________ ________________________ 

 הספק  רשותה
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 אישורים שהתקבלו עד למועד חתימת הסכם זה" בנספח "
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 סקר גגות" גנספח "
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 לוח זמניםנספח "ד" 

 
 

  

 מצטבר לוח זמנים שלב

 0 0 הודעה על זכיה

 יום 21 יום 21 קבלת חומר תכנוני מהספק הזוכה

 יום 30 יום 9 "גגות קטניםהגשה למכסת "

 יום 42 יום 12 רשותאישור חומר תכנוני על ידי ה

 יום 56 יום 14 צו תחילת עבודה

 יום 154 יום On Grid 98עבודה על הגגות עד שלב 

 יום 199 יום 45 הרצהתקופת 

   מסירה
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 הסכם תחזוקה ותפעול נספח "ה"

 

 

 ____ביום _____ לחודש _______ לשנת ____ ב_______________שנערך ונחתם 

 

 עיריית יבנה בין 

 , יבנה3שדרות דואני, ת.ד. שכתובתה  

 באמצעות מורשי החתימה מטעמה

 ה"ה _____________ ת.ז. _____________  

 ה"ה _____________ ת.ז. _____________  

 מצד אחד     ( המזמין"או " "רשות"ה -)להלן  

 

 ___________________________חברת  לבין:

 ________________________________  

 ח.פ. _____________________________  

 __שכתובתה _______________________ 

 באמצעות מורשי החתימה מטעמה 

 ה"ה _____________ ת.ז. _____________ 

 ה"ה _____________ ת.ז. _____________ 

 מצד שני      "(הספק" -)להלן 

 

תכנון, הקמה, "( לביצוע עבודות המכרז" –)להלן /___ 19פרסמה מכרז מס'  רשותוה :הואיל

 חשמל לייצורהפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית ותחזוקה של מתקנים סולאריים 

בהסדרה תעריפית של "גגות "( השירותים" –)להלן ( PVוולטאית ) -פוטו טכנולוגיהב

על גגות מוסדות חינוך  " וואט-קילו 100וואט אך אינו עולה על -קילו 15בהספק העולה על 

, והספק הינה בעלת זכויות בהם רשותהאשר ו/או בנכסים ו/או מבני ציבור ו/או באתרים 

 (;"ההצעה" –הגיש הצעה שזכתה במכרז )להלן 

 

העוסק, בין היתר, בתפעול ותחזוקה של מתקנים סולאריים  תאגיד והינוהספק  :והואיל

)מבלי לגרוע ו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמ ו, בעצמווהינ וולטאית-בטכנולוגיה פוטו

השירותים כנדרש את ניסיון ואמצעים, לספק והנו בעל כישורים, יכולת, (, ומאחריות

, ואין כל מניעה מקצועית, חוזית, כלכלית ו/או חוקית המונעת ממנו זהובחוזה  מכרזב

 מלספק את השירותים;

 

בחן, בדק, עיין והבין את הנדרש ממנו בהתאם להוראות והספק מצהיר ומאשר בזאת כי  והואיל:

ל הנתונים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת הסכם לבידיו כהמכרז וחוזה זה, ו

זה וקבלת כל התחייבויותיו על פיו, וכי לא יטען או יתגונן נגד תביעה בטענה כי כל אחד 
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טיים מונעים ממנו או מעכבים בידיו את מילוי כל מהנתונים העובדתיים או המשפ

 התחייבויותיו על פי הסכם זה;

 

שירותי תפעול  רשותלוהצדדים מבקשים להתקשר בהסכם זה, במסגרתו החברה תספק  :והואיל

ותחזוקה של המתקנים בהתאם לתנאים, להוראות, למפרטים ולהתחייבויות הכלולות 

ם מבלי שיתקיימו בינו ו/או בין מי מעובדיו לבין בהסכם זה, כקבלן עצמאי נותן שירותי

 מעביד-המזמין  יחסי עובד

 

 לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים, כדלקמן:

 

 מבוא וכותרות .1

 המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ויקראו כתנאים מתנאיו.

 

 פרשנות .2

בהן שימוש כלשהו לשם  כותרות ההסכם נרשמו לנוחיות הקריאה בלבד ולא ייעשה .2.1

 פרשנותו.

בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה ונספחיו לבין הוראה במסמך אחר  .2.2

כוחה של ההוראה המיטיבה עם  -מהמסמכים המהווים חלק מהחוזה והמצורפים אליו 

עדיף על כוחה של ההוראה האחרת, למעט אם צוין במפורש כי הוראות הנספח  רשותה

 .גוברותאו המסמך 

כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף בלשון הרבים במשמע, וכן להיפך; וכל האמור  .2.3

 בהסכם זה במין זכר אף במין נקבה במשמע, וכן להיפך.

 הגדרתם של המונחים בהסכם ההקמה תחול בהסכם זה.  .2.4

 

" שנתיתביקורת "

ביקורת או "

  - "מיוחדת

ו/או במועד אחר, על  ביקורת המבוצעת על ידי הספק אחת לשנה

 .רשותפי דרישת ה

 -" דו"ח חודשי"
דיון וחשבון שיוצא על ידי הספק, בהתאם לנתונים ולמידע 

הנאגר אצלו מהמתקנים, ואשר יועבר ו רשותהנדרש על ידי ה

 אחת לחודש, כמפורט לעיל.   רשותלידי ה

" הסכם ההקמה"

- 
לבין ספק בקשר עם הקמת המתקנים  רשותהסכם שנחתם בין ה

 על ידי הספק.

 -"חשמלאי" 

עובד שיעסיק הספק, שהוא בעל סיווג חשמלאי הנדסאי לפחות, 

שנים לפחות בתחום  5בעל תעודה ורישיון בתוקף, בעל וותק של 

ובעל וותק של ניהול הביצוע של הקמת מערכות בהיקף של 

ובפיקוח על עבודות קילו וואט, מנוסה בתכנון  1,000לפחות 

 החשמל הנדרשות להקמת מערכות סולאריות.



  

48 
 

"מנהל פרוייקט" 

– 

בעל שימנה הספק לניהול פרויקט זה, שהוא מנהל הפרויקט 

פרויקטים סולאריים.  5שנים לפחות בניהול והובלת  3ניסיון של 

בעל תואר מהנדס או הנדסאי או הכשרת מנהל עבודה מטעם 

אקדמי רלוונטי אחר ממוסד משרד הכלכלה, או כל תואר 

 להשכלה גבוהה.  רשותישראלי המוכר על ידי ה

"מהנדס חשמל" 

–  

בפנקס שיעסיק הספק, שהוא מהנדס הרשום מהנדס רשום 

המהנדסים של משרד הכלכלה, בעל רישיון תקף, בעל ותק 

שנים לפחות, עם ניסיון בתכנון ופיקוח  5בתחום תכנון חשמל של 

 דומה  לפחות.פרויקטים בהיקף  2על 

"מהנדס 

 – קונסטרוקציה"

בפנקס שיעסיק הספק, שהוא מהנדס רשום מהנדס רשום 

המהנדסים של משרד הכלכלה, בעל רישיון תקף, בעל וותק 

שנים לפחות עם ניסיון  5בתחום תכנון קונסטרוקציות של 

 פרויקטים בהיקף דומה לפחות. 3בתכנון ופיקוח על 

ערך הנדסה, "מ

תפעול ושירות 

 -" עצמאי

מערך בקרה, מעקב וניטור של תוצאות והספקי המערכת 

הסולארית, באמצעות אנשי מקצוע, מומחים ויועצים בעלי 

הכישורים המתאימים, היכולות המתאימות והניסיון הנדרש 

לביצוע העבודות כמפורט להלן, עמם קשור הספק, בין אם 

 מעביד ובין אם כקבלני משנה.  –ביחסי עובד 

או  "המתקן"

 -"המערכת"

בהסדרה ( PVוולטאית ) -לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטומתקן 

וואט אך אינו -קילו 15בהספק העולה על תעריפית של "גגות 

-קולטים פוטו, , הכולל בין היתר"וואט-קילו 100עולה על 

, מערכת מנייה, ממיר זרם ישר לזרם חילופין, מערכת וולטאים

ניטור ובקרה ומתקן השנאה )אם המתקן הינו במתח גבוה(, 

מערכות קונסטרוקציה, מדרכים, רכיבי עיגון לגג, רכיבי חיבור 

ים אליה, כלובי/במות/קירות ממירים, סולמות, מעקות, פאנלה

וחות קווי חיים, ממירים, מערכות חשמל, לרבות כבלים, ל

חשמל, תעלות, מתגים, לוחות ומערכות הגנה מתקלות חשמל; 

מערכות מערכת למניעת פליטות, מערכת ניטור ובקרה; 

תקשורת, שידור נתונים, מתקני שילוט, מערכות מיגון ואבטחה, 

להסכם זה, וכל  "אספח "כנבהתאם למפרט הטכני המצורף 

ם אשר נדרש לשם הקמת והפעלת המתקן על פי הוראות הסכ

זה, הוראות החוק והוראות ההסדרה. יובהר כי המתקן יהא 

 חדש ותקין ונקי מזכויות צדדים שלישיים.

 

 :הצהרות הספק .3

הספק מצהיר ומאשר כי הוא חתם על הסכם זה על נספחיו ועל מסמכי המכרז לאחר  3.1

 .שבחן אותם לצורך הגשת הצעתו למכרז והבינם



  

49 
 

אין כל מניעה, מכל מין וסוג שהוא, לפי דין או לפי הסכם, להתקשרותו הספק מצהיר כי  3.2

נחתם על ידי מורשי הנו במסגרת מסמכי תאגיד הספק, ובהסכם זה וכי הסכם זה של 

 כדין. וחתימה מטעמ

הספק מצהיר כי הוא עומד בכל התנאים והדרישות כמפורט במסמכי המכרז וכי כל  3.3

 י.מיתהמידע אשר מסר בהצעתו הוא נכון וא

כמפורט במסמכי  הודרישותי רשותההספק מצהיר ומאשר כי מבין היטב את צרכי  3.4

המכרז ובהסכם זה וכי הוא בעל ניסיון, יכולת, כישורים ומומחיות הדרושים לבצע 

בעצמו ובאמצעות מומחים מטעמו, שייבחרו ויועסקו על ידו למטרה זו, את 

 .התחייבויותיו על פי חוזה זה

ללוח הזמנים ולתנאים המפורטים בהוראות פרויקט יבוצע בהתאם הספק מתחייב כי ה 3.5

 הסכם זה ונספחיו.

, בכל נספחי ההסכם ןועיי ,כי בדק את האתר וסביבתו וכן את מערכת החשמל והתשתיות 3.6

 וובכל מסמך רלוונטי נוסף אשר מצא לנכון ומצא את כולם כמתאימים לצרכיבצרופותיו 

מצבם הפיזי, המשפטי התכנוני ואפשרויות השימוש בכל מובן שהוא, לרבות  וולדרישותי

כל טענה ו/או תביעה של אי התאמה ו/או פגם  ובהם, והכל ללא כל סייג ואין ולא תהיה ל

  מכל סוג שהוא, לאחר החתימה על הסכם זה. 

, , טרם תחילת העבודות, כל האישוריםוכי נמצאים ו/או יימצאו בידהספק מתחייב  3.7

ם של כל העובדים ו/או בקשר עם פעילות דרשים על פי הדיןוהרישיונות הנ ההיתרים

של והם יישארו בתוקף לאורך כל תקופת  הספקים ו/או קבלני המשנה ו/או היועצים

 ההסכם.

בהתאמה ובמהירות הרבה האפשרית,  בצע את כל העבודות במלואן, ללא דיחוייכי  3.8

לתכניות יקת הביטחון, לכל חוק, צו, תקנה או נוהל של הרשויות המוסמכות, לתחמלאה 

ולמפרט הטכני, במיומנות, ובמקצועיות תוך עמידה בלוח הזמנים ובכל המאושרות 

 דרישות הדין והרשויות המוסמכות.

, על חשבונו, את כל עבודות הניתוק, ההסרה, ההובלה, בצעיכי הספק מצהיר ומתחייב  3.9

ההעברה, ההתקנה מחדש, החיבור וההתאמות, לרבות עלויות ציוד, חומרים, כח אדם, 

 של כל פרט ו/או רכיב הנדרש לצורך פעולתו התקינה, המלאה והרציפה של המתקן.

כל הנוגע ב רשותההספק מצהיר בזאת כי הוא נושא באחריות המלאה והבלעדית כלפי  3.10

 .לביצוע התחייבויותיו על פי המכרז

הוא מעסיק ומתחייב להעסיק במשך תקופת חוזה זה וכל עוד חלות עליו התחייבויות על  3.11

מתאים, בעל הניסיון והכישורים מוכשר, פי חוזה זה, כוח אדם מקצועי, מיומן, 

הינם  א וכל קבלני המשנה אשר יבצעו את העבודותוכי ה, והדרושים ובמספר המתאים

קבלנים רשומים ומוסמכים בעלי סיווג מתאים על פי כל דין )וככל שנדרש על פי הדין(, 

המחזיקים בכל האישורים ההיתרים וההסמכות הנדרשים על פי כל תקן ו/או דין לביצוע 

 .העבודות וכי אישורים אלה יהיו בתוקף למשך כל תקופת ההסכם

, פגיעה בכל זכות יוצרים, סודות , כתוצאה מחתימת חוזה זההספקאין בהתקשרות  3.12

מסחריים, זכויות קניין רוחני, זכויות פטנטים או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו 

 .וכי לא הוגשה תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור
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בסמיכות למבנים בהם מתנהלת פעילות ו/או  א מודע לכך כי המתקנים מותקנים עלוכי ה 3.13

ומשכך פעילותה בקשר עם  המי מטעמשל ו/או  רשותשל הפדגוגית ו/או מוניציפאלית 

הקמת הפרויקט תבוצע תוך תיאום מראש ובאופן שיפריע עד כמה שפחות לפעילות 

 השוטפת.

שהתמורה, כמפורט להלן, כוללת את כל ההוצאות הספק על חוזה זה, מאשר  תמובח 3.14

למילוי תנאי להגשת מכרז זה, לרבות הכלליות והוצאות אחרות מכל מין וסוג, הדרושות 

על הספק בהתאם להתחייבויות , רשות, לשביעות רצון ההעבודותכל חוזה זה ולהשלמת 

 על נספחיו.כל פי חוזה זה 

עמוד בדרישות הבטיחות מכוח כל דין החלות על סוג העבודות המבוצעות על ידו יכי  3.15

 בהתאם להוראות הסכם זה.

 

  רשותההצהרות  .4

 כדלקמן: תומתחייב המצהיר רשותה

 ה, כדין.כי הסכם זה נחתם על ידי מורשי החתימה מטעמ .4.1

ואשר לא קיימת  הבקש, המצוי בחזקתיאת כל המידע שו מסור להספק, ת כי לבקשת .4.2

מניעה להעבירו, הדרוש לביצוע העבודות ולפעולתם התקינה של המתקנים על פי הסכם 

 .זה

לצורך ביצוע ותסייע בידו באופן סביר ק הספשתף פעולה עם תכי לצורך ביצוע העבודות,  .4.3

לכלי עבודה של  לאתר לרבות וו/או מי מטעמהספק אפשר גישה חופשית של , תהפרויקט

הספק ודרכי גישה עד לאתר וזאת על בסיס דרכי גישה קיימות בלבד ותיאומים 

 מוקדמים, בכפוף להוראות הסכם זה. 

 

  ןחלקי המתק .5

נשוא הסכם זה הכולל תיאור של כלל החלקים לגביהם מתחייבת  ןהמפרט הטכני של המתק

, הםנספחיכל בנוסח המכרז, על בהסכם זה והחברה ליתן שירותים במסגרת הסכם זה, כאמור 

 הם.והבהרותי הםצרופותי

 

 עובדים .6

, מומחים ויועצים בעלי י כאמור לעילמקצועהספק מתחייב להעסיק, לכל הפחות, צוות  .6.1

והניסיון הנדרש לביצוע העבודות כמפורט  , היכולות המתאימותהכישורים המתאימים

, אותו מעביד ובין אם כקבלני משנה –להלן, עמם קשור הספק, בין אם ביחסי עובד 

 .מפעיל הספק

והפיקוח על העובדים, , השמירה לדאוג ולספק את כל אמצעי ההשגחההספק מתחייב  .6.2

 הכרוך בכך, כנדרש על פי דין.את אמצעי התחבורה עבור העובדים וכל דבר אחר 

לשם עמידה בלוח הזמנים נדרש להעסיק עובדים מקצועיים במספר ההספק מתחייב  .6.3

לביצוע העבודות לפי הסכם זה, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ו/או רישיון ו/או 

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

 לפי העניין. כאמור
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 . רשותאושרו מראש על ידי השעות העבודה באתר י .6.4

מעביד בין מי מהצדדים להסכם זה לצד -למען הסר ספק, מובהר כי לא ישררו יחסי עובד .6.5

האחר ו/או לעובדיו ו/או מי מטעמו. כל טענה בניגוד לאמור לעיל תחול על הצד אשר מי 

והוא ישפה את הצד האחר בגין מטעמו טוען להתקיימות יחסים כאמור עם הצד האחר 

 נזקים שייגרמו לו עקב דרישות ו/או תביעות מסוג זה.

