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 אתי הראל 
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  ניהול ופיקוח

 אלעד טופל –מנהל פרויקט חכ"א  ניהול

 אריאל מלכהואתי הראל  פיקוח

 אופטימום מכרזים ואריאל מלכה מהנדסים 
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 9/2017מ/מס' פומבי  מכרז –חוברת המכרז 
 

 ח  ל  ק    א'

 :תוכן העניינים

 ;כללי – פרק א'

 ;תנאי המכרז – פרק ב'

 

 :נספחים למכרז

 מפרט טכני; –נספח א' 

 הוראות בטיחות כלליות לעבודה בגובה; –1נספח א' 

 התחייבות לשמירה על נוהל אמצעים למניעת אש )"נוהל עבודות בחום"(; –2נספח א' 

התחייבות והוראות פינוי פסולתבפרויקטים לאספקת והתקנת מערכת להתייעלות כתב  –3נספח א' 

 אנרגטית;

 במכרז; המציעהצהרת  – 'בנספח 

 כתב ערבות; – 'גנספח 

 טופס הצהרה על מעמד משפטי; – 'דנספח 

  ;טופס הגשת הצעות מחירכתב כמויות ו – 'הנספח 

 אישור על קיום ביטוחים; – 'ונספח 

 ;צהרת פטור מנזקיםה – (1) 'ונספח 

 ;לקוחותטבלת  -פירוט ניסיון  – 'זנספח 

 שאלון שביעות רצון; – 1'זנספח 

 ;בנוגע למחזור הכנסות שנתי אישור רואה חשבון – 'חנספח 

    תצהיר בעניין שמירה על תנאים סוציאליים והתחייבות לקיום חקיקה בתחום העסקת  – 'טנספח 

 ;עובדים

 ;עסקאות גופים ציבוריים לפי חוקתצהיר  – 'ינספח 

 ;התחייבות לעמידה בתנאי חוק למניעת העסקה של עברייני מין – 'אינספח 

 התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד; - ב'נספח י

 חלקים חסויים בהצעה; - ג'נספח י

 ;אישור כי העסק בשליטת אישה ותצהיר נושא השליטה  – 'דנספח י

 ;ת להעדר ניגוד עינייניםהתחייבו  -'טונספח 

 ;התחייבות לשמירה על סודיות -'זנספח ט

 ;תצהיר בדבר אי תיאום הצעות מכרז )יחיד( -'יזנספח 

 ;תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז )נושא משרה תאגיד( -1'זינספח 

 

 מ  ס  מ  כ  י   ה  ה  ת  ק  ש  ר  ו  ת  –ח  ל  ק    ב'  

 .נספחיוחוזה ההתקשרות עם הזוכה על 

 :נספחים לחוזה

 ;כתב ערבות – 1נספח 

 ;התחייבות לשמירה על סודיות - 2נספח 
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 ח  ל  ק    א'

 כללי –פרק א' 

  כללי .1

ו/או  "המזמינה" ו/או "הכלכלית החברה)להלן: "החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ  1.1

, אספקהפירוק, הצעות לביצוע עבודות תכנון, מציעים להגיש  אתמזמינה בז( החברה""

, על עמודי LEDמסוג  התאורגופי של גופי תאורה קיימים בכוללת מלאה ותחזוקה ו התקנה

, במסגרת פעולותיה לקידום איכות הסביבה ולהתייעלות העיר אילתבתחומי תאורה 

 למערכות התאורה העירוניות בעיר אילת, וכן מתן שירותי תחזוקה מקיפה וכוללת אנרגטית

 "(.השירותים" או "העבודות)להלן: "

 השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה הם: 1.1

תאורה מוצע על גבי עמודי תאורה קיימים בעיר אילת, לרבות ביצוע  תכנון 1.1.1

מקטעים אופייניים בהתאם להנחיות העירייה ( 3)סימולציית הארה לשלושה 

 והחברה הכלכלית. 

ירוק אספקת גופי תאורה בהתאם לכתב הכמויות, פ –פירוק, אספקה, התקנה  1.1.1

של תאורה חדשים מסוג לד בהתאם לתנאי המכרז  תגופים קיימים והתקנ

 הטכני. ולמפרט

אספקה והתקנה של מערכת ניהול תאורה דו כיוונית בין עמודי התאורה  1.1.3

למרכזיות ובין המרכזיות ל"ענן" ומרכז בקרה. העירייה שומרת לעצמה את 

 הזכות לא לממש סעיף זה.

( שנים מיום 10) לגופי התאורה למשך עשרמתן אחריות כוללת  –אחריות  1.1.1

 ההתקנה.

מערכות התאורה לכלל ( TOTAL RISKכוללת )מתן שירותי תחזוקה  –תחזוקה  1.1.1

 בהתאם למפרט התחזוקה. בעיר אילת

המצורפות כמויות ההסעיפים ו לפיבמכרז זה ו פרקיםלסעיפים והשירותים ינתנו בהתאם ל 1.3

בחוברת זו הנמצאים לעיון לחוברת המכרז והמצורפים וכל הרשימות והמפרטים הטכניים 

למפרטים   כאמור בהתאם השירותיםהמציע ישלים את  .החברה הכלכליתבמשרדי 

 כמויות, וזאת על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.ול

ולחלק  מכרז זה לשם ביצוע העבודות נשואזוכים  שניתהיה רשאית לבחור החברה הכלכלית  1.1

 . הזוכים על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט את היקף העבודה בין שני

 כמועמד לזכייה במכרז יידרשהחברה הכלכלית על ידי  שייבחרהשני  המציעבמקרה כזה, 

השני יסרב  ציעלספק את השירותים במחיר ובתנאים אותם הציע הזוכה הראשון. ככל שהמ

אפשרות לזכות תציע את ה החברה הכלכליתולכך, הרי שהמסרב לא יוכרז כזוכה במכרז, 

מוותרים מראש על כל טענה ו/או ציעים הלאה. המ ןוכ אחריו הבא בתור ציעבתנאים אלו למ

 בגין ובקשר לכך.ו/או מי מטעמה החברה הכלכלית דרישה ו/או תביעה כנגד 

החברה הכלכלית שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור במציע אשר  1.1

"(. ככל שהספק הזוכה במכרז לא יעמוד כשיר שניי )להלן: "הצעתו דורגה במקום השנ

בדרישות המכרז, לרבות אי עמידה בלוחות הזמנים, ו/או לא ינהג בתום לב ו/או ההתקשרות 
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עימו לא תעלה יפה מכל סיבה שהיא, שומרת לעצמה החברה הכלכלית להתקשר עם הכשיר 

 כרז.השני, בהתאם לתנאי מכרז זה, במקום עם הספק הזוכה במ

על פי  והתחייבויותימקיום מלוא  הספק הזוכה אין באמור לעיל בכדי לשחרר את יודגש כי  1.1

כדי או מוסכמים ו/פיצויים מכרז זה, ו/או כדי לגרוע מזכותה של החברה הכלכלית לקבלת 

לפי כל דין ו/או חוזה, לרבות בגין הפרת  ההעומדים לזכותאחר לגרוע מכל תרופה ו/או סעד 

 הזוכה.די החוזה על י

בעלי תפוקת  ,LEDמסוג  ת רחובגופי התאורה הנדרשים במסגרת מכרז זה הינם גופי תאור 1.1

כבישים ו/או שטח נתון  תיענו על דרישות תכנון תאורשאור, הספק חשמלי ופיזור אור 

 מפרט טכני -א' נספחבלרבות הדרישות המפורטות  ,החברה הכלכליתבהתאם לדרישות ו

והזר. לשם  התקן הישראליבהתאם לדרישות ו, ת והצעת מחירכתב כמויו -נספח ה'וב

מכים הנדרשים במפרט הוכחת עמידת המציע בדרישות המפרט הטכני, עליו לצרף את המס

הטכני עבור כל אחד מהרכיבים הנדרשים לרבות קטלוג ומפרטים טכניים של היצרן ותעודות 

 בדיקה בשפה העברית  והאנגלית.

מטעם החברה  הממונהבתאום עם  השירותים נשוא מכרז זה כי יספק אתמתחייב  הספק 1.1

ובהתאם להוראותיו ( "המפקחאו ""הממונה)להלן: "מי שיוסמך על יד  ו/או הכלכלית

ובמועדים שנקבעו על ידו. הספק מתחייב כי יספק את גופי התאורה לכל מקום עליו תורה לו 

למהלך  הפרעות מכל סוג שהוא/או למניעת תקלות ווכי יעשה ככל יכולתו  החברה הכלכלית

באזור האספקה. יודגש כי לא תשולם כל תוספת כספית בגין שינוי מועדי  הפעילות השוטפת

לגבי מועדי האספקה, למעט התמורה ההגעה ו/או שעות העבודה, ככל שיחולו, ו/או עיכובים 

   בהצעתו.המחירים עליהם התחייב  פי-עלבפועל  ביצוע עבודתו לה זכאי הספק בגין

 חמישים מאתייםתשלום חד פעמי בסך כי יעביר הזוכה בנוסף לאמור לעיל, מתחייב הספק  1.1

"(, בתוך ארבעה סקרבגין תכנון וביצוע סקר לפרוייקט )להלן: "₪ ( ,  110,000אלף ש"ח )

 .( יום ממועד הודעת הזכייה11עשר )

עיל, תחול באופן המצוינים ל עם כל הנוגעים בדבר ההגעה והאספקהם מועד ואילתהאחריות  1.10

 בלעדי על הספק.

 להכרת ,נדרש לעיון קפדני בחוברת המכרז לרבות במפרטים ובכתבי הכמויותהמציע  1.11

הנדרשות. כמו  ותמהות העבודו באופן מעמיק, וזאת לשם הבנת דרישות המפרטים הטכניים

די יבקר בשטח העבודה וינקוט באמצעים השונים האחרים הנראים לו כחיוניים ככן, המציע 

את כל כן ו ,העבודההשירותים הנדרשים ו והיקףלחקור את תנאי המקום ואת מהות 

, וזאת על מנת ומתן השירותים הקשיים והמכשולים העלולים להתגלות בעת ביצוע העבודה

 במסגרת מכרז זה.  שיגישבהצעת המחיר נה לשקפם נאמ

מתן הודעה מתאימה רשאית, עד לתאריך שנקבע להגשת ההצעות, בכפוף ל הכלכלית החברה 1.11

במידת הצורך של המועד האחרון להגשת ההצעות, לערוך שינויים ו/או הוספות ו/או 

הפחתות בכל מסמך ממסמכי המכרז. שינויים ו/או הוספות ו/או הפחתות כאמור, יהוו 

משתתפי סיור הקבלנים, תוספות להוראות אלו ו/או להצעה ו/או לנספחים לה ויימסרו לכל, 

 .יבים לאשר בכתב את קבלתםאשר יהיו מחו
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ככל שימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק  1.13

, במועדים לפנות בכתב למזמינהכלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו 

 ובדרכי התקשורת המפורטות בחוברת המכרז.

לח בכתב לכל המשתתפים במכרז ותהווה , ככל שתדרש, תשהחברה הכלכליתהתייחסות  1.11

להתייחס החברה הכלכלית חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. אין באמור לעיל כדי לחייב את 

אינה אחראית לכל  החברה הכלכליתלכל פניה ופניה. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי 

 פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים במכרז בעל פה. 

ת שומרת לעצמה את הזכות לפרוס את  העבודות להחלפת גופי החברה הכלכלייודגש כי  1.11

מיום מתן צו התחלת ביצוע ( שנים 3פרק זמן של עד שלוש )להתאורה ברחבי העיר אילת 

תוציא צו התחלת עבודה על  שהחברה הכלכליתיודגש כי ככל . העבודות/צו התחלת העבודה

 .להיקף העבודה  המבוצעת  בפועלביצוע  תחושב  באופן  יחסי  התקופת  העבודות,חלק מן 

יודגש כי צו התחלת עבודה ינתן לספק הזוכה אך ורק לאחר אישור תקציבי בכתב. היה ולא  1.11

לבטל את המכרז ולמציע לא  החברה הכלכליתיתקבל אישור למימון הפרויקט, רשאית 

כל טענה תהיה כל זכות או טענה לתביעת פיצויים או נזיקין בגין ביטול המכרז ולא תהיה לו 

במידה וביטלה החברה הכלכלית  .החברה הכלכלית ו/או מי מטעמהאו תביעה כלשהיא כנגד 

את המכרז יוחזרו למציע הזוכה כל הסכומים שנגבו ממנו מיום הודעת הזכייה ככל שהיו 

 כאלו.

 ביותר או כל הצעה שהיא.  זולהאינה מתחייבת לקבל את ההצעה ה החברה הכלכלית 1.11

. מסמכים אלו החברה הכלכליתשל  הים למכרז זה הם רכושכל המסמכים המצורפ 1.11

עד התאריך  הנזכר   נהוהגשתה ועליו להחזירם למזמי הצעתולשם הכנת  מושאלים למציע

  מסמכים אלו אין  המציע  רשאי  להעתיק. יגיש הצעה ובין אם לא בין אם במסמכי המכרז, 

, את  התכניות  החתומותהצעה. , למעט לשם הגשת או  להשתמש  בהם  לשום  מטרה  אחרת

 .להחזיר  במעטפה  נפרדתהמהוות חלק ממסמכי מכרז זה, על המציע 

 

 עיקרי ההתקשרות .2

את גופי ולהחליף , לפרק לספק, להתקין לתכנן, במסגרת מכרז זה יידרש הספק הזוכה  1.1

לתת אחריות כוללת , LEDלגופי תאורה מסוג  התאורה המותקנים כיום ברחבי העיר אילת

לתפעל ולתחזק על חשבונו, במהלך כל וכן ( שנים על גופי התאורה הקיימים 10שך עשר )למ

כל מערכות התאורה בתחום לומונעת ולבצע אחזקה שוטפת תקופת ההתקשרות והאחריות, 

שיפוט העיר אילת, לרבות תאורת רחוב המותקנת כיום ברחבי העיר אילת, על עמודים 

ות מבנים, תאורת רחובות בחניונים, בפארקים, בגנים קיימים של עיריית אילת או על קיר

ספר, הבתי חצרות ציבוריים, בטיילת ובמרינה, בלגונה, בשבילים ובמגרשים ציבוריים, ב

מבנים, אולמות ומגרשי ספורט, בשוק העירוני, כיכרות, פסלים, שילוט רחוב ותמרורים 

זן מהמתקן העירוני, שלטי מוארים, הזנות חשמל לתחנות אוטובוס וכל צרכן עירוני המו

הכוונה של הולכי רגל, התקנת תאורת רחוב במסגרת חגיגית, ובכל מתקן חוץ עירוני, כולל 

"(,  עבודת המערכת" או "מערכות התאורה העירוניותההזנות, לוחות החשמל וכד' )להלן: "

תקיף את כל המרכזיות/מערכות התאורה העירוניות, והכל בהתאם לאמור הזוכה הספק 

  למכרז זה.א' נספח המצורף כ הטכניכמפורט במפרט ומכרז הבמסמכי 
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הספק הזוכה ליתן שירותי אחריות, לגופי התאורה החדשים המסופקים על מתחייב כמו כן,  1.1

כלל וכן שירותי תחזוקה ל ( שנים ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות10ידו, למשך עשר )

תקופת ההתקשרות )להלן: "( שנים 10) מערכות התאורה העירוניות, לתקופה של עד עשר

יודגש כי הספק הזוכה יספק שירותי תחזוקה, בהיקף המפורט במסמכי  "(. והאחריות

 המכרז, בעבור כל התקנה חדשה שתבוצע על ידו במהלך תקופת ההתקשרות.

השוטפת אשר ינתנו ע"י הספק הזוכה למערכות התאורה  תחזוקההשירותי יודגש כי  1.3

כל סיכון אפשרי לפגיעה בכל מתקן ו/או  יםהכולל "RISK TOTAL"בשיטת  הינם העירוניות 

מערכת וכן ביצוע כל הדרוש לפעולה תקינה ורציפה של כל מערכות התאורה העירוניות, 

לרבות האיבזרים והציוד הנלווה להם, בין אם הפעילויות הללו מוגדות במסמכי המכרז ובין 

בהצעתו הנקובה  תמורהמעבר ללספק הזוכה  פת כל תמורה נוס וזאת ללא תשלוםאם לאו, 

 . כתב כמויות והצעת מחיר –נספח ה' ב

 םבדיקות תקופתיות וטיפולי גםבנוסף לאמור לעיל, שירותי התחזוקה הכוללת יכללו,  1.1

התקן, ככל שקיימות,  במערכות התאורה העירוניות, בהתאם להוראות יםומונע יםשוטפ

למען הסר ספק מובהר בזאת  .הממונהי ו/או לדרישות היצרן, שיקול דעתו המקצועהוראות 

מרכזיות אשר לא לתקופת ההתקשרות במהלך כי הספק יידרש גם לשירותי אחזקה שוטפת 

כגון: איטום צנרת, חיזוק ברגים, ביצוע פעולות  שיכללו, בין היתר,במסגרת מכרז זה, יוחלפו 

. יודגש כי ככל וכד' מגה( 0.11בידוד )לכבילה ישנה , החלפת רכיבים שרופים, נקיון

  . LT ובווח בודק "ד יידרש הספק להעביר לחברה ,תקן מיוחדשלמרכזיות אלו אין 

וביצוע  יישא באחריות כוללת, מקצועית ומנהלית, לאספקת השירותיםהזוכה הספק  1.1

 . מעת לעת החברה הכלכליתשיתקבלו מפי הנחיות -באופן סדיר ועל העבודות

העבודות נשוא מכרז זה מערך כח אדם שיטפל מטעמו במערכת  הספק יעסיק לשם ביצוע 1.1

התאורה העירוניות, שיכלול עובדים בעלי מומחיות, מיומנות וכישורים מקצועיים, בעלי 

תעודות ו/או הסמכות ו/או רישיונות ו/או אישורים מתאימים כנדרש עפ"י כל דין. ככל 

ר אינו עומד בתנאי מכרז זה, שיתבקש הספק ע"י החברה או מי מטעמה להחליף עובד אש

יעשה כן באופן מיידי. יודגש כי אין באמור לעיל  כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין החברה למי 

מעובדי הספק, אלא רק לוודא עמידה וקיום הוראות המכרז והדין. למען הסר ספק, מובהר 

 .בזאת כי עבודות חשמל יבוצעו רק ע"י מי שהוסמך לכך

 מסמכי המכרז .3

במשרדי ₪,  1,100תמורת סך של  26/6/2017 ב' ת המכרז ניתנת לרכישה החל מיוםחובר 3.1

 יש לצרף להצעה קבלה המעידה על רכישת חוברת המכרז.החברה הכלכלית אילת. 

בהדפסה מאתר  26/6/2017 ב' יוםמחוברת המכרז החל בנוסף לאמור לעיל, ניתן להוריד את  3.1

למען הסר ספק,  מכרזים. תחת  eec.co.ilhttp//: , בכתובת:הכלכלית החברההאינטרנט של 

 על גבי החוברת שנרכשה בלבד.העותק המקורי להגיש את יש מובהר כי 

, מלאה וחתומה במקומות המתאימים, חוברת המכרז בשלמותהעל המציע להגיש את  3.3

 .בהתאם להנחיות המפורטות בחוברת המכרז
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 ושאלות הבהרה כנס מציעים .4

פארק  – חכ"אבמשרדי , 12:00 בשעה 5/7/2017 ד', ביוםיתקיים  מציעים/סיור קבלנים כנס 1.1

ומהווה  ,חובה הינההמציעים  בכנסהשתתפות  אילת. 1התעשייה "אילתם" מבנה אמת"ל 

 .זה מכרזלהצעה תנאי סף להגשת 

 חשב, רישום ברשימת המשתתפים בכנס המציעים.תתפות בכנס המציעים אסמכתא להשת 1.1

, בהירות אי המציע ימצאככל ש. ביסודיות השונים המכרז ימסמכ כל את לבדוק המציע על 1.3

 יוכל, במכרז מהאמור כלשהו פרט יבין לא או, המכרז מסמכי בין התאמות אי או סתירות

, באמצעות דואר החברה הכלכליתו/או בקשה לקבלת הבהרות לנציג  נוספות להעביר שאלות

 14:00 בשעה 19/7/2017 ד', ליוםעד    elad@eilat.muni.il דוא"ל לכתובתאלקטרוני 

  לא יתקבלו פניות טלפוניות. ."(המועד האחרון להגשת שאלות)להלן: "

, בקובץ הניתן בלבד WORD או טבלת EXCELאת שאלות ההבהרה יש להעביר בקובץ  1.1

ודה בה מפורט תוכן לעריכה כולל עמודה בה מצויין הסעיף אליו מתייחסת השאלה ועמ

 : הבא השאלה או ההבהרה המתבקשת בפורמט

במכרז או  מספר סעיף מסמך מס"ד

 בהסכם

 פירוט השאלה

  מספר בלבד בוכיו" Xספח מסמכי המכרז / נ 

 

 .4שלוחה  08-6315353יש לוודא קבלת השאלות בטלפון 

 ל. החברה הכלכלית רשאית שלא להתייחס לשאלות אשר לא תוגשנה בפורמט הנ" 1.1

בכנס אשר ישתתפו  ממציעיםתקבל שאלות והבהרות כלליות רק  החברה הכלכליתיובהר כי  1.1

 המציעים. 

וישלחו למשתתפי בלבד, ובשפה העברית יהיו בכתב לשאלות  החברה הכלכליתהתייחסויות  1.1

 לזהות מבלי זאתו  ,2/8/2017עד לתאריך   )לרבות תיקונים ושינויים במסמכי המכרז(, הכנס

 . "(מסמכי ההבהרה)להלן " הפונה את

 על לענות לחייב את החברה הכלכליתלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין באמור לעיל כדי  1.1

 כי החברה הכלכלית סברה אם לרבות, שנשאלה שאלה חלקי על או שנשאלו השאלות כל

 ולא לתיקונו או המכרז לשינוי הצעה אלא אינה השאלה כי או, מאליה מובנת התשובה

, יחשב ו/או לשאלה בכל עת שהחברה הכלכלית לא תתייחס לפנייה .תוכנו הבהרתל בקשה

הדבר כדחיית בקשת המציע / השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו. באחריות המציע 

לעקוב אחר פרסומים ועדכונים אשר נעשים באתר החברה הכלכלית אודות המכרז, ולא 

ו/או הבהרות ו/או עדכונים שנעשו ביחס תתקבל כל טענה בדבר אי ידיעה אודות שינויים 

 למכרז.

באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף באתר מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי  1.1

ו/או עדכונים שוטפים  החברה הכלכליתהתייחסויות בדבר  החברה הכלכליתהאינטרנט של 

 נוספים, ככל שיפורסמו.

פעמים, והכל על פי  במספראחת או  רשאית לפרסם את העדכונים בפעם החברה הכלכלית 1.10

 שיקול דעתה הבלעדי.  

mailto:elad@eilat.muni.il
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בשולי כל דף ודף,  יםחתומ םלהצעתם, כשהמסמכי ההבהרה נדרשים לצרף את  המציעים 1.11

יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי  םבהתאם לאופן החתימה המפורט במסמכי מכרז זה, וה

 המכרז.

שאלות לא  ד האחרון להגשתלמען הסר ספק, מובהר בזאת כי שאלות שתשלחנה לאחר המוע 1.11

 תענינה.

במסמכי בכתב בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז לתשובות עורך המכרז  1.13

במקרה של סתירה בין מסמכי  ההבהרה, יגברו תשובות עורך המכרז במסמכי ההבהרה.

 ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר

מכי המכרז, על נספחיו, אלא אם הועלו במסגרת לא תשמענה הסתייגויות לאמור במס 1.11

ידי ועדת המכרזים במענה לשאלות ההבהרה. -שאלות הבהרה וההסתייגויות אושרו על

לוודא מראש את יכולתם לעמוד בתנאים ובדרישות המפורטים  המציעיםלפיכך, נדרשים 

ם, הסכם במסמכי המכרז, על נספחיו, לרבות המפרט הטכני, ערבות ביצוע, תנאי מסחריי

 ההתקשרות, דרישות סודיות, ביטוחים וכיו"ב. 

 

 ומקום הגשת ההצעות , אופן מועד .5

בשני , יש להכניס כמפורט לעילכשהם חתומים , את ההצעה וכל המסמכים הנלווים אליה 1.1

מכרז פומבי על המעטפה יש לציין: " .ללא סימני זיהוי חיצונית אחת, למעטפה, עותקים

". מעטפה חיצונית זו תכיל שתי מעטפות פנימיות כלית אילתהכל החברה  9/2017מ/ מס'

 כמפורט להלן:

, '(ה נספחלמכרז )את ההצעה הכספית  רקתכלול המעטפה הפנימית הראשונה  1.1.1

תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, לא המעטפה מלאה וחתומה ע"י המציע כנדרש. 

 - לתהכלכלית אי החברה -  9/2017מ/ פומבי מס'מכרז "מלבד הכיתוב: 

 .החיצונית למעטפה ולהכניסה היטב לסגור יש המעטפה את ".1 מס' מעטפה

תכלול את המסמכים האחרים )מסמכי המכרז כולל  המעטפה הפנימית השנייה 1.1.1

מסמכי תנאי הסף, עמידה בהסכם ההתקשרות, אישורים נדרשים להוכחת 

בשני  (, וכל מסמך אחר נדרשמסמכי הבהרות ככל שיהיוהערכה איכותית ו

תהיה המעטפה  (.העתק" ועותק נוסף יסומן "מקורעותקים )עותק אחד יסומן "

מכרז פומבי  "תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, מלבד הכיתוב: סגורה היטב ולא 

 יש המעטפה את ".2 מס' מעטפה - החברה הכלכלית אילת-  9/2017מ/ מס'

 .החיצונית למעטפה ולהכניסה היטב לסגור

להכניסה ולא  הפנימית הראשונה,ההצעה הכספית למעטפה  להקפיד להכניס את יש 1.1

 כשהיא לא במעטפה למעטפה החיצונית. 

