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 חוזה ההתקשרות - 1נספח 

 2018שנערך ונחתם ברצליה ביום ___ בחודש ____ בשנת 

 

 חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ בין: 

 ו/או חברת קו מוצרי דלק בע"מ

 הרצליהת. ., א3מרחוב הסדנאות 

 מצד אחד;                    ");החברה(שתיהן יחד להלן: "

 

 _____________ ח.פ. לבין:

 מרחוב

 מצד שני;           ");הקבלן(להלן: "

 

ותחזוקה של מערכת  תפעולבביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה והחברה מעוניינת  :הואיל

 (כהגדרתה להלן) האסדרהעל פי לייצור חשמל  )PV( וולטאית-בטכנולוגיה פוטו תקרקעי

שמש תו אתר החברה בסמוך ליישוב אשל הנשיא שבסמוך לבאר שבע,בשטחי שתוקם 

הכל "), הפרויקט(" השל החברה באתר ובאתרים אחרים שבבעלות העצמית לצריכה

 זה.  הסכםוכמפורט ב מכרזכמתואר במסמכי ה

תכנון, הקמה,  ושירותי ביצוע עבודותל 18/011והחברה פרסמה מכרז פומבי שמספרו  :והואיל

 ;")המכרז(" ותחזוקה של המערכת תפעולהפעלה, 

הנדרש לביצוע העבודות  והקבלן מצהיר, כי יש ברשותו את הידע, האמצעים והניסיון :והואיל

 כהגדרתן להלן) ויתר התחייבויותיו נשוא המכרז;(

וועדת המכרזים של החברה כזוכה במכרז, והתחייב והקבלן השתתף במכרז והוכרז על ידי  :והואיל

לפעול ולבצע את כלל השירותים והעבודות נשוא המכרז בהתאם להוראות המכרז, הצעתו 

 (לרבות כל התצהירים והנספחים שצורפו לה) והוראות הסכם זה;

עבור צדדים מעוניינים שהקבלן יבצע הועל סמך הצעת הקבלן, הצהרותיו וזכייתו במכרז,  והואיל:

ובתנאים  , בתמורההחברה את השירותים והעבודות נשוא המכרז באופן, במועדים

 ;המפורטים במסמכי ההליך והסכם התקשרות זה
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 לפיכך הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 פרשנות ו מבוא .1

 כותרות הסעיפים הוכנסו כמראי מקום בלבד ואין להשתמש בהם למטרות פרשנות; .1.1

ההצהרות וההתחייבויות האמורות בו וכן כל מסמכי המכרז, בין אם  המבוא להסכם זה לרבות .1.2

 צורפו להסכם זה ובין אם לא צורפו, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

מסמכי יתר הוראות  לעמבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי הוראות הסכם זה באות להשלים ולהוסיף  .1.3

המכרז. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב, לדעת החברה, בין נוסח 

 הוראות המכרז, יגבר נוסח הסכם זה. יתר הסכם זה לרבות נספחיו לבין 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או אי בהירות כלשהי בין האמור בהסכם זה לבין חלקיו  .1.4

 4כמפורט בסעיף  ,הוראות ההסכם בהתאם לסדר קדימות המסמכיםונספחיו, יש לקרוא את 

', הכוונה היא 3מובהר כי, בכל מקום בו התנאים הכלליים מתייחסים 'חלק  .לתנאים הכלליים

 להוראות הסכם זה.

מכרז או ההצדדים מסכימים, כי במקרה של היעדר הוראה מפורשת בהסכם ו/או ביתר מסמכי  .1.5

מקובל בין החברה לבין כו תנאים הכללייםאמור ביפורש הספק, על פי העל פיו, ימולא החסר או 

קבלנים המבצעים עבורה עבודות, והקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו 

 .בעניין זה כלפי החברה

 הגדרות .2

ניתנה להם בתנאים הכלליים, למעט אם ניתנה להם המשמעות שבהסכם זה תהיה למונחים 

 :אחרת בהסכם זהמשמעות 

עובדי הקבלן הנמנים על רשימת העובדים מטעם  "אנשי המפתח"  .2.1

להסכם זה, שזהותם וניסיונם אושרו  2נספח ג'הקבלן ב

על ידי החברה מראש ובכתב בהתאם למסמכי המכרז 

 והסכם זה. 

הוראות בדבר ייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת  "האסדרה"  .2.2

על ידי רשות החשמל בשיטת "מונה נטו" כפי שנקבעו 

 25מיום  389מישיבה  10בהחלטה מס' 

או אסדרה לייצור חשמל סולארי , , 2012בדצמבר

אשר אינם  למתקנים (קרקעיים ושאינם קרקעיים)

משתתפים בהליכים תחרותיים או אסדרות תעריפיות 

וכל החלטות  לעניין זהלרבות אמות המידה שנקבעו 
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סדרה אאת תנאי המאוחרות יותר המעדכנות או משנות 

  ;ותואמות המידה האמור

שטחי אתר החברה המסומנים בתשריט המצורף   "האתר"  .2.3

להסכם זה הממוקמים במתקן של החברה  נספח ב'כ

 .בסמוך ליישוב אשל הנשיא שבסמוך לבאר שבע

, לרבות 1981 –כהגדרתו בחוק הפרשנות התשמ"א  "הדין"  .2.4

חוקים, חקיקה ראשית ומשנית של מדינת ישראל, 

תקנות והוראות הנוגעים לתכנון והבנייה, בטיחות, 

תקנים וסטנדרטים מקובלים, פסיקה וצווים של 

טריבונלים שיפוטיים במדינת ישראל, אמות המידה 

 .מחייבות וכיוצא בזה

 לתנאים הכלליים. 5כהגדרתם בסעיף  המהנדס" "נציג -"המהנדס" ו  .2.5

עצמית והזרמת עודפים מערכת לייצור חשמל לצריכה  "המערכת"  .2.6

וולטאית -לרשת החשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו

)PV על כל רכיביה, המקיימת את כל האסדרה) לפי ,

 דרישות המפרט הטכני והוראות ההסכם.

 למסמכי המכרז. 9נספח  "המפרט הטכני"  .2.7

כלל העבודות והשירותים המפורטים במפרט הטכני,  "העבודות"  .2.8

פעולה ו/או כל מחויבות אחרת  לרבות כל עבודה ו/או כל

הנדרשת לשם כך ע"פ כל דין ו/או לשם ביצוע הפרויקט 

 בשלמותו, גם אם אינן מפורטות במפורש בהסכם זה.

הסכום הנקוב בהצעת המחיר של הקבלן המצורפת  "התמורה"  .2.9

להסכם זה, המורכב מהתמורה בגין  1נספח ג'כ

עבודות ההקמה והתמורה בגין שירותי התפעול 

חזוקה, אשר בכל מקרה לא יעלו יחד על הסכום והת

 המקסימאלי.

נספח התנאים הכלליים המפורסם באתר החברה  "התנאים הכלליים"  .2.10

 להסכם זה. נספח א'ומצורף כ

 חברת החשמל לישראל בע"מ. "חברת החשמל"חח"י" או "  .2.11
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3.  
 נספחים

  :הסכם זה מצורפים הנספחים הבאיםל

 ;תנאים הכללייםה - נספח א' .3.1

העבודות והשירותים הנדרשים לצורך תכנון, רכש,  "עבודות ההקמה"  .2.12

וחיבור של המערכת עד (כולל) הפעלתה הקמה 

המסחרית כמפורט במפרט הטכני, לרבות העבודות 

והשירותים שינתנו על ידי הקבלן בקשר עם אחריות 

הטיב במהלך תקופת הבדק, ולרבות כל עבודה ו/או כל 

פעולה ו/או כל מחויבות אחרת הנדרשת לשם כך ע"פ 

 כל דין, גם אם אינן מפורטות במפורש בהסכם זה.

תעודה גמר להשלמת עבודות ההקמה, למעט העבודות  "תעודת גמר"  .2.13

והשירותים המחייבים את הקבלן במהלך תקופת 

 46הבדק, שתמסר לקבלן בהתאם להוראות סעיף 

 לתנאים הכלליים. 

המתחילה להיספר במועד מתן חודשים  24תקופה של  "תקופת הבדק"  .2.14

 תעודת הגמר לקבלן.

תקופה המתחילה במועד חתימת הסכם זה ומסתיימת  "תקופת ההסכם"  .2.15

בתום תקופת התפעול והתחזוקה או סיומו המוקדם של 

לתנאים הכלליים, לפי  40הסכם זה בהתאם לסעיף 

 המוקדם. 

תקופה המתחילה במועד מתן צו התחלת עבודה לקבלן  תקופת ההקמה""  .2.16

)NTP או מועד מאוחר יותר שיקבע בצו האמור (

ד הנקוב בתעודת הגמר שתימסר ומסתיימת במוע

 לקבלן ככל שהעבודות בוצעו לשביעות רצון החברה. 

עם תחילת נים המתחילה להיספר ש 10תקופה של  "תקופת התפעול והתחזוקה"  .2.17

, ככל נוספות שנים 10תקופת הבדק או תקופה של 

והחברה תממש את האופציה להארכת תקופת 

פעול התפעול והתחזוקה בהתאם להוראות נספח הת

והתחזוקה, למעט בנסיבות של סיומו המוקדם של 

 ההסכם, לפי המוקדם.  
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 תשריט האתר; -נספח ב'  .3.2

  ;(יצורף במועד חתימת ההסכם בהתאם להצעת המציע) הקבלןשל מחיר ההצעת  - 1נספח ג' .3.3

(יצורף במועד חתימת ההסכם בהתאם להצעת  אנשי מפתח של הקבלןרשימת  - 2נספח ג' .3.4

 ;המציע)

 של הקבלן; אישור קיום ביטוחים - ד'נספח  .3.5

 ;נוסח ערבות ביצוע - ו'נספח  .3.6

 ;ערבות טיבנוסח  - ז'נספח  .3.7

 ;נספח התפעול והתחזוקה -נספח ח'  .3.8

 והעבודות התקשרותה מהות .4

כל  אתהמלאה והבלעדית  ובאחריותהחברה מוסרת לקבלן והקבלן מקבל על עצמו לבצע  .4.1

, השירותים שיינתנו על ידו במסגרת התקשרות זו, לרבות העבודות הכרוכות בפרויקט במלואן

להוראות  בהתאםלהנחת שביעות רצונה של החברה , ברמה מקצועית ומומחיות מעולה ,םבמועד

וכן לפי הקבועים בהסכם זה, לוחות הזמנים ובכלל זה המפרט הטכני ו ,הסכם זה ונספחיו

 .כל דיןהוראות וסטנדרטים וכללים מקצועיים מעולים 

כלל מובהר כי במסגרת התקשרות זו הקבלן מתחייב לבצע את מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .4.2

כאשר התמורה בגין העבודות לא  ,ובתמורה מוסכמת מראש Turn-keyהעבודות במתכונת 

בהתאם להצעה  והסכום המקסימאלישל הקבלן המשוקללת הצעת המחיר על  ,בכל מקרה ,תעלה

במסגרת זו הקבלן מתחייב לתכנן לרכוש,  .להסכם זה 1נספח ג'הכספית של הקבלן המצורפת כ

להפעיל ולתחזק את המערכת בשלמותה, באחריותו ועל חשבונו, למשך תקופת לחבר, להקים, 

הנדרשים לצורך  היתרים והאישוריםזה, להשיג, על אחריותו וחשבונו, את כל ה ההסכם, ובכלל

בהתאם למפרט ו/או ביצוע הפרויקט בשלמותו ביצוע העבודות ו/או הפעולות נשוא הסכם זה 

 על פי כל דין.הטכני ו

 יםאחר שירותכל עבודה ו/או פעולה ו/או מתחייב לבצע  הקבלןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

על פי הוראות האסדרה וכל באופן מיטבי  הפרויקטוהשלמת לשם ביצוע לדעת החברה  יםהנדרש

לוחות הזמנים המפורטים בהסכם בהתאם לבוהכל  ,גם אם הם לא צויינו במפורש בהסכם זהדין, 

 זה.

 

 צדדיםוהתחייבויות ההצהרות  .5

 הקבלן מצהיר ומתחייב כי: .5.1

 ישראל;הוא תאגיד רשום כדין במדינת ישראל, אשר נוסד ונתאגד כדין על פי חוקי מדינת  .5.1.1
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ידי מורשי -הסכם זה אושר כדין על פי מסמכי התאגדותו ונהליו הפנימיים ונחתם על .5.1.2

 מחייב את הקבלן לכל דבר ועניין. הוא החתימה הנדרשים מטעמו, ו

-אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותו בהסכם וקיום מלוא התחייבויותיו על .5.1.3

כל עסקה נוגדת ו/או סותרת את הוראות  וכי הוא לא ביצע ו/או לא התחייב לבצע פיו

 הסכם זה במהלך תקופת ההסכם.