להפסיק העסקת עובד במסגרת העבודות , בכתבהספק, לדרוש מתהיה רשאית  רשותה .6.6

נשוא הסכם זה מכל סיבה סבירה, חוקית ומנומקת לרבות ומבלי לגרוע, עובדים של 

להיענות לדרישה זו באופן מיידי, ולהחליף יב הספק יהיה חיקבלן משנה, נציגים וכיו"ב, ו

על פי הספק את העובד שהופסקה העבדתו בעובד אחר, וזאת מבלי לגרוע מהתחייבויות 

 הסכם זה.

לא תהיה מחויבות כל שהיא כלפי עובדי הקבלן ו/או יועציו ו/או קבלני המשנה,  רשותל .6.7

ם של מי מעובדיו או הקבלן לבדו ישא בכל נזק או אובדן שיגרם לגופם ו/או לרכוש

 הפועלים בשמו לרבות קבלני משנה, בכל עת, בגין הפרויקט ו/או הקשורים בו. 

שיהוו ו/או יגרמו לנזק ו/או  הספק כל מעשה ו/או מחדל של נותן שירותים עימו יתקשר  .6.8

, יחשבו רשותהו/או יטילו אחריות כלשהי על  רשותהעלות ו/או תשלום כלשהו על 

כנגד יא זכאית בכל הסעדים להם ה רשותהעצמו ויזכו את הספק  כמעשה ו/או מחדל של

 לפי הסכם זה ו/או לפי הוראות כל דין.הספק 

מאחריותו הספק מובהר בזאת כי אין במסירת שירותים לקבלן משנה כדי לפטור את  .6.9

ישא באחריות מלאה והספק והתחייבויותיו לפי חוזה זה וכל אחד ממסמכי הפרויקט, 

 עצמו. הספקר יבוצעו על ידי אחרים ואלו ייחשבו כאילו בוצעו ע"י לכל השירותים אש

 

 עבודות .7

, הספק מתחייב לתחזק ולתפעל כהלכה את כל אחד רשותהחל ממועד הודעת ה .7.1

המתקנים, על מרכיביהם השונים, במרווחי זמן ובזמני תגובה קבועים ובכל מקרה בו מ

של כשל במרכיב כלשהו ממרכיבי יתעורר חשד לגבי התקיימותו ו/או התקיימותו הצפויה 

 .כפי שיפורט להלןוהכל  המתקנים

הספק מתחייב כי יבצע את כל העבודות במלואן, ללא דיחוי ובמהירות הרבה האפשרית,  .7.2

על מנת להבטיח את הפעולה התקינה, הרציפה, השלמה והמלאה של כל אחד מהמתקנים, 

מוסמכות, לתחיקת הביטחון, בהתאמה מלאה לכל חוק, צו, תקנה או נוהל של הרשויות ה

תוך , לתכניות המאושרות, למפרט הטכני ולכתבי האחריות, במיומנות, ובמקצועיות

 עמידה בלוח הזמנים ובכל דרישות הדין והרשויות המוסמכות.

כשהם  רשותכל המתקנים, הציוד והחומרים, יועברו לבעלות ההספק מצהיר ומתחייב כי  .7.3

נקיים וחופשיים מכל מקוריים, חדשים, לא משומשים, תקינים, מאיכות וסוג מעולים, 

בכמויות מספיקות שעבוד, עיכוב, משכון ו/או זכויות צדדים שלישיים מכל סוג שהוא, 

בהתאם למפרט הטכני של המתקנים כמפורט בחוזה זה, בהתאם לדרישות החוק, 

ובהתאמה לרכיבים שאושרו במסגרת  הרשויות המוסמכות, התקנים המחייבים, חח"י

 . רשותחוזה זה ולא יוחלפו ו/או ישונו ללא הסכמה מראש ובכתב של ה
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של מי לציוד הספק ו/או לציוד או אובדן שיגרם ו/כל נזק לא תהא אחראית כלפי  רשותה .7.4

 ובכל מקום.  הפועלים בשמו לרבות קבלני משנה, בכל עתלציוד או ו/מעובדיו 

כלל הפעולות אלו יבוצעו באמצעות מערך הנדסה, תפעול ושירות הספק מתחייב כי  .7.5

 עצמאי, ובאמצעות אנשי מקצוע ויועצים, כפי שיידרש, והכל כמוגדר בהסכם זה.

מונעת; ו הספק יבצע ניטור קבוע ורציף של מדדי תפעול המתקנים; יבצע תחזוקה שוטפת .7.6

יבצע ניקיון ושטיפת  יבצע תיקונים על פי צורך; יבצע בדיקה שנתית ו/או מיוחדת;

 פאנלים; ויעביר דיווחים עיתיים ומיוחדים.

 ניטור: .7.7

שעות  24של  ON-LINEהספק יבצע ניטור ובקרה מרחוק למתקנים לצורך מעקב  .7.7.1

מערכת ניטור " -ימים בשנה, על תפעול ותפקוד המתקנים, )להלן  365ביממה, 

 "(. ובקרה

אם הורכבו  Solar Edgeאו מערכת   METEO CONTROLמערכת הניטור הנה .7.7.2

. התקנת רשותאו מערכת תואמת ש"ע שתאושר מראש על ידי ה, Solar Edgeממירי 

פעמיים והשוטפים -מערכת הניטור ומערכות התקשורת, לרבות התשלומים החד

עבור תשתית החשמל, תשתית האינטרנט, ספק האינטרנט, הציוד, אמצעי השידור 

 של הספק המתקין.וכיוצ"ב הנם באחריות ועל חשבונו הבלעדי 

מערכת הניטור, ככל שהותקנה בהתאם להנחיות היצרן, ורישומי תוצאותיה,  .7.7.3

ישקפו את הביצועים בפועל של המתקנים ומהווים ראיה המוסכמת על הצדדים, 

 לנכונותם.

מערכת הניטור ובקרה תתעד בזמן אמת את הפרמטרים הרלבנטיים של המתקנים  .7.7.4

(: פירוט רגעיים, ממצעים, ACים ומתחים )(; זרמDCהמנוטרים: זרמים ומתחים )

פאזיים וערכי שיא. הספקים: פירוט רגעיים, לפי ממיר ולכלל המערכת; מקדם -חד

קרינה הוריזונטלית, קרינה על פני הפאנל,  -; נתוני מזג אוויר cos φהספק 

טמפרטורת סביבה, טמפרטורת פאנל, מהירות וכיוון רוחות; והתראות על גישה 

 .רשותללוחות חשמל וכיוצ"ב, לפי דרישת יועץ הביטוח וה

מלא, דקות, באופן  15 כל המערכת תדגום ותאסוף את הנתונים הנ"ל בתדירות של .7.7.5

 ף.רצישלם ו

. על הסוללה לאפשר אגירת ACהמערכת תגובה באמצעות סוללה למקרה של נפילת  .7.7.6

וקיום תקשורת חיצונית עם  ACשעות לפחות מנפילת  48נתונים מהמערכת למשך 

 .ACדקות לפחות מנפילת  20מערכת איסוף הנתונים למשך 

צגת מערכת הניטור תציג את כל הנתונים, באופן רציף ותאפשר צפייה בנתונים, ה .7.7.7

(, תשלח הודעות דוא"ל ותאפשר הורדת PRמידע בצורה גראפית, הפקת יחס ביצוע )

נתונים לפי בחירת המפעיל לקובץ אקסל לצורך איתור תקלות. הממירים  הנבחרים 

 יותאמו למערכת הניטור. 

הספק יספק תכנת מחשב ו/או אפליקציה, המאפשרת לבעלי המערכת ניטור ומעקב  .7.7.8

בזמן אמת, גילוי תקלות ויכולת הפקת דו"חות השוואה אחרי תפוקות המערכת 

 היסטוריים ונתונים סטטיסטיים מכל מחשב ו/או מכשיר טלפון נייד.
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מערכת הניטור תוכל לשלוח התראות לאירועים מוסכמים בזמן אמת, באמצעי עליו  .7.7.9

(, דוא"ל, אפליקציה(, לאנשי קשר עליהם יסכימו SMSיחליטו הצדדים )מסרונים )

 מראש.  רשותהספק וה

יועץ הטכני יהיו מחוברים מרחוק למערכת הניטור, באופן מלא, הו רשותה, הספק .7.7.10

 (.administratorשוטף ורציף, ברמת מנהל מערכת )

הניטור.  ביצוע לטובת ושוטף תקין באופן והפעלתו והבקרה מערך התקשורת חיבור .7.7.11

 באחריות הינם אשר השוטף התשלום והסדרת נקודת תקשורת למעט אספקת הכל

 . רשותה ובעלות

הספק ידגום את פעולת הניטור באופן שוטף, ויאגור אותם ללא מגבלת זמן. גיבוי  .7.7.12

חודשים,   3וליועץ הטכני, מידי  רשותו/או העתק הנתונים יישלח על ידי הספק ל

 באמצעות הדואר האלקטרוני. 

י חודשי עד וליועץ הטכני דו"ח טכנ רשותהספק ינטר, יאגור, ינתח, יכין וימסור ל .7.7.13

העובדות, "(, אשר יכלול את הדו"ח החודשי" -לכל חודש )להלן  15 -לא יאוחר מה

 לגבי הפרמטרים הבאים: והפרשנויות, הנתונים 

תמצית ביצועי המתקנים; מידע לגבי הביצועים החודשיים של המתקנים  .7.7.13.1

בהשוואה למידע היסטורי מתועד של ביצועי המתקנים; ניתוח פערים 

ם;  נתוני ייצור החשמל היומי והחודשי על ידי המתקנים וסיבות פערי

וייצור החשמל המצטבר על ידי המתקנים; ממוצע שנתי של ייצור 

החשמל באמצעות המתקנים; מדד חודשי של ביצועי המערכת וממוצע 

שנתי; מדד זמינות המערכת שיכלול את שעות פעילות המערכת ואת סך 

 מהמערכת;  זמינות המערכת ו/או חלקים-שעות אי

תמצית אירועי תפעול: במסגרתה תינתן תמצית של אירועים תפעוליים  .7.7.13.2

מרכזיים ומשמעותיים לאורך החודש, ובכלל זה מספר וסוגי ההתראות 

שנרשמו באותו החודש, תיעוד של השבתות פעילות משמעותיות במתקן, 

 הסיבה להשבתות ופרק הזמן שנמשכו;

תינתן תמצית של פעולות התחזוקה תמצית פעילות תחזוקה: במסגרתו  .7.7.13.3

המונעות והמתקנות שבוצעו במתקן במהלך החודש החולף, לרבות תיעוד 

 השבתות במתקן, משכן והסיבות להן;

דיווח לגבי אירועים ו/או נתונים משמעותיים בתחום הביטחון,  .7.7.13.4

, תלונות ו/או פניות מיגון המתקנים, הסביבהאיכות הבטיחות, הגיהות, 

 ;וסמכותמטעם רשויות מ

 ;, פערים וסיבותיהםדיווח לגבי תקינות אגירת וגיבוי הנתונים .7.7.13.5

 דיווח לגבי ביצוע שטיפה של הפאנלים הסולריים; .7.7.13.6

, כפי שיידרש מעת לעת, רשות, לפי שיקול דעתה של הכל דיווח אחר .7.7.13.7

  בכתב.

 תחזוקה שוטפת: .7.8

 הספק יבצע את כל פעולות התחזוקה המתקנת של המתקנים בהתאם להוראות ספרי .7.8.1

, ברכיבי המתקנים רשותההדרכה, כתבי האחריות, הנחיות היועץ הטכני של ה

 השונים. 
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הספק מצהיר ומתחייב כי לצורך טיפול מהיר ומיידי ככל האפשר באירועי בטיחות,  .7.8.2

"(, יקצה הספק צוות עובדים המצויד בציוד אירועיםתפעול ותקלות במתקן )להלן: "

בעת בו נודע על אירוע כאמור )בין ובכלים הנדרשים לתחזוקה מתקנת, אשר 

, בין אם מידע אשר הגיע לספק ובין אם התראה של רשותבאמצעות הודעה של ה

מערכת הניטור והבקרה(, יגיע למתקנים באמצעות רכב ועם הציוד הנדרש על מנת 

 לספק פתרון לאירוע בהקדם האפשרי.

המחייבים הזמנים תיקון תקלות בפעולת מתקן יעשה על פי לוחות ניטור, איתור ו .7.8.3

 :הבאים

שעות לכל  4הספק מתחייב לאתר ולנטר תקלה משביתה במתקן, בתוך  .7.8.3.1

היותר, מהתרחשות התקלה. דיווח על התקלה יועבר באופן מיידי לנציג 

 , בעל פה ובאמצעות הדואר האלקטרוני. רשותה

שעות מהתרחשותה  8הספק יסיים את הטיפול בתקלה המשביתה בתוך 

 לתפקודו המלא והתקין.וישיב את המתקן 

כל תקלה, פגם, נזק, ליקוי וכיו"ב המפחיתה   –" לעניין זה תקלה משביתה"

מהתפוקה היומית, או תקלת  60%-את תפוקת המתקן בשעות היום, מעבר ל

 בטיחות באתר.  

שעות לכל  12הספק מתחייב לאתר ולנטר תקלה משמעותית במתקן, בתוך  .7.8.3.2

ל התקלה יועבר באופן מיידי לנציג היותר, מהתרחשות התקלה. דיווח ע

 , בעל פה ובאמצעות הדואר האלקטרוני. רשותה

שעות מהתרחשותה  24הספק יסיים את הטיפול בתקלה המשמעותית בתוך 

 וישיב את המתקן לתפקודו המלא והתקין.

כל תקלה, פגם, נזק, ליקוי וכיו"ב   –" לעניין זה תקלה משמעותית"

מהתפוקה  15% -ות היום, מעבר להמפחיתה את תפוקת המתקן בשע

 היומית.  

שעות לכל היותר,  48הספק מתחייב לאתר ולנטר תקלה קלה במתקן, בתוך  .7.8.3.3

, בעל רשותמהתרחשות התקלה. דיווח על התקלה יועבר באופן מיידי לנציג ה

 פה ובאמצעות הדואר האלקטרוני. 

וישיב שעות מהתרחשותה  96הספק יסיים את הטיפול בתקלה הקלה בתוך 

 את המתקן לתפקודו המלא והתקין.

כל תקלה, פגם, נזק, ליקוי וכיו"ב המפחיתה את   –" לעניין זה תקלה קלה"

תקלה, פגם, מהתפוקה היומית, או כל  15%תפוקת המתקן בשעות היום, עד 

נזק, ליקוי ובכלל זה אבדן קשר ו/או תמסורת ו/או תקשורת ו/או שידור 

 המערכת הנאגרים, מכל סיבה שהיא.  חלקי של נתון כלשהו מנתוני

ככל שיתעורר צורך להחליף את הממירים או הפאנלים ו/או להפעיל את  .7.8.3.4

פעל באופן מיידי הספק יהאחריות שניתנה בגין הממירים או הפאנלים, 

, ושוטף מול יצרני הממירים או הפאנלים אשר העניקו את האחריות כאמור

 עד למימושה בפועל של האחריות. 
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, רשותלגרוע מכל האמור לעיל, יחזיק הספק במחסניו ו/או במחסני המבלי  .7.8.3.5

מלאי של חלקי חילוף, במטרה לצמצם, עד כמה שניתן, את פרקי הזמן של 

 השבתת המתקנים במהלך ביצוע עבודות ותיקונים.

ככל שיעשה שימוש בחלקים מתוך מלאי חלקי החילוף, באחריות הספק  .7.8.3.6

חלקי החילוף כך שיהיה שלם ויכיל להשלים במהירות האפשרית את מלאי 

 בהסכם זה.לכל הפחות את החלקים המפורטים 

ככל שיבוצעו על ידי הספק עבודות תיקון כלשהן במתקן, ימציא הספק  .7.8.3.7

דו"ח אשר יכלול את הפרטים הבאים: תאריך ושעת ההודעה על  רשותל

התקלה; מיקום התקלה, מיקום המתקן, תיאור התקלה ואופן הטיפול בה; 

הגורמים שטיפלו בתקלה; תאריך ושעת תיקון התקלה וכן, תאריך  זהות

 ושעת חידוש פעולת המתקן.

 שנתית או מיוחדת:ביקורת  .7.9

, הספק מתחייב כי לכל אורך תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, יבצע אחת לשנה .7.9.1

ביקורת חשמלית וטכנית ועם היועץ הטכני,  רשותבמועד עליו יוסכם מראש עם ה

 של מערכות המתקנים, בהתאם להוראות שלהלן. 

מבלי לגרוע מהאמור, הביקורת השנתית תכלול בדיקה פונקציונלית ביחס לנזקים  .7.9.2

ו/או תקלות ו/או ליקויים ו/או פגמים, כמו גם את בדיקת תקינות פעולתו של כל 

כיבי המערכת רכיב הנוגע לבטיחות של המערכת. בנוסף, הספק יבדוק את ר

העיקריים ביחס לתקינות פעולתם ולביצועיהם, וככל שיידרש, יחליף את אותם 

 רכיבים שאינם תקינים.  

 בדיקה קונסטרוקטיבית: .7.9.3

קונסטרוקטור מטעם הספק יבצע בדיקה של עיגון הפאנלים מהנדס  .7.9.3.1

 .לקונסטרוקציה

הביקורת תכלול בדיקה פיזית וחיזוק כל הקונסטרוקציה לגג, חיזוק  .7.9.3.2

 גים ככל שיידרש ובחינת איטום נקודות העיגון לגג. בר

  .קורוזיה של רכיבי המערכת תתבוצע בדיק .7.9.3.3

תבוצע בדיקה מדגמית של חיבור הפאנלים וחיזוקם לקונסטרוקציה  .7.9.3.4

 וחיזוק מהדקים ככל שיידרש.

