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 'אמסמך 

 מועצה מקומית גני תקווה 
 2022/3מכרז פומבי מס' 

 לרכבים חשמליים   עמדות טעינה אספקה, התקנה והפעלה שלל

 
 הזמנה להציע הצעות 

 
לאספקה, התקנה והפעלה של עמדות טעינה ( מזמינה בזאת הצעות  "המועצה")להלן:    המועצה המקומית גני תקווה 

 . הכל כמפורט במסמכי המכרזלרכבים חשמליים, 

"(, ניתן  מסמכי המכרז"  :דרש לחתום עליו )להלןיאת תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה י
זים" באתר האינטרנט של המועצה המקומית גני תקווה, רכעמודת "מ דרך    שלא יוחזרו,₪    1,000  לרכוש בעבור סך של

 . michrazim@gantik.org.ilלשאלות ניתן לפנות בדוא"ל    .16.1.2022וזאת החל מיום 

מאת   )חמישים אלף שקלים חדשים(  ₪  50,000בסך של    ערבותעל המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז,  
מאת   או  בישראל  ידוע  מסחרי  חוק בנק  פי  על  בביטוח  בישראל  לעסוק  רישיון  שברשותה  ישראלית  ביטוח  חברת 

וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י פניית  צמודה למדד,    ,1981-הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א   בלתי מותנית 
 . 7.6.2022עד ליום הערבות תעמוד בתוקף המועצה. 

באמצעות זום. הודעה על מועד המפגש תשלח בהמשך. המעוניינים להשתתף, יצרו קשר עם מציעים יתקיים  מפגש  
 . michrazim@gantik.org.il מחלקת רכש ומכרזים במועצה בדוא"ל: 

מס'  פומבי כרז ן מרוף כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה מצוייאת ההצעה בצ
/ קניין המועצה,    48ברח' הגליל    בתיבת המכרזיםידנית  ולהניח    3/2022 לא  גני תקווה, קומה ב' אצל מח' הרכש 

 .)בצהרים( 12:00עד השעה   2.20228.יאוחר מיום 

 

 . הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנהאין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית.  

 המכרז.   במסמכיהוראות מפורטות נוספות מצויות 

 

 בכבוד רב, 
 ליזי דלריצ'ה           

 ראש המועצה                                    
  

mailto:michrazim@gantik.org.il
mailto:michrazim@gantik.org.il
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 מסמך ב'
 מועצה מקומית גני תקווה 

 3/2022מכרז פומבי מס' 
 לרכבים חשמליים   עמדות טעינה אספקה, התקנה והפעלה שלל

 
 תנאי המכרז והוראות למשתתפים 

 מהות ההתקשרות  .1

גני  ה  מועצה ה .1.1 קידום  פועלת  "(  המזמינה" או    "המועצה" )להלן:    תקווהמקומית  מעבר  למען  ועידוד 
    .רכבים חשמלייםלתחבורה נקיה והחלפת רכבים מזהמים בעלי מנוע בערה ל

הצעות לביצוע    ,להלן  במסמכי המכרזהעומדים בתנאי הסף המפורטים    מקבלניםמבקשת לקבל    המזמינה .1.2
כן  ו   DCומסוג  ACמסוג  ציבוריות    עמדות טעינה  של וניהול  הפעלה, תחזוקה  ,  אספקה, התקנהל  עבודות 
חשמליים  פרטיותעמדות   וזאת  לרכבים  השיפוט  ברחבי  ,  דעת  ו  המזמינה   של שטחי  לשיקול  בהתאם 

,  "השירותים " או "העבודות"" ו עמדות הטעינה")להלן:    המזמינה כמפורט להלן ובהסכם ההתקשרות
 (. בהתאמה

  ים כל דרישות המפרטי קן ישראלים ובינלאומיים וייבנו ע"פ  ויהיו בעלות תו  המוצעות  הטעינהעמדות   .1.3
 למסמכי המכרז.   ג'מסמך  כ פיםהמצור  םהטכני

, בשלביות ועל  הו/או בחזקת  המזמינהנשוא מכרז זה יוקמו בחניונים ציבוריים שבבעלות  עמדות הטעינה   .1.4
ו/או בחניות פרטיות בהתאם להנחיית    תוקצנה לטובת פרויקט זה,פי דרישה, ו/או בחניות ציבוריות אשר  

 ובהתאם להוראות הקבועות לענין זה בהסכם ההתקשרות.   המזמינה

)חניונים ו/או חניות    אתרים  הםמערכות  הכי האתרים בהם יותקנו    ,בזה לידיעת המשתתפים במכרז  מובא .1.5
  מטעם  המפקחאתר תעשה בתיאום מראש ובאישור    בכל ו/או מדרכות( פעילים. עבודות הקמת המערכת  

 .  בלבד המזמינה

מובהר כי המזמינה שומרת על זכותה לשנות את מיקומי העמדות, לכל אורך תקופת ההתקשרות ובכל   .1.6
התייעצות עם הקבלן, בהתחשב במפת  שלבי ההתקשרות, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לאחר  

הביקושים ובכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים מאת כל רשות מוסמכת לעניין זה. כמו כן, המזמינה  
לנייד   ו/או  לזוכה להחליף עמדות טעינה בעמדות חדישות יותר מהדגם המוצע במכרז  רשאית להורות 

 . להוראות המכרזהקבלן יפוצה בהתאם   עמדות טעינה מאתר אחד לאתר אחר. במידה ושינויים ידרשו

"  הקבלן .1.7 )להלן:  לפי דרישת    "(הזוכה  הקבלןהזוכה במכרז  . הקבלן  המזמינהיקים את עמדות הטעינה 
העלות בגין הזמנת חיבור החשמל.    למעטיישא בכלל העלויות הקשורות בהקמתה של כל עמדת טעינה,  

וארון   תכנון, תשתיות  פרויקט,  ופיקוח  ניהול  בעלויות הבאות:  יישא הקבלן  למצות,  ומבלי  זאת  בכלל 
מוד ושילוט, סימון  ילמונה החשמל, עבודות חשמל, עבודות חפירה, הנחת תשתית חשמל, עמדת הטעינה, ע 

 וכו'.    ניהול הטענה,  רשיונות, תחזוקההיתרים ווצביעת חניה, 

 :תקופת ההתקשרות .1.8

הזכיה במכרז  עם הקבלן הזוכה במכרז תהא לתקופה שתחל ביום קבלת ההודעה על    ההתקשרות .1.8.1
 הסכם   תקופת)להלן: " עמדות, לפי המוקדם    1,000( שנים או עד היקף של  5ותסתיים בתום חמש )

 "(.  תקופת ההתקשרות הראשונה"", או מסגרת

המסגרת  בתקופת   .1.8.2 עבור  לקבלן  תינתן  הסכם  ציבוריות  טעינה  עמדות  להקמת  בלעדיות  הזוכה 
   עמדות. 1,000, וזאת עד היקף של המזמינה )צדי מדרכות וחניונים(

רצון   .1.8.3 לשביעות  ההסכם  פי  על  בכל התחייבויותיו  הזוכה  לעמידת הקבלן  וקבלת  המזמינהבכפוף   ,
המסגרת  תוארך תקופת התקשרות  ,  ככל שנדרש על פי דין  אישור מליאת המועצה ומשרד הפנים
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( חמש  עד  נוספות,  בכל  5לתקופות  יעמוד  הזוכה  שהקבלן  ובלבד  הכל,  בסך  נוספות  שנים   )
לרבות רמת השירות ללקוחות הקצה ו/או  ,  הסכם זה לשביעות רצון המזמינה  התחייבויותיו על פי 

 .("האופציה תקופתהתעריפים הנגבים על ידי המציע הזוכה )להלן: "

תקופת   כל  במשך  כי  האופציה  המסגרת  הסכם  יובהר  ליומה  ותקופת  ועד  הראשון  מיומה  )החל 
 האחרון( תהא רשאית המזמינה להזמין מהקבלן עמדות חדשות נוספות.  

יום מראש    30שומרת על זכותה להפסיק את הסכם המסגרת בהתראה בכתב בת    המזמינהמובהר כי   .1.8.4
יובהר כי טרם הפסקת הסכם  ולמציע הזוכה לא תהיה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה.  

 המסגרת תינתן למציע הזוכה זכות שימוע.  

)מאה    120הזוכה במכרז, יתקין עמדות על חשבונו, ינהל, יפעיל ויתחזק כל עמדת טעינה לתקופה של   .1.8.5

נספח ג' )הקמה והפעלה    –ועשרים( חודשים מיום הפעלתה, וזאת בהתאם להוראות המפרט הטכני  
 "(. תקופת ההפעלה" של עמדות הטעינה( )להלן: 

עם תום תקופת ההפעלה של כל עמדה ועמדה, רשאית המזמינה לדרוש כי המציע יסיר את העמדה  
וזאת כחלק מעסקת ההפעלה וללא תשלום נוסף. הסרת עמדה לא תכלול הסרה מתת הקרקע ו/או  
תשתיות מוסתרות אלא רק את עמוד הטעינה וההגנות ככל שיש עליו והשבת המדרכה לקדמותה  

 ללא מפגעים.   

המזמינה ועל פי דרישת הציבור הרחב )ביקושים(, שומרת לעצמה את הזכות להגדיל ו/או להקטין את   .1.9
מספר האתרים בהם יוקמו עמדות, לשנות את המיקומים ע"פ ביקושים והכל לפי שיקול דעתה המלא  

ביעת מיקום עמדת הטענה  והמוחלט בכפוף לכל דין ולמוגדר בחוזה. יובהר כי בחוזה מוגדרים מנגנונים לק

 בו יש תת ביקוש(.   ולהגדלת כמויות )בדגש על  פיצויים ושיפויים במקרה בו נדרשת התקנה באיזור

התקנת עמדות הטעינה לאורך כל תקופת הסכם המסגרת תהיה על חשבון הקבלן, על כל הכרוך ומשתמע   .1.10
הכרוכה   למעט   ,מכך החשמל    העלות  חיבור  )באחריות  תאשר  בהזמנת  חשבון  וע"י  בוצע  על  הקבלן( 

 . )בתשלום של המזמינה או בקיזוז מתשלומים המגיעים לה( המזמינה

וארון   תכנון, תשתיות  פרויקט,  ופיקוח  ניהול  בעלויות הבאות:  יישא הקבלן  למצות,  ומבלי  זאת  בכלל 
ת חשמל, עמדת הטעינה, עמוד ושילוט, סימון  למונה החשמל, עבודות חשמל, עבודות חפירה, הנחת תשתי

    וצביעת חניה, רשיונות, תחזוקה וכו'.

ו/או הרשויות  להיקף    המזמינהמובהר כי אין באמור בשום מקום במסמכי המכרז משום התחייבות מצד   .1.11
עמדות הטעינה שיותקנו בתקופת הסכם וכי לקבלן לא תהיינה טענות של הקבלן במקרה של שינוי )הגדלה  

הן    -ו/או הקטנה( במספר העמדות, שינוי כתובות וכן כי המציע הזוכה יישאר מחויב למחירים המוצעים 
 . , בכפוף להוראות ההסכםלמחיר לציבור והן לתמורה למזמינה

עשויה להזמין ולרכוש מהקבלן הזוכה אספקה והתקנה של שקעי     המזמינהלעיל, יצוין כי  בנוסף לאמור   .1.12
ככל ומשרד האנרגיה או  ,  (DCקילוואט או שקעי טעינה מהירה )  22( בהספק של  AC)  ציבורייםטעינה  

יפרס  אחר  ממשלתי  ידו,  משרד  על  אלו  עמדות  יממן  אשר  ק"ק  לספקם  הקבלן  יידרש    קיןלהת  , אותן 
פעילים המזמינה  40בתוך    ולמסור  של  הוראה  מתן  ממועד  עבודה  ציבוריות "  :)להלן  ימי  עמדות 

 "(. ממומנות

התשלום בגין כל שקע חשמלי בעמדה ציבורית ממומנת יעמוד על סך תואם את תמיכת הק"ק או התמיכה  
הנדרשות הטכניות  להגדרות  פעיל  .  ויתאים  חשמל  חיבור  לזמינות  בכפוף  הינם  העבודה  ימי  כי  יובהר 

כי בגין הרכישה של עמדות הטעינה בסעיף זה  מובהר  .  הנדרש  תואם להספק העמדהחיבור הובהספק  
צפויות לקבל שיפוי ממשרד האנרגיה או משרד ממשלתי אחר )כאמור לעיל( בגין    המזמינהת ו/או  יוהרשו

הטעינה, ולפיכך כל תהליך הרכישה יתבצע בהתאם להוראות שיקבעו  ההשקעה ההונית שבהקמת עמדות  
התומך, ויהא כפוף לקבלת  ם של הארגון ו/או המשרד הממשלתי  לעניין זה בהסכם ההתקשרות והחוזי

 .  2017 - המימון מאת המשרד, והכל בכפוף להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז 
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במועדי הביצוע ו/או כל סיבה אחרת שתמנע את קבלת  המענק    כי אי עמידה בדרישות המפרט ו/אומובהר  
תוביל לביטול עסקת הרכישה ולדרישת החזר תשלום מהקבלן. אם יופעל סעיף    ,המזמינההעתידי  ע"י  

 בבעלות הקבלן.  ביטול זה, עמדות הטעינה שהוקמו תחת סעיף זה יהפכו לעמדות ציבוריות רגילות 

מהקבלן הזוכה התקנת עמדות טעינה פרטיות. מובהר כי     להזמיןאינה מתחייבת    המזמינהכי    ,מובהר  עוד .1.13
את הזמנת העמדות באופן    לבצע    המזמינה  רשאיתככל ותבחר לעשות כן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,  

הקצה למשתמשי  הזכות  המחאת  באמצעות  או  הקבלן  למול    זאת"(,  הקצה  משתמשי)להלן:"  ישיר 
  מהקבלן   לרכוש  הזכותמשתמש קצה מימש את   ש כי במידה    יובהר.  הקבלן  את  נההמזמילהנחיות    בהתאם

  ולמזמינהישירה מול הקבלן הזוכה    בהתקשרות, יעשה זאת  במכרז  הצעתו  במחירי  הטעינה  עמדות  את
כי תנאי למימוש חלק זה של המכרז הינו חתימת הקבלן הזוכה על    מובהרתהיה כל אחריות לענין זה.    לא

  כפי הביטוח   דרישותבכל  עמידה  וכן בהסכם ההתקשרות  כמפורטתביעות לענין זה  עלוויתור  שיפוי כתב 

 . המזמינהשיקבעו על ידי 

הטעינה    מובהר .1.14 עמדות    המזמינה   ידי   על  שהוגדרו  הקצה  משתמשי  ידי  על  יותקנוש  ככל,  הפרטיותכי 
יהיו מנוהלות ולא תשולם בגינן עמלה ו/או דמי זכיון או כל    לא   , הזוכה  הקבלן  מול   ישירה  בהתקשרות 

 . לרשותתמורה אחרת למזמינה ו/או  

להעניק שירותים אלו באמצעות קבלן משנה מטעמו, בכפוף להוראות הקבועות בהסכם    הקבלן יהיה רשאי .1.15
 ההתקשרות לענין הסבת ההסכם. 

: תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המזמינה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה  המציע  יביטוח  .1.16
 "(.הביטוח דרישותבמכרז )להלן: "

על הדרישות המפורטות בהסכם    מנהל פרויקט כרז  מעל המציע להציג כחלק מהצעתו ב .1.17 מנוסה העונה 
" או  המנהל המוצע"  )להלן:  השירותים למזמינה בפועל   תןאשר יהיה אחראי על מ,  ההתקשרות לענין זה

יפרט את ניסיונו )לרבות  ,  1. המציע יציין את שמו של המנהל המוצע בנספח א'"(מטעם הקבלן  המנהל"
 .  והמלצות מרשויות מקומיות  עם המציע( ויצרף קו"ח עדכנייםניסיונו 

המציע שיזכה במכרז יהיה מחויב לעמוד בלוחות הזמנים להתקנה והפעלה של עמדות הטעינה, כמפורט   .1.18
בהסכם ההתקשרות. עמידת המציע הזוכה בלוחות הזמנים מהווה תניה יסודית בהסכם והפרתה עלולה  

 להוביל לביטול ההסכם וחילוט ערבות הביצוע.  

 : המזמינהבבעלות  ציבוריות  טעינהעמדות  ניהולהפעלה ול זיכיון .1.19

שקעי ו/או עמדות טעינה אשר היא תרכוש מהקבלן, בהתאם    ,המזמינה עשויה להעביר לידי הקבלן .1.19.1

 לתהליך רכישה של  עמדות הטעינה הממומנות, וזאת לשם ניהול ותפעול השירות לציבור.  

)ומהקבלן   .1.19.2 מהקבלן  רכשה  היא  אשר  עמדות  ו/או  הטענה  שקעי  למציע  המזמינה  ותעביר  במידה 
לכל  מגובה עלות הרכישה    10%בסך של    בלבד(, ישלם הקבלן למזמינה דמי זיכיון לתקופה המלאה

גובה  משך כל שנה למשך תקופת ההתקשרותשקע או עמדה ציבורית ל יעלו על  . דמי הזיכיון לא 
 השקעים./מזמינה לקבלן במסגרת רכישת העמדה התשלום אשר הועבר ע"י ה

להסכם   תיחתם בין הצדדים תוספת  עמדות טעינה לניהול על ידי הקבלן,בגין כל העברת שקעי ו/או   .1.19.3
ההתקשרות )מסמך ב'( אשר תכלול את כמות עמדות הטעינה שהועברו לקבלן, תקופת הזכיינות  
ודמי הזכיינות לכל התקופה והמציע ישלם את דמי הזיכיון לכלל התקופה מראש. התוספות להסכם  

 ההתקשרות יצורפו להסכם ההתקשרות ויהוו חלק בלתי נפרד הימנו. 

המציע מחוייב גם בתשלום תגמולים למזמינה בהתאם להצעתו    ,ןיובהר כי מעבר לתשלום הזיכיו .1.19.4

 . 1-7במכרז בכל האמור בתעריפי טעינה חשמלית לפי סעיפי ההצעה 

יובהר כי במידה ותקוצר תקופת ההפעלה יוחזר לקבלן חלק יחסי של דמי הזיכיון ששולמו מראש   .1.19.5
 בגין תקופת הפעלה שלא התבצעה. 
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- ו מנגנוני בחירת המיקום ומנגנון הפיצוי בגין מיקום שהינו בתתיובהר עוד כי על עמדות אלו יחול  .1.19.6
 יקוש.  ב

  : תעריפי שירות הטעינה )עמדות טעינה ציבוריות בלבד( .1.20

המציע שיזכה במכרז יגבה מהצרכנים תעריף לקוט"ש בהתאם להצעתו במכרז, בחלוקה לפי סוגי   .1.20.1
להצעתו במכרז כמפורט בהסכם  עמדות הטענה בכפוף למתן הנחות לאוכלוסיות זכאיות בהתאם  

ההתקשרות. התעריף לקוט"ש יהיה התמורה היחידה לה יהיה זכאי הקבלן בגין ובקשר עם מתן 
 השירותים, ולפיכך יגלם את מלא העלויות בהן הקבלן יישא, בתוספת רווח סביר. 

במכרז   .1.20.2 בגובה ההפרשהזוכה  בפועל ממשתמשי  זכאי לתמורה  שייגבה  לצרכן  הטעינה    בין תעריף 
הטעינה התשלום    עמדות  עלויות  בהפחתת  ובהפחתת  וגובה  החשמללמזמינה  הטעינה  תעריפי   .

   .בהתאם להצעתו במכרז התשלום למזמינה הינם

בגין הטענות שלא בוצעו ע"י רכבי    מהמזמינה  כלשהי  לתמורה  זכאי  יהיה  לא  הקבלן,  ספק  הסר  למען .1.20.3
   .בלבד השירות  מצרכני גבייה באמצעות תשולם התמורה, המזמינההרשויות ו/או 

יצוין כי תעריפי הטעינה ייבחנו מעת לעת לפחות אחת שנה ממועד ההפעלה מערכות ההטענה בפועל,   .1.20.4
יים מתאימים.  וכלכל   , רגולציהותוך הצגת נימוקים מסחריים  מהמזמינה ככל שיבקש זאת הקבלן  

הבקשה תיבדק על ידי הגורמים המקצועיים מטעם המזמינה ובשיתוף עם הקבלן. ככל וימצא כי  
עריפים לצורך התאמה למחירי  קיים שינוי במחירי השוק וכיוצא בזאת, יכול ויתאפשר עדכון הת

 אישור מראש ובכתב מעת המזמינה.  השוק ובלבד שניתן 

בהתאם    לאוכלוסיות משתמשים שונות הנחות בשיעורים קבועים על תעריף זה,הזוכה יעניק  בנוסף,   .1.20.5

 בהסכם ההתקשרות ולהלן. כמפורט להצעתו במכרז ו

ובהתאם    , לפי תעריפי חברת החשמלהמזמינההתשלומים השוטפים לחברת החשמל ישולמו ע"י   .1.20.6
החשמל ישלם  לחיובי  והקבלן  אלה  למזמינה  ,  חודש   BACK-to-BACKסכומים  מדי  בחודשו.  , 

זאת, יעבור מונה החשמל על שם הקבלן והוא    תבקש   והמזמינהיובהר כי ככל והדבר ניתן ובמידה  
 ישלם ישירות לחח"י ו/או לספק החשמל.  

 מקום ביצוע העבודות .1.21

ביצוע הפרויקט וכל הכרוך    לצורך  במכרז  הזוכה על פי שלבי הביצוע יועמדו לרשות    השוניםהאתרים   .1.21.1
בו בלבד ולמטרה זו בלבד. לזוכה במכרז לא תהא כל זכות, מכל מין ו/או סוג שכל שהוא באתרים  

עסקים, לכל    ימי ( ארבעה עשר)  14כל עמדת טעינה תהא של    של נשוא הפרויקט. תקופת ההקמה  
  המזמינה  מאת  כתבב  עדכון  קבלתיום  מהמועד המאוחר מבין  תיספר    אשר ,  אתר  לכל  ביחסהיותר,  

  לחיבור   הזמין  החשמל  מונה מספר וציון להתקנה המיקום  ציון תוך, טעינה עמדת הקמת  נדרשת כי
מבינהם  (הרשות)של   המאוחר  הנדרשים,  ההיתרים  כל  קבלת  יום  עיכובים    .ולבין  ויתרחשו  ככל 

כתוצאה מהחלטות ממשלה ו/או המזמינה )כדוג' סגרי קורונה וכו'( לא יבואו ימי העיכוב החיצוני  
 במניין ימי ההתחייבות בסעיף זה. 

מובהר בזאת, כי סיום התקנת עמדה ייחשב כעמדה הכוללת את כל תכולות המכרז התקבל אישור   .1.21.2
 ה באופן מלא על ידי משתמשים. חברת החשמל )ככל ונדרש( וניתנת להפעל

 ביצוע העבודות .1.22

, ככל  ואתר  אתר  בכל , את הטיפול המוקדם  היתר  בין בזה מפורשות, כי הצעת הקבלן תכלול,    מובהר .1.22.1
ה ביצוע  לצורך  פינוי    ניקיון לרבות    התקנה,שנדרש  אחר    מטרדיםפסולת,  מתקן  כל  ו/או  אחרים 

  .(המפקח– להלן)  המזמינהמפקח מטעם והתקנתם מחדש במקומות אשר יאושרו ע"י נציג 

  תן , הביצוע יכלול את כל העבודות, מכל מין וסוג הנדרשות להשלמהפרויקט  ביצוע  שלבי בכל אחד מ .1.22.2



 

Page 7 of 96 

 

הטכני  המפרטים  להוראות  בהתאם  החשמלי  הטעינה  מערך  של  מושלם  ולניהול  ים  המוחלטת 
המצורפים למכרז זה ולחוזה ההתקשרות ומהווים חלק בלתי נפרד משניהם )בין אם צורפו להם  

 ובין אם לאו(.  

 היתרים ואישורים  .1.23

האישורים הנדרשים    כלמבלי לגרוע מכלליות התחייבויותיו, הקבלן יהיה אחראי בלעדית להשגת   .1.23.1
  המפקח   הנחיית  פי  ועל הצורךאחראי )במידת    אעל ידי הרשויות המוסמכות לביצוע העבודות וכן יה

)במידת הצורך בלבד(,  המזמינה  מטעם ואישורם ברשויות  זמניים  וביצוע הסדרי תנועה  (, לתכנון 
מזעור   ובזכויותיהם    פגיעהלביצוע העבודות תוך  של אנשים, מניעת  בנוחיות באי האתר, הציבור 

מטרדי רעש, ריח וכו' ומניעת הפרעה לתנועה וכן תשלום כל ההוצאות הכרוכות בקבלת האישורים  

 הנדרשים )למעט אלה שנקבע לגביהם מפורשות אחרת(.  

תואם    איהא אחראי לביצוע כל העבודות הנחוצות להבאת הפרויקט על כל פרטיו למצב בו יה  הקבלן .1.23.2
התכניות לכל  מוחלטת  דרישות  בצורה  הבניה,  היתרי  המפרטים,  המקומית,  רשות    הרשות  וכל 
דרישות הדין השונות החלות על הפרויקט, היתרי מסירה ותעודות  ואחרת, כפי שתהיינה מעת לעת  

מפתח",   "עד  בשיטת  ומלא  סופי  מושלם  באופן  העבודות  turnkey projectגמר  כל  השלמת  וכן   ,
 לתכניות ולמפרטים. לשביעות רצון המפקח ובהתאם 

)ככל   .1.23.3 הבניה  היתרי  תנאי  כל  ע''פ  המערכות  את  להתקין  מתחייב  הזוכה  או  /ו(  נדרשיםש הקבלן 
  חשמל  חברת  ביקורות   עלויותו/או הוראות הדין הרלוונטיות, לרבות דרישות כיבוי אש,     רישיונות

,  רשות המקומיתמהנדס ה"י  ע  לחתימה  חשמל  לחיבור  4  טפסי  הכנת,  ביקורת  הזמנת,  )ככל ונדרש(  
ו    רישיונות   ובדיקת  הצגת,  תשתית  מחלקת  מול (  הנדסי)תיאום    ירוק  טופס  הוצאת היתרי חפירה 

 "ב. וכיו  , הסדרי תנועהעובדיו והקבלנים בהתאם לחיבורים הנדרשיםהחשמל של  

לבצע את כל ההכנות הדרושות לצורך  יה מוטל ה הזוכה י הקבלןעל  ,לאחר קבלת צו התחלת עבודה .1.23.4
ו הטעינה  עמדות  של  מהתקנה  כל    הרלוואנטיות  הרשויותכל  לקבל  והאישורים    היתרים האת 

 הנדרשים בהתאם לכל דין ו/או הסכם לשם תחילת ביצוע העבודות. 

לאישורי  כי    מובהר .1.23.5 זה,  ובכלל  הדין  להוראות  כפופה  תהא  מועצת  ההתקשרות    הרשות מליאת 
  תנאי   מהווהו/או משרד הפנים, ככל שנדרש. אי קבלת האישורים הנדרשים על פי דין,    המקומית

   .ההתקשרות בהסכם בהרחבה, כמפורט ההתקשרות  לקיום מתלה

1.23.6. " לחוק  בהתאם  מידע  אבטחת  על  יקפיד  תשע"זהקבלן  מידע(,  )אבטחת  הפרטיות  "  2017-הגנת 

 ותקנותיו. 

עמדות הטעינה שאינן ממומנות במועד נדחה, החל  ולרכוש את  שומרת על זכותה לשלם    המזמינה .1.23.7
בהסכם   הקבוע  למנגנון  בהתאם  ההפעלה,  תקופת  סיום  למועד  ועד  בפועל  ההתקנה  ממועד 

זה לעניין  לחלופין, תהא    ההתקשרות  גובה התשלום.  או  מועד  בעניין  טענה  כל  לא תהיה  ולקבלן 
ללא  המלאה,  ה בתום תקופת ההפעלה  רשאית לדרוש מהקבלן את הסרת עמדות הטעינ  המזמינה

 תשלום נוסף.  

 ומנגנון שיפויקיצור תקופת ההפעלה  .1.24

ועשרים( חודשים ממועד מ  120  -עמדה מתוכננת כאמור ל  כלהפעלת   .1.24.1 תן צו התחלת עבודה  )מאה 
ויהיה צורך בקיצור תקופת ההפעלה של עמדת טעינהמטעם המזמינה   לבקשת המזמינה   . במידה 

סיבה אחרת(   או  מוניציפלי/ האחדת ספקים  טכנולוגי משמעותי/שינוי תשתית/תכנון  שינוי  )עקב 
יבוצע   ההפעלה  תקופת  קיצור  הקבלן.  את  המזמינה  תשפה  הנ"ל,  הזמן  טווח  בתוך  יתרחש  אשר 

 בהתאם לשיקול דעתה של המזמינה אך בכפוף להתייעצות עם הקבלן.  

 ת: שיפוי הקבלן יהיה באחת מהדרכים הבאו .1.24.2
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 מימון תשתית עמדה/העברת עמדה קיימת למיקום אחר בשטח הרשות המקומית.   .1.24.2.1

 חלק שלישי אמדני תשתיות.  2נספח א' -שיפוי כספי לפי מפתח תשתיות .1.24.2.2

 פיצוי מוסכם אחר.   .1.24.2.3

יוחזרו לקבלן דמי הזיכיון לפי השנים    1.12לגביי עמדות הטענה שינוהלו לפי סעיף   .1.24.2.4 לעיל, 
 ושילם הקבלן דמי זיכיון מראש. שנותרו בהסכם, ככל  

 יובהר כי כל שיפוי ו/או פיצוי יאושר בכתב ומראש ובמידת הצורך באמצעות צו תחילת עבודה נפרד.   .1.24.3

  הנקובים המחירים המוצעים    וכילטובת מנגנוני השיפוי השונים    כאמדןמשמש    2כי נספח א'  יובהר .1.24.4
וינוקדו    מהוים   , "י הקבלן תחת נספח זהע בהתאם לאמור במסמכי המכרז.  חלק מהצעת הקבלן 

התשתית יהיה יחסי בהתאם למשך החודשים שנותרו לתקופת ההפעלה    אמדניהמבוסס על    שיפוי 
של כל עמדה ועמדה. )פחת יחסי ישיר חודשי הפעלה בפועל  חלקי חודשי הסכם תקופת הפעלה כפול  

 התשתית(  באמדניעלויות הנקובות 

 היה פיצוי בגין אבדן הכנסות במידה ותקוצר תקופת הפעלה.  מעבר לשיפוי המוגדר לעיל , לא י   יובהר  .1.24.5

 תקופת ביצוע ותקופת הפעלה  .1.25

הביצוע להקמת העמדות   .1.25.1 במועד  תקופת  ותסתיים    שינקבתחל  במועד אחר  בצו התחלת העבודה 
לשביעות    הפעלת העמדותקבלת אישור חברת החשמל )ככל ונדרש( ועם  שנקבע בצו התחלת העבודה ו 

   ימי עבודה.  14ככלל, ידרש הקבלן לבצע העבודות תוך  רצון המזמינה כמוסכם וכמפורט בהסכם זה.  

ימי עבודה   40לגבי עמדות הטעינה הממומנות, ככל ויהיו, אותן יידרש הקבלן לספק ולהתקין בתוך   .1.25.2
 זמין.יובהר כי תקופת הביצוע כפופה לחיבור חשמל .  ממועד מתן הוראה של המזמינה

ולתושבי    נזק כבד למזמינהלגרום  עשוי למובהר כי עיכוב בתחילת ביצוע העבודות ו/או בהשלמתן   .1.25.3
התחייבו לעמוד בלוח הזמנים בקשר עם ביצוע  אותן בפני תביעות צד שלישי מולן  ויחשוף    הרשות

ם,  מייחסות חשיבות מיוחדת לעמידה בלוחות הזמני  הרשויותהעבודות. בהתאם לכך, המזמינה וכן  
תהא אך ורק  )לכשיהו(  שהינם קשיחים לחלוטין. הארכת תקופת הביצוע עבור העמדות הממומנות  

משרד האנרגיה והמזמינה. אי עמידה בלוחות  המשרד הממשלתי אשר נותן את הגעה.באישור של  
המזמינה  הזמנים להשלמת העבודות ו/או איזה חלק מהן מהווה תנייה יסודית בהסכם ותזכה את  

  – ההתקשרות )להלן    בסכומים המפורטים בהסכם  פיצויים מוסכמים ומוערכים מראשב  המקומית
 "( ו/או בחילוט ערבות הביצוע.  הפיצוים המוסכמים"

המוסכ  .1.25.4 הפיצויים  כי סכום  ומוסכם  הנזק המוערך מאיחור  ידוע  ובהגשת  מים משקף את  כאמור, 
הצעתו, מסכים המציע ו/או הקבלן, לפי העניין, להשתת הפיצויים המוסכמים על הקבלן במקרה  

לעניין זה.    המזמינה המקומיתשל אי עמידה בלוח הזמנים ומוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי  
 שהי. עוד מובהר כי הקדמת סיום העבודות לא תזכה את הקבלן בפיצוי ו/או תוספת תמורה כל

אישורה   .1.25.5 לקבלת  כפופה  תהיה  במכרז,  הזוכה  ידי  על  הטעינה  עמדות  הפעלת  תחילת  כי  מובהר 
לנוסח תקנון השימוש בעמדות הטעינה / לנוסח הסכם השימוש שבין הזוכה   המזמינה המוקדם של  

ו/או הזוכה רשאים לבקש טרם ובמהלך תקופת המסגרת ותקופת    המזמינהבמכרז לבין לקוחותיו.  
צוע שינויים בתקנון בקשות אלו יוגשו בצירוף אסמכתאות ונימוקים לשינוי התקנון וכי  ההפעלה בי

שינוי בתקנון / הסכם השימוש יעשה מטעמים  . יובהר כי  שינוי בתקנון יעשה בהסכמה של הצדדים

או העדרו בכך כדי לעכב את הפעלת עמדות הטעינה או    המזמינה סבירים בלבד. לא יהא באישור  
  לוחות הזמנים יוארכו בהתאם. ו  ידה בלוחות הזמנים הקבועים בהסכם זה להביא לאי עמ

מובהר כי בתום תקופת ההפעלה תהיה המזמינה רשאית לדרוש מהקבלן את סילוק עמדות הטעינה   .1.25.6
שהותקנו במסגרת כל חלקי הפרויקט, או להמשיך להפעילן בעצמה, או באמצעות כל קבלן מטעמה,  
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זאת לאחר רכישת העמדות כמפורט בהסכם ההתקשרות והכל לפי  לרבות הקבלן הזוכה במכרז, ול
   שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם  לצרכיה.

 טבלה א: לוח זמנים של המכרז  .2

 שעה   המועד סעיף   # 

 יקבע בהמשך. הודעה מתאימה תצא למעוניינים.  מפגש מציעים   .1

 16:00 31.1.2022 מועד אחרון לשאלות הבהרה  .2

 )בצהרים(   12:000 8.2.2022 הצעות מועד אחרון להגשת    .3

  7.6.2022 תוקף ערבות ההצעה    .4

 השתתפות במכרז  .3

 להלן: המפורטים המצטברים תנאיםכל רשאי להשתתף במכרז מציע  העומד ב 3.1

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק  המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל,   3.1.1

 קיד השומה. פובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם  

₪   9,000,000עומד על    2020עד    2018המחזור הכספי המצטבר של המציע בכל אחת מהשנים   3.1.2
 )תשעה מיליון שקלים חדשים(, לא כולל מע"מ, לפחות. 

מבהירה כי רשאי המציע לקיים את תנאי הסף כאמור בסעיף זה באמצעות חברות    המזמינה
בחוק  כאמור  בשליטה  פעילות  הינה  הקשורה  החברה   / המציע  שפעילות  ובלבד  קשורות 

 או באמצעות אחד השותפים בשותפות.   1968- ניירות ערך, התשכ"ח

ו מידתו בתנאי הסף  הצעה שתיבחר כזוכה במכרז תהיה של מציע אשר הוכיח את עבמידה 

, יידרש בעל השליטה  או שותף במציע  באמצעות בעל השליטה במציע  3.1.2בסעיפים  הקבוע  
, כערב להתחייבויותיו קבלן הזוכהלבין ה  המזמיןלחתום על ההסכם שבין  או השותף  במציע  

 .בהסכם, וזאת בנוסף ולצד חתימתו של המציע של המציע

,  2018ככל שהמציע הינו תאגיד, לא קיימת בדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנים   3.1.3
המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי", כהגדרתו    הערה  2020,  2019

 של לשכת רו"ח  בישראל.  58בתקן ביקורת מספר 

כשהוא מלא כנדרש    6-יצרף המציע אישור רו"ח בנוסח המצוי בנספח א'  להוכחת תנאי סף זה
 ומאומת כדין, בו יצויין האם תנאי הסף המפורט בסעיף מתקיים במציע או בחברה קשורה. 

ניהול 3.1.4 מוכח בהקמה,  ניסיון  )הפעלה  ו  , תפעוללמציע  טעינה  עמדות  ציבוריותACשל    כולל   ,( 
מלא ציבורי  באופן  חשמל  בחו"ל,  מכירת  או  בארץ  של  ,  שקעים,   80או    עמדות  40בהיקף 

 . מספר אתרים ו/או אתר אחד יחד עם כלל העמדותבבמצטבר, 

ו ניהול  מוכח בהקמה,  ניסיון  טעינה  הפעלהלמציע  עמדות   כולל(  DC)  ציבוריות מהירות  של 
בארץ ציבורי מלא,  באופן  בחו"ל  במכירת חשמל  בהיקאו  של  ,  ( DC)  מהירה  טעינה  עמדתף 

 אחת לפחות.  ציבוריות
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 :לעיל ולפי העניין פיםסעילעניין 

, בכל אתר, מרגע חיבור העמדות  ( חודשים לכל הפחות3במשך שלושה ) הפעלה   "הפעלה":
בלבד(, לרבות מכירת חשמל מלאה, גביית תשלומים  זה  לרשת החשמל )רלוואנטי עבור סעיף   

 . 24/7באמצעות מוקד הפעיל ומתן שירות לקוחות 

הטענה מנוהלת, בתשלום של רכבים חשמליים בעמדה   –"מכירת חשמל באופן ציבורי מלא"  
 .ציבורית

בהם קיימת  חניונים בבעלות הרשות המקומית או חניות בצידי הרחוב,   "אתרים ציבוריים":
 ה.   מרכזים מסחריים לא מוכרים כאתרים ציבוריים במכרז ז לקהל הרחב.  נגישות 

:  עמדות טעינה המותקנות באתרים ציבוריים ואשר ציבור הנהגים  "עמדות טעינה ציבוריות"
 יכול להתחבר אליהן מבלי תיאום מראש )מנוי(  באופן מזדמן ועצמאי.  

  KW  50( " עמדות בעלות הספק הטענה של לפחות  DC"עמדות טעינה ציבוריות מהירות )
 בשעה.

בוריים בישראל או לפחות  ( מזמינים צי3בהתקשרות מול לפחות שלושה )למציע ניסיון מוכח   3.1.5
( טעינה    (9תשעה  עמדות  של  וניהול  פריסה  פרויקט  ביצוע  לצורך  בחו"ל,  ציבוריים  מזמינים 

 .  חשמליות

 בסעיף זה:

"התקשרות" הסכם למול מזמין ציבורי לשם התקנת עמדת הטענה ציבורית וגם סיום הקמת 
 עמדת טעינה אחת לפחות בשטח המזמין.  

. בעבור רשויות מקומיות  מוניציפלייםתאגידים  ו/או    רשויות מקומיות  –"מזמינים ציבוריים"  
וגם למול הרשות    מוניציפלישר בה פועל המציע גם למול תאגיד  יובהר כי רשות מקומית א 

 המקומית עצמה תחשב כרשות אחת יחידה. 

 .DCו/או  ACעמדות הטענה ציבוריות  -"עמדות טעינה חשמליות" 

  המזמינה כשהוא מלא, חתום ומאומת כדין.    5-א'יצרף המציע את נספח  זה,  להוכחת תנאי סף  

באמצעות קבלן משנה בתנאי סף זה,  מבהירה כי רשאי המציע לקיים את תנאי הסף כאמור  
את   התואם  המשנה  קבלן  של  וניסיון  התקשרות  על  המעיד  הסכם  שיצרף  הנדרש  ובלבד 

יובהר כי אין מגבלה לכמות קבלני המשנה, הסיפא כתובה בלשון זכר יחיד    בסעיפים אלו.
 . לשם הנוחות בלבד

 . 1976 –ל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  המציע הוא בע  3.1.6

תצהיר בהתאם לחוק עסקאות עם גופים   –  7- להוכחת תנאי סף זה יצרף המציע את נספח א'
כלל   את  יצרף  וכן  הרשעות,  והיעדר  מינימום  שכר  חוק  זרים,  עובדים  לעניין  ציבוריים 

 האישורים הנדרשים כמפורט להלן.

מסוג   3.1.7 הן  המציע,  הצעת  במסגרת  המוצעות  הטעינה  מסוג    ACעמדות  מערכת  DCוהן  וכן   ,
א' בנספח  שיפורט  כפי  המוצעת,  האישורים    –  2הניהול  כלל  בעלות  המציע,  והצעת  הצהרת 

המכרז,   במסמכי  המפורטות  הדרישות  בכלל  ועומדות  הישראלי  התקנים  ממכון  הנדרשים 

 פרטים הטכניים )מסמך ג'(, על נספחיהם.  בהסכם ההתקשרות )מסמך ב'( ובכלל המ

מבית יצרנים שונים    DC-ו  ACמערכות טעינה  למען הסר ספק מובהר כי ניתן יהיה להציע  
מבית יצרן אחד,   ACמערכת טעינה חשמלית, המורכבת מעמדות טעינה  וכן כי ניתן להציע  
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י )להלן יקראו  שליש ומערכת ניהול ממוחשבת מבית יצרן  מבית יצרן שני    DCעמדות טעינה  
 ביחד לצורך הנוחות "המערכות המוצעות"(. 

האחרון   3.1.8 המועד  לפני  בפלילים  הורשעו  לא  שלו,  החתימה  ומורשי  ממנהליו  מי  ו/או  המציע 
להגשת ההצעות למכרז זה, בעבירה שהיא פשע ו/או בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות  

עיסוקו של המציע,  או בעבירת מרמה או בעבירה של מתן שוחד או   בעבירה הנוגעת לתחום 
לסעיפים   בהתאם  נמחקו  או  שהתיישנו  הרשעות  המרשם    20  –  19למעט  בחוק  )בהתאמה( 

   .1981-הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א

א' בנספח  המצוי  בנוסח  תצהיר  המציע  יצרף  זה  סף  תנאי  כנדרש    9-להוכחת  מלא  כשהוא 
 ומאומת כדין. 

 .  4-)חמישים אלף( ₪ ובנוסח המופיע בנספח א'  50,000בסך המציע צירף להצעתו ערבות   3.1.9

   .קבלה המציע יצרף זה סף תנאי להוכחתהמציע רכש את מסמכי המכרז.  3.1.10

מובהר במפורש כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש   3.2
 כי אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה וכן במשך כל תקופת החוזה/ ההארכה, לפי העניין.  

 .יובהר כי על כל הצעה להיות מוגשת ע"י מציע אחד בלבד ולא ניתן להגיש הצעות במשותף 3.3

 מציע הצהרות ה .4

שור שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז  יהגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה וא  4.1

כל הנתונים, הפרטים והעובדות  בחן את  קיבל את מלוא המידע הנדרש,  ידועים ונהירים למציע וכי המציע  
מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים לביצוע העבודה והסכים להם    מהות העבודות, כי הוא  – ובכלל זה  

בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים והסגולות  
כי הוא עומד בכל התנאים המקדמיים  המקצועיות והאחרות הדרושים לביצוע כל העבודות נשוא המכרז,  

דלעיל,   ההאמורים  המכרז  וכי  נשוא  העבודות  את  לבצע  שהיא  בחינה  מכל  מסוגל  כמפורט    -וא  הכל 
    במסמכי המכרז.

הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות החוזה, והכל   4.2
 בלא כל שינוי ו/או תוספת. 

ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לכ 4.3 חוסר  ו/או  אי הבנה  ו/או  פרטים כלשהם מפרטי  ל טענה בדבר טעות 
, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת  במסמכי המכרזהמכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע  

 המציע. 

 גויות יאיסור הכנסת שינויים והסתי .5

  אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי  המכרז.  5.1

מתנאי    המועצה 5.2 המציע  הסתייגות  משום  כאמור,  תיקון  או  מחיקה  שינוי,  בכל  לראות  רשאית  תהא 
 המכרז/ההסכם, ולפסול את הצעת המציע. 

 הבהרות  .6

מובהר בזאת כי מלבד    מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף העבודה שעל המציע לבצע.  מסמכי המכרז 6.1

ו/או מי    הנחיות המנהל מטעם המועצהמסמכים אלו יחוייב הזוכה לבצע עבודות אחרות גם בהתאם ל
 . מטעמו

מחלקת הרכש /  אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא לתשומת לב  ו/או  תירה, שגיאה,  ס 6.2
)להלן:   המועצה  פקס,  בכתב(  "המנהל"קניין  :  ובאימייל  5310878-03:  באמצעות 
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 michrazim@gantik.org.il  (  לשלוח בקובץ  ישword    03-בטל'  במייל חוזר או  ולוודא כי הקובץ התקבל
 . 1.202231.מיום לא יאוחר (, וזאת 3108815

 . תשלח לכל המשתתפים במכרז בכתב, ותהא סופיתהמנהל תשובת 

או אי קבלתה לא יזכו את המציע בהארכת המועד  ו/או מי מטעמו    מצד המנהלאיחור בקבלת התשובה   6.3
להגשת הצעתו או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים ודין הצעתו יהיה כדין כל הצעה אחרת לכל  

 דבר.

עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז,  ליתן  ו/או מי מטעמו    המנהלמבלי לפגוע באמור לעיל, מוסמך   6.4
ת  ,מיוזמתו והודעה בכתב  בו  ו/או לתקן טעויות שנפלו  נתן לכל מי שרכש את  י הבהרות לאמור במכרז 
 המכרז.

 תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו כאמור בסעיף זה יהוו חלק ממסמכי המכרז.   6.5

הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית  לא התייחסה המזמינה לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך   6.6
או אי בהירות, שגיאות, אי  ו/סבירות  אי  יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר    ,שלא יפנה כאמור  המציע. מציע

 . טעות וכיו"ב ,התאמות

 מסמכים  .7

 כל מציע יצרף להצעתו )בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז(: 7.1

ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי  תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ   7.1.1

 . )מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח( הינו מנהל ספרים כחוק

השומהא 7.1.2 פקיד  מטעם  במקור  מס  ניכוי  על  ע"י    ישור  מאומת  למקור  מאושר  )מקור/העתק 
 .  עו"ד/רו"ח(

 להוכחת עמידה בתנאי הסף.  3.1את המסמכים הנדרשים לפי ס'  7.1.3

כשהם מלאים  למסמכים המכרז,    13עד א'  1את ההצהרות והמסמכים המצורפים כנספח א' 7.1.4
 וחתומים על ידו. 

הוא  א 7.1.5 המציע  אופן,  ם  באותו  להתאגד  לו  מאפשר  שהדין  ובתנאי  לצרףתאגיד  את    עליו 
 המסמכים הבאים: 

ביצוע העבודות הינו במסגרת סמכויות התאגיד, על כך כי    התאגידמעו"ד או רו"ח    אישור .א
כי  כ זה,  מכרז  תנאי  עפ"י  הצעה  להגיש  כדין  החלטה  קיבל  התאגיד  התאגיד  הצעי  ת 

בחתימתם על    התאגידולחייב את    התאגידחתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתום בשם  

וכי ההשתתפות במכרז וכן ביצוע העבודות נשוא המכרז הינם בהתאם   מסמכי המכרז
 . למסמכי ההתאגדות

 שמות מנהלי התאגיד. .ב

 שים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד. שמות האנ .ג

 כתובת משרדו הרשום של התאגיד.  .ד

אם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף אישור   7.1.6

עו"ד/ רו"ח השותפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של השותפות  
 הצעה והשתתפות במכרז. בעניין הגשת ה

 בדבר רכישת מסמכי המכרז. אישור 7.1.7

mailto:michrazim@gantik.org.il
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 המכרזים.פסל ע"י ועדת יעלולה לה  הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל 7.2

מידע ו/או  לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל    , על פי שיקול דעתה הבלעדי,שמורה הזכות  לוועדת המכרזים 7.3
יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע השירותים   מומחיותו,  להוכחת כשירותו, נסיונו,מסמך נוסף שידרש  

המכרז המלצות(  וכיוב'  נשוא  מלוא.  )לרבות  את  לוועדה  למסור  חייב  יהיה  המסמכים    המציע  המידע/ 
ה  וועד רשאית ה   ,המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמורלהנחת דעתה. במקרה בו  

   ת לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.להסיק מסקנו

 והבטחת הצעת המציע  ערבות לצורך השתתפות  .8

חמישים  )במילים:    ש"ח  00050,בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות בסך של  המציע חייב לצרף להצעתו   8.1
חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון  שקלים חדשים( מאת בנק מסחרי ידוע בישראל או מאת  אלף  

התשמ"א   הביטוח,  עסקי  על  הפיקוח  חוק  פי  על  בביטוח  בישראל  ה)  , 1981- לעסוק  מסמך  (  1בנוסח 
 .7.6.2022עד ליום הערבות תעמוד בתוקף למסמכי המכרז. 

ל 8.2 המחירים  למדד  צמוד  יהיה  להצעה  הערבות  המרכזית  סכום  הלשכה  ע"י  המתפרסם  צרכן 
   הידוע ביום הגשת ההצעות למכרז.האחרון כשהמדד הבסיסי יהיה המדד   ,לסטטיסטיקה

צדדית של ראש  -הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד  8.3
 או הגזבר ו/או מי מטעמם.   המועצה

ערבות לעיל, על חשבונו, עפ"י דרישתה של המועצה עד שיבחר סופית  המציע מתחייב להאריך את תוקף ה 8.4
 הזוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם.  

 סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.   8.5

יסרב המציע לחתום על ההסכם, תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי מוקדם. מובהר   8.6
המועצה  בזכות  כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של המועצה ו/או כדי לפגוע  

ההצעה קיום  אי  עקב  ידו,  על  שיגרמו  הממשיים  הנזקים  בגין  מהמציע,  פיצויים  בהתאם  לתבוע   ,
 . לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין

תהא רשאית לחלט את ערבות ההשתתפות בכל אחד מהמקרים  מהאמור לעיל, המועצה    מבלי לגרוע 8.7
 הבאים: 

 אם המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים; 8.7.1

 אם המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; 8.7.2

המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות  אם   8.7.3
 במכרז;

אם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא החזיר חוזה חתום וכל הנספחים הרלוונטיים במועד   8.7.4
 הנקוב לכך בתנאי המכרז.

 ההצעה הכספית  .9

הצעתו עבור תעריף לצרכן מזדמן,    את  3על גבי נספח א'במסגרת ההצעה הכספית, יידרש המציע לציין   9.1
הנחות, שיעור תמלוגים מוצע למזמינה, וכן תמחור של עמדות הטעינה המוצעות והשירותים הנדרשים,  

 לנספח זה, וכמפורט להלן:  1-4לקים  כמפורט בח 

 :תעריפי הטעינה 9.2
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, (AC/DCידו, עבור כל אחת מעמדות הטעינה הציבוריות המוצעות במכרז ) התעריף המוצע על   9.2.1
תעריף לקוט"ש  ( ו1Pבהצעה )  AC. תעריף לקוט"ש בעמדת  כולל מע"מאשר ייגבה מהמשתמשים,  

 DC (2P .)בעמדת 

ההצעות ינוקדו באופן יחסי כך שהמציע שהציע את התעריף הנמוך ביותר לגבי כל אחת מסוגי   9.2.2
העמדות בנפרד יקבל את מירב הנקודות תחת אמת מידה זו ואילו יתר המציעים יקבלו ניקוד  

 נמוך יותר באופן יחסי אליו.  

הצעת מציע    התעריף לקוט"ש לא יעלה על התעריף המקסימאלי כמפורט בטופס הצעת המחיר. 9.2.3
:  להלן)התעריף המקסימלי הינו כולל מע"מ    יודגש כי שתנקוב במחיר גבוה ממחיר זה, תיפסל.

 "(. המוצע התעריף"

שהותקנו   9.2.4 הציבוריות  הטעינה  עמדות  כל  לגבי  תקפים  יהיו  לקוט"ש  המוצעים  התעריפים 
ההפעלה,   תקופת  כל  ולאורך  בזיכיון(  העמדות  )ובכללן  זה  מכרז  במסגרת    אם  לאאומנוהלות 

  . דין כל פי ועל   ההתקשרות בהסכם להוראות בהתאם תעריפים עדכון המזמינה  תתיר

יובהר כי התעריפים יהיו המחיר הסופי הכולל לקוט"ש אותו משלם לקוח קצה /צרכן, כלומר   9.2.5
 כוללים את עלות החשמל וכוללים כל מס ו/או אגרה אחרת ובכללן גם מע"מ. 

    טעינה מדמי תגמולים 9.3

למזמינה תגמולים בגובה הצעתו במכרז  במהלך תקופת ההתקשרות, המציע הזוכה יידרש לשלם   9.3.1
(p3" :התגמולים למזמינה( )להלן .)" 

 )עשרה אחוזים(. 10%שיעור התגמולים המינימאלי שניתן להציע הינו  9.3.2

משתתף אשר יציע את שיעור התגמולים  הגבוה ביותר יקבל את מירב הנקודות תחת אמת מידה   9.3.3
 יתר המשתתפים יקבלו ניקוד נמוך יותר באופן יחסי אליו.  זו.

ביחס 9.3.4 יחושב  בפועל  התגמולים  בעמדות    שיעור  משימוש  הזוכה  הקבלן  של  הכנסותיו  למחזור 
הטעינה הציבוריות )המחזור הינו בתחשיב מלא של הכנסות המציע הכולל מע"מ ועלויות חשמל,  

ונקבע כי התגמול   – ₪ לקוט"ש  1לדוג' : במידה ותעריף ההטענה ללקוח הקצה כולל מע"מ הינו 
 .(₪ 0.1ב   אזי יחוייב  המציע ע"י המזמינה 10%הינו 

דין אחר לשנות את מנגנון  ככל ש 9.3.5 ו/או  הוראות  ו/או  ו/או חוקים  ע"י תקנות  המזמינה תידרש 
ולקבע אותו לתגמול כספי קבוע בש"ח יקובע התגמול לסכום קבוע לכל קילוואט  ,  התגמולים 

ה תעריף  כפול  הקבלן  בהצעת  שהוצע  כפי  התמורה  אחוז  של  בתחשיב  וכפול    ACנצרך  בנפרד 
₪ ואילו תעריף    1יהיה    ACלדוג' במידה ובמועד הדרישה תעריף הטענת ה)  בנפרד  DCתעריף ה

₪   AC  ,0.2₪ ל   0.1אזי יקובעו התגמולים ל  ₪10% ואחוז התגמולים יעמוד על    2יהיה    DCה
 (. DCל

  :למשתמשים שונים הנחות 9.4

ים התואמים את הצעת המציע ובהתאם לרישום  התעריף לצרכן יהיה כפוף למתן הנחות בשיעור  9.4.1
 כמנוי לשירות הטעינה. 

 מנגנון הבקרה לזכאות להנחה מוגדר בהסכם.   9.4.2

  כמפורט להלן:סוגי ההנחות,  9.4.3

 ( p4. ) הרשות המקומית ת/תושב 9.4.3.1

 (  p5)  ברשות המקומיתעסקים מקומיים  9.4.3.2
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 ( p6) . בשליטתה מוניציפליים ו/או רכבי תאגידים  הרשות רכבי  9.4.3.3

יקבל את מירב הנקודות תחת אמת מידה זו.  הגבוה ביותר    ההנחותהמציע אשר יציע את שיעור   9.4.4
   יתר המציעים יקבלו ניקוד נמוך יותר באופן יחסי אליו.

ולחו ביחד  התעריף  המוצעת  ד,רכיבי  והעמלה  לצרכן  התעריף  יכונו  ולהלן  "הצעת   –מכאן 
 . המחיר" או "ההצעה"

 :  פן תמחור עמדות הטעינה המוצעותבנוסף יידרש המציע לפרט את או 9.5

 . AC (P7)עמדות טעינה ציבוריות )עמדת העבור  9.5.1

 .DC (P8) ציבוריות עבור עמדות טעינה  9.5.2

 .(P9עמדות טעינה פרטיות ) 9.5.3

סוג   9.5.4 )כל  ביותר  הנמוכה  הינו  בהצעתו  העמדות  מסוגי  אחת  כל  עבור  הכוללת  שהעלות  המציע 
ניקוד יחסי אליו  בנפרד( יקבל את מירב הנקודות עבור אותו הסוג ואילו יתר המציעם יקבלו  

 באותה קטגוריה. 

ובמידה ש העמדות הממומנות שירכשו מהמציעבגין   9.6 עמדות אלו לא יעברו לניהול המציע במתווה של  , 
: ניהול, ביטוח, תחזוקה, גביה,  באחוזים לשירות דמי ניהול הכולל  , נדרש המציע לצרף תמחורזכיינות

 . (p10תקשרות, מוקד וכו' )

טעינ 9.7 הטעינה/שקעי  עמדות  מספר  כי  המשוערת  מובהר  הפריסה  במפת  המפורטות  במפרטים  ה  ו/או 

מ בכל  ו/או  תהא  הטכניים  הזוכה  לקבלן  התמורה  וכי  בלבד,  לאומדנא  הנן  המכרז  במסמכי  אחר  קום 
מספר   בעדכון  אין  ההתקשרות.  הסכם  במסגרת  בפועל  שהותקנו  הטעינה  בעמדות  לתפוקות  בהתאם 
עמדות הטעינה )כלפי מעלה/כלפי מטה( כדי להוות עילה לדרישות כספיות מטעם הזוכה והוא לא יהיה  

 גינו. זכאי לכל תוספת תשלום ב 

כי 9.8 והתיאורים הטכניים המצורפים    מובהר  טרם הגשת הצעתו במכרז, על המציע לבדוק את התכניות 
בקשר לאי התאמתם או    למסמכי המכרז והוא מתחייב, כי לא תהיה לו על טענה או דרישה או תביעה

 להפסד כספי. 

ו אי  מודגש בזאת במפורש, כי הצעת המציע תהיה סופית, וכי אי התקיימות איזו מהערכות המציע ו/א  9.9
התממשות של איזו מציפיותיו, תחזיותיו או תכניותיו, לא יהוו בשום מקרה עילה לשינוי של הצעתו ו/או  

 לכל שינוי אחר בתנאים ובהוראות הכלולים במסמכי המכרז.

בגין התייקרויות, אלא אם נקבע מפורשות   9.10 ו/או כל תשלום אחר  יתווספו הפרשי הצמדה  לא  לתמורה 
 , מסמך ב'. אחרת בהסכם ההתקשרויות 

 ההצעה והגשת אופן החתימה  .10

סמן בראשי  ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. על המציע למלא המסמכים וכן ל 10.1
תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז. הערה שתרשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול  

 ההצעה. 

יום מהמועד    90כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך   10.2
לתקופה נוספת כפי שתורה  הקבוע להגשת ההצעות. המועצה תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה  

  המועצה ובכלל זה להאריך, על חשבונו, את תוקף הערבות הניתנת ע"י המציע להבטחת קיום הצעתו, 
 ציע חייב יהיה לעשות כן.והמ
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  אם ההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו, מספר הזהות שלו ויצרף את חתימתו 10.3
 . וצילום תעודת הזהות שלו

, יחתמו על ההצעה כל השותפים  )ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור(  אם ההצעה תוגש על ידי שותפות 10.4
צי תוך  בשם השותפות,  לחתום  ובצרוף חותמת  המוסמכים  וכתובתם,  זהותם  ון שמם המלא, מספרי 

 השותפות. כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם השותפות ותעודת רישום השותפות.

ע"י   10.5 זה(,  אם ההצעה תוגש  )ככל שהדין מאפשר התאגדות באופן  יחתמו על ההצעה המנהלים  תאגיד 
המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרישום שלו ובצרוף חותמת  

 התאגיד. כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד.  

במיוחד לשם ביצוע  אם ההצעה תוגש ע"י שותפות של תאגידים ו/או של קבלנים יחידים ו/או גוף שנוצר   10.6

המכרז נשוא  כאמור(  העבודות  התאגדות  מאפשר  שהדין  אחד  )ככל  כל  בשם  ההצעה  על  יחתמו   ,
מהשותפים המורשים ובשם השותפות, נציגיה המוסמכים בצרוף הוכחות מתאימות על קיום השותפות  

  השותפות. הנ"ל כחוק, על מידת האחריות של שותף לגבי ההצעה המוגשת ועל זכות החתימה של נציגי

בלבד( של עותק המקור לאחר חתימת מורשה    PDFויחיד )בפורמט    בקובץ אחדעותק סרוק    יוגשכמו כן   10.7
של  ובמקרה  למקור"  "נאמן  במניפת  חתום  יהיה  הסרוק  העותק  הסרוק"(  "העותק  )להלן:  החתימה 

התקן זיכרון    יגבר העותק הנאמן למקור. העותק הסרוק יוגש על גבי  –סתירה בינו לבין העותק הפיזי  

  (. USBנישא )

ה סריקת    3יהיו    USB-בתוך  )ערבות+הצעה(,  תקציר  סריקת  המכרז,  מסמכי  סריקת  בלבד:  קבצים 
 עותק מושחר.  

בהצעה 10.8 חסויים  חלקים  וישנם  המציע  ,  במידה  בהצעת  החסויים  החלקים  בו  עותק  בנוסף  להגיש  יש 
)גם עותק זה צריך להיות סרוק, במסמך נפרד בתוך ההתקן    ים וכן מסמך ריכוז סעיפים סודייםמושחר
 .הנייד(

ההצעה    בנפרד 10.9 ערבות  עם  בצירוף  חתום  המציע"  "הצעת  מסמך  יוגש  לעיל  המסמכים  המקורית  לכל 
הצעה". "תקציר  כתוב  שעליה  פנימית  במעטפה  או  שקוף  פלסטיק  בכיס  בנוסף    מאוגדים  לצרף  יש 

   רת חוברות מסמכי המכרז )פיזי וסרוק(. צילום/העתק של הצעה ושל הערבות במסג

 יש לצרף את מסמכי תיאור עמדות הטעינה, מערכות הניהול וממשק השירות.   10.10

 המפורטים להלן:    והחומרה  יצורפו המסמכים להצעה ,  לעילבנוסף  10.11

, סוג  DCועמדות    AC, עמדות פרטיות  ACתיאור המערכות המוצעות )עמדות ציבוריות   10.11.1
והתוכניות   המפרטים  כל  בצירוף  המוצעת  הניהול  מערכת  לרבות  היצרן(  ושם  העמדות 

 הרלוואנטיות והכולל התייחסות לנושא האחריות והשירות ללקוח.  

מערכת 10.11.2 פעולתה    (ארכיטקטורה)הניהול    מבנה  אופן  זרימה  (סכמה)לרבות    ותרשימי 
, מבנה האפלקציה בשימוש הלקוח, מבנה ממשק השימוש ע"ג  המזמינההזמינים לשימוש  

 , כרטיס אשראי וכו'(.RFIDהעעמדה עצמה הזמין לשימוש באמצעון אמצעים פיזיים. )שבב  

)שבב  10.11.3 פיזי  הרשאה  אמצעי  באמצעות  הקצה  לקוח  ע"י  בשימוש  לביצוע  הניתנות  פעולות 
RFID)'כרטיס אשראי וכו , . 

 באמצעות היישומון הסלולארי.  מש הקצה ע"י משתפעולות הניתנות לביצוע  10.11.4

 , עמדות פרטיות(.  AC ,DCמפרטי עמדות ההטענה השונות לסוגיהן ) 10.11.5

 .  , פרוטוקולי אבטחת מידע ותקנים שהמערכות עומדות בהןמדיניות אבטחת המידע 10.11.6
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 תקנון והסכם השימוש עם הלקוחות.   10.11.7

 פירוט מערך השירות, התחזוקה, אחזקה מונעת, טיפול בתקלות והדרכה.   10.11.8

וזמינות  מפה   10.11.9 התקין  שהמציע  לסוגיהן  ציבוריות  עמדות  של  מצורפת  כתובות  ורשימת 
 לשימוש ברחבי הארץ. 

 . אשר מטעמים שונים אין להם טלפונים חכמים  ללקוחות   RFIDמנגנון העברת שבבי  תיאור   10.11.10

אמצעי התחברות פיזי    ,יבורית של המציע, יצרף המציע במעטפה סגורהלשם בדיקת איכות העמדה הצ 10.12
  המזמינה ימי עסקים ממועד הגשת ההצעה. יובהר כי    20וכו'( אשר יהיה פעיל למשך    RFIDלעמדה )שבב  

מתחייבת שלא לעשות שימוש באמצעי לשם הטענה של רכבים חשמליים ו/או כל שימוש מסחרי אחר  

  מלבד בדיקת איכות המציע.  

 .  להוראות המכרזבהתאם  3-ערבות הצעה בנוסח המופיע בנספח א' 10.13

וכולל נספח א'  -  4-נספח א' 10.14 על צרופותיו  ניסיון המציע,  ניסיון    4.1-תצהיר המציע בדבר  טבלת ריכוז 
 המציע כולל אסמכתאות בהן יפורט סוג עמדות הטעינה, כמות ומועד הפעלת העמדות.  

,  יע בתנאי הסף הקבועים לעיליתנות פיננסית, המעיד על עמידת המצ אישור רו"ח לעניין א  -  5- נספח א' 10.15

 מלא וחתום כנדרש. 

 . 1976-קאות גופים ציבוריים, תשל"ו ב' לחוק עס  2תצהיר לפי סעיף  – 6-נספח א' 10.16

ניהול   10.17 )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  פי  על  ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול  על  תקף  אישור 

 . 1976- התשל"וחשבונות(,  

 . אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור 10.18

 תצהיר בדבר היעדר קרבה.  – 7-נספח א' 10.19

 תצהיר היעדר הרשעות.   - 8-'א  נספח 10.20

 ההגבלים העסקיים ואי תיאום מכרז.  תצהיר שמירה על הוראות חוק -9-נספח א' 10.21

  נמצא  אינו   שהמציע   כך   על  המעיד  המציע  שלעו"ד    /  חשבון   רואה   אישור  או   ד "עו  י" ע  חתום   צהירת 10.22

 כינוס נכסים. או רגל בפשיטת או פירוק בהליכי

 מעידה על תשלום עבור מסמכי המכרז.קבלה על שם המציע ה 10.23

 לקים חסויים בהצעה )אופציונאלי(.תצהיר ח –  10-נספח א' 10.24

 רות, ככל שפורסמו על ידי המזמינה. מציעים ומסמך/מסמכי הבהמפגש פרוטוקול  10.25

 דים לכך.נספחיו, כשהוא חתום על ידי המציע במקומות המיועמסמך ב': נוסח ההסכם, על   10.26

ב' 10.27 צורך    -  2נספח  אין  בלבד.  המציע  ע"י  חתום  כשהוא  האישור  את  להגיש  יש  ההצעה,  הגשת  בחלק 
בחתימת חברת הביטוח. בהגשת הצעתו, מצהיר המציע ומאשר כי אם יזכה במכרז, ירכוש על חשבונו  
לכל הפחות את הפוליסות המפורטות במסמך, ויגיש את המסמך כשהוא חתום ע"י חברת הביטוח במועד  

; על המציע לוודא, טרום הגשת הצעתו כי מבטחיו מסכימים ומאשרים את התחייבותו  ינההמזמ שתקבע  
בתקופת   לרבות  בתוקף,  נמצאת  ההתקשרות  עוד  כל  בתקפן  שתעמודנה  הביטוח,  דרישות  בנושאי 

 ההארכות, וכל עוד קיימת למציע אחרית ע"פ דין. 

 .מערכות בפועלימציא המציע כתנאי לקבלת אישור המזמין לתפעול ה  2את מסמך ב' 10.28

 מסמך ג': המפרטים הטכניים המיוחדים לביצוע העבודות נשוא המכרז, חתומים על ידי המציע.  10.29
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זה ו/או חלקם, השלמת מסמכים ו/או מידע  המשתתפים  כל  תהיה רשאית לדרוש מ  המזמינה 10.30 בהליך 
ו/או אישורים  ו/או  המלצות  ו/או  נוספים    חסר  נוספים  פרטים  מסמכים  נ ו/או  הבהרות  וספות,  ו/או 

   לשביעות רצונה המלא.ו על פי שיקול דעתה   לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו,

. את הצעת המחיר יש להגיש  בעטעל המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההזמנה   10.31
ההתקשרות,    העל גבי טופס ההצעה והצהרת המציע וכן, לחתום על כל מסמכי ההזמנה, לרבות על חוז

יש לחתום בחתימות מלאות    במקום המיועד לכך   , בראשי תיבות + בחותמת.  , בשולי כל דףול נספחי על כ
     .+ חותמת

לנוחות ההגשה, על המעטפה המוגשת לתיבת המכרזים להכיל לכל הפחות את מסמכים  א' )ההזמנה   10.32
ו יתר  -ונספחיה(  את  חתומים.  כשהם  במלואם,  ונספחיו(  ההתקשרות  )חוזה  כשהם ב'  המסמכים 

 חתומים, ניתן להגיש בתיק המכרז, בנפרד.

  המזמינה יש להכניס פיזית לתיבת המכרזים במשרדי  לעיל  כמפורט בסעיפים  מסמכי ההגשה  את כל   10.33
סגורה וזאת עד למועד האחרון להגשת הצעות.  משלוח ההצעה בדואר או בכל  אחת מאגדת ובמעטפה  

 דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה. 

 ת ההצעות אופן בחינ .11

 : להלן המפורטים השלבים  לפי ייבחנו   ההצעות 11.1

 – תיבחן עמידתו של המציע בתנאי הסף. הצעות שאינן עומדות בתנאי הסף    –  הראשון  השלב 11.1.1
   .תבצע את השלב הראשון במקביל לשלב השני המזמינהתיפסלנה. 

  להצעה  יהיה   מקסימלי  ניקוד -יחסי    באופן ניקוד איכות ההצעה, ההצעות ינוקדו    - השני  השלב 11.1.2
  שלב ( ואילו יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה.  העניין  לפי ,  הנמוכה  או)הגבוהה    הראשונה

 :שלהלן  הפירוט לפי(, Qמניקוד ההצעות ) 20%זה מהווה 

, היקף  המזמינהלרבות התאמה לצרכי    –4%עד    -(  q1)  שהוצג  המנהלניסיון אישי של   11.1.2.1
תיאור   ניהולית,  מהיסטוריה  המורכב  דומים  פרויקטים  בליווי  והניסיון  הידע 
גמישות   תוך  קצר  בזמן  שבוצעו  פרויקטים  הדגמת  המלצות,  שביצע,  פרויקטים 

בדיקת המנהל תהיה ע"ב   ניהולית והיכרות עם רשויות מקומיות ואופי העבודה בהן.
רפו )קו"ח , המלצות וכו'( המזמינה גם עשויה במידה וראה בכך  המסמכים אשר יצו

לקיים   המציעצורך  מטעם  המוצע  המנהל  עם  מטעם  ראיון  המנהל  כי  עוד  יובהר   .
המציע לא יהיה מנכ"ל המציע ו/או בעלים במציע. אופן הניקוד: שנות ניסיון בעבודה  

ענה ו/או תשתיות  למול/ואו ברשויות מקומיות בניהול פרויקטים בתחום עמדות הט 
( ציבורי  וביצע ב1%במרחב  כמות    -השנים האחרונות  5(, היקף הפרויקטים שניהל 

( , התרשמות מגמישות  1%(, נסיון בהקמת שקעי טעינה ציבוריים )1%פרויקטים   )
 ( 2%ניהולית, המלצות  והתאמה לצרכים )

     תחת סעיף זה.     0מציע אשר לא יציג מנהל פרויקט בהצעתו יקבל ניקוד  

לדרישות תנאי הסף המפורטים    מעברהמציע    ניסיון   –12%עד    -(  q2)  המציע  ניסיון  11.1.2.2
 )ניסיון בהפעלת  עמדות טעינה(, כדלקמן: 9.4-9.6 בסעיפים

ה 11.1.2.2.1 עמדות  כמות  את  והפעיל  שהתקין  הגדולה    AC-המציע  ציבוריות  
( והמציעים האחרים  3%ביותר יקבל את מירב הנקודות תחת סעיף זה )

 ינוקדו יחסית אליו. 

עמדות   11.1.2.2.2 כמות   את  והפעיל  שהתקין  הגדולה    DCהמציע  הציבוריות 
(  ושאר המציעים  3%ביותר  יקבל את מירב הנקודות תחת סעיף זה ) 

   יקבלו ניקוד יחסי. 
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התקשרות למול רשויות מקומיות ופועל  מציע שמפעיל עמדות במסגרת   11.1.2.2.3
במספר הרשויות מקומיות הגדול ביותר יקבל את מירב הנקודות תחת  

 ( ושאר המציעים יקבלו ניקוד יחסי.   3%סעיף זה ) 

העמדות   11.1.2.2.4 כמות  בעלת  הציבורית  ההטענה  רשת  את  מציע  אשר  מציע 
יקבל את מירב הנקודות  הגדולה ביותר ובעלת הפריסה הרחבה ביותר  

 . ( ושאר המציעים יקבלו ניקוד יחסי3%סעיף זה )תחת 

 .כ אחוזים סה"  10סך הניקוד תחת סעיף זה לא יעלה על 

המציעים נדרשים לצרף מיפוי של עמדות אשר התקינו בישראל ו/או 
וכן את האסמכתאות להוכחת ההקמה    בחו"ל יחד עם רשימת כתובות

 . וההתקשרויות

סמך    סעיפים  תחת   הניקוד  כי   יובהר על  יינתן    האסמכתאות לעיל 
יובהר כי ניקוד בסעיף זה הינו ניקוד   .שהוגשו על ידי המציע בהצעתו

עודף והוא יחול רק בגין ניסיון עצמי של המציע ולא של קבלן משנה, 
 ככל וקבלן המשנה אינו חברה קשורה.  

למציעים, בהתאם לגובה מהציון יינתן באופן יחסי    4%עד    –(  q4פיננסית )  איתנות 11.1.2.3
לנדרש בתנאי הסף ידי המציע, מעבר  על  בין  המחזור הכספי שהוצג  יחסי  ובאופן   ,

ו/או    המציעבנוגע לאיתנות    BDIו/או     D&Bהמציעים. מציע אשר יש התרעות בדו"ח  
מציע אשר במסגרת ההמלצות דווח על אי סדרים בתשלומים לרשויות ו/או מציע  

  –ן בפיגור בתשלומים ו/או אי סדרים בתשלומים למולו  אשר לחברה עצמה יש ניסיו 
 לא יקבל ניקוד בגין סעיף זה. 

הנקודות עבור  סך כל  סיכום    -  עבור כל הצעה    המצטבר  האיכות  ניקוד  -  השלישי  השלב 11.1.3
 . q1-q4אמות המידה 

רשאית   11.1.4 לעיל,  הנוסחאות הקבועות  בסיס  על  הניקוד  ומתן  ההצעות  איכות  בחינת  לצורך 
 אחת או יותר.    –ים למנות וועדת משנה מטעמה וועדת המכרז

 : 80%"כ סה – אמת המידה של המחיר  11.1.5

ציבורית   11.1.5.1 הטענה  תעריף    –  ( P1)  30%"כ  סה  ACתעריף  את  שיציע  משתתף 

המשתתפים   הנקודות.  מלוא  את  תקבל  ביותר  הנמוך  המשוכלל  ההטענה 
האחרים יקבלו ניקוד יחסי לסעיף זה לפי הנוסחה הבאה: המחיר המוצע חלקי  

 אחוזים.  30ההצעה הנמוכה ביותר כפול  

את תעריף ההטענה    שיציעמשתתף    – (P2)  10%"כ  סהD   הטענה ציבורית  תעריף 11.1.5.2
  יקבלו   האחרים  המשתתפיםהמשוכלל הנמוך ביותר יקבל את מלא הנקודות.  

לסעיף זה לפי הנוסחה הבאה: המחיר המוצע חלקי ההצעה הנמוכה    יחסי  ניקוד 
 . אחוזים 10ביותר כפול  

משתתף שיציע את האחוז    –  (P3)  20%"כ  סהתגמולים מדמי ההטענה למזמינה   11.1.5.3
כולל   הלקוחות  שישלמו  הכוללים  ההטענה  )דמי  מהתגמולים  ביותר  הגבוה 
ניקוד   יקבלו  מציעים אחרים  הנקודות.  מלוא  את  של ההטענות תקבל  מע"מ( 

יחסי לסעיף זה לפי הנוסחה הבאה: האחוז המוצע חלקי האחוז הגבוה ביותר  

 אחוזים.  20כפול 

לתושב/ת   11.1.5.4 את  יש  משתתף  -(  P4)  6%"כ  סה   הרשות הנחה  ההנחה ציע    אחוז 
הנחה תינתן על תעריף ההטענה הכללי  את מלוא הנקודות.    יקבל הגבוה ביותר  
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הציבוריות   ההטענה  לעמדות  ה  DCהן  לעמדות  האחרים .  ACוהן    המציעים 
האחוז המוצע חלקי האחוז    : ד יחסי לסעיף זה לפי הנוסחה הבאהיקבלו ניקו

 .אחוזים  6הגבוה ביותר כפול 

ע את אחוז  משתתף שיציע  -  (P5)  3%סה"כ    ברשותמקומיים    לעסקיםהנחה   11.1.5.5
את מלוא הנקודות. הנחה תינתן על תעריף ההטענה   יקבלההנחה  הגבוה ביותר  

הציבוריות   ההטענה  לעמדות  הן  ה  DCהכללי  לעמדות  המציעים  .  ACוהן 
יקבלו ניקוד יחסי לסעיף זה לפי הנוסחה הבאה: האחוז המוצע חלקי    האחרים

 . אחוזים  3האחוז הגבוה ביותר כפול 

  שיציע  משתתף  (P6)  1%סה"כ    לרכבי הרשויות והתאגידים המוניציפלייםהנחה   11.1.5.6

את מלוא הנקודות. הנחה תינתן על תעריף    יקבל את אחוז ההנחה  הגבוה ביותר  
הציבוריות   ההטענה  לעמדות  הן  הכללי  ה  DCההטענה  לעמדות  .  ACוהן 

האחרים האחוז    המציעים  הבאה:  הנוסחה  לפי  זה  לסעיף  יחסי  ניקוד  יקבלו 
 .אחוז 1המוצע חלקי האחוז הגבוה ביותר כפול  

משתתף    - (P7)  3%"כ  סהלפי מפתח,    ACתקנת עמדות הטענה ציבוריות   עלות ה 11.1.5.7
ביותר הנמוכות  עלות העמדה+ההתקנה  .  הנקודות יקבל את מלא, שיציע את 

   המשתתפים האחרים יקבלו ניקוד יחסי.

ציבוריותה 11.1.5.8 הטענה  עמדות  מפתח  DC  תקנת  משתתף     -(P8)  3%  "כסה,  לפי 
עלות   ביותרשיציע את  הנמוכות  .  הנקודות יקבל את מלא,  העמדה+ההתקנה 

 המשתתפים האחרים יקבלו ניקוד יחסי. 

משתתף שיציע את    -  ( P9)  3%"כ  סה  ACעלות התקנת עמדות הטענה פרטיות   11.1.5.9
משתתפים  העלות העמדה+ההתקנה הנמוכות ביותר יקבל את מלא הנקודות.  

 . האחרים יקבלו ניקוד יחסי

  -  (P10)  1%"כ  סה  DCו   ACעלות דמי ניהול חודשי לעמדות הטענה ציבוריות   11.1.5.10
משתתף שיציע את העלות הנמוכה ביותר יקבל את מלא הנקודות. המשתתפים  

 האחרים יקבלו ניקוד יחסי.  

 המועצה החלטות  .12

 המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת כלשהי.   12.1

יתר שיקוליה את   12.2 בין  והיא רשאית לקחת בחשבון  המועצה אינה מחויבת לבחור בהצעה כלשהי, 
   ניסיונו הקודם של המציע וכן כל נתון רלוונטי אחר.

רשאית לזמן    המזמינהוכאמצעי לבדיקה, כאמור,    למזמינהמבלי לגרוע מכל זכות אחרת השמורה   12.3
עבודה מפורטת לביצוע העבודות לרבות לוחות זמנים מוצעים, כוח אדם    תכניתאת המציע להצגת  

תתחשב    המזמינהמראש.  למציע    שיישלחוצוות ניהולי, קבלני משנה, ציוד, רכש, הכל כמפורט בזימון  
בממצאי מצגת כאמור באופן שעמידתו של המציע בדרישות המצגת לשביעות רצון המזמינה, תהווה  

 תנאי לזכייתו במכרז. 

על ידי המועצה וכן בקבלת כל    בקיומו של תקציב מאושר  םמותניוהיקפה    הזוכהתקשרות עם  הה 12.4
האישורים התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים אחרים שאמורים לממן  

תקציב מאושר לביצוע העבודות  למועצה  לא יהיה  או להשתתף במימון ביצוע העבודות. במקרה בו  
לא   כו/או  התקציביים  יתקבלו  האישורים  ההרשאות  ל  לא  ו/או  לעיל,  כמפורט  העבודות  לביצוע 

ע"י   העבודות  הרשאה    הזוכה יבוצעו  בגינו  נתקבלה  לא   אשר  העבודות  של  חלקן  יבוצע  לא  ו/או 
     . ולא תהיה למציעים ו/או לזוכה כל טענה ו/או תביעה עקב כך  תקציבית
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בלבד ו/או לבצע בעצמה   או להחליט על ביצוע חלק מן העבודותו/רשאית לבטל את המכרז המועצה  12.5
בהתאם   את העבודות או חלקן ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן העבודות למועד מאוחר יותר,

המועצה שומרת    .המועצהאו בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשות  ה ו/המועצשל  הבלעדי    לשיקול דעתה
 על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל. 

כמו כן, שומרת המועצה על זכותה להזמין מהזוכה, בכל מועד מאוחר יותר, את חלקי העבודות אשר   12.6
נדחה כאמור. במקרה כזה מתחייב הזוכה לבצע את    לא הוזמנו בצו התחלת העבודה המקורי וביצוען

 אותן עבודות נדחות במחירי הצעתו ובתנאים המוגדרים בחוזה. 

,  מכל סיבה שהיאאו נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו,  וטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו  ב 12.7
רם לו נזק כאמור,  כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגו/או לזוכה  לא תהא למציע  

.  בתמורה שתשולם לולא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי  ו/או הזוכה  המציע  ו
בהחזר המחיר  ו/או הזוכה  לזכות את המציע  המועצה  תשקול    ,בנסיבות ביטול מוחלט של המכרז

 עבור רכישת מסמכי המכרז. למועצה ששולם על ידו 

של המציע    וובכשורי  והכלכלי, בנסיונ   ובחוסנו,  ן השאר, ביכולתבי  תהא רשאית להתחשבהמועצה   12.8
, ובכל פרט אחר שנדרש המציע להציג  של המציע  לבצע את העבודות בטיב מעולה, ובמחירי הצעתו

תהיה רשאית  המועצה  ו/או למלא ע"פ תנאי המכרז והוראותיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצויין כי 
   לבחון את כושרו של המציע לבצע את העבודות נשוא מכרז זה גם על סמך נסיונה הקודם עמו.

רים אם יוכח לכאורה קשר  רשאית לפסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אח  המזמינה 12.9
כזה ו/או אם מצאה כי קיים קשר מוקדם בין המשתתפים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המשתתפים, 
קשרים בין חברות אחיות, קשרים בין חברות בנות וכיו"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסנית  

צעה בכללותה ו/או אם  ו/או הצעה בלתי סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס לה
 יש חשש כי הזוכה לא ימלא אחר כל דרישות המכרז והסכם ההתקשרות. 

 המזמינה רשאית לפסול כל הצעה ממנה עולה חשש לניגוד עניינים.  12.10

תבחר  כי קיימת למעלה מהצעה זוכה אחת )בשל הגשת הצעות זהות(,  למזמינה    במקרה בו יתברר 12.11
 ההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר ברכיב האיכות. 

בעת בחירת ההצעה הזוכה במכרז, תהיה המזמינה רשאית, אך לא חייבת, להכריז על בעל ההצעה   12.12
 הבאה הטובה אחריה ככשיר שני/שלישי )לעיל ולהלן: "כשיר שני"(. 

 חובת הזוכה עפ"י המכרז .13

, ובכלל  רזהמכ  יהמסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנא את כל  להמציא  דרש  ייהזוכה   13.1
ביטוחי הקבלן    עריכת  אישור,  3נספח ב'   –  ביצוע  ערבויות,   האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  היתרזה, בין  

  ידי   על  כדיןם  חתו לחוזה(,    2ב'  נספח)ע"פי ההתחייבות החוזית של הקבלן כמפורט בנספח הביטוח  
נפרד ממסמכי ותנאי  מהווהסח הנדרש במסמכי המכרז,  בהתאם לנו   ,הביטוח  חברת ה חלק בלתי 
 ז.המכר

לעיל, תוך התקופה האמורה,    13.1בסעיף  במקרה והזוכה לא ימלא את כל התחייבויותיו כמפורט   13.2
)לרבות הכשיר   להתקשר בחוזה עם מציע אחרלבטל את זכייתו במכרז ו/או  המזמינה  תה רשאייתה

ו/או לחלט את הערבות הבנקאית, על סכומן המלא או חלק ממנו, כפיצוים מוסכמים וקבועים    השני(
מראש, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאיות המזמינה על פי המכרז ו/או מכוח  

   כל דין.

ה  יהיה הזוכה חייב לשלם למועצה את ההפרש בין ההצעה שנבחר  –עם מציע אחר  המועצה  התקשרה  
בכספי הערבות שחולטו  גם  לבין הצעתו הוא, והמועצה רשאית לצורך זה להשתמש  המועצה  על ידי  

   כמפורט לעיל.  



 

Page 22 of 96 

 

ידי   על  הזוכה קטן מסכום הערבות,  המועצה  היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה  לבין הצעתו של 
הערבות   את  לחלט  רשאית  תהא  והמועצה  מראש,  ומוסכם  קבוע  פיצוי  הערבות  סכום  ישמש 
להשתתפות במכרז במלואה. למען הסר ספק, יובהר כי המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות  

ציע אחר במקום  במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מולהבטחת הצעת המציע  להשתתפות במכרז  
 הזוכה.  

מיום שהמציע יחתום   ימים  10ע אשר הצעתו התקבלה תוך  תשיב את הערבות ההצעה למצי  המזמינה 13.3
ו/או  על החו זה וימציא את כל המסמכים הנדרשים כאמור. המזמינה תיתן הודעה במכתב רשום 
ימים לאחר    60בתוך    והערבויות הבנקאיות תוחזרנה להם  שלא זכו במכרז,  ליתר המציעים  בדוא"ל 

 חתימת המזמינה על החוזה עם הזוכה במכרז. 