סכם זה לשלטונות מס הכנסה, הוא מנהל ספרים על פי דין ומדווח על פעילותו על פי ה .5.1.4

 ביטוח לאומי ולכל רשות אחרת על פי דין.מע״מ, 

ם, פי חוק עסקאות גופים ציבוריי-יש ויהיה ברשותו לכל תקופת ההסכם, אישור תקף על .5.1.5

 ענין שכר מינימום והעסקת עובדים, בהתאם להצהרותיו והצעתו במכרז.ל 1976 - תשל״ו

כנגד הקבלן ו/או כנגד אחד מבעליו ו/או  ולמיטב ידיעתו גם לא עתידה להינקט ,לא ננקטה .5.1.6

כנגד אנשי המפתח ומנהליו ו/או כנגד יצרן ו/או בעל הזכויות הקנייניות ביחס לציוד 

יוד העיקרי), תביעות צוהמערכת (על כלל חלקיה ובפרט ה שישמש לביצוע העבודות

משפטיות ו/או הליכים משפטיים אחרים, אשר עניינם פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס 

נכסים ו/או תביעות באשר לזכויות קנייניות, שיש בהם כדי להשפיע על תפקוד הקבלן 

על יכולת הקבלן לעמוד ביחס לעבודות ו/או המערכת ו/או אשר יש בהם כדי להשפיע 

 בהתחייבויות הקבועות בהסכם זה. 

הוא קיבל את כל המידע הדרוש לו ובדק, קרא ולמד היטב את כלל מסמכי המכרז, את  .5.1.7

מאפייני האתר וסביבתו, מצבם, טיבם, צורתם, שטחם, מיקומם, לרבות דרכי הגישה 

ובחן את כל יתר  והתשתיות באתר ובסמוך לו, ואת התאמתם לביצוע הפרויקט, וכי בדק

הנתונים הפיזיים, התכנוניים והמשפטיים העשויים להשפיע על ביצוע הפרויקט על פי 

הסכם זה בלוחות הזמנים שנקבעו בו; וכי הוא לקח בחשבון במסגרת הצעתו והתקשרותו 

ההוצאות,  לרבות ,בהסכם זה את כלל המרכיבים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות

וכים במילוי התחייבויותיו בתנאים ובתמורה בהסכם זה; וכי עלויות והתשלומים הכרה

לביצוע כלל התחייבויותיו מהווים תמורה הוגנת ומלאה תנאים אלו והתמורה מוסכמים ו

בהסכם זה ובמכרז; וכי הוא מוותר על כל זכות לתבוע את החברה בשל אי הכרה ו/או אי 

כול היה לברר בטרם הגשת הבנה של המסמכים, התנאים ו/או פרטים אחרים כלשהם שי

 דרך של פניה לחברה לקבלת הבהרות. הצעתו למכרז ו/או על

וציוד הנדרשים לצורך תכנונה,  זמין כוח אדם , האמצעים,הינו בעל הידע והיכולת ולרשותו .5.1.8

הפעלתה ותחזוקתה השוטפת של המערכת, וכן לצורך ביצוע כל חיבורה, הקמתה, 

 שנקבעו בהסכם זה.מקצועית הרמה ת הזמנים ובלוחוהתחייבויותיו על פי הסכם זה ב

יש בידו את כל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים, הנדרשים על פי דין לביצוע כל  .5.1.9

העבודות הכרוכות בפרויקט. וכי לשם ביצוע העבודות כאמור יעסיק, בין במישרין ובין 
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 נהלים לכל דין ובעקיפין, רק עובדים בעלי הרשאות מתאימות לביצוע העבודות בהתא

 . תנאים הכללייםבובכלל זה, דרישות הבטיחות והביטחון המפורטות  ,החברה

כלל העבודות הכרוכות בהשלמת הפרויקט תבוצענה ותתועדנה על ידו, באחריותו  .5.1.10

הבלעדית ועל חשבונו בלבד, בהתאם לכל דין ולהנחיות כל רשות שלטונית שתהיינה 

כל מרכיביה והציוד הנלווה אליה, יעמדו בדרישות, בתוקף בעת ביצוען; וכי המערכת על 

 בהוראות ובתקנים המחייבים במפרט הטכני ועל פי הוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת.

הוא או אנשי המפתח מטעמו רשומים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  .5.1.11

וכי שירותי  בסיווג המאפשר לו את ביצוע העבודות על פי הסכם זה. 1969 -תשכ״ט 

(בהתאם למפרט הטכני) יינתנו אישית על ידי אנשי  עבודות ההקמהבמסגרת ש התכנון

 להסכם זה.  2נספח ג'המפתח, כמפורט ב

הוא יבצע את העבודות באתר בתיאום עם החברה, נציגיה או מי מטעמה לרבות קבלנים  .5.1.12

 הכלליים.   לתנאים 19אחרים שהחברה עשויה להעסיק, בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 

הוראות הסכם זה הקשורות בביצוע הפרויקט, ובפרט, ההוראות הנוגעות לבטיחות  .5.1.13

, נהירים וברורים לו, וכי תנאים הכללייםל 13בעבודה באתרי החברה כמפורט בסעיף 

 הוא יבצע ויקפיד על מלוי הוראות והנחיות אלה במלואן.

במהלך ביצוע העבודות, הוא ישמור על ניקיון האתר וסביבתו וידאג על חשבוננו ואחריותו  .5.1.14

לפינוי פסולת בהתאם להוראות הדין, ויפעל למניעת מטרדים מכל סוג שהוא ובכלל זה 

יצירת רעשים ופסולת, למעט רעש ו/או הפרעה סבירים ככל שהדבר נדרש לצורך הקמתה 

 ו/או הפעלתה של המערכת. 

התאמה ככל שיתגלו או שאלה לגבי פירושם, -יביא לידיעת החברה כל סתירה, אי הוא .5.1.15

משמעותם של הוראות הסכם זה, מסמכים טכניים או הנדסיים להכרעתו של נציג 

 .החברה, מיד עם גילוים

הוא ישתף פעולה עם החברה ועם מי מטעמה, בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי  .5.1.16

(לרבות  יעמוד לרשות החברה ברמת זמינות גבוההזה, , ובכלל הוראות הסכם זה

תוך שמירה על , השתתפות בפגישות) וידווח לה באופן שוטף על התקדמות העבודות

 החברה.והוראות בהתאם לצרכי עמידה בלוחות זמנים ומסגרת תקציבית 

הוא יודע שהחברה התקשרה עימו בהסתמך על נכונות כלל הצהרותיו והתחייבויותיו  .5.1.17

 ובהסכם זה; במכרז

 ומתחייבת כי: ההחברה מצהיר .5.2

הינה בעלת זכויות השימוש באתר, וכי היא רשאית להעמיד את האתר לצורך ביצוע  .5.2.1

 .הפרויקט
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קבלת כל לוהכנת כל המסמכים, התכניות הנדרשים מבלי לגרוע מאחריות הקבלן ל .5.2.2

עם וביצוע העבודות עם בקשר לפי כל דין מכל רשות רלוונטית  וההיתריםהאישורים 

תשתף פעולה עם הקבלן ככל שיידרש לצורך קבלת כל האישורים  החברההמערכת, 

עדכון היתר הבניה (בכפוף לאישור ובכלל זה,  ,עבודותה וההיתרים הנדרשים להשלמת

) ופעולות שהצרכן הרשום באתר נדרש לבצע מול חברת החשמל מראש ובכתב החברה

היה בכך להטיל על החברה עלות או , ובלבד שלא ילאסדרהבהתאם ו/או רשות החשמל 

  חבות או אחריות שלא בהתאם להסכם זה.

 מודגש ומובהר בזאת, כי אין במסירת נתונים כלשהם, על ידי החברה ו/או מי מטעמה

למסמך  של החברה אישורב או ו/או הערות למסמכים שערך הקבלן ו/או במתן המלצות

על ידי הקבלן  החברה הובאו לחתימתאו ו/ על מסמכים שהוכנו התבחתימ כלשהו או

לא ובהתאם להסכם זה, הקבלן ו המלאה של לגרוע מאחריותכדי  ,במסגרת התקשרות זו

נכונות לרבות בנוגע ללהטיל על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי יהיה באמור בכדי 

  .במסמכים האמורים ו/או דיוק הנתונים

  ההקמה של המערכת לוחות זמנים להשלמת עבודות .6

ימי עסקים ממועד חתימת הסכם זה,  14הקבלן מתחייב להמציא לאישורה של החברה, בתוך  .6.1

בהתאם לפירוט הנדרש  ")הגאנט(" בשיטת "גאנט" ההקמה לוח זמנים מפורט לביצוע עבודות

 . המפרט הטכני

הגאנט בהתאם והקבלן יעדכן את החברה תמסור את הערותיה (ככל שיהיו, לפי שיקול דעתה),  .6.2

מטעמים ונימוקים סבירים שימסרו לחברה בכתב, ויהיו מקובלים על  אלאלהערות החברה 

  החברה. 

 ימים 180לא יעלה על תקופה של  מועד ההפעלה המסחרית של המערכת,הקבלן מתחייב כי  .6.3

 .בהתאם להוראות האסדרה ממועד קבלת אישור מחלק חיובי מחברת החשמל קנלדאריים

ע העבודות הם מועדים מקסימאליים. כל העלויות ולביצמובהר כי המועדים שהחברה תאשר  .6.4

הכרוכות בפיצול העבודה, כאמור, והארכתה, לרבות עלויות גיוס כוח אדם, שמירה וכד', יחולו על 

 .הקבלן בלבד

 צו התחלת עבודה .7

 :צו התחלת עבודהבכפוף לתנאים שלהלן החברה תיתן לקבלן  .7.1

 את הגאנט לאחר שהקבלן הטמיע בו את כל הערותיה (ככל שיהיו);החברה אישרה  .7.1.1

 ;בהתאם להוראות הנספח הטכני מפורט למערכתהתכנון את ההחברה אישרה  .7.1.2
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החברה אישרה את הציוד העיקרי שיעשה בו שימוש במערכת ואת רכישתו על ידי הקבלן;  .7.1.3

 -ו

רה לרשת הקבלן הציג לה אישור מחלק חיובי המאפשר את הקמת המערכת וחיבו .7.1.4

 החשמל בהתאם להוראות האסדרה. 

 להלן:שיכלול את הפרטים צו התחלת עבודה  .7.2

המועד לתחילת ביצוע עבודות ההקמה וכן המטלות הנדרשות מהקבלן בטרם יחל  .7.2.1

 בעבודות ההקמה בשטח;

, לרבות זהות המהנדס ונציג המהנדס ודרכי ההתקשרות מטעם החברההקשר  ישנא .7.2.2

 ;עמם

 עבודות ההקמה ועמידה באבני דרך מהותיות;להשלמת לוחות זמנים  .7.2.3

 -; ובאתרעבודות ההקמה לביצוע הנוגעות הוראות מיוחדות  .7.2.4

 ;של החברה, ככל שתראה בכך צורךהנחיות נוספות  .7.2.5

 תעודת גמר .8

 הקבלן יודיע לחברה בכתב על סיום עבודות ההקמה, למעט התחייבויותיו בקשר עם תקופת הבדק .8.1

 .ותקופת התפעול והתחזוקה

סברה החברה כי הקבלן השלים התקיימו התנאים המפורטים בנספח הטכני למתן תעודת גמר ו .8.2

, לפי שביעות רצונה, תגיש החברה לקבלן תעודת גמר בנוסח האמורות את עבודות ההקמה

לתנאים הכלליים, ובו תציין את המועד שבו הושלמו עבודות ההקמה לשביעות  ד'נספח המצורף כ

  .ה תחל תקופת הבדק, והחל ממועד זהרצונ

מובהר כי מסירת תעודת הגמר לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויותיו הנובעות מהסכם  .8.3

ו/או לפי כל דין אשר נמשכות גם לאחר מועד מסירת תעודת הסיום, ובכלל זה, תיקון הליקויים או 

ת הגמר תעודמפורש ב, בין אם צויינו בבהתאם להוראות הסכם זה הפגמים שהתגלו במערכת

 ובין שלא.

מתן תעודת גמר לקבלן תהיה מותנית בחתימת הקבלן על אישור העדר תביעות בנוסח המצורף  .8.4

 לתנאים הכלליים א'נספח כ

בהתקשרות לתנאים הכלליים, העמדת ערבות האחזקה על ידי הקבלן  46על אף האמור בסעיף  .8.5

אינה מהווה תנאי למתן להלן, ו 17.2זאת תעשה בסוף תקופת הבדק בהתאם להוראות סעיף 

 תעודת גמר לקבלן. 

  סופית התעוד .9
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את כל התחייבויותיו מילא הקבלן התקיימו התנאים המפורטים בנספח הטכני למתן תעודת סופית ו .9.1

ביחס לעבודות ההקמה, אחריות הטיב ותקופת הבדק, לשביעות רצון החברה, לפי הסכם זה 

והחל ממועד זה  ,תנאים הכללייםל ה'נספח תמסור חברה לקבלן תעודת סופית בנוסח המצורף כ

 תחל תקופת התפעול והתחזוקה. 