בדיקת הפאנלים לנקודות חמות על ידי מצלמה תרמוגרפית, כולל קופסת  .7.9.4

אשר תיעשה על ידי טכנאי הספק ו/או מטעמו,  החיבורים וקופסת המחרוזות,

 שהוכשרו לביצוע העבודה

 בדיקות חשמליות ובדיקת הממירים, שייעשו על ידי חשמלאי הספק: .7.9.5

טיפול בלוחות החשמל כולל חיזוק ברגי המחברים, ביצוע צילומים  .7.9.5.1

ניקיון וסילוק קופסאות חיבורים, הברגות, חיווט, תרמוגרפיים, 

זיהוי וטיפול במגעים רופפים, תקינות הרכיבים,  מפגעים ועצמים זרים,

 בדיקת איטום, בדיקת שילוט, ובדיקת תקינות הארקה.

טיפול בממירים על פי הגדרות היצרן הכולל ניקוי עצמים זרים, ניקוי  .7.9.5.2

תקינות בדיקת חיווט, פילטרים, חיזוק המחברים, חיזוק ברגי הארקה, 

 .AC/DCכבלי ההזנה, תקינות מפסקי החשמל 
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יצוע מדידות מתח ריקם וזרם קצר, טיפול בחיבורים החשמליים של ב .7.9.5.3

 הפאנלים, וידוא אטימות וחיבור של מחברי הקולטים. 

 בדיקת תקינות הכבלים והמובילים, בדיקת מפגעים ותקינות הבידוד. .7.9.5.4

בדיקת תקינות קופסאות החיבורים, כבלי ההולכה, המנתקים וההגנות  .7.9.5.5

 כולל ביצוע בדיקות תרמוגרפיות.

 התנגדות, רציפות והולכה.  -בדיקות הארקה  .7.9.5.6

בדיקת ויזואלית ואיתור מפגעים, מפגעי בטיחות, ועל מנת לוודא כי אין גוף  .7.9.6

 חיצוני הגורם הצללה על המערכת. 

בדיקות כלליות ובכלל זה בדיקת נתוני תפוקת המערכת ומתן דו"ח תקופתי  .7.9.7

 לביצוע העבודה. בנושא, שייעשו על ידי טכנאי הספק ו/או מטעמו, שהוכשרו

חיישנים וחיבורים, שייעשו על ידי טכנאי  –בדיקות המערכת המטאורולוגית  .7.9.8

 הספק ו/או מטעמו, שהוכשרו לביצוע העבודה

מדרכים, קווי חיים, עיגונים, מעקות, סולמות,  –מערכות נוספות ובטיחות  .7.9.9

 ואישורים. נעילות, אבטוח, שילוט

, כשהם חתומים רשותקה מלא לידי העם סיום ביצוע הבדיקה, יועבר דו"ח בדי .7.9.10

על ידי המהנדס הקונסטרוקטור ועל ידי החשמלאי הבודק, בצירוף תיעוד 

והן  רשות. דו"חות אלו, בצירוף בדיקת תפוקת המערכת ישמרו הן אצל המצולם

חות השוואתיים לכל תקופה "הספק, על מנת לבצע דוהיועץ הטכני ואצל אצל 

 ותקופה. 

 םפאנלי שטיפתניקיון ו .7.10

שטיפות שנתיות, אחת לחודשיים, של כלל הפאנלים במערכת.  6הספק יבצע  .7.10.1

 עומדת הזכות לדרוש שטיפה נוספת, אחת לשנה, ללא עלות נוספת.  רשותל

אבנית, קורוזיה או -הפאנלים הסולאריים ינוקו בהליך של סינון מים ללא .7.10.2

נטים. חיים ביולוגיים. לא יבוצע שימוש בחומרי ניקוי כגון חומצות ודטרג

המים המסוננים יעמדו בהתאם מלא לדרישות יצרן הפאנלים הסולאריים, 

כפי שמופיעים בכתב האחריות ובהוראות בכתב של היצרן. ככל שלא קיימות 

 הנחיות, יש לקבל את הנחיות היועץ הטכני.

ניקוי הפאנלים יתבצע באמצעות מברשות ייעודיות אשר אינן משאירות  .7.10.3

לא יבוצע שימוש בכל חפץ אשר עלול לגרום נזק, שריטות על גבי הפאנלים. 

זמני או קבוע, למערכת, לחיבורים, לפאנלים ולזכוכית המגנה על התאים 

 וולטאים.-הפוטו

השטיפה תתבצע בלחצי מים מתאימים להוראות היצרן, על מנת שלא יפגמו  .7.10.4

 ויזיקו לאטימות הזכוכית בפאנלים ובהתאם להוראות היצרן.

יבוצע בתנאים ובשעות הבוקר או אחה"צ, באישור ותיאום ניקוי הפאנלים  .7.10.5

 מראש מול המזמין.

שלים הספק יהחילוף,  ככל שיעשה שימוש בחלקים מתוך מלאי חלקי 7.11.1

במהירות האפשרית את מלאי חלקי החילוף כך שיהיה שלם ויכיל לכל הפחות 

 בהסכם זה. את החלקים המפורטים 

 תמחור חריגים 7.12
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זה, בקרות איזה מן המקרים הבאים, יינתנו שירותי על אף כל האמור בהסכם  7.12.1

 : 20%מחירון דקל בניכוי הנחה של , על פי רשותמה הספק כנגד תשלום

 ידי-הפגמים אינם תוצאה של חיבור המתקן ו/או חיבור מוצר למתקן שלא על

הפגמים אינם ; בכתבהיועץ הטכני ואשר לא אושר על ידי  וו/או מי מטעמהספק

תוצאה של שימוש ו/או תחזוקה ו/או תפעול של המתקן או איזה מרכיביו על 

 רשותובניגוד להוראות שנמסרו ל שבוצעו בניגוד להוראות השימוש רשותהידי 

לתקלה ו/או לפגם הגורם ובלבד שהחריגה כאמור היא על ידי הספק,  בכתב

באופן ישיר על ידי  הכשלים לא נגרמוהתקלות ו/או או ו/הפגמים  ;במתקן

גורמי נזק חיצוניים שהמתקן אינו מתוכנן לעמוד בהם על פי הוראות היצרן 

לרבות ליקוי  וו/או מי מטעמהספק ושאינם נגרמו בשל מעשה ו/או מחדל של 

בהתקנה ו/או בחיבור והם: אש, רעידות אדמה, ברקים, שברים או סדקים 

הנעשה בזדון  ת עצם זר כלשהו,כתוצאה מהפעלת לחץ או זעזוע חיצוני או פגיע

ו/או מי  רשותה, ובלבד שלא נגרמו בשל מעשה או מחדל של רשותהעל ידי 

  . מטעמה

 המערכת פירוק .8

ככל שבמהלך תקופת התחזוקה יוחלט ע"י המזמין לבנות קומה נוספת על הגג באופן  .8.1

שמחייב את הסרת המערכת ומרכיביה שעל הגג, אחסונה למשמרת והרכבתה חזרה 

 ם השלמת העבודה על הגג, ייעשה כן הקבלן על אחריותו, בתמורה, כלהלן:בתו

המערכת והרכבתה מחדש בתום השלמת העבודה על  פירוק בגין .8.1.1

 .לקו"ט ₪ 500   הגג:

 .₪ 1,000 תשלום חודשי בגין איחסונה של המערכת: .8.1.2

 

 בטיחות  .9

לשמירת הבלעדי  אחראיה יהיה הספק ,לצורך ביצוע העבודות ספקמיום מסירת האתר ל .9.1

הזהירות אמצעי לנקוט בכל  והאתר ולהשגחה עליו ועל כל הנמצא ושיימצא בו, ועלי

 –והבטיחות המתחייבים מאחריות זו, לרבות 

של הספק  ומי מטעמכל ל, העובדים, הבלעדית לבטיחות העבודות יותהאחר .9.1.1

כל אדם אחר למבקרים ולבעלי מקצוע, לקבלנים, למתכננים, ללמועסקים, 

נקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים על פי חוק , תוך מצא בשטח המתקניםשיי

 למניעת תאונות עבודה. 

הדרושים על פי חוק להבטחת חיי והבטיחות  נקוט בכל אמצעי הזהירותהספק י .9.1.2

, ההתארגנות לביצוע העבודות ובעת ביצועןבסביבתו בעת ואדם ורכוש באתר 

כי כל החובות בזאת קפיד על קיום כל הוראות החוק. למען הסר ספק מובהר יו

כאמור בהסכם זה ו/או על פי כל דין יחולו גם לגבי עבודות  הספקהמוטלות על 

 ו.ו/או מי מטעמ וו/או שלוחי והמבוצעות על ידי עובדי

ביצוע טרם  ברר ולבדוקיהיה אחראי למבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק  .9.1.3

עם כל רשות ו/או תאגיד שלהם תשתיות ו/או קווי הולכה עיליים ו/או  ,העבודות
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, העבודותשמירה על בטיחות , לשם תת קרקעיים במקום ביצוע העבודות

 של הספק ו/או המבקרים באתר. והעובדים ו/או למי מטעמ

או  הלדאוג לכך שעבודות ופעילות המתבצעות מטעמ תאחראיתהיה  רשותה .9.1.4

 רשותשל הלא יסכנו את פעילותה ו וך אליו לא יפריעוו/או בסמבאתר  הברשות

 ו/או של כל מי מטעמה ו/או כל צד ג'.  

החובות המוטלים כל ומלוא את  ונוטל על עצמהספק לצורך ביצוע העבודות,  .9.1.5

כמבצע העבודות על פי כל דין העוסק בבטיחות בעבודה, לרבות כל התקנות,  ועלי

, החלים שיפורסמו מכוחו בעתיד ההוראות והצווים שפורסמו מכוחו ו/או

היה אחראי לביצוע מלא ומדויק של כל ההוראות הכלולות ו/או יו, בישראל

 שיכללו בהם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן מצהיר בזאת שהוא מכיר את חוק ארגון  .9.1.6

ואת פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(,  1954 -הפקוח על העבודה, התשי"ד 

פיהם וכן את תקנות העבודה בגובה ותקנות -תקנות שעל, וה1970 -התש"ל 

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

הכוללת, השלמה וכי הוא מקבל על עצמו את האחריות תקפם בישראל, 

לשמירת ההוראות והתקנות הנ"ל. לצורך ביצוע העבודה לפי הסכם והמלאה 

"קבלן ראשי", "מבצע הבניה", "תופס מפעל" וכן "מנהל זה, הקבלן הינו 

עבודה" והמעביד עפ"י דינים אלו ולפי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה, 

לרבות כל התקנות, ההוראות והצווים שפורסמו מכוחם ו/או שיפורסמו מכוחם 

בעתיד ויהיה אחראי לביצוע מלא ומדויק של כל ההוראות הכלולות ו/או שיכללו 

ם ונוטל על עצמו את החובות המוטלות על אלו כתוצאה מהאמור לעיל. בה

 הוראה זו הינה הוראה יסודית בהסכם זה.

 בין אם קבועים ובין אם לאו. , תקין אמצעי בטיחות באתרהספק י .9.1.7

 וידרשיאשר ו/או כל פעולה או מרכיב ו/כל אלמנט  -"אמצעי בטיחות" לעניין זה 

ו/או הכלים ו/או הציוד ו/או המבקרים באתר  העובדיםלהגן על שלומם של כדי 

לרבות )אך מבלי למעט( הוראות, הנחיות, תדריכים, אמצעי עזרה באתר, 

סולמות, קווי חיים, טבעות ראשונה, אמצעי כיבוי, אמצעי מילוט ומיגון אישי, 

גידור  , מפסקי חירום,כבלי פלדה, משטחים מונעי החלקהרתמות, עיגון, 

 יוצ"ב.וכלוט בטיחותי ותיחום, סימון ושי

מאחריות וחובה מכל סוג שהם שיהיו מוטלים ו/או  רשותהמשחרר את הספק  .9.1.8

יחולו בקשר עם בטיחות בעבודה ו/או שמירת העובדים ורווחתם כאמור לעיל 

  .רשותהלמעט במקרה של מעשה זדון מצד 

במסגרת צוות העבודה כהגדרתו לעיל, ובמשך כל זמן מתחייב כי הספק  .9.1.9

באתר, לצד מנהל עבודה אחראי ומורשה מטעם משרד סיומן, יהיה ועד העבודות 

את צוות ידריך אשר יפקח על ביצוע העבודות, הכלכלה, ממונה בטיחות 

 הוראת סעיף זה הינה הוראה יסודית בהסכם. בתחומי הבטיחות.  העובדים

לא תורשה פעילות עבודה כלשהי באתר ו/או סביבתו ו/או בקשר עם העבודות,  .9.1.10

 נוכחותו של מנהל העבודה. ללא
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רשאית )אך  רשותמוסכם ומובהר כי לשם הבטחת הבטיחות באתר ובסביבתו, ה .9.1.11

לא חייבת(, בכל שלב ובכל עת, ללא הודעה מוקדמת לספק, לערוך בדיקות 

 ולבצע פיקוח באמצעות ממונה בטיחות מטעמה.

 

 ת לעמידה ביחס ביצועים וזמינות התחייבו .10

שבת כי זמינות המתקנים במשך תקופת הסכם זה, המחו רשותהספק מתחייב כלפי ה .10.1

אופן חישוב הזמינות בשנה, בכל שנה מתקופת ההסכם.  %98באופן חודשי ושנתי, תהיה 

 . להסכם לנספח ח'הנו בהתאם 

 רשותקבלת ההתקופה שבה תחושב זמינות המתקנים תהיה שנתית, החל ממועד  .10.2

 .אחריות על המתקן

בהתאם להנחיות היצרן, ורישומי תוצאותיה, ישקפו את  מערכת הניטור, ככל שהותקנה .10.3

 הביצועים בפועל של המתקנים ומהווים ראיה המוסכמת על הצדדים, לנכונותם.

, בתקופה הרלוונטית יחס הביצועים המחושב יפחת מיחס הביצועים המובטחבאם  .10.4

בהוראות כאמור  עמידה ביחס הביצועים כאמור,-פיצויים על אי רשותישלם הספק ל

על פי הסכם  הספקוזאת מבלי לגרוע מכל פיצוי ו/או תשלום החל על החוזה בין הצדדים, 

 .זה ו/או הדין

 

 שינויים ותוספות .11

להציע שינויים בעבודות, בתכניות הביצוע המפורטות, )אך לא חייבים( הצדדים רשאים 

לשינויים המוצעים, בכתב הכמויות ובמפרט הטכני, וככל שהצד האחר יסכים במועדים, 

תיחתם על ידי הצדדים הוראת שינוי עבודות במסגרתה יפורטו השינוי המוסכם, התאמת 

 . בגין העבודות, התאמת לוח הזמנים וכל התאמה רלבנטית אחרתספק התמורה המשולמת ל

  

  

 תנאי התשלום התמורה ו .12

בגין הביצוע של כל היקף העבודות וכל העלויות לספק  רשותההתמורה שתשולם על ידי  .12.1

בקשר לכך וביצוע כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה, על נספחיו וצרופותיו, הינו 

)במילים: _______________ שקלים חדשים( לכל  ₪בסך כולל של ________ 

 "(. התמורהחודשים )להלן: " 12-קילוואט מותקן, ל

שטיפות בשנה. מחיר כל  6התמורה כוללת גם ביצוען של למען הסר כל ספק, מובהר כי  .12.2

 , לכל קילוואט פאנלים מותקן בפועל.₪שטיפה נוספת יהיה _____ 

 .התמורה תשולם אחת לכל רבעון בגין הרבעון הקודם .12.3

מחירון הספק עבור אספקת שירותים נוספים, שאינם למען הסר כל ספק, מובהר כי  .12.4

לתעריפים הרגילים, עבור לקוחות אחרים של נכללים בהסכם זה, יהיה שווה וזהה 

 הספק.

מובהר ומוסכם על הצדדים כי המחיר הנ"ל מהווה תמורה מלאה, כוללת, סופית  .12.5

ושלמה עבור ביצוע כלל השירותים על פי הסכם זה, וכי התמורה לא תהיה נתונה לכל 

רים, שינוי ו/או בחינה מחדש, לרבות )אך מבלי למעט( שינויים במחירי עבודה, חומ

ביטוחים, הוצאות קבועות או חד פעמיות, תשומות הוצאות בטיחות, ציוד, בלאי, פחת, 
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או קנס, הוצאות בגין היטל בניה, הוצאות שמירה ואבטחה, הטלה של כל מס, אגרה, 

ייבוא של רכיבים הקשורים בשירותים נשוא הסכם זה, אלא אם כן נאמר אחרת 

 במפורש בהסכם זה.

ימי עסקים   30ף מע"מ כפי שיעורה כדין במועד התשלום, ותוך תשולם בצירוהתמורה  .12.6

 . רשותממועד מסירת חשבונית מס החתומה כדין, לידי ה

כי כל תשלום מתוך התמורה ישולם רק לאחר שהיועץ הטכני אישר מובהר ומוסכם  .12.7

 . הבכתב את ביצוע

 

 תקופת ההסכם .13

ייכנס לתוקפו החל מיום הודעת מבלי לגרוע מהתחייבויות ו/או אחריות הספק, הסכם זה 

  תקופת ההסכם"(." –ויעמוד בתוקף במשך __ חודשים )להלן  רשותה

 

 עיכוב בביצוע התשלום .14

פיגורים בשיעור של ריבית חח"ד בחריגה הנגבית על תשלומי הצדדים להסכם זה תחול ריבית 

  לפיגור. השלישי מהיום החל, על ידי בנק לאומי לישראל בע"מ

 

 מי חובהמיסוי ותשלו .15

הנובעים מן החתימה והכניסה לתוקף , האגרות וההיטלים על כל צד לשאת בתשלום המסים

של הסכם זה בהתאם להוראות הדין החל ולשאת באופן בלעדי בהוצאות שלו שייגרמו לו בקשר 

לא תישא  רשותהספק, כל למען הסר  עם המשא ומתן, החתימה על הסכם זה וביצוע הסכם זה.