יום לאחר סיום    90  חזיק ברשותה את ערבות הכשיר השני,שומרת לעצמה את הזכות לה   המזמינה 13.4
הליכי המכרז, זאת למקרה שייווצר צורך להכריז על הכשיר השני כזוכה במכרז עקב ביטול זכייתו  

 של מציע אחר.  

חלוף    רשאיתהמכרזים    ועדת 13.5 לאחר  גם  לעיל,  כאמור  השני  הכשיר  בהצעת  ממועד    יום  90לבחור 
השני   הכשיר  הוכרז  הסכמתו.  את  לכך  נתן  השני  שהכשיר  ובלבד  הזוכה,  ההצעה  בדבר  ההחלטה 

 חלות על הזוכה. כזוכה, יחולו עליו כל ההוראות ה

 עיון בהצעה הזוכה  .14

 ת הקבלן הזוכה. על פי דין, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצע 14.1

ובמסמכי   14.2 המכרזים  ועדת  בפרוטוקול  לעיין  במכרז,  זכו  שלא  למציעים  תאפשר  המכרזים  ועדת 
 ההצעה הזוכה, כל זאת בהתאם להוראות הדין. 

רשאית    המזמינה במקרה של ערעור על הליכי המכרז, על ידי מי ממגישי ההצעות במכרז זה, תהיה   14.3
שיקול דעתה הבלעדי, והמציעים האחרים מאשרים    להמציא מסמכים של המציעים האחרים, על פי

 זאת מראש. 

 סודות מסחריים ו/או עסקיים  .15

)להלן   15.1 עסקיים  סודות  ו/או  מסחריים  סודות  כוללת  חלקה,  או  כולה  הצעתו,  כי  הסבור    – מציע 
החלקים הסודיים(, שלדעתו אין לאפשר בהם עיון למציעים האחרים במכרז, לאחר הכרזת ועדת  

 המכרזים על ההצעה הזוכה, ינהג כדלקמן: 

א'  נספח  גבי  על  במפורש  יציין  וחד    10-המציע  ברור  באופן  אותם  ויסמן  הסודיים  החלקים  מהם 
 משמעי. 

, אלא מטעמים מיוחדים  סודי  כחלק  ויחשב  לא  –המחיר  והצעת,  המציע  של   ניסיונו  פירוטכי    יודגש
 . ועפ"י שיקול דעת ועדת המכרזים

מציע שלא סימן את אותם חלקים סודיים בהצעתו, תראהו ועדת המכרזים כמי שהסכים ללא סייג   15.2
ויוכרז כזוכה במכרז. מציע שסימן בהצעתו את   למסירת הצעתו לעיון המציעים האחרים, במידה 

ים, תראהו ועדת המכרזים כמי שהסכים, ללא סייג, למסירת אותם חלקים שלא  אותם חלקים סודי
 זומנו כחלקים סודיים לעיון המציעים האחרים, במידה ויוכרז כזוכה במכרז.  

סימן המציע בהצעתו חלקים סודיים, יראוהו כמי שהסכים, ללא סייג, כי אותם חלקים אשר סומנו   15.3

ודיים גם בהצעותיהם של המשתתפים האחרים ולפיכך,  בהצעתו כחלקים סודיים מהווים חלקים ס
 מראש על זכות העיון בחלקים אלה של המציעים האחרים.   רתראהו ועדת המכרזים שמי שווית
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למען הסר ספק יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון כאמור נתון בלעדית לועדת המכרזים,   15.4
 אשר תפעל בעניין זה על פי הדין. 

שהתבקש 15.5 ועדת  ,  כסודיים  הגדירם  שהזוכה  הזוכה  בהצעת   המפורטים  בחלקים  עיון  כל  תאפשר 
  נסיבות   את  ההולם  זמן  פרק  בתוךהמכרזים למציע הזוכה להעביר נימוקים משפטיים מפורטים,  

  על   תודיע ,  הבקשה לסודיות  את   לדחות  המכרזים  ועדת  החליטה.   וטרם קבלת החלטה בנדון  העניין 
 .המבקש של לעיונו  החומר מסירת בטרם וכההז  למציע המכרזים ועדת כך

 המועצה רכוש   –מסמכי המכרז   .16

הצעות   הצעת  למטרת  למציעים  נמסרים  והם  הבלעדי,  וקניינה  המועצה  של  רכושה  הינם  המכרז  מסמכי 
למועצה, כאמור במכרז זה, ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם  

ויחזירם   הצעתו,  הגשת  למטרת  וזאת  למועצה  אלא  ההצעות  להגשת  האחרון  המועד  מאשר  יאוחר  בין  לא 
 שהגיש הצעה למועצה ובין אם לאו. 

  פומבי כרז  ן מרוף כל מסמכי המכרז, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה מצוייאת ההצעה בצ 
לא  , קומה ב' אצל מח' הרכש / קניין המועצה,   48ברח' הגליל    בתיבת המכרזיםידנית  ולהניח    3/2022מס'  

 )בצהרים(. 12:00עד השעה   8.2.2022יאוחר מיום 

 

 __________________________ 

 ליזי דלריצ'ה

 ראש המועצה 
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 לרכבים חשמליים   עמדות טעינה , התקנה והפעלה של אספקהל 3/2022 'מסמכרז פומבי  

 
 25 ........................................................................................... הצהרה על מעמד משפטי  1-נספח א'

 27 ......................................................................................................... הצהרת המציע  2נספח א' 

 29 ..................................................................................... ההצעה הכספית   -חלק ראשון 3נספח א'

 AC   ,DC ......................................................... 30חלק שני אמדני עלויות להקמת עמדות  3נספח א' 

 32 ............................................................................... נוסח כתב ערבות בנקאית להצעה   4-נספח א'

 33 ......................................................................................... תצהיר בדבר ניסיון המציע  5נספח א'

 35 ................................................................. אישור רואה חשבון לעניין איתנות פיננסית  6-נספח א'

 36 ................................................ 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 7-נספח א'

 37 ......................................................................................... תצהיר בדבר היעדר קרבה  8-נספח א'

 39 ..................................................................................... תצהיר בדבר היעדר הרשעות  9-נספח א'

 40 ................... תצהיר לעניין שמירה על הוראות חוק התחרות הכלכלית ואי תיאום מכרז  10-נספח א'

 41 ............................................................................................. עה חלקים חסויים בהצ  11נספח א'

 42 .............................................. הצהרה בדבר שמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים  – 12נספח א'

 43 .................................................... הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מחשב ברישיון בלבד  13נספח א' 

 44 ........................................................................................................ הסכם התקשרות –מסמך ב' 
 75 .......................................................................................................כתב ערבות ביצוע  1נספח ב' 

 76 ................................................ )א( להסכם  דרישות ביטוח לתקופת התחזוקה וההפעלה  2נספח ב' 

 80 ............................................................................................ אישור קיום ביטוחים  )ב'(2נספח ב' 

 81 .................................................................................. טבלת קנסות ופיצוים מוסכמים  3נספח ב' 

 82 .................................................... כתב התחייבות לשמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים  4נספח ב' 

 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת. ........................................................................... מבוטל  5נספח ב' 

 84 ......................................................................................................... מפרטים טכניים  -מסמך ג' 

 85 .................................................................................... מפת פריסה ראשונית מתוכננת  1נספח ג'

 86 ....................................................................................................................... מבוטל  2נספח ג'

 87 ....................................................................................................... הקמת העמדות  – 3נספח ג'

 90 .......................................................................................................תחזוקה ותפעול  – 4נספח ג'

 92 ............................................................................................... מענה טלפוני ודיגיטלי  –5נספח ג'

 94 .................................................................. מפרטי בסיס לסוגי עמדות ההטענה השונים  6נספח ג'
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 נספחים 

 על מעמד משפטי ה הצהר  1- נספח א'
 

 ן:במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי ולמלא את הפרטים בטבלאות שלה מציעעל ה

 מעמד משפטי  .1

 

 

 

 פרטים כלליים  .2

 

 במכרז  ציעשם המ

התאגידים, בהתאם  )יש לצרף תדפיס מרשם  
 במכרז( מציע שם ה לע  לסוג התאגיד,

 

  מספר תאגיד/ת.ז.

  כתובת

  טלפון 

  דואר אלקטרוני 

  שם איש קשר ותפקיד

  טל' נייד איש קשר 

  מס' עוסק מורשה

 

 : שמות בעלי זכות החתימה .3

 תפקיד מספר תעודת זהות שם משפחה  שם פרטי

    

    

 

 שמות השותפים )שותפות רשומה(  .4

 דוגמת חתימה  מספר תעודת זהות שם משפחה  שם פרטי

    

    

  חברה בע"מ   שותפות    אגודה

 שיתופית 

 

יש למלא  

 ג' -וטבלאות ב'  

ולצרף דו"ח  

מעודכן מרשם 

 החברות 

יש למלא  

- וטבלאות ב'  

 ג'

ולצרף דו"ח  

מעודכן מרשם 

 השותפויות 

יש למלא  

 ג' -וטבלאות ב'  

ולצרף דו"ח  

מעודכן מרשם 

האגודות  

 השיתופיות 

 



 

Page 26 of 96 

 

    

    

    

 

 שם המנהל המוצע מטעם המציע _____________________  .5

 ניסיון המנהל המוצע )לרבות וותק אצל המציע(: שם ו

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 ___________________________________________ ____________________________

 ____________ 

יובהר שאין לרשום את מנכ"ל המציע    -, רשימת פרויקטים שניהל  והמלצות)יש לצרף קו"ח עדכניים

 ( כמנהל פרויקט /מנהל מוצע

 המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים.   אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו על מעמדנו. 6

 

       

 חתימה    תאריך   שם משפחה   שם פרטי 

       

 חתימה    תאריך   שם משפחה   שם פרטי 

       

 חתימה    תאריך   שם משפחה   שם פרטי 

 

 

 רו"ח /ו"דאישור ע  3

 

אני הח"מ, _______________________, עו"ד/רו"ח, מאמת/ת בזאת את חתימות מורשי החתימה של  

]התאגיד[ לכל דבר  __________  _________ ומאשר/ת כי חתימתם מחייבת את ______  תאגיד הנ"לה

 ועניין. 

 

   

 חתימה + חותמת   תאריך 
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 הצהרת המציע 2 נספח א'
 לכבוד 

 מועצה מקומית גני תקווה 

 "( המזמינה )להלן: "

 נ.,ג.א.

 

שצורפו ובין שלא צורפו, ולאחר שהבנו את כל האמור במסמכים , בין  מכרזלאחר שקראנו בעיון ובחנו את כל מסמכי ה

 להלן הצעתנו:   הנ"ל.

 כללי   .1

במלואם  אותם  ם  ימקבלו  ואנ  נוידועים ל   במסמכי המכרזכל הפרטים המופיעים    בזאת כי  יםמצהיר  חנואנ .1.1

 ללא סייג. 

מתאימים וראויים,    נו אותםאת כל התנאים הכרוכים במתן השירותים ומצא  נוהצעה זו מוצעת לאחר שבדק  .1.2

 התאמה אחרת. -הבנה, פגם או אי- אי ו/או דרישה בקשר עםטענה תביעה ו/או  בזאת על כל  יםמוותר  וואנ

ביותר על פי כל ההוראות    ברמה ובטיב הגבוהיםהשירותים  בצע את  נתזכה,    נואם הצעת  ,כי  יםמצהיר   חנואנ .1.3

 השירותים ולשביעות הרצון המלאה של המזמינה.   וההנחיות לביצוע

ידע ואמצעים    נו ניסיון, ידע ומומחיות בביצוע השירותים הנדרשים וברשות  י בעל   אנו כי    ים מצהיר  חנואנ .1.4

 . מכרזכנדרש בהתאם לכל דרישות הוטובין 

שות הטכניות, מבית  עמדות הטעינה המוצעות במסגרת הצעתנו הינן עמדות טעינה העומדות בכלל הדרי .1.5

 היצרנים המפורטים להלן :

__, מתוצרת  ____ ___מק"ט  _____, דגם ___ להתקנה בשטח פתוח  (AC)ציבוריות  עמדות טעינה   .1.5.1

________________ ; 

( להתקנה על קיר )בתוך חניון(, דגם______ מק"ט______, מתוצרת  ACעמדות טעינה ציבוריות ) .1.5.2

____________; 

טעינה   .1.5.3 )ציבוריות  עמדות  _______DCמהירות  דגם   )   ______ מתוצרת  מק"ט   ,___

________________ ; 

 ;_________________עמדות טעינה פרטיות דגם ______________ מתוצרת   .1.5.4

 מערכת לניהול עמדות טעינה מתוצרת __________________________.   .1.5.5

 . "("המערכות או ת"המערכות המוצעו)להלן: "  

 המציג בפירוט את מבנה מערכת הניהול המוצעת, תוך התייחסות לנושאים הבאים:    מסמך  להצעתינו  ףמצור .1.6

 ותרשימי זרימה.   (סכמה)לרבות אופן פעולתה  (ארכיטקטורה)מבנה המערכת  .1.6.1

 , מרמת המטען הבודד ועד לרשת מטענים.  Off lineוגם  On lineשליטת מערכת הניהול גם  .1.6.2

 פעולות הניתנות לביצוע באמצעות היישומון הסלולארי בו משתמש הצרכן.   .1.6.3

   (Master\Slaveהתייחסות לתצורת )מגבלת המטענים המנוהלים באתר אחד  .1.6.4

 כיצד תתבצע תעבורת המידע על גבי הרשת.   .1.6.5

פתיחות המערכת לשדרוגים והרחבות. נגישות לבית התוכנה אשר פיתח את המערכת. תהליך איפיון   .1.6.6

ופיתוח מודולים חדשים למערכת. זהות ומיקום בית התוכנה ויכולתו ומהירותו לספק שירות למציע  

 במקרה של צורך בפיתוחים, שדרוגים או הרחבות למערכת. 

 מדיניות אבטחת המידע.   .1.6.7

 ירות, התחזוקה, אחזקה מונעת, טיפול בתקלות והדרכה.  פירוט מערך הש  .1.6.8
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נותן   .1.6.9 ו/או  הלקוחות  שירות  מוקד  ו/או  במכרז  המוצעות  המערכות  יצרן/יצרני  מאת  אישורים 

במכרז   הצעות  להגשת  האחרון  למועד  מוקדם  במועד  נחתמו  אשר  )יבואן(   המקומי  האחריות 

רף לתצהיר זה ומהווה חלק בלתי נפרד  והכוללים התייחסות לנושא האחריות והשירות ללקוח, מצו

 הימנו. 

מערכת טעינה  שונים. כמו כן ניתן להציע    םמבית יצרני  AC/DCמערכות  ניתן להציע  למען הסר ספק,   .1.6.10

 . חשמלית, המורכבת מעמדות טעינה מבית יצרן אחד, ומערכת ניהול ממוחשבת מבית יצרן אחר

והיא  ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון,-חוזרת ובלתי- בלתי,  היא  להלן   2.1בנספח א'  כמפורט    תנו הצע .1.6.11

 . "(הצעת המחיר)להלן: " כאמור לעיל נותוקפה ומחייבת אותבעומדת 

 הצהרת המציע  .2

ולמשך שלושה  החל ממועד מסירתה,    והצעה זו, על כל פרטיה, מרכיביה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייבנ  .2.1

בדבר הארכת תקופת    האם תימסר לי הודע  אלא  זה,חודשים לאחר המועד האחרון להגשת הצעות במכרז  

 ההצעה כאמור. 

שלא לבחור כל הצעה    להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט   ת רשאי  המזמינהכי  נו  ידוע ל .2.2

 . לה והכל במטרה להבטיח את מירב היתרונות ,שהיא

הודעה בדבר    נווכל עוד לא נמסרה ל  מזמינה,כי בחירת ההצעה הזוכה טעונה החלטה בכתב של ה  נו ידוע ל .2.3

 . נומחויבות כלפי כל מזמינההחלטה כאמור לא מוטלת על ה

בגין הובלת, הקמת, התקנת, הפעלת    לרבות    העלויות  לכי הצעת המחיר הינה סופית וכוללת את כל  ידוע לנו .2.4

, יישור  צבת עמדות הטעינה, לפי הצורךאתרי הקמת המערכת לצורך הואחזקת המערכות, לרבות הכשרת  

וכן   וכיו"ב,  הפרעות  מניעת  העבודות,  ביצוע  בזמן  גידורם  ותמרור,  שילוט  סלילתם,  הידוקם,  השטחים, 

השגת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז והסכם  עלויות  

תשתית  לרבותההתקשרות,   בעבודות  הכרוכות  הטעינה  וחשמל  עלויות  עמדות  הקמת  טרם    שידרשו 

 .  , הכל כמפורט בהסכם ההקשרותוהעלויות הכרוכות בחיבור מוני החשמל

 . , זו חתימתנו ותוכן תצהיר זה אמתאנחנו מצהירים כי זהו שמנו  .2.5

 ___ ___ __________ _________________________:המצהירשמות ומספרי הזיהוי של   .2.6

 _____________________ _____טלפון:__ ____ ________________________כתובת:

 _______ _______ תאריך: ___________________ חתימה מלאה: ________________ 

 

 אימות עו"ד 

_____________  אני הח"מ ___________________________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום  

ו   ,_______________ ת.ז.   ,________________ ה"ה  בפני  ת.ז. -הופיעו   ,______________________

_________________________ המציע   לחייב את תאגיד  בחתימתם  _____________________, המורשים 

בהתאם להוראות תקנון התאגיד ובהתאם לכל דין; ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר   3/2022מס'  מכרז פומבי  ב

את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשו כן, אישרו בפני את תוכן תצהירם לעיל בחתמם 

 עליו בפני. 

   

 חתימה + חותמת   תאריך 
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   ההצעה הכספית   - חלק ראשון 3נספח א'
 

אני הח"מ, לאחר שקראתי, עיינתי ובדקתי את כלל מסמכי המכרז והוראותיו, בין אם צורפו ובין אם לאו, מתחייב  

 כדלקמן:   בתעריפים ועלויותבזה לבצע את העבודות נשוא המכרז, 

 במילים   בספרות / אחוזים   סעיף  #

ציבורית    תעריף 1 הטענה  לעמדת  כללי    ACטעינה 

(P1  כולל מע"מ לקו"טש בש"ח ) 

  

 DCתעריף טעינה כללי לעמדת הטענה ציבורית  2

(P2  כולל מע"מ לקוט"ש בש"ח ) 

  

 מהטענות  למזמינה תגמולים 3

(P3)   באחוזים 

  

 הרשות המקומית הנחות להטענה לתושב/ת  4

(P4 באחוזים ) 

  

מקומי   5 לעסק  להטענה  הרשות  בשטחי  הנחות 

   המקומית

(P5 באחוזים ) 

  

לרכבי   6 להטענה  התאגידים    הרשותהנחות  ו/או 

 (  באחוזיםP6) המוניציפליים

  

  ACעלות עמדת הטענה ציבורית   7

(P7 סה"כ פאושלי בש"ח כולל מע"מ ) 

  

  DCעלות עמדת הטענה ציבורית   8

(P8"סה ) פאושלי בש"ח כולל מע"מ  כ 

  

 עלות עמדה פרטית   9

(P9  בש"ח כולל מע"מ פאושלי כולל התקנה ) 

  

( באחוזים )מתוך  p10דמי ניהול עמדה חודשיים )  10

 עלות העמדה( פאושלי כולל מע"מ 

  

 

 הערות 

 ₪ )שקל וחצי( לקוט"ש   1.5הינו   AC, מחיר המקסימום לתעריף הטעינה בעמדת P1, 1סעיף  .1

 ₪ )שני שקלים( לקוט"ש   2הינוי  DC, מחיר המקסימום לתעריף הטעיננה בעמדת  P2, 2סעיף  .2

  )עשרה אחוזים(. 10%-לא יפחת מ למזמינההמוצעת  התגמולים  שיעור  , P3, 3סעיף  .3

  .ברשותמשיעורי הנחה לעסק  יותר יםגבוה יהיו  הרשות י, שיעורי הנחה לתושבP4, 4סעיף  .4

משיעורי ההנחה    יפחתו   לא  המוניציפליים ו/או התאגידים    הרשותהנחות להטענה לרכבי  שיעורי  ,  P6,  6סעיף   .5

 . הרשותלתושבי  

 . ( יהיו תואמים לאמדן עלויות הקמת עמדת הטענה המצורף בנספח א' חלק שלישיP7) 8וסעיף   (P7) 7סעיף  .6

₪ )ששת אלפים    6,000(, מחיר המקסימום לעמדת הטענה פרטית פאושלי כולל התקנה ומע"מ הינו  P8, )9סעיף   .7

מעלות העמדה הפרטית לטובת    10%עלות עמדה פרטית, על המציע לכלול תמלוגים בגובה    -9יובהר כי ברכיב  ₪(  

 המזמינה. 

 ניהול , ביטוח, תחזוקה, גביה, מוקד וכו'   -. דמי ניהול כוללים הכל 1%( מקסימום  p10) 10סעיף  .8
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 AC   ,DCאמדני עלויות להקמת עמדות  שניחלק  3נספח א'  
 , שני שקעים  (AC)  ציבורית ת הטענה עלויות להקמת עמד אומדן .1

 

 סה"כ  כמות  מחיר יחידה  יחידה  ר תיאו #

1 

חפירת תעלות צנרת וכבלי  

של   באורך  להזנה  חשמל 

 מ'  25-כ

מ' עבודה   1

 קומפלט 

 

 
25  

 שוחות מעבר  2הצבת  2
שוחה   1

 קומפלט 
 2  

3 

עמוד הטעינה   יסוד, הצבת 

וביצוע הארקת מתקן כולל  

 אלקטרודות ושוחה 

  1  קומפלט 

4 

המדרכה/   מצב  החזרת 

ציבורי   שטח  כביש/ 

 (. מ"ר  15-)כ לקדמותו 

עבודה   "רמ 1

 קומפלט 
 15  

5 
לוח   והתקנת  אספקה 

 חשמל להזנת העמדות. 
  1  קומפלט 

  1  קומפלט  עלות עמדה  6

7 
החשמליות  החניות    צביעת 

 כולל אבן שפה, שתי חניות  
  1  קומפלט 

  1  קומפלט   שלט + עמוד   8

9 
הקמת ארון חלוקה הכנה  

 למונה חברת חשמל 
  1  קומפלט 

10 
רכב   פגיעת  מפני  הגנות 

 )עמודים או טבעות( 
  1  קומפלט  

     מ "סה"כ לפני מע

     ( P7מ )"סה"כ כולל מע 
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 ( DC ת הטענה ציבורית מהירה )אומדן עלויות להקמת עמד .2

 

 יחידה  ר תיאו #
 מחיר יחידה 

 )לא כולל מעמ( 

 כמות 
 סה"כ  

1 
וכבלי   צנרת  תעלות  חפירת 

 מ'  25- חשמל להזנה באורך של כ

מ' עבודה   1

 קומפלט 

 

 
25  

 שוחות מעבר  2הצבת  2
שוחה   1

 קומפלט 
 2  

3 

הטעינה   עמוד  הצבת  יסוד, 

כולל   מתקן  הארקת  וביצוע 

 אלקטרודות ושוחה 

  1  קומפלט 

4 

כביש/   המדרכה/  מצב  החזרת 

לקדמותו ציבורי    15-)כ  שטח 

 (.מ"ר

עבודה   מ"ר 1

 קומפלט 
 15  

5 
חשמל   לוח  והתקנת  אספקה 

 להזנת העמדות.
  1  קומפלט 

  1  קומפלט  עלות עמדה  6

7 
כולל   החשמליות  החניות  צביעת 

 אבן שפה, שתי חניות 
  1  קומפלט 

  1  קומפלט   שלט + עמוד   8

9 
הקמת ארון חלוקה הכנה למונה  

 חברת חשמל 
  1  קומפלט 

10 
)עמודים  רכב  פגיעת  מפני  הגנות 

 או טבעות( 
   1  קומפלט  

     מ "סה"כ לפני מע

     ( P8סה"כ כולל מע"מ )

 

 :מודגש .3

 הכמויות היא עבור ביצוע בשטחים ציבוריים בהתקנה ממוצעת צפויה. הערכת  .3.1

  .כל המחירים לא כוללים מע"מ .3.2

המחירים בכל סעיף הם בשיטת "קומפלט", וכוללים את כל העבודות והעלויות הכרוכות בביצועו   .3.3

  המלא של הסעיף, לרבות עבודות נלוות )גם אם לא צוינו בסעיף במפורש(. המחיר הכולל מהווה את

המחיר המלא והסופי להתקנתה של עמדה ע"פ דרישות המכרז, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת  

 תשלום בגין ובקשר עם כך.  

הצביעה של החניה מתייחסת לשטח החניה הקרקעי, האספלט ו/או האבן המשתלבת לפי אישור   .3.4

   .המזמינהע"י  )גוון צבע ותצורת סימון סמליל כולל אישור גלופה( גרפיקה 

וונה בארון חלוקה היא הקמת ארון לפי דרישות חברת חשמל במיקום בו נדרש מונה חשמל לשם  הכ .3.5

  . ככל ונדרש חיבור הזנה של חברת חשמל בקו הבינוי הקרוב לעמדת הטעינה
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 להצעה  נוסח כתב ערבות בנקאית 4- נספח א'
 

            לכבוד 

 מועצה מקומית גני תקווה 

 

 א.ג.נ,

 להצעה בנקאיתרבות ענדון: ה

 

אנו ערבים בזה כלפיכם  "( )להלן: "המבקש ח.פ./ח.צ. _____________ ל פי בקשת __________________  ע .1

)להלן: "סכום הערבות"(,    כולל מע"מ  שקלים חדשים(  חמישים אלף   ש"ח )  50,000כום  עד לסך של  לסילוק כל ס

לרבות לשם  לאספקה התקנה והפעלה של עמדות טעינה    3/2022  בקשר להשתתפותו של המבקש במכרז פומבי  

הבטחת מלוי איזה מקרב התחייבויותיו של המבקש על פי מסמכי המכרז ו/או ההצעה של המבקש ו/או על פי  

  קש.ביניכם לבין המב –אם ייחתם  – החוזה  שייחתם בעקבותיו 

עם דרישתכם הראשונה מאתנו  ימי עבודה    5תוך    ,אנו מתחייבים בזאת לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות .2

ומבלי   ו/או להוכיח את דרישתכם באופן כלשהו  ו/או לנמק  זו, מבלי להטיל עליכם חובה לבסס  וחלף ערבות 

 שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.

ש מאתנו את התשלום של סכום הערבות או כל חלק ממנו בדרישה אחת או במספר  אתם תהיו רשאים לדרו .3

 דרישות ואנו מתחייבים למלא דרישותיכם, ובלבד שסך כל דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות. 

 רבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ע .4

 לא תענה. תאריך זה שתגיע אלינו אחרי  רישהד____________.    לתאריךרבות זו תישאר בתוקפה עד ע .5

 רבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ע .6

 דרישה למימוש הערבות תופנה לסניף הבנק בכתובת:_______________  .7

 

 כבוד רב, ב

 

 חתימת הבנק: _________________     תאריך :____________ 

 

 

 

 מנוסח הערבות( הערות )שאינן חלק    

מלבד המקומות   שינויים  וללא  השמטות  ללא,  תוספות  ללא   דלעיל  בנוסח  תוגש  הערבות •

 שיש למלא. 

 כל סטייה מנוסח הערבות דלעיל עלולה להביא לפסילת ההצעה  •
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 תצהיר בדבר ניסיון המציע  5'ספח אנ
 

___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת אני הח"מ _____________________, בעל/ת ת.ז.  
 וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

הנני מוסמך/כת לחתום על תצהיר זה בשם ____________________ ח.פ./ח.צ/. ______________, המציע   .1
פומבי   במכרז  חשמליים  לאס   3/2022________________  לרכבים  טעינה  עמדות  של  והפעלה  הקמה  פקה 

 "( .המכרז " -" והמציע)להלן: "
, וכן מערכת DCוהן מסוג    ACעמדות הטעינה המוצעות במסגרת הצעת המציע, הן מסוג  הנני מצהיר כי המציע   .2

הצהרת והצעת המציע עומדות בכלל הדרישות המפורטות במסמכי    –  2הניהול המוצעת, כפי שיפורט בנספח א'
 המכרז, בהסכם ההתקשרות )מסמך ב'( ובכלל המפרטים הטכניים, על נספחיהם.  

או    עמדות ציבוריות  40( ציבוריות בהיקף של  ACלמציע ניסיון מוכח בהקמה, ניהול ותפעול של עמדות טעינה ) .3
חודשים    3-, וזאת לתקופה שלא תפחת מ ר אחד יחד עם כלל העמדות()במצטבר, מספר אתרים ו/או אתשקעים    80

 . לכל עמדה מוצגת
( ציבוריות וגם במכירת חשמל באופן  DC)  מהירה  למציע ניסיון מוכח בהקמה, ניהול ותפעול של עמדות טעינה .4

בארץ מלא,  בחו"ל  ציבורי  שמיום  או  בתקופה  של  ___________,  ועד  __________  ,    טעינה  עמדתבהיקף 
 אחת לפחות.    ( ציבוריותDC) מהירה
 . הטענה מנוהלת, בתשלום של רכבים חשמליים בעמדה ציבורית – " מכירת חשמל באופן ציבורי מלא"
( חודשים לכל הפחות , בכל אתר, מרגע חיבור העמדות לרשת החשמל  3הפעלה במשך שלושה ) ":הפעלה"

 . 24/7רות לקוחות באמצעות מוקד הפעיל לרבות מכירת חשמל מלאה, גביית תשלומים ומתן שי
   .לקהל הרחבבהם קיימת נגישות  חניונים או חניות בצידי הרחוב,  ":אתרים ציבוריים "
 " :  עמדות טעינה המותקנות באתרים ציבוריים.   עמדות טעינה ציבוריות"

ביצוע פרויקט פריסה וניהול  ( מזמינים ציבוריים, לפחות, לצורך  3)  שלושהלמציע ניסיון מוכח בהתקשרות מול   .5
 של עמדות טעינה חשמליות. 

 " הסכם למול מזמין ציבורי וגם סיום הקמת עמדת טעינה אחת לפחות בשטח המזמין.  התקשרות"
 . בלבד" עיר או מועצה מקומית או מועצה אזורית רשות מקומית"
ציבוריים" מקומיות  –"  מזמינים  בישראל    מוניציפלייםתאגידים  ו/או    רשויות  מקומיות  רשויות  בעבור 

וגם למול הרשות המקומית    מוניציפלי  יובהר כי רשות מקומית אשר בה פועל המציע גם למול תאגיד   .  בלבד
 עצמה תחשב כרשות אחת יחידה.  

 DCו/או   AC" עמדות הטענה ציבוריות עמדות טעינה חשמליות"
בנספח    יםמופיע  אלואשר בוצעו על ידי המציע והמעידים על עמידתו בתנאי סף    וההתקשרויות   פירוט הפרויקטים .6

המצורף לנספח זה, בצירוף אסמכתאות מאת הלקוחות שקיבלו את השירותים, ומהווה חלק בלתי  חלק שני ,    4א'
טעינה  כמות עמדות ה, וכן  מועד התקנה ומועד הפעלה פרטי  נפרד הימנו. יודגש כי על כל האסמכתאות לכלול את  

 .באתר
 :  לניסיון המציעריכוז הפרטים באשר   .7

 _______________  ACסה"כ כמות עמדות ציבוריות המציע התקין  .7.1
 _______________  DCסה"כ כמות עמדות ציבוריות המציע התקין  .7.2
 _ __________   (רשויותמזמינים ציבוריים ) סה"כ כמות המציע עבד ועובד למול  .7.3
 זמינות ברשת ההטענה אשר המציע שייך אליה _____________ סה"כ כמות עמדות הטענה  .7.4
 סה"כ כמות היישובים בהם קיימת עמדת הטענה השייכת לרשת ההטענה של המציע ___________  .7.5

 :  מזמינים ציבוריים  פירוט .8

מזמין   # שם 

 ציבורי  

סוג עמדה ציבורית  

AC/DC 

כמות  

 עמדות  

כמות  

 שקעים  

הפעלה   תקופת 

 )כולל מועד הפעלה(

קשר שם,    -איש 

 תפקיד וטלפון 

1       

2       

3       

 

 והמלצות.  חובה לצרף אסמכתאות מאת מזמיני העבודות  •
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 מובהר כי המידע שיוצג בנספח זה ישמש לצורך בחינת עמידה בתנאי סף והן לצורך ניקוד איכות  •

 . ניתן לצרף טבלאות נוספות לפי הצורך •

על קבלן המשנה לחתום על תצהיר נפרד ולצרף את פרטי קבלן   הקבלן משנבמידה והניסיון ניתן באמצעות   •

 המשנה  

יודגש כי על כל האסמכתאות לכלול את: מועד התקנה ומועד הפעלה וכן את כמות עמדות הטעינה באתר,   •

 , שם ותפקיד נציג המזמין   המוניציפלישם הרשות המקומית ו/או התאגיד 

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.   .9
 
 

   
 חתימת המצהיר   שם ותפקיד נציג המזמין 

 
 
 

 אימות עו"ד 
הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני, במשרדי שברחוב _______________________, מר/גב' 

  ____________ שמספרה   ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה  מטעם ___________________,  חתימה  מורשה 
את האמת שאם לא כן    ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר  ______________, ח.פ. ___________ )"המציע"( 

בפני.  עליה  וחתם/מה  זו  הצהרתו/ה  נכונות  את  אישר/ה  בחוק,  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה                                                                                     יהיה/תהיה 
 עו"ד           ______________________ 
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 לעניין איתנות פיננסית   חשבוןאה  אישור רו 6- נספח א'
 ]ניתן להגיש ע"ג דף לוגו של רואה החשבון[ 

 כבוד ל

 מועצה מקומית גני תקווה 

  

 .,    א.ג.נ

 בדבר מחזור הכנסות רואה חשבון של המציע אישורהנדון: 

 ובדבר קיום או העדר פסקת הפניית תשומת לב בעניין העסק החי בחוות דעת רואה חשבון מבקר

 

" )להלן:   ___________ של  החשבון  וכרואי  הצעה המציע לבקשתכם  הגשת  לשם  זה  מכתבנו  הגשת  ולצרכי   ,)"

בזה ולצרכים אלה בלבד הנני לאשר לרכב חשמלי עמדות הטענה ניהול אספקה ותפעול ל  3/2022במכרז  להשתתפות 

 כלהלן: 

 

מחזור  כי  לאשר    הריני  2020-ו   2019,  2018  בדצמבר  31בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לימים   .10

, כמפורט  שקלים חדשים(  מיליון  9)במילים:    ש"ח   9,000,000על     בכל שנה, ללא מע"מ, עולה  הכנסות החברה

 להלן:     

  ₪ __________  2018בשנת  .10.1

  ₪ __________  2019בשנת  .10.2

    ₪ __________  2020בשנת  .10.3

 

כוללת פסקת  לעיל    1של המציע לכל אחת מהשנים האמורות בסעיף  חוות דעתנו על הדוחות הכספיים   .11 אינה 

הפניית תשומת לב לגילוי במסגרת הביאורים לדוחות הכספיים בדבר גורמים שהעלו ספקות משמעותיים לגבי  

של לשכת רואי    570אל(  בתקן ביקורת )ישר 17-18בהתאם לסעיפים    כעסק חי  סיכויי החברה להמשיך בפעילותה 

 . החשבון בישראל בדבר "העסק החי"

 

 

 

 

   

 רו"ח  חתימת ושם   תאריך 
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 1976-, תשל"ו תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 7- נספח א'
 

_________________, ה ו  אנ ת.ז.   ,_________________  ,_________________ ח"מ 
 בחוק הקבועים לעונשים ייםצפו היה נ  האמת וכי את להצהירינו  על כי נושהוזהר _________________, לאחר  

 : כדלקמן בזאת יםמצהיר ן,כ עשהנ לא באם
אנחנו 1 כ .  כ- משמשים  ]תפקיד[,  ב_______ - ______________________  ]תפקיד[,   _______________-
 _________________________ ]שם המציע[. _
 המציע.  מטעם זה תצהיר מוסמכים לתת . אנחנו2
 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן . יש3

 ;***עבירות משתי ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל  או  המציע/החבר במציע 
 האחרון להגשת  במועד  עבירות***, אך משתי ביותר  **הורשעו אליו *זיקה בעל  או המציע/החבר במציע 

 .האחרונה ההרשעה  ממועד לפחות אחת שנה חלפה למכרז ההצעות
 .1976- ציבוריים, תשל"ו גופים עסקאות ב )א( לחוק 2בסעיף  כהגדרתו - זיקה" "בעל* 

 . 31.10.02יום   לאחר שנעברה  בעבירה חלוט דין בפסק הורשע -** "הורשע" 
 העסקה )איסור עובדים זרים חוק לפי  , או עבירה1987-מינימום, תשמ"ז שכר חוק לפי  עבירה" - *** "עבירה

 לחוק 2 בסעיף  כהגדרתו שירות לקבלת  עסקאות . ולעניין 1991-הוגנים(, תשנ"א תנאים  והבטחת כדין שלא
תשע"ב של  האכיפה להגברת העבודה,  עבירה2011- דיני  גם  בתוספת   המנויות החיקוקים הוראות על , 

 .חוק לאותו השלישית
 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן . יש4

)להלן: "חוק שוויון    1998-מוגבלות, תשנ"ח עם לאנשים  זכויות שוויון לחוק  9 סעיף  הוראות   - א'   חלופה   
 זכויות"( אינן חלות על המציע.

 .מקיים אותן והוא המציע על חלות זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות  -ב'  חלופה 
 :להלן המשנה הרלוונטיות בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל  4 ב' בסעיף החלופה את שסימן . למציע5

 .עובדים  100- מ פחות מעסיק  המציע  -( 1חלופה )
(  הרווחה העבודה למנכ"ל משרד לפנות מתחייב לפחות, והוא עובדים 100 מעסיק המציע  -(  2חלופה 
 לשם - הצורך זכויות" ובמידת שווין לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם  החברתיים והשירותים

משרד לפנות בעבר התחייב שהמציע במקרה  .ליישומן בקשר הנחיות קבלת הרווחה   העבודה  למנכ"ל 
 כאמור התחייב הוא  התקשרות שלגביה  עמו לעיל, ונעשתה ( 2חלופה ) הוראות  לפי החברתיים  והשירותים

 לחוק 9 סעיף  לפי חובותיו  ליישום  הנחיות  קיבל  ואם  ,ממנו כנדרש פנה  כי מצהיר הוא  -(  2חלופה ) באותה 
 .פעל ליישומן גם זכויות, הוא  שוויון

דה המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבו   -לעיל    5( בסעיף  2. למציע שסימן את החלופה )6
)ככל שתהיה התקשרות    המזמין( ימים ממועד התקשרותו עם  30ים )והרווחה והשירותים החברתיים בתוך שלוש

 כאמור(. 
 . אנחנו מצהירים כי זהו שמנו, זו חתימתנו ותוכן תצהיר זה אמת. 7

 _________________ 
 )חתימת המצהיר/ים( 

 

 אימות עו"ד

___________________________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום _____________  אני הח"מ  

ו   ,_______________ ת.ז.   ,________________ ה"ה  בפני  ת.ז. -הופיעו   ,______________________

_________________________ המציע   לחייב את תאגיד  בחתימתם  _____________________, המורשים 

מס'  ב פומבי  עליהם   00/2021מכרז  כי  שהזהרתיהם  ולאחר  דין;  לכל  ובהתאם  התאגיד  תקנון  להוראות  בהתאם 

להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשו כן, אישרו בפני את תוכן תצהירם לעיל 

 בחתמם עליו בפני. 

   

 שם מלא + חתימה   תאריך 
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 לעובד או חבר מועצה  בדבר היעדר קרבהתצהיר  8- נספח א'
         לכבוד: 

   מועצה מקומית גני תקווה

 

 לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:   ההביאהמועצה המקומית גני תקווה הנני מצהיר בזאת כי . 1

 א )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף 

שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או  ,תאגיד"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או 
בן זוג, הורה, בן או    -שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם העירייה; לענין זה, "קרוב"  

 בת, אח או אחות." 

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

חבר מועצה או קרובו או   -"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה"   
 ()ב((." 5)1- ()ב( ו1)1תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 נוסח חדש( הקובע כי:  )א( לפקודת העיריות ) 174סעיף 

זוגו או שותפו או סוכנו,  -"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן
                     בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."

 הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: עם המועצה, , ומאחר שאני מבקש להתקשר בחוזה . בהתאם לכך2

 : אינני נמנה על אחד מאלה .א

 גני תקווה. ה המקומיתה מועצ/של חבר (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות)קרוב משפחה  (1

 גני תקווה. ה המקומיתסוכנו או שותפו של חבר מועצ (2

 מועצה מקומית גני תקווה.בן זוגו של עובד  (3

 מועצה המקומית גני תקווה.סוכנו או שותפו של עובד  (4

ואף   ,לעיל חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו(  2) -(1)אגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה  ת (5

 .לעיל מנהל או עובד אחראי בתאגיד(  2)–(1)אחד מהמנויים בסעיפי משנה 

האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין  לעיל    המועצות/ת העיריות  הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקוד .ב

לגבי איסור על התקשרות בחוזה בדין  לעיל וכן את ההוראות הקבועות    1הרשות לבין חבר מועצה כאמור בסעיף  

לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על    1שבין הרשות לבין אחד המנויים בסעיף  

לביטול על ידי  ניתן יהיה  כאמור לעיל, החוזה  הדין  ה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות  הוראות הפקוד

חייבת להחזיר את מה שקיבלה על  המועצה  על פי החלטתה או על פי החלטת השר ומשבוטל לא תהיה  המועצה  

 . פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה

נוי כלשהו בכל הקשור להצהרתי כאמור בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שי . ג

 . להודיע על כך לרשות מיד עם קרות השינוי

תהיה רשאי לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי המועצה  ידוע לי כי ועדת המכרזים של   .ד

 לא נכונה.  הצהרה

 הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל  .ה

 

 אימות עו"ד  
אני הח"מ ___________________________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום _____________ הופיעו בפני 

______________________, ת.ז. _____________________, -ה"ה ________________, ת.ז. _______________, ו
בהתאם להוראות    00/2021_ המציע במכרז פומבי מס'  המורשים בחתימתם לחייב את תאגיד ________________________ 

תקנון התאגיד ובהתאם לכל דין; ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק  
 באם לא יעשו כן, אישרו בפני את תוכן תצהירם לעיל בחתמם עליו בפני. 