השלמת במהקבלן ו AS MADEבקבלת תוכניות ית ר כי מתן תעודה סופית לחברה, מותנהבמו .9.2

לרבות ליקויים שפורטו בתעודת  כל התיקונים והליקויים הנדרשים, אם נתגלו כאלה תוהסדר

 ;  הגמר, לשביעות רצון החברה

 מתן תעודה סופית לקבלן הינה תנאי להחזרת ערבות הביצוע לקבלן.   .9.3

 עבודות ההקמהאחריות לטיב  .10

 אחריותלתנאים הכלליים,  48הקבלן בהתאם להוראות סעיף ואחריות מבלי לגרוע מהתחייבות  .10.1

ופגמים שהתגלו במערכת עד לתום  לקויות הקמה עבודותשל תכלול תיקון, שיפוץ וחידוש  הטיב

צריך לצפות נזקים אשר קבלן סביר היה אחריות לוכן  ,, כולל הוצאות הכרוכות בכךתקופת הבדק

ואי התאמה הנובעים מעבודה לקויה, שימוש בחומרים או פגם, ליקוי מכתוצאה אפשרית אותם 

טעות או השמטה במסמכים, בין שצורפו להסכם ובין שלא, אשר ציוד בלתי מתאימים או לקויים, 

 לפי הוראות ההסכם היה על הקבלן לגלותם. 

אחראי ליתן על חשבונו ואחריותו פתרונות מספקים יהיה מובהר בזאת, כי בתקופת הבדק, הקבלן  .10.2

איתור תקלות במערכת, ההתקנה והתפעול השוטפים, לרבות בדיקות איכות והדרכה, בהתאם ל

 הטכני ולשביעות רצון החברה. טמפרהוראות הסכם זה, הל

לקיויים בעבודות ההקמה שבמסגרת כל ההוצאות הדרושות לביצוע העבודות והשירותים בקשר  .10.3

ואספקת חלקים למקום ביצוע התיקונים, כוח אחריות הטיב, לרבות תיקון, החלפת חלקים, הובלה 

ידי הקבלן, במסגרת -יסופקו על כיוצא בזה,חלקי החילוף ו ,אדם, ציוד, כלים, מכשירי העזר

להלן, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום  12.1התמורה בגין עבודות ההקמה כמפורט בסעיף 

 .נוסף בגין כך

הקבלן יהיה אחראי לטיב עבודות ההקמה, לרבות עבודות שנעשו על ידי קבלני משנה מטעמו,  .10.4

להלן, אשר פעלו מטעם הקבלן או שנקבע  20בהתאם להוראות סעיף ככל ואושרו על ידי החברה 

 .כי הקבלן אחראי עליהם

נספח סעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מאחריות הקבלן בתקופת התפעול והתחזוקה, כמפורט ב .10.5
 .להסכם זה ח'

 תפוקה מובטחת .11
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שתחושב בהתאם להוראות בנספח הטכני ומדידות בפועל  תפוקה המובטחתהקבלן מתחייב שה .11.1

שהקבלן המובטחת פחת מהתפוקה תלא שאושר על ידי החברה  PVSYS על פי דוחובמערכת  

 . ו/או בסיומהבמהלך תקופת הבדק "), תפוקה המובטחתה("התחייב לה בהצעתו למכרז 

בתפוקה המובטחת,  ותבחן עמידתו של הקבלן מדדתחישוב תפוקת המערכת לרבות האופן בו  .11.2

זה, יעשו  ףהפיצוי המוסכם שהקבלן ישלם לחברה, ככל שלא עמד בהתחייביותיו לפי סעי לרבות

 להסכם זה. המצורף נספח הטכניבהתאם למנגנון המפורט ב

מבלי לגרוע מהאמור, ככל שהמערכת לא תעמוד בתפוקה המובטחת בתום תקופת הבדק,  .11.3

) את העבודות ולדרוש מהקבלן לפרק את המערכת, Rejectהחברה תהיה רשאית לדחות (

להשיב את האתר לקדמותו ולהשיב לה את כל התשלומים ששולמו לו עד לאותו המועד במלואן. 

במקרה כאמור החברה רשאית, לפי שיקול לדעתה, שלא לדחות את העבודות כנד פיצוי מוסכם 

 . שישולם לה על ידי הקבלן בהתאם למנגנון הקבוע בנספח הטכני

 התמורה  .12

 הצעת המחיר של הקבלן בגין ביצוע עבודות ההקמהב הנקוב תמורהרכיב ההקבלן יהיה זכאי ל .12.1

  :בפועל קצב התקדמות העבודותו בהתאם לאבני הדרך הבאות ,(ובכלל זה, אחריות הטיב)
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עבודות ההקמה  ןאחוז מהתמורה בגי אבן דרך לתשלום 
שישולם לקבלן עם אישור החברה 

 בדבר עמידתו באבן הדרך

אישור החברה לביצוע מלא של התכנון   .12.1.1

 המפורט
 מהתמורה בגין עבודות ההקמה %10

 מהתמורה בגין עבודות ההקמה %01 אישור החברה להזמנת ציוד עיקרי  .12.1.2

 מהתמורה בגין עבודות ההקמה %04 הגעת הציוד העיקרי לאתר  .12.1.3

אישור חברת החשמל לחיבור המערכת   .12.1.4

 לרשת החשמל והפעלתה המסחרית
 מהתמורה בגין עבודות ההקמה %10

השלמת מלוא עבודות ההקמה וקבלת   .12.1.5

 תעודת גמר

 מהתמורה בגין עבודות ההקמה 20%

סופית  התום תקופת הבדק ומתן תעוד  .12.1.6

 לקבלן

 מהתמורה בגין עבודות ההקמה 10%

התמורה שתשולם לקבלן בגין  סך כלמובהר 

התמורה בגין עבודות ההקמה לא תעלה רכיב 

הצעת המחיר של עבודות ההקמה, בהתאם ל

 הקבלן במכרז

 תמורה בגין עבודות ההקמה 100%

 מובהר כי התמורה לקבלן בגין עבודות ההקמה הינה סופיתמבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה,  .12.2

, ובכלל זה, עבודות ומוחלטת והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום עבור בגין עבודות ההקמה

 . אחריות הטיבמהלך תקופת הבדק בקשר עם בשהוא מחוייב לספק  ושירותים

החל ממועד מתן תעודת גמר לקבלן בהתאם לתנאים המפורטים במפרט הטכני, הקבלן יתפעל  .12.3

נספח לרבות ההוראות והתמורה הקבועים ב ,אות בהסכם זהויתחזק את המערכת, בהתאם להור

 להסכם זה.  נספח ח'התחזוקה והתפעול המצורף כ

 תשלומים .13

 לתנאים הכלליים. 45הוראות סעיף זה יבואו במקום הוראות סעיף  .13.1

כל חשבון (לרבות החשבון הסופי) יוגש תחילה לחברה לאישור. החברה תבדוק את החשבון בתוך  .13.2

זמן סביר ככל הניתן. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהקבלן כל 

 מסמך ו/או הסבר ו/או דו"ח ו/או פירוט נוסף הנדרש באופן סביר לצורך אישור החשבון. 
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אי לתשלום בגין ביצוע חלקי של אבן דרך כלשהי אלא אך ורק בגין השלמת אבן הקבלן לא יהיה זכ .13.3

הדרך כמפורט בהסכם זה. החברה תהיה רשאית לדחות תשלומים בגין עבודה שבוצעה באופן 

  חלקי ונכללה בחשבון שהגיש הקבלן עד להשלמתה, לפי שיקול דעתה.

, לפי הצורך, החברה תאשר את תשלום לאחר בדיקת החשבון ואישורו, כולו או חלקו, או תיקונו .13.4

 30יום (ולגבי החשבון הסופי  25וזאת ככל הניתן לא יאוחר מאשר בהקדם האפשרי  ,החשבון

את כל הפרטים  חברהיום), אחרי קבלת החשבון האמור מהקבלן, וזאת בתנאי שהקבלן המציא ל

 והמסמכים הנדרשים לצורך האישור. 

לאישור יחל מניין הימים  ,ים ומסמכיםטבון או השלמת פרלמען הסר ספק, במקרה של תיקון חש .13.5

 ממועד קבלת החשבון המתוקן או הפרטים / המסמכים, לפי העניין. החשבון 

לא יהוו או ישתמעו,  תשלום בפועלובהתאם לאבני הדרך שלעיל אישור תשלומי ביניים מובהר כי  .13.6

החומרים או לאיכות  אישור או הסכמת החברה לטיב העבודה שנעשתהבכל צורה שהיא, כ

 , ואין בכך לפטור את הקבלן מהתחייבויותיו תחת ההסכם. לנכונותםוהעבודות, כמויות או ראיה 

ימים מתום החודש בו הומצא החשבון  45-החברה תשלם לקבלן, באמצעות מס"ב לא יאוחר מ .13.7

 ךהדר אבןמהתשלום המגיע לקבלן תמורת  90%על ידי הקבלן או החשבון המתוקן לפי העניין, 

  .התמורה לקבלן וזאת כתשלום חלקי על חשבוןהרלוונטית 

תעוכב בידי החברה מסך התשלומים ששולמו לקבלן לפי אבני הדרך שלעיל  10%היתרה בשיעור  .13.8

להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי ההסכם ותשולם לקבלן (ככל שלא ייעשה בה שימוש 

וקבלת לקבלן תעודת גמר  מהיתרה האמורה לאחר מתןבאופן הבא: (א) מחצית על ידי החברה) 

, יום ממועד מתן תעודת סופית 30השנייה תשולם בתום  המחצית(ב)  -ו; AS MADE תוכניות

, ובלבד שהעמיד את ערבות האחזקה בהתאם להוראות אחרי שהקבלן עמד בכל התחייבויותיו

 להלן. 17.2סעיף 

פי לקבלן ל המגיע ,בנוסף לאמור לעיל, החברה רשאית לעכב כל תשלום, בשלמותו או בחלקו .13.9

כדי למנוע מהחברה ככל שעיכוב זה נדרש לפי שיקול דעתה ב, חברהאושר על ידי השחשבון 

תביעות שהוגשו על ידי  (ב) ;שלא תוקנהשבאחריות הקבלן פגומה עבודה : (א) הפסד או נזק בגין

, או קיום ראייה סבירה המצביעה על סיכוי שתוגשנה תביעות צד שלישי אחרקבלני משנה או 

, בדבר אך מוחשיספק סביר הגיע לידי החברה מידע המעלה  (ג) ;בקשר עם העבודות כאלה

תשלום או חוסר סידורים לתשלום מצד הקבלן ; (ד) אי יכולת הקבלן להמשיך בביצוע העבודות

של היטלים ומיסים למיניהם שהקבלן אחראי לבהם בהתאןם להוראות הסכם זה וכל דין; (ה) אי 

ביצוע של עבודות גמר, הוצאות סילוק של פסולת בניין, חומרים, מכשירים או ציוד על ידי הקבלן 

 לאחר שהתבקש לכך;

הינם מחירים סופיים, ם הסמתך הקבלן בהצעתו היחידות עליהמחירי התמורה לרבות  .13.10

הכוללים את ביצוע העבודה על כל חלקיה, באופן מלא ושלם, בהתאם לכל הוראות ההסכם על 
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כל נספחיו, והם לא יהיו צמודים לכל מדד או למטבע חוץ, ולא יחולו בהם כל שינויים, עדכונים, 

ירי חומרים, הוצאות הובלה, מסים, מח ,תיקונים וכו' (לרבות במקרה של שינוי שכר העבודה

   .היטלים, תשלומי חובה וכו'), אלא אם נאמר במפורש אחרת בהסכם

 חשבון סופי .13.11

לאחר מתן תעודה סופית לקבלן, יגיש הקבלן חשבון סופי ביחד עם כל המסמכים  .13.11.1

שיידרשו על ידי החברה. מובהר כי החברה תהיה רשאית לדרוש כל הבהרות ומסמכים 

  .הסופי שהוגש על ידי הקבלןבקשר לחשבון 

עותקים, הכולל את כל תביעותיו  3 -(א) חשבון סופי, ב :החשבון הסופי יכלול .13.11.2

הסופיות של הקבלן בקשר לעבודות ההקמה;  (ב) כל התכניות והמסמכים שקיבל הקבלן 

 להלן; 14במהלך ביצוע העבודות, לרבות מסמכי הפרויקט בהתאם לסעיף 

שילמה החברה לקבלן את החשבון הסופי ולא התקבלה הסתייגות בכתב מצד  .13.11.3

ימי עסקים, יראו בתשלום של החשבון  14סופי בתוך החשבון ההקבלן על תשלום מכוח 

בלת מלוא התשלומים המגיעים לו בגין עבודות הסופי לקבלן כאישור של הקבלן לק

ההקמה, והוא יהיה מנוע לאחר מכן להעלות דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלשהן כלפי 