מסים, אגרות, היטלים, תשלומי חובה אחרים קיימים או עתידיים הכרוכים בתשלומים, 

 בבקשת וקבלת האישורים מכל רשות מוסמכת.

 

 וביטוח  בנזיקין  אחריות ושיפוי .16

 אחריות ושיפוי בנזיקין 

לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים  רשותאחראי כלפי ה הספק  .16.1

 לספק ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או  ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה רשותלהיגרם ל

בכל לשירותים ו/או למתקנים  ו/או למערכת ו/או וו/או ולמי מטעמ הספקו/או לעובדי 

 לעבודות . כתוצאה ו/או בקשר הנובע ו/או 

ו/או מי  הספק אחראי בגין כל נזק ו/או אובדן שיגרם עקב שגיאה מקצועית של הספק .16.2

טעות ו/או הזנחה ו/או השמטה במעשה ו/או במחדל במילוי חובתו המקצועית  ,מטעמו

 חוסר או/במוצרים ו פגם או/ו ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים

 .מהמוצרים הנדרשים לתקנים התאמתם חוסר או/ו הרשות לדרישות התאמתם

ההתקשרות  אחריותו של הספק תחול גם לגבי כל מקרה שיתגלה לאחר תום תקופת

שירותים ו/או . אחריותו של הספק בגין האמור בסעיף זה תחול גם בגין זה חוזהעל פי 

 על ידי מי מטעמו או בשליחותו. בוצעושהעבודות 

ו/או למערכות ו/או הוצאה אובדן ו/או נזק ו/או הפסד כל להרשות אחראי כלפי הספק  .16.3

 המערכת ו/או השירותים  עם העבודות ו/אווכן לנזקים בקשר  לציוד ו/או מתקניםל
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 ו/או  שנגרמו מחדירת מים לרבות מגשמיםלנזקים ו/או  שירותים נלווים באתרו/או 

 .כתוצאה מנזק לאיטום לקוי, תכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים

לכל אבדן ו/או נזק ו/או קלקול לציוד מכל סוג ותיאור הנמצא ו/או הספק אחראי  .16.4

/או ושהובא על ידי הספק ו/או על ידי מי מטעמו לצורך ביצוע השירותים ו/או העבודות 

ו/או לכל אובדן תוצאתי  המשמש לצורך ביצוע השירותים ו/או העבודות  נשוא ההסכם 

 .בקשר עם העבודות ו/או השירותים ו/או המערכת 

הספק פוטר את הרשות ואת הבאים מטעמה מכל מכל אחריות לגבי נזקים כאמור  .16.5

ועל כל תביעה ו/או , לה  על כל נזק שיגרםהרשות את לשפות ו/או לפצות   ומתחייב 

דרישה ו/או כל סכום שתחוייב הרשות לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות 

כל דרישה ו/או תביעה כאמור על משפטיות ואחרות בקשר לכך .הרשות תודיע לספק 

 , ולהגן על הרשות מפניה , על חשבונו של הספק.אפשר לו להתגונןתו

הרשות והספק, הוגשה תביעה כלשהי, הקשורה להסכם זה ו/או הנובעת ממנו כנגד  .16.6

לחלק ו/או להתפשר ו/או  לא יהיה רשאי להסדירשהספק ביחד או לחוד, הרי שניהם 

 .מורשי החתימה מטעם הרשותשור מראש ובכתב של או לשלם תביעה כזאת ללא איו/

זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל  הספק רשאית לקזז מן התשלומים אשר  רשותה .16.7

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או  רשותסיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מה

מחמת  רשותכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו ל הספק מחדל שהם באחריותו של 

 כאמור לעיל. הספק עשה או מחדל שהם באחריותו של מ

  ביטוח

  התפעול ו/או לשירותים בקשר עם  לעבודותכאמור לעיל  הספקלהבטחת אחריותו של  .16.8

לערוך  הספקועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב   והתחזוקה

עוד יש כלפיו אחריות על פי דין  וכל והשירותים  העבודות אורך לכלולקיים על חשבונו 

ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו 

, י"ט נספחמהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, 

המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים לתקופת 

 "(. והתחזוקה   התפעול

או סיום עבודות ההקמה   מסירת לפניימים   14לא יאוחר מ  לרשותימציא   הספק .16.9

העבודות  המוקדם מבין המועדים, את טופס האישור על קיום ביטוחי –חלקן 

המורשים  הספקחתום כדין בידי מבטחי   והתחזוקה התפעול לתקופת והשירותים 

ישוב וימציא אישור ביטוח  הספקבישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. 

מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך 

 .רשותבקבלת דרישה כלשהי מה

עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום  .16.10

א יטילו על התאמת הביטוחים ול רשותלא יהוו אישור כלשהו מה רשותביטוחים ל

 הספקעליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של 

 פי כל דין.-פי הסכם זה או על-על

יערוך או יוודא שנערך, ביטוח כל כלי רכב המשמש במישרין או  הספק -ביטוח כלי רכב .16.11

טחה בעקיפין לביצוע העבודות ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לב
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על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח 

 ₪ 600,000 -חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

וכן כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה. למען הסר ספק מוסכם כי 

מלגזות, טרקטורים, מחפרים, גוררים וכן כלים נעים  המונח "כלי רכב" כולל מנופים,

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו   ממונעים מכל סוג.

בביטוח חובה יערך עבורו גם ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות שלא 

 למקרה.  ₪ 2,000,000-יפחתו מ

כל תקופה בה חבות המוצר ביערוך ויקיים ביטוח  ספקה – ביטוח "אחריות  מוצר" .16.12

הוא עשוי להימצא אחראי על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. עם חתימת ההסכם  

את טופס האישור על קיום ביטוחים המעיד על ביצוע ביטוח  רשותל ספקימציא ה

" בהיקף כיסוי שלא יפחת מגבולות האחריות והתנאים המפורטים חבות המוצר"

את טופס האישור   רשותמתחייב להמציא ל ספקבטופס האישור על קיום ביטוחים. ה

על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת רישוי מטעם המפקח על 

שנים נוספות לאחר סיום העבודות ו/או  5הביטוח לעסוק בביטוח בישראל למשך 

. המצאת טופס האישור  ותרשהמבנה, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד ה

 , מהווה תנאי מהותי בהסכם.ספקעל קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי ה

הספק יערוך ויקיים ביטוח אחריות מקצועית בכל  – ביטוח "אחריות מקצועית" .16.13

תקופה בה הוא עשוי להימצא אחראי על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. עם 

רשות את טופס האישור על קיום ביטוחים המעיד על חתימת ההסכם  ימציא הספק ל

ביצוע ביטוח "אחריות מקצועית" בהיקף כיסוי שלא יפחת מגבולות האחריות 

והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים. הספק מתחייב להמציא 

לרשות את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת 

שנים נוספות לאחר  5ם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל למשך רישוי מטע

סיום העבודות ו/או המבנה, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד הרשות . 

המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי הספק, מהווה 

 תנאי מהותי בהסכם.

הנ"ל וכן ישא בדמי ההשתתפויות לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים  הספק .16.14

 העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.

 הספקלבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של  הספק .16.15

ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר 

ו משולמים בגין אותם יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר הי

 נזקים. 

מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע  הספק .16.16

בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות 

לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת  רשותהביטוח. ולדרישת ה

 הצורך.
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, אחראי הספק  רשותאת הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות ה הספקהפר  .16.17

על כל נזק כספי  רשותלנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי ה

 ו/או אחר שיגרם לו עקב זאת.

לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל   הספקעל  .16.18

 עובדים על ידי מעבידים.חוק אחר הדן בביטוח 

מעיקרי ההסכם  והסכם זה הינבהמפורט  הביטוח  יונספח ביטוח זה סעיף 
 והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 
 

 

  סיום ההסכם .17

על פי הסכם לה כל סעד המגיע תהא רשאית לבטל הסכם זה, בנוסף על זכותה ל רשותה .17.1

 בקרות אחד או יותר מן המקרים הבאים: ,ו/או הדיןזה 

בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק ו/או חדל פירעון, קיבל צו כינוס הספק אם יוחל  .17.1.1

נכסים או צו ניהול נכסים, נכנס להסדר נושים או מנהל עסקים תחת כינוס 

נכסים, נאמן או מנהל לטובת נושיו ו/או אם הוטלו עליו עיקולים והמעשה או 

 ימים;  45לא בוטל ו/או הוסר תוך האירוע כנגדו 

ימים ממועד קבלת דרישת  15אשר לא תוקנה בתוך הספק במקרה של הפרה של  .17.1.2

 ;בכתב רשותה

ימים מהמועד הסופי שנקבע   60-במקרה של אי עמידת הספק במשך למעלה מ .17.1.3

 להשלמת העבודות;

 ספק.במקרה של פעולה בניגוד לחוקי, תקנות, צווי ו/או נהלי הבטיחות על ידי ה .17.1.4

 במקרה שתהיה מניעה חוקית ו/או דרישה של רשות שלטונית מוסמכת. .17.1.5

 מיד לאחר ביטול ההסכם, מכל סיבה שהיא: .17.2

למזמין את כל התוכניות והמסמכים המצויים ברשותו בקשר עם הספק ימסור  .17.2.1

 העבודות ו/או הפרויקט.

את המשך ביצוע העבודות לכל אדם ו/או גוף אחר, תהא רשאית להעביר  רשותה .17.2.2

  המוחלט. ה המלא ולפי שיקול דעת

וציוד אשר בבעלותו חומרים יפנה מהאתר את עובדיו, קבלני המשנה שלו, הספק  .17.2.3

  .ו/או בבעלות מי מטעמו, אשר אינו מהווה חלק מן העבודות ו/או הפרויקט

ללא לפיצוי מוסכם  רשותלא פינה הספק את האתר כאמור לעיל, תהיה זכאית ה .17.2.4

מובהר כי אין בתשלום פיצוי זה כדי  .לכל יום איחור ₪ 450הוכחת נזק בסך של 

 .על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין רשותללפגוע בכל סעד ו/או תרופה הקיימת 

 

 זכויות עברתה .18

 ולהעביר, לשעבד למשכן בכל דרך שהיא לצד שלישי את זכויותי, להמחותהספק אינו רשאי 

לבצע את העבודות כולן או  הספק יהיה רשאי, עם זאת .על פי הסכם זה וו/או התחייבויותי
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וחזק כאחראי בגין כל פעולה ו/או מחדל ו/או רשלנות י, ווחלקן באמצעות קבלני משנה מטעמ

 של קבלני משנה כאמור ו/או מי מטעמם במסגרת הסכם זה.

 

 מחלוקות מקצועיות .19

ל אחד כ, וככל שהצדדים לא הגיעו לפתרון מוסכם, מקרה של מחלוקת בין הצדדיםכל ב .19.1

"( לשם פתרון המומחה" - מהצדדים יהיה רשאי לבקש למנות מומחה מקצועי )להלן

המחלוקת המקצועית. בקשה למינוי המומחה תפרט את הנושא המקצועי בקשר עם 

המחלוקת המקצועית ותכלול רשימה של לפחות שלושה אנשים שמוצע למנותם 

למינוי המומחה מתוך כל  כמומחים. מוסכם כי הצדדים יפגשו ויחליטו ביחד בנוגע

 ימים קלנדריים לאחר קבלת הבקשה למינוי המומחה.  5המוצעים בתוך 

יקבל החלטה בכתב, והצדדים מקבלים ומסכימים כי החלטתו של המומחה המומחה  .19.2

 תהיה סופית ומחייבת, ללא זכות ערעור ו/או השגה. 

 שכר טרחתו והוצאותיו של המומחה ישולמו על ידי הצדדים, בחלקים שווים.  .19.3

 

 זכויות יוצרים .20

כל זכויות היוצרים על תכניות, תשריטים, שרטוטים, מדידות, היתרים, אישורים  .20.1

ורישיונות, דו"חות, חישובים, חוות דעת, ספרות, יישומי מחשב, הוראות ומסמכים 

והציוד, הוראות הפעלה, נהלי בדיקה ותחזוקה, טכניים, מודלים, תיקי המתקנים 

תרשימי זרימה, צילומים, פרוספקטים טכניים, תכנית חיווט, תכניות מכאניות 

ואלקטרוניות, ספרות, יישומי מחשב וכל חומר אחר אשר ייעשה בו שימוש ו/או יפותח 

דיה קיימת ו/או יירכש ו/או יותאם על ידי הספק בעצמו או על ידי קבלן משנה שלו, בכל מ

הבלעדי והספק מוותר בזאת ויהיה  רשות"(, יהיו רכוש ההמסמכים" –או שתהיה )להלן 

 מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

זכאית לעשות במסמכים כל שימוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  רשותמובהר בזאת כי ה .20.2

צורך בבקשת רשות מהספק  ובין היתר להעבירם לכל גורם שהוא ולכל מטרה, ללא כל

 ומבלי שיהיה זה זכאי לקבלת תמורה או תוספת תמורה בגין השימוש האמור. 

הספק מצהיר כי לא הפר או יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו,  .20.3

 במהלך ביצוע מחויבויותיו על פי חוזה זה. 

 רשותשהוכן על ידי ה הספק לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות, תוכנות ובכל חומר .20.4

לצרכי מתן השירותים, לצרכיו הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות, אלא אם קיבל אישור 

 .רשותבכתב ומראש מה

בכל מקרה של תביעת צד ג'  רשותהספק מתחייב, בהתחייבות בלתי חוזרת, לשפות את ה .20.5

רי ובלבד בטענה כי המערכת מפרה זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסח רשותכנגד ה

 רשותתודיע לספק על כל תביעה כאמור ותאפשר לו לנהל את ההגנה כנגדה. ה רשותשה

רשאית לדרוש מהספק כי החומרים נשואי התביעה יוחלפו בחומרים אחרים ש"ע שאינם 

 מפירים, על חשבונו המלא של הספק. 

מצגות, הספק אינו רשאי לעשות כל שימוש במסמכים, באישורים, בהמלצות, בתעודות, ב .20.6

פיזיים או דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט וכיוצ"ב, הנושאים את הסמליל )לוגו( של 

 .  רשות, אלא באישור מראש של הרשותה
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 סעיפים אלו יהיו בתוקף אף לאחר תום תקופת הסכם זה וימשיך לחול ללא הגבלת זמן. .20.7

, לפי המוקדם ביניהן, יעביר רשותבתום ההתקשרות או מיד עם דרישתה הראשונית של ה .20.8

הספק את את כל התכניות, התשריטים, השרטוטים, המדידות, ההיתרים, האישורים 

והרישיונות, את הרישיונות והאישורים מחח"י, רשות החשמל וקמ"ט חשמל, את מסמכי 

ההזמנה וההתקשרות עם חח"י בקשר עם המתקן והחשמל המופק ממנו, את אישורי 

רי הקונסטרוקטור, אישורי הוועדה לתכנון ובניה, העתקי חשבון מהנדס החשמל, אישו

החשמל של המבנה, אישורי חשמלאי בודק, אישורי ממונה הבטיחות, אישורי בודק 

קרינה, הדו"חות, החישובים, חוות הדעת, יישומי המחשב, ההוראות, המפרטים 

ערכותיו, את והמסמכים הטכניים, תיקי המתקנים והציוד, הוראות הפעלה למתקן ולמ

נהלי הבדיקה והתחזוקה, את תרשימי זרימה, צילומים, הפרוספקטים הטכניים, כתבי 

האחריות, תכנית החיווט, התכניות המכאניות והאלקטרוניות, את הסיסמאות וקודי 

ההפעלה, וכל מסמך ו/או חומרים אחרים לפיהן בוצעו העבודות, וכל חומר אחר שבידו 

אחר, המועסק במסגרת מתן השירותים על ידי הספק, לידי או בידי כל קבלן שירותים 

  .רשותה

 

 סודיות  .21

(, מסמך, Know-How(, ידע )Informationהספק מתחייב לשמור בסוד כל מידע ) .21.1

תכתובת, תוכנית, נתון, תמונה, וידאו, איור, ציור, תרשים, שרטוט, מדידה, מודל, 

ים ומספרי טלפון ניידים, כתובת אישור, היתר, חוזה, הסכם, חוות דעת, מספרי טלפונ

למשלוח דואר, כתובת דוא"ל, קוד, סיסמא, יישומי מחשב ויישומי טלפונים ניידים, 

ספרות מקצועית, הוראות ומסמכים טכניים, נהלים, תרשימי זרימה, פרוספקטים 

אשר יגיע לידי הספק או למי מטעמו בקשר למתן  רשותטכניים, וכן כל מידע אודות ה

"(, בין בכתב ובין בע"פ, בין אם באופן ישיר מידע סודי" –במכרז זה )להלן השירותים 

 ובין אם בעקיפין, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן. 