אין למלא בחוברת המכרז כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר  1.3

כתב  -'נספח הפרטים אלה בכל מסמך אחר המוגש על ידי המציע אלא אך ורק ב

 .הכמויות והצעת המחיר

)לא בדואר, או בדוא"ל או בפקס(,  ידני בלבדה יש להגיש באופן את המעטפה הסגור 1.1

 1פארק אילתם הממוקמים ב, אילת החברה הכלכליתולהפקידה בתיבת המכרזים במשרדי 
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האחרון להגשת  המועדלהלן: ")  14:00 בשעה 16/8/2017ד', ליום  עד וזאת , באילת

 "(. הצעות

ך אחרת יגרום לפסילת ההצעה. יודגש כי בכל דר מובהר בזאת כי משלוח ההצעה בדואר או 1.1

הגשת ההצעה במועד המצויין לעיל הינה באחריות המציע. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר 

שומרת לעצמה את הזכות,  החברה הכלכליתלא תיבחן ותוחזר לשולחה. מובהר בזאת כי 

ופה להגשת ההצעות למכרז לתקלפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון 

יהווה המועד הנדחה שפרטיו פורסמו  -מכרז המועד האחרון להגשת הצעות לנדחה . נוספת

 .ו/או בעיתונים כ"מועד הקובע" החברה הכלכליתבאתר האינטרנט של 

 

 לנוחות המציעים, להלן טבלת ריכוז מועדי המכרז:

 22/06/2017 'היום  פרסום המכרז

 עיון בחוברת המכרז 
החברה ט של והדפסה מאתר האינטרנ

  הכלכלית

 26/06/2017 ב' מיוםהחל 
תבוצע בהתאם למפורט בחוברת עיון והדפסה 

 המכרז. 

 12:00בשעה  05/07/2017יום ד'  כנס מציעים
פארק התעשייה  –במשרדי החברה הכלכלית אילת 

 אילת. 1"אילתם" מבנה אמת"ל 
, לדוא"ל 14:00שעה ב 19/07/2017 ד' יוםלעד  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

elad@eilat.muni.il    
 .לא יענו מועד זהלאחר  ישלחופניות ש

 01-1311313יש לוודא קבלת השאלות בטלפון 
 .1שלוחה 

החברה מועד אחרון להתייחסות 
 לשאלות ההבהרה הכלכלית

 02/08/2017 ד'יום לעד 

 14:00בשעה  16/08/2017 ד' יוםלעד  להגשת הצעות אחרון  מועד

 

mailto:elad@eilat.muni.il
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 תנאי המכרז –פרק ב' 

 תנאים כלליים  .1

 או/ו רכישת זה ובכלל הנדרשות והפעולות העבודות כלל את לפי מכרז זה יכללו השירותים 1.1

 הפעולות הדרושות יתר האדם, שינוע, וכל כוח, העזר עיבודם, חומרי, הגלם חומרי השגת

 באופן מושלם השירותים ביצוע המכרז, והכל לשם כימסמ כל פי-על לאספקת השירותים

בהתאם לנדרש במסמכי מכרז זה ולשביעות  המדויקים והאיכות הטיב בדרישות ולעמידה

 .חברה כלכליתרצונה של ה

מערכת ניהול תאורה ככל  ,לרבות גופי התאורה ,הציוד שיסופק במסגרת מכרז זה כל 1.1

 המפרט לדרישות יהיו בהתאםהחשמל  שתדרש, רכיבי מערכות החשמל, הקשורת, לוחות

 והתקנים הרלוונטים, לרבות דרישות מכון התקנים, , ויעמדו בדרישות החוקהטכני

 , אישור בכתב של נציג העירייהמטעם החברה הכלכלית הממונה של רצונו ולשביעות

 מטעם החברה הכלכליתהממונה  לידי מתחייב כי ימציא הספק. ולאישור מהנדס העיר

הציוד שיסופק במסגרת מכרז  התאמת על בכתב רשמי אישור , ככל שיידרש,עירייהולנציג ה

 זה, כולו או חלק ממנו, לדרישות התקנים החלים בנושא. 

מהווה הערכה בלבד,  למסמכי המכרזה' נספח המצורף כ יודגש כי האמור בכתב הכמויות 1.3

רק זה. מובהר כי מתחייבת להזמין את כל הכמויות המצויינות בפ החברה הכלכליתואין 

להגדיל, להקטין  או לבטל סעיף,   , בכל שלב,את  הזכות  הלעצמ  תשומר החברה הכלכלית

פרקים שלמים או חלקים מפרקים מכתב הכמויות,  מפרק, חלקים שלם, סעיפים, פרק

בגין , יהיו החברה הכלכליתיודגש כי המחירים אותם תשלם . ולספק לא תהא כל טענה

תנה על ידו ואושרה ע"י יהתאם להצעת המחיר שנובע"י הספק בפועל השירותים שינתנו 

 במכרז זה. כתב הכמויות והצעת המחיר  -'הנספח ב החברה הכלכלית

בחוברת  המוזכריםהן אלו  ,, לרבות שירותי התחזוקהשירותיםאת המתחייב  לבצע הספק  1.1

נספח ב צעו על ידו שהומחירים  ולפי אותם  תנאים מוזכרים, והכל  שאינםהמכרז והן אלו 

 .הממונה, התקן ו/או הנחיות , ובהתאם להוראות החוקכתב הכמויות והצעת המחיר -'ה

 מתן השירותיםבין השאר מסיבות תקציביות, לחלק את  שמורה הזכות, לחברה הכלכלית 1.1

במהלך כתב הכמויות והצעת המחיר  -'הנספח ב, להזמין את הפריטים המצויינים לשלבים

בהתאם  להוציא צווי התחלת עבודה חלקיים,ו כולה ולא בהזמנה אחת, תקופת תתקשרות

 ה מעת לעת או אף לבטל את המכרז ככל שיחול שינוי תקציבי,לרשות שיעמדולתקציבים 

כזה או אחר, עקב  ,פיצויבנושא זה ולא תעמוד לו הזכות לכל טענה לא תהא כל למציע ו

ת הביצוע, ככל שיהיה צורך בכך, עקב פיצול העבודות ואף לא להוצאות עקב הארכת תקופ

 ביצוע העבודה בשלבים.

מובהר בזאת כי הסכומים הנקובים בהצעת הספק הינם נומינליים ואינם צמודים לכל מדד  1.1

  .כל זכות לדרישת תוספות תשלום בגין התייקרויות מכל מין וסוג לא תעמוד לספקושהוא, 

ביותר או הצעה כלשהי. כמו כן,  הזולמתחייבת לקבל את ההצעה ה החברה הכלכליתאין  1.1

 . זוכה/ים במכרזכ מי שהוכרז לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם החברה הכלכליתשומרת 

 לביצוע ההתקשרות.  החברה הכלכליתאין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של  1.1

במכרז ולא  מציעכל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה למכרז, יחולו על ה 1.1

 יוחזרו לו בשום מקרה. 
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במסמכי  ,זכויות הבעלות, זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות, מכל מין וסוג שהוא 1.10

במכרז אינם רשאים לעשות בהם שימוש  המציעים. אילת חברה הכלכליתלהמכרז שייכות 

 . החברה הכלכליתכלשהו אלא לצורך הגשת ההצעה או לצורך ביצוע ההתקשרות עם 

במכרז פרטים נוספים ו/או הבהרות ציעים רשאית לדרוש מהמ יהתה החברה הכלכלית 1.11

והצעתו  מציעלשביעות רצונה המלא, על מנת לבחון את הונוספות על פי שיקול דעתה, 

 במסגרת שיקוליה. 

אי מילוי אחת או יותר . במסמכי המכרזלדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות  מציעעל ה 1.11

 . עהמהדרישות עלול לגרום לפסילת ההצ

פי ההוראות המפורטות במסמכי מכרז זה. -על המציע להגיש את הצעתו באופן מדויק על 1.13

בכל מקרה שהמציע יבצע בהצעתו או במסמכי המכרז כל תיקון ו/או שינוי ו/או תוספת ו/או 

"(, בין בגוף המסמכים ובין השינוימחיקה ו/או הערה ו/או כל הסתייגות שהיא )להלן: "

תתעלם מהשינוי ורק ההצעה ללא השינוי  החברה הכלכליתאופן אחר,  במכתב לוואי או בכל

. למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של זכייה, החברה הכלכליתתחייב את המציע ו/או את 

, אינה כוללת בשום אופן את השינויים והתוספות החברה הכלכליתההצעה המחייבת את 

 ידי המציע במסמכי המכרז.-שבוצעו על ככל 

יע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את כדאיות ההתקשרות על פי מכרז זה, את אפשרותו על המצ 1.11

חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש בעל , לדעת המציע, אשר הינואחר  פרטלבצעה, וכל 

, על חשבונו, טרם הגשת ו/או באמצעות אחרים הצעה. המציע יברר את כל האמור בעצמו

ו/או מי מטעמה  החברה הכלכליתענה בעניין זה כלפי הצעתו והוא יהיה מנוע מלעורר כל ט

 בכל מועד שהוא לאחר מכן. 

את כל הבדיקות, המחקרים והניתוחים הנדרשים לשם  ךבכל מקרה ייחשב המציע כמי שער 1.11

על  והגשת הצעה וכמי שקיבל ייעוץ מקצועי לגבי כל דבר ועניין הקשור בקיום התחייבויותי

ת ו/או הכרוך בהם, במישרין ו/או בעקיפין, וכל ייעוץ פי מסמכי המכרז והסכם ההתקשרו

אחר המתאים ו/או הנדרש לצורך השתתפות במכרז. המציע לא ייחשב כמי שהסתמך באופן 

 כלשהו על המידע אשר נכלל במסמכי המכרז. 

לא תישמע כל טענה של המציע והמציע לא יהיה רשאי לחזור בו מהצעתו כל עוד מוגדרת זו  1.11

חברה יעמדו ל –סמכי המכרז. חזר המציע מהצעתו מכל סיבה שהיא כתקפה על פי מ

 כל הסעדים על פי מסמכי המכרז ועל פי הוראות כל דין. הכלכלית

הצעתו אושרה כדין על ידי האורגנים שי מבהגשת הצעתו למכרז ייחשב כל מציע כ 1.11

תיבחר  ככל שהצעתו, המוסמכים מטעמו, ואין בהגשת ההצעה ובקיום התחייבויותיו על פיה

כדי לגרום לסתירה או להפרה של מסמכי ההתאגדות, של הסכם בעלי , כהצעה הזוכה

 המניות או של כל מסמך או התחייבות אחרים אשר המציע צד להם או של הוראות כל דין.

המציע, בעל עניין בו, כל גוף שהמציע הינו בעל עניין בו או נושא משרה באחד מהם, או כל  1.11

א יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם מציע אחר כלשהו. מבלי מי מטעמו של המציע ל

לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, תיאום הצעה, לרבות: כריתה מפורשת או מכללא של 

ל עניין במציע, כלשהו, למעט אדם או גוף שהינו בעהסכם או הבנה מכל סוג עם אדם או גוף 

נכסים, אסטרטגיות להצעה וכיו"ב,  בעניין בעלות, שיתוף פעולה, מימון, מחירים, העברת

קבלה של מידע כאמור או החלפתו בצורה אחרת, פרסומו או גילויו לאדם או גוף כלשהו, 
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כאשר ידוע למציע כי האדם או הגוף הוא בעל עניין או נושא משרה או שליח או עובד במציע 

לפחות מסוג  10% -אחד )לעניין זה ייחשב "בעל עניין" כמי שהחזיק, במישרין או בעקיפין, ב

להבטחת מסויים של אמצעי שליטה. "החזקה" היא לרבות החזקה כשלוח או כנאמן(. 

 לנוסח בהתאם במכרז הצעות תיאום אי בדבר תצהירהתחייבויותו זאת המציע יחתום על 

 .מכרזמסמכי הל 1יז' /יז' נספחכ ב"המצ

ככל שהליך . צעותמהמועד האחרון להגשת היום  (10) תשעים ההצעה תהיה תקפה למשך 1.11

, יאריך החברה הכלכליתלפי בקשת  ו/או יתעכב מכל סיבה שהיאבחירת הזוכה במכרז זה 

, לאחר קבלת בקשת החברה ימים נוספים (10תשעים )בנקאית בההערבות המציע את תוקף 

ימי עסקים מהמועד  (1) שבעה . לא האריך המציע את הצעתו בתוךהכלכלית שתועבר בכתב

 החברה הכלכליתו כן, תיפסל הצעתו והוא לא ישתתף בהמשך המכרזשהתבקש לעשות 

כל זכות או טענה מכל סוג  מציע, ולא תעמוד לתהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית

 .החברה הכלכליתומין שהוא כלפי 

 מהווה ההסכם גבי על המציע וחתימת ההצעה הגשת בזאת כי  מובהרלמען הסר ספק, 

 בתוקף עדיין שההצעה ובלבד, ממנה בו לחזור יכול אינו עשהמצי ,הדירה בלתי הצעה

 .זה בסעיף כאמור

, לתוקף ייכנס לא ההסכם, להצעתו שיצרף ההסכם גבי על המציע חתימת אף על כי, מובהר

 .ההסכם על וחתמה המציע הצעת את החברה הכלכלית קיבלה לא עוד כל

 

 פיצול העבודות בין מציעים .1

שיקול דעתה המוחלט והבלעדי לפצל את ביצוע העבודות החברה הכלכלית רשאית, לפי  1.1

 . , והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיזוכיםשני בין זה נשוא מכרז 

החברה הכלכלית שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור במציע  1.1

וד "(. ככל שהספק הזוכה במכרז לא יעמכשיר שניאשר הצעתו דורגה במקום השני )להלן: "

בדרישות המכרז, לרבות אי עמידה בלוחות הזמנים, ו/או לא ינהג בתום לב ו/או 

ההתקשרות עימו לא תעלה יפה מכל סיבה שהיא, שומרת לעצמה החברה הכלכלית 

 להתקשר עם הכשיר השני, בהתאם לתנאי מכרז זה, במקום עם הספק הזוכה במכרז.

מקיום  הספק הזוכה י לשחרר את בכדלמען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור לעיל 

מכרז זה, ו/או כדי לגרוע מזכותה של החברה הכלכלית לקבלת על פי  והתחייבויותימלוא 

לפי כל דין  ההעומדים לזכותאחר כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד או מוסכמים ו/פיצויים 

 .הזוכהו/או חוזה, לרבות בגין הפרת החוזה על ידי 

 

 רזלהשתתפות במכ תנאי הסף .3

התנאים המפורטים  בכלעומדים  הגשת הצעתם שבמועד מציעיםרשאים להגיש הצעות מחיר 

 :במצטבר להלן

להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף יצרף תאגיד רשום כדין בישראל. יחיד או הינו  מציעה 3.1

 ככל ,שם שינוי תעודות וכן המציע של התאגדות העתק נאמן למקור של תעודתהמציע 

תעודת תעודת זהות ו. מציע שאינו תאגיד יצרף להצעתו העתק שמו את שינה שהתאגיד

הצעת המציע תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד. הניסיון וכל יתר עוסק מורשה. 
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המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, לרבות הערבות הבנקאית, יהיו על שם המציע 

 .במכרז בלבד

  :ורה המוצעים על ידו במסגרת מכרז זהגופי התארשמי של המציע הינו יצרן או יבואן  3.1

יצרף להצעתו כתב הסמכה מיצרן גופי  - גופי התאורה יבואןככל שהמציע הינו  3.1.1

לתקופה של  למכור ולתת שירותי אחזקה ואחריותך אותו התאורה, המסמי

, וכן ( שנים לפחות לגופי התאורה המוצעים על ידו במסגרת המכרז10עשר )

 ין בגופי תאורה.הצהרת היצרן לזכויות קני

יצרף להצעתו את המסמכים והאישורים  - גופי התאורה יצרןככל שהמציע הינו  3.1.1

הרלוונטים המוכיחים כי הינו היצרן, וכן התחייבות למתן שירותי אחזקה 

ויותקנו על לגופי התאורה שיסופקו  ( שנים לפחות10לתקופה של עשר )ואחריות 

במידה שהיצרן הוא  רן ישראלי"הגשה של אישור "יצ במסגרת מכרז זה.ידו 

 .יצרן ישראלי

אשר תואמים את המפרט הטכני  LEDהמציע הגיש בהצעה זו גופי תאורת רחוב מסוג  3.3

 במלואו.

 ניסיון המציע 3.1

המציע הינו היצרן או היבואן של גופי התאורה המוצעים על ידו במסגרת מכרז  3.1.1

בשנים  LEDזה, והינו בעל ניסיון מוכח באספקת גופי תאורת רחוב מסוג 

)שמונת אלפים(  1,000כמות של לפחות  במהלכן סיפק ,1011, 1011, 1011

  ,באירופה ו/או ארה"ב ו/או  בישראל ,LEDגופי תאורת רחוב מסוג של  יחידות

)עשרה מיליון שקלים ₪  10,000,000בהיקף כספי כולל שלא יפחת מסך של 

 .1011, 1011, 1011כולל מע"מ במצטבר בשנים לא חדשים( 

 יודגש כי על גופי התאורה המוצעים מטעם המציע להיות מותקנים לפחות שנה.

, ויפרט בה 'זבנספח שלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה, ימלא המציע את הטבלה 

ההיקף הכספי מועד האספקה, את כמות גופי התאורה שסופקו על ידו, לרבות 

 השנתי ופרטי איש הקשר, בהתאם לדרישות בנספח זה. 

להוכחת עמידה בתנאי הסף יצרף המציע אישור בדבר היקף מחזור כספי ן,כמו כ

 מאושר כדין על ידי יועץ מס או רו"ח. 1011-ו 1011, 1011לשנים 

לצרף להצעה חוזה ו/או אישורים ו/או אסמכתאות אחרות המעידים על  מומלץ 

 ביצוע העבודות כאמור לעיל.

קבלן החשמל המוצע מטעמו,  המציע, או –  ם המציעמטעקבלן החשמל  ניסיון 3.1.1

הינו בעל הכישורים המתאימים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה ומחזיק בסיווג 

חוק רישום קבלנים לעבודות  פי-עללפחות,  2א' 250 -ו 2א' 270 קבלני תקף

( שנים לפחות 3) שלוש, והינו בעל ניסיון של 1111 –הנדסה בנאיות, תשכ"ט 

 לפחותו/או תחזק , במהלכן התקין באחזקתם ו/או בהתקנת גופי תאורת רחוב

  בישראל. גופי תאורת רחוב (1,000) חמשת אלפים

להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע העתק אישור סיווג קבלני תקף וימלא 

גופי תאורה שם הפרויקט, כמות ובה יציין את ' זבנספח שאת הטבלה 

 תובת מייל., שם הלקוח, שם איש קשר ומספר טלפון או כשהותקנה
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יהיה קבלן , על ידו במסגרת הצעה זו עקבלן החשמל אשר יוצהמציע מתחייב כי 

 נשוא מכרז זה. ותאת העבודבפועל החשמל אשר יבצע 

המציע או מתכנן התאורה המוצע  – מטעם המציע תאורהה מתכנן ניסיון 3.1.3

בעל ניסיון ו חודשים( 11) הנו עובד החברה המציעה במשך שנה לפחותמטעמו 

 (3כנון של מערכי תאורה עירוניים והכין תוכניות פוטומטריה אצל שלושה )בת

)עיריות ו/או מועצות מקומיות ו/או מועצות אזוריות ו/או לכל הפחות לקוחות 

, בהן (נתיבי איילון ו/או רכבת ישראל ו/או נת"י ו/או כל חברה ממשלתית אחרת

 נפרסו מינימום  

 וב בישראל במצטבר. גופי תאורת רח (1,000) חמשת אלפים

להצעתו את פרטי מתכנן התאורה המציע יצרף להוכחת עמידתו בתנאי סף זה, 

שם ויציין את ' זנספח בש, וכן ימלא את הטבלה תעודותיו המתאימותו

שם  גופי תאורת רחוב שהותקנה,  , כמות אותו תכנן מתכנן התאורה הפרויקט

  .הלקוח, שם איש קשר ומספר טלפון או כתובת מייל

 התאורה מתכנןבכל מקרה שבו מוחלף מתכנן התאורה ממובהר בזאת כי 

יום לפני כן ולקבל את  30מחוייב הזוכה במכרז לעדכן את הרשות לפחות  המוצג

אישורה בכתב למתכנן החדש. לצורך אישור המתכנן החדש על המציע להעביר 

 את הניסיון ואת התעודות הרלוונטיות של המתכנן החדש.

 

להצעת המציע צורפה ערבות בנקאית להבטחת קיום הצעתו, שהוצאה על   -נקאיתערבות ב 3.1

, אשר תהא אוטונומית, החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מידי בנק בישראל, לפקודת 

(, בתוקף ובנוסח המצורף למסמכי המכרז שקלים חדשים מיליון) ₪ 1,000,000 בסך של

 "(.ערבות מכרז)להלן: "'  ג נספחב

. אי צירוף ממנהתצורף להצעת המציע ותהיה חלק בלתי נפרד  מכרזהערבות  3.1.1

 גרום לפסילת ההצעה על הסף.תערבות מכרז להצעה 

מעבר למועד הקבוע  יתארכוככל שהליכי המכרז וקביעת ההצעה הזוכה  3.1.1

הזכות לדרוש את הארכת ערבות  חברה כלכליתבערבות המכרז, שמורה ל

דרישה. אי מילוי דרישה זו יהווה המכרז בהתאם, והמציע יאריכה בהתאם ל

, ובהתאם החברה הכלכלית ידי-ל, כולה או חלקה, עהמכרזעילה לחילוט ערבות 

 .חברה כלכליתלשיקול דעתה הבלעדי, והמציע מוותר על כל טענה כנגד ה

 ההצעה לפסילת עלולה להביא המכרז ערבותותנאי  מנוסח סטייה כל כי, יודגש 3.1.3

 . כולה

-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1ע בתנאים הקבועים בתקנה קיום ועמידה של המצי 3.1

כל את בתנאי הסף יש לצרף ת המציע להוכחת עמיד"(. תקנות חובת המכרזים)להלן: " 1113

וכן כל  ,1111-האישורים הנדרשים לפי חוק עיסקאות גופים ציבוריים, התשל"והתצהירים ו

 רישיון ו/או מסמך הנדרשים מכוח התקנה האמורה.

מקיים את כל חובותיו לשמירה על זכויות עובדיו בהתאם להוראות כל דין, לרבות   ציע מה 3.1

יצרף  מציעכל התנאים הסוציאליים, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה בענף. ה תשלום
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לקיום חוקי העבודה בהתאם  ולהצעתו תצהיר חתום ומאושר על ידי עורך דין וכן התחייבות

 א' של מסמכי המכרז. לחלק' טנספח לנוסח המצורף כ

השנים שקדמו למועד הקובע בשל הפרת דיני העבודה. להוכחת ( 3)המציע לא הורשע בשלוש  3.1

לפי חוק עסקאות  היעדר הרשעותיצרף להצעתו תצהיר בדבר  מציעהעמידתו בתנאי סף זה 

של מסמכי  לחלק א'' ינספח כבהתאם לנוסח המצ"ב  1111-גופים ציבוריים, התשל"ו

 המכרז. 

להוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, פועל בהתאם ציע מה 3.1

בתיקו האישי של כל עובד אישור משטרה שניתן לפי החוק הנ"ל.  ושומר 1001-התשס"א

להצעתו התחייבות חתומה ומאושרת על ידי מציע יצרף הלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה, 

 המכרז. לק א' של מסמכילח' אינספח כעורך דין, בנוסח המצ"ב 

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים לא 1המציע או מי מבעלי הזיקה אליו כהגדרתו בסעיף  3.10

בשנה  1111-לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו 1נקנסו ע"י מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 

בשל הפרת דיני העבודה. להוכחת עמידת המציע  שקדמה למועד הקובע ביותר משני קנסות

 .להצעתו אישור ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלההמציע יצרף אי סף זה, בתנ

עושה שימוש במוצרי תוכנה חוקיים ומקוריים בלבד למתן השירותים על פי מכרז  מציע ה 3.11

להוכחת עמידה בתנאי הסף, יצרף המציע להצעתו התחייבות חתומה בנוסח המצ"ב זה. 

 של מסמכי המכרז. לחלק א'' בנספח יכ

 . ציע השתתף בסיור הקבלנים ונרשם ברשימת הנוכחיםהמ 3.11

אינו נמצא בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או הופעל צו כונס נכסים כנגדו ו/או מציע ה 3.13

 נמצא בעריכת הסדר נושים. 

 .זה במכרז כנדרש הצעות להגשת האחרון למועד עד הצעתו את הגיש המציע 3.11

או חברות, עמותות, שותפויות או  ליטתושבש ותאגידמציעים קשורים כגון, מציע יחיד  3.11

חלק מקבוצה אחת, כגון חברות אם וחברות בת, חברות  יםתאגיד מכל סוג שהוא המהוו

לא יהיו רשאים ו, במכרזכמציע אחד לצורך הגשת הצעות  יחשבו ,שלובות וחברות קשורות

 .נפרד כמציעלהשתתף במכרז זה, כל אחד מהם 

 

 ההצעה .1

תכונת של שיעור הנחה ממחירי הפריטים המצויינים בכתב ההצעה למכרז זה הינה במ 1.1

יודגש כי  "(. כתב הכמויות)להלן: " יועץהי "לפי אומדן שנערך עוכתב הכמויות הכמויות 

התמורה לספק הזוכה תשולם בהתאם להצעת המחיר שהוצעה על ידו במסגרת מכרז זה 

 ולכמות הרכיבים והציוד אשר הותקנו בפועל.