 

     

 תאריך   חתימת המציע  שם המציע 

   
 שם מלא + חתימה   תאריך 
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 תצהיר בדבר היעדר הרשעות  9- א'נספח 
 

מר/גב   הח"מ  נושא אני   _________  ,_________\  ______________ מס'_______________,  ת"ז  ת 
לאחר שהוזהרתי  "(,  המשתתף"- מורשה/מורשי החתימה מטעם ____________ מס’ זיהוי/ח.פ._________)להלן

ת \ ה ומתחייב\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
 בזאת ובכתב כדלקמן:   

 
בת .1 זה  תצהיר  על  ________________לחתום  ידי  על  כדין  למכרז  הוסמכתי  להצעה  להלן:     3/2022מיכה   (

 "המכרז"(. 
 המשתתף לא הורשע:  .2

בעבירה שהיא פשע ו/או בעבירה שיש עמה קלון או כרוכה באלימות או בעבירת מרמה או בעבירה של מתן   .2.1
שוחד או בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע, למעט הרשעות שהתיישנו או נמחקו בהתאם לסעיפים  

   .1981-)בהתאמה( לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א 20 – 19
; פקודת מס הכנסה ; פקודת המכס; חוק  1952-בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, התשי"ב .2.2

  393עד    383,  297עד    290; סעיפים  1978- ; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח1975-מס ערך מוסף, התשל"ו 
המרשם הפלילי    , למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק1977-לחוק העונשין, התשל"ז 438עד  414-ו

 .  1981-ותקנת השבים, התשמ"א 
 או )מחק את המיותר( 

העבירות  .2.3 לביצוע  בחשד  בעבר  הורשע   הבאות:  המשתתף 
העבירות  ____________________________________________ מתוך  לפרט  )יש   _______

 המנויות לעיל( 
ו/או שיהיה קיים אודות המשתתף    הואיל וכך אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים  .3

 .  1981-במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א
 עם הזוכה במכרז שבנדון.   המזמינההסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של  .4

 
   

 תאריך   שם, חתימה וחותמת המשתתף
 אימות עו"ד ליחיד 

מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני, במשרדי שברחוב _______________________, מר/גב' הנני  
כי   ולאחר שהזהרתיו/ה  ת.ז. שמספרה  ____________   ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה   ,___________________

את נכונות הצהרתו/ה    עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה
 זו וחתם/מה עליה בפני. 

 אימות עו"ד לתאגיד 
אני הח"מ ___________________________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום _____________  

ו   ,_______________ ת.ז.   ,________________ ה"ה  בפני  ת.ז. -הופיעו   ,______________________
_________________________ המציע  __________________ לחייב את תאגיד  בחתימתם  ___, המורשים 

מס'  ב פומבי  עליהם   00/2021מכרז  כי  שהזהרתיהם  ולאחר  דין;  לכל  ובהתאם  התאגיד  תקנון  להוראות  בהתאם 
להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשו כן, אישרו בפני את תוכן תצהירם לעיל 

 בחתמם עליו בפני. 
 

   
 שם מלא + חתימה   תאריך 
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 ואי תיאום מכרז  התחרות הכלכליתתצהיר לעניין שמירה על הוראות חוק  10- נספח א'
 

אני הח"מ ______________, מספר ת"ז ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב כדלקמן:  

נו .1 )להלן:    3/2022במכרז פומבי  המציע  _______ ]שם התאגיד[  __________________תן תצהיר זה בשם _____אני 
 המכרז"(. ו" " "המציע"

 אני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.   .2
אני מצהיר כי המציע, נושאי משרה בו, מנהליו, עובדיו, המחזיקים בו או אדם אחר מטעמו )להלן בתצהיר זה: "המציע או  .3

  ם הבאים:עומדים בתנאימי מטעמו"( 
המציע או מי מטעמו לא היו מעורבים בתיאום ההצעות המוגשות במכרז, או בתיאום מרכיב כלשהו בהצעות כאלה,  .3.1

פה, עם  -הגשה של הצעות במכרז, או בכל הסדר, הסכמה או הבנה, בכתב או בעל-או בתיאום הנוגע להגשה או אי
 מציע אחר או מי מטעמו בנוגע להצעות במכרז.

הכמויות ו/או כל מרכיב אחר בהצעת המציע נקבעו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר   המחירים ו/או .3.2
 או חילופי דברים כלשהם בין המציע או מי מטעמו לבין מציע אחר או מי מטעמו.

מי   פה, לידיעת מציע אחר או-המחירים ו/או הכמויות ו/או כל מרכיב אחר בהצעת המציע לא הובאו, בכתב או בעל .3.3
 מטעמו.

פה, עם מציע אחר במכרז, בכוח או בפועל )להלן: "מציע אחר"(,  -המציע או מי מטעמו לא באו בדברים, בכתב או בעל .3.4
 הגשה של הצעה במכרז.  -בנוגע להצעתם או להצעתו במכרז, או בנוגע להגשה או לאי

מו למציע אחר שלא להגיש הצעה  המציע או מי מטעמו לא השפיעו על הצעה של מציע אחר במכרז, ובכלל זה לא גר .3.5
 במכרז זה.

המציע או מי מטעמו לא ניסו לגרום לאחד מן הדברים המפורטים לעיל, ומציע אחר או מי מטעמו לא ניסו לגרום  .3.6
 למציע לבצע אחד מן הדברים המפורטים בסעיפים כאמור.

סעיף   של  הקטנים  מסעיפיו  באחד  האמור  פרט    3באם  אנא  במלואו,  נכון  ו אינו  קטן  סעיף    מדוע:איזה 
________________________________________________ ___________ 

המציע לא מתכוון להשתמש לשם ביצוע העבודה נשוא המכרז במציע אחר כקבלן משנה, או לשמש לשם כך כקבלן משנה   .4
 של מציע אחר. 

שהי בנוגע לקבלנות משנה כאמור, ולא החליפו המציע או מי מטעמו לא התקשרו עם מציע אחר בחוזה, הסדר או הבנה כל .5
 פה, עם מציע אחר, בנוגע לאפשרות של קבלנות משנה כאמור.  -דברים, בכתב או בעל

   _____________ינו נכון במלואו, אנא פרט מדוע:___________א 5ו/או  4 ככל שהאמור בסעיפים
לרבות בחשד  .6 העסקיים,  ההגבלים  של רשות  זה תחת חקירה  במועד חתימת תצהיר  נמצאים  לא  מי מטעמו  או  המציע 

 לתיאומי מכרזים.   
 ________ ____________________________________ אנא פרט מדוע: נכון, אם לא 

על   .7 , לרבות התחרות הכלכליתחוק  כנגד המציע או מי מטעמו לא הוגש בחמש השנים האחרונות כתב אישום בעבירות 
   בעבירות של תיאומי מכרזים.

 _______________________________________  , אנא פרט מדוע:נכון  אאם ל
, לרבות בעבירות של תיאומי  התחרות הכלכליתהמציע או מי מטעמו לא הורשעו בחמש השנים האחרונות בעבירות על חוק   .8

 מכרזים.
 מדוע:________________________________________________, אנא פרט נכון אם לא 

מסתמכת על תצהיר זה במסגרת החלטתה בדבר הזוכה במכרז וכי הצהרה או מצג לא נכונים    המזמינהידוע לי ולמציע, כי   .9
או לא מלאים במסגרת תצהיר זה עלולים לגרום לחברה נזק כבד ויחייבו את המציע ואותי באופן אישי, ביחד או לחוד,  

 בפיצוי לחברה בגין הנזקים שייגרמו לה עקב כך.
 אמת.   -תצהיר זה זהו שמי, זו חתימתי וכל האמור ב .10
       

שם ותפקיד   תאריך 
 במציע

חתימה   מספר ת"ז 
 וחותמת

 
 אימות עו"ד לתאגיד

 
ה"ה   בפני  הופיעו   _____________ ביום  כי  מאשר   )_____________ )מ.ר.  עו"ד   ,___________________________ הח"מ  אני 

_ ת.ז.  המורשים -ו______________,  ________________,   ,_____________________ ת.ז.   ,______________________
בהתאם להוראות תקנון התאגיד ובהתאם    3/2022מכרז פומבי מס'  בחתימתם לחייב את תאגיד _________________________ המציע ב

חוק באם לא יעשו כן, אישרו בפני את תוכן  לכל דין; ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים ב
   תצהירם לעיל בחתמם עליו בפני. 

   
 שם מלא + חתימה  תאריך 



 

Page 41 of 96 

 

 חלקים חסויים בהצעה  11ספח א'נ
 

 אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים ו/או במסמכים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי: 

 

בדבר   בהצעה,   ____ מהנימוקים עמוד  וזאת,   _______________________________________________

 הבאים: ______________________________________________ 

עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________ מהנימוקים הבאים: 

 ______________________________________________ 

____ בהצעה, בדבר _______________________________________________ מהנימוקים הבאים:   עמוד

 ______________________________________________ 

עמוד ____ בהצעה, בדבר _______________________________________________ מהנימוקים הבאים: 

 _______________________________________ _______ 

 

ברור לי כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים הרלוונטיים בהצעות אחרות שיוגשו למכרז 

 זה,  יהיו חסויים בפני. 

 יובהר כי גם ובמידה ואין למציע חלקים חסויים , עליו לחתום על הצהרה זאת  

 

 חתימת המשתתף:

 

     

 חתימה/חותמת   תאריך   שם המשתתף
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 הצהרה בדבר שמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים  –  12א' נספח 
 

   לכבוד

   מועצה מקומית גני תקווה

 ( "המזמינה" )להלן:

 

 א.ג.נ.,

 התחייבות להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיותהנדון: 

 ;לרכבים חשמלייםטעינה  במכרז פומבי לפריסה וניהול עמדות  היצא  והמזמינה   הואיל

 ובכוונתי להגיש את הצעתי במכרז, בהתאם לתנאים ולדרישות המכרז;  והואיל

 וכחלק מתנאי המכרז נדרשתי לאשר ולהתחייב להימנעות מניגוד עניינים ולשמירה על סודיות.   והואיל

 לפיכך, הריני מצהיר ומתחייב כדלקמן:

  מהמזמינהידיעה או מידע או מסמך הקשור למתן השירותים וכל מידע/נתון מתוכו ללא הרשאה  לא אמסור   .1

 מראש ובכתב ולא ארשה לשום גורם אחר למסור ידיעה או מידע או מסמך או נתון כאמור.  

ברור לי כי חובת הסודיות המפורטת במסמך זה חלה על כל מידע, מסמך או ידיעה  ללא קשר למקורו. לפיכך,   .2

אפתח, אעיין, אוציא או אצלם חומר ולא אעביר חומר כאמור לכל אדם או גוף ולא ארשה לשום גורם אחר    לא

 לעשות כאמור.  

 .המזמינה ידי  - כל חומר שאקבל בכל עת שאדרש ובתום ההתקשרות, במועדים ובאופן שיקבעו על  למזמינהאחזיר   .3

לא אעשה כל שימוש במידע, ידיעה או מסמך אשר יגיעו אלי במהלך תקופת ההתקשרות, למעט לצורך מילוי   .4

 תפקידי. 

עם   .5 עבודתי  אשר  גורם  כל  מטעם  ההתקשרות,  תקופת  במהלך  אפעל,  ולא  אייצג  להיות    המזמינה לא  עשויה 

 רלוונטית לגביו. 

 ואפעל לפי הוראותיה.    למזמינהאודיע על כך מידית   – בכל מקרה שבו יתעורר חשש לניגוד עניינים  .6

 , כפי שיהיו מזמן לזמן.המזמינהיועמ"ש בכל נושא הקשור להתחייבות זאת, אפעל לפי הוראות   .7

וח המכרז או עם סיום ההתקשרות ביני  התחייבויות אלו יעמדו בתוקפם גם לאחר תום תקופת ההתקשרות מכ .8

 , מכל סיבה שהיא. המזמינהלבין  

התחייבויותינו לשמירת סודיות על פי כתב התחייבות זה לא תחול על: )א( מידע אשר נוכיח כי במועד העברתו   .9

לא  ו/או מסירתו אלינו ו/או חשיפתו בפנינו, או בכל מועד מאוחר יותר, היה או הפך להיות נחלת הכלל, וזאת ש

כל  עקב מעשה או מחדל המהווים הפרה של מי שחב חובת סודיות או נאמנות; )ב( פי  על  לגילוי  הנדרש  מידע 

באופן מידי על הדרישה שהפנתה אלינו הרשות המוסמכת, שהגילוי    למזמינה דין לרשות מוסמכת, ובלבד שנודיע  

-להתנגד לבקשת הגילוי; )ג( מידע שנמסר לנו באופן חוקי על  למזמינהיוגבל להיקף הנדרש מפורשות ושנאפשר  

 )ד( מידע וידע שפותחו על ידינו באופן עצמאי ללא הפרת כתב התחייבות זה.  -ידי צד שלישי; ו

           

   

 חתימה   תאריך 
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 הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מחשב ברישיון בלבד   13נספח א'  
 

 לכבוד 

 מועצה מקומית גני תקווה 

 

   לפריסה וניהול עמדות טעינה לרכבים חשמליים_ 3/2022' מכרז מסהנדון: 

 

אני _______________ החתום מטה לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים 

המציע( כי המציע מתחייב לעשות שימוש   – בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בשם ________________ )להלן  

ם נשוא המכרז ככל שהצעת המציע תוכרז לצורך ביצוע השירותיכן  ו  ביצוע העבודות  אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך  

 . המזמינהכזוכה על ידי 

 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

 

 9.2.   9.3.   9.4.   9.5.   

 חתימה   .9.9 תפקיד   .9.8 מס' ת"ז   .9.7 שם  .9.6 תאריך 

 

 

 

 

 

 עו"ד  אישור

 

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב 

ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה   ______________ מר/גב'   ____________ בישוב/עיר   ____________

ונשים הקבועים בחוק אם ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לע

 לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  

 

 9.10.   9.11.   9.12.   

 מס' רישיון   .9.15 חתימה וחותמת   .9.14 שם  .9.13 תאריך 
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 הסכם התקשרות –' במסמך 
 

 _____ ביום ___ לחודש _____ שנת  מועצה מקומית גני תקווהבשנערך ונחתם 

 

 מועצה מקומית גני תקווה   בין: 

 גני תקווה    48מרחוב הגליל 

 "( המזמינה)להלן: "  

 - מצד אחד -

 ______ _________ח.פ ____________________ ח.צ/  לבין: 

 ______________________________ מרח' 

 טל': ___________;  

 דוא"ל: ______________________________ 

 : באמצעות מורשי החתימה כדין

 ______________ ______________ ת.ז  

 ______________ ת.ז ______________  

 "( הקבלן)להלן: "

 - מצד שני-

 

שונים   הואיל  פרויקטים  ומבצעת  מפקחת  מתכננת,  מנהלת,  לתחבורה  והמזמינה  למעבר  עידוד  בתחום 

 (;"המועצה"או   "ותהרש"או  "המזמינה" : )להלן נקיה והפתת פליטות 

  עמדות טעינה   לאספקה, הקמה, הפעלה ותחזוקה של  3/2022פרסמה מכרז פומבי מס'    והמזמינה והואיל 

 הצעה הזוכה;והצעתו נקבעה כ בחניות ובחניונים ציבוריים והקבלן הגיש הצעתו במכרז 

,  מוניציפליתוהקבלן הנו בעל הידע, היכולת, האמצעים והניסיון בהקמה והפעלה של רשת הטענה   והואיל

 מסוגים שונים; תשתית עמדות וניהול טעינה לרכבים חשמליים  הכוללת 

"( העבודותוהקבלן מצהיר כי הינו רשאי על פי כל דין לבצע את התקנת והפעלת המערכת )להלן: " והואיל

הכישור  בעל  הינו  הרישיונווכי  הידע    תים,  המיומנות,  העבודות,  לביצוע  המתאימים  והאישורים 

המקצועי, הטכני, הארגוני והפיננסי וברשותו כוח האדם, האמצעים וציוד הדרושים לצורך ביצוע  

כל התחייבויותיו על פי החוזה ברמה גבוהה ביותר ועל פי לוח הזמנים וכי הוא מעוניין לבצע את  

 העבודות;

ון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכל כמפורט לעיל ולהלן בחוזה  וברצ והואיל

 זה;

  לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם כדלקמן:
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 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מן החוזה.  .1

בפועל ובין  מסמכי המכרז נשוא חוזה זה וכן הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו בין אם צורפו לו   .2

 אם לאו. 

 כותרות הסעיפים בחוזה נועדו לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.  .3

 נספחי חוזה זה )בין אם צורפו לו בפועל ובין אם לאו(, הינם כדלקמן:  .4

 ביצוע נוסח ערבות     -1ב' נספח  .4.1

   נספח ביטוח  –2ב'נספח   .4.2

   טבלת קנסות ופיצויים   – 3ב' נספח  .4.3

 כתב התחייבות לשמירה על סודיות והיעדר ניגוד עניינים   -4נספח ב'  .4.4

 כתב התחייבות לשמירה על הסביבה  -5נספח ב'  .4.5

 מפרטים טכניים  –מסמך ג'  .4.6

 הגדרות .5

בחוזה זה ובנספחיו יהיו למונחים בצד ימין להלן, הפירוש המופיע לשמאלם, אלא אם תוכן הדברים והקשרם  

 מחייב אחרת: 

  הקמת"אתר/י   .5.1

 "המערכת

המצויים   העבודות  יבוצעו  בהם  אשר    המזמינה בשטח  המקרקעין 

 ומפורטים בנספח ה' להלן. 

  או"המנהל"   .5.2

"נציג 

 " המזמינה

 , ו/או כל אדם אחר אשר יוסמך לכך על ידו.המזמינהמנכ"ל  

מטעם   "המפקח"  .5.3 שמונה  והשירותים  ביצוע  לפקח    המזמינהמפקח  העבודות 

כל תפקיד ו/או סמכות שיועדה    . , ככל ומונההניתנים לפי הסכם זה

מטעם   למנהל  גם  נתונים  יהיו  זה  הסכם  לפי  ,  המזמינהלמפקח 

 ולהיפך.  

הטענה   "המערכת"  .5.4 הסוגים,    מוניציפליתרשת  מכל  חשמליים  רכבים  להטענת 

ידי   על  שאושרו  ופרטים  לאפיון  חלקיה  המזמינהובהתאם  כל  על   ,

ת  וכרמעהו  ומכלוליה לרבות כל עמדות הטעינה שהותקנו במסגרתה 

הטעינה עמדות  על  לניהול  זה,  ובחוזה  המכרז  במסמכי  כמפורט   ,

 נספחיו. 

העבודות אשר על הקבלן    תכנון והקמה של מערכת הטעינה, וכן כל  "העבודות"   .5.5

 . כמפורט בחוזה זהלבצע 

בהתאם   "השירותים"  .5.6 מכך  והמתבקש  הכרוך  וכל  טעינה  עמדות  הפעלת  שירותי 

 להסכם ההתקשרות להלן ועל פי הוראות כל דין.  

 מועצה מקומית גני תקווה  "המזמינה"    .5.7

ת הרשו"  .5.8

  "המקומית

 מועצה מקומית גני תקווה 

נציגיו של הקבלן, מנהליו, שלוחיו, מורשיו המוסמכים או מי  לרבות   "הקבלן"  .5.9

שהוסמך על ידו, מעת לעת, לעניין חוזה זה, ולרבות כל קבלן משנה  

 מטעמו הפועל בשמו או עבורו בביצוע העבודות או כל חלק מהן. 
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לרבות לוח זמנים שיפורט בכל  ,  תקנת המערכתלוח זמנים לביצוע ה " הזמנים"לוח   .5.10

זה  צו   בחוזה  כמפורט  זה,  הסכם  במסגרת  שיוצא  עבודה  התחלת 

 להלן. 

"מנהל    .5.11

 הפרויקט

 "הקבלן מטעם

פי   על  המערכת  התקנת  ביצוע  תקופת  כל  במשך  ישמש  אשר  אדם 

מנהל העבודה לא יהיה מנכ"ל הקבלן ולא    חוזה זה, כמנהל הפרויקט.

 בעל מניות בחברת הקבלן.  

  התחלת"צו   .5.12

 "עבודה

ו/או למי מטעמו, על ידי המנהל,    לקבלןהוראה בכתב, אשר תימסר  

מועד התחלת העבודה והמועד הקובע, בין    אשר בה יקבע, בין היתר,

 אם ביחס לכל אתרי הקמת המערכת ובין אם לחלקם;

"המועד   .5.13

 "הקובע

אשר על הקבלן להשלים את  ,  שיפורט בצו התחלת העבודההמועד  

ולקבל   ממנו,  יאוחר  לא  המערכת  תעודת    מהמזמינההקמת  את 

להאריך את המועד    המזמינהההשלמה, בכפוף לזכותה הבלעדית של  

 הקובע מעת לעת. 

  טעינה"עמדת   .5.14

 "ציבורית

הספק   בעלת  הרחב,  לקהל  הנגישה  ציבורי  בשטח  הטענה  עמדת 

לפחות   של  הטענה    KW  22הטענה  לגביית  לשקע  מערכת  כוללת   .

 תשלום מהציבור . 

  הטענה"עמדת   .5.15

 ציבורית

 "מהירה

עמדת הטענה בשטח ציבורי הנגישה לקהל הרחב בעלת הספק הטענה  

וללת מערכת לגביית תשלום  כלכל כבל הטענה.    KW  50של לפחות  

 . מהציבור

  הטענה"עמדת   .5.16

 "פרטית

הטענה   והמיועדת    ACעמדת  ציבורי  או  פרטי  בשטח  המותקנת 

מהציבור.   תשלום  גביית  מערכת  ללא  בודדים,  רכבים  של  לשימוש 

לפחות   של  הטענה  הספק  מובנה   7.4KWבעלת  הטענה  ,  וכבל 

או   המקומית  הרשות  בשטח  עסקים  ו/או  תושבים  בבתי  להתקנה 

של   עובדים  לשטח    המזמינה בבתי  מחוץ  מקומיים  עסקים  ו/או 

 הרשות המקומית.

תושבי "  .5.17

 "הרשות

אשר   תושבים  ו/או  המקומית  הרשות  של  השיפוט  בשטח  עסקים 

   מתגוררים בה

"שלב ראשון   .5.18

 בהתקשרות"

ו/או    הרשות המקומיתשלב זה הינו עד לאישור ההתקשרות במועצת  

המזמינה   זה  שלב  במסגרת  ונדרש(.  )ככל  הפנים  שר  אישור  קבלת 

ממומנות   עמדות  של  במתווה  עבודה  תחילת  צוי  להפיק  רשאית 

 לסוגיהן.  

"שלב שני    .5.19

 בהתקשרות"

זה הינו     הרשות המקומית אישור ההתקשרות במועצת    לאחרשלב 

ו/או קבלת אישור שר הפנים )ככל ונדרש(. במסגרת שלב זה המזמינה  

 . להפעיל את ההתקשרות במלואהרשאית 

 

 מהות ההתקשרות  .6

וכן עמדות    DC  ומסוג  AC  מסוגציבוריות    עמדות טעינה  הפעלה וניהול שלהתקנה    שירותי  הקבלן יספק .6.1

עמדות  "  להלן:למסמכי המכרז. )ג'  כמסמך  בכל דרישות המפרט הטכני המצורף  העומדות    ACפרטיות מסוג  

 .  ("הטעינה
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( בהספק  ACעשויה להזמין ולרכוש מהקבלן הזוכה אספקה והתקנה של שקעי  טעינה איטיות )  המזמינה .6.2

משרד האנרגיה או משרד ממשלתי אחר יפרסם ק"ק  שככל , ( DCקילוואט או שקעי טעינה מהירה )  22של 

הרשות  או לחילופין בשלב הראשון של מימוש הסכם זה ועד לאישור מועצת    אשר יממן עמדות אלו על ידו

 ו/או שר הפנים )ככל ונדרש(.   המקומית

מסגרת צו תחילת העבודה ו/או  פרק הזמן אשר יוגדר ביידרש הקבלן לספק ולהתקין ב   את העמדות הנ"ל  

וההיתרים    ובכפוף לחיבור חשמל מתאים  המזמינהממועד מתן הוראה של    מסמכי התמיכה ו/או הק"ק 

 "(. עמדות ציבוריות ממומנות" -)להלן  הנדרשים

יעמוד  באמצעות ק"ק או תמיכה ממשלתית אחרת התשלום בגין כל שקע חשמלי בעמדה ציבורית ממומנת 

    .הנדרשות על סך תואם את תמיכת הק"ק או התמיכה ויתאים להגדרות הטכניות

הרשות  של מימוש הסכם זה ועד לאישור מועצת  תוזמן בשלב הראשון  התשלום בגין כל עמדת הטענה אשר  

 חלק שני אמדנים.    3תהיה על פי הצעת הקבלן נספח א' נדרש(שו/או שר הפנים )ככל  המקומית

יסיר   -   במיקום ישן  חדשה  עמדה ישנה, ובמידה והמנהל ינחה להקמת עמדה  מותקנתכלשהו  במידה באתר   .6.3

"( וזאת ללא תמורה נוספת מטעם המזמינה ובאותם  הותיקות  הטעינה  עמדותהקבלן את העמדה )להלן"  

 התנאים המוצעים בהצעתו.  

  עמדות  1,000להקמת עמדות טעינה ציבוריות בהיקף של עד     המזמינהבעבודה עם  לקבלן תהיה בלעדיות   .6.4

"(. תקופת הסכם המסגרת תוארך  מסגרת  הסכם  תקופת)להלן: "  ( שנים5או בתקופה שלא תעלה על חמש )

חודשים כל אחת, ובלבד שהקבלן הזוכה יעמוד בכל התחייבויותיו על פי    12( שנים נוספות בנות  5בחמש )

 הסכם זה לשביעות רצון המזמינה.  

התקנת עמדות הטעינה לאורך כל תקופת הסכם המסגרת תהיה על חשבון הקבלן, על כל הכרוך ומשתמע   .6.5

הקבלן    ע"י ובאחריות  אשר תבוצע  חדש )ככל ונדרש(  וכה בהזמנת חיבור חשמל  העלות הכר  למעט מכך,  

  המזמינה יובהר כי ככל וידרש חיבור חדש, תשלם    .הרשות המקומית  /המזמינה על חשבון  ובתשלום נפרד  

 רק את העלויות למול חח"י וכל שאר העלויות הינן ע"ח הקבלן.  

מצד   .6.6 התחייבות  משום  באמור  אין  כי  הסכם    המזמינהמובהר  בתקופת  שיותקנו  הטעינה  עמדות  להיקף 

,  הכל  הרשותוכן יצוין כי לשם הקמה והפעלה של עמדות הטעינה נדרש אישור מליאת מועצת    המסגרת

 כמפורט בהסכם.  

תהיה    בנוסף .6.7 הצעתו    המזמינהלאמור,  במחירי  פרטיות,  טעינה  עמדות  להתקין  לקבלן  להורות  רשאית 

    במכרז, לפי הנחיית המנהל ועל פי כל דין.

התקנת עמדות טעינה פרטיות וכי ככל ותבחר    אינה מתחייבת להזמין מהקבלן הזוכה  המזמינהמובהר כי   .6.8

לוסיות משתמשים מסוימות ובמקרקעין שאינם  לעשות כן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תעמוד לאוכ 

, הזכות לרכוש מהקבלן את עמדות הטעינה במחירי הצעתו במכרז  המזמינהציבוריים, בהתאם להנחיות  

הזוכה   הקבלן  מול  ישירה  בהתקשרות  תנאי    ולמזמינהוזאת  כי  מובהר  זה.  לענין  אחריות  כל  תהיה  לא 

לענין זהלמימוש חלק זה של המכרז הינו חתימת   וויתור על תביעות  לפיו  הקבלן הזוכה על כתב שיפוי   ,

במידה ומשתמש קצה מימש את  הזכות לרכוש מהקבלן את עמדות הטעינה במחירי הצעתו במכרז, יעשה  

וכן עמידה בכל דרישות    לא תהיה כל אחריות לענין זה  ולמזמינהזאת בהתקשרות ישירה מול הקבלן הזוכה  

 . המזמינהידי  על שנקבעו הביטוח כפי 

הטעינה   .6.9 עמדות  כי  המזמינה  המובהר  ידי  על  שהוגדרו  הקצה  משתמשי  ידי  על  ויותקנו  ככל  פרטיות, 

וכי ישולם בגינן תמלוגים  בהתקשרות ישירה מול הקבלן הזוכה, כפי שיעודכן מעת לעת, לא יהיו מנוהלות  

 למזמינה.   10%בגובה של  
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יהיה רשאי להעניק שירותים אלו באמצעות קבלן משנה מטעמו, בכפוף להוראות   .6.10 עוד מובהר כי הקבלן 

 הקבועות בהסכם לענין הסבת ההסכם.  

לרכישת  בנוסף לאמ .6.11 טעינה  ור, למזמינה שמורה הזכות  עמדות הטענה  שקעי   לעיל  מעבר למוגדר    - ו/או 

ציבורית,    DCציבורית, עמדת טעינה    ACנה  במהלך תקופת המסגרת, במחיר המוצע בהצעתו )עמדת טעי

טעינה   לצרכי  פרטית(.    ACעמדת  בהתאם  תתבצע  נוספות  טעינה  עמדות    המקומית  המזמינהרכישת 

  7בתוך    המזמינהובהתאם לשיקול דעתן ועל הקבלן הזוכה יהיה להתקין את השקעים לשביעות רצונה של  

ימי עבודה )לכל אתר( או בתוך פרק הזמן שיקבע בהזמנת העבודה )לפי המאוחר( ולהפעילן, בהתאם לכלל  

כהג ההתקשרות  תקופת  לתום  עד  הטכניים  ובמפרטים  ההתקשרות  בהסכם  המופיעות  דרתה  הדרישות 

 להלן. 

 בלעדיות .7

, וכי מעת  ו/או לתאגידים מוניציפלים השייכים להבתוך הרשות  נותנת שירותים שונים    המזמינה כי    יובהר 

עם  . הבלעדיות הינה בעבודה  מהמזמינה  שירותים  לקבל יםאו מפסיק/ו  יםמצטרפהתאגידים השונים   ,לעת

   . התאגידים השוניםהמזמינה ולא בהכרח הינה בלעדיות למול 

   המזמינהציבוריות בבעלות   טעינהעמדות  ניהולהפעלה ול זיכיון .8

עשויה להעביר לידי הקבלן שקעי ו/או עמדות טעינה אשר היא תרכוש מהקבלן, לרבות עמדות    המזמינה .8.1

 הטעינה הממומנות, וזאת לשם ניהול ותפעול השירות לתושבים.  

ותעביר   .8.2 דמי    למזמינהלמציע שקעי הטענה ו/או עמדות אשר היא רכשה, ישלם המציע    המזמינהבמידה 

למשך כל שנה למשך  מגובה הרכישה  לכל שקע ו/או עמדה ציבורית     10%בסך של  זיכיון לתקופה המלאה  

 תקופת ההתקשרות  כאמור להלן.  

הצדדיבגין   .8.3 בין  תיחתם  הקבלן   ידי  על  לניהול  טעינה  עמדות  ו/או  שקעי  העברת  להסכם  כל  תוספת  ם 

ההתקשרות אשר תכלול את כמות עמדות הטעינה שהועברו לקבלן, תקופת הזכיינות ודמי הזכיינות לכל  

אשר יחתמו    התוספות להסכם ההתקשרותוהמציע ישלם את דמי הזיכיון לכלל התקופה מראש.  התקופה  

 יצורפו להסכם ההתקשרות ויהוו חלק בלתי נפרד הימנו.  בין הצדדים

 בהתאם להצעתו במכרז. למזמינה  עמלותמעבר לתשלום הזיכיון המציע מחוייב גם בתשלום יובהר כי  .8.4

בגין   .8.5 יחסי של דמי הזיכיון ששולמו מראש  יוחזר לקבלן חלק  כי במידה ותקוצר תקופת ההפעלה  יובהר 

 תקופת הפעלה שלא התבצעה. 

לצרכי   .8.6 בהתאם  תתבצע  טעינה  עמדות  דעתן    המזמינההזמנת  לשיקול  יהיה  ובהתאם  הזוכה  הקבלן  ועל 

כמפורט    להתקין את העמדות לשביעות רצונה של המזמינה בתוך פרק הזמן שיקבע בצו התחלת העבודה

ולהפעילן, בהתאם לכלל הדרישות המופיעות בהסכם ההתקשרות ובמפרטים הטכניים עד    להלן בהסכם  

   לתום תקופת ההתקשרות כהגדרתה להלן.

לדחות את  וכן שומרת על זכותה    שאינן ממומנות ת עמדות הטעינה  לרכוש אהמזמינה שומרת על זכותה   .8.7

וזאת למועד נדחה שיחול לכל המאוחר במועד סיום תקופת ההפעלה.    אלוהתשלום בעבור עמדות טעינה  

 לחלופין שומרת המזמינה על זכותה לדרוש את הסרת העמדות, ללא תשלום נוסף. 

להיכנס לתחום החניונים או איזה מהם ו/או להתקין ולהפעיל את    לקבלןמוסכם כי אין במתן ההרשאה   .8.8

ו/או מתן רשות שימוש או חזקה בחניונים    לקבלןת כלשהי  עמדות הטעינה, משום הקניית כל זכות קנייני

 .מעבר לצורך קיום מטרות החוזה

בהתקנת עמדות הטעינה לא יחשבו, בכל מקרה,    הקבלןהאמור לעיל, השקעותיו של  כלליות  מבלי לגרוע מ .8.9

ב  לא יחש  והקבלןכתשלום דמי מפתח מלאים או חלקיים בגין ההרשאה להציב ולהפעיל את עמדות הטעינה  

 .כדייר מוגן אלא כבעל זכות הרשאה בלבד
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לשני   ולהלן תתייחס  הוראה מכאן  כל  נאמר אחרת  ולא  ככל  כי  צוין    חלקי יודגש  ההתקשרות אלא אם 

 במפורש אחרת.  

הינן כמויות    בהסכם ההתקשרות על נספחיוהכמויות המפורטות בסעיף זה ובכל מקום אחר  כל  יודגש כי   .8.10

ונה הזכות להגדיל או לצמצם את הכמות, לפי צרכיה ובהתאם לשיקול דעתה,  נת  למזמיןוכי  משוערות בלבד  

שינוי כמויות יהיה בהתייעצות עם הקבלן ובהתאם למוגדר בהסכם    וזאת לאורך כל תקופת ההתקשרות.

 זה. 

הק  אתר בכל   .8.11 ידרש  להקיםבבו  טעינה  לן  אשר בסמוך  ,  המזמינהתקצה  ,  עמדות  יעודים,  חנייה  מקומות 

 כרז את עמדות הטעינה. אליהם יתקין הזוכה במ

. הקבלן  המזמינההקבלן יקים את עמדות הטעינה לפי דרישת  מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם,   .8.12

החשמל.  יישא בכלל העלויות הקשורות בהקמתה של כל עמדת טעינה, למעט העלות בגין הזמנת חיבור  

בכלל זאת ומבלי למצות, יישא הקבלן בעלויות הבאות: ניהול ופיקוח פרויקט, תכנון, תשתיות וארון למונה  

עת  החשמל, עבודות חשמל, עבודות חפירה, הנחת תשתית חשמל, עמדת הטעינה, עימוד ושילוט, סימון וצבי

יה מוטל לקבל מהרשויות את  הי   הקבלןעל    ,לאחר קבלת צו התחלת עבודהחניה, רשיונות, תחזוקה וכו'.  

 ., על חשבונוהנדרשים בהתאם לכל דין ו/או הסכם לשם תחילת ביצוע העבודותוהאישורים   היתריםהכל 

 תנאי מתלה  .9

ו/או    הרשותמועצת  אישור מליאת  תהא טעונה קבלת  של עמדות טעינה  והפעלה  תקנה  ה  ,אספקהככל ש .9.1

הסכם  השלב השני ב   תנאי מתלה לקיוםהנ"ל יהווה  ובהתאם לדרישות הדין לעניין זה,  אישור משרד הפנים 

 "(.  התנאי המתלה")להלן: ההתקשרות 

א לפקודת  232איתנה" בהתאם לסעיף    רשותלא הוכרזה כ"  הרשותנכון למועד פרסום המכרז,    מובהר  כי .9.2

וכל עוד לא התקיימה ההכרזה כאמור בהתאם לסעיף    -העיריות ]נוסח חדש[ )להלן: "הפקודה"(, ולפיכך  

וכן    הרשותמליאת מועצת    באישור  להדרש  עשויזה  הסכם  אזי    ,עוד ידרש על פי דין  וכל   –ב לפקודה  232

ו של  ככל שתתקיים ההכרזה כאמור, יראו את אישור ( לפקודה.  1)ב188אישור שר הפנים בהתאם לסעיף  ב

 ויחולו הוראות סעיף זה, בשינויים המחויבים.  שר הפנים כתנאי שאינו נדרש 

ויש צורך באישור מועצה ו/או באישור משרד הפנים וכי במידה ולא ינתן אישור זה    במידהמובהר בזאת, כי   .9.3

זה לא תהא לזוכה כל  כ, ובמצב דברים  להסכם  ףמשמעו היעדר תוק   ,  התנאי המתלה  דהיינו לא יתקיים  –

 טענה ו/או תביעה בגין כך. 

כי במידה ולא נדרש אישור מועצה ו/או משרד הפנים אלא רק אישור המזמינה, ייחשב העניין כאילו    מובהר .9.4

 התנאי המתלה התקיים.  

בזאת,   .9.5 עבודה    כימובהר  כל  בביצוע  יתחיל  לא  הב הזוכה  של  השני  כאמור    התקשרותשלב  אישור  ללא 

  .(האופנים משני )באחד  המתלה התנאי  התקיימותב

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .10

כשיר, מסוגל ומסכים לבצע את העבודה ברמה מעולה באופן, במועדים    הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא .10.1

נשוא ההסכם ברמה   ביצוע העבודות  כל פעולה הנדרשת לשם  יבצע  וכי  זה  ובתנאים המפורטים בהסכם 

 הנדרשת בהסכם וזאת אף אם לא הוזכרה במפורש בהסכם. 

בעל    , הקבלן מצהיר .10.2 הינו  וכי  ההיתרים  פי יהר כל  על  דין  שיונות המתאימים  לביצוע  כל  שנדרשים,  ככל   ,

העבודות על פי החוזה וכי יבצע את העבודות בהתאם לדרישות כל דין ורשות מוסמכת לרבות דרישות רשות  

החשמל וחברת החשמל לישראל ובכפוף לקבלת כל ההיתרים הנדרשים על פי דין לרבות אך לא רק היתרי  

 נדרשים.בניה, היתרי חפירה, היתרי שימוש בחשמל, ככל שאלו 
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אדם וכי  הכי הינו בעל ידע מקצועי, כושר, יכולת, אמצעים כספיים, טכניים וארגוניים, כוח  הקבלן מצהיר   .10.3

בהתאם   וברמה מקצועית גבוהה במיומנות  במומחיות העבודותלבצע את  להקים את המערכת ובאפשרותו  

החל דין  כל  להוראות  ובהתאם  זה  בתחום  המקובלים  המקצועיים  הסטנדרטים  ביצוע    לכל  עם  בקשר 

   .העבודה נשוא הסכם זה

את   .10.4 בדק  כי  מצהיר  את  הקבלן  המערכת,  תוקם  בהם  היקף  המזמינההנחיות  האתרים  את    העבודות , 

אלוואת    ותהנדרש כל  של  מאשר  ,  פרטיהם  התכנוניים,  והוא  העובדתיים,  הנתונים  כל  בידיו  מצויים  כי 

והוא    עבודותוהאחרים בקשר לחוזה זה ו/או ל   ם, הכלכליים, המסחריים, הלוגיסטייההנדסיים, המשפטיים

עצמו   על  לקבל  הבלעדי  מסכים  חשבונו  ביצוע  ועל  והפעלתה  את  המערכת  הקמת  לשם  ברמה  העבודות 

כל הרשויות    ובהתאם ללוח הזמנים העקרוני, והכל על פי כל דין ובהתאם להנחיות  מקצועית גבוהה ביותר

ות רשות החשמל במשרד האנרגיה כפי שיתעדכנו מעת לעת  הרלוואנטיות, לרבות אך לא רק בהתאם לדריש 

 )ההנחיות התקפות במועד פרסום המכרז, בהתאמה(. 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי הסכם זה הינו הסכם לאספקה, התקנה והפעלה של עמדות טעינה ציבוריות   .10.5

"( וכי  הטעינה  עמדות"  –וכי עמדות הטעינה שיסופקו במהלך ההתקשרות )להלן בסעיף זה    נההמזמי בעבור  

בשטח השיפוט של    זכותו בקשר לעמדות הטעינה לפי הסכם זה הינה הזכות להפעיל את עמדות הטעינה

 , כהגדרתה להלן.  ולהפיק הכנסות מהפעלתן וזאת במשך תקופת ההפעלה המקומית הרשות

הטעינה   .10.6 עמדות  סילוק  את  מהקבלן  לדרוש  רשאית  המזמינה  תהיה  ההפעלה  תקופת  בתום  כי  מובהר 

להמשיך להפעילן    -ככל וקיבל הקבלן פיצוי בגין קיצור תקופת ההפעלהשהותקנו במסגרת כל הפרויקט, או  

הבלעדי   דעתה  שיקול  לפי  והכל  במכרז,  הזוכה  הקבלן  לרבות  מטעמה,  קבלן  כל  באמצעות  או  בעצמה, 

 ובהתאם לצרכיה.  

הצהרת הקבלן בסעיף זה הינה תנאי עיקרי ויסודי בהסכם והיא גוברת על כל הוראה סותרת בענין זה, ככל   .10.7

 וישנה. 

ויחולו שינויים טכנולוגיים במהלך תקופת  מבלי לגרוע מכלליות האמור הקבלן מצהיר ומת .10.8 חייב כי ככל 

יעדכן את עמדות טעינה ו/או יספק עמדות טעינה חדישות לפי דרישת   , המזמינה, ולפי דרישת  ההתקשרות 

ובתיאום    המזמינה, הן בעת התקנת עמדה במיקום חדש והן החלפה של עמדה במיקום קיים, לפי הצורך

  .ל זמני ביצוע, תכולה וצו תחילת עבודה מלא ומאושרמראש ובכתב למול המזמינה הכול

הקבלן מצהיר כי אין כל מניעה ו/או הגבלה על פי כל דין ו/או חוזה להתקשרותו בחוזה זה ולביצוע האמור   .10.9

.  בו, וכי בדק את כל הגורמים העשויים ו/או העלולים להשפיע על התקשרותו בהתאם להוראות חוזה זה

אושרו כדין על ידי האורגנים המוסמכים   ,על פיו יו זה והתחייבויות חוזה ביצוע  בכלל זה מצהיר הקבלן, כי 

 מהווה התחייבות תקפה ומחייבת של הקבלן.   חוזההקבלן, וה  של

בהתחייבויותיו בהתאם   מבלי לגרוע מכלליות האמור, התחייבות הקבלן תכלול כל עבודה הנחוצה לעמידה .10.10

  דרושה לשם השלמה בטוחה ויעילה של הפרויקט על פי תנאי חוזה זהאו כזו ה/ בעת ממנו, ולחוזה זה והנו

 ועל פי כל דין החל על ההתקשרות.

כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה או בכל הודעה שתינתן על פיו כדי לשחררו מכל חובה  הקבלן מצהיר   .10.11

לם מס, היטל, אגרה, תשלומי חובה וכיו"ב,  או מן הצורך לש  אישורשיון, היתר או  יאו צורך לקבל כל ר 

 . עליו על פי כל דיןו/או שיוטלו המוטלים 

הקבלן מצהיר כי אין בביצוע העבודות באתרי העבודות ו/או בהימצאות הקבלן, עובדיו ו/או מי מטעמו   .10.12

הם,  באתרים השונים כדי להקנות לקבלן ו/או למי מעובדיו ו/או למי מטעמו כל זכות, מכל מין וסוג כלש 

לגבי האתרים עצמם ו/או המתקנים המצויים בהם, וכי הימצאותם באתרים מותרת אך ורק לצורך ביצוע  
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העבודות כבר רשות זמני בלבד )רשות הדירה( ואין ולא תהיה לקבלן, בכל מקרה, כל זכות במקרקעין ו/או  

 כל זכות להחזיק באתרים בהם יבוצעו עבודות.  