הספק מתחייב לשמור בסוד מידע סודי שתגענה אליו עקב ביצוע מכרז זה וללא הרשאה  .21.2

יה מוסמך לקבלה. הספק , והספק לא ימסור מידע סודי כאמור לאדם שלא יהרשותמה

מתחייב להחתים את כל עובדיו והמועסקים על ידו לצרכי מכרז זה על התחייבות 

 .רשותלשמירת סודיות, והעתק מהתחייבות זו תועבר ל

הספק ידאג לאבטח את כל המידע הסודי המגיע אליו במסגרת מכרז זה, ימנע גישה  .21.3

ותקנות  1981 -למערכות ולמידע הסודי, ויפעל בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א

הגנת הפרטיות )תנאי אחזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים(, 

 . 1986-התשמ"ו 

ספק ו/או נאספו על ידו במסגרת מכרז זה מהווים "מאגר מידע" נתונים אשר הגיעו אל ה .21.4

ומשכך, בין היתר, האחריות לנוהל  1981-בהתאם להגדרת חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 

 רישומו, החזקתו והשימוש בו בהתאם לחוק, מוטלת על הספק. 

, או במועד שתורה רשותהספק יוודא השמדת כל המידע הסודי בתום ההתקשרות עם ה .21.5

 , לפי המוקדם מביניהם.רשותו הל

 .  רשותהספק יעסיק עובדים רק לאחר אישורו בכתב של קב"ט ה .21.6

 ביקורת  .22
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, או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים בכל עת, בין בתקופת רשותומבקר ה רשותגזבר ה .22.1

ההסכם ובין לאחריה, לקיים ביקורת אצל הספק בכל הקשור במתן השירות, או בתמורה 

 הסכם זה.הכספית נשוא 

ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל, ייתכן ויכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של  .22.2

 הספק הקשורים למתן השירותים, והעתקתם. 

הספק מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל  .22.3

, ככל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דו"חות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון

 שישנם בידו. 

הספק מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם  .22.4

 ומצוי בידי צד שלישי.

 קיזוז .23

 .לא תעמוד כל זכות קיזוז בקשר עם הסכם זהמו ו/או לקבלני המשנה מטעספק ל .23.1

פק סלפי הסכם זה, בגין כל חוב הקיים לתמורה שתשולם זכות קיזוז מהעומדת  רשותל .23.2

הודעה מפורטת תמסור לספק  רשותשהעל פי הסכם זה, וזאת בכפוף לכך  רשותהכלפי 

לקזז מהמחיר ואת מהות החוב הנטען בגינו מבוצע  הבכתב, הכוללת את הסכום שבכוונת

 לפני הפעלת זכות קיזוז כאמור.לכל הפחות, מראש ימים  14קיזוז כאמור, 

 שונות .24

לעכב את ביצוע  םרשאי םאינ מוהמשנה מטעו/או קבלני הספק  מובהר ומוסכם כי .24.1

 .הסכם זה או כל חלק מהן בכל מקרה ותהעבודות נשוא

או תשלחנה , תשלחנה בדואר רשום בכתב ותימסרנה בידיהיו הודעות לצורך הסכם זה  .24.2

 ,על פי מעני הצדדים הנקובים בכותרת הסכם זהדואר אלקטרוני, לפי בחירת הצדדים, ב

 ויראו כל הודעה שנמסרה או נשלחה כאמור כאילו נתקבלה על ידי נמענה כדלקמן: 

כעבור ארבעה ימי  -בעת מסירתה; )ב( אם נשלחה בדואר רשום  -)א( אם נמסרה ביד 

כעבור יום  –; )ג( אם נשלחה בדואר אלקטרוני עסקים מהמועד שנמסרה למשלוח כאמור

 עסקים אחד מהמועד שנשלח.

ההתקשרות על פי חוזה זה יהיה אך ורק הדין הישראלי. מוסכם בזאת כי הדין החל על  .24.3

תהא סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל סכסוך ו/או מחלוקת בירושלים ט פהמש לבתי

 בין הצדדים בקשר לביצועו של הסכם זה.

על  הסכם זהבחתימה על הסכם זה, מסכימים ומצהירים הצדדים, באופן בלתי חוזר, כי  .24.4

תוקף לכל הצעה, , ואין כל ההסכמות בין הצדדים לממצה את כל וצרופותיו, כל נספחיו

שניתנו קודם לחתימתו בנושאים הקשורים , בכתב או בעל פה, או הבטחהו/מצג, סיכום 

 באמור בהסכם זה.

בכתב בלבד ובחתימת שני הצדדים. שינוי יהיו כל שינוי או תיקון או ויתור להסכם זה  .24.5

 וללא חתימת שני הצדדים לא ייחשב כמחייב.או תיקון שלא בכתב 

הסכמת אחד הצדדים לסטייה מתנאי ההסכם, לא תשמש תקדים, ואין ללמוד ממנה  .24.6

 .גזירה שווה למקרים אחרים
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, מצהיר כי אין ולא יהיה לו, במהלך תקופת ההסכם, ניגוד עניינים מכל מין וסוגהספק  .24.7

יין אחר שעלולים להעמיד אותו קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל ענ

 .במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים

הימנעות של צד כלשהו מנקיטת פעולה במקרה של הפרת הסכם זה על ידי הצד האחר  .24.8

ממנה גזירה שווה לגבי ניתן ללמוד לא תתפרש כוויתור מצדו לגבי אותה הפרה ולא 

 הפרות אחרות דומות או שונות.

או מחדל העלול ליצור או לגרום ו/ימנעו מכל מעשה  וא וכל מי מטעמומתחייב כי הפק הס .24.9

שונים באופן כלשהו מאלה המוגדרים בהסכם  רשותנו לבין האת הרושם, כי היחסים בי

זה. מוסכם כי אם בית משפט ו/או גורם מוסמך כלשהו יחליט, למרות כוונת הצדדים 

שפה י, אזי הו/או מי מטעמ רשותה, הנו עובד של וו/או כל מי מטעמהספק המפורשת, כי 

עקב כך, לרבות הוצאות שתגרם לה בכל הוצאה ואת כל מי מטעמה  רשותהספק את ה

 ר טרחה.משפטיות ושכ

 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

________________________ ________________________ 

 הספק  רשותה

 (Off-Grid Testsלרשת החשמל )בדיקות טרם חיבור נספח "ו" 

 קונסטרוקציה

 מספר
תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה בדיקה

 מדודה
 עבר/
 נכשל

 כיוון בניית  1
 הקונסטרוקציה.

תנוחת  בדיקה עם מצפן.
צריכה להיות  המתקן

 בכיוון עפ"י התוכנית.
   התאמה לתכנון

2 

מיקום המתקן 
עפ"י שרטוט 

ומידות 
 מתוכננות.

בדיקה של מיקום 
הקונסטרוקציה על הגג 

 לפי שרטוט תכנוני.
   התאמה לתכנון

3 

לאחר ההרכבה, 
חלקי 

הקונסטרוקציה 
מורכבים ישר 

 וללא עיוותים.

בדיקה חזותית,עפ"י 
מדידה עם -שיקול דעת

 סרט מדידה ו/או פלס.

הקונסטרוקציה 
מפולסת ביחס 

 למבנה
  

4 

התאמה 
לתכנון)פרטים( 

ושלמות 
 הקונסטרוקציה.

בדיקת פרט 
קונסטרוקציה והתאמתו 
 לרשימות הציוד ולתכנון. 
בדיקה שבניית 

 הקונסטרוקציה

הקונסטרוקציה 
סופקה ע"פ 
המפרט ובנייתה 
 הושלמה כנדרש
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פרטי , לרבות הושלמה
עיגון, גילוון כל 
החיתוכים, התקנת 
איסכורית ותעלות 

 מחורצות.

 ים סולארייםפאנל

 מספר
תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה בדיקה

 עבר/נכשל מדודה

1 

התאמת סוג 
ים לסוג פאנלה
ים ע"פ פאנלה

 מפרט ההתקנה.

ים פאנלבדיקת סוג ה
שסופקו לאתר 
והתאמתם למפרט 

 העבודות.

התאמה מלאה 
בין הציוד 
שסופק לבין 
 מפרט העבודות.

  

2 
חיזוק מכני של 

ים למבנה פאנלה
 המכאני.

חזותית שכל פרטי בדיקה 
העיגון המופיעים בתכנון 

וכן  מורכבים ומחוזקים,
שהמבנה  בדיקה ע"י מגע,

 המכאני יציב.

כל הברגים 
שנמצאים 

 בתכנון
מורכבים 

ומחוזקים.מבנה 
 ים יציב.פאנל

  

 מפצלים, קופסאות חבורים

 מספר
תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה בדיקה

 עבר/נכשל מדודה

1 

הרכיבים, סוג 
חיזוק מכני של 

קופסאות 
 חיבורים.

תיבדק התאמה למפרט 
 העבודות.

יש לוודא שבורגי החיזוק 
נמצאים במקומם 

 ומחוזקים.

התאמה מלאה 
למפרט. 

קופסאות 
החיבורים 
מחוברים 

 ויציבים.

  

2 

סוג הכבלים, 
חיבור הכבלים, 

המפצלים, 
 המהדקים.

תיבדק התאמה למפרט 
 העבודות.

שהכבלים יש לוודא 
מחוברים בצורה טובה 

למפצלים/למהדקים, 
בורגי ההידוק אם 

 מהודקים.-קיימים

התאמה מלאה 
למפרט. כל 

החיבורים 
תקינים 

 ובמקומם.

  

3 
איטום 

קופסאות 
 חיבורים.

יש לוודא קופסאות 
חיבורים אטומים למים, 
יש לוודא חיבור 

 אנטיגרונים וסגירתם.

-איטום מלא
 האנטיגרונים

תקינים 
 ובמקומם.

  

 חיווט, תעלות רשת, שרשורים, ממירים

 מספר
תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה בדיקה

 עבר/נכשל מדודה

 חווטים. 1

תיבדק התאמה למפרט 
 העבודות.

יש לוודא עובי כבלים 
 עפ"י התכנון.

 יש לבדוק צורת חיווט,
וחיבור כבלים ושרשורים 

 לקונסטרוקציה/תעלות.

התאמה מלאה 
למפרט. החיווט 
מותקן בצורה 
תקינה עפ"י 

 תכנון.

  

 שרשורים. 2

תיבדק התאמה למפרט 
 העבודות.

יש לבדוק חיבור תקינות 
השרשורים ואופי חיבורם 

 לקונסטרוקציה/תעלות.

התאמה מלאה 
למפרט. 

השרשורים 
תקינים 
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ומחוברים 
 היטב.

 תעלות רשת.  3

תיבדק התאמה למפרט 
 העבודות.

לבדוק חיבור תעלות יש 
הרשת 

לקונסטרוקציה/גג, 
בדיקה פיסית של יציבות 
ותקינות, יש לוודא חיבור 
בין תעלות הרשת ע"י 

 מחברים תקניים.

התאמה מלאה 
למפרט. תעלות 
הרשת מחוברות 
היטב ותקינות, 
יש חיבור בין כל 
תעלות הרשת 
ע"י מחברים 

 תקינים.
 

  

 סוג ממירים. 4

תיבדק התאמה בין 
שהותקן לבין  הממיר

הממיר המופיע במפרט 
 העבודות.

התאמה מלאה 
   למפרט.

5 

התקנת ממירים 
)כולל 

קונסטרוקציה 
 לממירים(

יש לוודא שמיקום 
הקונסטרוקציה תואם 
לתכנון. יש לבצע בדיקת 

 ריתוכים במידה ונעשו.
יש לוודא שהממיר 
מותקן בהתאם לדרישות 
היצרן, וכן שפתחי 

 האוורור לא חסומים.
לוודא יציבות יש 

 הממירים.

הקונסטרוקציה 
מותקנת 

במקומה יציבה 
 ותקינה.

הממירים 
הותקנו לפי 
הוראות יצרן 
ועפ"י תכנון והם 

יציבים 
 ותקינים.

  

 חיווט ותעלות. 7

תיבדק התאמה למפרט 
 העבודות.

יש לוודא צורת חיווט 
 DC-כבלי ה

לממירים, חיווט 
תקשורת בין הממירים, 

הממירים בין  AC חיווט 
,חיווט   ACלארון

 הארקה.

התאמה מלאה 
 למפרט.

החיווט נעשה 
בצורה תקנית, 
החיווט מותקן 
ויציב בתוך 

התעלות. 
הותקנו כיסויי 
תעלות לצורך 
הגנה מקרינת 

 שמש ישירה.

  

 לוחות מתח נמוך

 מספר
תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה בדיקה

 עבר/נכשל מדודה

לוודא שהארון  יש מיקום ארון. 1
 ממוקם לפי תכנון.

מיקום לפי 
תכנון וגובה 

 תקני.
  

חיבור גב,  2
 עבודה, וחיווט.

יש לוודא מנתקים עפ"י 
 AC-תכנון, חיווט כבלי ה

 בצורה תקנית ומרווחת.

חיבור גב, 
עבודה, וחיווט 

 תקני.
  

 בדיקת איטום. 3

יש לוודא בדיקת איטום 
ארון החשמל, בדיקת 

האנטיגרונים חיבור 
 ואיטומם.

הארון אטום 
   לחדירת מים.

 ברגיי הידוק 4

יש לוודא שברגיי ההידוק 
של המאזי"ם, 
המהדקים, ופסי הגישור 

 מחוזקים היטב.

ברגיי ההידוק 
   מחוזקים היטב.

הכנה למונה  5
ייצור לפי 

חברת החשמל אישרה 
 את המתקן.

הארון/ציוד 
  -חברת חשמל
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דרישות חברת 
 החשמל.

להתקנת מוכן 
 מונה ייצור.

6 

 בדיקה חזותית
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 -לוח חייםוחלקי 

 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.

לוודא שדלתות לוח יש 
 אטומות.

קיים איטום 
   מלא.

11 
אביזרים 

ומיקומם לפי 
 התוכנית.

יש לוודא שכל האביזרים 
 הותקנו ע"פ תכנון.

כל האביזרים 
הותקנו ע"פ 

 התכנון.
  

12 
צבעי מוליכים 
לפי תקן ולפי 

 תוכניות.

יש לוודא שצבעי מוליכים 
מתאימים לדרישות 

 התקן.

צבעי מוליכים 
   התקן.הנם ע"פ 

אמצעי חיזוק  13
 לרצפה ולקיר.

יש לוודא שלוחות חשמל 
עוגנו וחוזקו למשטחים 

 קבועים.

כל הלוחות 
מעוגנים 
 ויציבים.

  

14 
חיזוק ברגים 
בכל ציוד מיתוג 

 ובמהדקים.

יש לוודא שבוצע חיזוק 
ברגים בציוד המיתוג 

 ובמהדקים.

כל הברגים 
חוזקו 

כנדרש.בדיקה 
 תרמוגרפית

תומכת 
 בממצאים.

  

15 

בדיקת קיום 
תיקי תוכניות 

MADE-AS  
בכל הלוחות, 
והתאמת ציוד 

 מותקן
 תוכניות.ל

יש לוודא הימצאות 
תוכניות מעודכנות בכל 

 הלוחות.

בכל הלוחות 
נמצאו תוכניות 

 מעודכנות.
  

16 
בדיקת ניקיון 
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.

  

 DCקווי הזנה 

 מספר
תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה בדיקה

 עבר/נכשל מדודה
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1 

בדיקת רציפות 
, DC-בכל קווי ה

ממירים עד  בין
ים דרך פאנלל

לוחות משנה 
בגג)במתח 

 (1000V בדיקה 

יש לוודא רציפות בקווי 
 לפי התכנון. DC-ה

קיימת 
רציפות.הקווים 

בוצעו ע"פ 
 התכנון.

  

2 

בדיקת התנגדות 
(, כדי -)-בין)+( ל

לוודות חוסר 
קצר בקווים 
ותקינות הבידוד 

 )במתח בדיקה 
1000V) 

יש לוודא את תקינות 
ע"י ביצוע בדיקת הקווים 

 התנגדות.
   הבדיקה תקינה.

 ACקווי הזנה 

 מספר
תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה בדיקה

 עבר/נכשל מדודה

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.

3 
חיבור הכבל 

לארונות 
 החשמל.

יש לוודא חיבור הכבל 
בצורה תקנית, יש לוודא 
שברגיי ההידוק אשר 
מחברים את הכבל 

 מחוזקים היטב.

   

בדיקת רציפות  4
 AC-קווי ה בכל

יש לוודא רציפות בקווי 
 לפי התכנון. AC-ה

קיימת רציפות. 
הקווים בוצעו 

 ע"פ התכנון.
  

5 

בדיקת התנגדות 
(, כדי -)-בין)+( ל

לוודות חוסר 
קצר בקווים 
ותקינות הבידוד 

 )במתח בדיקה 
500V) 

יש לוודא את תקינות 
הקווים ע"י ביצוע בדיקת 

 התנגדות.
   הבדיקה תקינה.

 מערכת שילוט

 מספר
תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה בדיקה

 עבר/נכשל מדודה

1 

שילוט בלוחות 
ראשיים, 

אזוריים,לוח 
מונה יצור 
ולוחות חלוקה 

PV. 

יש לוודא התקנת שילוט 
ע"פ דרישות התקן, חברת 
החשמל והרשויות 

 המוסמכות.

השילוט הותקן 
   ועונה לדרישות.

2 
שילוט לאורך 

 ACקווי הזנה 
 כבלים.