 התקנההחלפה, , אספקה, פירוק תכנון, לביצוע עבודותן הצעת מחיר יידרש ליתהמציע  1.1

, על עמודי תאורה LEDמסוג  התאורגופי של גופי תאורה קיימים במלאה וכוללת תחזוקה ו

וכוללת של מערכות התאורה  , מלאהלשירותי תחזוקה שוטפתהעיר אילת, וכן בתחומי 

 רות. במהלך כל תקופת ההתקש, כהגדרתן להלן, העירוניות

וכוללים הן תחזוקה שוטפת והן  מלאים מובהר כי שירותי התחזוקה הנדרשים הינם גורפים 1.3

תחזוקת שבר, לרבות אך לא רק, החלפת ציוד וחומרים במקרה של תאונה ו/או וונדליזם, 

גרמו כתוצאה מתאונה או מנזקי טבע, כדוגמת ברד, יככל שיתיקון נזקים למערכת ככל 
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, מגשמים ו/או השפעת קרני השמש נזקים ככל שיגרמווכן תיקון , סופות, רעידות אדמה

אין באמור לעיל בכדי להוות רשימה סגורה של אירועים, ושירותי התחזוקה הינם יודגש כי 

לשם תפעול שוטף של  ויידרש העבודות והשירותים אשרגורפים וכוללים את כל מלאים, 

 בגין, כי מעבר לסכומים שישולמו בעיר אילת. מובהר בזאת מערכות התאורה העירוניות

  לספק הזוכה כל תמורה נוספת. תשולםלא  ,שירותי התחזוקה

נספח ב בהתאם להצעת המחיר אשר ניתנה על ידו במכרז זה יבוצעלספק הזוכה התשלום  1.1

החלפת גופי  בגיןהתשלום יודגש כי ע"י החברה.  ואושרה של מסמכי המכרזחלק א' ל ה'

בהתאם , בחלקיםבהתאם לסוג גוף התאורה שהותקן בפועל ו עיבוצ LEDתאורת להתאורה 

 .אחת לרבעון, התחזוקה ישולם שירותילקצב התקדמות העבודה, בעוד שהתשלום בגין 

 בכפוף לקבלת חשבונית מס כדין. יודגש כי כל התשלומים יבוצעו 

של חלק א' ל נספח ה'על גבי הטופס המצורף ומסומן כהמציע יגיש את הצעת המחיר  1.1

והציוד באחוזים ממחירי הפריטים ויציין על גבי טופס זה את גובה ההנחה  סמכי המכרז,מ

 עבור שירותי התחזוקהבו ת גופי התאורה והאחריות,הכולל את עלות התקנ בכתב הכמויות

  ."(הצעת המחיר)להלן: "בש"ח, 

ון סימ סימן/כל . תוספת מחיר מובהר בזאת כי לא יתקבל אחוז ההנחה שלילי, דהיינו 1.1

 שיתוסף על ידי המציע יפורש כהנחה בלבד.

, ובנוסף יבצע כל עבודה המפורטות בחוברת המכרז הזוכה יבצע את העבודותהספק  1.1

הכרוכה או הדרושה לשם ביצוען המיטבי של העבודות המפורטות במכרז זה על נספחיו. 

ויות לם התמורה בהתאם ליחידות ולכמשוכנגד ביצוע התחייבויותיו ועבור העבודות ת

מעבר לתמורה שצויינה . הספקשתבוצענה על ידו בפועל במכפלת מחיר האומדן לאחר הנחת 

הזוכה זכאי לכל תמורה נוספת. אין לחרוג מכתב הכמויות המצורף לעיל לא יהא הספק 

ו / או  מורשי החתימה בחברה הכלכלית מטעםבכתב מראש ולמסמכי מכרז זה ללא אישור 

   .העירייה

, TOTAL RISK ושירותי אחריות מלאים שירותי תחזוקהשל המציע תכלול הצעתו הכספית  1.1

( שנים ממועד החתימה על הסכם 10לגופי התאורה החדשים המסופקים על ידו, למשך עשר )

 .ההתקשרות

 גופיפירוק אשר תוגש ע"י המציע במסגרת מכרז זה תכלול, ההצעה הכספית יודגש כי  1.1

, אספקה והתקנה של מערכת ניהול LEDמסוג לגופי תאורה  שיוחלפוקיימים תאורה 

וכן , ומתן שירותי אחריות על הגופים הללו )אופציה להחלטת העירייה( כיוונית-תאורה דו

מערכות התאורה בתחום שיפוט העיר אילת, לרבות תאורת רחוב תחזוקה של כל שירותי 

על קירות  המותקנת כיום ברחבי העיר אילת, על עמודים קיימים של עיריית אילת או

מבנים, תאורת רחובות בחניונים, בפארקים, בגנים ציבוריים, בטיילת ובמרינה, בלגונה, 

ספר, מבנים, אולמות ומגרשי ספורט, בשוק הבתי חצרות בשבילים ובמגרשים ציבוריים, ב

העירוני, כיכרות, פסלים, שילוט רחוב ותמרורים מוארים, הזנות חשמל לתחנות אוטובוס 

וני המוזן מהמתקן העירוני, שלטי הכוונה של הולכי רגל, התקנת תאורת רחוב וכל צרכן עיר

במסגרת חגיגית , ובכל מתקן חוץ עירוני, כולל ההזנות, לוחות החשמל וכד' )להלן: 

תחזוקת את כל  פוקיית הספק ועבוד "(,המערכת" או "מערכות התאורה העירוניות"
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, והכל בהתאם ( שנים10של עד עשר ) , לתקופה המרכזיות/מערכות התאורה העירוניות

 לאמור במסמכי מכרז זה. 

כמו כן, בהצעתו הכספית של המציע כלולות כל הפעולות הנדרשות למציע לשם קיום המכרז  1.10

על כל תנאיו, לרבות אך לא רק, ביצוע העבודות, ציוד, חומרים, אחזקת מכונות, הוצאות כח 

מכס ומיסים ככל היטלים ממשלתיים, , אדם, ביטוח, ערבויות, הסעות, הובלה, פריקה

שיחולו. המזמין ישלם רק את התמורה כפי שזו תאושר בהתאם לאמור במסמכי המכרז, 

 והמציע לא יהיה זכאי לתמורה נוספת ו/או להחזר הוצאות ו/או לתשלומים נוספים. 

נעת בנוסף לאמור לעיל, יידרש הספק לביצוע בדיקות תקופתיות וטיפולי אחזקה שוטפת ומו 1.11

היצרן, התקן, ככל שקיימות, הוראות  במערכות התאורה העירוניות, בהתאם להוראות

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הספק יידרש  .הממונהשיקול דעתו המקצועי ו/או לדרישות 

במסגרת מרכזיות אשר לא יוחלפו תקופת ההתקשרות לבמהלך גם לשירותי אחזקה שוטפת 

כגון: איטום צנרת, חיזוק ברגים, החלפת ביצוע פעולות מכרז זה, שיכללו, בין היתר, 

. יודגש כי ככל שלמרכזיות אלו וכד' מגה( 0.11בידוד )לכבילה ישנה , רכיבים שרופים, נקיון

כל זאת בהתאם לנספח  , LT ובווח בודק "ד יידרש הספק להעביר לחברה ,תקן מיוחדאין 

 הטכני ומפרט מרכזיות התאורה של עיריית אילת.

" לגבי עוסק מורשה באזור אילת, 0בהר בזאת כי כל עוד חל באילת מע"מ בשיעור "מו 1.11

", וזאת בין אם בפועל 0תשולם התמורה בה נקב המציע בהצעתו בתוספת מע"מ בשיעור "

לא יחול על הזוכה שיעור מע"מ אפס, מסיבות הקשורות בזוכה, לרבות במקום מושבו. כן 

נגדות לכך שהזוכה ירשם כעוסק מורשה באילת, לא תהא התהכלכלית מובהר כי לחברה 

ואולם לא תהא לה אחריות לכך. אם ישונה הדין בעניין שיעור המע"מ החל באילת, תשולם 

למציע התמורה הנקובה בהצעתו בתוספת מע"מ בשיעורו החוקי באילת, בהתאם לדין 

 שיחול במועד התשלום, וזאת כנגד חשבונית מס כחוק. 

או  ( יום ממהמועד האחרון להגשת הצעות10למשך תשעים ) וקףתהיה בת המציעהצעת  1.13

 לפי המוקדם.  ,מועד כניסת החוזה לתוקף

במכרז יגיש, יחד עם מסמכי המכרז, טופס הצהרה ובו הוא מאשר כי קרא ובחן  מציעכל  1.11

בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז וכי הגיש את הצעתו בהתאם לכך. ההצהרה תינתן על 

 למכרז.  'בכנספח תתף המצורף טופס הצהרת המש

 

 כרז ערבות למ .1

כתב ובתוקף בהתאם ל וסח, בנבסך במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית מציעכל  1.1

הערבות יגרום כתב כל שינוי בנוסח מכרז. המסמכי חלק א' של ל' גנספח כ "בהערבות המצ

 .לפסילת ההצעה

 ולבקשת המציע של הבנק בוןמחש בישראל בנק ידי על ורק אך הערבות הבנקאית תונפק 1.1

 .בלבד המציע

ככל שהליכי המכרז וקביעת ההצעה הזוכה יתארכו מעבר למועד הקבוע בערבות המכרז,  1.3

הזכות לדרוש הארכת ערבות המכרז בהתאם, והמציע יאריכה  לחברה הכלכליתשמורה 

קה, , כולה או חלהמכרזה. אי מילוי דרישה זו יהווה עילה לחילוט ערבות תבהתאם לדריש

 . החברהובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, והמציע מוותר על כל טענה כנגד  החברהע"י 
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במכרז שלא יצרף את הערבות באופן הנדרש בסעיף זה, הצעתו לא תידון כלל והיא  מציע  1.1

 . על הסף תיפסל

ההודעה על יום ממועד  11תוחזר לו הערבות שצירף תוך  –במכרז שהצעתו לא זכתה  מציע 1.1

 "(. הזוכההלן: ")ל הזכייה

מכרז המסמכי  לשחלק ב' כ "בבנוסח המצ ההתקשרות יחתום על חוזהככל שהזוכה לא  1.1

לחלט  את הזכות החברה הכלכליתשומרת לעצמה , החברה הכלכליתבמועד שייקבע על ידי 

 ., כולה או חלקהפקיד לטובתהאת סכום הערבות שה

וחה לתשלום הפיצוי המוסכם הערבות הבנקאית כאמור בסעיף זה מהווה, בין היתר, בט 1.1

 והמוערך מראש כקבוע במסמכי המכרז.

אין באמור לעיל בכדי לגרוע מיתר הסעדים העומדים לרשות החברה והשמורים לה על פי כל  1.1

 דין.

 

  אופן הגשת ההצעות .1

המציע ימלא את כל פרטי ההצעה, לפרק א'.  1המפורט בסעיף לאופן ההצעה תוגש בהתאם  1.1

 .באמצעות בעל הסמכות לחייב את המציע בחוברת המכרזויחתום 

 יחתום תוך ציון שמו המלא וכתובתו וכן יצרף את חותמתו.  מציע יחיד

יחתמו מספר השותפים המזערי הדרוש כדי לחייב את השותפות תוך  מציע  שהינו שותפות

ציון שמם המלא וכתובתם, וכן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם השותפות ובמידה 

 אישור על רישום השותפות.  -רשומה  והשותפות

תוך ציון  החברהיחתמו מספר המנהלים המיזערי הדרוש כדי לחייב את  תאגידמציע שהינו 

ת החתימה בשם יוזכו בדברשמם המלא, בצירוף חותמת התאגיד, וכן יצורפו אישורים 

 ורישום התאגיד ברשם החברות. החברה

ו/או האישורים וכן את כל המסמכים ללת כוהצעת המציע תוגש לחברה הכלכלית כשהיא 

)להלן  כדלקמן המידע שלהלן, כשהם תקפים, נכונים ומאומתים למועד הגשת ההצעה

  :, לרבות"(מסמכי המכרזולעיל: "

מכרז, המסמכי חלק א' של ל' בנספח כ "ב, המצבמכרז מציע הצהרת ה טופס 1.1.1

 כשהוא חתום במקומות המיועדים לכך. 

 'גנספח כ "ב, המצהערבותטופס כתב  גובה ובתוקף ,בנוסח, ערבות בנקאית 1.1.1

  מכרז.המסמכי חלק א' של ל

מכרז, המסמכי חלק א' של ל 'דנספח כ "בהמצ ,הצהרה על מעמד משפטי טופס 1.1.3

  כשהוא חתום במקומות המיועדים לכך.

מכרז. טופס המסמכי חלק א' של לה'  נספחכ "ב, המצהצעת המחיר טופס 1.1.1

בשולי כל עמוד ועמוד ובמקומות המיועדים  יעמצההצעה יהיה חתום על ידי ה

מעטפת )להלן: " יוכנס למעטפה נוספת, סגורה ונפרדת טופס הצעת המחיר. לכך

. אין ומסמכי המכרז שתיכלל בתוך המעטפה בה מוגשת ההצעה "(הצעת המחיר

למלא בכל מסמך אחר ממסמכי המכרז כל פרט מהפרטים הכלולים בטופס 

ף את הצעת המחיר, שלא על גבי טופס הצעת הצעה שתחשוהצעת המחיר. 

 על הסף.  תיפסלהמחיר, 
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לקיום ביטוחים  חכ"אתשומת לב המציעים מופנית לדרישות  – ביטוחים 1.1.1

"ביטוח" לחלק ב' "מסמכי ההתקשרות" )להלן: "החוזה"(  11כמפורט בסעיף 

 במכרז שיזכה הספקעל ידי " אישור על קיום ביטוחיםלחוזה " בנספח ו'לרבות 

", הוראות הביטוח" ו/או "הביטוחים הנדרשים" ו/או "דרישות הביטוחלהלן: ")

 .בהתאמה(

( לעיל 1.1.1כאמור בסעיף )ביטוח הידרש לעמוד בדרישות יהזוכה  הספק 1.1.1.1

 .ולהלן

הוראות דרישות ומגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את  1.1.1.1

ואן במל המכרזלפי מסמכי והשירותים הביטוח ואת מהות העבודות 

התחייבות לערוך עבורו את כל  בזאת כי קיבל ממבטחיו ומצהיר

 לעיל ולהלן. כמפורטהביטוחים הנדרשים 

 המכרז במסמכי הנדרשים הביטוחים את לבצע מגיש ההצעה מתחייב 1.1.1.3

לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים  בידי המזמינה ולהפקיד

חו המקורי( )בנוסאישור ביטוחי הספק וכתנאי לתחילתם, את נספח ו' 

 כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. 

בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב הספק כי  1.1.1.1

 הביטוח פוליסותמ בכפוף לדרישת המזמינה בכתב ימציא לה העתקים

 .הנדרשות

כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות מובהר בזאת במפורש כי  1.1.1.1

עד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה במסגרת פניה להבהרות ובתוך המו

. מובהר, כי ככל שייערכו לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח

'( ושינויים ו/או הסתייגויות ביחס לאישור קיום הביטוחים )נספח 

החברה תתעלם מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז 

 והחוזה, על נספחיהם.

אישור נספח ו' אי המצאת במקרה של  למען הסר ספק מובהר בזה, כי 1.1.1.1

, )בנוסחו המקורי( , חתום כדין על ידי מבטחי המציעביטוחי הספק

כדין על ידי  מה, חתופטור מנזקים –הצהרת הספק  1נספח ו'  לרבות

למנוע ממנו את מועד  תהייה רשאית הספק )בנוסחו המקורי(, המזמינה

של אי הצגת האישור ב ביצוען של העבודות ו/או מתן השירותיםתחילת 

 מים כנדרש.החתווההצהרה 

מובהר בזה, כי  )ז( לעיל, 1.11בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  1.1.1.1

כאמור , נספח אישור ביטוחי הספק )נספח ו'(אי המצאת במקרה של 

לראות בספק כמי שהפר  תרשאי )ז( לעיל, תהייה המזמינה 1.11בסעיף 

 במכרז.  את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של הספק

יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על  1.1.1.1

, המהווים אישור אלא בחתימה וחותמת של המציעידי המבטחים 
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והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, 

 התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים.

, לעיל 3 בסעיףתנאי הסף כמפורט כל ב עמידת המציעאישורים המעידים על  1.1.1

מילוי כל הטבלאות הנדרשות להוכחת ניסיונו וניסיון הצוות המוצע על  ובכלל זה

ם תקף על שאישור אסמכתאות ואישורים לרבות תעודת עוסק מורשה, ידו, 

בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש לפי חוק עסקאות גופים  המציע

   .ואישור על ניכוי מס במקור 1111 –ונות( תשל"ו ציבוריים )אכיפת ניהול חשב

 העתק קבלה המעידה על רכישת חוברת המכרז. 1.1.1

 

 שינויים ותיקונים .1

רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, לבצע  החברה הכלכלית 1.1

 שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה ו/או בתגובה לשאלות המשתתפים במכרז.

יפורסמו באתר האינטרנט של ם ו/או התיקונים יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והשינויי 1.1

 .החברה הכלכלית

שומרת לעצמה את הזכות להקטין או להגדיל את היקף השירותים גם  החברה הכלכלית 1.3

. הספק לא יוכל לדרוש כל החברה הכלכליתבטרם חתימת החוזה, במידה וישתנו צרכי 

 ההתקשרות לפני או אחרי הגשת ההצעות. פיצוי בגין שינוי בהיקף 

לצאת במכרז חדש וזאת להקפיאו או רשאית לבטל את המכרז, או  החברה הכלכלית 1.1

, תקציביים שיקולים מחמתאו בהתאם לשיקולי יעילות או שמירה על האינטרס הציבורי 

ה חבראו כל סיבה עניינית אחרת, לרבות שהמכרז אינו מעניק ל אחר נימוק וכל ארגוניים

, וזאת ללא את הפיתרון המיטבי שהיא חפצה בו ו/או עקב שינויים בטכנולוגיה הכלכלית

הודעת הביטול תישלח בכתב לכל המציעים או לכל מי שרכש את . צורך בהנמקה כלשהי

מסמכי המכרז, בהתאם למועד הביטול. יובהר, כי למי ממשתתפי המכרז לא תהיה כל טענה 

בעניין ביטול המכרז, לרבות תביעות  החברה הכלכלית כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו

 . בגין ההוצאות שהוצאו על ידם כספיות

 

 החברה הכלכליתשיקולי ועדת המכרזים של  .1

הועדה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינתה לעומת מהות  1.1

 . המכרז ותנאיו

לי המכרז והוראותיו רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תוגש בהתאם לכל יההועדה תה 1.1

 כמפורט לעיל ולהלן. 

, בין היתר, את החברה הכלכליתלשם בחירת הזוכה במכרז, תשקול ועדת המכרזים של  1.3

 השיקולים הבאים:

ובכלל זה כושרו המקצועי והמעשי שצבר בגופים ציבוריים/  המציעניסיונו של  1.3.1

 ויכולתו לבצע את תנאי המכרז.  מוסדות

יכולתו הכספית לעמוד בהתחייבויות ובהוצאות ו המציעחוסנו הכלכלי של  1.3.1

 על פי החוזה.  השירותיםהכרוכות בביצוע 
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כרז השירותים נשוא מ כל פרט ו/או נתון אחר העשוי להשפיע על ביצוע מעולה של 1.3.3

 בהליכי בחירת הזוכה.  החברה הכלכליתזה וזאת על פי כל מידע שיובא לידיעת 

לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול או לדחות שומרת לעצמה את הזכות,  החברה הכלכלית 1.1

ניסיון רע ו/או כושל  ו/ או עיריית אילת חברה הכלכליתל, לגביו היה מציעאת הצעתו של 

 וכיו"ב. חברה הכלכליתלבמהלך השנים האחרונות ו/או חובות כספיים 

שומרת לעצמה את הזכות לפסול ו/או לדחות הצעתו של מציע במקרה בו  החברה הכלכלית 1.1

א סבורה שבמילוי ההצעה נקט המציע בדרך של תכסיסנות ו/או קנוניה ו/או הטעייה ו/או הי

 תיאום ו/או הסדר כובל כלשהו עם מציע אחר. 

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להורות  החברה הכלכליתמובהר, כי  1.1

ות למציע להשמעת על חילוט ערבות ההצעה של כל מציע, כולה או חלקה, לאחר מתן הזדמנ

 כל אחד מהמקרים המפורטים להלן: גין טענותיו, בין היתר, ב

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.  1.1.1

 או מידע מהותי בלתי מדוייק.  המידע מטע החברה הכלכליתהמציע מסר ל 1.1.1

שת המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להג 1.1.3

 ההצעות במכרז. 

לאחר שהוכרז כזוכה במכרז, המציע לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן  1.1.1

 עם הזוכה במכרז.  החברה הכלכליתתנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של 

שומרת לעצמה את הזכות לפסול כל הצעה, אף לאחר שיוכרז כזוכה, אם  החברה הכלכלית 1.1

ה יש חוזה, הסדר ו/או הבנה, במישרין או כי למגיש ההצע החברה הכלכליתהסתבר ל

בעקיפין, עם מציע אחר במכרז בנוגע להצעתם במכרז, או שיש לו קשר עם מציע אחר בניגוד 

 להוראות המכרז. 

"חוזה", "הסדר" או "הבנה", בין במפורש ובין מכללא, בין בכתב ובין בעל פה או  –לעניין זה 

 ובין אם לאו. בהתנהגות, בין אם הוא מחייב על פי דין 

שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד  החברה הכלכלית 1.1

מהמשתתפים, לאחר פתיחת מעטפות ההצעות, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות 

לצרף  מציע המכרז כל מסמך ו/או אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש ה

 תנאי הסף של המכרז. להצעתו, בין היתר, לצורך עמידתו ב

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול  החברה הכלכליתמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  1.1

דעתה הבלעדי, לפנות אל המציעים, כולם או חלקם, ולדרוש מהם הסברים ו/או הבהרות 

ו/או השלמות מסמכים לרבות אישורים ו/או המלצות ו/או הדגמות לצורך בירור והשלמת 

וגע להצעותיהם, וכן כל פרט אחר, או כל בירור נוסף, הדרוש לצורך קבלת פרטים בנ

מתחייבת לפנות למציעים לקבלת הבהרות ו/או  החברה הכלכליתההחלטה. עם זאת, אין 

 . החברה הכלכליתהשלמות והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של 

מטעמה )ובכלל זה ו/או מי  החברה הכלכליתכל ההבהרות שתינתנה, אם תינתנה, על ידי  1.10

בעצמה. אין המציע רשאי  החברה הכלכליתיועציה( יהיו במסמך בכתב חתומים על ידי 

ו/או מי מטעמה  החברה הכלכליתלהסתמך על הבהרות שניתנו בעל פה, אם ניתנו, על ידי 

 שלא באמצעות הדרך הקבועה לעיל. 
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מלאים ומדויקים  תורה רשאים לדרוש ממציע לגלות פרטיםהיא עדת המכרזים או מי שו 1.11

בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו או של בעלי עניין בו, וכן כל מידע 

ועדת המכרזים את המידע ומציע אשר נמנע מלמסור ל אחר שלדעתם יש עניין בגילויו.

זכה  לה.והדרוש או מסר מידע לא נכון, רשאית ועדת המכרזים שלא לדון בהצעתו או לפס

כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון ו/או מסר  לחברה הכלכליתע, ולאחר מכן התברר המצי

לבטל את זכייתו מבלי שהמציע  החברה הכלכלית תבלבד, או מידע מטעה, רשאי מידע חלקי

 יהא זכאי לפיצוי או החזר הוצאות כלשהו.

י כל גורם ועדת המכרזים רשאית לדרוש ממציע מידע כאמור גם לגבי כל בעל עניין בו ולגב 1.11

אחר שיש לו, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר, אמצעי שליטה 

 במציע. 

את הזכות לוודא ממקורותיהם אמיתות  םשומרים לעצמ והחברה הכלכליתועדת המכרזים  1.13

מידע שימסור המציע. בהגשת הבקשה יראו את המציע ואת כל בעלי העניין בו כמסכימים 

יקבלו לגביהם מידע הקשור למכרז, מרשויות  והחברה הכלכליתמכרזים ועדת הולכך ש

 המדינה.

מציע חייב לעדכן את ועדת המכרזים ללא דיחוי בכל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע ה 1.11

 .לחברה הכלכליתעדת המכרזים או ושמסר לו

ם ועדת המכרזים רשאית לקבוע הסדרי סודיות מיוחדים, בין ככלל ובין לגבי נושאי 1.11

 .מסוימים, אם תבוא בקשה כזאת מצד מציע, אולם היא לא חייבת לעשות כן

מין מן המציע רק חלק מן תהא רשאית לקבל רק חלק מן ההצעה ולהזועדת המכרזים  1.11

ובלא שיהא בכך כדי לשנות את נשוא מכרז זה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, העבודות 

 כיבי העבודות.שהוצע על ידי המציע ביחס לכל מראחוז ההנחה 

 

  אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה .1

בבחירת הזוכה,  החברה הכלכליתמבלי לגרוע מכלליות האמור בפרק שיקולי ועדת המכרזים של 

 תעשה בהתאם לשלבים המפורטים להלן:  החברה הכלכליתבחינת ההצעות ע"י 

 בתנאי הסף:  ההצעותבדיקת עמידת  –שלב א'  1.1

לרבות המפרט  בדיקה ובחינה של עמידת ההצעות בתנאי הסףלאחר פתיחת המעטפות, תעשה 

החברה  ידי-לתנאי הסף יבדקו ויבחנו עעמידת המציעים להשתתפות במכרז.  הטכני

, הצוות(או ע"י צוות שימונה מטעמה )להלן: " , נציג העירייה ונציג מהנדס העירהכלכלית

בחינת והאישורים הנדרשים.  , בין היתר, כי להצעה צורפו כל המסמכים, הטפסיםיבדקואשר 

איכות, העמידה במפרט הטכני תעשה על ידי צוות היועצים אשר יבחנו את ההצעות ויחזירו 

 את המלצותיהם החתומות לצוות בתוספת של הבהרות והסברים.

 בלתישהיא  בהצעהתהיה רשאית שלא להתחשב כלל  החברה הכלכליתמובהר בזאת, כי 

  החברה הכלכליתלקויה לתנאי המכרז, באופן  שלדעת   סבירה בשל התייחסות שגויה או

 מונע  את  הערכת ההצעה באופן סביר.

רה ותעבור לשלב השני. יובהר, כי ירק הצעה שתעמוד בכל תנאי הסף תיחשב כהצעה כש

 תיפסל. – , כולם או חלקםהצעה שלא תעמוד בתנאי הסף
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 (%20)ניקוד מרכיב האיכות  –' בשלב  1.1

 ,והוכיחו עמידה בתנאי הסף שלב א'שעברו את המציעים ד את הצעות ועדת המכרזים תנק

 בחינת המדדים האיכותיים. ל

 ובהתאםהניקוד אשר יוענק לכל הצעה ייקבע על בסיס הקריטריונים המפורטים להלן 

 לשיעורי הניקוד המקסימאליים המפורטים להלן.  