 .החברה

בפועל ואבני הדרך  ההקמה מובהר כי התשלומים לקבלן בהתאם להתקדמות עבודות .13.12

ככל שישולמו לקבלן לחשבון הסופי, ו םשלעיל יהיו על חשבון הסכומים המגיעים לקבלן בהתא

, שלא בהתאם להוראות ההסכם, בגין עבודות ההקמה תשלומי יתר החורגים מרכיב התמורה

 .יום ממועד התשלום הרלוונטי 14הקבלן מתחייב להחזירם לחברה בתוך 

 מסמכי הפרויקטהמערכת והציוד,  .14

לצורך ביצוע  להשתמשלספק ולתנאים הכלליים, על הקבלן  24מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .14.1

ובחומרים  ,וכל תקן והוראת דין מחייבת מפרט הטכנידרישות האך ורק בציוד העומד בהעבודות 

 מפרט הטכני. בבהתאם לדרישות שבהסכם זה ועל ידי החברה  ושאושרמטיב מעולה 

או באתר של הציוד הרלוונטי יהיה זכאי לבדוק את הציוד והחומרים במקום הייצור  חברהנציג ה .14.2

עזרה, מכשירים, מכונות, עובדים וחמרים הדרושים  חברההקבלן מתחייב לתת לנציג הו ,העבודות

 .בדיקה, מדידה ובחינה של איכות הציודביצוע הלשם 

הוכחות לחברה הוא יספק , ככל שהקבלן יידרש לכך על ידי החברה, מבלי לגרוע מהאמור לעיל .14.3

ת והתאמתם לתקנים המתאימים, מניחות את הדעת לגבי סוג ואיכות החומרים ורכיבי המערכ

 ברמה מצויינת. תהנדסיפרקטיקה ול , המפרט הטכניהוראות ההסכם

יהיו האחריות לציוד  כתביבנוגע לציוד, טיבו ואיכותו לרבות עלויות של כל הבדיקות הנדרשות ה .14.4

 .חשבון הקבלן על
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וע העבודות, חשבונו את כל הציוד שיהיה דרוש מדי פעם בפעם לביצ הקבלן מתחייב להוביל על .14.5

 .מלבד אם הוסכם בכתב אחרת

בתום תקופת ההקמה, הקבלן ימסור לחברה את המערכת כשהיא פועלת ומחוברת לרשת  .14.6

החשמל, נקייה מכל שעבוד ו/או משכון ו/או עיקול ו/או כל זכות צד ג' כלשהי, וידאג כי האתר יוותר 

ד המערכת אשר מותקנת במצבו כפי שהיה ערב תחילת עבודות הקבלן לביצוע הפרויקט, מלב

 עליו, וזאת ללא תמורה נוספת כלשהי. 

למען הסר ספק יובהר, כי החברה תהיה הבעלים הבלעדי של המערכת לרבות כל הציוד הנלווה  .14.7

לה וכל ההכנסות, החסכון והזכויות הנובעות מהמערכת ו/או מפעולתה החל מאותו מועד תהיינה 

זכויות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר  ולקבלן לא תהיינה כל ,שייכות לחברה בלבד

 לכך כלפי החברה. 

המפרטים, כתבי הכמויות, מפות, תרשימים, חישובים, כתבי היתרים , אישורים, כל התכניות,  .14.8

אחריות ומסמכים אחרים שהוכנו ו/או נערכו על ידי הקבלן ו/או הגיעו לידו בקשר עם הפרויקט 

 רכושה של החברה בלבד."), הינם מסמכי הפרויקט("

החברה תהיה רשאית להשתמש במסמכים האמורים, כראות עיניה ללא מגבלה כלשהי וללא  .14.9

תמורה נוספת מעבר לתמורה שנקבעה בהסכם זה ביחס לעבודות ההקמה, והקבלן מוותר בזאת 

 מראש על כל טענה ו/או תביעה כלשהי בגין זכות זו של החברה.

עיכוב או עיכבון או שעבוד ביחס למסמכי הפרויקט ו/או  מובהר כי לקבלן לא תהיה זכות .14.10

כתנאי המערכת, וכי הוא לא יהיה זכאי למנוע את מסירתם לחברה בהתאם להוראות הסכם זה. 

במועד מוקדם  סיום תקופת ההסכם לתשלום האחרון לקבלן בהתאם לחשבון הסופי או מיד עם 

מצאים ברשותו (במקור או בהעתק במדיה , יעביר הקבלן לחברה את כל מסמכי הפרויקט הניותר

 מגנטית או פורמט אחר), בהתאם לאופן והסדר שיתבקש לכך על ידי החברה. 

 שינויים בעבודות ובמערכת .15

הקבלן מתחייב כי הוא לא יעשה כל שינוי ו/או הוספה בעבודות, במערכת ו/או חלק מהמערכת  .15.1

בניה הקיים למעט התאמות ושינויים הכרחיים ו/או ציוד נלווה ו/או שינוי באתר ו/או שינוי בהיתר ה

שתואמים את מטרת ההסכם, ובלבד שביקש וקיבל קודם לכן את אישור החברה לשינויים 

 לתנאים הכלליים.  41האמורים בהתאם להוראות סעיף 

החברה לא תימנע ממתן אישור כאמור אלא מטעמים סבירים, ובלבד שלא יהיה בכך להטיל עליה  .15.2

 שלא בהתאם להוראות הסכם זה. עלות או אחריות

 אתרשימוש בה .16

הקבלן מתחייב, כי ביצוע העבודות לא יגרום כל נזק או הפסד מכל סוג שהוא ולרבות לנזקים  .16.1

לרכוש, לחברה, לעובדיה ולמי מטעמה ו/או לכל צד ג', וכי ינקוט בכל האמצעים הדרושים בכדי 
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לשמור על תנאי בטיחות נאותים של העובדים ו/או צדדים שלישיים הקשורים לעבודות או לשוהים 

במקום, וזאת בהתאם להוראות כל דין, לרבות תקנים ו/או הנחיות של משרד העבודה והרווחה 

 .המפורטים בתנאים הכלליים החברהונהלי והנחיות בטיחות הרלבנטיות ו/או לפי דרישת 

ם זה, כי כדי להעניק לקבלן כל זכות ביחס לאתר, וכי אין ולא יהיו לו זכויות כלשהן אין באמור בהסכ .16.2

במקרקעין, למעט רשות גישה ושימוש באתר לביצוע הפרויקט בלבד. הקבלן מאשר, כי רשות 

 הי באתרשהגישה והשימוש לצורך ביצוע התחייבויותיו בפרויקט כאמור אינה מקנה לו זכות כל

 .העבודות במהלך תקופת ההסכםמעבר לנדרש לביצוע 

למען הסר ספק מובהר כי, הקבלן יהיה רשאי לעשות שימוש בדרכי הגישה לאורך כל תקופת 

, וכי מטעם החברהההסכם, ובלבד שיתאם את פעולותיו מראש עם החברה או נציג שימונה 

לפעילות לא יהווה הפרעה יעשה בהתאם לנהלי הביטחון והבטיחות של החברה, והשימוש כאמור 

השוטפת המתבצעת במקום על ידי החברה או בניגוד לנהליה, ובפרט נהלי הבטיחות החלים 

 באתר.

מבלי לגרוע מכל סעד המגיע לחברה בהתאם להוראות הסכם זה או כל דין, החברה תהיה רשאית  .16.3

להפסיק את עבודתו של הקבלן ולעכב תשלום התמורה, היה והחברה סבורה כי העבודות הנעשות 

 רשויותהדין, ידי הקבלן נעשות בתנאים בטיחותיים לא נאותים, או לא מתאימים לדרישות על 

 ו/או לדרישות החברה. מסומכות

מודגש כי באתר החברה וסביבתו קיימות תשתיות רגישות, ובכלל זה, מיכלים המיכלים חומרים  .16.4

מצעים הנדרשים דליקים ומסוכנים, והקבלן מצהיר כי הוא לקח בחשבון את כלל המרכיבים והא

לצורך ביצוע העבודות בסביבה כאמור, לרבות ההוצאות, העלויות והתשלומים ואמצעי הבטיחות 

 הכרוכים בכך.

 ערבויות .17

 עבודות ההקמה ביצועלערבות  .17.1

להבטחת מלוא התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ממועד חתימת ההסכם ועד לתום תקופת 

ימסור , תקינה במהלך תקופת הבדקהפעילותה ו ת המערכתתפוקלרבות הבטחת ההקמה, 

הקבלן לחברה במועד חתימת הסכם ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, בנוסח המצורף 

נספח משווי הצעת המחיר של הקבלן המצורפת כ 10%לחלק זה של ההסכם, בסך של  נספח ו'כ
 "). ערבות הביצוע(" 1ג'

 מועד הנפקת הערבות.מדד הבסיס לעניין זה יהיה המדד הידוע ב

תעשה בתום תקופת הבדק בכפוף החזרת ערבות הביצוע לקבלן על אף האמור בתנאים הכלליים, 

 .בהסכם זה, כמפורט אחזקה ומתן תעודה סופית לקבלןהמצאת ערבות הל
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 אחזקהערבות  .17.2

ועד לתום תקופת התפעול  הבדקלהבטחת מלוא התחייבויות הקבלן ממועד סיום תקופת 

ימסור הקבלן לחברה ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, בנוסח המצורף  והתחזוקה,

 "). אחזקהערבות הערבות הביצוע ("ל זהה לחלק זה של ההסכם, בשווי נספח ז'כ

מראש מדד הבסיס לעניין זה יהיה המדד הידוע במועד הנפקת הערבות. בכפוף לאישור החברה 

, הקבלן יהיה רשאי להשאיר בידי החברה את ערבות הביצוע, אולם החל ממועד אישור ובכתב

 . אחזקהערבות החלות על , יחולו על ערבות זו כל הוראות ההסכם הלעילהחברה כאמור 

 ותויחילוט ערב .17.3

מובהר כי החברה אינה מחויבת להודיע מראש לקבלן על כוונתה לממש ו/או להפעיל את ערבות 

 .אחזקהרבות ההביצוע או ע

באות בנוסף לכל זכות ו/או סעד אחרים  אחזקהזכויות החברה מכוח ערבות הביצוע וערבות ה

 .ו/או כל דין , לרבות התנאים הכללייםהעומדים לחברה כלפי הקבלן מכוח הסכם זה

 המהנדס .18

הוא המהנדס לתנאים הכלליים, ומלעוט אם נקבע במפורש אחרת,  5מבלי לגרוע מיתר הוראות סעיף 

בעל הסמכות המלאה לתת לקבלן הוראות והנחיות בכל הנוגע לביצוע העבודות, על פי שיקול דעתו 

הבלעדי, ולפקח ולוודא כי הקבלן ממלא אחר הוראות ההסכם, ולהפעיל כל סמכות הנתונה לחברה על 

 פי הוראות ההסכם.

 נציג הקבלן .19

ובכלל זה,  ,סקת עובדי הקבלןהנוגעות להע תנאים הכללייםההוראות במבלי לגרוע מכלליות  .19.1

הקבלן יעסיק בתקופת ההסכם מנהל פרויקט  לתנאים הכלליים, 23וסעיף  22הוראות סעיף 

נציג מטעמו שישמש כנציג מוסמך של הקבלן מול החברה, בכל הנוגע להתקשרות בהסכם זה ("
 "). הקבלן

התקדמות הפרויקט בהתאם לעקוב אחר בין היתר,  ,נציג הקבלן יהיה אחראיבתקופת ההקמה,  .19.2

ברה בקצב חהזמנים, ויוודא שהקבלן עומד במלוא התחייבויותיו לפי ההסכם, ויעדכן את ה ותללוח

יפיץ אותם לכל ועם החברה ינהל סיכומי פגישות , התקדמות העבודות לפחות אחת לשבוע

 הגורמים הרלוונטיים.

 הקמה., לכל אורך תקופת הכרזבמ אותם ציין בהצעתו אנשי המפתחהקבלן מתחייב להעסיק את  .19.3

הנכללים ברשימת אנשי חליף מי מהעובדים והצוות המקצועי מטעמו, היה ירשאי לההקבלן לא י

ב את עמידתו של תוהחברה אישרה מראש ובכ חברה,על כך מראש ל אם הודיעאלא  המפתח,

 והסכם זה. במכרזקריטריונים שנקבעו בהחליף 
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 העסקת קבלני משנה .20

לא יהיה רשאי בשום אופן למסור ו/או להמחות את ביצוע העבודות בשלמותן מובהר כי הקבלן  .20.1

 לקבלן משנה.