בג  .10.13 העלויות  כלל  כי  מצהיר  המערכות,  הקבלן  ואחזקת  הפעלת  התקנת,  הקמת,  הובלת,  עלויות  ה  וכןין 

 ויהיו על חשבונו.    ידועות לו הכרוכות בעבודות תשתית שידרשו טרם הקמת עמדות הטעינה

,  כל העלויות הכרוכות בקבלת כל היתר או רישוי הנדרש לצורך הקמת המערכותהקבלן מצהיר כי    כמו כן,    .10.14

יחולו על הקבלן באופן בלעדי וזאת למעט עלויות בגין מטלות אשר יחולו    ההסכם,ככל ויידרשו לצורך קיום  

 ומפורטות בחוזה זה במפורש.   המזמינה על 

והפעלת   .10.15 הקמת, התקנת  לצורך  הנדרשים  האישורים  כלל  להשגת  כי באחריותו הבלעדית  מצהיר  הקבלן 

בטיח כיבוי אש,  קונסטרוקטור,  )ובמידת הצורך( אישורי  לרבות  כל  המערכת  וכן  בניה  היתר  ות, חשמל, 

אך למעט אישור ועדת התנועה    הרשויות אישור ו/או היתר אחרים מאת כל רשות מוסמכת על פי דין לרבות  

. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שבגין השגת אישורים ו/או היתרים כאמור לא יהא זכאי לכל  רשות המקומיתשב

 .המזמינה תמורה שהיא מאת  

תנאי זה מהווה תנאי  .   אורך כל תקופת ההתקשרות, לפחות מהנדס חשמל אחדהקבלן מתחייב להעסיק, ל .10.16

 יסודי בהסכם. 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי הוא ישא לבדו בכל המיסים, האגרות, ההיטלים וההוצאות הכרוכים בביצוע   .10.17

  בהזמנת חיבור החשמללמעט העלויות הכרוכות  מלא של העבודות נשוא הסכם זה, במישרין או בעקיפין,  

 למעט מיסים, אגרות, היטלים וכיוצ"ב אשר על פי טיבן חלות על המחזיק בקרקע.  ו

ת, תוך השקעת  ו צועימקלן מתחייב לבצע את כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, בנאמנות, במיומנות ובהקב .10.18

או  ו/, הן שלו והן של עובדיו  םשרונות ותוך ניצול כל הידע הנדרש לביצועימירב המאמצים, הכישורים והכ

בכל הנוגע למערכות,  רשות החשמל ודרישות חברת החשמל לישראל    הנחיותמי מטעמו ועל פי כל דין לרבות  

 למיקומן ולחיבורן לרשת החשמל.

ע"י   .10.19 ישולמו  החשמל  לחברת  השוטפים  ישלם  המזמינההתשלומים  והקבלן  החשמל,  חברת  תעריפי  לפי   ,

  המזמינה ו, מדי חודש בחודשו. יובהר כי ככל והדבר ניתן ובמידה   BACK-to-BACKלחברה סכומים אלה  

לספק החשמל.    תבקש ו/או  ישירות לחח"י  ישלם  והוא  על שם הקבלן  מונה החשמל  יעבור  הקבלן  זאת, 

המערכת.   התקנת  אתרי  באזור  אנשים  מעבר  ו/או  תנועה  הפרעות  לגרום  שלא  הקמת  מתחייב  עבודות 

בלבד ותוך הפרעה מינימאלית   המזמינההמפקח מטעם תעשה בתיאום מראש ובאישור בכל אתר המערכת 

 .  לתנועת כלי רכב והולכי רגל, בהתאם להנחיות המפקח

שביעות הרצון של  לדו"ח עם ניתוחים נדרשים בנוגע  למזמינהיציג לרבעון הקבלן מצהיר ומתחייב כי אחת  .10.20

שומרת    המזמינה   .המזמינהד לפי הנחיית  ווע  יםמגמות הביקוש מיקום העמדות,  המשתמשים במערכות,  

לא מבקשת מידע ברזולוציה של משתמש    המזמינהיובהר כי    .על זכותה לפרסם נתונים מתוך דו"ח הפרויקט

לרבות    ברשות המקומית בודד אלא ניתוחי מידע כללים. עוד יובהר כי מידע בנוגע לשימושים ברשת ההטענה  

היקפי ההטענה העתידיים / תעריפי ההטענה / פילוחי משתמשים / ביקושים ומגמות לא יחשב למידע עסקי  

הקבלן ינוהל בהתאם להוראות כל דין לעניין זה כמפורט בהסכם  עוד יובהר כי מסד הנתונים של    של הקבלן.

 ההתקשרות. 

יהיו בעלי תו תקן ישראלי .10.21 ו/או החומרים ו/או המערכות  , ככל  הקבלן מצהיר ומתחייב כי כל המתקנים 

 .  , ובמידה ולא קיים תקן ישראלי אזי תקן אירופאי ו/או תקן אמריקאי הנדרש

זה לרבות שינויים    למזמינההקבלן מתחייב להודיע   .10.22 כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו שבסעיף  מיד עם 

בתוקף אי אלו מהרישיונות ו/או ההיתרים הדרושים לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה ולרבות על כל  

 צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו להשלים את העבודה בהתאם להסכם זה על נספחיו. 



 

Page 52 of 96 

 

יחולו שינוים טכנולוגיים  הקבלן מצהיר   .10.23 מהותיים אשר לא  ומתחייב כי אם במהלך תקופת ההתקשרות 

יעדכן את המערכות בהתאם לשינוי הטכנולוגי על  נשוא ההסכם,  יאפשרו המשך הפעלת עמדות הטעינה  

מנת לאפשר טעינה של כל סוגי הרכבים הקיימים במשק וככל הנדרש יחליף את המערכות, או כל חלק מהן,  

 על פי דרישת המזמינה.  החדשה ביותר של עמדות הטעינה המוצעות במכרז, ו לגרסה

מובהר ומודגש כי הוראות סעיף זה על כל סעיפי המשנה שלו מהוות סעיפים יסודיים בהסכם וכי הקבלן   .10.24

 מחוייב להודיע למזמינה מיד עם כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו כאמור.  

 המזמינה התחייבויות  .11

ותאפשר לקבלן לסמנן כמיועדות לרכב חשמלי בלבד לצורך הקמת עמדות    תקצה חניות ציבוריות  המזמינה .11.1

 .  מוניציפליתהטעינה ובכפוף לאישור ועדת תנועה 

  25וזאת במרחק מירבי של   לפחות אמפר 3X63חיבור חשמל מינימאלי של תעמיד לטובת הקבלן  המזמינה .11.2

 מ' ממיקום עמדת הטעינה. 

על שימוש מתאים בחניות הייעודיות וביצוע האכיפה השוטפת, על   מוניציפלי פיקוח תפעל לצורך  המזמינה .11.3

, באמצעות  מעת לעת  הרשות מועצת  כפי שזו תיקבע על ידי    המוניציפלית פי דין ועל פי מדיניות האכיפה  

 .המוניציפליתמערך רשות החניה והאכיפה 

דמי התחברות ו/או דמי תפישת עמדה בתום  שומרת על זכותה לדרוש מהקבלן לגבות    המזמינהמובהר כי   .11.4

דמי חניה באמצעות מערכת הניהול נשוא ההסכם ובמקרה זה הקבלן יהיה מחוייב לגבות את  הטעינה ו/או 

במלואם אחת  והקבלן יעבירם       -מהמשתמשיםו/או תשלומים אחרים    דמי החניה, בנוסף לתעריף הטעינה,

.  יחד עם שאר תשלומי התמלוגים  המזמינה, לפי דרישת  לרשותו/או    למזמינהלכל חודש,    10-לחודש עד ל

את מדיניות החניה בעתיד וכי ידרש שילוט ותמרור אחר, עלות   ישנו  הרשותאו   והמזמינה יובהר כי במידה  

יהיה  ע"י הקבלן למזמינה  ר  הסכום שיועב.  המזמינההחלפת השילוט הקיים בעמדות ההטענה תהיה ע"ח  

ולא יעלה על  בניכוי דמי הסליקה והתפעול הכרוכים בכך. גובה דמי הסליקה והתפעול יהיה תואם את גובה  

ו/או    הרשותבתחומי    לחברות הסליקה האחרות )פנגו, סלופארק וכו'   משולמים דמי הסליקה אשר  גובה  

 . ו/או המזמינה לפי העניין  ידי הקבלן( בכפוף להצגת אסמכתאות על  המזמינהבהסכמים למול  

של   .11.5 מזכותה  לגרוע  כדי  באמור  בחניות    המזמינהאין  שיחנו  חשמליים  רכבים  בעבור  חניה  דמי  לגבות 

טעינה בזמן  ולא  ובין  טעינה  בזמן  בין  זה,  בהסכם  כהגדרתן  האישורים  הציבוריות,  כלל  קבלת  לאחר   ,

 .  הנדרשים מכל גוף מוסמך ועל פי כל דין

  מוניציפלית טעינה שאינן ממומנות, במידה ויתבצע שינוי טכנולוגי משמעותי/שינוי תשתית/תכנון  לגבי עמדו .11.6

)שיפוי בגין השקעה בלבד ולא בגין אבדן    את הקבלן  המזמינהאשר יתרחש בתוך טווח הזמן הנ"ל, תשפה  

 באחת מהדרכים הבאות: הכנסות(

 .  ברשויותמימון תשתית עמדה/העברת עמדה קיימת למיקום אחר   .11.6.1

   .שיפוי כספי לפי מפתח תשתיות .11.6.2

 פיצוי מוסכם אחר.   .11.6.3

לגביי עמדות הטענה ששולמו לגביהם דמי הזיכיון, יושב לקבלן החלק היחסי לפי השנים שנותרו   .11.6.4

 בהסכם.

 הקמת עמדות טעינה והפעלתן .12

,  נספחיועל  הכל כמפורט בחוזה זה  ,  עבודותהצוע  י באת  לקבלן והקבלן מקבל על עצמו    תמוסר  המזמינה .12.1

ידי   על  בפעם  פעם  מדי  נוספות שתינתנה  והנחיות  להוראות  בהקפדה    המזמינהובהתאם  וזאת בשקידה, 

   .וברמה מקצועית גבוהה
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  המזמינה להנחיות  ולהוראות המפרט הטכני מסמך ג'  תיעשה בהתאם    הקמת עמדות הטעינה על פי הסכם זה .12.2

יוקמו  נשוא מכרז זה  המערכות    המזמין.ובמועד עליהם יוחלט על ידי    , במיקומים , בכמותמי מטעמהו/או  

שבבעלות   ציבוריים  בבעלות    הרשות בחניונים  אשר    המזמינה ו/או  ציבוריות  בחניות  ו/או  בחזקתן  ו/או 

  הקבלןתוקצנה לטובת פרויקט זה, בשלביות ועל פי דרישה, כאשר המיקומים המדויקים יקבעו בתיאום עם  

ובהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות לעניין, לרבות רשות החשמל וחברת החשמל    המזמינה ובאישור  

 .  )ככל ונדרש אישורן של אלה( לישראל

,  אתר  לכל  ביחסעסקים, לכל היותר,    ימי (ארבעה עשר)  14כל עמדת טעינה תהא של    שלקמה  תקופת הה .12.3

,  טעינה  עמדת  הקמת  נדרשת  כי  המזמינה  מאת  בכתב  עדכון  קבלתיום  התאריך המאוחר מבין  תיספר מ  אשר

או יום קבלת ההיתרים    ( הרשות)של    לחיבור   הזמין   החשמל  מונה   מספר   וציון   להתקנה   המיקום   ציון   תוך

תכולות המכרז התקבל    .הנדרשים כל  כעמדה הכוללת את  ייחשב  עמדה  סיום התקנת  כי  בזאת,  מובהר 

 וניתנת להפעלה באופן מלא על ידי משתמשים.  )ככל ונדרש( אישור חברת החשמל

תחל במועד שננקב  , ככל ותהיה תמיכה,  או גוף תומך אחר  משרד האנרגיההממומנות על ידי  הקמת העמדות   .12.4

קבלת אישור  עם  ו  בפרק הזמן אשר יוגדר במכתב הזכיה/תמיכה  בצו התחלת העבודה הראשון ותסתיים

  במועד שיקבע בצו התחלת העבודה   המזמינה  הפעלת העמדות לשביעות רצון  ו )ככל ונדרש(  חברת החשמל  

 "(.  תקופת הביצוע)להלן: "

 והמזמינה.   או גוף תומך אחר תקופה זו תהא אך ורק באישור של משרד האנרגיהיובהר כי הארכת 

הקצר    הקבלן  .12.5 הזמן  במשך  ידו  על  יבוצעו  הטעינה  עמדות  תחזוקת  ו/או  להתקנת  העבודות  כי  מתחייב 

הניתן.   ביותר  כך, הקבלן  והמינימאלי  הנדרשים  לצורך  וכוח האדם  כל המשאבים  מתחייב להקצות את 

 . ניםלעמידה בלוח הזמ 

כי עמידת הקבלן בלוחות הזמנים כמפורט בסעיף זה מהווה תנייה יסודית בהסכם זה. המזמינה    מובהר .12.6

תהא רשאית לבטל את ההתקשרות ו/או לחלט את ערבות הביצוע כהגדרתה להלן במקרה של אי עמידה  

ולקבלן לא  בלוחות הזמנים ו/או במקרה שלא יתקבל אישור משרד האנרגיה למתן הארכה ללוחות הזמנים  

 תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לעניין זה.  

הקבלן מתחייב להשלים את ביצוע ההתקנה ולבצע את כל התיקונים ו/או שינויים ו/או התאמות הנדרשים   .12.7

, וללא תוספת  המזמינהלצורך השלמת ההתקנה באופן התואם את המפרט הטכני במלואו ולשביעות רצון  

 תמורה ובתוך המועדים שנקבעו לכך כאמור לעיל.    

בסכומים המפורטים   ומוערכים מראשבפיצויים מוסכמים  המזמינה תזכה את   בתקופת הביצועאי עמידה  .12.8

ים משקף את הנזק המוערך מאיחור, כאמור,  מ. ידוע ומוסכם כי סכום הפיצויים המוסכלהלן  16סעיף  ב

ובהגשת הצעתו, מסכים המציע ו/או הקבלן, לפי העניין, להשתת הפיצויים המוסכמים על הקבלן במקרה  

 לעניין זה.   המזמינהשל אי עמידה בלוח הזמנים ומוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי  

רצונה  .12.9 לשביעות  ובכפוף להתקנת העמדות  ינתן לקבלן אישור    המזמינההמלא של    בתום תקופת הביצוע 

תקופת   לרבות  ההתקשרות,  תקופת  לתום  ועד  זה  ממועד  החל  והחדשות.  הוותיקות  העמדות,  להפעלת 

הטכני   במפרט  כהגדרתם  מלאים,  ותחזוקה  אחריות  הפעלה,  שירותי  המציע  יתן  ותהיה,  ככל  ההארכה 

 "(. ההפעלה תקופת)להלן: "למכרז 

לנוסח    המזמינה תחילת הפעלת עמדות הטעינה לפי הסכם ההתקשרות תהיה כפופה לקבלת אישורה של   .12.10

תקנון השימוש בעמדות הטעינה ו/או לנוסח הסכם השימוש שבין הזוכה במכרז לבין המשתמשים במערכות  

 הטעינה.  
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פעילים.  ו מדרכות(  אתרים )חניונים ו/או חניות ו/אמערכות הינם  ה יותקנו  ידוע לקבלן כי האתרים בהם   .12.11

המערכת   הקמת  אתר  עבודות  ובאישור  בכל  מראש  בתיאום  מטעם  תעשה  ותוך    המזמינההמפקח  בלבד 

 .  הפרעה מינימאלית לתנועת כלי רכב והולכי רגל, בהתאם להנחיות המפקח

תואם בצורה    אלביצוע כל העבודות הנחוצות להבאת הפרויקט על כל פרטיו למצב בו יההקבלן יהא אחראי   .12.12

וכל רשות אחרת, כפי שתהיינה    הרשות המקומיתוחלטת לכל התכניות, המפרטים, היתרי הבניה, דרישות  מ

דרישות הדין השונות החלות על הפרויקט, היתרי מסירה ותעודות גמר באופן מושלם סופי ומלא  ומעת לעת  

עד לקבלת אישור חברת החשמל לחיבור  וכן השלמת כל העבודות  ,  turn key project,  בשיטת "עד מפתח"

לשביעות רצון המפקח ובהתאם  עמדות הטעינה לרשת החשמל ואישור משרד האנרגיה לתקינות המערכות ו 

המצורפים למכרז זה ולחוזה ההתקשרות והמהווים חלק בלתי נפרד משניהם )בין    מפרטיםהתכניות וכל הל

 .אם צורפו להם ובין אם לאו( 

אחד   .12.13 הפרויקטבכל  ביצוע  להשלממחלקי  הנדרשות  וסוג  מין  מכל  העבודות,  כל  את  יכלול  הביצוע    תן, 

ולניהול מושלם של מערך הטעינה החשמלי בהתאם להוראות המפרטים הטכניים המצורפים    המוחלטת

 .  למכרז זה ולחוזה ההתקשרות והמהווים חלק בלתי נפרד משניהם )בין אם צורפו להם ובין אם לאו(

ו/או היתרי  תנאי היתרי הבניה  דין ובכלל זאת על פי כל  הקבלן הזוכה מתחייב להתקין את המערכות ע''פ כל   .12.14

דרישות  או היתרי הרישוי ו/או הוראות הדין הרלוונטיות ובהתאם ל  ת החפירה )ככל ונדרשים( ו/או הרישיונו

כיבוי  יתעדכנו מעת לעת, דרישות  דרישות משרד האנרגיה כפי ש  –הרשויות השונות לרבות אך מבלי למצות  

החשמל של עובדיו והקבלנים בהתאם לחיבורים    ת, חברת החשמל לישראל לרבות הצגת ובדיקת רישיונו אש

 רלוונטי שיופץ מטעם כל רשות מוסמכת. מסמך הנחיות הנדרשים והנחיות רשות החשמל וכל 

הפסקות חשמל מוטלת עליו, על אחריותו וחשבונו  הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהאחריות לדאוג להגנה בפני   .12.15

  לא   - בלבד וכי לא יתאפשר שימוש בגנרטור המצוי בחניונים, במידה ומצוי, לצורך הפעלת עמדות הטעינה

  ההטענה  רשת  חיבור תתאפשר  לא  מקרה  ובכל  הטעינה  מעמדות  רכבים  נעילת  שחרור   לשם ולא  טעינה  לשם

 . הצדדים  בין אחרת סוכם ולא ככל זאת, לחירום החשמל גיבוי  למערכת

  המזמינה  הינה באחריות הקבלן.  עבודות הקבלן על פי חוזה זההשגת כל הרישיונות והאישורים לביצוע   .12.16

תסייע לקבלן בהשגת הרישיונות והאישורים כאמור ככל יכולתה, אך מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו  

להשגתם. הקבלן  של  הקבלן  הבלעדית  ימציא  העבודה  ביצוע  תחילת  הצורך  ,לפני  כל    ,לפי  את  למנהל 

כל התשלומים  שיונות והאישורים לביצוע העבודות לפי התכניות. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את  יהר

שיונות, להמציא את כל הערבויות הנדרשות ולשאת, על חשבונו, בכל ההוצאות  יהנדרשים לצורך קבלת הר

 שיונות. יהנדרשות לצורך קבלת הר

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.   .12.17

לשנות   ,העמדותשומרת לעצמה את הזכות להגדיל ו/או להקטין את מספר האתרים בהם יותקנו המזמינה  .12.18

ובכפוף  והכל לפי שיקול דעתה    את המיקומים טרם ההקמה )מאלו המצויים במיפוי החזוי( ע"פ ביקושים

.  ובכפוף לאישור רשות החשמל וחברת החשמל לישראל, לפי העניין בכפוף לכל דין  להתייעצות עם הקבלן,  

שינוי   של  במקרה  הקבלן  של  טענות  תהיינה  לא  כי  הקטנה(  מובהר  ו/או  שינוי    ,העמדותספר  מ )הגדלה 

הן למחיר לציבור הרחב והן לתמורה לחברה    –  המציע הזוכה יישאר מחויב למחיר המוצעכי  וכן    המיקומים

 לאורך כל תקופת ההתקשרות.

הקבלן יישא בכלל העלויות הכרוכות בקבלת היתרים ו/או רישיונות הנדרשים על פי דין מכל רשות מוסמכת   .12.19

 ישראל. לרבות אך לא רק מחברת החשמל ל
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מוסכם על הצדדים כי צרכני הקצה יישאו בתשלום עבור השירות בהתאם להוראות הסכם זה. כל סטייה   .12.20

הסכמת   קבלת  מחייבת  חלקם,  או  כולם  בתעריפים,  ומראש  המזמינהמבוקשת  להצגת  בכתב  ובכפוף   ,

 .  אסמכתאות על ידי הקבלן

שטחי הפרסום שעל גבי מערכות הטעינה  ם לשווק את  רשאיו/או המזמינה  מוסכם על הצדדים כי הקבלן   .12.21

  תחלקו בין הצדדים כמוגדר בהסכם זה.כנסות מפעילות זו יהלרבות עמדות הטעינה וכי ה 

תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין ונוהג ולפעול בהתאם    במקצועיות,  העבודותהקבלן מתחייב לבצע את   .12.22

הר  האישורים,  כל  הוראות י לתנאי  וכל  בקשר    שיונות,  המוסמכות  הרשויות  ידי  על  שתינתנה  האחרות 

לר  עבודותל לאישורים,  הקשורים  וההנחיות,  הצווים  התקנות,  החיקוקים,  כל  הוראות  לפי  שיונות  יוכן 

 ולהוראות הנ"ל.

פעולה   .12.23 זה, תוך תאוםהקבלן מתחייב לשתף  פי חוזה  על  עליו  ומוחלט עם    ולבצע את המוטל  נציגי  מלא 

 .  העבודותשם ביצוע מלא, מדויק ומיומן של , להמוסמכים המזמינה

והקמת    העבודות   םע  בקשרהקבלן מתחייב לטפל באופן שוטף וללא דיחוי, בכל הבעיות אשר תתעוררנה   .12.24

 . המערכת ופעילותה בכלל

 ההתקשרות והיקף תקופת  .13

תחל במועד קבלת הודעת הזכיה במכרז ותסתיים בתום שישים  לתקופת מסגרת,  ההתקשרות לפי הסכם זה   .13.1

  שנים עשר ת  נות בונוספ  ותלתקופהמסגרת  את תקופת  רשאית להאריך    המזמינהשנים(.    5( חודשים )60)

אחת  (12) כל  הכל  60ועד    חודשים  בסך  נוספים  "  חודשים  קבעה  ("האופציה  תקופת)להלן:  אם  אלא   ,

מאופן ביצוע השירותים על ידי הספק לרבות רמת השירות ללקוחות הקצה  המזמינה כי אינה שבעת רצון  

תקופת   בתום  ההתקשרות  את  להאריך  שלא  החלטה  הזוכה.  המציע  ידי  על  הנגבים  התעריפים  ו/או 

  "הסכם המסגרתתקופת  )להלן ביחד: "  חר מתן זכות טיעון למציע הזוכהההתקשרות הראשונה  תתקבל לא

 (. "המסגרת תתקופאו "

תקופת   .13.2 להקמת  המסגרת  במהלך  בלעדיות  לקבלן  תינתן  ההתקשרות,  הסכם  להוראות    1,000עד  בכפוף 

 .  , תוך תיאום עם הקבלןכמפורט בהסכם זה ובמיקומים שיקבעו על ידי המזמינה עמדות טעינה כפולות

ות  יובהר כי המזמינה אינה מתחייבת לכמות המפורטת ובכלל וכי הקמת העמדות לאורך תקופת ההתקשר .13.3

 תתבצע בהתאם לכמויות ולמיקומים שיקבעו על ידי המזמינה, בין השאר בהתאם למגמת הביקושים.   

לתת  על   .13.4 ושירותי  הקבלן  טעינה  תחזוקה  הפעלה  עמדת  לכל  וזאת  ביחס  זה  הסכם  במסגרת  שהותקנה 

של   זה  120לתקופה  חוזה  במסגרת  שהותקנה  ציבורית  טעינה  עמדת  לכל  שנים(  )עשר  תקופת    .חודשים 

ההפעלה תחול החל ממועד חיבור העמדה לחיבור החשמל ככל ולא קיים חיבור זמין או במידה וקיים חיבור  

 . , תנועה, וכו'(זמין החל ממועד קבלת כל ההיתרים )חפירה

בכל עת, מכל סיבה שהיא ומבלי  הסכם המסגרת  רשאית להפסיק את    המזמינהמבלי לגרוע מן האמור תהא   .13.5

, ולקבלן לא תעמוד כל טענה או תביעה לרבות  יום מראש 30וזאת, בהודעה מוקדמת לקבלן בת צורך לנמק  

יובהר כי הסקת  בהתאם למנגנון  הפיצוי כמוגדר לעיל.  פיצוי בגובה עמדות הטעינה  אובדן הכנסות, למעט  

 תקופת המסגרת אינה משפיעה על תקופת ההפעלה ואינה מקצרת אותה.  

או הופעלו  לא תהיה למציע הזוכה כל זכות בעמדות הטעינה שהותקנו    פעלה הה מובהר כי בתום תקופת   .13.6

עוד יובהר כי עם תום תקופת ההפעלה, וככל ויתבקש על ידי המזמינה על הקבלן לפרק  .  במסגרת ההסכם

להוציא   נדרש  לא  השטח,  פני  )מעל  לקדמותו  השטח  את  ולהחזיר  בבעלותו  אשר  העמדות  את  ולהסיר 

 . מוטמנות( בהתאם להנחיות המנהל מטעם המזמינהתשתיות 

 ודיווח למזמינה  התקדמות ביצוע העבודה .14
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לצורך ביצוע חוזה זה, לרבות לצורך מתן הנחיות, הוראות, אישורים    המזמינהנציג  הוראות שניתנו על ידי   .14.1

כל הנחיה, הוראה או אישור שיינתנו על ידו ייראו כאילו ניתנו על ידי  כן  מנהל וה  ואישורי חשבונות יהיה

 לפי חוזה זה.  המזמינה

 . הנציגי המזמינ  בתיאום ותוך קיום קשר מתמיד ויעיל עם העבודותהקבלן מתחייב לבצע את  .14.2

לנציגי   .14.3 יאפשר  ו/או    המקומית  המזמינההקבלן  מוקדים  גם  כמו  הטעינה,  לעמדות  ו/או  למערכות  גישה 

לאישורים ו/או  תקופת    למסמכים  במהלך  עת  בכל  וזאת  ההסכם,  נשוא  העבודות  בביצוע  הקשורים 

 ההתקשרות לרבות לצורך ביצוע ביקורת בין בעצמם ובין באמצעות נציג מטעמם.  

דיווח אודות נתוני הטעינה ופעילות העמדות, בנוסף הקבלן יעביר דיווח מרכז    לחודש   אחתהקבלן ידווח   .14.4

 .  לעיל.  8וחים רבעוני כמפורט בסעיף וכן ד'ו"ח נית חצי שנתי ושנתי

הטעינה .14.5 היקף  סך  את  יכללו:  הקבלן  מספר דיווחי  ללקוח,  ממוצעת  טעינה  משך  שבועי,  פילוח  לרבות   ,  

מזדמני מנויים  לקוחות  מספר  יש)ם,  הטעינה  (אם  עלות  מנוי),  באמצעות  ו/או  עלות (מזדמנת  טעינה    , 

בו העמדה הייתה מושבתת, אופי התקלות, ומשך וכן את אחוז הזמן  הטיפול הממוצע    ממוצעת ללקוח, 

 .בתקלה

נוסף    למזמינה .14.6 מידע  לבקש  הזכות  מכח  שמורה  שהותקנו  הטעינה  בעמדות  למשתמשים  ביחס  מהקבלן 

 ., וללא תמורה נוספת לקבלןלספקו מבחינה טכנית הקבלן, ככל שביכולת הסכם זה

ממשק  המזמינה .14.7 באמצעות  הממוחשבת  למערכת  לגשת  רשאית  המידע   WEB תהיה  את  לידיה  ולקבל 

והנתונים הקיימים במערכת המחשוב ולרבות: סך החשמל שנצרך בעמדות הטעינה, הסכום הכולל שנגבה  

בתקופת הדוח, משך טעינה ללקוח, משך שהות רכב בתא החניה כשהוא מחובר    ממשתמשי עמדות הטעינה 

(, עלות טעינה ממוצעת ללקוח, סכום  בהסכםלעמדת הטעינה, מספר לקוחות )בחלוקה לפי קטגוריות כאמור  

ואופי ומשך    המזמינהחלקה של   מתוך סכום התוספת כהגדרתו להלן, תקלות שאירעו בעמדות הטעינה 

 .הטיפול בתקלות

 שמורה הזכות לפרסם כל מידע בנוגע לעמדות, בכפוף לכל דין.   למזמינהיובהר כי  .14.8

 השלמת התקנה ומבחני קבלה .15

 טרם הפעלת המערכת וזמן סביר מראש, יבצע הקבלן מבחני קבלה למערכת.   .15.1

15.2.  ( ( של העמדה ושל  As Madeעם השלמת הקמה של כל עמדת טעינה  יעביר הקבלן תוכניות לאחר ביצוע 

 אישור חשמלאי בודק לתקינות.   למזמינהרשת התשתית )שעל גביה יוקמו העמדות(, וימציא  

ונדרש(  מטעמה וכן אישור משרד האנרגיה    או מי  המזמינהעם קבלת אישור   .15.3 לתקינות המערכת/ות  )ככל 

 יקבל הקבלן תעודת השלמה. 

עם השלמת מבחני הקבלה למערכת על  בכל האמור בעמדות אשר תרכוש המזמינה מהקבלן, ככל ותרכוש,   .15.4

, הדרכה עיונית ומעשית בכל הקשור לדרכי  המזמינהידי הקבלן כאמור, ידריך הקבלן, על חשבונו, את נציגי  

לשם הפעלת המערכת    למזמינהפעילותה של המערכת ולתחזוקתה השוטפת, לרבות כל מידע שיהיה דרוש  

זה. חוזה  הוראות  ביצוע  על  יעיל  ורכשה    ופיקוח  במידה  רק  חל  זה  /שקעי    המזמינהסעיף  העמדות  את 

 הטעינה. 

 אבטחת מידע  .16

ולתקן   )הדרישות המחמירות מבין השתיים(  המזמינהאבטחת המידע של  הקבלן מתחייב לעמוד בדרישות .16.1

 דרישות סבירות התואמות את הסטנדרטים המקובלים בשוק.  את כל הדרוש בהתאם להנחיותיה. 

הקבלן מתחייב לעמוד בדרישות ובתקנות כפי שיקבעו על ידי הרשות הלאומית באבטחת סייבר וכל גורם   .16.2

 . הרשויות/המזמינהרגולטיבי אליו יהיה מחוייבת 
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,  1981-, חוק הגנת פרטיות התשמ"א1995- הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות חוק המחשבים,  התשנ"ה   .16.3

שיעודכנו מעת לעת(, דרישות אבטחת מידע של מכון התקנים הישראלי ת"י  והתקנות שהותקנו מכוחו )כפי  

 . , ככל ואלה חלים עליו על פי דין, וכן למלא אחר כל חיקוק עתידי לניהול מאגרי מידע ושמירתם1495

או כי הוא מחזיק    הקבלן יבטיח שכל התוכנות, אשר ישמשו אותו במתן השירותים, הן חוקיות ובבעלותו .16.4

 וש בתוכנה. ברשיון לשימ

הקבלן ידאג לאבטח את כל המידע אשר יגיע אליו במסגרת הפרויקט. הקבלן אף יגן על המידע מפני כל נזק,   .16.5

 לרבות גניבה, שריפה וכיוב'. 

הקבלן ימנע גישה למערכות המחשוב שברשותו, או למערכת המחשוב המשרתות אותו לצורך מתן שירותי   .16.6

או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות  הסכם זה, ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר  

 לשמירת סודיות. 

הקבלן אחראי לביצוע בדיקות חדירות על ידי גורם צד ג' המתמחה ומוסמך בביצוע מבדקי חדירה ואבטחת   .16.7

חודשים במהלך תקופת    12. בדיקות החדירה יבוצעו כל , לפי דרישהלמזמינהמידע ויציג את דו"ח הבדיקה  

ע"י    ההתקשרות המוסכמת  אחרת  בתדירות  המנהל  המזמינהאו  ע"י  בכתב  כן  ותימסר  כמו    המזמינה . 

בבדיקות   שיתגלו  כל הממצאים  עצמאי. הקבלן מתחייב לתקן את  באופן  חדירות  בדיקות  לבצע  רשאית 

ודי  החדירות ובבדיקות אבטחת המידע של המערכת.  ביצוע בדיקות החדירה ואישור תקינותם יהיו תנאי יס

 הקבלן אחראי לביצוע הבדיקה בין באמצעותו ובין באמצעות מי מטעמו. בהסכם זה. 

 היישום ישמור על עקרונות אבטחת המידע הבאים:  .16.8

המערכת תעשה שימוש במנגנונים מפותחים של זיהוי, אימות והרשאות. המערכת תכלול מנגנון   .16.8.1

 . הקבלןשינוי סיסמאות לפי מדיניות 

 י העיקרון: ״הכול אסור, אלא אם כן הוגדר אחרת״. מערכת ההרשאות תפעל על פ .16.8.2

 המערכת תקל ככל האפשר על תחזוקתה, ניהול ההרשאות, ניהול המשתמשים וכדומה. .16.8.3

 המערכת תהיה נוחה להתממשקות למערכות חיצוניות לצורך ייצוא וייבוא נתונים. .16.8.4

וניסיונות כניסה    המערכת תספק שירותי ניטור, דיווח ופיקוח שיאפשרו בקרה על פעילויות באתר  .16.8.5

 של משתמשים בלתי מורשים.

המערכת תכלול מערך הגנה עדכני המונע שינוי בלתי מורשה במערכות המידע, חדירה דרך המערכת   .16.8.6

 , גניבה והפצה של מידע אישי וקנייני ושימוש בהם והתחזות לאתר הרשמי. הקבלןאל מערכות 

פעילויות המותרות לו וכן הרשאות  ניתן יהיה להגדיר הרשאות שונות למשתמש בהתאם לסוגי ה .16.8.7

 לשכבות מידע.   

וירוס, חומת מגן אש,   .16.8.8 הקבלן יהיה אחראי על אמצעי אבטחת מידע בשירותי ה"ענן" כגון אנטי 

חדירות    למניעת  ומערכת  גיבויים  ביצוע  גיבויים   PS/IDS  (Intrusion Preventionמערכת 

System למסד הנתונים בו יעשה שימוש במערכת.(.  אבטחה וגיבויים יבוצעו הן ליישום והן 

 . Cloud Disaster Recoveryהקבלן יכלול ידאג לשרידות מערכת והפעלתה תוך התמודדות עם  .16.8.9

 בכל מקרה היישום והמערכת יאפשרו שמירת עותק של גיבוי נתונים.  .16.8.10

ים,  אמצעי אבטחת המידע יכללו מידור גישה על ידי סיסמאות זיהוי ותיעוד ביצוע פעולות, גיבוי .16.8.11

 פעילות במערכת ועוד.     Logניהול 

16.8.12. Log    יהיה ניתן  לא  ולפיכך  במערכת  המבוצעת  פעילות  יהיה אחד הכלים למעקב אחר  הפעילות 

 למחוק את שנות את נתוני הקובץ. 

מערכת אבטחת המידע תכלול את אמצעי הגנה הנדרשים הן בהיבט שירותי הענן והן בהיבט עבודת   .16.8.13

 האפליקציה. 
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 דות הטעינה שילוט והכוונה לעמ .17

יסמן את החניות הסמוכות לעמדות הטעינה בסימון מתאים בהתאם להוראות המפורטות במפרט    הקבלן .17.1

בו   בעמדות הטעינה,  לשימוש  שילוט הדרכה  לעמדות הטעינה  בסמוך  יציב  הקבלן  בנוסף,  בעניין.  הטכני 

תמיכה קבלת  לצורך  הקשר  פרטי  גם  כמו  הטעינה  בעמדות  השימוש  תעריפי  גם  בעמדות    יצוינו  ושירות 

 .הטעינה

לנוסח    המזמינהתחילת הפעלת עמדות הטעינה על ידי הקבלן, תהיה כפופה לקבלת אישורה המוקדם של   .17.2

שינוי בתקנון  כי    יובהר  .תקנון השימוש בעמדות הטעינה / לנוסח הסכם השימוש שבין הקבלן לבין לקוחותיו

או העדרו להביא לאי עמידה    המזמינההסכם השימוש יעשה מטעמים סבירים בלבד. לא יהא באישור    /

לא    המזמינהים בהתאם.  לוחות הזמנ  , עיכוב באישור יוביל להארכת בלוחות הזמנים הקבועים בהסכם זה

עלויות נוספות שלא התחייב להן מפורשות )אלא אם   הקבלןשינויים אשר יש בהם כדי להטיל על    תערוך

 שינויים כאמור נדרשים על פי דין(. 

  כל ההוצאות הכרוכות בסימון החניות והצבת השילוט כאמור יחולו על הקבלן. נוסח השילוט , גודלו, צורתו  .17.3

 .  המזמינהומיקומו יאושרו מראש ובכתב, טרם הצבתם, על ידי   )ובכללן הגלופה(

ישא בכל תשלום החל על פי דין, על הצבת השילוט האמור לעיל, לרבות אגרת שילוט, אם תידרש    קבלןה .17.4

 .ובשיעור שתידרש

רשאית להסיר כל שלט ו/או פרסום שהוצב בחניון ו/או בסמוך לו ללא קבלת אישורה, מראש    המזמינה .17.5

 .ובכתב

 ערבות לקיום ההסכם  .18

בתוך שבעה ימים מיום שקיבל את    למזמינהלהבטחת מילוי התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ימציא הקבלן   .18.1

החל    המזמינההודעת   לצרכן  המחירים  למדד  וצמודה  אוטונומית  בנקאית  ערבות  במכרז  זכייתו  בדבר 

  אלף  חמישים ₪ )ובמילים:  50,000מהמדד האחרון הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בסך של  

 "(. המסגרת ערבות)להלן: " כולל מע"מ ₪

חודשים נוספים    12-ב חודשים ממועד קבלת הודעה על זכיה במכרז, ויוארך    65תוקף ערבות הביצוע יהא   .18.2

 ככל שתחליט המזמינה לאריך את ההתקשרות עם הקבלן.  בכל פעם 

בתוך   .18.3 הקבלן  יפקיד  ואתר,    7בנוסף,  אתר  בכל  עבודה  התחלת  צו  קבלת  ממועד  עבודה  של  ימי  השלמה 

של   בהיקף  מהיקף  אחוזים)עשרה    10%ערבויות  למזמינה,    אמדן (  הקבלן  של  השנתי    ביחסההתחייבות 

צריכת החשמל השנתי של כל עמדה )צריכת חשמל אשר משולמת ע"י המזמינה והקבלן מחויב בה    לאמדן

למזמינה   ולאמדןמדי חודש(   לשלם  צפוי הקבלן  "  התמלוגים השנתיים אשר  .  "(ההשלמה  ערבות)להלן: 

שקדמו    האמדן החודשים  בשלושת  לעמדה  התמלוגים  וממוצע  החשמל  צריכת  לממוצע  בהתאם  יבוצע 

  חודשים  12  של  לתקופה   היה תוקף כל ערבות משלימה ת.  יהיו בהתאם לסוג העמדה  האמדן  תחשיבי לדיווח.   

 . העבודה  התחלת צו קבלת ממועד

אחת לרבעון תתבצע בדיקה והתאמה של גובה הערבויות, יחד עם עדכון והחלפה של ערבויות כך שבכל עת   .18.4

ל   בגובה  ערבויות  המזמינה  בידי  צריכת    10%יהיו  וכן  מאמדן  ההטענה  רשת  של  השנתית    10%החשמל 

ההטענה  מאמד רשת  של  השנתי  התמלוגים  לשם  ן  להלן  יכונו  המשלימות  והערבויות  המסגרת  )ערבות 

 "(. ערבות הביצועהנוחות "

ה, לרבות הוצאתה, הארכת תוקפה, גבייתה  ממנו/או הנובעות    הביצוע  ערבותהפקת  כל ההוצאות הכרוכות ב .18.5

 לואן על הקבלן ותשולמנה על ידיו.  תחולנה במ  -ו/או חידושה 

הערבות תשמש כביטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות ההסכם. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,   .18.6

 תשמש הערבות להבטה ולכיסוי של: 
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או למי מטעמה עקב    למזמינהכל נזק או הפסד מכל מין וסוג שהוא, ישיר או עקיף, העלול להיגרם   .18.6.1

 או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה.

ו/או בעקיפין לקבלן ש .18.6.2 או    המזמינהכל ההוצאות והתשלומים הקשורים במישרין  עלולה להוציא 

 זה.   לשלם או להתחייב בהם בקשר עם הסכם

תהא זכאית לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם אחת או במספר פעמים, אשר יגיע    המזמינה .18.7

לה מהקבלן עפ"י הסכם זה, הן ע"י מימוש הערבות הנ"ל ו/או מימוש כל ערבות אחרת שנתן הקבלן לחברה  

לכל צד ג' שהוא סכום  תידרש לשלם   המזמינהעפ"י הסכם זה, זאת ללא כל הודעה מוקדמת, בכל מקרה בו  

כלשהו בגין מעשה או מחדל של הקבלן, ו/או ייגרם לה נזק כלשהו או הוצאה כלשהי כתוצאה מכל מעשה  

 ו/או מחדל של הקבלן.  

ימים את סך הערבות כך שתהא בשיעור    21נגבתה הערבות, כולה או מקצתה, יהא חייב הקבלן להשלים תוך   .18.8

 לעיל.    1קטן הקבוע בסעיף 

על פי הסכם    המזמינהערבות אינה פוטרת את הקבלן ממילוי כל חובותיו והתחייבויותיו כלפי  מובהר כי ה .18.9

לתבוע    המזמינה, לא יפגע בזכות  המזמינהזה ובהתאם לכל דין ומימוש הערבות, כולה או חלקה, על ידי  

חר על פי  ם בגין הנזקים שייגרמו לה עקב אי קיום התחייבות הקבלן על פי ההסכם ו/או כל סעד א יפיצוי 

 דין. 

תהא רשאית לחלט את הערבות במלואה וללא קשר לכך שנגרם לה נזק ו/או למידת הנזק שייגרם    המזמינה .18.10

בשל כך ומבלי    המזמינה מבלי שתהיה לקבלן זכות לבוא בטענות כפי    המזמינה ותהפוך לקניינה המוחלט של  

 על פי דין בגין הפרת ההסכם. על פי הסכם זה ו/או  המזמינה שהדבר יפגע ו/או יגרע מזכויותיה של 

 לקבלן  התמורה .19

בגין ביצוע העבודה ומתן השירותים יקבל הקבלן תמורה בהתאם לקבוע בסעיף זה להלן. מובהר כי למעט   .19.1

, כמפורט בסעיף  להלן, מלוא התמורה תתקבל באמצעות  הממומנותבעבור הקמת עמדות הטעינה  התמורה  

דמי השימוש באמצעות הטעינה, בהתאם לכמות הנצרכת על ידי משתמשי המערכות, כהגדרתם בהסכם  

 זה. 

   תמורה עבור הקמת עמדות הטעינה .19.2

עבור כל אחת מעמדות הטעינה תשולם  תקבל תמיכה בגין התקנת עמדות הטענה, אזי    המזמינהככל ו .19.2.1

מובהר כי התמורה בעבור התקנת עמדות  .  התואמת את גובה התמיכה שתתקבל ותואמת אליהתמורה  

 לאחר התקיימות התנאים הבאים: מיום  45תנאים של שוטף +  בהטעינה לפי סעיף זה תשולם 

 הותקנו לשביעות רצונה. , כולן או חלקן,המזמינה כי העמדותקבלת אישור  .19.2.1.1

  )ככל ונדרש(   ניתן לחבר את העמדה לרשות החשמלקבלת אישור נציג מטעם חברת חשמל כי   .19.2.1.2

 .  המזמינהבידי  חשבון עסקה מאת הקבלן קבלת .19.2.1.3

הטעינה   .19.2.2 עמדות  התקנת  בגין  התמורה  כי  זהמובהר  סעיף  משרד   לפי  מאת  מימון  לקבלת  כפופה 

"(. המזמינה תהא רשאית לדחות את תשלום התמורה ככל  המימון)להלן: "  או גוף תומך אחר  רגיההאנ

  2017  – ויהא עיכוב בקבלת המימון , והכל בהתאם להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים, תשע"ז  

 לעניין זה.  