יש לוודא שכל כבלי 
המתקן שולטו בשילוט 
המתאים כנדרש: 
"זהירות מוזן מהמחלק 

 וגם ממע' סולארית"

כבלי המתקן 
משולטים 

 כנדרש.
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שילוט לאורך  3
 DCקווי איסוף 

יש לוודא שכל כבלי 
המתקן שולטו בשילוט 
המתאים כנדרש: 

 DC"זהירות קיים מתח 
 מע' סולארית"מסוכן מ

השילוט הותקן 
 ועונה לדרישות.

 
  

 שילוט ממירים. 4

יש לוודא שהממירים 
מוספרו ושולטו עפ"י 
בדיקת חיבור. הכיתוב 

לפני   ACיכלול: יש לנתק 
 .DCניתוק 

הממירים 
שולטו עפ"י 

 חיבורם.
  

שילוט לוחות  5
 משנה

יש לוודא שילוט מתאים 
בכל לוחות 
החשמל)פנים(,כמו כן 

שילוט חיצוני על  לוודא
 הארון כנדרש.

  AC-ארון ה
משולט עפ"י 
התקן וסדר 

 הממירים.

  

 שילוט הארקה.  7

יש לוודא שילוט מדבקות 
ושלטי הארקה בכל 
נקודות הארקה במתקן 
)מ.ג, קונסטרוקציה, 

 (ACממירים, ארון 

כל נקודות 
הארקה 

משולטות עפ"י 
 התקן.

  

 ניקיון הגג, אזור ההתארגנות והאתר

 מספר
תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה בדיקה

 עבר/נכשל מדודה

 ניקיון גרדים 1
יש לוודא שבוצע ניקיון 
מקסימאלי של גרדים על 

 הגג.
   הגג נקי מגרדים.

פינוי פסולת  2
 בניין ואריזות

יש לוודא שכל המשטחים 
והקרטונים רוכזו בשטח 
האתר למקום מרוכז 
שיגדיר המזמין ובוצע 
ניקוי באזור ההתארגנות. 
סילוק הפסולת מנקודת 
הריכוז באתר, באחריות 

 המזמין.

   השטח נקי.

3 
פינוי ציוד, פינוי 
מבנים ארעיים 

 מהאתר. 

יש לוודא פינוי של כל 
הציוד ששימש את הקבלן 
לרבות מבנים ארעיים 

 ומכולות.

השטח פונה 
מציוד וממבנים 

 ארעיים.
  

 בדיקת מערך הארקות

 מספר
תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה בדיקה

 עבר/נכשל מדודה

1 

בדיקה שכל 
פה"פ מוגן 

מפגיעות 
מכאניות, מוגן 
נגד מים בקופסה 
אטומה וכל 
מוליך מחובר 
לפס ע"י בורג 

 ניפרד.

יש לוודא הגנה כנגד 
פגיעה, חדירת מים 

 והידוק לכל פס בנפרד.

רכיבים מוגנים 
מפני פגיעה, 
ציוד אטום 
למים, כל מוליך 
הודק באמצעות 

 בורג נפרד.

  

הארקת  2
 קונסטרוקציה.

יש לוודא שבוצעה 
הארקת קונסטרוקציה 

 ע"פ התכנון/התקן.

נמצאה התאמה 
לתכנון 

ולדרישות 
 התקן.
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הארקת  3
 ממירים.

יש לוודא שבוצעה 
הארקת ממירים ע"פ 

 התכנון/התקן.

נמצאה התאמה 
לתכנון 

ולדרישות 
 התקן.

 

  

 ים.פאנלהארקת  4
יש לוודא שבוצעה 

ים ע"פ פאנלהארקת 
 התכנון/התקן.

נמצאה התאמה 
לתכנון 

ולדרישות 
 התקן.

 

  

הארקת תעלות  5
 רשת/פח. 

יש לוודא שבוצעה 
הארקת מערך תעלות 
רשת/תעלות פח ע"פ 

 התכנון/התקן.

נמצאה התאמה 
לתכנון 

ולדרישות 
 התקן.

 

  

6 

סימון ע"י 
דגלונים של כל 

הארקה גידי 
בתוך קופסת 

 פה"פ.
 

יש לוודא המצאות דגלוני 
 סימון כנדרש.

הותקנו דגלוני 
   סימון כנדרש.

  רשותהאחריות  –תקשורת 

 מספר
תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה בדיקה

 עבר/נכשל מדודה

1 

/ קו טלפון בזק
HOT חברת /

 תקשורת אחרת
 למונה יצור.

יש לוודא קיום קו טלפון 
למונה יצור. התקנה 

 באחריות הלקוח.

קו טלפון פועל 
   כנדרש.

2 

קו תקשורת 
RS485  'בין נק

רשת לבין ריכוזי 
 הממירים.

יש לוודא התקנת קו 
תקשורת ע"פ תכנון. 
 התקנה באחריות הלקוח. 

קו תקשורת 
הותקן ופועל 

 כנדרש.
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 (On-Grid Testsבדיקות קבלה )נספח "ז" 

 

 ים סולאריםפאנל

 מספר
תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה בדיקה

 עבר/נכשל מדודה

 מתח. 1

יש לבצע בדיקות מתח 
לגבי כל המתקן 
החשמלי נשוא 

 ההסכם.

המתחים עפ"י 
התכנון.דו"ח 

חשמלאי בודק 
מאשר את 

 תקינות המתקן.

  

 בדיקת מערך הארקות

 מספר
תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה בדיקה

 עבר/נכשל מדודה

1 
מדידת לולאת 
התקלה בכל 

 הלוחות.

יש לבצע מדידה לפי 
 הצורך.

המדידה אמתה 
את תקינות 

 המערך.
  

 מערכת ניטור

 מספר
תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה בדיקה

 עבר/נכשל מדודה

1 
התקנת מערכות 

ניטור נתוני 
 מערכת ותקינותה.

יש לוודא התקנת 
נתונים מערכת ניטור 

 ע"פ המפרט.

מערכת ניטור 
הותקנה לפי 

המפרט. המתקן 
מנטרת נתונים 

 כנדרש.

  

 יחס חיסכון

 מספר
תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה בדיקה

 עבר/נכשל מדודה

 בדיקת ביצועים 1
יש לבדוק את יחס 

על פי נספח  החיסכון
 יחס החיסכון

עמידה ביחס 
החיסכון 
 המובטח

  

 תרמוגראפיותבדיקות 

 מספר
תוצאה  תוצאה צפויה קריטריון תיאור בדיקה בדיקה

 עבר/נכשל מדודה

בדיקת פאנלים  1
 מדגמית

יש לבדוק נק' חמות 
בחיבורים עם מצלמה 

 תרמית

אין נקודות 
   חמות

יש לבדוק נק' חמות  DCבדיקת לוחות  2
 עם מצלמה תרמית

אין נקודות 
   חמות

נק' חמות  יש לבדוק ACבדיקת לוחות  3
 עם מצלמה תרמית

אין נקודות 
   חמות

 

 

 



  

75 
 

 יחס ביצועיםנספח ח' 

על פי  98%-הספק מתחייב בפני המועצה כי ההספק השנתי המינימאלי של המתקן לא יפחת מ .1

וואט מותקן )להלן "ההספק השנתי המינימאלי"(, וזאת -, לכל אתר לכל קילו PVSYSדו"ח 

למשך מלוא תקופת הסכם התחזוקה שראשיתם ביום מסירת המתקן לידי המועצה, ובלבד 

 :שלא התקיים אף אחד מהתנאים להלן

פעולה שיש בה כדי להטיל הצללה על המתקן, שאינה באחריות  רשותהבוצעה על ידי  .1.1

על קיומה של  רשותשהספק התריע בפני הבהסכם התחזוקה, ובלבד ספק הטיפולו של 

ממועד הטלת ההצללה,  עבודה ימי 7-מיד עם גילוייה, ובכל מקרה, לא יאוחר מ הצללה

 כאמור

יש בו כדי להשפיע אפשר ששו/או אירוע טבע חריג, ירע באזור סמוך מקרה אסון א .1.2

 גים וכיוצ"בה, סופת שלשריפישירות על פעולות המערכת דוגמת 

מוקדם שינוי במבנה המערכת שלא באמצעות ו/או בתיאום  רשותהעל ידי בוצע על ידי  .1.3

 .הספקעם ומראש 

אירע שיבוש באספקת החשמל לרשת המשפיעה על תפוקת המתקן לתקופה העולה על  .1.4

 .שעות  24

 

הספק, לא יחול בכל מקרה, בו היה על  1.4עד  1.1 למען הסר ספק, הפטור האמור בסעיפים .2

 .על בעיה במערכת רשותללדווח בהתאם להוראות הסכם זה, 

 
 מדידת יחס ביצוע בפועלנוסחת  .3

בפועל  מדידת יחס ביצועהצדדים מסכימים, מודיעים ומצהירים, באופן בלתי חוזר, על נוסחת 

. נוסחה זו תשמש את הצדדים באופן בלעדי, ולא תוחלף ויפעילו בהתאם לתוצאותיה הבאה

 בכל נוסחה ו/או תחשיב אחר: 

 יוגדר באופן הבא: ACTiPR בפועל  יחס הביצוע

PRACTi= (Yfi / Yri) / d 
 

fiYבפועל בחודש  וולטאיתו הפוטשל המערכת  = התפוקהi ב- kWh  שהוזרמה לרשת )על פי מונה

 הנמצא ליד נקודת החיבור(. חח"י ו/או מונה אחר כמו סאטק

riY בחודש = סה"כ הקרינהi  פני הפנלים של כל המערכת.הנקלטת על 

n= Ii*P riY 

 כאשר:

iI  = בחודש הקרינהi  הנקלטת/Month)2(kWh/m  על שטח של מטר רבוע במישור בעל נטייה

 .למישור המערכת זהה

Pn  =( הספק המערכת הנומינליKWp) 
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d=  מקובל להניח שיעור ירידת ביצועי הפאנלים כפונקציה של הזמןשל שנתי מקדם תיקון .

מציין את המספר הסידורי   n  כאשר d=1-0.005*n. במקרה כזה: 0.5%ירידה שנתי ממצע של  

 .של השנה מפתיחת האתר לפעילות

         
  נוסחת חישוב הפער החודשי בין החיסכון המובטח לחיסכון בפועל .4

ם ומצהירים, באופן בלתי חוזר, על נוסחת חישוב הפער החודשי בין הצדדים מסכימים, מודיעי

. נוסחה זו תשמש את הצדדים ויפעילו בהתאם לתוצאותיהבפועל  ייצורהמובטח ל ייצורה

 באופן בלעדי, ולא תוחלף בכל נוסחה ו/או תחשיב אחר: 

)*TifiY - iGPRri*PLDi = (Y 

 כאשר:

PLDi  הפער לחודש =i )יכול להיות חיובי או שלילי( 

Ti  =.תעריף המערכת לפי ההסדרה 

 

  חישוב הפיצוי השנתי בגין אי עמידה בהתחיבות לחיסכון .5

היה קטן באותה השנה כי ההספק בפועל משנות ההסכם,  שנהכל אם וככל שיתברר בתום 

הביצועים עמידה ביחס -פיצויים על אי רשותישלם הספק לאזי , מההספק השנתי המינימאלי

וזאת מבלי לגרוע מכל פיצוי ו/או תשלום החל על בהוראות החוזה בין הצדדים, כאמור  כאמור,

נוסחת חישוב הפיצויים . הצדדים מסכימים ומצהירים על על פי הסכם זה ו/או הדין הספק

 תשמש את הצדדים באופן בלעדי, ולא תוחלף בכל נוסחה ו/או תחשיב אחר: להלן, ש

 
∑אם :  𝑃𝐿𝐷𝑖 ≤ 012

𝑖=1   0אז הפיצוי הוא 

∑אם :  𝑃𝐿𝐷𝑖 > 012
𝑖=1      אז הפיצוי הוא∑ 𝑃𝐿𝐷𝑖12

𝑖=1   

 

 חישוב פיצוי עתידי בגין אי עמידה בביצועים המובטחים החל מתום תקופת האחריות .6

היה ובתום תקופת האחריות, יחס הביצועים המחושב במהלך השנה האחרונה לאחריות יפחת 

 פיצויים על פי החישוב להלן: רשותהמובטח, ישלם הספק למיחס הביצועים 

FutureRevenueLoss = ∑  

20

𝑖=𝑛

(𝑅𝐸𝑉𝑔𝑢𝑎 − 𝑅𝐸𝑉𝑎𝑐𝑡) ∗ 0.995𝑖

(1 + 𝑟)𝑖
 

 כאשר :

n    השנה הראשונה שלאחר תום תקופת האחריות 

𝑅𝐸𝑉𝑔𝑢𝑎  הכנסה שנתית מובטחת בשנה השניה 

𝑅𝐸𝑉𝑎𝑐𝑡 הכנסה שנתית בפועל בשנה השנייה 

r  0.08  (8%)ריבית היוון 

 
 

 מדידה: .7

 & Kippשל חברת  CMP3דגם  (פירנומטרמד קרינה )מדידת הקרינה תעשה באמצעות  .7.1
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Zonen  יוצב בזוית זהה לזו של הפאנלים הסולאריים ר שא ,מכוילאו ש"ע, כשהוא

המיקום המדויק של המדידים יקבע בתוכניות הביצוע של . המרכיבים את המערכת

   .דקות 15 -המדידות יערכו אחת לבאישור היועץ הטכני. הפרויקט, 

את המספר  מציין iכאשר  kWh/miH)2(כל שעה יחושב ממוצע קרינה באופן הבא: ב .7.2

 .הסידורי של השעה

מדידת האנרגיה המוזרמת לרשת תתבצע באותם האינטרוולים כאשר המונה ימוקם קרוב  .7.3

 הראשי.ככל האפשר למונה חח"י ובכל מקרה לא לפני הלוח 

כתוצאה מגניבה,  יםמושבתהאתרים, כולם או חלקם, לא יתבצעו מדידות בזמנים בהם  .7.4

ח עליון, השבתת רשת החשמל על ידי מנהל הרשת, במקרים של רשלנות או והשחתה, כ

ובזמנים בהם מתבצעות בודקים, , בתנאי מזג אוויר בהם קיימת סכנה לרשותהמצד  זדון

 .עבודות תחזוקה של המערכת
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 וקונסטרוקציהכתבי אחריות של פאנלים וממירים נספח "ט" 

 יסופק על ידי הקבלן הזוכה
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 הוראת שינוי עבודותנספח "י" 
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 בוטל
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 אחריותכתב נספח "יב" 

ת  ו י ר ח א ת  ד ו ע ןת ק ת מ י ל ר א ל ו   ס

ו ט ו פ ה  י ג ו ל ו נ כ ט ת-ב י א ט ל ו  ו

 כללי .1
, כפי שהוגדרה יתגלו כאלה במהלך תקופת האחריות מתחייב לתקן פגמים במערכת,אם הקבלן הזוכה .1.1

 מיום חיבור המערכת לרשת החשמל,ובתנאים שיפורטו להלן.בהסכם ההתקשרות,
 במסגרת האחריות, הקבלן הזוכהיתקן או יחליף את הרכיב הפגום על חשבונו. .1.2
 הוחלף או הותקן חלק כלשהו במתקנים על ידי הקבלן הזוכה,במסגרת תקופת האחריות,תקופת .1.3

תהיה עד לתום תקופת האחריות כאמור לעיל או תהיה  או המוחלףו/האחריות בגין החלק המתוקן 
חודשיםממועד התיקון או ההחלפה בהתאם להוראות ההסכם או הוראות הדין,לפי  12לתקופה של 

 המאוחר בינהם
 אחריות לרכיבי המתקן .2

של היצרנים השונים שיצורפו האחריות לרכיבי המתקן היא אחריות יצרן, בהתאם לכתבי האחריות  .2.1
להסכם עם במועד מסירת המתקן. במהלך תקופת האחריות, הקבלן יתמוך ויסייע בידי המזמין לטובת 
הפעלת האחריות אל מול היצרן, בכל מקרה בו הפעלת האחריות תידרש, והכול בהתאם ובכפוף לכתבי 

אמור, לאחר תקופת הבדק, האחריות שבידי המזמין. על אף האמור, תמיכה באחריות היצרנים כ
 כהגדרתה לעיל, תבוצע בכפוף לחתימת הצדדים על הסכם תפעול ותחזוקה.  

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסכם כי תקופת אחריות היצרן לרכיבים הבאים תהיה כדלקמן: .2.2
 שנה. 25)עשר( שנים; אחריות תפוקה  10אחריות מוצר  –פאנלים  (1
 (.      )עשרים( שנה 20ל Solar Edgeשנים )ממירי )עשר(  10אחריות מוצר  –ממירים  (2
 )עשר( שנים 10אחריות יצרן הקונסטרוקציה ל –קונסטרוקציה  (3
 שנים. 5אחריות לאיטום הגגות למשך  –איטום הגג  (4

 המזמין יאפשר לקבלן גישה חופשית לאתר ובאתר באופן סביר על מנת לבצע את שירותי התחזוקה. .2.3
התחזוקה כדי לגרוע מחובת הלקוח לדאוג לשלמות המתקן, לתחזוקתה  אין במתן האחריות או שירותי .2.4

 ולשימוש בה בהתאם להוראות הקבלן ויצרני הציוד. 
אחריות הקבלן למתקן כאמור תמשיך לעמוד בתוקפה אך ורק בהתקיימות התנאים הבאים במצטבר:  .2.5

ל הצד השלישי שהמתקן )א( המזמין הודיע לקבלן העל העברת הבעלות במתקן בכתב, תוך ציון פרטיו ש
יום ממועד העברת הבעלות במתקן; )ב( המתקן היה   14מועבר אליו, לרבות פרטי התקשרות עימו, בתוך 

תקין במועד העברת הבעלות; )ג( הצד השלישי נטל על עצמו בהודעה בכתב לקבלן  את כל התחייבויות 
 המזמין כלפי הקבלן  בקשר למתקן.