שירותי התכנון במסגרת התקשרות זו יינתנו אישית על האמור, הקבלן מתחייב כי ממבלי לגרוע  .20.2

  להסכם זה. 2נספח ג'ידי אנשי המפתח, כמפורט ב

ככל והחברה אישרה זאת מראש מסירת ו/או המחאת חלק מהעבודות לקבלני משנה, תתאפשר  .20.3

 . לתנאים הכלליים 63ובכתב, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 

למען הסר ספק מובהר, כי מסירת חלק מהעבודות לקבלן משנה (בכפוף לאישור החברה כאמור  .20.4

ות לעיל), לא תגרע או תשחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית והמלאה כלפי החברה, ובנסיב

 , עובדיו ו/או מי מטעמו.האמורות, הקבלן יהיה אחראי לכל מעשה ו/או מחדל של קבלן המשנה

מובהר כי התחייבות קבלן המשנה לביצוע חלק מהעבודות שהקבלן ביקש להעביר אליו מותנית 

בקבלת התחייבות של קבלן משנה לקיים את הוראות הסכם זה בהתאם להנחיות ונהלי הבטיחות 

 החברה.  והביטחון של

 מיסים ותשלומים .21

כל צד מתחייב לשלם את כל התשלומים החלים עליו על פי סעיף זה באופן שלא יהיה בו כדי  .21.1

 לעכב את השלמת עבודות ההקמה בלוחות הזמנים ובהתאם להסכם זה.

יחולו  עם העבודותכל המיסים ו/או האגרות ו/או ההיטלים ו/או הארנונות החלים על פי דין בקשר  .21.2

 ., ללא תמורה נוספת שנקבעה בהסכם זהעל הקבלן וישולמו על ידו

כל המיסים והתשלומים בגין ניהול עסקיו של הקבלן לרבות מס עסק מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .21.3

 .ואגרות רישיונות לעסק ולניהולו, יחולו על הקבלן בלבד וישולמו על ידו

יחול על הצד החייב בו על פי  אשר ערך מוסף מסלכל הסכומים הנקובים בהסכם זה יש להוסיף  .21.4

 .כל דין וישולם ביחד עם התשלום בגינו הוא חל, כנגד חשבונית מס כדין

רשאי לגרום לכל הוצאה, תשלום או חיוב בשם החברה או עבורה ואינו רשאי אינו קבלן מובהר ש .21.5

ך מראש ובכתב לגרום לכל הוצאה תשלום או חיוב, בקשר לביצוע הפרוייקט, אלא אם קיבל לכ

חשבונו לכל הוצאה, תשלום או -אחראי לבדו ועליהיה קבלן , וכי האת הסכמתם של נציג החברה

 .ה כאמורעשו ללא אישורגרמו לחברה ונחיוב שנ

 אופציה להרחבת ההתקשרות עם הקבלן .22

חברה נתונה אופציה להרחבת ההתקשרות עם הקבלן לשם הקמת מערכות נוספות, בהתאם ל .22.1

 1992-בלעדי של החברה, הוראות כל דין לרבות חוק חובת המכרזים, התשנ"בלשיקול דעתה ה

 והתקנות שהותקנו מכוחו (כפי תוקפן מעת לעת).
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מימוש האופציה בסעיף זה והרחבה של היקף ההתקשרות כאמור תהיה בהודעה בכתב ומראש  .22.2

  .יום ממועד סיום תקופת ההקמה 60 -שתימסר לקבלן לא יאוחר מ

  אחריות הקבלן .23

  .לתנאים הכלליים 12זה יבואו במקום הוראות סעיף  23הוראות סעיף   .23.1

הכרוכים הקבלן יהיה אחראי לגבי כל הסיכונים והחבויות מכל סוג שהוא הנובעים או הקשורים או  .23.2

עם ביצוע העבודות והשלמתן לרבות עבודות התפעול והתחזוקה במהלך תקופת הבדק ותקופת 

התפעול והתחזוקה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אחריות הקבלן תכלול את כל הסיכונים 

והחבויות המתעוררים או הכרוכים בטיבו של האתר וסביבותיו והיא תחול גם לגבי תאונות, נזקים 

לולים לקרות לאדם כלשהו ו/או לרכוש כלשהו וגם לגבי כל הסיכונים והחבויות הכרוכים שע

בהעסקת עובדים, מוזמנים, נציגים ושליחים על ידי הקבלן ואלה הכרוכים בהעסקת קבלני משנה 

(בין אם העסקתם אושרה על ידי החברה ובין אם לאו) על ידי הקבלן ובהעסקת עובדים, מוזמנים, 

 וחים של קבלני משנה כאמורנציגים ושל

הקבלן פוטר בזה מראש את החברה מכל אחריות שהיא, הנובעת מיחסי עובד ומעסיק, בין אם  .23.3

עלול להינתן להסכם זה פירוש אשר על פיו קיימים בין החברה לבין הקבלן או מי מעובדיו יחסי 

והוצאות  מעסיק ובין אם לאו. הקבלן ישפה את החברה לאלתר (כולל שכ"ט עו"ד – עובד

משפטיות) על כל תשלום, נזק, הוצאה או הפסד שבהם נשאה החברה בגין עובדי הקבלן, ובכלל 

זה אם וכאשר ייקבע כי קיימים יחסי עובד מעסיק בין החברה לקבלן, עובד מעובדי הקבלן ו/או 

 .הבאים מטעמו

לעיל, מובהר כי אחריות הקבלן לביצוע העבודות והוראות ההסכם  20ע מהאמור בסעיף ומבלי לגר .23.4

היא בלעדית, מלאה ושלמה. מסירת חלק כלשהו של ההסכם בקבלנות משנה לא תשחרר את 

המשנה, עובדיו, נציגיו, שלוחיו  הקבלן מאחריותו והקבלן יהיה אחראי לכל מעשיו ומחדליו של קבלן

 ומוזמניו (וזאת מבלי לגרוע מאחריות קבלן המשנה).

אלא אם נאמר אחרת בהסכם, הקבלן יתקן על חשבונו באופן מיידי כל אבדן או נזק שנגרמו על  .23.5

ידי מעשה או מחדל שלו, של נציגיו, עובדיו, שלוחיו או מוזמניו או של נציגיו, עובדיו, שלוחים או 

ים של כל קבלן משנה. הקבלן גם יפצה על כל פגיעה או נזק העלולים להיגרם לעבודות, מוזמנ

מקרקעין, אדם, גוף וכיוצא באלה מכל סיבה שהיא, בין של החברה ובין של  ,ציוד, תקן, כלים

 האחרים

הקבלן ישפה את החברה ו/או כל צד שלישי לפי הוראות החברה לאלתר (כולל שכ"ט עו"ד והוצאות  .23.6

ות) על כל תשלום, הוצאה או הפסד שבהם נשאה החברה בגין מאורעות, מעשים או משפטי

ובגין כל תביעה או  מחדלים שהאחריות לגביהן חלה על הקבלן על פי הוראות ההסכם או הדין

 דרישה שתוגש נגד החברה או מי מטעמה בגין אירוע שהקבלן אחראי לו על פי הסכם זה.
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פיצוי או גמול שיש לשלמו מכוח הדין בגין או בעקבות כל תאונה החברה לא תהיה אחראית לכל  .23.7

או פגיעה לכל עובד או לכל אדם המועסק על ידי הקבלן או על ידי כל קבלן משנה שהוא והקבלן 

ישפה את החברה שיפוי מלא ומיידי (לרבות כל הוצאות ושכ"ט עו"ד) על פי דרישתה הראשונה 

 .על כל דרישה או תביעה שיופנו נגדה

יגן עליהם וישפה אותם על כל ובכלל זה, המהנדס, או /הקבלן ימנע כל נזק שהוא מהחברה ו .23.8

אובדן, תביעות ותובענות, על פגיעות או נזק לכל אדם או רכוש כלשהו, שעלולים להתעורר בגין 

או בעקבות הביצוע של העבודות, וכנגד כל תביעות נזיקין, הליכים, תובענות והוצאות מכל סוג 

 הנובעות מכך או הקשורות בכךשהוא 

מובהר כי הקבלן יהיה אחראי גם לגבי כל עבודה אשר טרם הושלמה בעת מתן תעודת הגמר  .23.9

שהקבלן התחייב לסיימה בתקופת הבדק. במקרה של נזק, אובדן או פגיעה לעבודות או כל חלק 

שבונו כל מהן מכל סיבה שהיא, בתקופה שהאחריות לגביהן חלה על הקבלן, הקבלן יתקן על ח

נזק, אבדן או פגיעה כאמור, כך שבסיום העבודות הן יהיו במצב טוב ותקין ומתאימות מכל 

 הבחינות לדרישות ההסכם ולהוראות החברה.

בנוסף לאחריותו על פי כל דין, יהיה הקבלן אחראי לכל נזק או אובדן, מכל מין שהוא,  .23.10

ו שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון או עקב ביצוע העבודה, או בקשר עמה, א שייגרמו תוך כדי

ובדק בתקופת הבדק לגופו או לרכושו של אדם כלשהו לרבות צד ג', ולרבות רכושה של החברה 

 והוא מתחייב לנקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.  או עובדיה או הבאים מטעמה,

ו/או לכל אדם אחר  הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק ו/או פיצוי המגיעים על פי הדין לעובד .23.11

הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם אשר נגרמו תוך כדי ביצוע העבודה, 

לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, חומרים ו/או מוצרים, קבלני משנה ועובדיהם, ספקים 

 ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה.

הקבלן אחראי כלפי עובדיו והפועלים מטעמו וכלפי כל צד מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .23.12

שלישי, במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או לפי כל דין 

  .אחר, לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודה ובקשר לכך

 ביטול ההסכם .24

לעניין סיום ההסכם או סיומו המוקדם, מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהוראות התנאים הכללליים  .24.1

החברה תהיה רשאית לבטל את ההסכם ו/או ולהביא לסיומו באופן מיידי, בכל אחד מהמקרים 

 הבאים:

ימים ממועד  3אם יתברר בעת כלשהי כי הקבלן אינו מבצע את העבודות על אף שחלפו  .24.1.1

עולה על שקיבל התראה בכתב מן החברה, או שהפסיק לבצע את העבודות לתקופה ה

 ימים, ללא אישור החברה. 7
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אם הוגשה בקשה לפירוק הקבלן או הוגשה בקשה להכריז על הקבלן כפושט רגל או אם  .24.1.2

הוחל בהליכי פירוק הקבלן ו/או ניתן צו כינוס נכסים נגדו ו/או שהקבלן עשה הסדר עם 

יו ולא נושיו או כל פעולת פשיטת רגל אחרת ו/או הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או מיטלטל

 לרבות כל צו וסעד זמני). -“ צו(”יום משעת הטלתו  21הוסר תוך 

הוגש כנגד הקבלן ו/או כנגד מי ממנהליו הבכירים ו/או בעלי מניותיו כתב אישום ו/או  .24.1.3

 .מתנהלת כנגדו חקירה פלילית ו/או הקבלן הורשע בפלילים

ייבויותיו לפי אם הקבלן הפר התחייבות שלדעת החברה הינה התחייבות יסודית מהתח  .24.1.4

 הסכם זה.

אם הקבלן הפר את ההסכם הפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה לאחר התראה  .24.1.5

 בכתב של החברה, ובזמן הנקוב בהודעת החברה

אם הקבלן יפר הוראה ו/או נוהל בטיחות שייקבעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של  .24.1.6

 .ה ממשית בנפש ו/או ברכושכאירוע בטיחות חמור העלול לסכן ו/או לגרום לפגיע החברה

, לאחר, או העסיק קבלן בחלקם או בשלמותם, ו/או העבודות אם הקבלן הסב את ההסכם .24.1.7

 כאמור לעילמשנה בביצוע העבודה מבלי לקבל את הסכמת החברה בכתב

ן באמור בהוראות סעיף זה כדי לגרוע או למעט בכל צורה שהיא מזכותה של החברה מובהר כי אי .24.2

הוראות זה בכלל ו ,ההסכם או ביטולו בהתאם לכל הוראה אחרת בהסכם זהלהביא להפסקת 

כדי לגרוע  לא יהיה בביטול ההסכםמבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר תנאים הכלליים. ל 40סעיף 

מכל סעד או זכות של החברה אשר תהיה זכאית לתבוע את כל התרופות, הסעדים והפיצויים 

 י ההסכםשהיא זכאית להם על פי דין ועל פ

 שונות .25

הצדדים מצהירים ומסכימים כי בית המשפט הייחודי והבלעדי לעניין כל הקשור ונובע מהוראות  .25.1

 .הסכם זה, יהא בית המשפט המוסמך בתל אביב יפו, בלבד

שום סכסוך או חילוקי דעות בין החברה לבין הקבלן, בין אם הובא בפני בית המשפט ובין אם לאו,  .25.2

, לא יהיה בהם כדי לפטור את הקבלן מחובה איזו שהיא מחובותיו לפי ושום הליך משפטי או אחר

ההסכם, או בכדי להצדיק הפסקה או עיכוב כלשהם בביצוע העבודות על ידי הקבלן. הקבלן יבצע 

את העבודות ברציפות כל עוד לא הורה המהנדס אחרת והוא לא יהיה זכאי להפסיק את ביצוע 

 .ישור המהנדס מראש ובכתבהעבודות באופן חלקי או מלא ללא א

כל הודעה שתישלח לצד כלשהו לפי  .כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כמפורט במבוא .25.3

שעות מזמן שההודעה  72ל בדואר רשום, תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה לאחר “הכתובות הנ

במסירתה נמסרה למשלוח בדואר. על אף האמור לעיל ניתן למסור הודעה על ידי מסירה ביד ו/או 
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כן ניתן להעביר הודעות באמצעות  .בכתובת הצדדים או במשרדם, ומועד המסירה הוא שיקבע

 הפקס ובמקרה זה ייקבע מועד המשלוח כפי שמצוין על גבי אישור משלוח הפקס.