 נים  שלהלן:ניקוד מרכיב איכות והתאמת ההצעה ייעשה בהתייחס לקריטריו

 ניקוד מירבי אופן הניקוד פירוט אמת המידה
ניסיון בהתקנת 

גופי התאורה  
מהסוג המוצע 

במכרז זה אשר 
הותקנו  באירופה 
ו/או ארה"ב ו/או 

 ישראל

המציע/ יצרן/ יבואן, סיפק והתקין 
, LEDגופי תאורת רחוב מסוג 

מעבר לכמות גופי התאורה  
  הנדרשת בתנאי הסף

גופי  11,000 – 1,001
 תאורה
תאורה  גופי 11,001
 ומעלה

 נקודות 1
 
 
 נקודות 11

ניסיון קבלן 
 החשמל

קבלן החשמל הינו בעל ניסיון  
בהתקנת גופי תאורת רחוב, מעבר 
לכמות גופי תאורת הרחוב 
הנדרשת בתנאי הסף, אותם נדרש 

 להתקין בישראל. 

 
גופי  10,000 – 1,001
 תאורה

  
 ומעלה 10,001

  
 נקודות 1
 
 
 נקודות 11

ניסיון מתכנן 
 התאורה

מתכנן התאורה המוצע הינו בעל 
ניסיון בתכנון של מערכי תאורה 
עירוניים והכין תוכניות 

( 3משלושה ) פוטומטריה עבור יותר
לקוחות )עיריות ו/או מועצות 
מקומיות ו/או מועצות אזוריות 
ו/או נתיבי איילון ו/או רכבת 
ישראל ו/או נת"י ו/או כל חברה 

משלתית אחרת(, בהן נפרסו מ
אלפים(  חמשת) 1,000מינימום  

במצטבר, כנדרש גופי תאורת רחוב 
 בתנאי הסף בישראל.

( 1המציע יזכה לחמש )
נקודות בגין כל לקוח 
מעבר ללקוחות 
הנדרשים כהוכחה 
לעמידה בתנאי הסף ועד 

( 10) עשרלמקסימום של 
 נקודות. 

10 

המלצות וחוות 
 דעת על המציע

/ חוות דעת חיוביות המלצות 
, מלקוחות קצה בכתב על המציע

כיצרן/ יבואן של גופי תאורת 
הרחוב שיכללו, בין היתר, 
התייחסות לטיב גופי התאורה, 
ושירותי האחריות שסופקו ע"י 
המציע, ובלבד שבאותה התקשרות 

גופי תאורה לפחות  1,000סופקו 
 ללקוח

( 10) לעשרהמציע יזכה 
נקודות בגין כל המלצה 
חיובית מלקוח,  ועד 

 שישיםלמקסימום של 
 10 ( נקודות.10)

 100%   סה"כ

 

 אסמכתאות להוכחת עמידתו בתנאי האיכות המפורטים לעיל.על המציע לצרף להצעתו 

  

 נקודות;  60מקסימום  –שביעות רצון לקוחות  1.1.1
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יבדקו את מידת שביעות רצון לקוחות המציע,  החברה הכלכליתנציגי  1.1.1.1

ויבקשו  ,1'זנספח בהצעתו, בהתאם לשאלון הקבוע כפי שצויינו ב

)לשביעות הרצון  1מלקוחות המציע לדרג את תשובתם במספרים שבין 

)לשביעות הרצון הגבוהה ביותר(. ציון שאלון הלקוח  1 -הנמוכה ביותר( ל

 יהיה הציון הממוצע של כלל השאלות שהשיב עליהן. 

 .,נקודות 10 סך מרכיב ציון שביעות רצון לקוחות יעמוד על 1.1.1.1

שיקול דעתה  פי-עלמובהר בזאת, כי הניקוד של מרכיב האיכות וההתאמה יקבע  1.1.1.3

או מי מטעמה. ההצעה בעלת הניקוד המרבי ו/ החברה הכלכליתהבלעדי של 

 .ויתר ההצעות ידורגו ביחס אליה נקודות 100-תזכה ב

 (%80) ניקוד מרכיב המחיר -'גשלב  1.3

הסכומים על פי  תדורגנההמחיר, וההצעות  ', תיפתחנה מעטפות הצעתבלאחר שלב 

 לחלק א' של מסמכי המכרז.    ' הנספח כמופיע ב מציעע"י כל  המוצעים

 ויתר ההצעות ידורגו ביחס אליה. נקודות  100-תזכה ב הנמוכה ביותרהכספית ההצעה 

בציון הסופי של ההצעה יהיה ( 'הנספח שב)שיורכב מהצעת המחיר משקלו של רכיב המחיר 

10%. 

 

 ייקבע עפ"י המשוואה להלן:במכרז ניקוד יתר ההצעות 

 

 ביותרהזולה סה"כ ההצעה 

 ההצעה הנבדקת  סה"כ                

 

 ההצעה הזוכה במכרז   קביעת -שלב ד' 1.1

 פרמטרים המפורטים להלן: לההצעות שהגיעו לשלב זה יבחנו בהתאם 

  

ניקוד  משקל ניקוד הפרמטר
 משוקלל

 
 מרכיב איכות

 
 10%  

 
 מרכיב המחיר

 
 10%  

 סה"כ
 

100% 
 

 

 מציע והניקוד שקיבל ה 10%-( יוכפל בניקוד מרכיב האיכותבשלב ב' ) מציעהניקוד שקיבל ה

  .10%-( יוכפל בניקוד מרכיב המחירבשלב ג' )

יקבע את דירוגה של כל הצעה  סה"כ הניקוד שינתן לכל אחת מההצעות עפ"י האמור לעיל,

 ת אשר הוגשו במסגרת מכרז זה. ביחס ליתר ההצעו

 לפי הנוסחה הבאה:  מציע ציון המחיר ישוקלל עם ציון האיכות של ה

X   100  
100 
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2.08.0Pr  kQualityMariceMarkMark 

( הסופי הגבוה ביותר תדורג במקום הראשון וכל יתר Markההצעה בעלת הציון המשוקלל )

 ההצעות, תדורגנה במקומות שלאחר מכן בסדר יורד.

 דיקה והוכחת אחוז החיסכון המוצע ע"י הזוכהאימות לצורך ב -'השלב  1.1

במסגרת הליך  החברה הכלכליתההצעה אשר קיבלה את הציון הגבוה ביותר תיבחן על ידי 

 אימות כמפורט להלן:

על כל אחד מהמציעים במכרז להיות ערוך להתקנה מידית של רכיבי התאורה  1.1.1

להעבירם בין  החדשים, כפי שהוצעה בהצעתו במכרז, כמו כן עליו להיות ערוך

פעמים במהלך האימות )למען הסר ספק מובהר, כי אין בהוראה  1העמודים עד 

רוש את העברת רכיבי התאורה החדשים דל החברה הכלכליתזו כדי לחייב את 

 בין העמודים במהלך האימות(.

 הליךידו במסגרת –הזוכה נדרש לסיים ולהתקין את רכיבי התאורה המוצעים על  1.1.1

על  החברה הכלכליתמיום קבלת הודעת  יום (11) ואחד יםעשר בתוךהאימות 

  זכיתו.

 .גופים 10 עד אחד בכל. טיפוסיים מקטעים 3האימות יכלול  הליך 1.1.3

 הפיילוט יהיה לגופי התאורה המוצעים במכרז. •

 :הכוללים   מקטעים טיפוסיים 3ייבחרו  •

 עם נתיב אחד. כביש

 נתיבים. 1עם  כביש

 נתיבים. 3עם  כביש

 פ שיקול דעת העירייה.או ע"

 גוון האור ייבדק בהתאם לנתוני הגוף וכן בהתאם להצהרת יצרן. •

 הליך הפיילוט יהיה זהה :  •

בדיקת עוצמות הארה במס' נק' זהות בכביש, מדידות חשמליות )הספק , 

 מתח וזרם על הפנס ובמגש העמוד(, מדידה פוטומטרית .

, רי עימעום , בדיקת ניתוקני ואחבמידה ותותקן מע' בקרה : בדיקה לפ

 הפעלה ועימעום ע"י מע' הבקרה.

 ת.כמהתוצאות יירשמו בטבלה מס •

תיערך השוואת נתונים בין התוצאות המתקבלות בניסוי )פיילוט( לבין  •

 הזוכה הספקתוצאות חישובי התאורה שהוצגו ע"י 

 אימות את אחוז החיסכון המינימלי לוהליך התבחן ותתקף ב החברה הכלכלית 1.1.1

אחוז החיסכון הנמדד בפועל יהיה נמוך מאחוז ככל ש. (11%) התחייב הזוכה

החברה תהא  ,הזוכה בהצעתוהספק החיסכון הטכנולוגי הממוצע עליו התחייב 

  רשאית לפסול הצעתו. הכלכלית

 ,רשות ונפסלאימות, לא עמד בבדיקות הנדהליך הבמידה ומציע שהשתתף ב 1.1.1

לאימות מציע נוסף אשר הצעתו הייתה  הזכות להוסיף לחברה הכלכליתשמורה 

 החברה הכלכליתבמקום השני. במידה ויפסלו שני מציעים באימות תוכל 

  להוסיף לאימות את ההצעה שהייתה במקום השלישי.
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כתב הכמויות ובכל רחוב או מתקן במיקום האימות יהיה בהתאם להספקים  1.1.1

עמודים בכל  10עד  רלוונטי )משעול, רחוב משני, רחוב ראשי( ההתקנה תהיה על

 מתקן/רחוב/הספק.
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 הודעה על הזכייה וההתקשרות .10

אשר תקבע את  ,החברה הכלכלית, תובאנה בפני ועדת המכרזים של המציעיםהצעות  10.1

 .ההצעה הזוכה במכרז

. ככל מכרז זה לשם ביצוע העבודות נשואוכים שני זתהיה רשאית לבחור  ועדת המכרזים 10.1

באופן המפורט במסמכי הזוכים חולק העבודה בין שהועדה תבחר לפעול באופן זה, ת

 .המכרז

בהתאם שקבלה את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר בהצעה בחר ת החברה הכלכלית 10.3

 .למפורט במסמכי מכרז זה

שהגיש הצעה במכרז הודעה בכתב על החלטת הועדה  מציע תמסור לכל  החברה הכלכלית 10.1

 ההצעה הזוכה.  בדבר

 ככלייחתם חוזה ההתקשרות, בשינויים המחוייבים,  כליתהחברה הכלבין הזוכה לבין  10.1

 . ועדת המכרזיםיהיו כאלו כתוצאה מהחלטת ש

ימי  (1) שבעה בתוך החברה הכלכליתאשר ייבחר כזוכה במכרז יתייצב במשרדי  מציע ה 10.1

זכייתו במכרז על מנת לחתום על חוזה התקשרות.  בדברעסקים ממועד קבלת ההודעה 

 את המסמכים הבאים,: ביר במועד התייצבותו בנוסף, על הזוכה להע

, שתעמוד בתוקף במשך כל בנוסח המצורף כנספח להסכם /טיברבות ביצועע 10.1.1

יום מיום  (10) תשעים תוקף הערבות יהא עד. בכל מקרה, ותרתקופת ההתקש

או  להארכת ההתקשרות סיום ההתקשרות, אשר תחודש בכל מימוש אופציה

 שה בהתאם. חלק ממנה, והמציע מתחייב לחד

ע"י  כדין,  חתום בנוסח הנדרש במסמכי המכרז ו'נספח אישור קיום ביטוחים  10.1.1

 .חברת הביטוח

בתוך תקופה זו הינה תנאי למימוש ההתקשרות  המסמכים שפורטו לעיל המצאתיודגש כי 

 .על ההסכםהחברה עם הזוכה ותנאי לחתימת 

ו/או להמצאת המסמכים רות היה והזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו לחתימת חוזה ההתקש 10.1

לחלט את הערבות שצרף למסמכי רשאית  החברה הכלכלית יה, תהלעילכאמור המפורטים 

לבטל את הזכייה במכרז בהודעה בכתב, החל מהתאריך ו/או  , כולה או חלקה,המכרז

לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי לזוכה ו , בהודעה זו החברה הכלכליתשייקבע על ידי 

 .זכייתו במכרזביטול בנושא חילוט הערבות ו/או  הכלכלית החברה

יודגש כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של החברה לכל סעד לו הינה זכאית עפ"י 

מסמכי מכרז זה, לרבות חילוט ערבות המכרז, כולה או חלקה, ו/אוכל סעד לו הינה זכאית 

 עפ"י כל דין.

ור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת זוכה, יחזמציע ה, לרבות המציעש ככל 10.1

מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי החוזה ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי 

זכאית לפעול על פי שיקול דעתה  החברה הכלכליתתהיה התחייבויותיו בהתאם להצעה, 

 החברה הכלכלית יהאחר ככל שתמצא לנכון. כן תה מציעהמוחלט, לרבות התקשרות עם כל 

לטובתה, כפיצויים מוסכמים מראש,  או חלקה כולה , רשאית לחלט את הערבות הבנקאית

. אין באמור לעיל החברה הכלכליתוסכום הערבות הנ"ל ייחשב לקניינה הגמור והמוחלט של 
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על פי מכרז זה ו/או על פי כל  החברה הכלכליתכדי לפגוע או לגרוע בזכות מזכויותיה של 

 דין.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לאחר השלמת העבודות להחלפת גופי התאורה ומסירתן  10.1

לפיקוח על הספק על ביצוע שירותי התחזוקה להתקשרות וכנדרש, תועבר האחריות 

הסכם התחזוקה שייחתם עם הספק ושירותי האחריות מהחברה הכלכלית לעיריית אילת. 

ביחד  ,ולעיריית אילתנו לחברה הכלכלית אילת הזוכה וכן כתב האחריות שיועבר על ידו יופ

 או לחוד.

 

 זכות עיון בהצעה הזוכה .11

 יהיה רשאי בתוך מציע  1113 –)ה( לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג 11בהתאם לתקנה  11.1

 ימים ממועד מסירת ההודעה על תוצאות המכרז, לעיין בהצעה הזוכה במכרז (30) שלושים

בחלקים של ההצעה אשר העיון בהם עלול, לדעת  , למעט₪ 1,000בכפוף לתשלום בסך של 

 ועדת המכרזים, לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי. 

אשר על כן, ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד  11.1

מסחרי או סוד מקצועי, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור ואת 

, וועדת לחלק א' של מסמכי המכרז ג'ינספח בנוסח המצורף כ בהםהנימוקים לאיסור העיון 

תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, האם לחשוף את  החברה הכלכליתהמכרזים של 

 החלקים כאמור. 

למען הסר ספק, יובהר כי ציון המציע כאמור אינו מחייב את ועדת המכרזים וכי לוועדת  11.3

עיפים ו/או החלקים שבהצעת הזוכה ו/או המכרזים הסמכות הבלעדית להחליט מהם הס

 והמסמכים שצורפו לה הם חסויים מפני הצגה למשתתפים במכרז מטעמי סוד מסחרי ו/א

 מקצועי. 

יובהר, כי מציע שלא יציין מהם הסעיפים, החלקים או המסמכים שלדעתו חסויים מן  11.1

 . כולה הטעמים האמורים לעיל, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו

לעיין בהצעה הזוכה אשר יבקש  מציע, מחיר ההצעה הזוכה יהיה פתוח בפני כל כמו כן 11.1

 .1113 –)ו( לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג 11בהתאם לתקנה 

מציע שציין סעיפים בהצעתו כחסויים, יראו אותו כמסכים לך שאותם סעיפים בהצעותיהם  11.1

בהצעות של מציעים  של המציעים האחרים יהיו חסויים בפניו, במקרה שהוא יבקש לעיין

 תקבע אחרת.  החברה הכלכלית אחרים, אלא אם

 

 עסק בשליטת אישה .11

חשבון ותצהירים  רואהבמידה והמציע הינו תאגיד בשליטת אישה, יש לצרף להצעה אישור  11.1

ע"י בעלת השליטה ועורך דין של התאגיד המציע.  'יד שבנספחבהתאם לנוסח חתומים 

עלת השליטה ו/או עורך הדין של התאגיד ו/או במידה ולא יוגשו התצהירים מטעם ב

אין מדובר בתאגיד בשליטת אישה, הינה כי האישור מטעם רואה החשבון, המשמעות 

 –"תצהיר" -ו "אישור"לעניין זה,  .יותר מאוחרבשלב זה לא ניתן יהיה להשלמה  וטופס

 .1111-ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב1כהגדרתם בסעיף 
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 ניגוד עניינים .13

מתחייב שלא לעשות כל פעולה ו/או עבודה ולא להתקשר בהסכם עם צד שלישי  יעהמצ 13.1

 מכרז/עלול להיות בהם משום ניגוד עניינים עם פעולותיו והתחייבויותיו על פי הכלשהו 

לא להימצא במצב בו קיימת אפשרות לניגוד עניינים עם הסכם נשוא המכרז, וכן מתחייב ש

 זה./הסכם מכרזלפי הנדרשות פעולות ה

אפשרות של ניגוד עניינים, /או כל חשש ו בדברללא דיחוי  חברה הכלכליתיודיע ל המציע 13.1

של  נציגהוא זה שיחליט באם אכן קיים ניגוד עניינים. מצא ה החברה הכלכלית נציגו

לפעול על  המציע, מתחייב או חשש לניגוד עניינים,  כי קיים ניגוד עניינים החברה הכלכלית

 .חברה הכלכליתה נציגפי הנחיות 

להעדר ניגוד עניינים  התחייבותעל תצהיר  המציעלצורך הבטחת קיומו של סעיף זה יחתום  13.3

 למסמכי המכרז. 'טונספח מצורף כאשר 

 

 שמירה על סודיות  .11

המציע ישמור על סודיות המידע שיועבר לרשותו ו/או ייחשף בפניו, לא יעביר, יודיע, או  11.1

ו כל ידיעה שתגיע לידיו תוך תקופת תהליך המכרז, ימסור לידיעת אדם ו/או גורם כלשה

 או לאחריה. החברה הכלכליתההתקשרות עם במהלך 

כמו כן מתחייב המציע לשמור בסודיות את כל הנתונים שימסרו לו ושיהיו ברשותו עקב  11.1

 ותוך כדי ביצוע השירותים.

וה עבירה לפי המציע מצהיר שידוע לו כי אי מילוי התחייבויותיו על פי האמור לעיל מהו 11.3

 .1111-סימן ה' בפרק ז' לחוק העונשין התשל"ז 

והתחייבות לשמירה  הצהרהלצורך הבטחת קיומו של סעיף זה המציע מתחייב לחתום על  11.1

 למסמכי המכרז. 'זנספח טכעל סודיות לפי הנוסח המצורף 

 

 כללי  .11

 למכרזם מצורפים כנספחי כמפורט בתוכן העניינים שבתחילת חוברת המכרזמסמכי המכרז  11.1

  .זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו

במסמכי ההבהרה, בכתב עורך המכרז  להתייחסויותהמכרז  הוראותבמקרה של סתירה בין  11.1

במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות  יגברו תשובות עורך המכרז במסמכי ההבהרה.

  ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר

יה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי הגשת ההצעה החתומה מהווה רא 11.3

, הבין את תוכן המכרז, האמור במסמכים אלה, ול פיםהמצור הסכםוה , הנספחיםהמכרז

כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  וולא תהיה ל ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת ואין ל

 .החברה הכלכליתכלפי 

 

 

 
 בכבוד רב,        

 
 

 לאילת )חכ"א( בע"מהחברה הכלכלית 
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 טכני מפרט –' א נספח

 כללי: .1

 LEDגופי תאורת רחוב מסוג  ה שלותחזוק ההתקנ, האספקפירוק, ללהלן מתייחס שהמפרט   .1.1

 ,חסכונית על עמודים קיימים LEDלצורך החלפת תאורת רחובות קיימת בעיר אילת בתאורת 

החתימה על הסכם  ( שנים ממועד10למשך עשר ), תחזוקת כלל מערכות החשמל בעירלו

שירותי התחזוקה נשוא ההסכם יודגש כי  ."(תקופת ההתקשרות והאחריות)להלן: " ההתקשרות

הכוללת כל סיכון אפשרי לפגיעה בכל מתקן ו/או מערכת וכן ביצוע  "RISK TOTAL"הינם בשיטת 

יוד זרים והציכל הדרוש לפעולה תקינה ורציפה של כל מערכות התאורה העירוניות, לרבות האב

. למען הסר ספק מובהר בזאת כי עבודות ותשתיות התאורה מתחת ועל פני הקרקע  הנלווה להם

 חשמל יבוצעו רק ע"י מי שהוסמך לכך.

מובהר בזאת כי גופי התאורה אותם נדרש הספק הזוכה לספק ולהתקין במסגרת מכרז זה 

 ( קטגוריות:3מחולקים לשלוש )

 גופי תאורה שיותקנו בכבישים הראשיים .1.1.1

 גופי תאורה שיותקנו בטיילת .1.1.1

 פים"("גופי תאורה בשטחים ציבוריים פתוחים )להלן: "שצ .1.1.3

ואתרי ההתקנה הנדרש מגופים אלו  נוסף בדבר הגופים הנדרשים לרבות המפרט הטכני פירוט 

וכן , כתב כמויות והצעת המחיר -נספח ה'במסמכי מכרז זה לרבות ניתן למצוא בלכל גוף 

 .י התאורהפירוט גופ -נספח יט'ב

במסגרת הפעולות להן יידרש ו 1.1בנוסף לאמור לעיל בסעיף למען הסר ספק, מובהר בזאת כי   .1.1

 הפעולות הבאות:  לביצוע, בין היתר, ידרש הספקהספק הזוכה במסגרת מכרז זה, 

 .שנים (10ו בנסגרת מכרז זה למשך עשר )פמתן שירותי אחריות לגופי התאורה אשר יוחל  .1.1.1

שיכללו, בין היתר, החלפת נורות לא תקינות בנורות חדשות, טפת עבודות אחזקה שו .1.1.1

כל מערכות תיקונים וטיפולים שוטפים, החלפת ציוד חשמלי הקשור לתאורת החוץ, ב

לרבות תאורת רחוב המותקנת כיום ברחבי העיר התאורה בתחום שיפוט העיר אילת, 

, תאורת רחובות בחניונים, אילת, על עמודים קיימים של עיריית אילת או על קירות מבנים

בפארקים, בגנים ציבוריים, בטיילת ובמרינה, בלגונה, בשבילים ובמגרשים ציבוריים, 

בבתי ספר, מבנים, אולמות ומגרשי ספורט, בשוק העירוני, כיכרות, פסלים, שילוט רחוב 

ותמרורים מוארים, הזנות חשמל לתחנות אוטובוס וכל צרכן עירוני המוזן מהמתקן 

ני, שלטי הכוונה של הולכי רגל, התקנת תאורת רחוב במסגרת חגיגית, ובכל מתקן העירו

" או מערכות התאורה העירוניותחוץ עירוני, כולל ההזנות, לוחות החשמל וכד' )להלן: "

 "(,המערכת"

 .הצבת עובדים בכל כמות נדרשת לשם ביצוע העבודות בכל עת .1.1.3

 .הפעלת מוקד הודעות וכוננים .1.1.1

ים וחומרים לקיום פעילות תקינה ויעילה של מערכות התאורה הובלת ציוד, חלפ .1.1.1

 העירוניות.

 לה, פריקה והתקנה, הצבתם וסילוקםאספקה ושימוש בכלי עבודה, כלי רכב, טעינה, הוב .1.1.1

 בהתאם לצורך, והכל תוך שמירה על הוראות החוק והבטיחות.

 השתתפות בסיורים, תדריכים, תיעוד, רישום ודיווח. .1.1.1
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 חלקי חילוף, אביזרים, חומרים שידרשו לשימוש/התקנה/ החלפה. אספקת כל הציוד, .1.1.1

 קיום מחסן חלפים וחומרים בהתאם לצורך. .1.1.1

ופעולות  תקינות מערכות התאורה העירוניותלשימור  ביצוע עבודות אחזקה מונעת .1.1.10

בדיקות תקופתיות בהתאם לרבות ביצוע במסגרת טיפולי אחזקה שוטפת, פיקוח ל

ו/או  של הספק היצרן, שיקול דעתו המקצועיהוראות  ות,התקן, ככל שקיימ להוראות

כל תקופת ההתקשרות, יודגש כי פעולות האחזקה יכללו במהלך  , וזאת הממונהדרישות 

במסגרת מכרז זה, ויכללו, בין היתר, ביצוע פעולות מרכזיות אשר לא יוחלפו גם את ה

בידוד )לכבילה ישנה , וןכגון: איטום צנרת, חיזוק ברגים, החלפת רכיבים שרופים, נקי

יידרש הספק להעביר  ,תקן מיוחד. יודגש כי ככל שלמרכזיות אלו אין וכד' מגה( 0.11

   . LT ובווח בודק "ד לחברה

ביצוע התקנות לרבות התקנות חדשות ו/או נוספות במערכות התאורה העירוניות, שיפוץ  .1.1.11

ובמתקנים, לוחות חשמל  חלקים, חיבור והרכבה של מכשירים, שינויים ותוספות במערכת

ועפ"י הוראות היצרן ותוך עמידה הממונה וחלקיהם, והכל בהתאם לצורך ו/או דרישות 

 .הכלכלית בלוחות הזמנים המפורטים במכרז זה ו/או שייקבעו ע"י החברה

אשר אינן כלולות במסגרת עבודות התחזוקה יודגש כי ככל שיידרשו עבודות נוספות, 

מחירון העבודות הנוספות, המצ"ב לחוברת בודות בהתאם ליבוצעו אותן עהשוטפת, 

שמורה הזכות הבלעדית לעירייה למען הסר ספק מובהר בזאת כי . נספח יח'המכרז ב

להזמין את העבודות מהספק הזוכה ו/או מכל ספק אחר, והכל בהתאם לשיקול דעתה 

 הבלעדי.

רמו כתוצאה משימוש ביצוע תיקונים ותיקון תקלות במערכות התאורה העירוניות שנג .1.1.11

 .שוטף ו/או תאונות, בהתאם לרמת דחיפותן

החלפת נורות לא תקינות בנורות חדשות, תיקונים שוטפים החלפת ציוד תקול לרבות  .1.1.13

 בגופי התאורה ובעמודים וכד'.