לצד שלישי, הלקוח יהיה אחראי לבצע את כל הדיווחים והתיאומים במקרה של העברת בעלות במתקן  .2.6
 הנדרשים מול המחלק וצדדים שלישיים אחרים.

 שירות ואחריות .3
 עם קבלת אינדיקציה בדבר תקלה בפעולת המתקן, לרבות בתקלה משביתה, ינסה הקבלן לאבחנה ו/או .3.1

 לאתר. לתקן את התקלה באמצעות שליטה מרחוק, אשר איננה מחייבת הגעה 
ככל שלא יצלח בידי הקבלן לתקן את התקלה באמצעות השליטה מרחוק, ישלח הקבלן נציג לבחינת  .3.2

המתקן לאחר גילויו של כל פגם, ליקוי, תקלה ו/או הפרעה כלשהי אחרת במתקן לרבות ירידה בתפוקת 
 המתקן בהתאם לזמני התגובה כמפורט להלן:

 לצורך סעיף זה: .3.3
 60% -ה המשביתה את המתקן או המפחיתה את תפוקת המתקן בהינה תקל  - "תקלה משביתה" (1

 או יותר
 -הינה תקלה המשביתה את המתקן או המפחיתה את תפוקת המתקן ב - "תקלה משמעותית" (2

 ;60%ועד  15%
כל תקלה, פגם, נזק, ליקוי וכיו"ב המפחיתה את תפוקת המתקן בשעות היום, עד  - "תקלה קלה" (3

תקלה, פגם, נזק, ליקוי ובכלל זה אבדן קשר ו/או תמסורת ו/או מהתפוקה היומית, או כל  15%
 תקשורת ו/או שידור חלקי של נתון כלשהו מנתוני המערכת הנאגרים, מכל סיבה שהיא. 

 :הנדרשיםזמני הטיפול להלן  .3.4
שעות )עשרים וארבע( מפתיחת  24 -תתוקן באופן מיידי ובתוך לא יאוחר מ - "תקלה משביתה" (4

ידי המזמין, או מעת קבלת אינדיקציה בדבר התקלה המשביתה על ידי החברה,  קריאת  השירות על
 המוקדם מבינהם.

שעות לכל  24הספק מתחייב לאתר ולנטר תקלה משמעותית במתקן, בתוך  - "תקלה משמעותית" (5
לנציג הרשות, בעל פה ובאמצעות  היותר, מהתרחשות התקלה. דיווח על התקלה יועבר באופן מיידי

שעות מהתרחשותה  48הדואר האלקטרוני. הספק יסיים את הטיפול בתקלה המשמעותית בתוך 
 וישיב את המתקן לתפקודו המלא והתקין.

שעות לכל היותר,  48הספק מתחייב לאתר ולנטר תקלה קלה במתקן, בתוך  - "תקלה קלה" (6
באופן מיידי לנציג הרשות, בעל פה ובאמצעות הדואר מהתרחשות התקלה. דיווח על התקלה יועבר 

שעות מהתרחשותה וישיב את  96האלקטרוני. הספק יסיים את הטיפול בתקלה הקלה בתוך 
 המתקן לתפקודו המלא והתקין.

יום  1, ככל שתידרש החלפה של חלקי חילוף, חלקים אלה יוזמנו בתוך 2.3מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .3.5
 ימי עסקים ממועד אספקתם לידי הקבלן. 2הלקוח להזמנתם, ויותקנו בתוך עסקים ממועד אישור 

 הוראות טיפול וניקוי  .4
אחת למספר שבועות, או בהתאם לצורך, יש לשטוף את הפאנלים הסולארים במי ברז מטופלים )ללא  .4.1

גבם, מלחים ו/או אבנית( עם צינור בלחץ סטנדרטי )ללא שימוש במגביר לחץ(, או באמצעות דלי מים ולנ
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 6-וזאת על מנת להסיר אבק ולכלוך שהצטבר על פניהם. בכל מקרה, תדירות השטיפות לא תפחת מ
 שטיפות בשנה. על מנת להשיג הגנה מיטבית על הפאנלים יש להשתמש במים רכים.    

אין להשתמש בכל חפץ חד אשר עלול לגרום נזק לזכוכית המגנה על התאים הסולארים. לשם הסרת  .4.2
 תן להשתמש בספוג רטוב או מטלית רכה.לכלוך גס ני

על מנת להגדיל את תפוקת המתקן, יש להגביר את תדירות השטיפות, בפרט בתנאי אובך ומזג אוויר יבש.  .4.3
פאנלים מאובקים יגרמו לירידה משמעותית בביצועי המתקן הנגרמת מכמות אור פחותה שנקלטת 

 וולטאיים.  -באמצעות התאים הפוטו
 טים, סבונים, או חומרי ניקוי מכל סוג שהוא. אין להשתמש בדטרגנ .4.4
מומלץ לנקות את הפאנלים בשעות הבוקר המוקדמות )בעדיפות ראשונה( או בשעות אחר הצהריים  .4.5

המאוחרות שהמשטח קריר כדי להימנע משינויי טמפרטורות מהירים של הזכוכית עם המגע של המים 
 מוצקים על פני הפאנל(. )הדבר עלול לגרום נזק לזכוכית ו/או ליצור משקע של

 הגבלת אחריות .5
המזמין ישא באחריות מלאה ובלעדית בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו בקשר עם שימוש רשלני במתקן או  .5.1

 הפעלת המתקן בניגוד להוראות הקבלן  או היצרן.
חדשים תיקון ו/או החלפה של פאנלים נוספים אינה גורמת להיווצרות תקופת אחריות חדשה ו/או תנאים  .5.2

לחלות האחריות. הקבלן ו/או היצרן יהיו רשאים לספק פאנלים חלופיים שונים בגודלם, בצורה, בצבע 
ו/או בהספק במידה ובמועד התביעה על פי תעודת אחריות זו הפסיק היצרן לייצר את הפאנלים אשר היו 

 ברשות המזמין.
קשר לכל אחת מהעניינים הבאים יובהר כי, בכל מקרה, הקבלן לא יישא באחריות או חבות כלשהן ב .5.3

 והמזמין מוותר בזאת על כל טענה או דרישה כלפי הקבלן בקשר לכל אחד מהעניינים הבאים:
הוראות ההסדר או כל עדכון או שינוי שיחול בהסדר וכן כל הפרה של איזה מהוראות  .5.3.1

 החלטות הרשות על ידי המזמין.
דר מבחינת המזמין ובכלל הכדאיות הכלכלית של השימוש במתקן או הצטרפות להס .5.3.2

זה )מבלי לגרוע( תעריף החשמל או היבטי המיסוי הנוגעים להתקשרות בין המזמין 
 ובין המחלק.

היחסים בין המזמין לבין צדדים שלישיים )ובכלל זה חח"י, המחלק והרשות(, לרבות  .5.3.3
בקשר לביצוע תשלומים למחלק או קבלת או אי קבלת תשלומים מהמחלק או צורת 

 ות מול מהמחלק.ההתחשבנ
 מעשה, מחדל או החלטה של צד שלישי כלשהו, לרבות חח"י, המחלק או הרשות. .5.3.4

 הוראות בטיחות למתקן .6
המתקן מייצר מתח מסוכן, בעוצמה זהה למתח החשמלי בבית, אין להחדיר עצמים זרים לשקע או  .6.1

 יש לפנות לקבלןלחריצים או לפתחים בממיר. אין לפתוח את כיסוי המכשיר, אם נדרש תיקון כלשהו 
 יש להשתמש במתקן זה אך ורק לצרכים שלשמם תוכנן. .6.2
 אזהרה: מתקן זה יכול לגרום לשוק חשמלי ולמוות. .6.3
 הכניסות ו/או היציאות יכולות להיות עם מתח מסוכן, גם כאשר המתקן כבוי. .6.4
 יש לנתק תמיד את מקור המתח ואת החיבור לרשת לפני טיפול כלשהו במתקן. .6.5
וי המכשירים. תיקון ו/או טיפול במתקן ייעשו אך ורק ע"י טכנאי מוסמך באישור אין לפתוח את כיס .6.6

 הקבלן
בעת ניקוי הפאנלים הסולאריים הימנע ממגע בהם. בשמש ישירה חום הפאנלים יכול להגיע עד למעלה  .6.7

 ועלול לגרום לכוויה. 50°C -מ
 כללי  .7

 לן. אין להתיר גישה למתקן למי שלא קיבל הדרכה או הכשרה לכך מהקב .7.1
 תיקונים במתקן יבוצעו אך ורק על ידי טכנאים של הקבלן או מי שהוסמכו לכך מטעמה בכתב. .7.2
חשמל תקינה. מומלץ לבצע בדיקת מערכת כולל הגנות ממסר,  רשתבטיחות השימוש במתקן תלויה ב .7.3

פחת והארקות באופן תקופתי. תקינות הארקה מומלץ לבדוק אחת לשנה. הבדיקה צריכה להיעשות ע״י 
 שמלאי מוסמך.ח
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 הקמהלתקופה הביטוח  קיום  נספחי אישור-נספח י"ד

 אישור עריכת ביטוחי הקבלן

 לכבוד 
 יבנה עיריית

 יבנה  3ד ת.שד' דואני, 
 מזמין" ו/או "הרשות"(; ה)להלן: " 

 
 .נ..גא

         
( " הספק)להלן: " ______________________ הנדון: אישור על קיום ביטוחים על שם

 להסכםבגין ו/או בקשר "הקבלן"( ו/או הקבלן מטעמו )להלן יקראו יחד וחוד 
לביצוע עבודות תכנון, הקמה, חיבור לרשת החשמל הארצית ותחזוקה של מתקנים 

עבודות ו/או ( ו/או PVוולטאית ) -סולאריים לייצור חשמל מבוזר בטכנולוגיה פוטו
 רותים"()להלן: "העבודות" ו/או "השישירותים נלווים 

 
 חברה לביטוח בע"מ, מצהירים בזאת כדלקמן:  _________________אנו החתומים מטה 

 
אנו ערכנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח בקשר עם ביצוע העבודות עבור המזמינה  כמפורט  .1

 :להלן
 

)פוליסה  ₪בגין העבודות בערך כולל של ________________ / הקמה ביטוח עבודות קבלניות א.
 :מספר ____________________ ( כלהלן

 
הכיסוי בפוליסה    ₪ 100,000שלא תעלה על סך ,  בכפוף להשתתפות עצמית ביטוח רכוש -פרק א' 

כולל גם כיסוי לרעידת אדמה ונזקי טבע בכפוף להשתתפות עצמית כמקובל לגבי סיכונים אלה, 
 עבור:והרחבות כיסוי על בסיס נזק ראשון שאינו כפוף לתת ביטוח 

 גבול אחריות/פירוט ההרחבה הרחבת הכיסוי
מסכום ביטוח העבודות,  אך  20% -בסכום השווה ל רכוש סמוך (1)

  ₪ 1,000,000לא פחות מסך 
מסכום ביטוח העבודות,  אך  20% -בסכום השווה ל רכוש שעליו עובדים (2)

 ₪ 1,000,000לא פחות מסך 
מסכום ביטוח העבודות, אך  20% -בסכום השווה ל פינוי הריסות (3)

 ₪ 750,000לא פחות מסך 
( נזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי, עבודה 4)

 לקויה, חומרים לקויים
 סכום ביטוח מלא

(  נזק ישיר כתוצאה מתכנון לקוי, עבודה 5)
 לקויה וחומרים לקויים

מסכום ביטוח העבודות,  אך  20% -בסכום השווה ל
  ₪ 1,000,000לא פחות מסך 

 
המכסה אחריות בגין  ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )"בטוח צד שלישי"( על פי דין -פרק ב' 

מעשה  או מחדל של הקבלן  ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל 
הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן, בגין העבודות ו/או בקשר עם העבודות, בגבול אחריות בסך  

לתובע, למקרה ביטוח אחד ולתקופת הביטוח ובכפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה  ₪  10,000,000
 לכל מקרה ביטוח. הבטוח מורחב לכסות גם: ₪ 40,000על סך 

 גבול אחריות/פירוט ההרחבה הרחבת הכיסוי
אשר  הרשות אחריות לנזקים לרכוש 

הקבלן פועל בו, לרכוש סמוך, ולכל רכוש 
הרשות  למעט רכוש המבוטח אחר של 

 בפרק א' לעיל 

מעל לסכומים המבוטחים תחת סעיפי הכיסוי של 
רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים, כמפורט לעיל, אולם 
גבול האחריות הכולל של המבטחת בגין נזקים 

 כאמור לא יעלה על גבול האחריות על פי פרק ב'.
אחריות בגין נזקי גוף הנגרמים במישרין 

ין על ידי שימוש בציוד מכני או בעקיפ
בביטוח  הנדסי שאין חובה חוקית לבטחו

 חובה

 . ₪ 2,000,000של  גבול האחריותב
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 ( גבול האחריות100%במלוא ) תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי
 מגבול האחריות הכולל בפוליסה  20%עד  אחריות בגין רעד, ויברציה, הסרת תמיכות

לכבלים, צינורות אחריות בגין נזק 
קרקעיים, ונזקים עקיפים -ומתקנים תת
 כתוצאה מכך

 ( גבול האחריות 100%במלוא ) –נזק ישיר 
  ₪ 500,000 –לגבי נזקים עקיפים 

 
  

צוע העבודות, לרבות יבגין כל העובדים המועסקים ע"י הקבלן בב ביטוח חבות מעבידים -פרק ג' 
 לתובע למקרה ולתקופת הביטוח. ₪ 20,000,000בסך קבלני משנה ועובדיהם בגבולות אחריות 

היה ותיחשב כמעביד של מי מהמועסקים על ידי הקבלן  רשותההביטוח מורחב לכסות את אחריות 
 ין תאונות עבודה ו/או מחלות מקצוע..יוזאת לענ

 לתאונת עבודה ולמחלת מקצוע. ₪  40,000הביטוח כפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך 

)פוליסה מספר ________________ ( בקשר עם אחריות הקבלן  פי דין-אחריות מוצר עלביטוח  .ב
לתובע, מקרה ותקופת   ₪ 2,000,000בגבול אחריות בסך בקשר עם העבודות ו/או המערכות 

 לכל מקרה ביטוח . ₪ 100,000שלא תעלה על הביטוח ובכפוף להשתתפות עצמית בסך של 
 

לא יחודש בחברתנו, מוסכם כי תחול תקופת גילוי ו/או דיווח מוצר  אחריות במקרה שביטוח  
חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח   12מוארכת של תביעות ו/או נזקים, למשך 

בחברתנו וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי 
ו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח והדיווח המוארכת, יחשב לכל נושא ועניין כאירוע עלי

ובתנאי שלא קיים ביטוח  אחר בהיקף כיסוי דומה בתוקף בחברת ביטוח אחרת אשר מכסה את 
 האירוע.

 .הביטוח כולל תאריך רטרואקטיבי מיום מועד התחלת העבודות 

)פוליסה מספר ________________ ( לכיסוי אחריות  פי דין-ביטוח אחריות מקצועית על .ג
הקבלן בגין נזקים לגוף ו/או לרכוש ו/או נזקים כספיים אחרים שיגרמו בקשר עם תכנון ו/או 

ובכפוף   ₪ 2,000,000ביצוע העבודות, בגבול אחריות למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח בסך  
 קרה ביטוח. לכל מ ₪ 100,000להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך  

לתכנון ופיקוח, אבדן מסמכים, אי יושר  בקשר   בטלים ומבוטלים: כל חריג )אם קיים כזה(
 , עיכוב ושיהוי עקב מקרה ביטוח .עובדים

 
במקרה שביטוח אחריות מקצועית לא יחודש בחברתנו, מוסכם כי תחול תקופת גילוי ו/או דיווח  

ים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו חודש 6מוארכת של תביעות ו/או נזקים, למשך 
וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי והדיווח 
המוארכת, יחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה הודעה במהלך תקופת הביטוח ובתנאי 

 רת אשר מכסה את האירוע.שלא קיים ביטוח  אחר בהיקף כיסוי דומה בתוקף בחברת ביטוח אח
  

 .ו/או מתן שירותים לרשות  הביטוח כולל תאריך רטרואקטיבי מיום מועד התחלת העבודות
 

הפוליסות תהינה בהיקף כיסוי שלא יפחת מתנאי  הכיסוי על פי פוליסות "ביט" התקפות במועד  .2
ג רשלנות .חרי התחלת הביטוח ובכפוף לשינויים להרחבות ולתוספות המפורטים באישור זה

חודשים  24. הפוליסה מורחבת לכלול כיסוי לתקופת תחזוקה בת בוטלמרבתי בפוליסות 
 .רשותלממועד מסירת העבודות 

  
תקופה מתאריך ____________עד ל תיערך קבלניות עבודות לביטוח הפוליסה .3

 חודשים 24___________)שני התאריכים נכללים( )___ חודשים( וכן לתקופת התחזוקה בת 
  יום. 45ותקופת הרצה בת 

לתקופה מתאריך ________ ועד  כוהפוליסות לביטוח אחריות מוצר ואחריות מקצועית יער
 _____________ )שני התאריכים נכללים( 

 
שתועבר אלינו בכתב מפעם לפעם יוארכו הרשות הננו מאשרים כי על פי דרישת הקבלן ו/או  .4

רישה. ידוע לנו כי הקבלן נושא בעלויות הביטוח הביטוחים לתקופות נוספות כפי שיצוין בד
 הנוספות הנובעות מהארכות אלה.