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום        

 

 חתימת החברה             חתימת הקבלן  

 

 חתימה + חותמת  שם החותם  חתימה + חותמת  שם החותם
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 נספח ב'

 תשריט האתר
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 הודעת רישום - 2נספח 

 לכבוד

 חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ו/או קו מוצרי דלק בע"מ

 3הסדנאות 

        א.ת. הרצליה

 

 א.ג.נ.,

-תכנון, רכש, הקמה, חיבור, תפעול ותחזוקה של מערכת פוטו 18/011מכרז/ חוזה מס' הנדון:  
 וולטאית באתר החברה באשל הנשיא

, הרינו מבקשים בזאת 26/02/2018להזמנה להציע הצעות אשר התפרסמה ביום  4בהתאם לסעיף 
 להירשם להשתתפות בהליך המכרז שבנידון.

 
 _____________________________________ שם המציע:

 _____________________________________ מציע (חברה/שותפות):סוג 

 _____________________________________ מספר תאגיד:

 _____________________________________ כתובתו של המציע (כולל מיקוד): 

 _____________________________________  מספרי טלפון: 

 _____________________________________ איש הקשר מטעם המציע:

 _____________________________________  כתובת דואר אלקטרוני:

שם ומספר ת.ז. של הנציג אשר 
ישתתף מטעם המציע בסיור 
המציעים (ככל שהנציג יגיע לסיור 
עם רכב, יש לציין את מספר וסוג 

 הרכב):

_____________________________________ 
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 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום - 3נספח 

אני הח"מ______________, נושא ת.ז. מס' ______________, מורשה החתימה מטעם 
 ") מספר רישום ______________, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:המציע______________ ("

, צווי העבודההמציע מצהיר כי הוא מקיים את כל חובותיו לעובדיו כמתחייב כדין, ובכלל זה, חוקי  .1
 הרחבה, הסכמים קיבוציים וכיו"ב.

חוק עובדים המציע, נושאי משרה בו או בעל זיקה למציע, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי  .2
 בשנה שקדמה למועד חתימת תצהיר זה. זרים

 משרה בו או בעל זיקה למציע, לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. המציע, נושאי

ככל והמציע, נושאי משרה בו או בעל זיקה למציע הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום,  .3
 שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. חלפההרי שבמועד חתימת תצהיר זה 

עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, הרי שבמועד  ככל והמציע או בעל זיקה למציע הורשעו בשתי .4
 חתימת תצהיר זה חלפו לפחות שלוש שנים ממועד ההרשעה האחרונה.

 .1976-ב. לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל״ו2״הורשע״ כהגדרתם בסעיף  -״בעל זיקה״, ו •

 .1987 -״חוק שכר מינימום״ ־ חוק שכר מינימום, התשמ״ז •

־ חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), ״חוק עובדים זרים״  •
 .1991 -התשנ״א 

 ולראיה בא המציע על החתום, באמצעות מורשה/י החתימה שלו:

 

שם מורשה   תאריך
 החתימה

 חותמת  חתימה 

 
 

 אישור עורך הדין

___________________                                                      __________________ 
אני הח"מ ______________, עו"ד מספר רישיון ___________  מאשר/ת בזאת כי המציע רשום 

מך/ת בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ המוס
לחייב את המציע בחתימתו/ה, ושזיהה/תה את  עצמו/ה בפני על ידי ת.ז. ___________  , ולאחר 
שהסברתי לו/ה את מהות תצהיר זה והזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

הצהרה  הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה על
 והתחייבות זו בפני. 

 

 חתימה וחותמת    תאריך
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 [לוגו של רו"ח]אישור רו"ח  - 4נספח 

 

 לכבוד

 תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ 

 46120הרצליה,  2121ת"ד 

 אדונים נכבדים.,
 

 , והערת עסק חי2016-2014אישור על מחזור כספי ממוצע לשנים  - 18/011מכרז/ חוזה מס' הנדון: 

אנו משרד רו"ח _____________________, רואי החשבון המבקר של ________ (להלן "המציע") 
), מאשר/ת כי ביקרנו את ההצהרה של המציע עבור מכרז 18/011(החברה המגישה הצעה למכרז 

, 2014כמפורט בנדון, בקשר עם המחזור ההכנסות  הממוצע השנתי מפעילות  שוטפת בשנים  18/011
,  המצורפת 2016, ובקשר עם (היעדר) הערת עסק חי בדוחות הכספיים השנתיים לשנת  2016, 2015

 בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. 

הצהרה זו הינה באחריות ההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על 
 ביקורתנו.

בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו  ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
אותם כדרושים לפי הנסיבות.  הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה 
הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה  מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 

חשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו שבהצהרה. הביקורת כוללת גם בחינה של כללי ה
על ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת 

 בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, ההצהרה המצורפת משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם 
 התבססה. לרשומות עליהם

   

 בכבוד רב,

 

_____________ 
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  מבוטל - 5נספח  
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 תכנון והקמה  -ניסיון המציע  - 6נספח 

הספק  שם הלקוח
מותקן 

 בקילוואט 

מועד 
תחילת 

 ההתקשרות

מועד סיום 
ההתקשרות 

 הצפוי

פרטים בדבר 
יש   -אנשי קשר 

לציין שם, כתובת 
או דוא"ל ומספרי 

 טלפון

 אסמכתאות מצורפות

 שם מלא:    

 תפקיד:

 דוא"ל:

 טלפון:

 
 מספרי חשבוניות:

סכום כולל של 
 החשבוניות:

 שם מלא:    

 תפקיד:

 דוא"ל:

 טלפון:

 מספרי חשבוניות:

סכום כולל של 
 החשבוניות:

 שם מלא:    

 תפקיד:

 דוא"ל:

 טלפון:

 מספרי חשבוניות:

סכום כולל של 
 החשבוניות:

מותקן הספק 
מצטבר 

 בקילוואט:
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 תצהיר מורשה חתימה

כי המציע  ,18/011בהזמנה להציע הצעות למכרז מס'  7.7אני הח"מ מאשר בזאת, בהתאם לסעיף 
 ביצע את הפרויקטים המנויים לעיל. 

 

שם מלא + חתימת   תאריך
 מורשה/י החתימה

 חותמת המציע 

 אישור עו"ד
אני הח"מ ______________, עו"ד מספר רישיון ___________  מאשר/ת בזאת כי המציע רשום 
בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ המוסמך/ת 
לחייב את המציע בחתימתו/ה, ושזיהה/תה את  עצמו/ה בפני על ידי ת.ז. ___________  , ולאחר 

סברתי לו/ה את מהות תצהיר זה והזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים שה
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה על הצהרה 

 והתחייבות זו בפני. 

 

 חתימה וחותמת    תאריך
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 תפעול ותחזוקה -המציע ניסיון  - 7נספח 

מיקום 
 המערכת 

שם מזמין 
 העבודות

הספק מותקן 
 בקילוואט 

מועד 
תחילת 

 ההתקשרות

מועד סיום 
ההתקשרות 

 הצפוי

פרטים בדבר 
יש   -אנשי קשר 

לציין שם, 
כתובת או 
דוא"ל ומספרי 

 טלפון

אסמכתאות 
 מצורפות

 שם מלא:     
 תפקיד:
 דוא"ל:
 טלפון:

מספרי 
 חשבוניות:

כולל סכום 
של 

 החשבוניות:
 שם מלא:     

 תפקיד:
 דוא"ל:
 טלפון:

מספרי 
 חשבוניות:

סכום כולל 
של 

 החשבוניות:
 תצהיר מורשה חתימה

, כי המציע ביצע את 18/011בהזמנה להציע הצעות למכרז מס'  7.8אני הח"מ מאשר בזאת, בהתאם לסעיף 
 הפרויקטים המנויים לעיל. 

 

שם מלא + חתימת   תאריך
 מורשה/י החתימה

 חותמת המציע 

 אישור עו"ד

אני הח"מ ______________, עו"ד מספר רישיון ___________  מאשר/ת בזאת כי המציע רשום 
בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ המוסמך/ת 
לחייב את המציע בחתימתו/ה, ושזיהה/תה את  עצמו/ה בפני על ידי ת.ז. ___________  , ולאחר 

סברתי לו/ה את מהות תצהיר זה והזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים שה
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה על הצהרה 

 והתחייבות זו בפני. 

 

 חתימה וחותמת    תאריך
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 אנשי המפתח של המציע - 8נספח 
 

מעביד, -המציע מצהיר בזאת כי הוא בעל מערך תכנון, ניהול ושירות פנימי, וכי הוא מעסיק, ביחסי עובד .1
 :החל מיום ____ ועד למועד הגשת ההצעות, את האנשים הבאים לפחות

קבלן (ככל והמציע  
 אינו הקבלן)

 ממונה בטיחות מהנדס חשמל

    שם העובד

    תפקיד בחברה

רצף הזמן בו חלים 
 מעביד-יחסי עובד

   

תקופת הניסיון 
 הרלוונטית

   

    אסמכתאות מצורפות

על המציע לצרף אסמכתאות המעידות על ניסיון אנשי המפתח, לרבות קו"ח, תעודות השכלה,  •
 רישיונות, רישום במרשמים רלוונטיים.

 
המציע מצהיר כי בעלי התפקידים המפורטים לעיל הינם בעלי הכישורים המתאימים, הניסיון הנדרש 

 ומוסמכים כנדרש לפי כל דין לביצוע העבודות נשוא המכרז 
 

שם מלא + חתימת   תאריך
 מורשה/י החתימה

 חותמת המציע 

 אישור עו"ד

אני הח"מ ______________, עו"ד מספר רישיון ___________  מאשר/ת בזאת כי המציע רשום 
בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ המוסמך/ת 
לחייב את המציע בחתימתו/ה, ושזיהה/תה את  עצמו/ה בפני על ידי ת.ז. ___________  , ולאחר 

סברתי לו/ה את מהות תצהיר זה והזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים שה
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה על הצהרה 

 והתחייבות זו בפני. 

 

 חתימה וחותמת    תאריך
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 הקבלנים)(יחולק בסיור מפרט טכני  - 9נספח 

 מצורפים להלן:

1. Request For Proposals - Eshel Solar PV Plant; 

2. Statement of Work; 

3. Minimum Technical Requirements: 

3.1. Annex A - Solar Panel Specifications - Photo Voltaic Modules Requirements; 

3.2. Annex B - Grid Study; 

3.3. Annex C - Cables Specifications - Cables Minimum Specifications; 

3.4. Annex D - Building Permit; 

3.5. Annex E - Earthworks - Earth Works Specs 

4. Drawings: 

4.1. Annex A - Conceptual Layout; 

4.2. Annex B - Electricity: 

4.2.1. Fundamental Grounding Plan; 

4.2.2. SLD Diagram; 

4.3. Annex C - Measurement Map; 

5. Operation and Maintenance Technical Specification; 

6. Acceptance Tests and PR Guarantees; 
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 הצעת איכות - 10נספח 

 לכבוד
 תשתיות נפט ואנרגיה / קו מוצרי דלק בע"מ

 3הסדנאות 
 א.ת. הרצליה

 

 א.ג.נ,

לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה  18/011מספר  הצעת איכות למכרזהנדון: 
 ("המכרז")וולטאי), באתר אשל הנשיא -(פוטו PVשל מערכת לייצור חשמל בטכנולוגיית 

אני הח"מ, לאחר שבחנתי בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות, לרבות 

 מתחייב:כלל התנאים וההבהרות שניתנו במסגרתו, 

להתקשר, לרכוש ולספק את כל הציוד העיקרי (ובכלל זה הפאנלים) מאחד הספקים העומד  .1

 -להזמנה) וכמפורט ב 9בכל דרישות הניסיון והתנאים המפורטים במפרט הטכני (נספח 
Attachment A .לנספח זה, לפי דרישת החברה 

) של %__________ (במילים Performance Ratioלתפוקה מובטחת ( .2

_______________ אחוזים) בהתאם לאופן החישוב וההוראות המפורטות במפרט הטכני 

), זאת Acceptance Tests and PR Guarantees(ובפרט ההוראות המנויות במסמך 

 ").התפוקה המובטחתלמשך תקופת הבדק ותקופת התפעול והתחזוקה ("

 
 

שם מלא + חתימת   תאריך
 מורשה/י החתימה

 חותמת המציע 
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Attachment "A"-Proposed Equipment and sub-contractors Form 

For Eshel 4.0MW PV project 

For bidder`s notice: 

1. You may fill in up to six options for each subcontractor and supplier. 
2.  Equivalent or similar is not an acceptable answer. 
3. Please fill in the proposed subcontractors/ suppliers for the equipment and work 

detailed below, using "track changes." 
4. The bidders shall select suppliers and subcontractors from Europe, USA and 

Israel only. Any equipment from Turkey, China or other country will require 
additional Owner’s approvals. 