הספק מתחייב כי ידאג במהלך כל תקופת ההתקשרות והאחריות לפעילות רציפה, תקינה  .1.3

ה העירוניות, ניקיונן ושלמות אביזריהן, והכל כמפורט במסמכי וסדירה של כל מערכות התאור

, ולביצוע כל עבודות השירות והתחזוקה הממונהמכרז זה ובהתאם לצורך ו/או לפי הוראות 

הדרושות, לשם תחזוקה תקינה ויעילה של מערכות התאורה העירוניות על כל מרכיביהן. לשם 

שים ללא יוצא מן הכלל, והכל לשביעות רצונה כך, ינקוט הספק בכל הפעולות והאמצעים הדרו

, כמפורט במסמכי מכרז זה. יודגש כי הדלקת תאורה בשעות היום הכלכלית המלא של החברה

על מערכת  הממונהמובכתב אישור מראש לאחר קבלת לשם ביצוע עבודות תבוצע אך ורק 

רכזיה, ולמשך זמן . הדלקה מעין זו תהיה מקומית, לא בכל איזור המהתאורה בעיריית אילת

 בידיעת המוקד העירוני וחברת החשמל.ותבוצע קצוב ככל הניתן, 

יכללו,  , אשר יינתנו ע"י הספק הזוכה ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות,שירותי האחזקה .1.1

 :הכל בהתאם למפרט התחזוקה בין היתר, את הפעולות הבאות

 אחזקה מונעת .1.1.1

 אחזקה שוטפת .1.1.1

 ביצוע תיקונים עקב תאונות .1.1.3

 צוע שינויים ותוספותבי .1.1.1
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 התקנות .1.1.1

 פיקוח .1.1.1

 דיווח .1.1.1

 קצרים מכל סוג .1.1.1

 מתן חוות דעת מקצועית  .1.1.1

החלפת עמודים ישנים ו/או רעועים ו/או כאלו אשר אינם בהתאם לתקנים המעודכנים ו/או  .1.1.10

 עמודי אשר קבורים באדמה במקום להיות מותקנים מעליה בהתאם לתקן.

אשר יינתנו ע"י הספק הזוכה במסגרת מכרז  למען הסר ספק, מובהר בזאת כי שירותי התחזוקה

 .מיום הודעת הזכייה בעיר אילתינתנו לכלל מערכות התאורה העירוניות  זה, 

יודגש כי הספק יהא אחראי בלעדי לכל נזק שיגרם על ידו למערכות התאורה העירוניות ו/או  .1.1

מצב לקדמותו או , ויהא חייב להחזיר את האילת הכלכלית לרכוש עיריית אילת או רכוש החברה

ו/או את עיריית אילת בגין כל נזק, ככל שיגרם, כאמור. לצורך סעיף  הכלכלית לפצות את החברה

זה, יכלול המושג "הספק" כל אדם העובד בשירותו של הספק ו/או כל אדם אחר העובד, בכל 

 צורה שהיא, מטעמו של הספק.

לספק כל חומר או פריט הנדרש לשם ו/או עיריית אילת יכולות  הכלכלית לספק ידוע כי החברה .1.1

מתן השירותים נשוא מכרז זה, והספק מתחייב להרכיבו במסגרת מתן השירותים. אין באמור 

 לעיל כדי לגרוע מאחריות הספק לעבודה ו/או לתקינות המערכת.

העירייה תקבע תוכנית עבודה מפורטת לביצוע העבודות להחלפת התאורה ותעבירה לספק  .1.1

 . הזוכה

ר ספק מובהר בזאת כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לחלק את ביצוע העבודות למען הס

לרבות האפשרות לפריסת העבודות בתוך  ולקבוע סדרי עדיפויות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,

. יודגש כי התשלום יבוצע לאחר ביצוע ההתקנה בפועל ולאחר ( שנים3פרק זמן של עד שלוש )

 .התקנה בוצעה לשביעות רצונה המלאקבלת אישור העירייה כי ה

, או מי מטעמו, מיד עם דרישתו, תוכנית מפורטת שתכלול התאורה בעירייה לממונההספק יציג  .1.1

שמורה הזכות, בהתאם לשיקול דעתו  מונהאת סדרי עבודתו. למען הסר ספק מובהר בזאת כי למ

ות שלדעתו הדבר נדרש. הבלעדי, לדרוש שינויים ו/או פעולות אחזקה שונות או נוספות במקומ

מובהר בזאת כי הספק אינו רשאי לבצע שינויים ו/או תוספות במערכת התאורה העירונית עבור 

 ו/או מי שמונה מטעמה. הכלכלית כל גורם ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה

הספק ילמד היטב את המסמכים והדרישות המפורטים בחוברת המכרז וכן את תנאי השטח,   .1.1

ל לדרוש תוספת או שינוי במחיר כלשהו בטענה כי לא היו בידיו כל הפרטים הנוגעים ולא יוכ

 לאספקת ו/או להתקנת הגופים ותחזוקתם ו/או לשירותי תחזוקת מערכת התאורה העירונית.

ככל שימסרו לספק תוכניות, ישמשו אלו לשם ביצוע העבודות נשוא מכרז זה לאחזקת מערכות  .1.10

לא יעביר תוכניות אלו לכל צד שלישי. בתום תקופת ההתקשרות התאורה העירוניות. הספק 

והאחריות, יחזיר הספק לחברה כל תוכנית ו/או מסמך המצוי ברשותו הקשור למערכות התאורה 

 העירוניות.

כל אינפורמציה הדרושה והנודעת לפעולת מערכות הכלכלית הספק מתחייב למסור לחברה  .1.11

 ו/או בהתאם לדרישה.התאורה העירוניות מיד עם היוודע לו 
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 זה ובכלל הנדרשות והפעולות השירותים, העבודות כלל את לפי מכרז זה יכללו השירותים  .1.11

 האדם כוח, העזר עיבודם, חומרי, הגלם חומרי השגת או/ו עובדים לביצוע העבודות, רכישת

 ולביצוע לאספקת השירותים הפעולות הדרושות יתר אצירה, שינוע, שעות עבודת מנוף, וכל

 והאיכות הטיב בדרישות תוך עמידה המכרז, ויבוצעו באופן מושלם מסמכי כל פי-העבודות על

של החברה ובהתאם לנדרש במסמכי מכרז זה ובכפוף להוראותיו ולהוראות  המדויקים

תאורת חוץ והמפרט הכללי לעבודות בניין,  -13מתקני חשמל ובפרק  -01המקצועיות בפרק 

, כפי שיהיו בתוקף במועד חתימת ההסכם, והכל לשביעות רצונה בהוצאת הוועדה הבינמשרדית

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית לדרוש מהספק תוספת כח  של החברה.

אדם ו/או אמצעים נוספים ללא תשלום נוסף, ככל שתראה בכך צורך, והכל למען ביצוע העבודות 

גבוהה ועמידה בלוחות זמנים, והכל בהתאם  במהירות וביעילות, תוך שמירה על רמה מקצועית

 . לשיקול דעתה הבלעדי

מובהר בזאת כי על המציע לכלול בהצעתו את עלות כל העבודות שיידרשו לרבות עלויות שעות   .1.13

, כהכרחיות לביצועה ונחשבות זו עבודה ביצוע לצורך עבודת מנוף, והובלות, ככל שתדרשנה,

עבודות נוספות כדוגמת  כל תוספת בגין  תשולם חיר. לאבמחיר שיוצע על ידו וירשם בהצעת המ

עבודות, שלא נכללו בהצעת  עבור הספק לתשלום של תביעה כל תוכר העבודות הנ"ל וכן לא

 .המחיר המצ"ב

תהא רשאית לדרוש מהספק תוספת כח אדם הכלכלית למען הסר ספק, מובהר בזאת כי החברה  .1.11

שתראה בכך צורך, והכל למען ביצוע העבודות ומתן  ו/או אמצעים נוספים ללא תשלום נוסף, ככל

השירותים במהירות וביעילות, תוך שמירה על רמה מקצועית גבוהה ועמידה בלוחות זמנים, 

 והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

הספק יהא אחראי באופן בלעדי על איחסונם של החומרים, הציוד  וכלי העבודה. יובהר כי על  .1.11

 ולביטוח הציוד, החומרים והכלים על חשבונו.הספק לדאוג לשמירה 

, ככל שיידרש, את כל הכלכלית הספק מתחייב כי לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא לחברה .1.11

הרישיונות והאישורים לביצוע העבודה בהתאם לתוכניות. הספק מתחייב כי ככל שיידרש 

תשלומים וערבויות,  להמציא רישיונות ואישורים יטפל בכל הדרוש להוצאתם והמצאתם לרבות

ככל שידרשו ע"י משרדי הממשלה, חברת החשמל, בזק, חברות הכבלים והלוויין, מקורות, 

 "(.הרשויותתאגידי המים, משטרה,  וכד' )להלן: "

יודגש כי בכל מקרה בו תדרש הפסקת זרם החשמל, יפעל הספק מול חברת החשמל ועל פי  .1.11

 .על תאורת הרחובות בעיריית אילת הממונהם עובכתב הנחיותיה ונהליה, והכל בתיאום מלא 

שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע העבודות, סדר  הכלכלית החברה .1.11

 הקטעים שיבוצעו וכד'. כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר או לתוספת כלשהיא.

העבודות נשוא מכרז זה, לרבות  על הספק לבצע פירוק זהיר של כל הציוד שיפורק על ידו במסגרת .1.11

הפנסים הקיימים, פירוק מגש האביזרים, חיבורי החשמל וכבל הזנה מהמגש לפנס החדש, והכל 

 . הממונהתוך שמירה על הציוד שפורק לשם אפשרות שימוש בעתיד, ולהעבירו למקום עליו יורה 

גמת קבלני משנה הספק מתחייב כי יבצע עבודתו בשיתוף פעולה מלא עם כל גורם אחר, כדו .1.10

אחרים, עובדי החברה ועובדי רשויות אחרים, ככל שאלו ידרשו לעבוד במקביל לעבודתו באתר 

 .העבודות
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את מערכות  הכלכלית , ימסור לחברהתהספק מתחייב כי בתום תקופת ההתקשרות והאחריו .1.11

ר התאורה העירוניות במצב תקין ושלם וללא כל פגם. יודגש כי בטרם המסירה יתקיים סיו

 מסירה ויערך פרוטוקול מסירה מתאים. 

 ו/או העירייה הכלכליתיודגש כי במקרה של אי מתן שירות מצד הספק, שומרת לעצמה החברה  .1.11

את הזכות לבצע את התיקון בעצמה ו/או באמצעות ספק אחר, ולחייב את הספק בגין עלות 

 .11%התיקון בתוספת 

וש תוספת או שינוי במחיר כלשהו בטענה הספק ילמד היטב את המסמכים הנ"ל ולא יוכל לדר .1.13

 שלא ידע למפרע את כל הפרטים בקשר לאספקת הגופים.
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 הנחיות תאורה לאורך קו המים .1

העיר אילת נושקת למפרץ אילת שבו מתקיימות מערכות אקולוגיות ייחודיות וחשובות. שוניות 

רבים מהארץ ומרחבי האלמוגים המרהיבות של אילת מהוות מוקד משיכה לתיירים וחובבי טבע 

העולם. זהו המקום היחיד במדינת ישראל שבו מצויות שוניות אלמוגים טרופיות. שוניות אלה מהוות 

תשתית לקיומם של מינים רבים של אלמוגים, חסרי חוליות ודגים. הן בולטות בצבעוניותן, בעושר 

" של מגוון מינים hot-spotובמגוון בעלי החיים שמאכלסים אותן. אין ספק ששוניות אילת מהוות "

 שאין שני לו בישראל.

חשיבותו של מפרץ אילת אינה רק ברמה הלאומית, אלא גם בקנה מידה עולמי; השוניות באילת הן 

מהשוניות הצפוניות ביותר בעולם וייחודן של שוניות אלה נובע בין היתר ממיני בעלי החיים 

ודים, מיקומו והתנאים האוקינוגרפיים האנדמיים החיים בהן. מבנה מפרץ אילת, מיצריו הרד

והאקלימיים השוררים בו, יצרו סלקציה לטובת אלמוגים שעמידותם לשינויים הגלובליים שפוגעים 

 קשות בשוניות רבות בעולם, גבוהה יותר מאשר בשוניות אחרות.

הפרעות בעידן הנוכחי, קיומן של שוניות אילת מאוים על ידי גורמי עקה רבים ומגוונים הכוללים 

ממקור אנתרופוגני )מעשה ידי אדם( והפרעות טבעיות, כאלה שפועלות על פני סקאלה מרחבית 

התחממות  -זיהומי ים מקומיים( וכאלה שפועלות על פני סקאלה רחבה יותר )כגון  -מקומית )כגון 

 גלובאלית(. שוניות אילת מושפעות במידה רבה גם מהתפתחותן של שתי ערים בראש מפרץ אילת,

 אילת ועקבה, אשר גדלות ומתאכלסות בקצב הולך וגבר.

אחד מגורמי הזיהום במפרץ אילת הוא תאורה מלאכותית )הפרעות תאורה / זיהום אור(. תאורה 

חודרת אל תוך מפרץ אילת ואל חופיו משבשת מנגנונים פיסיולוגיים רבים בסביבה המלאכותית 

בעית ובכך משבשת מנגנונים רבים שבאופן הימית. היא ממסכת את הסיגנל המגיע מהתאורה הט

 טבעי מסונכרנים על פי התאורה הטבעית, כגון:

 רבייה באלמוגים ובחסרי חוליות שונים שמסונכרנת בהתאם למצב הירח.    .1.1

הגירה של פלנקטון, טריפה של פלנקטון, תחלופת חברת הדגים ביום ובלילה ופעילות הרעיה  .1.1

 השמש, הירח או שניהם.  נים על ידישל דגים וקיפודי ים. כל אלה מתוזמ

ניווט חזרה אל הים של צבים צעירים שבוקעים מקינים על חוף הים. הצבים הצעירים נעזרים    .1.3

  בירח, או בנצנוץ אורו על פני המים, כנקודת ייחוס על מנת לאתר את כיוון הים.

חודר הוקס. על כן, כל אור ל 0.11עוצמת ההארה המרבית של הירח באזורנו )בלילות של ירח מלא(, היא 

לוקס, מדמה מצב של ירח מלא באופן קבוע ומבטל בכך את  0.11לים ועוצמתו שווה, או עולה על 

לוקס ובין מצב  0המחזוריות הטבעית של תאורת הירח. חשוב לציין שהשינוי בין מצבי הירח )בטווח שבין 

סנכרון ההפריה באלמוגים. בנוסף, מבחינת של ירח מלא( מהווה טריגר לשחרור תאי מין למים ואחראי על 

הנראות של הפנס, כאשר פנס מופנה לכיוון הים, נוצרת נקודת אור יותר דומיננטית מהירח שעלולה 

להטעות בעלי חיים שמנווטים על פי הירח. על כן חשוב לתכנן את תאורת החוצות בצורה נכונה, כך שמצד 

טוחה, ומצד שני שהאור לא יזלוג לאזורים שבהם אינו נחוץ אחד העיר אילת תוכל להתנהל בצורה נוחה וב

ואף גורם לפגיעה בטבע. תאורת החוצות יכולה להפריע בשתי צורות עיקריות. האחת היא בהארה של 

פנסים, או פיזור האור שלהם לכיוון הים, או החוף, והשנייה היא הזוהר שחוזר מהשמיים לכיוון הקרקע 

(sky glow זוהר זה יכול .) גם להגיע מתאורה שהיא מרוחקת מקו המים. על כן, יש להפריד בין שני

 רצועת החוף, לעומת האזורים המרוחקים יותר מקו המים. -אזורים 
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מטרים מקו המים )מקו  200על מנת למזער הפרעות אלה, חשוב לתכנן את תאורת החוצות בטווח של עד 

 גאות עליון( על פי מספר עקרונות מנחים:

, כך שמקו המים לא יהיה קשר ת החוצות תופנה תמיד לכיוון היבשה ולא לכיוון היםתאור     .1.1

ישיר עם עדשת גוף התאורה. במידה ולא ניתן להימנע מכך באמצעות הטייתו של הפנס לכיוון 

 (, יש להוסיף לגופי התאורה מצחיות שימנעו "נראות" של עדשת הפנס מקו המים.tiltהיבשה )

קלווין( בכדי להימנע  3,000 -" )לא יותר מה שימוש תהיה "תאורה חמההתאורה שייעשה ב     .1.1

 מאורכי גל המסוגלים לחדור לעומק הים.

 -)קו גאות עליון( שתגיע מתוספת תאורת החוצות לא תעבור את ה עוצמת האור בקו המים     .1.1

-לוקס ברצועת החוף הדרומית )מהגדר הדרומית של ריף הדולפינים ועד גבול ישראל 0.01

לוקס ברצועת החוף הצפונית )מגדר דרומית בריף הדולפינים ועד מעבר גבול  0.1 -מצריים( ו

ירדן(. עמידה בערכים כנ"ל, תסייע בהפחתת המיסוך וההפרעה של תאורת החוצות -ישראל

  לסיגנל המגיע מהירח.

 חומרים וציוד .3

המפורטות במכרז  דרישותל ויתאימו משובח מסוג א' ומין יהיו הספק י"ע יסופקו הטובין אשר כל .3.1

 העדכני, לרבות דרישות מכון התקנים, הוראות חברת חשמל, וכל דין. זה ולדרישות החוק והתקן

לתפקידם, ככל שבוצעו בדיקות  כשירות ונמצאו נבדקו אשר לדגימות כן, יתאימו החומרים כמו

 בכתב רשמי אישור , ככל שיידרש,הממונה לידי מתחייב כי ימציא הספק .הממונה י"ע מעין אילו,

התאמת הציוד שיסופק במסגרת מכרז זה, כולו או חלק ממנו, לדרישות התקנים החלים  בדבר

 .בנושא

 ועל הספק י"ע העבודה מאתר יסולקו יענו על הדרישות המפורטות במכרז זה,  לא אשרטובין 

 במקומם. מתאימים יסופקו ע"י הספק וטובין אחרים חשבונו

לשביעות ומקצועי  באופן לדרישות מכרז זה ולתקנים ולפי כל דין, התאםב תבוצענה העבודות כל .3.1

 . הממונהרצון 

בהתאם לדרישות  מוסמכת, תבוצענה רשות של וכד' דרישות, תקנות קיימות לגביהן אשר עבודות .3.3

בדבר  ,שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהספק כי ימציא לידיה אישורים בכתב החברההללו. 

העבודות לדרישות, והספק מתחייב להציג אישור זה, ככל שיידרש, בתוך  התאמת הטובין ו/או

 .החברהפרק הזמן שיידרש ע"י 

את כל הציוד אשר ובפני מהנדס העיר  מטעם עיריית אילת הממונההספק יידרש להציג בפני 

ם, בכוונתו לספק בטרם תחילת מתן השירותים, לרבות גופי התאורה והפנסים, ולקבל את אישור

 על בדיקתו מראש הממונהבטרם ביצוע ההתקנות בפועל, למעט במקרים בהם יוותר  ובכתב מראש

כדי להטיל אחריות מכל סוג שהוא על  הממונה. למען הסר ספק, מובהר כי אין באישור בכתב

 החברה.

"תיק מתקן" בהתאם למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הספק יידרש להעביר לחברה ולעירייה   .3.1

מפה של מתקן התאורה הכולל את  תוכניות, סימולציות,, אשר יכלול, בין היתר, לנהלי העירייה

אישורים בכתב, אסמכתאות ותעודות בדבר  העמודים והמרכזיות והספקי הגופים שהותקנו,

, והספק מתחייב להציג אישורים אלו, ככל התאמת הטובין המוצעים לדרישות התקנים וכל דין

 ש ע"י החברה.שיידרש, בתוך פרק הזמן שיידר
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 תיאומים, אישורים ובדיקות: .1

 .והעבודות נשוא מכרז זה הספק יתאם עם הממונה את לוחות הזמנים לביצוע מועדי האספקה .1.1

 התיאומים והבדיקות הנ"ל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד. .1.1

 :כמויות .1

החברה לבד, ואין , מהווה הערכה במחיר והצעתכתב כמויות  -'הבמסמך יודגש כי האמור   .1.1

החברה הכמויות המצויינות בפרק זה. מובהר כי הפריטים ו/או מתחייבת להזמין את כל  הכלכלית

שומרת  לעצמה  את  הזכות, בכל שלב,  להגדיל, להקטין  או לבטל סעיף או סעיפים,  הכלכלית

הא כל פרק שלם, חלקים מפרק, פרקים שלמים או חלקים מפרקים מכתב הכמויות, ולספק לא ת

להחלפת גופי התאורה בגין העבודות  החברה הכלכליתטענה. יודגש כי המחירים אותם תשלם 

 החברה הכלכליתשיבוצעו ע"י הספק יהיו בהתאם להצעת המחיר שניתנה על ידו ואושרה ע"י 

 שהותקנה וכמות גופי התאורה , ובהתאם לסוגבמכרז זה כתב כמויות והצעת מחיר -'ה נספחב

 בפועל. צעו והעבודות שבו

אותם  ב,  בחוברת המכרז  יםהנזכר  לשירותים,  בנוסף לשירותיםמתחייב  לבצע כל תוספת הספק  .1.1

, והכל בהתאם להוראות כתב הכמויות והצעת המחיר -ה' נספחב שהוצעו על ידו מחירים  ותנאים 

 החוק והתקנות.

פרק זמן של עד שלוש הזמנת והתקנת גופי התאורה ל לחלק את שמורה הזכות  לחברה הכלכלית .1.3

כולם או כתב הכמויות והצעת המחיר  -ה' נספחב, להזמין את הפריטים המצויינים ( שנים.3)

 ה מעת לעתלרשות שיעמדובהתאם לתקציבים והכל  להוציא צווי התחלת עבודה חלקיים,ו ,חלקם

לא יע  למצו או אף לבטל את המכרז ככל שיחול שינוי תקציבי, ,ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

פיצול העבודות ואף כזה או אחר, עקב  ,פיצויבנושא זה ולא תעמוד לו הזכות לכל טענה תהא כל 

לא להוצאות תקופה עקב הארכת תקופת הביצוע, ככל שיהיה צורך בכך, עקב ביצוע העבודה 

 בשלבים.

צו  חודשים מיום הוצאת 11בשלבים מעבר לשנה אחת ) נהמידה והעבודה תבוצעבמובהר בזאת כי  .1.1

בלבד )לא בגין עלויוות החומרים והגופים( התמורה לספק בגין ביצוע העבודות התחלת עבודה( 

תהא צמודה למדד המחירים לצרכן, המפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המדד הינו 

 המדד הידוע ביום חתימת ההסכם והמדד הקובע יהיה המדד הידוע ביום העברת התשלום.

 צו הוצאת מיום חודשים 11) אחת לשנה מעברבשלבים  נהתבוצע והעבודה במידה יכ בזאת מובהר 1.1

על פי המנגנון להלן: בשנה השניה  תהיה בלבד התאורה גופי בגין לספק התמורה( עבודה התחלת

 נוספים 1% יופחתו השלישיתמהתמורה לה זכאי הספק בגין גופי התאורה שיותקנו. בשנה  1%יופחתו 

  .השניה הבשנ ששולם מהמחיר

 רות ותחזוקה:יש אחריות .1

מתחייב , זה במסגרת מכרזבגין העבודות שבוצעו על ידו כחלק מהתמורה המשולמת לספק הזוכה  .1.1

על ויותקנו גופי התאורה אשר יסופקו לעל חשבונו אחריות והספק הזכה למתן שירותי תחזוקה 

לחברה הכלכלית )להלן:  של גופי התאורהוההתקנה האספקה  ממועד( שנים, 10למשך עשר ) ,ידו

פק כל ליקוי או פגם "(. במהלך תקופת האחריות יתקן הסתקופת ההתקשרות והאחריות"

 ועל חשבונו., בהתאם לסוג הקריאה, כמפורט במסמכי מכרז זה, שהתגלה בציוד

 בכל מקרה של תקלה חוזרת יחליף הספק את האביזר בחדש. .1.1
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כנדרש חסכון טכנולוגי ממוצע בצריכת החשמל רכיבי התאורה החדשים יביאו לכי מתחייב הספק  .1.3

( 11%, שתעמוד על חמישים וחמישה אחוז )כל תקופת ההתקשרות והאחריותבמכרז זה, למשך 

 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי חישוב החסכון יבוצע בכל מרכזיה בנפרד. .לפחות

ביותר יה נמוך יהבפועל, במהלך כל תקופת ההתקשרות, הנמדד יודגש כי ככל שאחוז החסכון  .1.1

והנדרש במכרז זה  מאחוז החיסכון הממוצע עליו התחייב הזוכה בהצעתו( 1%) אחוז מחמישה

תשלום פיצוי לחברה הכלכלית, בהתאם למפורט להחלפת גוף התאורה ו/או ל(, ידרש הקבלן 11%)

 בהסכם ההתקשרות. SLA -בטבלת ה

מו קשר )טלפון, ים ניתן ליצור עאת כל אמצעי התקשורת בה חברה כלכליתהספק יעמיד לרשות ה .1.1

טלפון נייד, מירס, פקס ודוא"ל( במשך כל שעות היממה בכל ימות השנה, לצורך קבלת קריאות 

והפעלת צוות הספק לשם ביצוע תיקונים, ככל שידרשו, במהלך תקופת האחריות. מובהר בזאת כי 

יבוצעו בהתאם לשיקול  אופן יצירת הקשר עם הספק והזמנתו לתיקון התקלות, כמו גם סיווגן,

 פורט במסמכי מכרז זה.  החברה הכלכלית וכמדעתה הבלעדי של 

 כללי  -הוראות בטיחות .1

הספק מצהיר בזאת כי ידועות לו תקנות הבטיחות בעבודה על פרטיהן לרבות דרישות החוק  .1.1

הרלוונטיות המתייחסות לבטיחות והחלות על ביצוע העבודות הנדרשות על ידו במסגרת 

ים לפי מכרז זה, לרבות  תקנות הבטיחות העדכניות, הוראות הבטיחות לעניין עבודה השירות

בגובה ועבודה בחום וחוקי התנועה, וידועים לו תנאי העבודה. הספק מתחייב כי הוא ועובדיו 

 ימלאו אחר ההוראות ויקיימו את כל תקנות והוראות הבטיחות וחוקי התנועה.