 
, חברות בנות, עובדי הרשות בפוליסות הביטוח של הקבלן ייכלל סעיף ויתור על תחלוף כנגד  .5

 . ויתור על תחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הרשות ומנהלי 
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 נזכרים:אנו מאשרים כי בכל הביטוחים ה .6

ו/או קבלנים מבצעי עבודות ו/או קבלני הרשות יהיה הקבלן ו/או בפוליסות  "המבוטח"  (א)
למעט בביטוח אחריות מקצועית ואחריות מוצר שבה שם משנה ועובדים של הנ"ל. 

המבוטח יהיה הקבלן הראשי בלבד והרשות  תתווסף  לפוליסה כמזמינת העבודה בגין ו/או 
 צרים .בקשר עם העבודות ו/או המו

חברות בנות ו/או תאגידים עירוניים ו/או ו/או  יבנהעיריית " לעניין אישור זה, הרשות "  
 עובדים ו/או מנהלים  של הנ"ל.

כלפי  הרשותסעיף אחריות צולבת. אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות  (ב)
 הקבלן.

לשינוי לרעה במהלך תקופת נכלל תנאי הקובע  כי הפוליסות אינן ניתנות לביטול ולא  (ג)
ו/או  הביטוח ותקופות ההארכה, למעט במקרה של אי תשלום דמי הביטוח על ידי הקבלן

. במקרה כזה תימסר מרמה בקבלת תגמולי ביטוח שחובת הוכחתם חלה על חברת הביטוח 
יום מראש. אולם תשלום לפני שהביטול יכנס לתוקף  60 הודעת ביטול בכתב ולרשות לקבלן 

 יבטל את תוקף הודעת הביטול.  הרשותדי הקבלן ו/או על ידי על י

 תורה בכתב לשלם.  שהרשות או למי  לרשות תגמולי ביטוח בגין נזקים לעבודות ישולמו  (ד)

הביטוחים ימשיכו להיות בתוקף מלא עד השלמת מסירת העבודות המבוטחות על כל  (ה)
גבי חלקים אשר ימסרו או תום תקופת הביטוח, המוקדם מביניהן. ול לרשות חלקיהן 

למזמינה במועד מוקדם יחל ביטוח מלא בהתאם לתקופת התחזוקה בפוליסה וימשיך 
 .MR116לרשות ובכפוף לנסך להיות בתוקף עד השלמת מסירת העבודות 

 
הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים ולתשלום סכומי ההשתתפות העצמית  .7

 במקרה נזק.
 
, הרשותיטוחים המפורטים באישור זה קודמים לכל ביטוח שנערך על ידי הננו מאשרים כי הב .8

וכל סעיף )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים 
הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא  הרשות, ולגבי ומבטחיה הרשותביטוח אחר לא יופעל כלפי 

מלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו מבלי שתהיה לנו זכות ב הרשות"ביטוח ראשוני" המזכה  את 
לשאת בנטל החיוב  הרשות, ומבלי שתהיה לנו זכות לדרוש ממבטחי הרשותטוחי יהשתתפות בב

, וכן אנו מוותרים על טענה של "ביטוח 1981 –לחוק חוזה הביטוח התשמ"א  59על פי סעיף 
 וכלפי מבטחיה.  הרשותכפל" כלפי 

 
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  .9

 הפוליסות המקוריות. מהיקף לצמצם באישור זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי 
 

ידוע לנו כי כתב זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח בהם מחויב הקבלן בקשר  .10
 מראש ובכתב הודעה יחולו בו או בפוליסות שינויים לרעה ללא העם ביצוע העבודות ולפיכך לא 

 .ג' לעיל  6כמפורט בסעיף 
 
 

 ולראיה באנו על החתום
 
 

 ____________________  _____________________ _____________________ 
 חתימה וחותמת המבטח        שם החותם      תאריך  

 
 :פרטי סוכן הביטוח

 
 ____ טלפון: __________________פקס: _________________שם___________ 
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 ביצוע" נוסח ערבות ונספח "ט

 לכבוד
 "יבנה" עיריית 

 
 א.ג.נ., 

 _____________ערבות מס'הנדון: 
 

על פי בקשת _______________________________ )להלן: "הקבלן"(, אנו       ערבים בזה  .1
כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום של ____________ )ובמילים 
_____________________ ( ש"ח )להלן: "סכום הקרן"(, כשהוא צמוד למדד המחירים 

ערבות"( שתדרשו מאת הקבלן עבור לצרכן בהתאם לתנאים המפורטים להלן )להלן: "סכום ה
חוזה מס' __________לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית, 

( עפ"י הסדרת PVוולטאית ) –ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 
"  על גגות אטוו-קילו 100וואט אך אינו עולה על -קילו 15בהספק העולה על גגות קטנים "

 .רשותובאתרים בבעלות ה
 

 תנאי ההצמדה הם כדלקמן: .2
אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו, על פי כתב ערבות זה, יהיה מדד המחירים לצרכן, 
המתפרסם ע"י "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה", שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל 
)להלן: "המדד החדש"( גבוה מהמדד שהיה ידוע במועד הוצאת ערבות זאת, אשר יפורסם ביום 

"המדד הבסיסי"(, נשלם  –על ___________ נקודות )להלן _________________ והעומד 
 לכם את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.

 

  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם, עד סכום הערבות, תוך  .3
 ק או לבסס ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמ

 את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום    
 הנ"ל מהקבלן. כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים 
 משפטיים נגד הקבלן ו/או לפנות בדרישה מוקדמת לקבלן ו/או לממש בטחונות 

 זה על ידינו. אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות
 

 אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת, על כל סכום  .4
שייקבע על ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על 
ידינו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה 

 תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.בפעם אחת, 
 דלעיל. 3אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף 

 

 אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה  .5
 יא, והננו רשאים להימנע מתשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שה

 מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן עפ"י 
 הדין.

 

 הערבות תהיה בתוקף עד ליום ____________, ועד בכלל, וכל דרישה מכם  .6
 _________, לאחר מועד זה תהיה  -חייבת להימסר לנו עד מועד זה למשרדנו ב

 הערבות בטלה ומבוטלת.
 

 אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.ערבותנו זו  .7
 

          בכבוד רב,      
            

                ___________________ 
                  
 הבנק  
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 טיב" נוסח ערבות זטנספח "

 לכבוד 
 יבנה עיריית

 , יבנה 3שד' דואני, ת.ד 
 /או "הרשות"(; ומזמין"ה)להלן: "

 
 

 א.ג.נ., 
 _____________ערבות מס'הנדון: 

 

על פי בקשת _______________________________ )להלן: "הקבלן"(, אנו       ערבים בזה  .1
כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום של ____________ )ובמילים 
_____________________ ( ש"ח )להלן: "סכום הקרן"(, כשהוא צמוד למדד המחירים 

ערבות"( שתדרשו מאת הקבלן עבור לצרכן בהתאם לתנאים המפורטים להלן )להלן: "סכום ה
חוזה מס' __________לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית, 

הסדרת ( עפ"י PVוולטאית ) –ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו 
אט"  על גגות וו-קילו 100וואט אך אינו עולה על -קילו 15בהספק העולה על גגות קטנים "

 .ובאתרים בבעלות הרשות

 תנאי ההצמדה הם כדלקמן: .2
אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו, על פי כתב ערבות זה, יהיה מדד המחירים לצרכן, 
המתפרסם ע"י "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה", שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום בפועל 

הוצאת ערבות זאת, אשר יפורסם ביום )להלן: "המדד החדש"( גבוה מהמדד שהיה ידוע במועד 
"המדד הבסיסי"(, נשלם  –_________________ והעומד על ___________ נקודות )להלן 

 לכם את סכום הקרן כשהוא מוגדל באותו שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי.
 

  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם, עד סכום הערבות, תוך  .3
 ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס 

 את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום    
 הנ"ל מהקבלן. כמו כן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים 

 בלן ו/או לממש בטחונות משפטיים נגד הקבלן ו/או לפנות בדרישה מוקדמת לק
 אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.

 

 אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת, על כל סכום  .4
שייקבע על ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על ידכם וישולמו על 

הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה  ידינו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום
 בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

 דלעיל. 3אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף 
 

 אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה  .5
 רשאים להימנע מתשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו 
 מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן עפ"י 

 הדין.
 

 בכלל, וכל דרישה מכם  הערבות תהיה בתוקף עד ליום ____________, ועד .6
 _________, לאחר מועד זה תהיה  -חייבת להימסר לנו עד מועד זה למשרדנו ב

 הערבות בטלה ומבוטלת.
 

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .7
 

          בכבוד רב,      
            

                ___________________ 
 הבנק                     
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 עמיד במסגרת האחריותהספק ירשימת חלקי חילוף ש '"זינספח "

 

 

 הערות כמות רכיב #

, באריזה רשותבמחסן ה 8 פאנלים פוטו וולטאיים  .1

מקורית, אטום, שמור ומסומן 

בבירור, כולל הוראות 

 ותרשימים.

במחסן הספק  מלאי מיידי  1 ממיר  .2

באריזה מקורית, אטום, שמור 

ומסומן בבירור, כולל הוראות 

 ותרשימים.

, באריזה רשותבמחסן ה DC 1קופסת   .3
מקורית, אטום, שמור ומסומן 
בבירור, כולל הוראות 

 ותרשימים.

באריזה  רשותבמחסן ה 20A/1000V 10נתיך   .4
מקורית, אטום, שמור ומסומן 
בבירור, כולל הוראות 

 ותרשימים.

באריזה  רשותבמחסן ה 2 קוטבי-בית נתיך דו  .5
מקורית, אטום, שמור ומסומן 
בבירור, כולל הוראות 

 ותרשימים.

באריזה  רשותבמחסן ה DC 63A 3מא"ז   .6
מקורית, אטום, שמור ומסומן 
בבירור, כולל הוראות 

 ותרשימים.

באריזה  רשותבמחסן ה 5 או שוו"ע MC4נקבה -קונקטור זכר  .7
מקורית, אטום, שמור ומסומן 
בבירור, כולל הוראות 

 ותרשימים.
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 י"טנספח 

 לתקופת התפעול והתחזוקה  -אישור עריכת ביטוחי הקבלן

 לכבוד 
 יבנה עיריית

 , יבנה 3שד' דואני, ת.ד 
 /או "הרשות"(; ומזמין"ה)להלן: "

 
 .נ..גא

         
ו/או  )להלן: "הקבלן"_________________ הנדון: אישור על קיום ביטוחים על שם

עבודות תכנון, הפעלה ותחזוקה של מתקנים  בגין ו/או בקשר עם ( הספק"
ו/או שירותים  (PVוולטאית ) -ולאריים לייצור חשמל מבוזר בטכנולוגיה פוטוס

 )להלן: "העבודות" ו/או "השירותים"( נלווים 
 
 

ו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע השירותים ו/או  ספקלאנו ערכנו  .1
 העבודות , כמפורט להלן:

 ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי( )פוליסה מספר______________ ( .א
 

גבול אחריות: תובע, 
 ביטוח המקרה ותקופת 

8,000,000 ₪  
 

  ספקעל פי דין  בגין מעשה  או מחדל של ה ספקהאחריותו של  :כיסויהאור ית
ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם 

, כתוצאה ספקכל הפועל בשמו ומטעמו של האחריותו בגין ו
 מהשירותים ו/או בקשר עם השירותים.

מעשה  בגין ו/או בקשר עםהרשות הביטוח מורחב לכלול את  .1 נוספות הרחבות
 הפועלים מטעמו.אחריותו בגין ו ספקאו מחדל של ה

 בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי. כיסוי .2

 .הרמה ומכשירי וטעינה פריקה בגין כיסוי .3

כיסוי עבור נזקי ככל ויש שימוש ב צ.מ.ה מורחבת הפוליסה ל .4
גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי 

 קודת התעבורה, שאין חובה חוקית  לבטחו. כהגדרתו בפ

 .למעט אותו פריט עליו פעלו יחשב לרכוש צד ג' הרשות  רכוש .5
  ₪ 40,000אינה עולה על  :עצמית השתתפות

  
 _________________ ( מספרביטוח חבות מעבידים )פוליסה  .ב

 
 גבול אחריות: תובע, 

 ביטוח ה מקרה ותקופת
6,000,000 ₪  

20,000,000 ₪  
 : אור כיסויית
 

 לכל שנגרמו מקצוע ומחלות עבודה תאונות בגין דין פי על אחריות
 .שירותיםבביצוע ה ספקההמועסקים על ידי 

אחריות  ההיה ותוטל עלי הרשות ורחב לכלול את מהביטוח  :נוספות הרחבה
 .ספקכמעביד לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי ה
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 _________________ ( מספרמקצועית )פוליסה  אחריותביטוח  .ג
 

גבול אחריות: תובע, 
 מקרה ותקופת ביטוח

 
2,000,000 ₪  

 : אור כיסויית
 

אחריותו ו/או  וו/או עובדי ספקלכיסוי אחריות על פי דין של ה
/או בגין נזקים לגוף, נזקים לרכוש ובגין אבדן  ומי מטעמבגין 

ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש שיגרמו 
כתוצאה מהפר חובה מקצועית לרשות לצד שלישי כלשהו לרבות 

שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה המהווים הפרת 
כולל  חובה מקצועית במהלך ו/או בקשר עם ביצוע השירותים

 .  י כתוצאה ממקרה ביטוח עיכוב ושיהו
ביטוח מורחב לכסות נזקים בגין: )א(  אי יושר עובדים,  )ב( ה .1 :נוספות הרחבה

 ומידע חריגה בתום לב מסמכות )ג( אובדן מסמכים 
 חודשים. 6הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  .2
בגין ו/או בקשר עם הפרת הרשות  מורחב לכלול אתהביטוח  .3

 מי מטעמו.אחריותו בגין ו ספקשל ה חובה מקצועית

מועד התחלת מתן בי אינו מאוחר מתאריך רטרואקטי .4
 .לרשותשירותים מקצועיים 

 לכל מקרה. ₪ 100,000אינה עולה על סך  השתתפות עצמית:
   

 _________________ ( מספרהמוצר  )פוליסה  אחריות ביטוח  .ד
 

גבול אחריות: תובע, 
 מקרה ותקופת ביטוח

 
2,000,000 ₪  

 : אור כיסויית
 

המוצר עפ"י דין ו/או חוק האחריות למוצרים  אחריות ביטוח 
לשירותים  בקשר ספק, לכיסוי אחריות ה1980 -פגומים, תש"ם 

/או ע"י מי מטעמו ואחזקתן ו ספקולעבודות שבוצעו ע"י ה
 השוטפת.

 חודשים. 12ביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת ה .1 :נוספות הרחבה
בגין ו/או בקשר עם   הרשותאת מורחב לכלול הביטוח  .2

ו/או ע"י מי  ספקע"י  ה שבוצעוהמוצרים ו/או העבודות 
 מטעמו.

מועד התחלת מתן אינו מאוחר מ תאריך רטרואקטיבי    .3
 לרשות.שירותים 

 לכל מקרה. ₪ 100,000אינה עולה על סך  השתתפות עצמית:
 

 )כולל(.  _______________ ועד __________ -תקופת הביטוח היא החל מ .2
 

בהתאם להרחבות  הרשותו/או  ספקה –למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה  .3
  .השיפוי לעיל

ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות בנות עובדים  יבנהעיריית  –"מזמינה" למטרת אישור זה ה
 ומנהלים של הנ"ל. 

 
 נכללים הסעיפים הבאים:כל הפוליסות הנזכרות ב .4

 , למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון.הרשותביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי  .א
 הרשות סעיף אחריות צולבת. אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות  .ב

 .ספקכלפי ה
נוי תנאיהן יו/או ביזמתנו ו/או לש ספקהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת ה .ג

יום לפני מועד  60הודעה בכתב, במכתב רשום,  רשות ול ספקרעה, אלא לאחר שנמסור לל
 הביטול ו/או השינוי המבוקש.

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל  .ד
אולם אין בביטול  מבוטל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח חריג רשלנות רבתי

 . מור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי דיןהסעיף כא
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לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות  ספקה .5
 הקבועות בהן.

  
כל סעיף בפוליסות )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר  .6

הביטוח על פי הפוליסות  הרשות וכלפי מבטחיה, ולגבי הרשות פי קיים ביטוח אחר לא יופעל כל
במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות  הרשותהנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את 

להשתתף בנטל  הרשותמבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי  הרשותטוחי יהשתתפות בב
, אנו מוותרים על  ספק. למען הסר 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59החיוב כאמור בסעיף 

 וכלפי מבטחיה.הרשות טענה של ביטוח כפל כלפי 
 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו  .7
 הפוליסות המקוריות. לצמצם מהיקףבאישור זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי  במפורש

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________  _____________________  ________________ 
 תמת חברת הביטוחוח   שמות החותמים    תאריך 

 חתימת מורשה חתימה
 
 

 
 
 
 

 סוכן הביטוח: _________________ טלפון: ________________ פקס:______________
 