5. The bidder selected to perform the Work, may select its suppliers and 
subcontractors exclusively from the list of approved options below. 

6. Solar Panels Tier1 suppliers only. 
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 Option1 Option2 Option3 Option4 Option5 Option6 

Proposed Equipment Suppliers 

Solar Panels       

Inverters       

DC Boxes       

PV cables       

PV 
connectors 

      

DC Cables       

Mounting 
Structure 

      

Grounding 
Cables 

      

L.V Ac 
Cables 

      

M.V Cables       

Transformers       

M.V Cable 
heads 

      

M.V 
Switchgear  

      

L.V Panels       

SCADA       

Proposed Designers 

Architectural       
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Civil       

Development 
landscape 

and drainage 

      

Drainage       

Electrical       

Photo voltaic       

Fire safety       

EHS 
Environment, 

health and 
safety design 

      

Corrosion       

SCADA       

Cyber 
Security and 

IT 

      

Contractors-Proposed Sub 

Civil       

Development       

Electrical       

SCADA       

Cyber 
Security and 

IT 

      

Fire 
detection 

      

LaboratoriesProposed Test  
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Concrete       

Soil 
Investigation 

      

Corrosion       
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2018 _________, :ATED 

 

FORM COMPLIANCE BID 

 

:AMENIDDER B ”)IDDERBHE T(“ ______________________________ 

 

Dear Sirs, 

 

Project:  A 4.0 MWp Solar Station (“The Project”) Re:  Proposal for the Eshel 

 

We, the Bidder, hereby confirm that our offer is in full compliance with the SOW 
documents issued by PEI, the EPC Contract and its annexes and the O&M Contract and 

its appendices. 

We, further, declare that we have no comments to or deviations from the SOW documents 
unless otherwise outlined below: 

 Technical 

Document Section Subject Requirement Deviation 
     

 

Commercial 

Document Section Subject Requirement Deviation 
     

 

Best Regards, 

Signature of 
Authorized 

Representative: 

 

Name:  

Title:  
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 הצעה כספית - 11נספח 

 לכבוד
 תשתיות נפט ואנרגיה / קו מוצרי דלק בע"מ

 3הסדנאות 
 א.ת. הרצליה

 

 א.ג.נ,

לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה  18/011 מספר הצעת מחיר למכרזהנדון: 
 ("המכרז")וולטאי), באתר אשל הנשיא -(פוטו PVשל מערכת לייצור חשמל בטכנולוגיית 

אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כי, המציע או מנהליו או מי מטעמו לא פעלו בניגוד להוראות חוק  .1

״) בקשר דיני ההגבלים העסקייםהעסקיים (״ודיני ההגבלים  1988-ההגבלים העסקיים, התשמ״ח

 להצעתם בהליך, ובכלל זה (אך לא רק):

המציע או מי מטעמו לא היו מעורבים בתיאום הצעות או מחירים או כמויות או כל פרט אחר  1.1

בהצעות המוגשות בהליך זה בין בנוגע להצעתם ובין בנוגע להצעה המוגשת על ידי מציע אחר 

ק בקשר עם הליך זה ולא פעלו באופן המהווה הגבל עסקי או בהליך זה, או בחלוקת שו

התנהגות שאינה בקנה אחד עם דיני ההגבלים העסקיים במסגרת הליך זה או לא ניסו לבצע 

 אחד מאלו.

המציע או מי מטעמו לא השפיעו ולא ניסו להשפיע על הצעה של מציע אחר, או של מציע  1.2

ו לא גרמו לכל מציע אחר או לכל מציע פוטנציאלי פוטנציאלי אחר, בהליך זה ובכלל לא ניסו א

 אחר שלא להגיש הצעה בהליך זה.

הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם  1.3

מציע או מציע פוטנציאלי אחר בהליך זה או קבלני המשנה, ביחס לתחום 

בלבד וככל שהדבר עולה בקנה אחד עם העבודה/השירות/הטובין בו ניתנת קבלנות המשנה 

 דיני ההגבלים העסקיים.

בהתאם לכל האמור לעיל, ולאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת את כל תנאי ומסמכי המכרז וחוזה  .2

ההתקשרות, לרבות כלל התנאים וההבהרות שניתנו במסגרתו, הננו מגישים הצעתנו זו, והרינו 

ותינו, במסגרת המכרז, כולן ביחד, תוך הסכמה לכל הוראות מתחייבים בזה לקיים את כלל התחייבוי

 המכרז וחוזה ההתקשרות ותנאיהם.

 :רכיב התמורה בגין עבודות ההקמה .3

: הצעתנו בגין כל עבודות ההקמה (לרבות תקופת הבדק) בהתבסס על שימוש בממירים חובה

 בתוספת מע"מ כדין; או₪, מבוזרים, הינה בסך של ___________ 
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: הצעתנו בגין כל עבודות ההקמה (לרבות תקופת הבדק) בהתבסס על שימוש בממירים אופציונלי

 בתוספת מע"מ כדין.₪, מרכזיים, הינה בסך של ___________ 

הצעתנו בגין כל שנה בתקופת ההפעלה והתחזוקה (בפועל) של המערכת, הינה בסך של  .4

 ").עבודות התפעול והתחזוקה שנת בגיןרכיב התמורה בתוספת מע"מ כדין, ("___________ ₪, 

לצורך בחירת הזוכה בהליך התחרותי, הצעת המחיר המשוקללת המתקבלת לפי חיבור של רכיב  .5

התמורה בגין עבודות ההקמה הרלוונטי (לפי שיקול דעתה של החברה) ביחד עם רכיב התמורה בגין 

נה _________________, שנות תפעול והתחזוקה, הי 10-שנת תפעול והתחזוקה אשר יוכפל ב

 ").הצעת המחיר המשוקללתבתוספת מע"מ כדין ("

הצעת המחיר המשוקללת היא המחייבת והיא עולה בקנה אחד עם פירוט ההצעה הכספית שהובאה  .6

 (א). 11בנספח 

הסכום המתקבל לפי חיבור של רכיב התמורה בגין עבודות ההקמה עם רכיב התמורה בגין שנת  .7

יוכפל במספר שנות התפעול והתחזוקה שיעניק הזוכה לחברה בפועל (לרבות  תפעול והתחזוקה אשר

במקרה של מימוש האופציה להארכת תקופת התפעול והתחזוקה או ביטולו המוקדם של ההסכם, 

הסכום מכל סיבה שהיא), בתוספת מע"מ כדין, יהווה את הסכום המקסימאלי להתקשרות זו ("
 ").המקסימאלי

ת המחיר המשוקללת ו/או הסכום המקסימאלי, לפי העניין, לרבות כל אחד הרינו מאשרים כי הצע .8

מרכיבי התמורה כמפורט לעיל, מהווים תמורה ראויה, הוגנת, סופית וכוללת בגין כלל העבודות (וכל 

 אחד מרכיבי העבודה, בהתאמה) הנדרשות בהתאם למכרז וחוזה התקשרות. 

 

שם מלא + חתימת   תאריך
 מורשה/י החתימה

 חותמת המציע 

 
 אישור עו"ד

אני הח"מ ______________, עו"ד מספר רישיון ___________  מאשר/ת בזאת כי המציע רשום 
בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ המוסמך/ת 
לחייב את המציע בחתימתו/ה, ושזיהה/תה את  עצמו/ה בפני על ידי ת.ז. ___________  , ולאחר 

סברתי לו/ה את מהות תצהיר זה והזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים שה
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה על הצהרה 

 והתחייבות זו בפני. 

 

 חתימה וחותמת    תאריך
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 (א) 11נספח 

Guidelines and Instructions 

1. Price Fixing 

1.1 General 

The project will be executed on a turnkey / lump sum basis. All prices quoted are 
fixed and firm prices in accordance with the provisions of the Contract. Any 
quantities which may be set out in a Schedule or in the description of the scope of 
Supply are estimated quantities and are not to be taken as the actual and correct 
quantities of the Works which the Contractor is required to execute to fulfil the 
purpose of the Works. No part of the Works will be paid “at actual” (as per price 

sheets) based on quoted unit prices. 

1.2 Pricing 

The prices shall include all costs incurred by the Contractor for the fulfilment of his 
obligations under the contract. 

The prices shall cover, inter alia all costs for services, works, testing, plant, 
documentation, materials and equipment specified in the Owner’s Requirements. 

Should the items listed in the price sheets not cover, in the opinion of the Tenderer, 
all of the costs, services and works necessary for the fulfilment of his contractual 
obligations, these items are deemed to be included within other price items of the 
price schedules. The Tenderer must not modify the price sheets. In any case it is 
understood that the prices quoted cover each and any costs, services and works 

under the Contract. 

Also the costs for the following shall be included in the prices: 
 Project management 
 Site/construction management 
 Civil, mechanical and electrical engineering and all additional engineering 

discipline to be Required, as defined in the MTR 
 Tests, including IECL tests 
 Surveys 
 Quality management 
 HSE management 
 Coordination of the efforts of Contractor's subcontractors 
 Participation at meetings with the owner or owner's Representative 
 Reporting and documentation 
 Taxes, levies, charges and duties fees, including Import licenses, port duties 

and custom clearance. 
 Costs for permits consents, licenses , approvals and way leaves 
 Management and obtaining of permits consents, licenses and approvals for 

the connection from governmental authorities  
 All payments to the authorities. 
 All initial spare parts 
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Alternative prices for certain items, if offered, shall not be brought forward for 
inclusion in the price schedules below. Alternatives, if any, shall be provided within 

a separate part. 

 

1.3 Handling of Price Schedules 

The price schedules shall be carefully completed in accordance with the following 
explanations: 

1.3.1 General 

The prices shall be stated in whole numbers of Shekels. 

The Tenderer must not modify the price schedules. 

The individual prices shall be quoted exclusive VAT, VAT shall be stated 
separately. 

Price Schedule - Engineering, Procurement and 

Construction Contract 

Contract Price and will be the basis for the evaluation of the Tenderer. 

Preparation of documents for Detailed Design 

 

1.3.2 Price schedule - Day works 

For works which are not included in the O&M contract, the Owner may 
issue a Change Order, which, at the Owner's sole discretion and without 
derogating from the Change Order mechanism set forth in the Contract, 

shall be executed on a day work basis. 
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2. Price Schedule 

Deliverable Description Unit Amount Total Fixed 
Price (NIS) 

1 Solar Modules    
2 Mounting Structure    
3 Solar Inverters    
4 All Cabling    
5 Site Development    
6 Transformers    
7 H.V Switchgear    
8 Mobilization    
9 Management    

10 Design    
11 All Logistics    
12 Spare Parts    

     
 Full turnkey Total 

price (central 
Inverters) 

 

   

 Full turnkey Total 
price (string Inverters) 

 

   

 O&M Total price  1 year   
  2 year   
  3 year   
     
     
     

 
 
 

Seal (if a corporation)    by 
_______________________________ 

        Signature 
 
 
         _______________________________ 
        Title 
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3. Day Work Schedule 

No. Description                               
Unit 

       
Price per U

nit   (NIS) 
           
1 Labor     

1.1 Site manager hour   
1.2 Supervisor hour   
1.3 Civil engineer hour   
1.4 Mechanical engineer hour   
1.5 Electrical engineer hour   
1.6 Fitter hour   
1.7 Welder hour   
1.8 Temporary/local labor hour   
        
2 Materials     

  Additional percentage payment to cover ove
rhead charges and profit %    

        
3 Contractor's Equipment     

3.1 40 t trucks (including trailers) hour   
3.2 Forklifts hour   
3.3 Other (please specify)     

 
Seal (if a corporation)    by 

________________________________ 
        Signature 
 
 
         _________________________________ 
        Title 
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 אישור עסק בשליטת אישה - 12ספח נ

אני הח"מ, עו"ד _____________, מאשר בזאת כי התאגיד ___________, שמספרו ___________  .1
; וכי המחזיקה בשליטה 1981-אישה כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א") הינו בשליטת המציע("

 בתאגיד המציע הינה גב' _____________ מספר ת.ז. _____________.