לפי פרק הזמן    ,הקבלןשאינן ממומנות ואותן מפעיל לרכוש את עמדות הטעינה  שומרת על זכותה    המזמינה .19.3

, )לדוג' בעמדה שתקופת ההפעלה    3היחסי הנותר לתקופת ההפעלה כפול העלות לפי הצעת הקבלן בנספח א'

  10,000= 100,000*12/120העלות תהיה    -א' ₪ לפי הצעת הקבלן  100חודשים ושעלתה    12שנותרה לה היא  

חלק ראשון וחלק שני. עוד    2בנספח א'    יובהר כי הקבלן הזוכה נוקב בעלויות במסגרת הצעת המחיר  .₪ (

במועד זה אין כוונה לרכוש עמדות הטענה ציבוריות ככל ולא תתקבל תמיכה    למזמינהיובהר כי ככל הידוע  
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רשאית לדרוש מהקבלן את הסרת עמדות הטעינה בתום תקופת    המזמינהלחלופין, תהא    ו/או ק"ק בגינן.

 ההפעלה ללא תשלום נוסף.  

כי   .19.4 הטעינה  מובהר  עמדות  ממומנותעבור  שאינן  זכאי    הציבוריות  יהיה  לה  והיחידה  הבלעדית  התמורה 

ל  בין תעריף הטעינה לצרכן שייגבה בפוע   הינה ההפרש  הזוכה במכרז עבור מילוי התחייבויותיו על פי החוזה,

בהפחתת התשלום  ,  תיקבע בהתאם להצעתו במכרז  צריכת החשמל  ממשתמשי עמדות הטעינה, לבין תעריף 

  ., בהתאם להצעתו במכרזלמזמינה

 תמורה בגין שימוש במערכות הטעינה  .19.5

הטעינה .19.5.1 במערכות  שימוש  בגובה    הציבוריות  תמורת  שימוש  דמי  המשתמשים  מציבור  הקבלן  יגבה 

לצרכן הטעינה  תעריף  תעריף  בש"ח    .  ייגבה    ( לקוט"ש)הנמדד  בעמדות    הקבלןאותו  מהמשתמשים 

 . ("תעריף הטעינה"  להלן:) במכרז הקבלןהטעינה, ייקבע בהתאם להצעת 

המוצע על ידי הקבלן הזוכה ישאר זהה לאורך כל תקופת ההתקשרות, אלא  תעריף הטעינה מובהר כי  .19.5.2

 להלן.  להוראות לעניין זה  בהתאם עדכון תעריפים  המזמינהאם תתיר 

בשיעורים  התעריף לצרכן יהיה כפוף למתן הנחות בשיעורים קבועים לאוכלוסיות משתמשים שונות,   .19.5.3

 כמפורט להלן:  , מהתעריף לצרכן םמשתני

 .  אשר נרשם כמנוי לשירות הטעינה הרשות המקומית  ת/תושב .19.5.3.1

 עסק מקומי אשר נרשם כמנוי לשירות הטעינה.  .19.5.3.2
   .בשליטתה מוניציפליםו/או רכבי תאגידים   רשויותמזמינה ו/או הרכבי  .19.5.3.3

התמורה לקבלן בגין ההפעלה לרבות תחזוקת עמדות הטעינה תתקבל באופן  למען הסר ספק יובהר כי  .19.5.4

  המזמינה מובהר כי    "(המשתמשיםישיר ממשתמשי המערכת/עמדות הטעינה )להלן: "הלקוחות" או "

 הטעינה. לא תישא בכל תשלום בעבור שירותי הפעלת עמדות 

, לפי תעריפי חברת החשמל, והקבלן ישלם  המזמינההתשלומים השוטפים לחברת החשמל ישולמו ע"י   .19.5.5

מובהר כי אי תשלום חשבונות החשמל   , מדי חודש בחודשו. BACK-to-BACKלחברה סכומים אלה  

 של הסכם זה.   יסודית באופן סדיר מהווה הפרה

יבקשו זאת, יעבור מונה החשמל   הרשות המקומית ו/או   והמזמינה יובהר כי ככל והדבר ניתן ובמידה   .19.5.6

 על שם הקבלן והוא ישלם ישירות לחח"י ו/או לספק החשמל.

 בכתב ומראש.   המזמינהכל סטייה מבוקשת בתעריפים, כולם או חלקם, מחייבת קבלת הסכמת   .19.5.7

, בהתאם לתמורות שחלו בשוק  של התעריף לצרכןעדכון  לדרוש  תהא רשאית    המזמינההקבלן ו/או   .19.5.8

טעינת הרכבים החשמליים, מטעמים סבירים, ולאחר התייעצות עם מומחה מטעמה באשר למחירים  

. עדכון התעריפים  הנהוגים בשירותים מהסוג נשוא ההסכם ולאחר שניתנה לספק הזכות לטעון בפניה

 . המזמינהו/או   יהא כפוף להסכמת הקבלן

 להצגת אסמכתאות על ידי  הקבלן.    עדכון התעריפים לבקשת הקבלן תהא כפופה גם .19.5.9

   למזמינה תמורה  .20

יידרש   .20.1 ההתקשרות  לב  תמלוגים  למזמינהלשלם  קבלן  הבתקופת  )להלן:  התאם  במכרז  הצעתו  גובה 

 "(.  למזמינה התמלוגים"

שהותקנו לפי הסכם זה ולאורך כל תקופת  לגבי כל עמדות הטעינה הציבוריות , יהא תקף  התמלוגיםשיעור   .20.2

 ההתקשרות. 

למזמינה  .20.3 בהצעתו    ביחס  יחושבו  התשלומים  המוצעת  לקוט"ש  לתוספת  בהתאם  שיחושבו  להכנסותיו 

 . כפול הכמות הנצרכת(  למהחש)הכוללת את עלות 
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עמדות הטעינה הפרטיות, ככל ויותקנו על ידי משתמשי הקצה    הקבלן ישלם למזמינה תגמולים בגין התקנת  .20.4

התגמולים  גובה    .שהוגדרו על ידי המזמינה בהתקשרות ישירה מול הקבלן הזוכה, כפי שיעודכן מעת לעת

 נה.  למזמי 10% הינו

ו .20.5 דין אחר לשנות את מנגנון התגמולים    המזמינהככל  ו/או  הוראות  ו/או  ו/או חוקים  ע"י תקנות  תידרש 

יקובע התגמול לסכום קבוע לכל קילוואט נצרך בתחשיב של אחוז    -ולקבע אותו לתגמול כספי קבוע בש"ח

ה תעריף  כפול  הקבלן  בהצעת  שהוצע  כפי  ה  ACהתמורה  תעריף  וכפול  במידה    DCבנפרד  )לדוג'  בנפרד. 

₪ ואחוז התגמולים יעמוד על    2יהיה    DC₪ ואילו תעריף ה   1יהיה    ACמועד הדרישה תעריף הטענת הוב

 (    DC₪ ל AC , 0.2₪ ל 0.1אזי יקובעו התגמולים ל 10%

מההכנסות מפרסום ע"ג העמדות ו/או    50%  למזמינהכמוגדר לעיל, יעביר הקבלן    למזמינה  לתמלוגיםבנוסף   .20.6

השילוט ו/או אלמנטים שיווקיים אשר משולבים בעמדות ו/או בשירות. הקבלן ידווח על הכנסות אלו באופן  

רשאית להעביר ו/או לשווק את    המזמינהשוטף וככל שעדכן ו/או חתם הסכמי שיווק ופרסום. יובהר כי  

 באופן עצמאי. שטחי הפרסום בעצמה ככל והקבלן לא עשה זאת

 למזמינה אופן תשלום התמורה .21

דו"ח מפורט אודות הכנסותיו מהפעלת המערכות    למזמינהלכל חודש, יעביר הקבלן    10-חודש, עד המדי   .21.1

דו"ח מרוכז  וכן    , התקנת עמדות פרטיותבמהלך החודש החולף, לרבות הכנסותיו מפרסום על גבי העמדות

. מובהר כי הכמות הנצרכת תחושב על פי מוני החשמל המשניים  הטעינהבדבר חיובי מוני החשמל בעמדות 

שהותקנו בכל אחד מהחניות נשוא הסכם זה, וכי נתון זה יגבר על כל נתון שיתקבל ממערכת הניהול או מכל  

 מקור אחר.  

,  לספקים  ובהתאם לחוק מוסר תשלומים  יום  45כל התשלומים לפי סעיף זה יבוצעו בתנאי תשלום שוטף +   .21.2

   "(.חוק מוסר תשלומים)להלן: "  2017 – ז"תשע

יפגר    הקבלןעל פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, במקרה בו    חברהבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית למ .21.3

יעביר תשלומים חלקיים, תהיה    ו/או לחברת החשמל  למזמינה  בהעברת תשלומים   ו/או  זה  פי סעיף  על 

של    המזמינה הטעינה  לעמדות  החשמל  אספקת  את  מיידית  להפסיק  בכל    הקבלן .  הקבלןרשאית  יישא 

ההוצאות והנזקים שייגרמו כתוצאה מהפסקת אספקת החשמל כאמור והוא מוותר מראש על כל טענה  

  לא   ימים  14  על  יעלה  לא  אשר  המזמינה  מצד  בתשלום  וראיח   כי  הצדדים  בין  מוסכם  .בעניין  המזמינהכנגד  

זכאים    זה  חוזה  של  הפרה   יהווה יהיו    למעט ,  כאמור  איחור   בגין  אחר   או/ו  כספי   סעד  לכלוהצדדים לא 

 . תשלומים מוסר  בחוק כמשמעותם והצמדה ריבית הפרשי תשלום

 אחריות, שירות ותחזוקה  .22

 לכל אורך תקופת ההתקשרות, הקבלן יהיה אחראי על הפעלת ותחזוקת המערכת ואתר הקמת   .22.1

 המערכת, על חשבונו בהתאם להוראות חוזה זה ונספחיו.

 הקבלן מתחייב להעניק שרות למערכת לכל אורך תקופת הפעלתה. מתן שרות שוטף למערכת   .22.2

יות היצרן, לכל הפחות, אשר יפורטו  כולל אחזקה מונעת תקופתית באמצעות בודק מוסמך על פי הנח

בתיעוד המערכת אשר תסופק ע"י הקבלן, עדכוני תוכנה וחומרי עזר לפי הנחיות היצרן, לכל הפחות,  

ותיקון תקלות, כולל חלפים, על פי התנאים המפורטים בחוזה זה. וכן ליווי הבודק המוסמך בעת ביצוע  

מבלי למעט מיתר ההוראות הטכניות המיוחדות   – ת הבדיקות התקופתיות, וסיוע לו ככל הנדרש וכל זא

 בנספחי חוזה זה. 

 הקבלן יהיה אחראי לאספקת חלפים מקוריים בלבד לצורך טיפול בתקלות במערכת ו/או   .22.3

 אחזקתה השוטפת וזאת על חשבונו הבלעדי. 
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 בקשר לתפקוד   המזמינההקבלן יעמיד איש קשר קבוע שתפקידו להוות כתובת לכל פניה מצד  .22.4

 ואחזקת המערכת.  

מוקד   .22.5 יפעיל  קריאות  טלפוני  הקבלן  לנספח    24/7שירות  לקבלת  זה  ג'בהתאם  ובין  לחוזה  בעצמו  בין   ,

האחריות להפעלת המוקד  באמצעות קבלן משנה לו הסכם ארוך טווח עימו, כנדרש במסמכי המכרז, כאשר  

 . הטלפוני בהתאם להוראות הנספח תיוותר על הקבלן

מובהר כי ככל ושירותי המוקד הטלפוני ינתנו באמצעות קבלן משנה כאמור הקבלן לא יהיה רשאי להחליף   .22.6

לא תתנגד לשינוי מוקד טלפוני    המזמינהיובהר כי    תב.את קבלן המשנה אלא באישור המזמינה מראש ובכ

כי   יובהר  עוד  הניתן.  לשירות  וסיכון מהותי  חשש  של  מנומקת    המזמינהאלא מטעמים  תעביר התנגדות 

ותסיר את התנגדויותיה לאחר קבלת הבהרות ו/או ערבויות מתאימות להבטחת המשכיות שירות איכותי  

 הרשות. כמוגדר במסמכי המכרז לתושבי 

חודשים )או בתדירות גבוהה יותר במידה והדבר יתחייב עפ"י הנחיות מינהל    12-ל  מתחייב כי אחת  הקבלן .22.7

החשמל(, יערוך על חשבונו ביקורת של חשמלאי מוסמך, ויתקן את הליקויים ככל שיעלו בביקורות אלו.  

ימים. לא נערכה הביקורת כאמור    7בתוך    למזמינההעתק דוחות הביקורת ופירוט הליקויים שתוקנו יישלחו  

 .הקבלןלעשות זאת על חשבונו של   המזמינה, רשאית הקבלןעל ידי 

חמורים  המזמינה .22.8 ליקויים  מטעמה.  וביקורות  בדיקות  לערוך  חייבת  לא  אך  סכנה    רשאית,  המהווים 

כאמור, יתוקנו על ידי    הקבלן, גם אם לא הופיעו בביקורת שביצע  המזמינהשהתגלו בבדיקות    בטיחותית 

ימים מהמועד בו    7תוך    הקבלןעליהם. ליקויים אחרים יתוקנו על ידי    לספקבאותו היום בו נודע    הקבלן

למנוע כניסה של רכבים    המזמינהאת הטעון תיקון כאמור, תהא רשאית    הקבלןעליהם. לא תיקן  ספק  נודע ל

סעד אחר על פי    חשמליים לחניונים לצורך טעינה ו/או לעשות כל שימוש בעמדות הטעינה וזאת בנוסף לכל

 .דין או החוזה

יספק   .22.9 שרות שוטף לעמדות הטעינה הכולל    הקבלןמבלי לגרוע מהאמור, במהלך כל תקופת ההתקשרות 

החלפים בהם   .אחזקה תקופתית מונעת על פי הנחיות יצרן עמדות הטעינה, עדכוני תוכנה, ואספקת חלפים

 יעשה שימוש יהיו חלפים מקוריים בלבד.  

ו/או מי   המזמינהתהיה רשאית להציב שלטים בסמוך לעמדות הטעינה, בהם יצוין, בין היתר, כי  המזמינה .22.10

אינן נושאות בכל אחריות ו/או חבות כלפי המשתמשים בעמדות הטעינה בקשר לכל נזק ו/או אובדן    מטעמן

לגוף ו/או לרכוש אשר יגרמו כתוצאה מהשימוש בעמדות הטעינה, בין בגין גניבה ו/או פריצה ו/או שריפה  

רם בעת השימוש  ו/או תאונה ו/או התחשמלות ו/או דריסה ו/או נזק או פגיעה לרכב עצמו, העלולים להיג

השומרים,   מחוק  נובעת  ו/או  הקשורה  אחריות  כל  לרבות  אחרת,  סיבה  כל  בגין  ובין  הטעינה,  בעמדות 

 .1967 –התשכ"ז 

 פיצויים מוסכמים  .23

ומבלי שיהיה בכך    מבלי לפגוע בכל סעד נוסף ו/או אחר שיעמוד למזמינה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, .23.1

מוסכם בזה כי במקרה בו לא יסיים הקבלן    כדי להוות הסכמה לחריגה מלוחות הזמנים שנקבעו בהסכם זה,  

, ישלם הוא למזמינה פיצויים מוסכמים וקבועים מראש  בהסכם לעילאת ביצוע מלוא העבודה במועד הנקוב  

ועד הסיום המוסכם, לבין מועד הסיום  בגין כל יום של איחור )צמודים למדד( בין מ  4בהתאם לנספח ב'

כי הקבלן לא יהיה חייב בפיצויים באם העיכוב נגרם עכב הוראה מעשה או מחדל של המנהל   יובהר בפועל. 

ו/או חח"י וזאת במידה    ברשות המקומיתו/או אי קבלת היתרים ו/או אישורים מגורמים    המזמינה מטעם  

 וודע לו כי צפוי עיכוב ו/או בעיה בעמידה בלוחות הזמנים.והתריע בפני המנהל מטעם המזמינה מייד עם הי 
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הקבלן  .  4ב'  רשאית לגבות פיצויים מוסכמים בכל אחד מהמקרים המפורטים בנספח    המזמינה בנוסף, תהא   .23.2

בכל    למזמינההערכה זהירה של הנזק שיגרם    מהווים  4מצהיר ומאשר כי הסכומים המפורטים בנספח ב'

 אחד מהמקרים המפורטים שם וכי אלו נקבעו בהתאם אליו בהסכמה. 

שיגיע   .23.3 סכום  מכל  כאמור  לה  שיגיעו  המוסכמים  הפיצויים  סכום  את  לנכות  רשאית  תהיה   המזמינה 

בכל עת שהיא, וכן לגבות סכום זה בכל דרך אחרת לפי שיקול    , מערבות הביצוע וכןממנה לקבלן מכל סיבה

 דעתה. 

 קבלןעובדי ה .24

בעל ניסיון בעבודה למול רשויות מקומיות ובעבודות    מנהל פרויקטעל חשבונו  הקבלן מתחייב בזאת למנות  .24.1

  הקבלן אשר ינהל את ביצוע העבודות מטעם    הטענה לרכבים חשמליים בשטחים ציבוריים,התקנת מערכות  

 .  ולעמדות השונות   השונים לאתרים ביחס  ההסכמים תקופת לאורך כל  

הרשות    תוכל אליו    הקבלןמטעם    והשירותיישמש בין היתר, הגורם המקצועי    הקבלן מנהל פרויקט מטעם   .24.2

 על פי חוזה זה.  הקבלןלפנות בכל עת לעניין התחייבויות 

ומענה בכתב מאת  עסקים  ימי   20תהיה רשאית לדרוש החלפתו בתוך    המזמינה .24.3   . הקבלן, בכפוף לשימוע 

תדרוש את החלפתו    המזמינההדרישה להחלפת מנהל העבודה תעשה מטעמים סבירים בלבד. במקרה בו  

של מנהל העבודה, כל עיכוב שייגרם לתחילת ביצוע העבודות ו/או להשלמתן בשל דרישה שכזו, לא ייספר  

 לעניין עמידת הקבלן במועדים הקבועים בהסכם להתקנת עמדות הטעינה ו/או בצו תחילת עבודה. 

 .  בעל מניות בחברת הקבלןיובהר כי מנהל הפרויקט לא יהיה מנכ"ל ו/או  .24.4

ניסיון    .24.5 בעל  טעינה לרכבים חשמליים או לחלופין  בניהול מערך עמדות  וותק  בעל לכל הפחות שתי שנות 

. מובהר כי  "(מנהל הפרויקטעמדות טעינה לרכבים חשמליים )להלן: "  20בהקמה וניהול של לכל הפחות  

שומרת על זכותה לדרוש החלפתו של מנהל הפרויקט בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות לרבות    המזמינה

  מטעמים של חוסר התאמה ו/או התנהגות שאינה הולמת. 

הקבלן לאורך כל תקופת ביצוע העבודות.    ינהל את ביצוע העבודות מטעם  מנהל הפרויקט מטעם הקבלן   .24.6

לפנות    המזמינה  תוכלהמקצועי מטעם הקבלן אליו    ורםבין היתר, הגמנהל הפרויקט מטעם הקבלן ישמש  

 התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה.   בכל עת לעניין ביצוע העבודות ויתר 

מוסמך   .24.7 עובדים  צוות  זה,  חוזה  פי  על  העבודות  ביצוע  לצורך  הקבלן  יעסיק  הפרויקט,  למנהל   בנוסף 

כהגדרתם   מוסמכים,  חשמלאים  הכולל  הטכני  בומקצועי,  בכמות  2ג' נספח    –מפרט   , 

 הנדרשת לצורך מתן השירותים נשוא ההסכם. 

כן, .24.8 יעסיק  הקבלן  מתחייב    כמו  המערכת,  ותחזוקת  בתקלות  טיפול  לצורך  החוזה,כי  תקופת     בכל 

הכולל    מערך מנוסה,  שירות  השירותים  טכנאי  מתן  לצורך  הנדרשת  בכמות  מוסמכים   טכנאים 

 כנדרש על פי תנאי חוזה זה ונספחיו. 

ותנאים    הקבלן .24.9 בטיחות  תנאי  של  קיומם  ויבטיח  דין,  כל  להוראות  בהתאם  עובדיו  את   יעסיק 

ידי   על  שידרש  כפי  חוקית  דרישה  ובאין  בחוק  כנדרש  העובדים,  של  ורווחתם  בריאותם   לשמירת 

 . 1954 –פקח עבודה במובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 

 יחסי הצדדים  .25

בכל .25.1 באמור  אין  כי  בזה  יחסי  מובהר  ליצור  כדי  זה  בהסכם  סוג-עובד  מקום  מכל   ומין    מעביד, 

  המזמינהובין    (לכל צורך ולכל ענין  קבלן עצמאי ובלתי תלויכ   ת)המשמשהספק  לבין    המזמינהשהוא, בין  

 הספק ו/או מי מטעמה. עובדי מי מקרב חברי הצוות המקצועי ו/או מי מ לבין 

את   .25.2 לבצע  מנת  על  ידו  על  שיועסקו  העובדים  לגבי  ההסכם  תקופת  בכל  לקיים,  מתחייב   הספק 

בהוראות   האמור  אחר  זה,  הסכם  לפי  את  כל  העבודה  וכן  עובדיהם,  בגין  המעבידים  על  החל   חוק 
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הכלליים   הארגונים  של  התאום  לשכת  שבין  הכלליים,  הקיבוציים  ההסכמים  בהוראות   האמור 

ו/ ההסתדרות  שהסכמים  לבין  כפי  או  המתאים,  בענף  תוקף  בר  והוא  שנערך  קיבוצי  הסכם  כל   או 

 אלו יוארכו, או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה.  

ביטוח   .25.3 תשלומי  לרבות  חב  הוא  בהם  החובה  תשלומי  כל  את  עובדיו  ועבור  עבורו  לשלם  חייב   הספק 

 לום מס הכנסה ומע"מ. לאומי ולנהל חשבונות כחוק לצורך תש

גמלאות   .25.4 הבראה,  דמי  מחלה,  דמי  חופשה,  פיטורין,  לפיצויי  זכאים  יהיו  לא  עובדיו  ו/או   הספק 

 ו/או תשלומים ו/או כל זכויות סוציאליות אחרות ו/או השתלמות לעובדים.

כי   .25.5 בזאת,  מוסכם  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  ימבלי  כלשהו,  אם  מוסמך  גורם  ידי  על   יקבע 

בין    למרותש התקיימו  זאת  בכל  לעיל  ל  הקבלן האמור  מעובדיו  מי  עובד  חברהו/או   מעביד,    -יחסי 

שיקבל   התמורה  פי    מהמזמינההספק  תחשב  על  המתחייב  שהוא  וסוג  מין  מכל  תשלום,  כל   ככוללת 

עובד   בין  ותגמולים, ודין  פיצויים  בגין  הפרשות  האמור,  מכלליות  לגרוע  ומבלי  זה,  ובכלל   מעביד 

 . לא תישא בכל תשלום נוסף בגין אלו המזמינהו  ,אה, נסיעות, דמי חופשה שנתית וכיו"בדמי הבר

כי   .25.6 מוסכם,  לעיל  לאמור  את    הקבלןבנוסף  ל   המזמינה ישפה  שיגרמו  נזק  ו/או  הוצאה  כל     הבגין 

מעובדי   מי  ידי  על  שתוגש  מתביעה  שיוצאו  הקבלןכתוצאה  והוצאות,  דין  עורכי  טרחת  שכר  לרבות   , 

ידי   כי    המזמינהעל  בזאת  מובהר  ספק,  הסר  למען  כאמור.  תביעה  ולצורך     תהא   המזמינהבהקשר 

 . על פי הסכם זהלספק  לקזז כל סכום כאמור מהתמורה המגיעה   תזכאי

כי  מ .25.7 בזה  ומוסכם  מוצהר  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מוסמכ  אםבלי  ערכאה  ידי  על   ף  א  שעל תיקבע 

עובד  יחסי  התקיימו  לעיל  בין  -האמור  לבין    המזמינה מעביד  מטעמה  מי  מטעמו,    הקבלןאו  מי   ו/או 

על   מלכתחילה  הסכימו  כאילו  הצדדים  את   (  אחוזים  וחמישה  שים)חמי  55%בגובה    תמורהיראו 

בהסכם הקבועה  המופחתת"()זה    מהתמורה  "התמורה  התמורה    והספק  ,להלן:  כי  בזאת,   מצהיר 

על התחייבויותיו  מלוא  ביצוע  עבור  והוגנת  מלאה  הנה  כי  אם  זה    הסכם פי    המופחתת   יקבע 

 . מעביד כאמור- התקיימו יחסי עובד

 בטיחות בביצוע העבודות .26

וחיי אדם באתרי   .26.1 רכוש  הנדרשים להבטחת  הזהירות  בכל אמצעי  ועל חשבונו,  ינקוט, באחריותו  הקבלן 

הקבלן יספק ויתקין שמירה  בתקופת הביצוע  .  ומתן השירותים העבודות ובסביבותיהם בעת ביצוע העבודה

ושאר   זמניות  גדרות  בטיחות,  פיגומים, מעקות  אזהרה,  אורות, שלטי  גידור,  לרבות  יומית,  ויום  צמודה 

דין או על פי הוראה    אמצעי זהירות לביטחונם ולנוחותם של עובדיו והציבור, בכל מקום שיהיה דרוש על פי

 מצד רשות מוסמכת כלשהי, ועלותם של אלו תחול על הקבלן בלבד. 

ינהג .26.2 והנהוגים    הקבלן  הידועים  בעבודה  בטיחות  ובתקנות  בחוקים,  המעוגנים  הבטיחות  כללי  כל  עפ"י 

ת  קנות הבניה, תקנו ת ,  1970, פקודת הבטיחות בעבודה 1954בישראל, כגון: חוק ארגון הפיקוח על העבודה  

ארגון הפיקוח על העבודה, תקנות העגורנים, תקנות ציוד מגן אישי, עבודה על גגות שבירים, עבודה במקום  

 מוקף, עבודה ברעש ועוד.  

עובדי הקבלן   .26.3 על  וה  ויפקח  הנהלים  ביצוע  ויוודא את  שעות העבודה  כל  וכן את    ראות הבטיחותובמהלך 

כל הקשור לתיקון ליקויים ושיפורים בכל הקשור  , ב המזמינההקבלן יפעל בהתאם להנחיות  . העמידה בהם

 לבטיחות וגיהות עובדי הקבלן השונים, מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מאחריות הקבלן כאמור בחוזה זה. 

הקבלן יספק ציוד עזרה ראשונה לעובדיו, כולל ציוד לפינוי נפגעים, ימנה אדם שעבר הכשרה מטעם גוף   .26.4

ויקציב רכב שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי, או בית  מוסמך להגשת עזרה ראשונה באתר העב ודה, 

 חולים בשעת חירום. 
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ויגדר את שטח העבודה כולל הצבת ציו .26.5 ישלט  אזהרה עפ"י כל דין, כגון: מחסומים,  -ד מגןהקבלן יסמן, 

ידי    זהרונים, גשרי מעבר, סימון דרכי גישה ומילוט, או כל ציוד או אביזרי בטיחות אחרים כפי שיידרשו על

 . המזמינהממונה הבטיחות של הקבלן או על פי הנחיות  

עם  .26.6 מיד  בטיחותי  מפגע  כל  יסלק  הוראה    הקבלן  קבלת  עם  או  אדם    ו/או  המזמינהמנציג  גילויו,   מכל 

 . אחר המוסמך לכך

ידווח   .26.7 כ  המזמינהלנציג  הקבלן  או  תאונה,  מסוכן,  אירוע  כל  עלעל  ויפעל  מידי,  באופן  תאונה,  פי    מעט 

 הוראותיו בכל הקשור להנחיות בטיפול, תדרוך, המשך או עצירת העבודה וכו'.  

 הקבלן יהיה אחראי לשמירת הסדר והניקיון בשטח העבודה וסביבתו.  .26.8

לבדו    על שמירת הציוד, על החומרים שיהיו בשטח בעת ביצוע העבודות והואבאופן בלבדי  הקבלן אחראי   .26.9

למתקנים   ו/או  העבודה  לשטח  ו/או  לחומרים  ו/או  לציוד  נזק  גרימת  ו/או  אובדן  כל  על  באחריות  יישא 

 . בוהמצויים 

  העבודות על פיקוח .27

החומרים בקשר    אשר מוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על טיב העבודה,  רשאית למנות מנהל מטעמההמזמינה   .27.1

,  הרשות המקומיתהקשר עם    לביצועה, קיום רציפות ואופילביצוע העבודה, רמת ביצועה, וכח האדם בקשר  

   "(.המפקח)לעיל והלן: " והכל בהתאם להוראות ההסכם והמפרט

  מסוימים.   הודעה לקבלן בדבר אי אישורה של עבודה או חלקה או שימוש בחומרים    רשאי למסור פקחהמ .27.2

  באותם החומרים עד לקבלת החלטתו שלכנ"ל, יפסיק הקבלן את אותה העבודה, או השימוש    ניתנה הודעה 

עימו פעולה    , לשתףפקח, אשר הינה סופית ואיננה ניתנת לערעור. על הקבלן למלא אחר הוראות המפקחהמ

 ולאפשר לו לבקר כל עבודה המבוצעת ע"י הקבלן.

מוסמך   .27.3 לצורך  המפקחבנוסף,  לדעתו  המתחייבות  עבודה  הוראות  ו/או  הנחיות  לעת  מעת  ביצוע    ליתן 

קביעת  העבו עניין,  בכל  כי  מוסכם  במלואן.  פיהן  על  לפעול  מתחייב  והקבלן  סופית  המפקח  דה,  תהיה 

 ומכרעת, והקבלן מתחייב לפעול על פיה. 

 נקובות ביתר מסמכי המכרז ובמפרט הטכני. המפקח סמכויות נוספות של  .27.4

מבלי לגרוע מן האמור, העבודה כפופה גם לפיקוח המדען הראשי, או כל ממונה אחר שיקבע לצורך זה על   .27.5

ידי משרד האנרגיה, במהלך תקופת ההתקשרות )להלן: "הממונה"(. הממונה יהיה זכאי לבצע בדיקה של  

 רות.   אופן ביצוע העבודות כל אימת שיחפוץ בכך וללא התראה מוקדמת, לאורך כל תקופת ההתקש

המ .27.6 בידי  אשר  כלפי    פקח הפיקוח  מהתחייבויותיו  הקבלן  את  ישחרר  חוזה   המזמינה לא  תנאי     למילוי 

והמגרעות שנעשו    זה ולמילוי כל הדרישות שבדין והקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות ההשמטות

 או נגרמו על ידו.

 פגיעה בנוחות הציבור וברכוש ציבורי .28

המערכת לא תהא פגיעה בנוחות הציבור ולא תהיה הפרעה לצדדים שלישיים    במהלך ביצוע עבודות הקמת  .28.1

בסמוך אליהם, ובמידת הצורך  אשר בעת ביצוע העבודות יעבדו ו/או ימצאו בתחומי אתרי העבודות ו/או  

 .המזמינהלשביעות רצונה של   להקטנת אי נוחות כאמור ככל שניתןובלית ברירה ידאג  

צד   .28.2 כל  של  והמעבר  השימוש  בזכות  הפרעה  תהיה  לא  המערכת  הקמת  עבודות  ביצוע   במהלך 

כלשהו   פרטי  ו/או  ציבורי  ברכוש  והחזקה  השימוש  בזכות  או  וכיוצ"ב  שביל  דרך,  בכביש,   שלישי 

וכן   מראש  המנהל  אישור  לכך  ניתן  אם  אלא  אליו,  בסמוך  ו/או  העבודות  אתר  בתחומי   המצוי 

 על פי כל דין מהרשות המקומית ככל הנדרש.  ניתנו רשות ואישור

תיעול, חשמל,    הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, תשתיות מים, ביוב, .28.3

קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע    תקשורת וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת
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מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות.    ל נגרמו באקראי ובין שהיוהעבודות, בין שהנזק ו/או הקלקו

ושל    המזמינהחשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצון    הקבלן יתקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על

על לפקח  המוסמכים  רשות  או  אדם  לקבל    כל  מראש  לדאוג  הקבלן  על  כאמור.  שניזוק  ברכוש  הטפול 

עדכניות על כל הקווים התת קרקעיים העוברים באתר העבודות/העבודות    המוסמכות תכניותמהרשויות  

 בסמוך לו.

תהיה כל    הקבלן מתחייב כי תוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה כל פגיעה או הפרעה בנוחיות הציבור ולא .28.4

או בזכות    וכיו"ב,  הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם במדרכה, בכביש, דרך, שביל

הקבלן כי בביצוע העבודה לא    השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב

  ומתחייב לעבוד גם בשעות   מתבצעת העבודה  שבו  הסביבה הסדירה של    התהיה כל פגיעה או הפרעה לפעילות

 תמורה.והכל ללא תשלום תוספת כלשהי ל  הלילה )ובימי מנוחה וחג בשעת הצורך(

במהלך  (  ועוד  כבישים, מדרכות, גינות, מערכות השקיה)  ככל שהקבלן יגרום נזק לרכוש ציבורי ו/או תשתיות .28.5

ולתקנו על חשבונו והוצאותיו    בדבר הנזק שנגרם  המפקחביצוע העבודות מכח הסכם זה, יהא עליו ליידע את  

הורה על    המפקח, אלא אם  למפקח  ההודעה    יום מיום  14ולהחזיר את מצב הרכוש הציבורי לקדמותו תוך  

לפי העניין ולבצעו    הרשות המקומיתהאגף הרלוונטי ב   מועד אחר. על הקבלן לתאם את ביצוע התיקון עם

 ולא דווח ע"י הקבלן.  המפקחשהנזק התגלה ע"י  לפי הנחיותיהם. כל האמור לעיל יחול גם במקרה

  בעצמה.   רשאית להיכנס בנעלי הקבלן ולבצע את תיקון הנזקים   המזמינהיפר הקבלן התחייבותו זו, תהא   .28.6

בידי  ד  ו/או מערבות הביצוע שהפקי  עלות התיקון שתבצע תחייב את הקבלן ב  המזמינהבנסיבות כאמור  

 .  20%בתוספת תקורה של  ,המזמינה

האמור .28.7 מן  לגרוע  ומבלי  ב  למזמינה  בנוסף  הזכות  דעת  שמורה  חוות  לפי  מיוחדים    לבצע   המפקחמקרים 

 בעצמה את תיקון הנזק ולהשית את החיוב על הקבלן כמפורט לעיל. 

 ניקיון מקום העבודה .29

עבודה ינקה את    הקבלן יסלק, מזמן לזמן, ממקום העבודה, את עודפי החומרים והפסולת, ומיד עם גמר כל .29.1

ויסלק ממנו את כל המתקנים   חומרים, פסולת,מקום העבודה  סוג שהוא,    הארעיים, שיירי  מבנים מכל 

 רצונו של המפקח.   וימסור את האתר והעבודה כשהם נקיים ומתאימים למטרתם לשביעות

. על הקבלן לתאם את  הרשות המקומיתומאושר ע"י  מוסדר, יובהר, כי הפסולת תועבר לאתר פסולת מוכר .29.2

והפינוי של הפסולת עם אגף אי ו/או אגף התפעול בפעילות הניקיון  ו/או    הרשות המקומיתכות הסביבה 

 בחברה, לפי העניין. 

 עקירת עצים וצמחיה  .30

יפגע בעצים ובצמחיה קיימים או שניטעו באתר/י העבודות אלא אם קיבל .30.1 אישור    לא יעקור הקבלן ולא 

בכל מקרה של פגיעה ללא אישור בעצים או בצמחיה תהיה    .המזמינהמגורם מוסמך מטעם  בכתב ומראש,  

  1000קבלן את מלוא הנזק, בתוספת סכום פיצוי מוסכם בסך ולגבות מההנזק   לשקם את  המזמינהרשאית 

זה כדי    מ"ר של גינה שנהרסה. אין באמור בסעיף   100ש"ח לכל    3000  - ללא אישור ו    ש"ח לכל עץ שנעקר 

 עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין.  המקומית זמינההמלגרוע מזכות העומדת לרשות 

 ציוד וחומרים .31

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו את הציוד, הכלים, המתקנים, החומרים וכל האמצעים הדרושים לביצוען   .31.1

 היעיל, המקצועי והאיכותי של העבודות בקצב הדרוש. 

בהם   .31.2 והאמצעים  החומרים  המתקנים,  הכלים,  הציוד,  כל  מקרה,  בכל  בכל  יעמדו  שימוש,  הקבלן  יעשה 

לתוקפו   ייכנס  אשר  אחר,  תו תקן  וכל  לגביהם,  ככל שקיים  ישראלי,  תו תקן  ויישאו  הנדרשים  התקנים 

 במהלך תקופת ההתקשרות. 
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אם לפי שיקול דעתו של המפקח, הציוד ו/או הכלים ו/או המתקנים ו/או חלק מהם אינו מספיק ו/או אינו   .31.3

אינו תואם את הדרישות לעיל, יהיה על הקבלן להחליפם על חשבונו, לשביעות  מתאים לביצוע העבודות ו/או  

 רצונו של המפקח, וזאת בתוך פרק הזמן שיקבע על ידי המפקח ומבלי שהדבר יצדיק שינוי בלוחות הזמנים. 

   אחריות הקבלן .32

האחריות    המזמינה .32.1 סעיפי  משמעותהלעניין  זה  בחוזה  והביטוח  תאגידים    המזמינה:  השיפוי  ו/או 

 . ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם מוניציפליים

 מבלי לגרוע מחובותיו ואחריותו של הקבלן, על פי חוזה זה ועל פי כל דין, מוסכם בזה במפורש כי:  .32.2

הנאותה  , וכן הינו אחראי לרמה המקצועית  הם, לרבות כל הפרטים שבהעבודותהקבלן אחראי לשלמות   .32.3

 על ידו או בפיקוחו.  ואו בוצע ושהוכנ  העבודותולטיב  

הקבלן מקבל על עצמו אחריות מלאה עבור כל פעולה שתוכננה או נעשתה על ידו או על ידי מי מעובדיו או   .32.4

וכן לכל פעולה או מחדל שיעשה על ידו או    העבודות,בקשר עם ביצוע  ו/או מי מטעמו  מי מיתר מועסקיו  

  הרשויותאת  או  ו/  המזמינה ה מהוראות חוזה זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את  ושום הורא  ,מטעמו

המנהל ו/או מטעמם  את  או  בשמם  לזמן  מזמן  הפועל  אדם  אשר  וכל  הפסד  ו/או  נזק  לכל  כאחראים   ,

 האחריות לו מצויה אצל הקבלן, כאמור בחוזה זה. 

  למזמינה   מושייגר  לגוף/לרכוש, איזה שהוא,ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או אובדן    כל נזקלהא אחראי  י הקבלן .32.5

לרבות כל עובד    ו/או לאדם אחר כלשהו  הו/או למי שבא מטעמ  ן ו/או שלוחיה ן ו/או לעובדיה  הרשויות ו/או 

בשירותה המועסק  אחר  אדם  המנהלת,  או  לחברה  עובדי  לרבות  שלוחי  הו/או  שבא    הו/או  מי  כל  ו/או 

בקשר ובכל   הו/או כל מי שבא מטעמ  ה ו/או שלוחי  הו/או עובדי הקבלן בשל מעשה ו/או מחדל של  ה,מטעמ

הנובע, במישרין או בעקיפין מביצוע/אי ביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ו/או או כל הסכם הקשור  

ויפצה אותם  הקבלן אחראי לפי כל דין    יהיהבהסכם זה ו/או ממתן/אי מתן השירותים,  )להלן:"הנזק"(  

חיה  וו/או עובדיה, של  המזמינה משחרר לחלוטין ומראש את    הקבלן.  כולם או חלקם, לפי העניין, בגין הנזק

   ואת מי שבא מטעמם מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל נזק, כאמור.

כתוצאה מאי עמידת הקבלן בכלל  לרשויות  ו/או    למזמינההקבלן יהיה אחראי לכל נזק או הפסד שייגרם   .32.6

קוקים, התקנות והאישורים וההוראות שתינתנה על ידי הרשויות  ישיונות, היתרי הבניה, החוקים, החיהר

ה על כך מאת  א יום ממועד קבלת התר  14את הנזק או ההפסד תוך    ויתקן  ,  לעבודותהמוסמכות בכל הקשור  

 .ות המוסמכות, לפי המוקדם מבין השניים, או עד המועד שנקבע על ידי הרשוי המזמינה

על ידו ו/או על ידי מי מטעמו לרבות, ומבלי לפגוע    העבודותהקבלן אחראי לכך שבמשך כל תקופת ביצוע   .32.7

בכלליות האמור לעיל, ביצוע עבודות ו/או פעולות בתקופת האחריות, יקוימו על ידו ו/או על ידי מי שיועסק  

דות, סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נאותים כמתחייב על פי כל דין  על ידו ו/או מטעמו, בביצוע העבו

 לפרויקט ו/או לגוף ו/או לרכוש כלשהם. לעבודות ו/או למניעת נזקים 

לעניין זה ידוע לקבלן כי כל עיכוב בביצוע איזה מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או כל עיכוב ו/או ליקוי   .32.8

איזה מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, באופן ישיר או עקיף,    בביצוע עבודות הפיתוח הנובע מהפרת

הפרויקט ו/או להפרת התחייבויותיה של    מחלקי עלות ביצוע איזה    ת עלול להביא בין היתר, להתייקרויו

וכי    המזמינה שלישיים  צדדים  לה    המזמינהכלפי  שיידרש  מתאים  סעד  לכל  כזה  במקרה  זכאית  תהיה 

לצמצום נזקיה, זאת מבלי לגרוע מזכותה לקבלת מלוא הפיצוי ו/או השיפוי מן הקבלן בגין כל נזק, הפסד  

 והוצאה שייגרמו לה, כאמור. הקבלן מתחייבת לשאת בתשלום מלוא הפיצוי ו/או השיפוי, כאמור. 