סקו על ידו בביצוע עבודות בגובה, כהגדרתן בדין, יעברו הספק מתחייב כי כל העובדים שיוע .1.1

מתחייב  ספקהכשרות, השתלמויות והסמכות, כנדרש על פי כל דין והוראות כל רשות מוסמכת. ה

 ספקמתחייב ה בנוסף,. בגובה בעבודה הבטיחות בנושא עובדיו של מוסמכת להדרכה כי ידאג

 עליהם המוטלת החובה את וכן, בהדרכה הנאמר את והבינו קיבלו שהם כך על עובדיו להחתים את

 פעם בכל כי ספקממנו, מתחייב ה לגרוע ומבלי לעיל לאמור בנוסף. אישי מגן בציוד להשתמש

 תחילת טרם, יקיים במסגרת העבודות הנדרשות במכרז זה, שיידרש לביצוע עבודה בגובה,

 כי יוודא, בגובה לעובדיו בעבודה לרבות בעבודה הבטיחות וכללי הוראות, נהלי של ריענון, העבודה

 את לבצע מתחייבים והם וכללים, הוראות, נהלים אותם לפי מהם הנדרש את הבינו העובדים

 שאין בזאת מובהר ספק, הסר למען. זאת מאשרים הם בו מסמך על אותם ויחתים לפיהם, העבודה

, העובדים יחותובט לשלום המלאה מאחריותו ספקה את לשחרר כדי זה בסעיף האמור בביצוע

חברה ה על שהו כל מסוג אחריות להטיל או/ו לידה או בה והנמצאים העבודה אתר וסביבת

להדרכת עובדיו  התחייבותו את 1א' נספח גבי על בחתימתו יאשר ספקה .מטעמה מי על או כלכלית

 כאמור.

 כלשהן ודותעב ביצוע, )בחום עבודה מחייב זה, מכרז לפי העבודה, שביצוע הספק מתחייב כי ככל .1.3

 פעולה כל או/ו גלויה באש שימוש תוך או/ו הלחמה או/ו בחום חיתוך או/ו בריתוך שימוש כדי תוך

, זה מסוג עבודות החל בהתאם לדין ספקה יפעל ,'(וכיוב גיצים או/ו חום, להבה פולטת אשר אחרת

. מכרז זה המפורט ומצורף למסמכי"(, בחום עבודות)" אש למניעת אמצעים נקיטה בנוהל לרבות

 .זה נוהל לפי לעבוד התחייבותו את 2א' נספח גבי על בחתימתו יאשר ספקה

יודגש כי האחריות כי כל עובדי הספק, לרבות סוכניו וקבלני המשנה, ככל שיאושרו במסגרת מכרז  .1.1

זה ינהגו בהתאם להוראות כל דין לרבות הכללים המפורטים במכרז זה ויקפידו על הוראות 
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וחוקי התנועה תחול באופן בלעדי על הספק. הספק מתחייב כי יקיים השגחה  הבטיחות והגיהות

 קפדנית על עובדיו ויוודא כי כל העובדים והמועסקים מטעמו ימלאו אחר כל הדרישות הנ"ל.

יודגש כי בכל מקרה של אי קיום ו/או חריגה מתנאי הבטיחות ו/או קיומם של תנאי בטיחות  .1.1

, המכונות, הכלים ו/או האביזרים שהספק משתמש בהם, או אי לקויים, ו/או אי תקינות הציוד

ציות לחוקי התנועה, רשאי הממונה מטעם החברה הכלכלית או נציג מוסמך מטעמו להוסיף 

הערות הסתייגות בנושא בטיחות ולתבוע שיפור אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד 

במקרים מעין האמור לעיל מתחייב הספק  הספק, ואף להפסיק את מתן השירותים באופן מיידי.

לפעול במיידי לתיקון המצב ללא קבלת כל תמורה נוספת. יובהר כי הפסקת עבודה כאמור, לא 

תזכה את הספק בקבלת פיצוי כלשהו, הוא הדין, ככל שהספק או מי מטעמו יעבדו באופן המסכן 

 ו צד שלישי כלשהו.חיי אדם או שלמות רכוש של החברה הכלכלית ו/או עיריית אילת א

הספק מצהיר כי הוא בדק ומכיר את תנאי הבטיחות הקיימים באתר שבו יינתנו השירותים ואת  .1.1

חוקי התנועה, וכי הוא למד את הנושא בטרם הגשת הצעתו, וכי ינקוט בכל האמצעים הדרושים 

דת לשמירה על תנאי הבטיחות באתר כנדרש בהוראות ותקנות הבטיחות בעבודה השונות ובפקו

 ועל פי כל דין. 1111הנזיקין האזרחיים, 

הספק ימנה איש קשר מטעמו, שייצג אותו כלפי החברה הכלכלית בכל דבר ועניין ויהיה אחראי  .1.1

 בפועל על מתן השירותים וביצועם בהתאם לתנאי מכרז זה.

 ציוד וכלים  -הוראות בטיחות .1

, לרבות כלי הרכב, שהוא ועובדיו הספק יהא אחראי באופן בלעדי, כי כל הציוד, המכונות והכלים .1.1

יעשו בהם שימוש במהלך ביצוע העבודות, יהיו במצב תקין ויתאמו את הוראות הבטיחות, וילווו 

על ידי תעודת בדיקת בודק מוסמך, וכן יתופעלו ע"י עובדים מיומנים, בעלי רישיונות תקפים, 

ה את הזכות לדרוש מהספק, כנדרש עפ"י כל דין. מובהר בזאת כי החברה הכלכלית שומרת לעצמ

בכל עת, העתקי רישיונות של העובדים המפעילים את הציוד הדורש רישיונות ותעודות בדיקה 

 לציוד.

ככל שהעובד שהינו בעל הרישיון להפעלת האמצעי יוחלף מכל סיבה שהיא, מתחייב הספק כי  .1.1

ברה הכלכלית, העובד המחליף יהיה מיומן באותה מידה ובעל רישיון תקף, וכן להמציא לח

 בהתאם לדרישתה, העתקים מהרישיון של העובד החדש באופן מיידי.

הספק יספק על חשבונו את כל הדרוש לשמירה על הרכוש ולהגנת עובדיו וצדדים שלישיים על  .1.3

חשבונו, לרבות ציוד מגן אישי בטיחותי המותאם לסוג העבודה המבוצעת ע"י עובדיו וציוד עזרה 

 ראשונה.

במועדים הקבועים בחוק, ככל בכתב דיקה על ידי בודק מוסמך ולקבלת אישורים הספק ידאג לב .1.1

שיידרש, עבור הציוד והכלים שבשימושו, כדוגמת מתקני הרמה, ציוד ואביזריו, סולמות, פיגומים, 

הארקת מבנים, בדיקת רציפות הארקה לציוד נייד וקבוע, וכל ציוד אחר או נוסף שיהיה באתר 

חובת בדיקה על ידי בודק מוסמך. הספק מתחייב כי ציוד שאינו תקין יוחלף העבודה שלגביו חלה 

או יתוקן, בהתאם לצורך. החברה הכלכלית שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהספק להציג 

בכל עת, במהלך ביצוע העבודות, והספק מתחייב  הציוד, תקינותבכתב, המעיד על בפניה אישור 

 להציגו באופן מיידי.

 מהלך העבודה  -חותהוראות בטי .1
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אמצעי הזהירות  הספק מתחייב כי יבצע את העבודות הנדרשות במכרז זה רק לאחר נקיטת כל .1.1

 והבטיחות המתחייבים והנדרשים על פי כל דין ו/או המפורטים במסמכי מכרז זה, לרבות היכרות

תים עומד הספק לעשות שימוש במהלך מתן השירו בהם החומרים עם הציוד וכל ומלאה יסודית

 ולסביבה.  לאדם מהם אחד בכל הכרוכות והסכנות נשוא מכרז זה

 לא מתן השירותים בביצוע להתחיל, החברה הכלכלית ידי על אחרת נקבע לא אם, הספק מתחייב .1.1

, במסמכי מכרז זה כמפורט, השירותים את ולספק, העבודה התחלת מהמועד הנקוב בצו יאוחר

המלא של החברה  רצונה לשביעות, דין כל וראותלה גבוהים, בהתאם ובמיומנות במקצועיות

 אין כי יודגש. ובהתאם להנחיות ובתיאום עם הממונה /או מי שימונה על ידו וזאת, הכלכלית

 ידו. על תבוצע אשר לעבודה אחריות מהספק כל להסיר כדי, כאמור הנחיות וקבלת בתיאום

הקיימים, המצויים  המבנים תבלעדי לשלמו אחראי יהא למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הספק .1.3

 באתר הקיימים ובצנרת,  קרקעיים, וימנע מכל פגיעה במבנים ותת באיזור בו יבוצעו העבודות, על

מתחייב כי ככל  או להריסה. הספק  לפירוק אינם מיועדים ואשר בו יבוצעו העבודות ובקרבתו,

 ועל ידו הנזק על ה, יתוקןהעבוד ביצוע במהלך ו/או מתקנים מבנים או פגיעה לאותם שיגרם נזק

מעין זו תגרור בעקבותיה  ככל שפגיעה החברה הכלכלית, וכי רצונה המלא של חשבונו, לשביעות

תיקון ו/או קנסות/או פיצויים מכל סוג שהוא, יחולו אותן הוצאות על הספק  הוצאות תשלום

  במלואן.

מטעם החברה הכלכלית או כל  הספק יסלק כל מפגע בטיחותי מייד עם גילויו, או עם קבלת הוראה .1.1

אדם אחר המוסמך לכך מטעמה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי הספק ידווח לממונה 

 באופן מיידי על כל ארוע מסוכן, תאונה או כמעט תאונה, ויפעל בהתאם להוראותיו.

חברה על ה יודגש כי אין בקבלת הנחיות הממונה כדי להוריד מאחריות הספק ו/או להטיל אחריות .1.1

 או מי מטעמה. כלכלית

יובהר כי חסימת דרכי גישה לאתר העבודות תבוצע רק לאחר קבלת היתר מראש ובכתב  .1.1

 מהממונה.

 יומן עבודה .10

ו/או  הממונההספק ינהל יומן עבודה, בו ירשמו על בסיס יומיומי, בין היתר, הוראות שהתקבלו  מ

, לפי בקשתו. למען מונהפלו. יומן זה יימסר לממהמוקד העירוני, ועבודות שבוצעו לרבות תקלות שטו

הסר ספק, מובהר בזאת כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מחובתו של הספק להעברת דו"חות מפורטים 

 על בסיס שבועי, בהם יפורטו, בין היתר, הפעולות שבוצעו השבוע.

 עבודה בצירי תנועה .11

שלא  באופן יבוצע ו/או בצירי תנועה כי ביצוע עבודות בדרכים נההיהחברה הכלכלית מדיניות  .11.1

בכל עבודה שיבצע הספק, יסכן את שלום העוברים ו/או העובדים בדרכים בהן מתבצעות העבודות. 

  .את הצורך בהכוונת תנועהמוטלת עליו החובה לבדוק 

 בשללהיווצר הפרעה לתנועה  העבודה, עלולהביצוע  שלשםהכוונת תנועה נדרשת בכל עת יודגש כי  .11.1

 בחסימת ציר ו/או חשש לבטיחות העוברים בדרך או מבצעי העבודה.הצורך 

ובאופן שתגרם  באתר תוך התחשבות בעומסי התנועההעבודה ייקבע ויבוצע ביצוע ואופן סדר  .11.3

 .לתנועת כלי רכב והולכי רגלההפרעה מינימאלית 

ות בהן בימים בהם עומס התנועה גבוה, יתוכנן ביצוע העבודות המחייבות הכוונת תנועה לשע .11.1

 התנועה דלילה יחסית.
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המועד והתנאים לביצוע עבודה המחייבת הכוונת תנועה, יקבעו בהתאם להנחיות המשטרה, בכל  .11.1

 מקרה, לא תבוצע עבודה המחייבת הכוונת תנועה ללא נוכחות גורמי הכוונה מוסמכים או שוטרים.

ציר או הפרעה טיפול בתקלה תידרש חסימת ביצוע העבודה או  לשםבכל מקרה שיסתבר כי  .11.1

למשטרה,  הספקלתנועה או עלולה להיווצר סכנה לשלום העוברים בדרך או מבצעי העבודה, יפנה 

מתחייב  הספקהכוונת התנועה בשטח.  לשםלגורם המתאים, בבקשה לקבלת הנחיות על הנדרש 

 , ככל שידרש.הנחיית המשטרה לרבות הזמנת שוטרל בהתאםלפעול 

לספק, בדבר אופן  האו מי מטעמהחברה הכלכלית אין בהנחיית  למען הסר ספק מובהר בזאת כי .11.1

ללא הכוונת תנועה על ידי גורם מוסמך ו/או כדי לפטור  הכדי להוות אישור לביצוע ,עבודהה ביצוע

 מוסמך ו/או לפעול על פיה. מגורם ההנחיי מקבלת את הספק

ו/או על כל דין וכן הנשיאה בגין כל עבירה על תקנות התעבורה  הספקכי כל קנס שיוטל על  יודגש .11.1

 בלבד. הספקבאחריות לביצוע העבירה יחולו על 

הבטחת שלום הציבור לפעולות ב היתר ובהתאם לצורך, ןביינקוט הספק,  לפני תחילת העבודה .11.1

 :, לרבותוהעובדים

 מחסומים / קונוסים לחסימת צירי תנועה. הצבת .11.1.1

 ם.שלטי אזהרה "עובדים בכביש" ושלטי הכוונה זוהרי הצבת .11.1.1

ביום ובלילה באופן שהאזור החסום לתנועה  פנסים מהבהבים )"נצנצים"( הצבת .11.1.3

 יראה ממרחק.  

ויעשו שימוש בציוד מגן, בהתאם  העובדים ילבשו אפודים זוהריםהקפדה כי  .11.1.1

 .לצורך 

 במשך כל שעות העבודה והיממה )יום ולילה(. הספקפנסי הבהוב על רכבי  הפעלת .11.1.1

פשר הן את הכוונת התנועה והן תצפית על עובדי שוטרים במקום מרכזי שיא הצבת .11.1.1

 והתנועה בכביש. הספק 

ביצוע העבודה ו/או כל עוד משך השוטר / המכוון יישאר בשטח ויכוון את התנועה בכל  .11.1.1

 נגרמת הפרעה לתנועה עקב ביצועה. 

 העבודה או חלקה המצריך הכוונת תנועה:עם תום  .11.10

 להכוונת התנועה. אמצעי ששימש אףכי לא נותר בשטח  הספקיוודא  .11.10.1

ו/או הולכי יוודא כי בעקבות העבודה לא נותר כל מפגע העלול לסכן את העובדים  .11.10.1

 לתנועה.הרגל ו/או לגרום להפרעה 

  .ההפרעה לתנועההעבודה ו/או על סיום הממונה יעדכן את הספק  .11.10.3

כל כל התיאומים, ככל שידרשו, עם המשטרה וכן למען הסר ספק מובהר בזאת כי  .11.10.1

לרבות האגרות וההיטלים הכרוכים בקבלת הרישיונות ו/או היתרים הנדרשים העלויות, 

 .הספקעבור המזמין תחולנה במלואן על העבודות נשוא מכרז זה ביצוע לשם  לספק

 זמינות הספק .11

הספק ועובדיו יהיו זמינים למתן השירותים במשך כל שעות היממה בכל ימי השנה, לרבות  .11.1

 , חגים, מועדים וערבי חג. במקרים מיוחדים בימי שישי, שבת

על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי עבודות שביצוען אינו מתחייב בימים שאינם ימי העבודה  .11.1

)ימים א' עד ו'( או בשעות שלאחר שעות העבודה המקובלות, לא תבוצענה בהם, וההחלטה בעניין 

 זה תהיה מסורה לשיקול דעתו הבלעדית של הממונה.
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קשרות והאחריות יידרש הספק להחזיק אנשי מקצוע תורנים, שיצויידו במהלך כל תקופת ההת  .11.3

במערכת תקשורת ישירה לקבלת הודעות מהממונה ו/או מהמוקד העירוני וכן צוות עובדים מיומן 

תאורה ברחובות. יודגש כי ככל שהתקלה במערכת  ו/או תקלות עם רכב לטיפול בנזקים ובהפרעות

רם, יודיע הספק על כך, בנוסף להודעה למוקד העירוני התאורה נגרמה כתוצאה מהפסקת הז

 ולממונה, גם לחברת החשמל ויטפל בתקלה מולה, ככל שידרש

הספק נדרש להעמיד לרשות החברה הכלכלית בכל משך ביצוע העבודות ובתקופת האחריות, את  .11.1

לרבות מוקד/ כל אמצעי התקשורת בהם ניתן ליצור עימו קשר )מס' טלפון קווי ונייד, פקס ודוא"ל( 

מס' קו טלפון מאויש במשך כל שעות היממה בכל ימי השנה, לקבלת קריאות חירום, ככל שידרשו 

 במהלך תקופת ההתקשרות ו/או האחריות.

 הזמנות עבודה וסיווג קריאות .13

הינה להזמנת הספק לביצוע עבודה בכתב. על אף האמור לעיל,  חברה כלכליתיודגש כי עדיפות ה .13.1

ל שהספק יוזמן לביצוע עבודה בע"פ, בין אם בשל הזמנת עבודה שבוצעה מובהר בזאת כי ככ

כ"קריאה דחופה" בהתאם למפורט להלן או מכל סיבה אחרת, תוציא החברה הכלכלית בהמשך 

 הזמנת עבודה בכתב. 

הספק מתחייב כי עם קבלת הקריאה יגיע למקום התקלה לביצוע התיקונים הדרושים, בהתאם  .13.1

  רט בפרק זה.לסיווג הקריאה, כמפו

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי ככל שלא יעמוד הספק במועדים המצויינים להלן ללא קבלת 

, שמורה לחברה הזכות למסור את ביצוע מהממונהו/או קבלת אורכה  ובכתב אישור מראש

העבודות לספק אחר ולגבות את ההוצאות בגין עבודה זו מהספק, לרבות בדרך של קיזוז 

יעים לספק על פי מכרז זה. יודגש כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של מהתשלומים המג

החברה לקבלת כל סעד אחר לו הינה זכאית לפי הסכם זה או כל דין, או להתייחס לאי ביצוע 

בסעדים השמורים לה על פי מכרז זה ו/או על פי העבודות כאל הפרה יסודית המזכה את החברה 

 .הסכם ההתקשרותביטולו של כל דין, לרבות 

לסיום ביצועה בכתב עם סיום העבודה, יעדכן הספק את הממונה בדבר סיומה וימתין לאישורו  .13.3

 ולעזיבת המקום.

 :סוגי קריאות 3 קיימת הבחנה בין .13.1

 " קריאה מיידית" .13.1.1

קוח נפש" ו/או הגורמות לנזקים חמורים במידה ולא תתוקנה ילתקלות המהוות "פ 

 מידלצאת  ספקי "שבר"/ תאונה, במקרה כזה מתחייב הלאלתר, כגון עלטה ו/או טיפול

( 1)  ארבעעם קבלת ההודעה למקום התקלה ו/או תקלות ולהיות במקום התקלה תוך 

במקום  -להסרת הסכנה ולתקון התקלה ו/או התקלות  לעבוד ברציפותשעות,  ולהמשיך 

 אחד ו/או במקומות שונים.

 :"קריאה מיידית"להלן מס' דוגמאות לתקלות הנכללות במסגרת  

מועד יציאה  סוג התקלה מס"ד
 לשטח

מועד תחילת טיפול 
 בתקלה

גניבת חשמל מעמוד )ניתוק  .1
 מיידי(

 שעות ממועד הקריאה 1עד  מיידי

 שעות ממועד הקריאה 1עד  מיידי חוטי חשמל גלויים/ סכנה  .1
 שעות ממועד הקריאה 1עד  מיידי עמוד חשמל מתנדנד/ רופף .3
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 שעות ממועד הקריאה 1עד  מיידי רחוב דולקת ביום תאורת .1
 שעות ממועד הקריאה 1עד  מיידי פנס רחוב מתנדנד/ רופף .1

 "  קריאה דחופה" .13.1.1

לתקלות ו/או לעבודות שאין לצפותן מראש ושביצוען דחוף, כגון תקלה בצירים ראשיים  

 .קצרים, ניתוקים, החלפת פנסים, תיקון פנסים, נפילת פנסים(כגון: )

שעות מרגע קבלת ההודעה למקום  (1) שש לצאת תוך הספקמקרה כזה מתחייב ב 

 ולהמשיך לעבוד ברציפות עד לגמר העבודה ו/או תיקון התקלה. 

 :"דחופהלהלן מס' דוגמאות לתקלות הנכללות במסגרת "קריאה  

 מועד תחילת טיפול בתקלה סוג התקלה מס"ד
 עד הקריאהשעות ממו 1עד  תאורת רחוב לא דולקת  .1
 שעות ממועד הקריאה 1עד  תקלה בכיוון שעונים .1
 שעות ממועד הקריאה 1עד  קצרים/ניתוקים .3

 "  קריאה רגילה" .13.1.3

לתקלות רגילות כגון תקלות בצירים משניים ו/או לעבודות אחזקה שוטפות שתוכננו  

שעות מרגע קבלת  11לסיים תיקון התקלה תוך  הספקמראש. במקרה כזה מתחייב 

 ההודעה. 

 . בקריאה רגילה יכללו גם החלפת פנס תקול, טיפול בפנסים 

 :"רגילהלהלן מס' דוגמאות לתקלות הנכללות במסגרת "קריאה  

 מועד תחילת טיפול בתקלה סוג התקלה מס"ד 
 שעות ממועד הקריאה 11עד  פנס רחוב לא דולק .1
 שעות ממועד הקריאה 11עד  פנס רחוב מהבהב .1
 שעות ממועד הקריאה 11עד  אורקישוטי  .3

 

הממונה מטעם בכל מקרה של חילוקי דעות לגבי דחיפות תיקון התקלה תקבע דעת  .13.1.1

 .החברה הכלכלית, והספק מוותר על כל טענה ו/או תביעה לעניין זה

במגבלות  כל העבודה, החלקים והחומרים הנדרשיםכאמור את תיקוני התקלות יכללו  .13.1.1

ספק את כל האמצעים הנדרשים לטיפול בתקלות במועד י הספק. המפורטות במסמך זה

 .השונים מבניםלרבות אמצעי הסעה כנדרש להגעה ל

כי העבודות לא בוצעו כנדרש, ידרש הספק לשוב באופן  הממונהיודגש כי ככל שיקבע  .13.1.1

. ככל שהתיקון לא יעמוד בדרישות הממונהמיידי ולתקן את עבודתו בהתאם להוראות 

 (11) עשרים וארבע את הספק בכתב, ואם לא ישופר המצב בתוך ההממונ, יזהיר הממונה

שעות ממועד מתן האזהרה, שומרת החברה לעצמה את הזכות לפנות לספקים אחרים לשם 

בגובה  בתוספת תקורהביצוע העבודה ולגבות את ההוצאות בגין ביצוע עבודה זו מהספק,

לספק על פי מכרז זה. יודגש  מהתשלומים המגיעיםההוצאות קיזוז  באופן שללרבות  ,11%

כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לקבלת כל סעד אחר לו הינה זכאית לפי 

הסכם זה או כל דין, או  להתייחס לאי ביצוע העבודות כאל הפרה יסודית המזכה את 

ם ביטולו של הסכבסעדים השמורים לה על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין, לרבות החברה 

 .ההתקשרות

 מערכות התאורה העירוניות  .11
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המפרט הטכני של משרד השיכון  מעבר למפרט התאורה במסמך זה הספק יוכיח עמידה בתנאי 

במידה ותמצא סתירה בין שני המסמכים יגבר מסמך  והבינוי לתאורת לד במהדורתו האחרונה.

 משהב"ש.

ות, בין היתר, עמודים, פנסים, מערכות התאורה העירוניות, המפורטות במפרט טכני זה, כולל .11.1

. מערכות תאורת הרחובות כוללות כל הקשור אליהםמרכזיות, רשת הזנה עילית ותת קרקעית, ו

( על עמודים או על הקרקע, הכלולים אף הם במסגרת האחזקה 110 -גם מרכזיות הדלקה )כ

 הכללית הנדרשת. 

על קירות מבנים, לרבות עמודים פנסי הרחוב מורכבים על עמודים השייכים לעיריית אילת או  .11.1

מברזל, מצינור, מתומנים, מבטון, עץ, או מכל חומר אחר, כוללים נורות, כבלים, משנקים, נתיכים, 

כיסויי פלסטיק, ארגזי מכשירים, חוטים, כבלים על עמודים, כבלים תת קרקעיים, ארגזי פיקדו 

 אזוריים וכל המערכת החשמלית הכלולה בתוכם.

 עירוניים, מגרשי ואולמות ספורט, תכלול, בין היתר: תאורה במוסדות .11.3

מגרשי ואולמות ספורט בכל בתי הספר, בתי הנוער, וכל אלו הקשורים או השייכים  .11.3.1

 לעיריית אילת, לרבות מרכז הפיס ליד ביה"ס אלון, בית הפועל.

תאורת חצרות בבתי הספר ובגני הילדים, לרבות תאורת חוץ שהותקנה על קירות המבנים,  .11.3.1

 אורת פנים באולמות, פרוזדורים גבוהים וכד'.ת

 איצטדיון הכדורגל העירוני, מגרשי טניס ומגרשי קריית חינוך רבין. .11.3.3

 תמרורים מוארים המצויים באחריות הספק, יכללו, בין היתר: .11.1

 .תמרורים המוצבים על הקרקע )תמרור אזהרה, הוראה וכד'( .11.1.1

 .ברי חציה מוארים(ים על גבי עמודי תאורה )כדוגמת מענתמרורים המותק .11.1.1

בתחנות אלו תקינות ההזנה וההגנה  -תחנות אוטובוס מוארות המתוחזקות ע"י עיריית אילת .11.1

 בחיבור מהמגש של עמוד התאורה ועד לתחנה יהיו באחריות הספק.

 שלטי הכוונה מוארים המצויים באחריות הספק, יכללו, בין היתר: .11.1

 הולכי רגלשלטי הכוונה השייכים לעיריית אילת לרבות שלטי  .11.1.1

עמודורים של שלטי רחוב ומכוונים, למעט עמודורים עם שלטי פרסום מעליהם, עמודורים  .11.1.1

רסומת מוארים המתוחזקים ע"י קבלנים או פעם סימון של חברה מתחזקת ושלטי 

 ספקים אחרים.

 אנדרטאות, פסלים )פסל רמזור(, קישוטים, תאורת לדים וכד'. .11.1.3

פירוט האמור לעיל כדי לגרוע מאחריות הספק לטיפול בכלל למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין ב .11.1

 רה העירוניות, גם כאלו אשר לא קיבלו ביטוי מפורש במפרט טכני זה.ומערכות התא

הספק ילמד היטב את המסמכים והדרישות המפורטים בחוברת המכרז וכן את תנאי השטח,  ולא  .11.1

למפרע את כל הפרטים הנוגעים יוכל לדרוש תוספת או שינוי במחיר כלשהו בטענה כי ידע 

 לאספקת ו/או להתקנת הגופים. 