 

 :ולראיה באתי על החתום

 

 חתימה וחותמת  מס' רישיון  תאריך

 

 

אני גב' _____________, מספר ת.ז. _____________, מצהירה בזאת כי המציע נמצא בשליטתי  .2
 לעניין עידוד נשים בעסקים.  2002-), התשס"ג15בהתאם לתיקון לחוק חובת המכרזים (מספר 

 

___________________ ___________________ 

 חתימה שם מלא
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 תוצרת הארץ אישור רו"ח לעניין העדפת  - 13נספח 

 לכבוד

 תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ו/או קו מוצרי דלק בע"מ

 3הסדנאות 

 א.ת. הרצליה

 

 א.ג.נ.,

שיעור מחיר המרכיב הישראלי עבור מכרז פומבי  -אישור רו"ח לעניין העדפת תוצרת הארץ הנדון: 
 מספר המוגש על ידי ____________ 

") וכרואי החשבון שלה, ביקרנו את הצהרת המציע מיום_______ עבור המציעלבקשת _________ ("
מכרז ________ כמפורט בנדון, בקשר לשיעור המרכיב הישראלי (כהגדרת מונח זה בתקנות חוק חובת 

, במחיר ההצעה במכרז, 1995 –המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי), התשנ"ה 
חותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו הינה באחריות הדירקטוריון המצורפת בזאת והמסומנת ב

 וההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה כי בהצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו (*).

לתכנן  ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו .1
את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית 
מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בהצהרה הנ"ל, (בעיקרן ביקורת 
במסמכי החברה לגבי מוצרים המיוצרים/מיובאים על ידה וכן הצהרות מספקי המשנה ו"דוחות 

ל רואי חשבון של ספקי משנה לביקורת הצהרות אלה). אנו סבורים שביקורתנו מספקת מיוחדים" ש
 בסיס נאות לחוות דעתנו.

 לדעתנו, ההצהרה הנ"ל משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בה. .2

 בכבוד רב,

 ___________, רואה חשבון

 

ולא השיעור המדויק, שכן בד"כ קשה עד  35% -הינו לפחות (*) יש להקפיד כי המצהירה תצהיר כי השיעור 
בלתי אפשרי לתת שיעור מדויק, בעיקר כאשר מדובר בתמהיל מוצרים. ככלל, ניתן להסתפק בשיעור בסיסי 

 .35%של 
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 פרטי המציע  - 14נספח 

אני הח"מ,________________ נושא ת.ז.________________, משמש כ________________  .1
במציע, נותן את התצהירים אשר המציע נדרש לספק במסגרת הגשת הצעתו, בשם המציע, מכוח הכרתי 

 את העובדות נשוא התצהירים ומכוח היותי מורשה לחתום על הצהרות אלו בשם המציע. 

 :פרטי המציע .2

 _____________________________________ ע:שם המצי  2.1

 _____________________________________ סוג מציע (חברה/שותפות):  2.2

 _____________________________________ מספר תאגיד:  2.3

שמות ומספרי ת.ז. של   2.4
המוסמכים לחתום ולהתחייב 

 בשמו של המציע:

 

_____________________________________ 

  _____________________________________ 

כתובתו של המציע (כולל   2.5
 מיקוד): 

_____________________________________ 

 _____________________________________  מספרי טלפון:   2.6

 _____________________________________ איש הקשר מטעם המציע:  2.7

 _____________________________________  כתובת דואר אלקטרוני:  2.8

המציע מאשר כי קרא את כל האמור במסמכי המכרז והחוזה התקשרות המצורף לו על נספחיו, הבין את  .3
אלה, נתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת וכי הוא מתחייב לספק את העבודות בהתאם  במסמכיםהאמור 

להוראות מכרז זה, לרבות בהתאם להוראות החוזה התקשרות שייחתם עימו על נספחיו, בדייקנות, ביעילות 
 ובמומחיות.

לאנשי המפתח המציע מאשר כי עומד בכל התנאים המקדמיים המפורטים בהזמנה להציע הצעות, וכי יש לו ו .4
מטעמו את היכולת הפיננסית והמקצועית, לרבות הידע והניסיון לבצע את העבודות נשוא המכרז  המוצעים

 מיד עם דרישת החברה ובהתאם לוח זמנים שייקבע על ידי החברה. 

המציע או מי ממנהליו או מאנשי המפתח המוצעים על ידו לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון (וככל שהורשעו  .5
שנים מהמועד בו סיימו לרצות את עונשם) ולא תלוי ועומד נגד מי מהם כתב אישום בגין עבירה  7אמור חלפו כ

 שיש עמה קלון. 

אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז וקיום כל ההתחייבויות שבחוזה התקשרות המצורף לו, ואין  .6
ידי המציע ומי -יע או בעלי עניין בו, לבין העבודות עללניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני המצ אפשרות
 מטעמו. 

חודשים ממועד  12המציע מצהיר בזאת כי הצעתו זו אינה ניתנת לביטול והיא עומדת בתוקפה עד לחלוף  .7
 קבלת היתר הבניה או ממועד ההכרזה על הזוכה במכרז, לפי המאוחר.

  

שם מלא + חתימת   תאריך
 מורשה/י החתימה

 המציעחותמת  
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 אישור עו"ד

אני הח"מ ______________, עו"ד מספר רישיון ___________  מאשר/ת בזאת כי המציע רשום 
בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ המוסמך/ת 
לחייב את המציע בחתימתו/ה, ושזיהה/תה את  עצמו/ה בפני על ידי ת.ז. ___________  , ולאחר 

סברתי לו/ה את מהות תצהיר זה והזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים שה
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה על הצהרה 

 והתחייבות זו בפני. 

 

 חתימה וחותמת    תאריך
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 ענייניםהתחייבות למניעת ניגוד  - 15נספח 

המציע מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בחוזה התקשרות זה, אין הוא יודע על כל מניעה חוקית שהיא,  .1
שיש בה כדי להפריע לביצוע ההתקשרות עם החברה, וכי אין הוא או מי מטעמו או מהמועסקים על ידו, 

ינים ביחס להתחייבויותיו קשור או מעורב, באופן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עני
 מכוח חוזה התקשרות זה.

 
המציע מתחייב להימנע במשך כל הליך הגשת ההצעות וככל שיזכה ימנע במשך תקופת התקשרות  .2

מלהיות מעורב בכל עסקה או עניין אחר שיש בו או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם חוזה התקשרות 
 זה.

 
 ה, מיד כשייודע לו, על כל חשש אפשרי לניגוד עניינים.המציע מתחייב להביא לידיעת החבר .3

 
המציע מצהיר כי ידוע לו על אחריותו לפעול בתום לב כלפי החברה בכל פעולותיו בקשר עם הליך המכרז  .4

וביצוע העבודות, וכי כל פעולה במסגרת החוזה התקשרות תיעשה אך ורק משיקולי טובת החברה ולא 
 אחרים. מתוך שיקולי רווח או שיקולים

 
 בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים, האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים, תכריע דעת החברה. .5

 
 

 

שם מלא + חתימת   תאריך
 מורשה/י החתימה

 חותמת המציע 

 
 אישור עו"ד

אני הח"מ ______________, עו"ד מספר רישיון ___________  מאשר/ת בזאת כי המציע רשום 
בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ המוסמך/ת 
לחייב את המציע בחתימתו/ה, ושזיהה/תה את  עצמו/ה בפני על ידי ת.ז. ___________  , ולאחר 

סברתי לו/ה את מהות תצהיר זה והזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים שה
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה על הצהרה 

 והתחייבות זו בפני. 

 

 חתימה וחותמת    תאריך
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 התחייבות לשמירת סודיות - 16נספח 

מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאף אדם או גורם, זולת הנוטלים חלק בביצוע המציע  .1
אשר יגיע לידיעת המציע אישית או מי  -ניהול, כספי, מקצועי, ביטוחי, או כל מידע אחר  -התכנון, כל מידע 

המידע הגיע בקשר  מטעמו על החברה או בקשר אליה, במשך התכנון, בין במישרין ובין בעקיפין; בין אם
 ").המידעעם ביצוע התכנון ובין אם הגיע ללא קשר עם ביצוע התכנון ("

 
המציע מתחייב בזאת לא למסור פרטים כלשהם על ביצוע ההתקשרות, על תוכנם או על היקפם לאדם או  .2

 גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים אלה על ידי המתאם.
 

ימוש במידע בין בעצמו ובין באמצעות אחרים אלא למטרת ביצוע המציע מתחייב בזאת לא לעשות כל ש .3
 ההתקשרות.

 
המציע מתחייב בזאת לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת  .4

הגעתו לידי אחר. בתוך כך מתחייב המציע להגביל את הגישה למידע אך ורק לנוטלים חלק בביצוע 
 ההתקשרות מטעמו.

 
ע מתחייב בזאת להביא תוכן התחייבות זאת לידיעת כל אחד מאנשים שיעסקו מטעמו בביצוע המצי .5

ההתקשרות ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את ההתחייבויות של המציע, כפי שפורטו 
לעיל ולהמציא מיד עותק ההתחייבות החתומה לחברה. המציע לא יעסיק אדם בביצוע ההתקשרות אלא 

 ן חתם על התחייבות אישית לסודיות הנוסח הנ"ל.אם כ
 

 

שם מלא + חתימת   תאריך
 מורשה/י החתימה

 חותמת המציע 

 
 אישור עו"ד

אני הח"מ ______________, עו"ד מספר רישיון ___________  מאשר/ת בזאת כי המציע רשום 
בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ המוסמך/ת 
לחייב את המציע בחתימתו/ה, ושזיהה/תה את  עצמו/ה בפני על ידי ת.ז. ___________  , ולאחר 

סברתי לו/ה את מהות תצהיר זה והזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים שה
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה על הצהרה 

 והתחייבות זו בפני. 

 

 חתימה וחותמת    תאריך

 . 
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 התחייבות לעשיית שימוש בתוכנות מקוריות - 17נספח 

המציע מתחייב בזאת לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך הגשת הצעתו ולצורך ביצוע 
 העבודות נשוא המכרז ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. 

 

שם מלא + חתימת   תאריך
 מורשה/י החתימה

 חותמת המציע 

 
 אישור עו"ד

אני הח"מ ______________, עו"ד מספר רישיון ___________  מאשר/ת בזאת כי המציע רשום 
בישראל על פי דין וכי ביום __________ הופיע/ה בפני במשרדי מר/גב' ______________ המוסמך/ת 
לחייב את המציע בחתימתו/ה, ושזיהה/תה את  עצמו/ה בפני על ידי ת.ז. ___________  , ולאחר 

סברתי לו/ה את מהות תצהיר זה והזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים שה
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה על הצהרה 

 והתחייבות זו בפני. 

 

 חתימה וחותמת    תאריך
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 בלבד)טבלת מעקב להגשת ההצעה (למען הנוחות 
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מצורף בזאת (נא לסמן את  מס' נספח צרופה
 האופציה המתאימה)

 הצעה איכותית – 1מעטפה 

 לא כן   1נספח  חוזה התקשרות

 לא כן   2נספח  הודעת רישום

עסקת עובדים תצהיר בדבר ה
זרים כדין ותשלום שכר 

 מינימום

 לא כן   3נספח 

אישור רו"ח בדבר חוסן כלכלי 
 של המציע

 לא כן   4נספח 

 לא כן   5נספח  כתב ערבות ההצעה

 לא כן   6נספח  תכנון והקמה -ניסיון המציע 

הפעלה  -ניסיון המציע 
 ותחזוקה

 לא כן   7נספח 

 לא כן   8נספח  אנשי המפתח של המציע

 לא כן   9נספח  מפרט טכני

 לא כן   10נספח  הצעת איכות

 לא כן   12נספח  אישור עסק בשליטת אישה

אישור רו"ח לעניין העדפת 
 תוצרת הארץ

 לא כן   13נספח 

 לא כן   14נספח  פרטי המציע

יעת ניגוד התחייבות למנ
 עניינים

 לא כן   15נספח 

 לא כן   16נספח  התחייבות לשמירת סודיות

התחייבות לעשיית שימוש 
 בתוכנות מקוריות

 לא כן   17נספח 

 לא כן   - תעודת התאגדות של המציע

כתב אחריות ספק ציוד עיקרי 
 מוצע

 לא  כן  -
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אישור רישום להשתתפות 
 במכרז

 לא כן   -

 לא כן   - נספח ביטוח רלוונטי

נדרשים לפי חוק אישורים 
 עסקאות גופים ציבוריים

 לא כן   -

 הצעה כספית - 2מעטפה 

 לא כן   11נספח  הצעה כספית 
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