ו/או    ו/או עובדיהן ו/או שלוחיהן ו/או מי שבא מטעמן  המזמינה נגד  לסלק כל תביעה שתוגש  מתחייב  הקבלן   .32.9

כל תשלום    בגין מיד עפ"י דרישה ראשונה  כל צד ג', בגין נזק או אובדן או הפסד, כאמור לעיל, או לשפותם  

ר  מוסמך אח  גורםלשלם ע"י בית משפט וגם/או בית דין וגם/או ע"י כל    בפסק דין סופי   וייב מי מהם יחש
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  הקבלןעפ"י הסכם זה על  ים  מוטלו/או האחריות בקשר אליו  , ואשר תשלומו  בהליך שיפוטי או מעין שיפוטי

ו/או    המזמינה , לרבות בגין הוצאות משפטיות ובלבד שעקב כך  ן ונזק שנגרם לה  הפסד בגין כל  ם  ולפצות

 יודיעו לה על תביעה כאמור ויאפשרו לה להתגונן בפניה.  הרשות המקומית

כל אובדן, נזק, הפסד או הוצאה  לאחראים    ם לא יהיואו מטעמ  םבשמ  וכל אדם הפועלו/או המנהל    המזמינה .32.10

, מחמת פעולה רשלנית, מחדל, מקרה אסון  וכל אדם אחר הפועל מטעמלעובדיו ו להעלולים להיגרם לקבלן,  

, והקבלן ישא באחריות  העבודות על ידי הקבלןאו סיבה אחרת הקשורה או הנובעת מקיום החוזה או ביצוע  

 . בכל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל ,לתוצאות

וע  כדי לגראו ע"י אחר/ים עבורה,    המזמינהע"י    מתן השירותיםשל הסכם זה ו/או השלמת    יומוסאין ב .32.11

וכל    הסכם זה מעשה או מחדל שלו ו/או מי מטעמו בתקופת תוקפו של    ין י ענל   ואחריות ולהסיר מהקבלן את  

 . תקופה נוספת בה אחראי הקבלן עפ"י הוראות הסכם זה או עפ"י כל דין

 ומכירות שיווק, ציבור ידוע .33

עולם ההטענה    פעולה בחשיפת והצגת  לשיתוף   מהקבלן  מצפות  המזמינהו תצוגת תכליתמ  חלק  הוא   זה   מכרז .33.1

חשמליים   רכבים  ברשות,  התושביםבפני  של  עניין  בעלי  ציבוריים    מקומיות  רשויות,  גופים  ו/או  אחרות 

   .אחרים

 רים ומסירת מידע לציבור. להצטרף למפגשי יידוע ושיתוף ציבור, סיו הקבלןהמנהל מטעם  באחראיות .33.2

, דף  המזמינהבאחראיות הקבלן לעצב ולהקים דף נחיתה יעודי להסכם זה  בתוכן ובגרפיקה אשר תאשר   .33.3

 המזמינה. זה יקושר לאתרי האינטרנט של 

  קוראים וקולות מדינה  מענקי .34

כלל שיפורסמו ע"י משרדי האנרגיה ו/או משרדי    רשאית להגיש או שלא להגיש בקשות למענקים,  המזמינה .34.1

אחרים.   וגופים  ולפעילות  ממשלה  לציוד  בנוגע  קוראים  וקולות  תמיכה  הרכבים  מכרזי  בכלל  הטענת 

תהיה טענה ו/או    שלקבלןהשונים ללא  , לעמדות ולשקעים  ביחס לאתריםהטענה ציבורית בפרט  ומערכות  

"י הרשות  ע(  , נתונים וכו'ת מידע ונתון הנדרש )מפרטיםיתן מענה לכל בקש  הקבלן דרישה כלשהי. מנגד  

( למענקים כאמור5בתוך חמישה  פניה  לצורך  ימי עסקים  זאת(  ניתן    ,  או  בידו  מצוי  ככל שמידע כאמור 

 .להשיגו בנקל ואין במסירתו כדי להפר כל חיקוק או הסכם

הצדדים    בהגשת המענקים, אזי    תפנה לקבלן הזוכה בכתב בבקשה מפורשת לליווי  והמזמינהיובהר כי ככל   .34.2

 יחלקו בצורה שווה בתמיכות/תמורות. יובהר עוד כי בקשה לקבלת מידע ו/או מסמכים אינם בקשה לליווי.   

יובהר כי ככל ותוגש ותאושר בקשה לתמיכה ו/או ק"ק למימון עמדות ו/או שקעים נוספים מסוגים שונים   .34.3

AC    ו/אוDC    כפי  רשאית לפעול באופן התואם את התהליך של העמדות הממומנות    המזמינה יובהר כי

 שהוא מוגדר בהסכם ובמסמכי ההזמנה. 

 לזיהוי תושבים ו/או עסק מקומי  מנגנון .35

עת   .35.1 הקבלן  בכל  אליו  יעביר  מקומי,  כתושב/עסק  ויזדהה  לקבלן  מקומי  עסק  ו/או  תושב/ת  יפנה  אשר 

ו/או אתר ו/או אופן ההתקשרותבאמצעות האפליק על  ציה  .  זכאותו להנחה, תצהיר שבו הלקוח מצהיר 

 , כתובת , טלפון ופרטי איש קשר ת"ז/ח.פ -טי זיהוי במסגרת התצהירהקבלן יאסוף פר

   .את ההנחות ע"ב התצהיר  הקבלן יתן ללקוחות .35.2

 בכל תחילת חודש יעביר הקבלן את רשימת המצהירים לחברה לשם בדיקת נכונות התצהירים.  .35.3

 ימי עבודה.   20תאמת את התצהירים בתוך  המזמינה .35.4

 תבוטל ההנחה .   –במידה ונמצא כי לקוח מסר תצהיר אשר לא ניתן לאמת אותו  .35.5

אוטומטי ו/או טוב יותר ו/או טכנולוגי לזיהוי שייכות של רכבי תושבים  פיתרון  קיים  יובהר כי ככל ויהיה   .35.6

 . ועסקים אזי הצדדים באופן מסוכם ישנו ו/או יעדכנו את המנגנון לזיהוי משתמשים ומתן הנחות
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 לקביעת מיקום עמדת הטענה   מנגנון .36

במיקומים שונים בשטח  עו הקמת עמדות נוספות  י יצ  ,, בהתאם לצרכים ולביקושיםהמזמינההקבלן ו/או   .36.1

 .המקומית הרשות

לצד  ביקושים בפועל  ומיקום מדויק   נוספת, יעביר תחזית ביקושים, נתוני  הגורם המבקש התקנת עמדה   .36.2

 השני.  

לא יסרבו להתקנת עמדה נוספת אלא מטעמים סבירים ואילוצים שלא בשליטתם    המזמינההקבלן ו/או   .36.3

 ועבירו נימוק בכתב.  

 יתנת לגישור יפנו הצדדים לבורר מקצועי מוסכם אשר יקבע במשותף.  בכל מחלוקת אשר לא נ .36.4

 מנגנון פיצוי בהתקנת עמדה ללא ביקוש מוכח ומעבר לפריסה ראשונית   .37

לעיל, אזי יופעל    36לא ניתן להצדיקה ע"פ סעיף  שאו הרשויות יבקשו מהקבלן התקנת עמדה    והמזמינהככל   .37.1

 מנגנון פיצוי זה לקבלן.  

, שבה אין צידוק כלכלי תיחשב כתקופת  ל כל עמדה ו/או שקע באופן ספציפיתקופת ההפעלה הראשונה ש .37.2

"( ובתקופה זאת לא יעביר הקבלן לחברה ו/או לרשויות תמורות בגין הטענות  תקופת הרצההרצה )להלן:"

 בעמדות הציבוריות כפיצוי תפעולי.  

תקופת ההרצה של עמדה ציבורית שלא היה לה צידוק כלכלי כמוגדר לעיל תסתיים באחד משני אופנים   .37.3

של הקבלן להתקנת    קוו"ט בשלושה חודשים רצופים או בקשה  400שימוש ממוצע בהיקף הספק כול של  

   .מ'( 500עמדות נוספות בקרבה  לעמדת ההטענה. )במרחק שאינו עולה על 

ההרצה .37.4 תקופת  סיום  תקופת  עם  את  התואם  חודשים  היקף  לפי  נוספת  זיכיון  בתקופת  הקבלן  יפוצה   ,

   .חודשים( 6חודשים, תוארך תקופת הזיכיון ב   6ההרצה. )כדוג' במידה ותקופת ההרצה נמשכה 

 . 2העמדות אשר יותקנו לפי סעיף זה לא תעלה על כמות העמדות אשר מופיעה בנספח ג'כמות  .37.5

( עמדות, רשאי הקבלן לבחור האם הפיצוי יהיה לפי  10ככל והכמות של עמדות אלו תהיה גדולה מעשר ) .37.6

  מימון הקמת העמדות ע"י המזמינה. ככל ובחר בפיצוי ע"פ  –  3סעיף זה או לפי חלק שני בהצעת המחיר  א'

חלק שני בהצעת המחיר , תממן המזמינה את הקמת העמדות והקבלן יפעיל אותן. לכשתסתיים תקופה  

 ישיב הקבלן למזמינה את הסכום המלא אותו העבירה לטובת הקמת העמדות.   -37.3ההרצה ע"פ סעיף 

 קיצור תקופת ההפעלה  מנגנון שיפוי ב .38

ל   כל הפעלת   .38.1 כאמור  מתוכננת  מטעם    120עמדה  עבודה  התחלת  צו  מתן  ממועד  חודשים  ועשרים(  )מאה 

או עדכון  )עשר( שנים. במידה ויהיה צורך בקיצור תקופת ההפעלה של עמדת טעינה )עקב שינוי    המזמינה

  האחדת ספקים או סיבה אחרת(  /מוניציפליתכנון  ניוד עמדת הטעינה /    טכנולוגי משמעותי/שינוי תשתית/

קיצור תקופת ההפעלה יבוצע בהתאם    את הקבלן.  המזמינהאשר יתרחש בתוך טווח הזמן הנ"ל, תשפה  

 לשיקול דעתה של המזמינה אך בכפוף להתייעצות עם הקבלן.  

 שיפוי הקבלן יהיה באחת מהדרכים הבאות:  .38.2

   בשטח הרשות המקומית.מימון תשתית עמדה/העברת עמדה קיימת למיקום אחר   .38.2.1

 אמדני תשתיות.   חלק שני 3א'  נספח  -מפתח תשתיות שיפוי כספי לפי .38.2.2

 פיצוי מוסכם אחר.   .38.2.3

ולא    , יוחזרו לקבלן דמי הזיכיון לפי השנים שנותרו בהסכםזיכיוןלגביי עמדות הטענה שינוהלו לפי   .38.2.4

 , ככל ושילם הקבלן דמי זיכיון מראש. מומשו

כל   .38.3 כי  וצורת  יובהר  פיצוי אופן  ו/או  ת   שיפוי  בכתבמוסכמת  ברור,  אושר  הצורך    באופן  ובמידת  ומראש 

 באמצעות צו תחילת עבודה נפרד. 
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א'   יובהר .38.4 נספח  מנגנוני השיפוי השונים    כאמדןמשמש    3כי  "י  ע   הנקוביםהמחירים המוצעים    וכילטובת 

המבוסס    שיפויחלק מהצעת הקבלן וינוקדו בהתאם לאמור במסמכי המכרז.    מהוים הקבלן תחת נספח זה  

התשתית יהיה יחסי בהתאם למשך החודשים שנותרו לתקופת ההפעלה של כל עמדה ועמדה.    אמדניעל  

  באמדני )פחת יחסי ישיר חודשי הפעלה בפועל  חלקי חודשי הסכם תקופת הפעלה כפול עלויות הנקובות  

 התשתית( 

 לשיפוי המוגדר לעיל , לא יהיה פיצוי בגין אבדן הכנסות במידה ותקוצר תקופת הפעלה.  מעבר  יובהר .38.5

 חשמל   חיבורי .39

במידה והחיבור יעלה  מ' .   25מתחייבת להעמיד לידי הקבלן חיבור חשמל במרחק שאינו עולה על    המזמינה .39.1

בהתאם למחירון הקמת עמדה  מ' אזי יפוצה הקבלן בהתאם למרחק ולרכיבים המוסכמים    25על מרחק של  

ארון החלוקה  מיקום החיבור לטובת המדידה הינו    .מטר תשתית בחפירה וכו'(  –אשר צרף להצעתו )לדוג'  

 . או הפילר של חח"י במידה ועדיין אין ארון חלוקה

תעמיד לרשות הקבלן חיבור קיים, הקבלן ידרש להתקין מונה לקריאה מרחוק על חשבונו    והמזמינהבמידה   .39.2

 בארון הראשי שממנו יוצא החיבור לעמדה.  

רק את הקבלן, רשאית   .39.3 ו/או קיים חיבור אשר ישמש  חיבור חדש  יוזמן  לשיקול דעת    המזמינה במידה   ,

 המנהל, להורות לקבלן להעביר את מונה החשמל על שמו. 

תשלם    המזמינה ו/או המנהל להזמין חיבור חשמל חדש ו  המזמינהונדרש חיבור חשמל חדש, תנחה    במידה .39.4

ו/או הגדל ההספק למול חח"י בלבד    החיבור  הזמנתלקבלן ו/או תקזז מהתשלומים המגיעים לה את עלויות  

 ובאופן ישיר.  

ו/או    למזמינה, לא תהיה    יובהר כי ככל ויבקש הקבלן הזוכה להעמיד חיבור חשמל אלטרנטיבי על חשבונו .39.5

התנגדות. יובהר עוד כי במידה והקבלן יעמיד חיבור חשמל על חשבונו לא יהיה שינוי בכל  המקומית  לרשות  

 היבט טכני ו/או כלכלי של הסכם זה.

 התאמת ערבות הביצוע  מנגנון .40

חשבונות החשמל אשר ידרש הקבלן לשלם  הקבלן ובהתאם לגובה    םהתמלוגים אשר משלבהתאם לגובה   .40.1

מעת לעת את גובה ערבויות הביצוע שבידה  המזמינה  תתאים  ,    המזמינהבעבור שימוש בחיבורי החשמל של  

משלמת לחח"י ו/או לספק החשמל האחר    המזמינהאותו    כך שהסכומים יהיו תואמים את החיוב החודשי

מסך התשלום השנתי אותו משלם   10%ושב לפי  . גובה הערבות יח  BACK 2 BACKואותו משלם הקבלן 

 .  הקבלן למזמינה )בגין התמלוגים ובגין צריכת חשמל של עמדות ההטענה(.

 ביטוחי הקבלן   .41

יחולו על הקבלן  בעת ביצוע עבודות ההתקנה  מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין,   .41.1

ובעת תפעול המערכות,    להסכם זה, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו  6הוראות הביטוח כמפורט בנספח ב'

ולתקופה נוספת בת שלוש שנים מתום תקופת ההתקשרות לעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת  

 . א' 6יחולו על הקבלן הוראות הביטוח כמפורט בנספח ב'  התביעה

 ביטול החוזההפרות ו .42

לחוזה הינן תניות יסודיות בחוזה זה, אשר    17-ו  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16הוראות סעיפים   .42.1

הפרת כל אחת מהן תהווה הפרה ייסודית של החוזה כמשמעה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(,  

 , 1971תשל"א 

זה תהא   .42.2 לפי הסכם  יבות/יות,  רשאית לבצע את ההתחי   המזמינהבמקרה של הפרת התחייבויות הקבלן 

כאמור באמצעות כל מי שתבחר ולקזז מלוא הוצאותיה בגין כך מן התמורה המגיעה לחברה המנהלת וזאת  

 על פי הסכם זה ו/או על פי דין.  המזמינהמבלי לגרוע מאיזה מזכויותיה האחרות של  
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זה,   .42.3 דין ומהוראות חוזה  כל  לגרוע מהוראות  ו/או להביא    תרשאי  המזמינההא  תמבלי  לבטל את החוזה 

 לסיומו המידי, גם בכל אחד מהמקרים הבאים: 

פי חוזה זה או על פי  , על  זה  הסכם היורדים לשורשו של  ,  הקבלן התחייבות יסודית מהתחייבויותיוהפר  אם   .42.4

₪    50,000בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של    המזמינה זכה את  תהפרה יסודית של החוזה    הדין. 

צמ בפועל.כשהם  התשלום  בעת  ידוע  שיהא  למדד  ועד  הבסיסי  מהמדד  למדד  פיצויים    ודים  קבלת  טרם 

בכפוף   ימים מראש ואפשרות לתקן את ההפרה, זאת 14מוסכמים כאמור תינתן לקבלן הודעה לכל הפחות 

 . ובכפוף למתן זכות טיעון לקבלן במקרה של הפרה יסודית  המזמינהלזכויותיה של 

ימים    14אם הפר הקבלן התחייבות מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, או על פי הדין ולא תיקן את ההפרה תוך   .42.5

 . המזמינהמהמועד בו נשלחה אליו דרישה בכתב על ידי  

, או הוגשה בקשה לכינוס נכסי  פירוק הקבלןגשה בקשה להו   , אונעשה בלתי כשיר משפטית  , אואם פשט רגל .42.6

שהקבלן הגיש בקשה להקפאת  או  הקבלן, או ניתן צו פירוק נגד הקבלן,    וס נכסים נגדניתן צו כינהקבלן, או  

ניתן לגביו צו הקפאת הליכים ו/או כל  הליכם ולהסדר עם נושיו, או שהקבלן   עשה הסדר עם נושיו ו/או 

ו  וכל בקשה שהוגשה כאמור ו/או צ   פעולת פשיטת רגל אחרת ו/או הוטל צו עיקול על עסקיו ו/או מטלטליו 

עת הגשת הבקשה, או ממועד מתן הצו ובמקרה בו הוגשה בקשה על  יום מ  30תוך  שניתן כאמור, לא בוטלו  

   ימים ממועד הגשתה. 30ידי הקבלן עצמו, אם לא הוסרה הבקשה תוך 

, כולם או חלקם,  הקבלןהוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי   .42.7

 יום ממועד ביצועם. 30עולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך והעיקול או הפ

 מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע. .42.8

בקשה לפירוק או שהוצא  ו  על פירוק מרצון או שהוגשה כנגד החלטה    קיבל הפך לחדל פירעון ו/או    הקבלן .42.9

  ולנושי ה  פנ  הקבלןאו שו/, כולם או חלקם  ון הגיע לפשרה או לסידור עם נושיאו שהקבלו/צו פירוק  ו  נגד

 קבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם. ילמען  

לפני חתימת הסכם זה עובדה    למזמינהאם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה   .42.10

 שהיה בה כדי להשפיע על החלטתה לחתום על הסכם זה. 

 כי הקבלן הסתלק מביצוע ההסכם.  המזמינההוכח להנחת דעתה של  .42.11

הוכחות, להנחת דעתה, כי הקבלן או עובדיו או מי ממועסקיו נתן או הציע או קיבל    המזמינהכשיש בידי   .42.12

 להסכם זה או ביצועו.  שוחד, מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר

 נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פלילים נגד הקבלן ו/או נגד מי מבעלי מניותיו ו/או מי ממנהליו.  .42.13

בקבלן כי אין הוא מתקדם בביצוע העבודות,    ו/או המפקח ו/או  המזמין ו/או מי מטעמו  אם התרה המנהל .42.14

סיומו את  המבטיחים  ואופן  בצורה  הימנו,  חלק  כל  בצעדים    לרבות  נקט  לא  והקבלן  שנקבעו,  במועדים 

יום למן קבלת    30המתאימים להבטחת סיום העבודה נשוא ההתראה במועד שנועד לסיומה, וזאת בתוך  

  ההתראה מאת המנהל . 

המנהל .42.15 התרה  מטעמו  אם  מי  ו/או  המזמין  ו/או   המפקח  השירותים    ו/או  כי  מטעמו,  במי  ו/או  בקבלן 

מקצתם אינם לשביעות רצונו והקבלן לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים  המבוצעים על ידם כולם או 

 נאותים לשיפור מתן השירותים.

מובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל בבחינת רשימה סגורה, וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות   .42.16

 לבטל את החוזה מכוח כל עילה שבדין. המזמינה

לקבלן לא תהינה זכויות כל שהן בעמדות הטעינה שהותקנו במסגרת    לעיל   אמורכ בכל מקרה בו בוטל החוזה   .42.17

ההסכם והמזמינה תהא רשאית להפעילן בעצמה ו/או באמצעות כל ספק מטעמה, לרבות גביית התמורה  
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בגין טעינת רכבים חשמליים ודמי השימוש עבור חניה בחניות הציבוריות ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או  

 ה לעניין זה.דרישה ו/או תביע

 איסור העברת זכויות  .43

הקבלן לא ימחה ו/או יעביר ו/או ישעבד לאחר את זכויותיו בהתאם להוראות חוזה זה, כולן או מקצתו,   .43.1

של   ובכתב  לכך אישור מראש  קיבל  לפיו, אלא אם  זכות  כל  ימחה  או  ימסור  בכפוף    המזמינהולא  והכל 

   להוראות חוזה זה.

לא יהיה בהם כדי לשחרר את הקבלן  להמחאת/ העברת/ שיעבוד זכויותיו של הקבלן לאחר,    המזמינהאישור   .43.2

מההתחייבויות, האחריות והחובות המוטלות עליו על פי חוזה זה ועל פי כל דין, לרבות מכל חובה או מן  

 הצורך לקבל רישיון, היתר או רשות המוטלים עליו על פי כל דין. 

לאישו .43.3 בכפוף  בקבלני משנה,  להיעזר  זכאי הקבלן  לעיל,  לגרוע מכלליות האמור  מראש    המזמינהר  מבלי 

שימוש בקבלני משנה, יפעלו אלה על פי התחייבויות הקבלן בחוזה, וזאת מבלי    המזמינה ובכתב. אישרה  

בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או נזק   המזמינה. הקבלן יפצה וישפה את המזמינהלגרוע אחריות הקבלן כלפי 

ת כאלה שייגרמו לה בגין טענות של  שייגרם לה כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של מי מקבלני המשנה, לרבו

מובהר כי מתן השירותים באמצעות קבלני משנה שאושרו על ידי המזמינה לא    קבלני המשנה כלפי הקבלן.

תהווה העברה/הסבה של ההסכם. יחד עם זאת אין באישור קבלן משנה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי  

 הסכם זה. 

רשאית להמחות זכויותיה וחובותיה, על פי חוזה זה, בשלמות ו/או חלקית, לרבות זכויות נילוות,    המזמינה .43.4

לצד שלישי כלשהו, על פי בחירתה, ללא צורך בהסכמת הקבלן, ובלבד שבמקרה של הסבת חובות קיבל עליו  

 .  המזמינההנמחה את כל התחייבויות  

 ויתור על סעדים .44

לפי חוזה    ין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא, שתהיינה לוי ענהקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי ל  .44.1

זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר להפסקת ביצוע העבודות כאמור לעיל, הוא מוותר,  

ולא יהיה זכאי, לזכות עכבון או לכל סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל  

 שה, צו עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה.תע

העבודות    במקרה של הפסקת ביצוע העבודות על פי חוזה זה, לא יהיה הקבלן רשאי למנוע מסירת ביצוע .44.2

 לאחר. 

 שיפוי .45

ו/או  ,  המקומית  המזמינהעם קבלת דרישה בכתב, את    ידיהקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות, באופן מלא ומ  .45.1

, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר  הםו/או שלוחי  הםעובדי 

בגין כל מעשה ו/או    ,תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדו ו/או נגד כל מי מעובדיו, שלוחיו ושולחיו

ת שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו  מחדל לו אחראי הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי  הדין, לרבו

בקשר לנזקים, אשר הקבלן אחראי להם על   ו במלואן ו/או בכל סכום אשר ייפסק בפסק דין לחובת מזמין ל

ודיע לקבלן, מיד עם קבלת הודעה על כך, על המקרים המנויים מעלה,  ת   המזמינהש ובתנאי    ,פי חוזה זה

המזמינה לא תתפשר בתביעה שהוגשה בקשר עם הסכם    כאמור.  תן לקבלן הזדמנות להתגונן כנגד תביעהותי

 זה, ללא קבלת הסכמתו של הקבלן מראש ובכתב. 

 .ימים ובכפוף לפס"ד חלוט הקובע את חבותו של הקבלן 7שיפוי יעשה לאחר הודעה מראש ובכתב של  .45.2

 ויתור או שינוי .46

משפטי מחייב. כל טענה כי הצדדים  כל שינוי בנוסח ההסכם צריך שיהיה בכתב על מנת שיהיה לו תוקף   .46.1

 שינו הסכם זה בהתנהגותם, לא תישמע, לא תובא ולא תתקבל כל ראיה בקשר לכך. 
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שווה   .46.2 גזירה  ילמדו ממנה  ולא  לא תהווה תקדים  החוזה במקרה מסוים  מתנאי  צד  לסטות  של  הסכמה 

ם, אין לראות בכך  למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו לו על פי החוזה במקרה מסוי

 ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה. 

שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור של צד על זכות מזכויותיו   .46.3

 עת שימצא לנכון.  והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצתן בכל

 ועכבון קיזוז .47

 . הרשות המקומיתו/או  המזמינההקבלן מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על פי כל דין כנגד  .47.1

מהקבלן, מתוך    ה ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או שיגיע ל  ה לקזז ו/או לעכב תחת יד  ת היה זכאית   המזמינה .47.2

שא בו, בגין מעשי ו/או מחדלי  תילשאת בו ו/או    העלול   שהיאלקבלן, לרבות כל סכום    ההכספים שיגיעו ממנ

 . הקבלן

תהיה זכאית לעכב בידה כל מיטלטלין, מתקנים, חומרים, כלי עבודה וכיו"ב וזאת כבטוחה עד    המזמינה .47.3

 וע בחוזה. למילוי התחייבויותיו של הקבלן אותן לא מילא על פי הקב

 הסכמת הצדדים  .48

מ .48.1 זה  בחוזה  שקדם  מהכתוב  ומתן  משא  בכל  להתחשב  ואין  הצדדים,  בין  המוסכם  כל  את  בלעדית  צה 

לחתימתו או שהתקיים בד בבד עם חתימתו ו/או במצגים ו/או בהתחייבויות ו/או בחוזים שקדמו או שהיו  

 בעל פה בין המזמין לבין הקבלן.תנאי לחתימתו וחוזה זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב או 

 הודעותכתובות הצדדים ו .49

 כתובות הצדדים הנן כמפורט במבוא לחוזה זה.  .49.1

חשב כמתקבלת בעת מסירתה. כל הודעה על ידי צד למשנהו  י כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו ת .49.2

שלחה, אם ההודעה  יתחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת האו דוא"ל    ימיליהפקס אמצעות השתשלח ב

, ובלבד  תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב  -נשלחה ביום עסקים ובשעות העסקים המקובלות ואם לא  

ההודעה. על שליחת  אישור  כאילו    שהתקבל  רשום תחשב  בדואר  צד למשנהו  ידי  על  הודעה שתשלח  כל 

  . שלחהישעות ממועד ה 72התקבלה על ידי הצד השני תוך 

 השיפוט והדין החל:סמכויות  .49.3

על חוזה זה ו/או על כל הנובע ממנו יחול הדין הישראלי בלבד וזאת אף אם על פי כללי ברירת הדין יתעורר   .49.4

 הצורך להחיל דין זר כלשהו.

לדון בכל המחלוקות ו/או  והבלעדית  סמכות השיפוט הייחודית  תהא  מרכז  במחוז    ךהמוסמלבית משפט   .49.5

 .הסכסוכים שנתגלו בין הצדדים

לופה להכרעה במצב של סכסוך או חילוקי דעות הצדדים רשאים לפנות לבוררות במידה ויסכימו לכך  כח .49.6

 .ויסכימו לזהות הבורר המוסכם

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

   

 הקבלן  המזמינה 

 

   המזמינהעו"ד  ישורא

כאמור   המזמינהמאשר כי החתומים על חוזה זה מוסמך)ים( לחתום עליו וכי חתימת    ,המזמינה ני הח"מ, יועמ"ש  א

 מחייבת אותה על פי כל דין. 
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 ________________       ________ ____________ 

 חתימה + חותמת                    תאריך          

 

 עו"ד הקבלן  ישורא

כבא כוחה של __________________             ___________ מרח'   ______________   ני הח"מ, עו"ד א

)להלן: "הקבלן"( מצהיר/ה בזאת כי ההחלטה של הקבלן לחתום על חוזה זה נתקבלה כדין, כי החתומים על חוזה 

 זה מוסמך)ים( לחתום עליו וכי חתימת הקבלן כאמור מחייבת אותו על פי כל דין. 

 ________________       ______________ ______ 

 חתימה + חותמת                 תאריך        
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 כתב ערבות ביצוע  1ב'נספח 
 לכבוד 

 מועצה מקומית גני תקווה 

 

 ערבות בנקאית מספר____________ 

מרחוב  .1  _____________ ת.ז./ח.פ./ח.צ.  מס'    ____________ בקשת  לפי 

" כל  הקבלן _________________________)להלן:  לתשלום  חוזר  בלתי  באופן  כלפיכם  בזה  ערבים  אנו   )"

)להלן: כולל מע"מ  שקלים חדשים"(     ______________)במילים:  ש"ח    __________סכום עד לסכום כולל של  

בין   עם ההסכם שנחתם  וזאת בקשר  מס'    במסגרתלמזמינה    הקבלן"סכום הערבות"(,   פומבי   3/2022מכרז 

"( ולהבטחת מילוי שלם  ההסכם)להלן: " לרכבים חשמלייםהקמה תחזוקה ותפעול של עמדות טעינה  אספקה,  ל

 ובכלל זה לביצוע ולטיב השירותים.  המזמינה, של כל תנאי ההסכם בינו לבין הקבלןומלא, ע"י 

לעל ידינו לפי כתובתנו המפורטת להלן אנו נשלם לכם כל  ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה    7-לא יאוחר מ  .2

סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה  

 להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הספק. 

כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________ בכתובת _____________   .3

גזבר   ע"י  גזבר    המזמינה כשהיא חתומה  של  ע"י ממלא מקומו  דרישה  אשר תהא חתומה  או ממלא מקומו. 

 . המזמינהמלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם   תהא המזמינה

בסעיף .4 כאמור  לחשבון    3  התשלום,  בנקאית  העברה  של  דרך  על  ידנו  על  יעשה  הפרטים    המזמינהלעיל,  ע"פ 

 שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי. 

כל   .5 ומבוטלת.  בטלה  זה תהיה  ולאחר תאריך  בלבד  ליום ___________)כולל(  עד  זו תישאר בתקופה  ערבות 

 נ"ל. דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך ה 

 ערבות זו אינה ניתנה להעברה, הסבה או להמחאה.  .6

 

 בכבוד רב, 

 _________________ 

 

 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה ____________וחותמת הסניף.  

 

 בכבוד רב, 

 _________________ 

 ]שם הבנק הערב[ 

   תאריך:_____________ 
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   וההפעלהדרישות ביטוח לתקופת התחזוקה  להסכם   (א) 2ב'נספח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

 _________________.   -" המבוטח"

ו  –"  מבקש האישור" גני תקווה  גופי סמך המזמינה או  /מועצה מקומית  ו/או  ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים 

 . רשותיים ו/או עמותות בשליטתם  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של עמדות טעינת רכבים חשמליים   -" העבודות"

 ביטוחי המבוטח 

פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, על  -פי הסכם זה ו/או על- מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות המבוטח על .1

ע העבודות ועד למסירה  חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, החל מיום מתן האישור לביצו

  משולב עם חבות המוצר  ולעניין ביטוח אחריות מקצועית או סיום ההסכם לפי המאוחר  הסופית של העבודות  

שנים לאחר מסירת העבודות באופן סופי ומוחלט ויציאת המבוטח ו/או מי מטעם    3למשך תקופה נוספת של  

וחי המבוטח המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק  אישור ביטהמבוטח מאתר העבודות, את הביטוחים המפורטים ב

 "(. ביטוחי המבוטח" -ו  "אישור ביטוחי המבוטח)להלן: " בלתי נפרד ממנו 

הביטוחים   .2 שאר  את  ההסכם,  תקופת  כל  למשך  המבוטח,  חשבון  על  ולקיים  לערוך  המבוטח  מתחייב  כן 

לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים    שירותיםוההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע ה

 וביטוחי רכב כמפורט להלן:   לביטוח לאומי

  - פי דין וביטוח צד שלישי )רכוש( עקב השימוש בכלי רכב בגבול אחריות שא יפחת מ-ביטוח חובה כנדרש על .2.1

הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח    למבוטח  ₪ בגין נזק אחד.  750,000

מבקש  ₪ כאילו נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד    750,000עצמי" בסך של  

, בגין נזק אשר היה מכוסה לו נערך ביטוח כאמור, על המבוטח לשפות  מבקש האישוראו מי מטעם    האישור

 ן נזק או הוצאה כאמור. המפורטים לעיל בגי

אולם מוסכם כי למבוטח הזכות שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה ולהסתפק בביטוח    . ביטוח מקיף .2.2

   לעיל. 7חובה וצד שלישי )רכוש(, ובלבד שיחול האמור בסעיף 

ביטוח כל הסיכונים לציוד מכני הנדסי, מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי, הנובע מסיבה כלשהי, במלוא   .2.3

ערך כינון. הביטוח יערך על בסיס "כל הסיכונים" כולל פריצה, שוד, רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון.  

₪ בגין כל כלי    750,000ל אחריות של הביטוח יכלול כיסוי לצד שלישי בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש בגבו

את   לשפות  יורחב  הביטוח  כבד.  האישור הנדסי  הפרויקט  מבקש  המפקח/מנהל  את  אחריות    ו/או  בשל 

שעלולה להיות מוטלת על מי מהם עקב השימוש בציוד, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מוסכם כי למבוטח  

 לעיל.  7כאמור, ובלבד שיחול האמור בסעיף  שילציוד, ולהסתפק בביטוח צד שליהזכות שלא לערוך ביטוח 

 כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין.  .2.4

זה לעיל כולל גם, אך לא רק, משאיות, ציוד מכני הנדסי נייד, מנופים, מלגזות,    סעיף-המונח "כלי רכב" על .2.5

 גוררים ונגררים, עגורנים וכלי הרמה ניידים אחרים. 

האישור   .3 מבקש  לידי  להמציא  המבוטח  על  האישור,  מבקש  מצד  דרישה  כל  תחילת    7ללא  מועד  לפני  ימים 

אישור  את  י מקדים לכניסת המבוטח לאתר העבודות,  העבודות/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנא

, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח  ביטוחי המבוטח

   .2019-1-6וחיסכון  

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי   .4

הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה  המבוטח בגין 

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד    לעיל.  1נוספת כמפורט בסעיף  
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להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת  

ם  מובהר כי אי המצאת אישור על קיו  יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.  30ביטוח חדש,  

ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה,  

פי   על  המבוטח  התחייבויות  כל  את  לקיים  המבוטח  תהיה  .  הסכםהועל  האישור  למבקש  כי  במפורש  מוסכם 

מצא אישור ביטוחי  הרשות לעכב כל תשלום של המבוטח על פי שיקול דעת מבקש האישור בלבד באם לא יו

 המבוטח במועד. 

ולוודא   .5 לדאוג  ובמועדם,  במלואם  הביטוח  דמי  את  לשלם  המבוטח,  ביטוחי  תנאי  כל  את  לקיים  המבוטח  על 

כן מתחייב המבוטח להודיע   יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם.  שביטוחי המבוטח 

לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש    למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה 

על יוחלט  אשר  ביטוח  תביעת  מימוש  מודגש  - לשם  ספק,  הסר  למען  למבטחים.  להגישה  האישור  מבקש  ידי 

במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח.  

 ל ידי מבקש האישור מכל סכום שיגיע למבוטח על פי הסכם זה. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז ע 

מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או   .6

תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין  

מבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם  בעריכת ביטוחי ה 

ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי  

-ו/או על  פי הסכם זה-על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח    פי דין.

 לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. 

ז .7 ה, הינה  מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח 

פי הסכם זה ו/או  - מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות עלבבחינת דרישה  

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש  -על

גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח  האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא  

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים    שהוצא על ידי המבוטח.

נוספים ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על  

ידי המבוטח, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על  - משלים שייערך עלחשבון המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או  

למעט כלפי אדם שגרם לנזק    ,זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור

ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור,  - בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על

 ף אחריות צולבת.בכפוף לסעי

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, וכן   .8

היועצים   הקבלנים,  של  שבהסכמיהם  )ובלבד  העבודות  לביצוע  הקשורים  והגורמים  היועצים  הקבלנים,  את 

בוטח(, מאחריות לאבדן או לנזק אשר  והגורמים הקשורים לביצוע העבודות כאמור נכלל פטור מקביל לטובת המ

ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לאתר העבודות  - ידי המבוטח ו/או על-עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על

לרבות   לגרוע מכלליות האמור,  )ומבלי  ביצוע העבודות  לצורך  המבוטח  משמש את  ו/או אשר  לסביבתם  ו/או 

וע כלשהם(, וכן מאחריות לאבדן או נזק אשר המבוטח זכאי לשיפוי  משאיות, כלי רכב, צמ"ה, נגררים וכלי שינ 

בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף ביטוח זה )או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא  

ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או הפרת תנאי הפוליסות( אולם הפטור כאמור  

 חול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. לא י
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היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד מי מטעם המבוטח ו/או קבלני משנה מטעם המבוטח, בניגוד   .9

לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, המבוטח מתחייב לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור,  

 .והשתתפויות עצמיות  הוצאות משפטיותבכל תשלום ו/או הוצאו שיישאו בהם, לרבות 

בגין  מי מטעמו  על המבוטח חלה האחריות כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור וכן כלפי   .10

תגמולי ביטוח שנמנעו מהם עקב הפרה של תנאי ביטוחי המבוטח על ידי המבוטח ו/או על ידי מי מטעם המבוטח.  

בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם למבקש האישור בגין הפרה כאמור וכל  למבקש האישור הזכות לתבוע או לקזז  

 זאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מבקש האישור. 

למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא ישחרר   .11

י דין לרבות, במקרה שהביטוח אינו מכסה  את המבוטח מהאחריות המוטלת על המבוטח על פי הסכם זה או על פ

את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או  

 נפסק או כל מקרה אחר, בכפוף להוראות האחריות ושיפוי בהסכם זה. 

המבוטח. כן מתחייב המבוטח לוודא  הוראות סעיף הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלים, עובדים וקבלנים מטעם   .12

כתנאי   לוודא  המבוטח  על  זה,  חוזה  נשוא  העבודות  עם  בקשר  משנה  קבלני  המבוטח  ידי  על  ויועסקו  במידה 

לתחילת העסקתם, כי הינם מקיימים את הביטוחים המפורטים בסעיף ביטוח זה, בשינויים המחויבים בהתאם  

תקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי  לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת ה

המוגדר בסעיף זה.למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לעבודות,  

בין אם בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות  

ו/או נזק שייגרם בשל העבודות שבוצעו על לשפות ו/או לפצות את מ ידי מבוטח  -בקש האישור בגין כל אובדן 

המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח  

שנה ו/או  מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני מ  ובין אם לאו. 

מי מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או הוצאה  

 שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות. 

על המבוטח והבאים מטעם המבוטח לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה, אבדן   .13

לקיים סדרי עבודה  במיוחד  כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ו  או נזק לגופו ו/או לרכושו של

ולעמוד בדרישות החוק לעניין עבודות בגובה לרבות תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בגובה(    לעבודות בחום

כל    .2007  -התשס"ז אחר  למלא  המבוטח  באחריות  לעיל,  זה  בסעיף  מקום  בכל  מהאמור  לגרוע  ומבלי  בנוסף 

ישות והוראות החוק לביטוח לאומי, הוראות ההסכם הקיבוצי בענף הבניה לעניין תנאים סוציאליים וחוק  דר

ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות  

ובמשך כל תק יהיו בכל עת  ושליחי המבוטח  עובדי  לעיל, באופן שכל  זכאים לכל  האמור  ביצוע העבודות  ופת 

 הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא קיימם במלואם או   .14

  מבקש האישור  יום מראש על כוונת   14במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח  

את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים   לעשות כן, לערוך

עקב הפרת התחייבות    כל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש האישור  והפרשי הצמדה וריבית(.  

לנכות את הוצאות  המבוטח לערוך את ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות 

כדין. וריבית  הצמדה  הפרשי  בצירוף  למבוטח,  שיגיע  סכום  מכל  לגרוע    הביטוח  כדי  זה  סעיף  בהוראות  אין 

יהיה אחראי באופן    המבוטח מובהר, כי    מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.  

. כמו כן, מוסכם במפורש  ההשתתפות העצמית מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  

כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות  
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תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה  

 בכתב. 

יות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף אם מוסכם בזאת כי התחייבו

יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח  

ח  על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטו

זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת  

ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח  

י הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי  על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישור

 ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור. 

 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:  .15

וכי מבטח המבוטח מוותר על  ו/או הבאים מטעמו  ידי מבקש האישור  -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .15.1

 ר שיתוף ביטוחי מי מהמפורטים לעיל. כל טענה ו/או דרישה בדב

ייכנס לתוקף אלא   .15.2 ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא  יום לאחר משלוח הודעה של    30שינוי לרעה או 

 המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או   .15.3

לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים    ו/או מי מטעמומי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור  

 כאמור. 

קיים ביטוח אחר ו/או בשל    היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר  .15.4

כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי  

 ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש האישור ו/או הבאים מטעם מבקש האישור. 

. חריג רשלנות רבתי  2013מהדורה    לא יפחת מתנאי ביט )למעט בפוליסת אחריות מקצועית(היקף הכיסוי   .15.5

)אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק  

 . 1981 -חוזה ביטוח התשמ"א 

וכלפי הבאים מטעם   .15.6 חובה( כלפי מבקש האישור  לביטוח  ביחס  )למעט  זכות התחלוף  על  מוותר  המבטח 

י כל אדם או גוף שמבקש האישור התחייב כלפיו בכתב טרם קרות מקרה הביטוח  מבקש האישור, וכן כלפ

לשפות ו/או לכלול ויתור על זכות התחלוף לטובתו, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי  

 אדם שגרם לנזק בזדון.  

ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות   .15.7 דמי הביטוח  מוטלת האחריות לשאת בתשלום  על  על המבוטח  החלות 

 פיהן.  