 תנאי סף – ספק/יצרן גופי התאורה .11

 :להלן יםמפורטההמציע יגיש עם הצעתו את המסמכים והאישורים 

בעל מערכת איכות הינו ושל היצרן  המציע בארץאישור ממכון מוסמך המעיד כי ארגונו של  .11.1

"מערכות תאורה ותחום החשמל" )יש לצרף אישור  , בתחום של-1001:1001ISOמאושרת לתקן 

 או תעודה בתוקף(.



 
_________________________ _________________________ 

 חותמת המציע + חתימת המציע בראשי תיבות                                                                                     שם המציע               
 

47 

כתב הסמכה מאת יצרן גופי התאורה או מאת נציגו הרשמי בארץ, אשר מסמיך את המציע  למתן  .11.1

שנים לפחות ( 10) עשר שרות, אחריות, חלפים ותמיכה טכנית בארץ של גופי התאורה, לתקופה של

 שנים לפחות. 10ש חלפים זמינים לפרויקט למשך וכי י )יש להציג כתב הסמכה רשמי(

של גופי התאורה וכי אין כל  הקנייןהצהרת היצרן בארץ או בחו"ל כי הוא הבעלים של זכויות  .11.3

זכויות הקניין בגופי התאורה שייכות לצד שלישי, ככל שמניעה או הגבלה על הצעת המציע למזמין. 

את גופי התאורה.  לחברהל המציע להציע יפורט הדבר בהצהרה, בתוספת הסבר מקור זכותו ש

בכל מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה בגופי  החברהכמו כן, יתחייב המציע כי ישפה את 

 התאורה המוצעים על ידו.

ביצור שוטף וכי אין כל  מצוייםכל רכיבי גופי התאורה המוצעים כי הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל  .11.1

 כוונה להפסקה מתוכננת של ייצורם.

הצהרה כי המציע הינו בעל זיכיון בארץ, לפחות בשלוש השנים האחרונות, לאספקת גופי תאורה,  .11.1

 של יצרן הגופים המוצעים על ידו.

מסמך עם פרטי איש קשר בחברת המציע למתן תמיכה טכנית.  בעל התפקיד יהיה עם נסיון מוכח  .11.1

  שנים לפחות בעריכת חישובי תאורה ומתן שרות.  (3) שלוש של

 תנאי סף –לד  גופי תאורהלט טכני מפר .11

המוצעים על ידו   תאורההגופי המציע יגיש עם הצעתו את המסמכים והאישורים המעידים כי 

 דרישות המפרט הטכני כמפורט להלן:  מתאימים לכל 

במקום  נורת  LEDלא תתאפשר התקנת נורת . LEDה יהיו ייעודיים למערכות תאורת גופי התאור .11.1

   .וף תאורה קייםהפריקה הרגילה בג

, להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום המופק ממקורות האור מתכתיגוף התאורה יהיה בעל מבנה  .11.1

 , ללא מערכת אוורור חשמליתוממערכת ההפעלה

 . 1.3חלק  10דרישות ת"י לובנוסף  1חלק  10ת"י  בטיחות חשמלית דרישותיתאים לתאורה הגוף  .11.3

  לפחות.  C° 11 -עד  -C° 10רת סביבה של טמפרטוביבוצעו  ההתאמה לתקןבדיקות  

גם אותה במלואה.  ףיש לצר -CB תתעודת הבדיקה של מת"י מתבססת על תעודת בדיקככל ש

 תכלול, בין היתר, את הפרמטרים הבאים: 10תעודת הבדיקה להתאמה לת"י 

לפחות לתאי הציוד החשמלי ותא הציוד האופטי.   IP65הגנהיהיה בעל דרגת  גוף התאורה .11.3.1

( הינם בעלי דרגת Driverבמידה והמערכת האופטית ומערכת ההפעלה האלקטרונית )

 .IP54לפחות, יכול תא הציוד החשמלי להיות בדרגת הגנה   IP65הגנה 

 בעמודי רשת חח"י.  CLASS IIציוד סוג  .11.3.1

ובלבד שימולאו הוראות יצרן גוף התאורה, ביחס לאמצעי ההגנה  I Classציוד סוג  .11.3.3

 ותנאי האחריות של יצרן גוף התאורה. EMC -דות הארקה לעמידה בהחשמלית,  התנג

   .kV 10kA/10מסוג  של  בפני מתחי יתר  אינטגראלי  גוף התאורה יצוייד בהתקן הגנה 4.616

לפחות בעומס מלא בהתחברות ישירה לרשת החשמל  0.11יהיה  גוף התאורהמקדם ההספק של  .11.1

 יצרן לגבי מקדם הספק בעמעום.כמו כן, יש לצרף נתוני   ובכל תחום מתח הרשת.

 ±(. 10%הנומינלי ) עוצמת האור המופקת מגוף התאורה  תהיה יציבה בכל תחום מתח הרשת .11.1
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 :כמפורט להלן אלקטרומגנטיתהכל הדרישות לתאימות )כמכלול( יתאים לגוף תאורה  4.616

 .EN-55015)תאימות אלקטרומגנטית(  או  1.1חלק  111ת"י  .11.1.1

 .IEC-61000-3-2וליכות, זרמי הרמוניות(   או )הפרעות מ 11.3חלק  111ת"י  .11.1.1

 .IEC-61000-3-3 ( או}פליקרים{ )הפרעות מוליכות, שינויים רגעיים 11.1חלק  111ת"י  .11.1.3

 או )תאימות וחסינות אלקטרו מגנטית לציוד תאורה( 11111 ת"י תקן .11.1.1

 IEC-61547. 

 לפחות IK-08גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני  4.616

 .רלמקור האו lum/w 100–ת מינימלית נצילו .11.1

גוף התאורה יסופק עם רכיבים )נורות לד, ספקי הכוח, בקרים,  מערכות ההפעלה/דרייברים(  כפי  .11.10

 לגוף התאורה הנתון.  10אושר ע"י מכון התקנים הישראלי ותועד בתעודת הבדיקה לת"י ש

ה ספקה'( יתאימו לסוג הלד ולנחשולי מתח וכויחידת הגנה מכל הרכיבים האלקטרוניים )דרייבר,  .11.11

 . אינטגרלי בתוך גוף התאורה ויסופקו כמכלול חשמליה

ידי יצרן גוף התאורה כמכלול אחד -כל המערכות יהיו חלק אינטגרלי של גוף התאורה ויסופקו על .11.11

 יהיו בעלי התכונות הבאות: כל הרכיביםעם הגוף. 

 ,UVת קרינבעמידים בפני  .11.11.1

 ם מתאימים ומקוריים של יצרן גופי התאורה, יחוזקו אל גוף התאורה באמצעי .11.11.1

בין מעגל הכניסה לבין מעגל  חשמלידוד יב עם( תהיה Driverמערכת ההפעלה האלקטרונית ) .11.13

±(. 10%תאפשר תאורה קבועה ויציבה, ללא תלות בשינויים במתח הרשת הנומינלי )והמוצא 

רכת ההפעלה תהיה לפחות בעומס מלא. משך חיי מע 0.11מקדם ההספק של המערכת יהיה 

 ,  C°11בטמפרטורת סביבה של ו שעות לפחות, בהתקנה בתוך גוף התאורה בהעמסה מלאה 10,000

, המאפשר שליטה על גוף  IEC62386, בהתאם לתקן  DALIגוף התאורה יכלול  ממשק תקשורת  .11.11

 התאורה ממערכת בקרה לרבות ביצוע הדלקה/כיבוי/עמעום בהתאם לדרישות לקוח, 

 ,או שווה תכונות, איכות וערך CREEמתוצרת  LEDמקורות אור מסוג ה יכלול גוף התאור .11.11

 החברה.המאושר ע"י 

 לפחות, 10מקדם מסירת הצבע יהיה  .11.11

, עם  ערך  מרבי )פיק( של הקרינה בתחום הכחול 3000K עד טמפרטורת הצבע של הנורות תהיה .11.11

   .הנפלטת מהעוצמה המרבית )פיק(  11%, של עד  nm 420-500של הספקטרום,  

 , קבוצת סיכון IEC 11111ת"י/ בטיחות פוטוביולוגית  גוף התאורה יתאים לדרישות .11.11

(RISK GROUP )0, EXEMPT) ) 

שעות לפחות, בטמפרטורת  10,000לד כאשר היא מותקנת בגוף התאורה, יהיה האורך חיי נורת  .11.11

 (, L80/F20נורות )מסך ה 10%וכשל של עד  10%מותרת ירידת שטף האור עד  , C°45סביבה של 

 : בהתאם לתקנים הרלוונטיםובזרם העבודה המתוכנן 

 ;IESTM21, IESLM79 תקנים אמריקאיים: .11.11.1

 או   



 
_________________________ _________________________ 

 חותמת המציע + חתימת המציע בראשי תיבות                                                                                     שם המציע               
 

49 

 ;IEC62717, IEC62722תקנים בי"ל:  .11.11.1

בהתיחס להספק   [lum/w]יש לספק את נתוני היעילות האנרגטית של גופי התאורה המוצעים  .11.10

 תוגש תעודת בדיקה ממעבדה מוסמכת. המושקע בגוף התאורה ושטף האור המופק ממנו.

 (,binning -התחייבות היצרן לתהליך ה נדרשת) הכל נורות הלד יהיו בעלות גוון זה .11.11

 יצרן, הכולל את הנתונים הבאים:ה גוף תאורה יצורף קטלוג שלדגם של לכל  .11.11

שם היצרן, מק"ט היצרן, שם דגם, תיאור, נתונים טכניים, חומרי בנייה, דרגות הגנה,  .11.11.1

 מפורט של גוף התאורה, מבנה

לדים: שם יצרן, מק"ט יצרן, סוג הלד, הספק הלד, אורך חיים נומינלי, שטף אור  .11.11.1

 יעילות אורית, גוון, מקדם מסירת צבע, התחלתי, ספקטרום,

דו"ח פוטומטרי )יעילות אורית, עקומת פילוג, עוצמת אור( ונתונים פוטומטריים על גבי  .11.11.3

 ,LDTאו  IESמדיה דיגיטלית בפורמט 

ידי יצרן גוף התאורה ויצרן הנורות, -שם יצרני הרכיבים החשמליים המאושרים על .11.11.1

 טמפרטורות הפעלה, מקדם הספק, נצילות וכו',  –מק"ט יצרנים ונתונים טכניים 

 הוראות התקנה, .11.11.1

 .הוראות תחזוקה .11.11.1

, בין היתר, לתנאי ההתקנה ולשיטת סשנים בהתייח (10עשר )המציע יספק כתב אחריות ל .11.13

 (.CLASS I)במקרה של גוף  התנגדות הארקהקה, לרבות תדירות ניקוי הפנסים והתחזו

ב"טבלת ריכוז דרישות  גוף התאורה יתאים לכל דרישות המפרט, המציע ימלא את  הנדרש  .11.11

 , לרבות הגשת המסמכים ממוספרים בהתאם.ונתונים טכניים" המצ"ב

ללא כלים מיוחדים )כלים ם התאורה ולהחליף אותם באחריניתן יהיה לפרק רכיבים בגוף  .11.11

 . בכלל( סטנדרטיים או ללא כלים

 ניתן יהיה להחליף חלקים ממודול הלד ללא כלים מיוחדים .11.11

 טבלת ריכוז דרישות טכניות .11

הינה רשימת דרישה מרוכזת לנוחות המציע בלבד וההתייחסות תהיה לתוכן המסמכים להלן הטבלה 

 כפי שנדרש במסמכי המפרט.

 .ה ויגיש את המסמכיםימלא את הטבל המציע .11.1

על המציע למלא את הנתונים בטבלה, באין התייחסות מלאה לאחד או יותר מסעיפי הדרישה  .11.1

אין למציע את היכולת לממש את הנדרש והצעתו כי  החברהפרש תהמפורטים בטבלה להלן, 

 פסל על הסף.עלולה לה

תשובות ע"י המסמכים חובה לענות על כל סעיפי הדרישות המפורטים בטבלה להלן ולגבות את ה .11.3

הנדרשים, שיצורפו על ידי המציע לטבלה זו. המסמכים ימוספרו כמפורט בטבלה, יש לסמן את 

ניתן להפנות למספר סעיפים וסקה המתאימה במסמך שמצרף המציע, ימספר המסמך ליד הפ

 באותו המסמך.

 .לעילה כמפורט אור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי ועל המציע להתייחס לדרישות בהרחבית .11.1
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ר את המציע מחובת התייחסות ליתר סעיפי טאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי ואינו פוית .11.1

 .לעילהדרישות המפורטות 
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 הערה תשובת המציע דרישה #
   שם המציע 

בתחום  ISO-9001:2008תעודת הסמכה לתקן    1
 ויצרן מציע -תאורה וחשמל

  

 ות אחריותכתב הסמכה מאת היצרן למתן שיר   2
 ( שנים10לעשר )

  

 ההצהרת היצרן לזכויות קניין בגופי התאור   3
וכתב התחייבות לשיפוי המזמין במקרה של 

 תביעת צד ג'.

  

הצהרת היצרן שכל רכיבי גופי התאורה ביצור    4
 שוטף

  

בעל זיכיון בארץ, לפחות  הצהרה כי המציע   5
בשלוש השנים האחרונות, לאספקת גופי 

 ן הגופים המוצעים על ידו.תאורה, של יצר

  

   פרטי איש קשרמסמך חתום עם    6

   של גוף התאורה )מיצרן( מפרט טכני   7

   שם יצרן גוף התאורה   8

   דגם גוף התאורה   9

   ודגם שם יצרן הלד   10

   יצרן הדרייברודגם  שם    11

   (הפסדים)כולל  ים חשמלי מגוון הספקים    12

, לכל ן( )לומהנפלט מגוף התאורה אור השטף    13
 דגם/הספק

  

   [lum/w]יעילות אנרגטית של ג"ת    14

    החלק הרלוונטי   10 ת"י תעודת התאמה ל   15

   לפחות 45ºCהתאמה לטמפ' סביבה  11.1 

   לפחות  IP65 דרגת הגנה 11.1 

בידוד  – דרגת הגנה מפני הלם חשמלי 11.3 
 כפול

  

התקן הגנה מנחשולי מתח שם ודגם  11.1 

)פירוט  10KV/10KAבסיווג של 
 (10בתעודת התאמה לת"י 

  

   )ככל שקיים, בהתאם למפרט(  CBת.ב.   16

   )הצהרת יצרן( מקדם הספק   17

)תאימות  1.1חלק  111ת"י ת.ב.    18

 EN-55015אלקטרומגנטית(  או 

  

)הפרעות מוליכות,  11.3חלק  111ת"י ת.ב.    19

 IEC-61000-3-2זרמי הרמוניות(   או 

  

מוליכות,  )הפרעות 11.1חלק  111ת"י ת.ב.    20

 IEC-61000-3-3שינויים רגעיים( או  

  

)תאימות וחסינות  61547ת"י   תקןת.ב.    21

-IECאו    אלקטרו מגנטית לציוד תאורה(

61547 

  

  )דרישות בטיחות מנורת  IEC-62031תקן ת.ב.    22
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 הערה תשובת המציע דרישה #

 (LED -ה

   3000K טמפרטורת צבע    23

   ערך מירבי של הפיק –ספקטרום    24

25   CRI       

   IEC62707 BINNING יצרן ג"תהצהרת    26

   IEC 11111 ,RG0ת.ב. ת"י/   27

בהתאם  של הלד ת.ב. לאורך חיים ושרידות    28
לתקנים האמריקאיים או הבי"ל הרלוונטיים 

 כדלקמן:

 IESTM21 ,תקנים אמריקאיים: 11.1

IESLM79,     

 או 

 IEC62717, IEC62722תקנים בי"ל:  11.1

  

דו"ח פוטומטרי מלא ועקום פיזור אור    29

 ISO17025עבדה מוסמכות  ממ

  

   LUMDATאו  IESקובץ דיגיטלי בפורמט    30

 תמוצע פוטומטריהעבור כל   LM79לפי

  

מיצרן גוף  שנים( 10עשר )כתב אחריות ל   31
  התאורה.

  

   מיצרן גוף התאורההוראות התקנה    32

   מיצרן גוף התאורההוראות תחזוקה    33

בהתאם לדרישות תקן   DALIממשק תקשורת   34
IEC62386   

  

   lum/w 100–נצילות מינימלית    35
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 )אופציונאלי להחלטת העירייה( בקרת תאורת לד ותוכנת ניהול לתאורה .11

 כללי .11.1

 עמודי התאורה.  , המותקנים  על LED תאורת הכבישים מיושמת  באמצעות גופי תאורה

חייב התקנת הצורך בשיפור ברמת השירות, התחזוקה וכן חיסכון ובקרה על צריכת האנרגיה מ

מערכת בקרה מרחוק המאפשרת שליטה על כל מרכזיית תאורה ועל כל פנס ברחבי העיר, לרבות 

דיוק בזמני ההדלקה וכיבוי, מדידה ודיווח על צריכת האנרגיה, חיווי תקלות, ועמעום ברמת הפנס 

 הבודד.

יישנים כהיערכות לפרויקט העיר החכמה והצורך בחיבורי חשמל ייעודיים עבור מצלמות, ח

ואמצעים אלקטרונים שונים ברחבי העיר, תתוכנן מערכת תאורת הרחוב לשמש גם כקו חלוקת 

}יישום זה הינו אופציונלי להפעלה מהמגען הראשי הקיים  11/1חשמל ברחבי העיר, באופן קבוע 

במרכזיה{. שידרוג  מתקני התאורה לחלוקת חשמל קבועה ברחבי העיר תתאפשר ע"י העברת 

 כיבוי והדלקת התאורה אל  יחידות הקצה והתקשורת.  השליטה על

ההתקנה של הבקר בעמוד התאורה תעשה בתוך מגש האביזרים לצורך קלות הגישה והתפעול כמו 

 גם למנוע תקלות עקב טמפרטורות גבוהות.

 לצורך ההתקנה תהיה הכנה של חיווט מגוף התאורה לתחתית העמוד לצורך חיבור הבקרים.

 ם ללא מחברים או מופות עם סופיות וסימון ברור.החיווט יהיה של

התקנה של הבקרים במרכזיית התאורה תעשה בתוך המרכזיה, ככל שלא יהיה מקום בתוך 

המרכזיה יותקנו הבקרים בקופסא יעודית "תקן בזק" אשר תחובר למרכזיה מבחוץ עם קדח 

 להעברת החיווט.

יסומן באופן ברור ובולט שהמתקן מוזן  בעמודים עם הזנה קבועה או כל מתקן עם הזנה קבוע

 באופן קבוע בהתאם לחוק.

 

 תיאור התקשורת והעברת הנתונים ממרכז הבקרה לבין מרכזיות התאורה וגופי התאורה .11.1

כיוונית, בין מרכז הבקרה לבין מרכזיית התאורה ולכל גופי -התקשורת תאפשר העברת נתונים, דו

כזיית תאורה וכל פנס יהיו בעלי כתובת דיגיטלית התאורה בשטח דרך מרכזיית התאורה, כל מר

ID.לצורך זיהוי והתקשרות אינדיווידואלית או התקשרות קבוצתית  , 

כיוונית, המאפשר -בכל מרכזיית תאורה יותקן  בקר תאורה המשמש לתקשורת והעברת נתונים, דו

 את המפורט להלן:

אמצעות מתאמי תקשורת העברת נתונים בין מרכזיית התאורה לבין גופי התאורה, ב .11.1.1

 )יחידות קצה(. PLCאו  RFאלחוטית 

העברת נתונים בין בקר התאורה המותקן במרכזיית התאורה לבין מרכז הבקרה,  .11.1.1

או בתקשורת קוית, להחלטת  .GPRS באמצעות מודם סלולארי  TCP/IPבתקשורת 

 העירייה.

 :PLC/GSMאו    RF/GSMבקר תאורה נשלט מרחוק, ממרכז הבקרה  .11.3

, וישמש כתחנה להעברת IDתאורה יותקן במרכזיית התאורה, יהיה בעל כתובת דיגיטלית בקר ה

 כיווני, בין מרכז הבקרה ולכל פנס בשטח, כמפורט להלן:-נתונים, דו
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למרכזיה בודדת ממתאמי  לפחות)גופי תאורה(    100בקר התאורה יאפשר שליטה עד   .11.3.1

 תקשורת הנמצאים בפנס או בעמוד. 

ם ממרכז הבקרה עבור המרכזייה ו/או עבור כל פנס , לרבות קביעה נתונים המתקבלי .11.3.1

ועדכון זמני הפעלה/כיבוי אוטומטיים, הפעלה וכיבוי באופן יזום, קביעה ועדכון תוכניות 

 , הכנסת פרמטרים תפעוליים וכו'. RTC)  (עבודה ו/או חיסכון באנרגיה, סנכרון שעונים 

כזייה, מצב דלת, לרבות העברת הפרמטרים העברה למרכז הבקרה נתוני סטאטוס של המר .11.3.3

החשמליים, נתוני צריכת חשמל מיחידת מדידה דיגיטלית מקומית המותקנת במרכזיית 

התאורה. תתאפשר אופציה לחיוויים נוספים כדוגמת: חיווי מצב מגענים, חיווי מצב 

 מפסק בורר פיקוד )ידני, מנותק,  שעון הדלקה מקומי, בקרה מרחוק(.

נים  למרכז הבקרה המתקבלים מכל פנס בשטח, מצב תקינות הפנס, אחוז העברת הנתו .11.3.1

של יחידות הדרייבר בפנסי ה   DALIהעמעום, שעות עבודה מצטברות וכמוגדר בפרוטוקול 

LED   בהתאם לדרישות תקן ,IEC62386 . 

 הרלוונטיים. EMCהתאמה לתקני  .11.3.1

עלות צלסיוס מ 10התאמה לעבודה בטמפרטורת סביבה של -RF/GSMבקר תאורה  .11.3.1

 לפחות.

מעלות צלסיוס  11התאמה לעבודה בטמפרטורת סביבה של -PLC/GSMבקר תאורה  .11.3.1

 לפחות.

 מערכת הבקרה תאפשר את מצבי העבודה של מתקן התאורה כמפורט להלן: .11.1

הפעלה/ניתוק או עמעום של כל פנס או קבוצת פנסים   -הפעלה ידנית מתוכנת הניהול  .11.1.1

 ום.מתוכנת הניהול באופן ידני ויז

הפעלה/ניתוק או עמעום של כל פנס או קבוצת פנסים  בהתאם לפקודות  -הפעלה מקומית .11.1.1

ותוכניות עמעום שיתקבלו מבקר התאורה, המתעדכן אוטומטית מתוכנת הניהול. הדלקה 

 וכיבוי יהיו במשטר של שעון אסטרונומי. 

נסים גם המערכת תאפשר הדלקה/כיבוי ועמעום הפ –הדלקה וכיבוי באמצעות התקשורת  .11.1.3

 .11/1במקרה שהפנסים יחוברו באופן קבוע לרשת החשמל 

 או ש"ע( SATECקריאת מד אנרגיה חיצוני )כדוגמת  .11.1

, בקר התאורה יוריד את נתוני הצריכה מיחידה זו ויעבירם SATECתותקן יחידת בכל מרכזייה 

   MODBUS RS485לתוכנת הניהול במרכז הבקרה. הנתונים יועברו באמצעות תקשורת 

 : RF/DALI (Radio Frequency)מתאם תקשורת רדיו  .11.1

מתאם התקשורת יכלול אנטנה ייעודית, יותקן על עמוד התאורה או על גוף התאורה, יהיה  .11.1.1

, וישמש להעברת נתונים, דו כיווני, בין הפנס לבקר התאורה IDבעל כתובת דיגיטלית 

 התאורה.  המותקן במרכזיית התאורה ו/או לשליטה על מערכת ההפעלה של גוף

מתאם התקשורת ישמש כאמצעי לבקרת העמעום, הדלקה, כיבוי וחיווי תקלות ברמת גוף  .11.1.1

 התאורה.
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. פרוטוקול DALIגופי תאורה בתקשורת  1מתאם התקשורת יאפשר שליטה ותפעול של עד  .11.1.3

 (.LEDבהתאם לסוג יחידת הקצה ) IEC62386יתאים לדרישות תקן   DALIהתקשורת 

לעוצמה מלאה באופן  קרת וכברירת מחדל,  גוף התאורה ידלובעת תקלה במתאם התקשו .11.1.1

 אוטומטי. 

תקשורת דו כיוונית בין מתאם התקשורת ובקר התאורה, בטווח של  -טווח שידור וקליטה  .11.1.1

 . ZigBee Mesh ובפרוטוקול  2.4GHZבתדר   RFמטר לפחות, יתבצע בתקשורת 100עד 

 אישור משרד התקשורת למוצר המוצע(.יש להציג )

ויאושר ע"י משרד  11311-1-11מתאם התקשורת יתאים לדרישות תקן ישראלי  .11.1.1

 התקשורת.

 .לפחות IP66הרלוונטיים. הגנה מלחות ואבק  EMCהתאמה לתקני  .11.1.1

 מעלות צלסיוס לפחות. 10התאמה לעבודה בטמפרטורת סביבה של  .11.1.1

 . PLC/DALI   (Power Line Communication) קווי רשת החשמל באמצעות תקשורת  .11.1

מתאם התקשורת יכלול משדר/מקלט ייעודי, יותקן בבסיס עמוד התאורה או בגוף  .11.1.1

, וישמש להעברת נתונים, דו כיווני, בין הפנס לבין IDהתאורה, יהיה בעל כתובת דיגיטלית 

בקר התאורה המותקן במרכזיית התאורה ו/או לשליטה על מערכת ההפעלה של גוף 

 התאורה. 

קרת העמעום, הדלקה, כיבוי וחיווי תקלות ברמת גוף מתאם התקשורת ישמש כאמצעי לב .11.1.1

 התאורה.

. פרוטוקול DALIמתאם התקשורת יאפשר שליטה ותפעול של גוף התאורה בתקשורת  .11.1.3

 (.LEDבהתאם לסוג יחידת הקצה ) IEC62386יתאים לדרישות תקן   DALIהתקשורת

לאה באופן לעוצמה מ קבעת תקלה במתאם התקשורת וכברירת מחדל,  גוף התאורה ידלו .11.1.1

 אוטומטי. 