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .16
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 אישור קיום ביטוחים  )ב'(2ח ב'נספ
 

 
הנפקת  תאריך  אישור קיום ביטוחים 

 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל  בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח  את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  המבוטח מבקש האישור*

ו/או המזמינה  מועצה מקומית גני תקווה שם: 
ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי  
סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם  ו/או  

 מנהליהם ו/או עובדיהם.
אספקה, התקנה, הפעלה   -"העבודות" 

 רכבים חשמליים ותחזוקה של עמדות טעינת 
 

 נדל"ן ☐ שם

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים ☐

אספקה,  אחר: ☐
התקנה, הפעלה  

ותחזוקה של  
עמדות טעינת 

 רכבים חשמליים 
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מזמין מוצרים☐

 ______ אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ.  ת.ז./ח.פ. 

 מען מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

  גבולותלפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

ת. 
 תחילה 

ת. 
 סיום

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים
   חריגים

 מטבע סכום ' ד  לנספח  בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

 ( 302אחריות צולבת ) ₪  4,000,000     צד ג'
 ( 307קבלנים וקבלני משנה ) 

 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
 ( 315כיסוי לתביעות המל"ל )

 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  
 ( 321)  מבקש האישור

 ( 322מבקש האישור מוגדר כצד ג' ) 
 ( 328ראשוניות ) 

 ( 329רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג' )

אחריות 
 מעבידים

 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור ) ₪  20,000,000    
היה וייחשב כמעבידם של מי   - מבוטח נוסף  

 ( 319מעובדי המבוטח ) 
 ( 328ראשוניות ) 

אחריות 
מקצועית 

משולב עם 
 חבות המוצר

 ( 301אבדן מסמכים )  4,000,000    
 ( 303דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע ) 

 ( 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח  

 ( 321)  מבקש האישור
 ( 325מרמה ואי יושר עובדים ) 

 ( 326פגיעה בפרטיות ) 
 ( 327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח ) 

 ( 328ראשוניות ) 
 ( 332חודשים ) 12  -תקופת גילוי 

        אחר

 

 (*: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
089 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 

 למבקשהודעה   משלוח  לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול   או האישור מבקש לרעת שינוי
 בדבר השינוי או הביטול.  האישור

 חתימת האישור

 המבטח:
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 טבלת קנסות ופיצוים מוסכמים  3ב'נספח 
 # תיאור הפגם  סכום הפיצוי בש"ח  

 1 ביצוע עבודה ללא צו התחלת עבודה/ היתר  ₪ לכל יום  1,000

 2 היתר נדרש   /ביצוע עבודה ללא אישור  ₪ לכל יום  2,500

 3 אביזרי בטיחות מוצבים בניגוד לתוכניות  מקרה  לכל₪  500

 4 אי שימוש ביומן עבודה   ₪ לכל שבוע  1,000

 5 בעת ביצוע עבודות הקמה אביזרי בטיחות חסרים  ₪ לכל מקרה  1,000

 6 אי ציות להוראות המנהל או המפקח  ₪ לכל מקרה  2,000

 ממחיר  15%פיצוי בשווי 

 התיקון הנדרש מעבר לעלות 

 יום מעבר ללו"ז שנקבע לכל 

 7 אי ביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות ע"פ לו"ז שנקבע

 8 אי פינוי פסולת/מפגעים מאתר העבודה בגמר יום עבודה  ₪ לכל יום איחור  1,000

 9 איחור במסירת העבודה במועד הקבוע לסיום העבודה  ₪ לכל יום איחור  2,000

 10 לתשתיות ציבוריות אי תיקון נזק  ₪ לכל מקרה  5,000

בשווי   ממחיר   30%פיצוי 

 התיקון הנדרש מעבר לעלות 

 11 אי ביצוע תיקון ליקויים  

 12 אי ביצוע הוראות המנהל בדבר בטיחות  ₪ לכל מקרה  1,000

התרעה   5,000 לאחר   ,  ₪

 שניה  ובכל פעם לאחר מכן  

 13 אי עמידה במפרטי שירות )התחייבויות מענה טלפוני וכו'( 

התרעה   5,000 לאחר   ,  ₪

 שניה  ובכל פעם לאחר מכן 

   SLAאי עמידה בנספח ודרישות תחזוקה )ניקיון עמדות,  

 תיקונים וכו'( 

14 

מיידי,  הסרת העמדה באופן 

 ₪   5,000וקנס של  

בצורה פרטית  עמדה  הציבור  התקנת  את    - המסכנת 

 פריסת כבל הטענה כמכשול ע"פ מדרכה 

15 

בנפרד,   5,000 אירוע  לכל   ₪

 וכפל קנס לאירוע חוזר  

כל אי מילוי הוראת מנהל )בכפוף לסמכויותיו בהתקשרות  

 זאת( 

16 

₪   ₪1,000 לכל הפרה ו  3,000

לכל יום עיכוב בביצוע לאחר 

 מתן התרעה 

בלוחות   עמידה  אי  סביבתית,  התחייבות  של  הפרה 

 הזמנים במסגרת ההתחייבויות ו/או ליקוי 

17 
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 כתב התחייבות לשמירת סודיות והיעדר ניגוד עניינים  4ב'ספח נ
 

הקבלן    ,מטה  החתוםאני,   בשם  בזאת  מתחייב   ,_______________ ת.ז.   ,______________

 :כדלקמן,המזמינה כלפי

,  להודיע  ולא,  בתמורה  שלא  או  בתמורה  להעניק  ולא,  שהיא  דרך  בכל  להעביר  ולא,  בסוד  לשמור .1

ותחזוקת    לחוזה  בקשר  שלא,  להשתמש  או,  להעתיק,  לגלות,  לפרסם,  למסור להקמה תפעול 

  למעט ,  אדם  כל  לידיעת  להביא  או "(,  החוזה)להלן: "  עמדות טעינה  ציבוריות לרכבים חשמליים 

  לצורך   להם  דרוש  זה  סעיף  מושא  אשר  מטעמי  מי  או/ו  עובדי,  המטעמ  ומי  העובדי  ,המזמינה

  על   המועסקים  אל  או /ו  אלי  שיגיע  אחר  חומר   וכל   מסמך ,  נתון,  מידע  ידיעה  כל,  החוזה  ביצוע

  במלואם ,  אחרת  דרך  בכל  או/ו   מגנטית  במדיה  או/ו   חזותי  באופן  או /ו  פה  בעל  או/ו  בכתב,  ידי

,  חוזהה  תקופת   במהלך  זאת  וכל,  החוזה  ביצוע  מתוקף  או,  חוזהה   ביצוע  במהלך,  בחלקם  או

 "(. הסודי המידע: "להלן) ולאחריה  תחילתה לפני 

  לכך  אקבל  אם אלא,  הסודי המידע של תיעודם הקבלן מטע מי  ברשות  או ברשותי  לשמור  שלא .2

  דרישה  בלתק  עם  מיד  או,  חוזהה  תקופת  בתום,  לחברה  ולהחזיר,  בכתב  המזמינה   אישור   את

  ידי על או  דיי על שהתקבל הסודי המידע של תיעוד כל, המוקדם לפי, כן לעשות המזמינה מאת

 . ידי על  המועסקים

  בהקפדה   לשמור.  חוזהה   בביצוע   מטעמי  למועסקים   ורק  אך  הסודי   למידע  הגישה   את   להגביל .3

  או /ו  אובדנו  מניעת  לשם  הנדרשים  הסבירים  הזהירות  אמצעי  בכל  ולנקוט  הסודי  המידע  את

  על   ישמרו  חוזהה  בביצוע   מטעמי  המועסקים  כל   כי  ולוודא  אחראי  להיות.  אחר  לידי  הגעתו 

,  ימסרו,  יודיעו,  בתמורה  שלא  או   בתמורה  יעניקו  ולא ,  שהיא  דרך  בכל   עבירוי  ולא,  סודיות

  למעט ,  אדם  כל  לידיעת   יביאו   או,  החוזה  לביצוע  בקשר   שלא,  ישתמשו  או  יעתיקו,  יגלו,  יפרסמו

 לצורך  להם  דרוש  זה  סעיף  מושא  אשר  מטעמי  מי  או/ו  עובדיי,  מטעמה  ומי  עובדיה,  המזמינה

 .אליהם שיגיע  ככל, ממנו חלק או כולו הסודי המידע את, החוזה ביצוע

  נייניה לע  או  חוזהל  הקשורים  המזמינה  לנתונישלא לפרסם בכל צורה שהיא כל מידע הנוגע   .4

 . המזמינה של  האחרים

  בביצוע   ם הספקמטע  מהמועסקים  אחד  כל  לידיעת  זה  התחייבות  כתב  של  תוכנו  את  להביא .5

 החוזה, לרבות כל היועצים, המומחים והקבלנים מטעם הספק. 

  כתב  הוראות  פי  על  לפעול  אישית  יתחייבו  החוזה  בביצוע  ם הספקמטע   המועסקים  שכל  לדאוג .6

 . עליו חתימה באמצעות זה תחייבותה

  אחד  כל  ידי  על  זה  התחייבות  בכתב  האמורות  ההתחייבויות  מלוא   לביצוע  אחראי  אהיה .7

הספק מטע  מהמועסקים .  שילוחית  אחריות  לגבי  הדין  הוראות  פי  על,  החוזה  בביצוע  ם 

 . בזמן  הגבלה  כל  ללא,  ולאחריה  החוזה  תקופת  במהלך  בתוקף  ויהיו  יחולו  כאמור  יהתחייבויותי 

 : למידע ביחס יחולו לא  כאמור ההתחייבויות .8

  כתוצאה   שלא,  הכלל  לנחלת   כלשהו  בזמן  יהפוך  אשר  או  הכלל  נחלת  הינו ש .6.1

 ;המזמינה  כלפי מחויב  הנני בה אשר התחייבות  כל מהפרת

,  מוסמכת רשות או שיפוטית רשות  של  לצו או/ו  לדין בהתאם  תידרש  שמסירתו  .6.2

,  המידע  למסירת  הדרישה  בדבר  מידי  באופן   המזמינה  את   שאעדכן  ובלבד

 .האפשר  כמידת בכךה ל  ואסייע כנגדה להתגונן   הל אאפשר
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  ותקנותיו,   1981  - תשמ"א,  הפרטיות  הגנת  חוק   הוראות  לי  ידועות ,  לעיל  מהאמור   לגרוע  בלימ .7

,  חוזהה  ביצוע   כדי  תוך  אלי  שיגיעו   ובמידע  בנתונים  שימוש   לעשות   או  למסור  שלא   מתחייב   ואני 

 .ל" הנ החוק להוראות  בהתאם אלא

  ביצוע   לצורך  בו  להשתמש  הזכות  למעט,  הסודי  במידע  זכות  כל  לקבלן  תהיה  לא  כי  לי  ידוע .8

  יועבר  שבהם  האמצעים  יתר  או/ו  המגנטית  המדיה  או/ו  המסמכים  כל  וכי,  לעיל  כמפורט   החוזה

 . בלבד המזמינה  בבעלות ועניין צורך ולכל  עת בכל  ויהיו  הינם הסודי המידע   לרשותי

  התחייבות   כתב   להוראות  בניגוד,  בו  שימוש  או  הסודי  המידע  של   גילוי  או  פרסום  כי  לקבלן  ידוע  .9

  פלילית   אחריות   ה עלי  להטיל   או /ו,  נזקים  הל  ולהסב  המזמינה   של  הטוב  הבשמ   לפגוע  עלול,  זה

  נעשה   כי  לי   שהתגלה   לאחר  מיד,  בכתב  למזמינה   להודיע   מתחייב   אני  לפיכך.  אזרחית  או/ו

  מהו  לרבות, זה התחייבות כתב להוראות בניגוד סודי מידע נחשף כי  או/ו הסודי במידע שימוש

 .החשיפה ומועד הסודי  למידע  שנחשפו  הגורמים או הגורם  זהות, שנחשף הסודי  המידע

  במישרין   בין,  הל   שייגרמו  הוצאה  או  נזק  כל  בגין  המזמינה  את  לפצות  יםמתחייב ו  אנ  כן  כמו .10

  כאמור  מהתחייבויותיי  התחייבות  הפרת  עקב,  דיןך  עור  טרחת   שכר  זה   ובכלל ,  בעקיפין  ובין 

 . זה התחייבות  בכתב

התקשרותו בהסכם זה וביצועו על פי תנאיו אינה מעמידה ולא    , כי  תומאשר  ההספק מצהיר .11

לפי הסכם זה    ה תעמיד אותו או מי מטעמו במצב בו קיים חשש לניגוד עניינים בין התחייבויותי

וביצועו לבין כל עניין אחר של הספק, במישרין או בעקיפין, לרבות כל דבר הנובע ממצבו של  

 רים עסקיים ו/או אישיים.  הספק, מעמדו, עיסוקיו, לקוחותיו, קש

מתחייב .12 כאמור,    תהספק  עניינים  לניגוד  חשש  יתעורר  בו  מקרה  בכל  מיד  תכי  כך  על  ודיע 

תהא רשאית לנקוט כל צעד שתמצא לנכון בעקבות הודעה כאמור,    והמזמינהבכתב,    למזמינה

א  לרבות הבאת ההסכם לידי סיום, או הטלת מגבלות על פעולת הספק וזאת אם או כל עוד ל 

 יוסר החשש האמור על ידי הספק.

להביא הסכם זה לידי סיום, בכל מקרה שבו    המזמינהשל      מבלי לגרוע מכל אפשרות אחרת .13

, בין באמצעות הספק ובין בכל דרך אחרת, עובדות אשר לפי שיקול דעתה של  למזמינהייוודע  

עלול   המצויהספק    המזמינה עניינים    האו  לניגוד  חשש  או  עניינים  ניגוד  של  במצב  להימצא 

רשאית להביא הסכם זה לידי סיום    המזמינהעל פי הסכם זה, תהא    הבהקשר למתן שירותי

כל טענה, דרישה או תביעה    לקבלןובמקרה זה לא תהא    -ימים מראש    (7שבעה )  לקבלןבהודעה  

 בקשר לכך.  המזמינהכלפי 

 

 החתום, היום _______ לחודש ___________ בשנת ___________ ולראיה באתי על  

 

 
 אישור עו"ד 

מר/גב'   בפני  הופיע/ה   _________ ביום  כי  בזה  מאשר  עו"ד,   ,______________ הח"מ,  אני 
__________________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס' ___________ / המוכר/ת לי באופן  

____ מטעם  חתימה  מורשה  לאחר  אישי,  וכי   ______________ ח.פ.   ,____________
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים  

 הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני. 
   

 חתימה וחותמת   תאריך 
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 מפרטים טכניים   - מסמך ג'  
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 ( ת)לא מחייבמפת פריסה ראשונית מתוכננת  –  1'גנספח 

 48רח' הגליל   חניון מועצה, בניין המועצה,   .1
 33חניון מרכז לידר, רח' הגליל   .2
 32חניון מרכז הבמה, סמטת צאלון   .3
  9חניון קריית חינוך, דרך הים   .4
   9חניון מרכז הנגב/הצופים, רח' הנגב  .5
   9חניון בית ספר אמירים, רח' דרך המשי  .6
 21חניון צופים חדש, רח' דרך המשי  .7
 9חניון יסודי רביבים, התבור   .8
 2חניון בני עקיבא, הר נבו  .9

 1חניון קאנטרי גלים, הכרמל   .10

 לנספח:הערות 

I.  בחלק מהאתרים , לפי הביקושים והצורך , תיתכן התקנה של מספר עמדות ו/או מספר

 שקעים מסוגים שונים.  

II.   המזמינההנתונים המופיעים בנספח זה הינם מיפוי ראשוני מתוכנן ואינם מחייבים את .

מובהר כי בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות המיקומים המדויקים יקבעו בתיאום 

 ובכל הרשויות המוסמכות לעניין זה.    במזמינההגורמים הרלוואנטיים 

III.   המזמינהכל הכתובות שיאותרו על ידי הזוכה  הינן בכפוף לאישור וועדת התנועה של  . 

IV. מינה.  הפריסה הינה תלוית ביקושים ונתונה לשיקול דעת המז 

V.  יהיה ניתן  כי  מתחייב  אינו  המזמין  אך  חשמל  חיבורי  קיימים  הנ"ל  האתרים  בכל 

 להשתמש בהם ו/או שההספק מתאים לצרכי עמדות ההטענה. 

VI.  באתרים אלו כל האתרים תחת הקטגוריה של חניון ציבורי ברמת סבירות גבוה ידרש

 חיבור חשמל חדש / הגדלה.  

VII. דל החיבור הנדרשהמזמינה ביחד עם הקבלן יסכמו את גו 
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 מבוטל  –  2'ג נספח 
 

 

  



 

Page 87 of 96 

 

   הקמת העמדות –  3ג'נספח 
 העמדות  .1

 modeלשקע , תצורת עבודה    KWH  22יהיו לכל הפחות : בהספק של   הציבוריות  העמדות   .1.1

 .Type 2, לכבל טעינה מסוג 2

וכוללות כבל הטענה    KWH  50העמדות המהירות הציבוריות יהיו לכל הפחות בהספק של   .1.2

 מובנה.  

   KWH  22ועד הספק של    לשקע   KWH  7.4העמדות הפרטיות יהיו לכל הפחות בהספק של   .1.3

 , וכוללות כבל הטענה מובנה.  לשקע 

 תצורה והגדרות .2

יהיו בתצורה של שתי יחידות טעינת רכב )שקעים(  בעמדה     ACהציבוריות  כל העמדות   .2.1

  היא תלווה בעמדת הטענה ציבורית רגילה ,    DCבמקרה של עמדת טעינה מהירה  )לפחות(.  

ם המזמינה בכל עת ולבקש מטעהקבלן רשאי לפנות למנהל  .  ק"מ לכל היותר  1ברדיוס של  

 שינויים בצירוף אסמכתאות ונימוקים.  

 .  והתקנה ע"ג קיר  STAND ALONE –יהיו בשתי תצורות  ACעמדות ה  .2.2

, הוראות החוק  ו/או אמריקאי    ישראלי ואירופאי  -העמדות יעמדו בכל התקנים הנדרשים .2.3

 והוראות הרשויות.   

 תחליפי דלקים במשרד ראש הממשלה.העמדות יעמדו בדרישות רשות החשמל ומנהלת  .2.4

אישור   על העמדות לעמוד בתקן של מכון התקנים הישראלי. למען הסר ספק, לא נדרש .2.5

 בתקינה. מטעם משרד האנרגיה או מכון התקנים ומספיק להצהיר כי העמדות עומדות

 העמדות שיותקנו יהיו חדשות. .2.6

  לפחות.   1.6גירסה    תוחהתקשורת בעמדות הטעינה תיעשה בשימוש בפרוטוקול תקשורת פ .2.7

 ( OCPP 1.6)כל העמדות יהיו בתקן 

יכולת .2.8 נדרשת  גירסת   over the air upgrade  בעמדות  של  מרחוק  שידרוג  המאפשרת 

 התוכנה. 

 .APN  העמדות יהיו מחוברות לרשת תקשורת מאובטחת מסוג .2.9

 מערכות התוכנה לא יהיו תלויות חומרה.  .2.10

 העמדות שיותקנו יתמכו ביכולות הבאות:  .2.11

 לת מידע בנוגע לתקינות העמדות בזמן אמת, וניצולת העמדות; קב .2.11.1

 חלוקת עוצמה בין העמדות ובין לוח החשמל לעמדות;  .2.11.2

 אתחול העמדות מרחוק;  .2.11.3

 מבוססי קילוואט נצרך.    טעינה שימושי תמחור עלות הטעינה לפי  .2.11.4

   .תהיה אפשרות לבצע תשלומים נוספים .2.11.5

 ושימוש  זמינות .3

יפעלו  סגור  יפעלו בכל עת ועמדות טעינה בחניון    ובחניונים פתוחים  עמדות טעינה ברחוב .3.1

 .  הסגור  ןהחניו במשך שעות פעילות

 .מהזמן -95%העמדות נדרשות להיות תקינות לפחות ב  .3.2

כמו    ,ימי עסקים מרגע ההתראה, למעט במקרים חריגים  2כל תקלה בעמדות תתוקן עד   .3.3

פע  להיות  צריכות  העמדות  בהם  ותאונה  עד  משחיתנות  אלא  5ילות  עסקים,  אם   ימי 

מעל   מושבתות  העמדות  בהם  במקרים  מחו''ל.  חלקים  ליידע   5דרושים  יש  את    ימים 
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כל תקלה בעמדה תגרום לעדכון מיידי )עד שעתיים( באתר ובאפליקציה על אי    .המזמינה

 זמינות עמדה. 

באמצעות   .3.4 יתאפשר  הטעינה  בעמדות  והשימוש  כגון  /אפליקציה  פיזי  אמצעי  או  ו/ או 

פיזית אחרת . לא יהיה    הו/או שיטו/או באמצעות כרטיס אשראי    RFID   באמצעות כרטיס

.    מנוי/תשלום  צורך ברכישת ביצוע הטענה  נדרשת דמי מנוי לשם  כי העמדה לא  יובהר 

להיות בעלת יכולת סליקה עצמאית וכי ניתן תשלום באמצעות כרטיס אשראי נחשב גם 

 או עם האפליקציה.  לתשלום שבוצע באופן טלפוני ו/

ל  המזמינה .3.5 מהקבלן  לדרוש  זכותה  על  זה שומרת  בסעיף  כמפורט  השירותים  את  ספק 

, ככל ותושק אפליקציה כזו  הרשותו/או של    המזמינהבאמצעות אפליקציה ייעודית של  

 "(.  מוניציפליתאפליקציה במהלך תקופת ההתקשרות עם הקבלן )להלן:"

לרבות    והמזמינהככל   .3.6 יהיה הקבלן אחראי על התממשקות מערכותיו  זו  זכותה  תממש 

 . על חשבונוהמוניציפלית מערכת הניהול לאפליקציה  

להוסיף תוכניות למנויים במחירים מוזלים  יהיה בהיבט הטכנולוגי באמצעות יישומון  ניתן   .3.7

 ע"ב ההנחות במכרז זה.  .ללקוח מזדמן בהשוואה

במידה  ,לצדדים שלישיים  להלן  6.4יעביר בזמן אמת את הפרטים המופיעים בסעיף  הקבלן  . .3.8

 (API. )בממשק תכנות יישומים ויתבקש

 נגישות   .4

באתר הטענה בו  ו/או בעלי מוגבלות.    נגישה לרכב נכים   העמדת  בכל אתר הטענה תהיה   .4.1

ובהתאם הטענה אחת תהיה מונגשת לפי כל ההנחיות  עמדת  מספר רב של שקעים לפחות  

   EUROPEAN ACCESSIBILITY ACTל

 שילוט ופרסום  .5

רכב   בכניסה למתחם הטעינה יצוין באופן ברור ובולט על גבי שלט כי ישנה עמדה לטעינת .5.1

 .  חשמלי

 הטעינה בתשלום, יצוין באופן ברור ובמיקום בולט, בקרבת עמדות הטעינה, אתשילוט   .5.2

 .הטעינה ליחידת מידה לצרכן מזדמןעלות  

 . מיתוג הרשות המקומית והמזמינה יוטמע ע"ג העמדות ובשילוט הסמוך לעמדות .5.3

 על גבי העמדות יופיעו פרטי מוקד שירות הלקוחות בצורה ברורה:   .5.4

i.  .מספר הטלפון של המוקד 

ii.   .שעות הפעילות של המוקד 

iii. .מספר סיריאלי ייחודי לכל עמדה 

באמצעות    הקבלן  .5.5 הפרטים יפרסם,  את  לפחות  יישומון,  ו/או  באינטרנט  ייעודי    אתר 

 :הבאים

i. מיקום העמדה; 

ii. הספק מותקן בעמדה; 

iii.  תקינה/לא תקינה, בשימוש/לא בשימוש)מצב העמדה בזמן אמת;( 

iv. שעות פעילות העמדה; 

v. מחיר הטעינה. 

 הקמת התשתית וקבלני משנה  .6



 

Page 89 of 96 

 

  רשאי למסור את אספקת השירות או   הקבלןמבלי לפגוע באמור ביתר הוראות החוזה,   .6.1

    .מראש ובכתב  המזמינהשקיבל תחילה את אישור  לאחרחלקו לקבלן משנה,  

א', קבלן המשנה .6.2 כל   הקבלןייצג את    מבלי לגרוע מן האמור בס"ק  פי  על  ויחויב לפעול 

תוספת תמורה עקב העסקת קבלני משנה  קבל  ילא    הקבלן .  ם הקבלןעליהם חתו  הכללים 

 . ומטעמ

והאישורים  .6.3 ברשותם את הכישורים  יש  רק קבלני משנה אשר  להעסיק  הקבלן מתחייב 

הנדרשים לביצוע העבודות, כמו כן הקבלן מתחייבת להחתים את קבלני המשנה על חוזה  

 הכולל ביטוח מתאים לעבודות מסוג זה.   SLAעבודה 

כאמו .6.4 כלשהו  שירות  של  את  מסירתו  תשחרר  ולא  תפטור  לא  משנה,  לקבלן    הקבלן ר 

היה  י ו   ו הינ  והקבלןעפ"י ההסכם,    יה ו/או מהתחייבות כלשהיא מהתחייבויות   מאחריות

בוצעו ע"י קבלן המשנה ולכל פגם ו/או שגיאה ו/או השמטה ו/או  יהפעולות ש  אחראי לכל

ודין שירותים  באספקת השירותים, לרבות בגין התרשלות קבלן המשנה,   מגרעת ו/או נזק 

 , לכל דבר ועניין. הקבלןכאילו בוצעו על ידי   שסופקו כאמור,

החלטתה    המזמינה .6.5 שבטרם  לכך  בכפוף  משנה,  קבלן  של  החלפתו  לדרוש  רשאית  תהא 

לעשות כן הודיעה לקבלן על חוסר שביעות רצונה מהתנהלותו של אותו קבלן משנה וכל  

 . .ימים  14הצדדים לא הצליחו להגיע להסכמה תוך 

  לקבלן המשנה לא תהיה כל זכות עיכבון לגבי השירות או כל חלק ממנו אף אם יגיעו לו או  .6.6

 .המזמינה לספק כספים מאת  

תעודת   .6.7 עם  מורשה  חשמלאי  ע"י  יבוצעו  החשמל  חוץ(. 270עבודות  פיתוח  )חשמל  א' 

באחראיות הקבלן היתר החפירה )טופס ירוק( וכמו כן אישור תנועה )אישור כך שהעמדה  

הקבלן  אינה   באחראיות  וכו'(,  מפגע  מהווה  אינה  את  מסתירה,  האישורים להשיג  כלל 

הנדרשים לעבודה )תשתיות, חשמל , תנועה( . בתום העבודות יש להשיב מצב לקדמותו  

 )מדרכות, כבישים וכו'(.  

 עמידה והנחיות ותקנות   .7

 העמדות יותקנו ויופעלו בהתאם להוראות, לחוקים ולכל לדין.   .7.1

 ביצוע העבודות יהיה תואם את המוגדר בחוק החשמל.   .7.2

לרכב  .7.3 טעינה  מערכת  להתקנת  החשמל  מינהל  הנחיות  את  תואם  יהיה  העבודות  ביצוע 

 או עדכני יותר.    19/11/2019חשמלי מיום 

 

 

 

   

 שם וחתימה   תאריך 
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 תחזוקה ותפעול  –  4ג'נספח 
 

 להלן פירוט:, תחזוקה, תפעול, ביטוח, וזמני תגובה  -נספח ג' .1

 מועד ביצוע השירותים   תיאור השירותים  קטגוריה  #

1  

 

עמדות  תחזוקה  של  שוטפת  תחזוקה 

ניקיון   הכוללת  הטעינה, 

ושילוט,  חזותי, תחזוקת צבע 

ו/או   תקופתיים  וטיפולים 

 תיקונים במקרה הצורך 

 תחזוקה שוטפת על בסיס חודשי. 

כמפורט    -תקלות ותיקון  טיפול 

 בנספח שרות לקוחות 

היום  תפעול, ניהול   2 ברמה  העמדות  תפעול 

המערכת  שימוש  יומית/ 

הטעינה  עמדות  של  הניהול 

טלפוני   מענה  ומתן  )תוכנה( 

 ללקוחות )חדשים/ בעיות( 

רציף   וניהול  של   24/7תפעול 

 )תוכנה(. מערכת הניהול 

, מפורט בנספח  24/7מוקד טלפוני  

 שרות לקוחות 

הכולל  ביטוח  3 לחברה  מלא  ביטוח 

כולל  ג'  צד  מעסיקים,  חבות 

 פגיעה בנפש 

ממועד   לשנה  בתוקף  ביטוח 

 התחלת פעילות העמדה. 

חודשי   -לקוחות גבייה מלקוחות  4 תשלום 

מרוכז כנגד הפקת חשבוניות 

 דיגיטליות  

חודש   כל  בסוף  ישלמו  לקוחות 

 לפי התעריפים בהצעת המציע 

בגין   5 תשלומים 

 חשמל  

בגין   החשמל  עבור  תשלום 

   *שימוש בחיבורי חשמל

תשלום   ו/או  יועבר  למזמינה 

המקומית השימוש     לרשות  עבור 

שוטף   בתנאי  והתמורה  בחשמל 

+45 

בגין הפעלת  תשלומי תמלוגים   6 תמלוגים לחברה 

ותשלומים  ההטענה  רשת 

 נוספים אחרים

המלצת   10עד   תועבר  חודש  לכל 

והתשלום   הקבלן,  ע"י  חשבון 

 מהפקת חשבונית  45יועבר בש' +

בשטחי   שטחי פרסום    7 לשימוש  אפשרות 

 פרסום באישור המנהל  

בהכנסות משטחי    50%חלוקה של  

  , יאשר  הפרסום  והמנהל  במידה 

 שימוש בשטחים לטובת פרסום

 

  הקבלן   ספקי  –המזמינה  ככל שאדרש על ידי  ו  הריני מצהיר כי הפרטים במסמך זה הינם נכונים .2

אישור רו"ח  ואסמכתאות נוספות להוכחת הפירוט הנ"ל, כדוגמת חוזי התקשרות, חשבוניות,  

 . הקבלן

 שעות(:   4די )עד יבמקרים דחופים הטיפול הוא מי-מענה פיזי טכני   .3

i.  .לקוח לא יכול להשתחרר מהעמדה 

ii.  .)פגיעה בעמדה כך שיש סיכון לציבור )כדוג' סכנת התחשמלות 
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עד   .4 תתוקן  בעמדה  תקלה  ההתראה   2כל  מרגע  עסקים  ימי   ) כמו  1)שני  חריגים  במקרים   .

)חמישה ( ימי עסקים. במקרה    5מהשחתה ו/או תאונה ו/או טיפול במקרה של תקלת תוכנה עד  

 2באופן טלפוני ובכתב. המזמינה )חמישה( ימים יש לידע את  5בו העמדה מושבתת מעל  

שירותי המענה הטלפוני בעזרת קבלני משנה,  במידה והקבלן  מבצעת את עבודות תחזוקה ומתן   .5

 עם קבלני משנה אלו לנספח זה.    SLAיצרף את החוזי

 ותקנותיו.  "2017- תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"זאבטחת מידע בהתאם לחוק " .6

 

 

   

 שם וחתימה   תאריך 

  

 
 . המזמינהבאישור בכתב מ   -שעות 72תקלות טכניות שאינן דחופות יטופלו  עד  1

  הקבלן   40, מעל  ברשות המקומיתעמדות פרוסות    40מתחייב לשמור עמדה חליפית אחת במלאי )עד לכמות של    הקבלן  2

( במידה ויהיו אירועי נזק שיצריכו יותר מהחלפה    1:40תאכסן במלאי עמדה + חלפים בכמות מתאימה לפי מפתח של  

של   זמן  )פרק  מיידי  באופן  אחת  עמדה  חלפים    7של  באספקת  תלוי  יהיה  העמדות  /תיקון  החלפת  אזי  ימים( 

 .  לא תתחייב למועד תיקון והקבלןמחו"ל/ישראל  
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 מענה טלפוני ודיגיטלי   –5ג'ספח נ
 

חודשים    12עברית, אנגלית וערבית. כאשר ינתנו לקבלן    –לסוגיו ינתן בשלוש שפות    השירות .1

במתווה    העמדות  את  להפעיל  להתחיל  לקבלן להתאים את השירות לשלוש השפות ויתאפשר  

 . ₪א'  100( כנגד ערבות בסך אנגליתשירות חסר )שפות חסרות, שאינן  

 מענה טלפוני )שרות לקוחות כללי(  .2

 במענה אנושי.   24/7הקבלן יפעיל מוקד שירות טלפוני אשר עובד  .2.1

 השירות יעבוד גם בשבתות וחגים.  .2.2

 שניות(.  10מהשיחות נענות לאחר  90%) 3שניות 90זמן מענה מקסימלי  .2.3

 מענה והזדהות כחברת הקבלן.  .2.4

 :כולל היבטים שלהמענה לפי תסריט שיחה מותאם לכל סוג פניה,   .2.5

 לאתר את מקום העמדה.   סיוע טכני .2.5.1

 סיוע טכני להתחברות לעמדה.  .2.5.2

 לרשת ההטענה ללקוח חדש. הצטרפות   .2.5.3

 תשלום ללקוח מזדמן.   .2.5.4

 סיוע בתקלה.   .2.5.5

 הנציג המקבל את הקריאה יאבחן את מהות התקלה וימליץ על אופן טיפול.   .2.6

 וק במידה ויש אפשרות לענות על התקלה ו/או לתפעל את האירוע.  מענה טכני מרח .2.7

במקרים בהם לא הצליח נציג לתפעל את האירוע מרחוק יישלח טכנאי )העברת הפניה  .2.8

 לחברת הקבלן או לקבלן משנה שלה(. 

 טיפול מיידי במקרים המוגדרים "דחופים" והעברת הפניה לקבלן או לקבלן משנה שלה.  .2.9

 לניטור העמדות מרחוק ואתחולן מחדש.לנציג תהיה אפשרות  .2.10

המתקשר  .2.11 של  האשראי  כרטיס  באמצעות  גביה  לזכות/לבצע  יוכל  נציג  הצורך,  במידת 

 באמצעות הטלפון. 

כל קריאה שתתקבל במוקד שירות הלקוחות של הזוכה תירשם באופן המאפשר מעקב  .2.12

 אחר סטטוס הקריאה ואופן טיפולה בפועל עד לסגירתה. 

 שיחות. אפשרות מעקב והקלטת  .2.13

תקלות  .2.14 לזהות  מנת  על  במוקד,  המתקבלות  הפניות  אחרי  מסודר  מעקב  יבצע  הקבלן 

חוזרות בציוד וניתוח נתונים על אופי השיחות הנכנסות והסקת מסכנות על מנת לשפר 

כאשר   הקבלן  אצל  וישמר  יופק  חודשי  דו"ח  השרות.  את   המזמינהאת  לקבל  זכאית 

 הדו"חות והמידע.  

 אפשרות צפייה והפקת דו"חות מהמערכות הקיימות.   למזמינההקבלן יעניק  .2.15

 אפליקציה ללקוחות:  .2.16

 שלום.תאפשרות  •

 נתוני שימוש.  •

 התחברות בזמן אמת ומציאת עמדה פנויה.  •

 הזמנת שקע )"שמירה"( להטענה בשעה מסוימת   •

 
 ה אפשרות להשאיר פרטים ויחזרו ללקוח  שניות , תהי  90לאחר  3
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 ית תשלום גבי /הצטרפות  -מענה טלפוני  .3

 בשבתות וחגים. במענה אנושי. השרות עובד גם  24/7המוקד הטלפוני עובד   .3.1

 שניות(.  10מהשיחות נענות לאחר  90%שניות ) 180זמן מענה מקסימלי  .3.2

 מענה והזדהות כחברת הקבלן.  .3.3

 מענה לפי תסריט שיחה מותאם לכל סוג פניה.  .3.4

לקיחת כל הפרטים הנדרשים מהלקוח על מנת לצרפו כמנוי לרשת הטעינה. כולל   .3.5

אינם מעוניינים בשימוש  ללקוחות ש  הפניה לנקודת חלוקה/ בדואר   RFIDמשלוח  

 . 4בטלפון חכם 

בגין הטענה .3.6 טלפונית  בצורה  בכרטיס אשראי  מענה    אפשרות תשלום  באמצעות 

   אנושי או מענה מוקלט טלפוני. 

 באפליקציה מענה דיגיטלי  .4

 לכל מכשירי המובייל ומערכות ההפעלה.  מתאפליקציה מותא .4.1

 מפה אינטראקטיבית להפניה לעמדה פנויה.   .4.2

 הרשמה לשירות/ תשלומים / חשבוניות / עזרה דיגיטלית בתקלות וכל מענה אחר.   .4.3

 יצירת קשר חוזרת עם הלקוח תוך יום עסקים אחד.  .4.4

 שפות : עברית , אנגלית , ערבית. .4.5

 . המזמינה והרשותמיתוג בשיתוף עם  .4.6

 תינתן לחברה.  DBגישה ל .4.7

ל .4.8 שליטה  אפשרות  לאפליקציות  אפלקציה    מוניציפליתממשק    מוניציפליתו/או 

אפליקציה    עתידית  באמצעות  לעמדה  התחברות  פעולות  ביצוע  יכולת  כולל 

 להאחדת שירותים.  

התשע"ג   .4.9 מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  תקנות  לפי  נגישות  2013נגישות   .

 . 5568. ולפי תקן ישראלי ת"י  AAברמת 

 דף נחיתה  / אתר אינטרנט  .5

נוסף + סרטונים + ממשק עם אתרי   .5.1 זהה לאפליקציה אבל עם תוספות למידע 

 . מזמינהה

5.2. " לחוק  בהתאם  מידע  תשע"ז  אבטחת  מידע(,  )אבטחת  הפרטיות    " 2017- הגנת 

 ותקנותיו. 

 

   

 שם וחתימה   תאריך 

  

  

 
 מגזר דתי, אוכלוסייות מבוגרות, וכו'  4
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 מפרטי בסיס לסוגי עמדות ההטענה השונים   6'גנספח 
  וכי   -השונות  הטעינה  עמדות  לאפיון  מינימליות  הגדרות  הינם  אלו  בסיס  מפרטי  כי  ויודגש  יובהר

יהווה  . יובהר כי שדרוג מפרט העמדות לא  יותר  גבוהה  איכות  בדרגת  עמדות   להתקין  רשאי  הקבלן

 לשינוי בתעריפים.   הצדקה

 קוט"ש )לשקע(   22הטענה ציבורית   עמדת .1

 לכל שקע    KW (A32X3)  22הספק של עד  .1.1

, מתח    44KW, מקסימום הספק בכלל העמדה  בכל עמדת הטענה יהיו שני שקעים   .1.2

 2X(3X32A)של 

 IEC  62196תקן  שקע מותקן בהתאם ל .1.3

 EN 62196תואם ומאושר  פינים  7מבנה בעל   TYPE 2שקע   .1.4

 ,VDE-AR-E 2623-2-2 

 מאפשר טעינה במתח חילופין תלת פאזי   .1.5

 שקע נקבה בלבד  .1.6

 עם שני שקעי נקבה   STAND-ALONEקונפיגורציה של עמוד  .1.7

 לפחות  1.6גירסה  OCPPפרוטוקול תקשורת  .1.8

צג חיווי בעברית / אנגלית / ערבית במידה ולא קיים במועד המכרז יש לחתום על   .1.9

 חודשים(    12התחייבות להעמיד בתוך 

 ISO 14443בהתאם לתקן   RFIDקורא  .1.10

 ISO 15118אפליקציה לשימוש מותאמת לתקן  .1.11

 מערכת נעילת תקע מובנית   .1.12

 )טווח מינימלי(    50C – -10Cטמפרטורות עבודה  .1.13

 הזנת כבל תת קרקעית   .1.14

 אטימות  IP65הגנה   .1.15

 מעלות שמש ישירה(   50בתנאי אקלים ישראלי )עד  תואמת שימוש חיצוני .1.16

 פחת הגנה מובנה לכל שקע בנפרד   .1.17

1.18. ( שימושים  לניטור  הרשות,  עבור  צפיה  בפורמט  עמדות  ניהול   BACKמערכת 

OFFICE ) 

 לחבור העמדה לרשת התקשורת   .1.19

 ( להצגת מצב פעילות המטען  LEDמחווני צבע ) .1.20

 אתחול מחדש אוטומטי במקרה של הפסקת חשמל   .1.21

   -+/ 1%דיוק מדידת הספק  .1.22

,  IEC 61851-1, IEC 61851-22-1  ,ZE ready  LVD2014/35עומד בתקני בטיחות   .1.23

EU RoHS ,EMCD2014/30/EU    

להתקנה ברחוב ו/או בשטח    STANDALONEאחד להצבה    -שני דגמים נדרשים .1.24

 פתוח ללא תמיכה, השני להתקנה ע"ג קיר.  

 .שפת משתמש עברית, אנגלית וערבית .1.25

תהיה אפשרות למשתמשים לתאם מראש ולהזמין ול'שמור' שעת וזמן הטענה של   .1.26

)להלן:" האפליקציה  באמצעות  ספציפית  הטענה   ,  הטענהחלון  שקע/עמדת   )"

כאשר שמירת הטענה תהיה בחלונות הטענה של שעה או שעתיים או שלוש. כאשר  
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למשך   ישמר  שהוזמן  הגיע    10שקע  ולא  ובמידה  ההתחלה  למועד  מעבר  ד' 

הוא יחויב בגין השעה הראשונה בתעריף מלא וההזמנה    -המשתמש בפרק זמן זה

דות של חלונות  תתבטל. האפליקציה לא תאפשר הזמנות של שעות הטענה בצמי

זמן בני שעתיים. )כלומר שעתיים ניתן להזמין, ואח"כ / לפני כן  שעתיים העמדות  

-00:00זמינות למזדמנים(. בנוסף לא ניתן יהיה להזמין חלון הטענה בין השעות  

ולא בשבתות וחגים. לא יהיה תשלום נוסף בגין הזמנת שעות וזמן טעינה.    8:00

יה מנגנון שיתמרץ משתמשי לעמידה בהתחייבויות  יובהר כי המזמינה מצפה כי יה

בפניו   חודש, תיחסם  של  זמן  בפרק  הזמנות  יממש שלוש  לא  וכי משתמש אשר 

האפשרות להזמין מראש שעות הטענה. במידה והאפשרות לא קיימת באפליקציה  

ובשירות של הקבלן תינתן אפשרות להשלים את השירות והקבלן ידרש לחתום  

 חודשים.   12את השירות בתוך  על התחייבות להוסיף

 

 "ש )לפחות( קוט 50 מהירה ציבורית הטענה עמדת .2

 DC (output power)ב  KW  50הספק מינימלי של  .2.1

 AC (output power )ב KW 22הספק של   .2.2

מובנ   יכבל .2.3 הסטנדרטיים  טעינה  השקעים  את  תואם  , TYPE2  ,CCSים 

CHAdeMO   

 לפחות  1.6גירסה  OCPPפרוטוקול תקשורת  .2.4

צג חיווי בעברית / אנגלית / ערבית במידה ולא קיים במועד המכרז יש לחתום על   .2.5

 חודשים(   6התחייבות להעמיד בתוך 

 ISO 14443בהתאם לתקן    RFIDקורא  .2.6

 ISO 15118אפליקציה לשימוש מותאמת לתקן  .2.7

 הזנת כבל תת קרקעית   .2.8

 IP54הגנה של  .2.9

 מעלות שמש ישירה(   50בתנאי אקלים ישראלי )עד תואמת שימוש חיצוני  .2.10

משאיות   .2.11 )דוג'  כבדים  רכב  וכלי  אוטובוסים  פרטיים,  ברכבים  לשימוש  מותאם 

 חשמליות(  

 חיבור העמדה לרשת התקשורת.  .2.12

 ( להצגת מצב פעילות המטען  LEDמחווני צבע ) .2.13

 אתחול מחדש אוטומטי במקרה של הפסקת חשמל   .2.14

   -+/ 1%דיוק מדידת הספק  .2.15

 EN 61000-6-3:2007שדה אלקטרו מגנטי עומד בתקן  .2.16

 שפת משתמש עברית, אנגלית וערבית  .2.17

 ( הספק מקסימום"ש )לשקע/עמדה  קוט 22 פרטית הטענה עמדת .3

 KW (A32X3)  22הספק של עד  .3.1

 IEC  62196שקע מותקן בהתאם לתקן   .3.2

 פינים    7מבנה בעל   TYPE 2שקע   .3.3

 50Hz   230V מאפשר טעינה במתח חילופין תלת פאזי או חד פאזי .3.4
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כבל טעינה בחיבור קבע או ללא כבל עם שקע נקבה בלבד )באותו המחיר לבחירת   .3.5

 מ'. 5אורך הכבל לפחות הלקוח( 

 לפחות  1.6גירסה  OCPPפרוטוקול תקשורת  .3.6

 ISO 14443בהתאם לתקן    RFIDקורא  .3.7

 ככל שהמערכת מסופקת ללא כבל מובנה, אזי מערכת נעילת תקע מובנית.   .3.8

   . העמדות יהיו להתקנה על קיר, תהיה אפשרות גם להתקין ע"ג עמוד עצמאי .3.9

 מעלות שמש ישירה(   50בתנאי אקלים ישראלי )עד  שימוש חיצוני תתואמ .3.10

 . IP65הגנה   .3.11

 אוטומטי מחוברת לרשת התקשורת ועוברת עדכוני תוכנה באופן  .3.12

 ביצוע כולל תכנון והתקנה   .3.13

 ( להצגת מצב פעילות המטען  LEDמחווני צבע ) .3.14

 אתחול מחדש אוטומטי במקרה של הפסקת חשמל   .3.15

 

 כללי   .4

 כל התקנים והפרוטוקולים הם מינימליים והגרסאות העדכניות הן הקובעות.   .4.1

שפות   .4.2 לשפות    –לגביי  ולהשלים  בלבד  אנגלית  באמצעות  תחילה  להתקין  ניתן 

 חודשים, כנגד התחייבות וערבות מתאימה. 12האחרות בתוך 

 

 

 

 

 