 מתאם תקשורת זה יאפשר הפעלתו במספר תצורות  לאחר התקנתו בפנס: .11.1

  הפעלה בתקשורת חד כיוונית: .11.1.1

 ,הפעלה כיחידה עצמאית עם תוכניות עמעום שנקבעו מראש 

  באמצעות התקשורת ויחידת  ממרכזיית התאורהאפשרות לשינוי תוכניות העמעום

 רכזייה(,תכנות ניידת )לא בהתקנה קבועה במ

  התכנות יתאפשר לביצוע עבור כל היחידות או לחלקן בהתאם לכתובות הדיגיטליות

 שלהן,

 לאחר התקנת בקר תאורה ייעודי במרכזיית התאורה: – הפעלה בתקשורת דו כיוונית .11.1.1

 ,יאפשר שליטה מלאה על יחידות הקצה 

 ,ביצוע פקודות הדלקה/כיבוי ועמעום 

 העברת נתוני תקינות של גוף התאורה, 

 ,העברת נתוני תקלות מגוף התאורה 
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הערה: יחידת קצה זו תאפשר שדרוג הביצועים, של אותה היחידה שהותקנה בפנס, בהתאם 

 לתקציב ולצרכי הלקוח וללא מגבלת זמן.

תקשורת דו כיוונית בין מתאם התקשורת ובקר התאורה, בטווח של עד  -טווח שידור וקליטה 

הרץ )ללא תדר  10י הרשת בפרוטוקול תקשורת ייעודי בתדר מטר, יתבצע בתקשורת על קוו 1,000

 גבוה(. 

 .11311-1-11מתאם התקשורת יתאים לדרישות תקן ישראלי 

 הרלוונטיים. EMCהתאמה לתקני 

 מעלות צלסיוס לפחות. 11התאמה לעבודה בטמפרטורת סביבה של 
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 במרכז הבקרה: תכנת הניהול .11.1

 ם המותקנים על רשת האינטרנט.תוכנת הניהול תאפשר גישה מקומית ממחשבי .11.1.1

גישה לתוכנת הניהול תתאפשר רק למורשים עם סיסמאות שונות בהתאם לרמות חשיפה  .11.1.1

 לתוכן כפי שיורה המזמין. 

 .  תתוכנת הניהול תציג את גופי התאורה ומרכזיות התאורה על מפה אינטראקטיבי .11.1.3

פנסים  10,000 -עד תוכנת הניהול תאפשר לנהל את מערך התאורה בפריסה עירונית הכולל .11.1.1

 מרכזיות תאורה. 100 -וכ

 הפעלת התאורה תתבצע במשטר של שעון אסטרונומי.  .11.1.1

תוכנת הניהול תאפשר תכנון מקדים והעברת הנתונים, אל קבוצות של פנסים ו/או  .11.1.1

 מרכזיות תאורה ו/או לרמת פנס בודד.

ע תוכניות התוכנה תאפשר קביעה של קבוצות, מרכזיות ופנסים. לכל קבוצה ניתן לקבו .11.1.1

 תרחישי רמות עמעום שונות.  1עמעום שונות. כל תוכנית עמעום תכלול עד 

 התוכנה תציג את מצב העבודה של המרכזייה והפנסים: .11.10

 פנסים תקולים יוצגו בצבע אדום, .11.10.1

 פנסים דולקים יוצגו בצבע צהוב, .11.10.1

 פנסים שאבדה עמם התקשורת יוצגו בצבע אפור, .11.10.3

 , מספרו, כתובתו הדיגיטלית, סוג הפנס וכו'.GPS לכל פנס יוצע מסך המתעד את מיקומו .11.10.1

 ממשק השליטה של מרכז הבקרה יאפשר: .11.10.1

 .)כניסה באמצעות האינטרנט )באמצעות סיסמא והגנה 

 .ניטור קבוע ושליטה קבועה של מערכת התאורה גם כאשר אין משתמש מחובר 

 .אפשרות שליטה מהאינטרנט 

 .הצגת מערכת התאורה , כל פנס וכל מרכזיה 

 רות להציג את הנתונים על מפת הכביש .אפש 

 .אפשרות להוסיף רכיבים למערכת כדוגמת, מרכזיות תאורה, בקרי תאורה 

  הצגת נתוני צריכת האנרגיה מיחידת הSATEC  . 

 :פונקציות 

o  .הדלקה וכיבוי מרחוק 

o  .חלוקת מרכזיות התאורה והפנסים לקבוצות עבודה 

o  .קביעת תוכניות עמעום לפי קבוצות 

o  ן מצב מערכת כל שעה לפחות.עדכו 

o   הצגת נתוני המרכזיות: כדוגמת, כתובת דיגיטלית, מיקום, מיקום

GPS סטאטוס, מספר ,SIM וכו'. 

o   ,הצגת נתוני הפנסים/עמודים: כדוגמת, כתובת דיגיטלית, מיקום

 .', סטאטוס, סוג פנס/נורה, ציוד הפעלה וכוGPSמיקום 
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o  טוריה של מרכזיית התאורה: הצגת נתוני צריכה בזמן אמת ו/או היס

 צריכת אנרגיה, מתחים, זרמים, מקדם הספק, הספקים,  וכו'.

o   הצגת נתוני צריכה בזמן אמת ו/או היסטוריה של גוף התאורה: צריכת

 אנרגיה, מתחים, זרמים, מקדם הספק, הספקים,  שעות עבודה, וכו'.

o   בודדת הפקת דוחות אנרגיה לכל מרכזיה, קבוצת מנורות ו/או מנורה

 כולל הספק מצטבר, שעות עבודה, מקדם הספק, וכדו'.

o   דווח תקלות מרכזיה, צריכת אנרגיה מחוץ לזמן המתוכנן, תאורה לא

פועלת בתוך זמן הזמן המתוכנן, תקלה באספקת מתח חח"י, בקר 

 תאורה,  תקשורת וכו'.

o  ,'דוחות מרכזים: צריכת אנרגיה, חיסכון, תקלות, וכו 

o  לות,הפקת דו"ח של תק 

 חשמל למתקן התאורה ומרכזיית המאור הזנת .11

 כללי -ת חשמללוחו .11.1

במהדורתו האחרונה   01לי למתקני חשמל לכהת חשמל יבוצעו בהתאם למפרט לוחו .11.1.1

 .1111ובהתאם לחוק החשמל התשי"ד 

 על כל חלקיו.  11131ת"י  חות יעמדו בדרישותהלו .11.1.1

יקוח מתמיד של מכון התקנים על ידי המהנדס ונמצא בפר חות ייבנו במפעל אשר יאושהלו .11.1.3

 . ISO 1001: 1001הישראלי, בעל אישור מערכת בקרת איכות לפי  ת.י. 

 והחברה, הממונה ו/או מי שימונה מטעמויגיש סט תוכניות ורשימת ציוד לאישור  הספק .11.1.1

הממונה, ו/או מי וזאת לפני תחילת ביצוע המרכזייה, וישנה את התוכניות לפי דרישת 

 ללא תוספת מחיר. זאתשימונה מטעמו, ו

 ל.מחברת החש מרכזיית המאור מוזנת ממונה .11.1.1

 לבצע עבור חח"י עבודות הכנה המיועדות למערכת כניסה, אבטחה ומונים. הספקעל  .11.1.1

לבצע תיאום עם חברת החשמל בנוגע לכניסת כבל ההזנה וכן ארון מונים הכולל  הספקעל  .11.1.1

 מבנה פוליאסטר משוריין.

 ותתכני .11.1

בליווי רשימת ציוד מפורטת  החברהח לביצוע ויגישה לאישור יכין תוכנית לו הספק .11.1.1

ומלאה ודפי קטלוגים. התוכניות יכללו תרשים חד קווי מלא וסרגלי מהדקים מלאים לכח 

 ולפיקוד.

 .הממונהידי  על, אשר  אושרו הספקוח תבוצע לפי תוכניות ביצוע של לה יתבני .11.1.1

 הצבירה בלוח וחיווט הלוחפסי  .11.3

 יבנו לזרם הנקוב בתוכניות.הצבירה בלוחות פסי  .11.3.1

יכים מבודדים ולאמפר יבוצע בפסים גמישים מבודדים או במ 110ימי עד נפ וטחיו .11.3.1

, ללא הקטנת חתך, מחושב לפי טמפרטורת סביבה 1111ובחתכים בהתאם לקובץ תקנות 

 מעלות צלזיוס. 11מתוכננת של 
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שמר אוורור נאות ממ"ר ניתן לבצע בתעלות חיווט ובלבד שי 10וט פנימי בחתך עד חיו .11.3.3

כים וליממ"ר בתעלות חיווט. חתך המ 10חיווט בחתך שמעל ל  עצבלמוליכים. אין ל

מעלות  11, טמפרטורת סביבה מתוכננת של 1111בהתאם יהיה בהתאם לקובץ התקנות 

 צלזיוס.

 יותר שימוש בפסי צבירה מבודדים למאמ"תים זעירים.לא  .11.3.1

 מחיווט שלאחר המפסק הראשי.וט לפני מפסק ראשי יבוצע בתוואי נפרד חיו .11.3.1

 כנית.ם ני מפסק ראשי יבוצע בכבלים או פסים מבודדים ומוגניפל וטחיו .11.3.1

 ת הלוחותבדיק .11.1

קת הלוחות תבוצע באתר דימועד בו יהיו הלוחות מוכנים לבדיקה. בב לממונהיודיע  הספק .11.1.1

 הספק יותמאחר. בדיקת הלוחות במפעל לא תגרע הממונהאו במפעל היצרן, לפי בחירת 

 טיב הלוחות בסיום ההתקנה באתר.ל

 
 זיות  תאורת חוץכרמ

תאם עם חברת החשמל את י הספקהתאורה יוזן כמתואר בתוכניות ממרכזיות תאורה.  מתקן .11.1

 חיבור המרכזייה ויבצע את כל הנדרש לביצוע חיבור כבלי התאורה למרכזיה.

 .11131ר בתקן כזית  התאורה תבוצע על ידי "יצרן מקורי" או "יצרן מרכיב" כמוגדמר  .11.1

, ודרישות חברת חשמל החברהשל  תונכזייה תהיה בנויה לפי הדרישות הסטנדרטיות והמעודכהמר .11.1

 מחלקת חל"ב.

יה מתאי ונבימה להתקנת חוץ, מתא IP65כזייה תהיה בגודל מתאים ומאושר, מוגנת מים המר .11.1

י בתנור מורכבת על ח מגלוון צבוע בצבע אפוקסמפו ו/א  11101פוליאסטר משוריין לפי תקן ישראל 

 יסוד בטון.

ארונות: ארון עבור מוני ח"ח, ארון עבור מרכזית התאורה. כל ארון יהיה  1-כזייה מחולקת להמר .11.1

 חלקים נפרדים עם דלתות. 1-מ

פוליאסטר יהיו  ה נות. ארואו ש"ע מאושר FGIליאסטר יהיו מתוצרת אורלייט או ענבר ופהנות ארו .11.10

 .החברהן הצבע יקבע על ידי גוו UVצבועים בצבע הגנה נגד  

 בקרה והפעלה מרחוק. הכזייה תכלול הכנות וציוד למערכת המר .11.11

 וא תכלול המרכזייה הכנות לבקר מרכזי ממוחשב וקבלים, ,לפי החלטת החברה המנהלת והמתכנן .11.11

 .Kות לפקעם  CIרק מקום שמור עבורם. הציוד יותקן בקופסאות 

 .הממונהקרוני בלבד. המיקום המדויק יקבע על ידי ום המרכזייה המסומן בתכניות  הינו עמיק .11.13

 רכזייה יבוצע בהתאם לתוכניות המצורפות למפרט.מה המבנ .11.11

בתא ח"ח תותקן הכנה . , אשר יותאם לדרישות התחזוקהתא יותקן מנעול צילינדר סטנדרט בכל .11.11

 החשמל. תא ח"ח יהיה עם גב עץ, כולל קופסת הסתעפותת למנעול תליה שיסופק על ידי חבר

שתותקן בחלק העליון בצד. בין קופסאות ההסתעפות למפסק הראשי יושחל כבל בצינור או תעלה, 

יודגש כי גם במרכזיות אשר לא יוחלפו יוחל,  הקופסה וחתך הכבל במידות לפי גודל החיבור.

 המנעול כך שיענה על דרישות החברה.  
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על ידי ברגים. הנוסח המדויק יץ חרוטים שיוצמד ללוח וודהציוד בלוחות יסומן בשלטי סנכל  .11.11

 ילוט מפורט בתוכניות ימסרו סופית בשעת בדיקת הלוח אצל היצרן.לש

 מהשטח המנוצל. 30%ן לוחות חשמל  ייקח בחשבון שמירת מקום פנוי בשיעור של יצר .11.11

ז הפוליאסטר רגמאמתים. בחלל א 11שורות מבטיחים מקסימום  1ו רק יהי CI 4קופסת  בכל .11.11

"מ יותקן בחלל ארגז מ 1*10מסגרת מתכת. פס הארקה מנחושת בחתך ל ע CIיותקנו ארגזי 

הפוליאסטר וכל מוליך ישולט במספר המעגל או מספר האלקטרודה. לאחר גמר חיבור הלוח יש 

 לבצע איזון עומסים בין הפאזות.

לים מתפרקים עשויים מחומר פנבלוח החשמל יורכב על גבי פלטת מתכת מגלוונת מאחורי  דהציו .11.11

 ארטרון עם ידיות קבועות.או  K.M דגם CIד או חילופין בקופסאות מבוד

, יצרנים שנידר, מרלן 10111אמפר מגושרים בהתאם לת"י נ-קילו 10תים יהיו לזרם קצר המאמ  .11.10

לפס הצבירה לפי  תורהגנה על המגעים נגד נגיעת יד. כל מא"מת יחובר ישיעם  ,ABB.ג'רלן או

מ"מ ופסי אפס  11התחתון. מהדקים לחוט  -ם בחלק קיהדהעומס, והיציאות יהיו מחוברות למ

מ"מ המהדקים בחלק התחתון יהיו עם הפרדה פיזית בין המעגלים  31-מ"מ, ו 11קה לחוטים רוהא

 יק, סימנס.נמכ,   טלAC3 , B.B.C -כולל סימונים. מגען ראשי בלוח בגודל לפי תכנית  באמפרים ב

דגם  בעומס. מפז' בורר פיקוד יהיה במצבים הנ"ל, מדעומקצר מגען יהיה מאותו סוג יצרן המפז'  .11.11

פקט עם ידית מצמד ידני: מופסק, הפעלה דרך בקר אנרגיה, תא פוטו אלקטרי פלוס שעון במקביל, 

 דגם DS053שעות כדוגמת גרסיליין, תא פוטו אלקטרי  110 -שעון שבת עם רזרבה מכנית ל

ראשי בחוסר אפס בכניסה מח"ח, פס ה סקגרסיליין עם עינית, ממסר חוסר מתח להפסקת המפ

רת הלוח כולל הבטחה ומ"ז וח"ק כולל אבטחה. יש . להאP.Lומנורת פלואורסנטית  דלהארקת יסו

 .B.B.Cאו  DEHNלהרכיב אבטחה נגד פריצת מתח כדוגמת  

 תוכנית להשקעה בבטון כולל הכנה בלוחות החשמל.ה יקת מסגרת ממתכת לפאספ .11.11

 ( , או מסד מקורי מפוליאסטר משוריין שיעוגן לקרקע.30-ד בטון )ביה תותקן על יסויהמרכז .11.13

 פי ההנחיות שלהלן: המרכזייה יש לפעול עלע צובבי .11.11

פעול על פי ההערות והעדכונים מסומנים על גבי תכנית חשמל של הלוח אשר תוגש  על יש ל .11.11.1

 .הממונהלאישור   הספקידי 

צעו  אך ורק  יבו  CIסטר ובקופסאות החיזוקים של הציוד והאביזרים בארגזים מפוליאכל  .11.11.1

 דשים בארגזים ובקופסאות.חם ריבהכנות אורגינליות, אסור לקדוח חו

 .CIך תא צרכן יותקן פח עבודה להתקנת מבנה קופסאות בתו .11.11.3

 ות  ללא גישור לפי המסומן בתכנית.שלמ CIקופסאות  3צבירה יהיו באורך  פסי .11.11.1

 .הממונהש לתאם עם י משקוף יכלפ CIה התקנת מבנה קופסאות גוב .11.11.1

 בודדים. מ לשנייה יהיו עם ראשים אחת CIאות סגים לחיזוק קופהבר .11.11.1

 מבנה חזק ויציב. ת החיזוקים הנ"ל תהיה לפי הדרישות של היצרן כדי להבטיחכמו .11.11.1

 חיזוקים.  10 - 11יבוצע על ידי   לפח CIור מבנה חיב .11.11.1

 הציוד יותקן על מסילות ויהיה מודולרי.כל  .11.11.1
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 וגבה עד לקלפות.וד המודולרי יהצי .11.11.10

 .CIי חיווט יונחו מתחת לפח העבודה של קופסאות חוט .11.11.11

 ו אטומות.יהי CIציאות והכניסות של כבלים למבנה קופסאות כל הי .11.11.11

מ"מ. חורים  1י בעובי עד גומ - 1CIרך כך יש להניח בין פלנצ'ים ובין תחתית קופסאות לצו .11.11.13

ים נוריש להתקין אנטיג קוטר הכבלים עבור מוליכים אחריםלבפלנצ'ים יהיו בהתאם 

 .הממונהבגודל המתאים.  ביצוע יש לתאם עם 

מעגל יחובר ישירות לפסי צבירה. לא יהיו גשרים בין מאמ"תים של מעגלים  כל"ת במאמ .11.11.11

 שונים.

 תך.חי הורדה בבל –חוטים יהיה בהתאם לזרם מאמ"תים לפי חוק החשמל  חתך .11.11.11

הכבלים  לש הבטיח כניסה ישירהקים לחיבור כבלים יותקנו ממול הכניסות כדי למהד .11.11.11

 למהדקים.

ס"מ בתוך קופסאות מהדקים כדי  11מק של ובע CIלבדוק צורך בקופסאות  הספקעל  .11.11.11

 להבטיח מרחק מתאים בין התחתית של קופסת המהדקים לפס "אפס" בתוך הקופסא,

 ה נוחה  של הכבלים.רעבור העב

 תופיל חיזוק להרכבך פרבתו A 250לץ להתקין בקופסת המהדקים פסי צבירה מומ .11.11.11

הדרוש כדי להבטיח מרחקים ך "ארקה" על רגליות מבודדות באור-הדקים ופסי "אפס" ומ

ה תכנית של הלוח עם רא –הדרושים למעבר חופשי וחיבור נח של מוליכים למהדקי כניסה 

  ועדכונים. תהערו

 "ארקה" יחובר לבורג נפרד. -" ו0מוליך "כל  .11.11.11

 עם הערות ועדכונים. חוה תכנית של הלרא –"ארקה"  -" ו0ורים לפסי "חיב .11.11.10

 תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים. ראה - CIנת ציוד בתוך קופסאות התק .11.11.11

 נת מאמ"תים במסילות  תהיה יציבה עם סטופרים בודדים.התק .11.11.11

מגושרים.  יש למקם לא  A10X1מאמ"תים  1לטי ברק יש לבצע אבטחה על ידי לקו .11.11.13

מקם פסי צבירה ולבצע  ל שאם יבהת -3CIפסת מאמ"תים, הנ"ל בחלק עליון של קו

 מחיצה.

 וח ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים. הלנת גוף תאורה בתוך התק .11.11.11

 תאורה יותקן מעל חזית הלוח. גוף .11.11.11

מ' בין  1.1פוטוצל תותקן בחור בארון, עם גגון למניעת אור ישיר, יש להכין כבל באורך  עין .11.11.11

 .הממונההכבל הנ"ל יש לתאם עם  תאינטיגרון עבור יצמהדקים לעין פוטוצל. מיקום של א

"ופס 0להמשיך פס "( יש 31X1קו הזנה ) ל" ו "ארקה" ש0" פסר חיבור גידים של עבו .11.11.11

מ"מ בכל פס לחיבור גידים קוטר  1ברגים בקוטר  1ונה ולבצע תחת CI"ארקה" לקופסא 

 מ"מ על ידי נעל כבל. 31

 מ"מ לפחות. 10 רטוש לבצע בחוטים בק" ובין פסי "הארקה" י0ים בין פסי "גשר .11.11.11

 ארקה מחוץ לקופסאות. ופס  CIך קופסאות תולבצע שני גשרים בין פסי "ארקה" ביש  .11.11.11
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גים עם אומים בבר CIטות של מ"ז "פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסים קופסאות רוז .11.11.30

 ולא בברגי פח.

  CIופסאות יהיו נעילות במצמדים של מ"ז "פקט" במצב "מחובר". פתיחת מכסה קלא  .11.11.31

 כל המצבים של מ"ז "פקט".ב רפשתתא

חוזקים היטב במכסים ללא ברגי מתכת. נוסח שלטים  מ טים יהיו שלטי "סנדביץ"השל .11.11.31

 ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים. סימון על הציוד יבוצע בטוש בלתי נמחק.

 ה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים.רא –לי מהדקים סרג .11.11.33

 חזקה בטיחותית של הלוח.א חטיבדרושים כדי להו כיסויים היהי .11.11.31

 של הלוח עם הערות ועדכונים. יתה תכנרא –ות כוח ופיקוד סכמ .11.11.31

 ה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים.רא –ד בלוח ציו .11.11.31

מ"מ וכן לבצע  1ידי חוט קוטר על   CIלבצע גשרים בין כל פחי העבודה של קופסאות יש  .11.11.31

 ופח הארקה .  ח העבודה של הלוחפשני גשרים בין 

 .IP – 11 -עם דלתות יהיה בדרגת אטימות לא פחות מ וןאר .11.11.31

 הזמין את הארגזים עם מעצורי הדלת ולדאוג לבידודם על ידי החומר המתאים. ל יש .11.11.31

 מערכת מניה .11.11

  01.01.11.1סעיף מערכת המניה תתאים לדרישות המפרט .11.11.1

 " או ש"ע מאושר 133EM- "SATECמערכת המניה תהיה מסוג  .11.11.1

 כלול את הפרטים הבאים:המונה י .11.11.3

 .רמת איכות חשמל בסיסית 

 .מניית אנרגיה + תעו"ז 

 .אגירת נתונים +יומן אירועים 

 .שעון זמן אמיתי 

 .סוללת גיבוי 

 1  ,כניסות דיגיטליות , יציאת ממסר , ומדידת הרמוניות 

  : תקשורתIR    111)אינפרא אדום(  או-RS 

 (:01מפרט טכני  01.01.13.01שעון פיקוד ) .11.11

ון מסוג אסטרונומי המאפשר להפסיק ולחבר את מעגלי התאורה בזמנים קבועים  שע .11.11.1

 מראש ועל פי עונות השנה.

 ןשעון זה יכלול זמן אמת, תוכנה מובנית פנימית לצורך חישוב זמני כיבוי והדלקה באופ .11.11.1

 אוטומטי בהתאם לתאריכים ועונות השנה.

 .החברהאפשרות למיתוג ושליטה על השעון בידי  .11.11.3

 לאפשרות ניתוק וחיבור ללא תלות בשעון.   A10X1מפסק   .11.11.1

 ניסוי תאורה: .10

בהצעתו במכרז, כמו  והתאורה שהוצע גופיעל כל אחד מהמציעים להיות ערוך להתקנה מידית של  .10.1

במהלך האימות )למען הסר ספק מובהר, כי אין  ברחוב שייקבעלהעבירם  כיםלהיות ערו הםכן עלי
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רוש את העברת רכיבי התאורה החדשים בין דל כליתחברה כלהבהוראה זו כדי לחייב את 

 העמודים במהלך האימות(.

"( לגופים העתידים להיות מותקנים הליך האימותיבצע את ניסוי התאורה )להלן: "הזוכה הספק  .10.1

, לפי הדגמים המוצעים על ידו וכן לפי העיר אילתבמסגרת מכרז זה, על עמודים קיימים בתחומי 

ע"י הממונה, וזאת לפי דרישות הממונה בכתב הכמויות/הגופים שאושרו  הדגמים המצויינים בכתב

ידו –רכיבי התאורה המוצעים על  את התקנתלסיים  ובאישורו. יודגש כי הספק הזוכה ידרש

 על זכיתו. חברה כלכליתההאימות עד שבועיים מיום קבלת הודעת הליך במסגרת 

 ויתקין את הגופים כפי שיידרש. החברה הכלכליתברחוב שיבחר ע"י הספק הזוכה יבצע את הניסוי  .10.3

במהלך הליך האימות, בין היתר, את בדיקה רמות התאורה המתקבלות  תבחן החברה הכלכלית .10.1

את אחוז החסכון בפועל של הצעת תתקף כן ומהגופים השונים, רמות הסינוור, איכות התאורה, 

, כפי שימדד בכל כון בפועלהמציע אשר הצעתו דורגה במקום הראשון ותוודא כי אחוז החס

לפחות(.  11%במכרז זה )והנדרשות עומד בדרישות החסכון המפורטות  המרכזיות הרלוונטיות, 

מאחוז החיסכון ( 1%) אחוז מחמישהאחוז החיסכון הנמדד בפועל יהיה נמוך ביותר ככל ש

 לכליתהחברה הכתהא  -והנדרש במכרז זה  הטכנולוגי הממוצע עליו התחייב הזוכה בהצעתו

 .את הצעת הספק הזוכהרשאית לפסול 

שמורה  ,הבבדיקות הנדרשות ונפסלעמדה אימות, לא הליך הב פהשהשתת ,מציעככל שהצעת  .10.1

במידה . מקום השניל הגיעהאשר  הבא,מציע להצעת האימות הליך  לבצעהזכות  לחברה הכלכלית

צעת אימות את היך ההללהוסיף ל החברה הכלכליתתוכל , אימותהליך הבההצעות י תויפסלו ש

 מקום השלישי.המציע אשר הגיעה ל

מודגש בזאת כי כל העלות הכרוכה בהובלת והתקנת גופי התאורה, לרבות עלות הגופים, הנורות,  .10.1

הובלתם אל האתר ובחזרה למחסני הספק, ככל שהספק יידרש להחזירם למחסניו, עלות 

באחריות ספק גופי התאורה בלבד.  ההתיאומים והבדיקות וכן כל נזק שיגרם לגופים אלו, הינ

אינה מחויבת ברכישת הדוגמאות או בכיסוי כל נזק שיגרם להם בזמן הניסוי או  החברה הכלכלית

 בכיסוי כל עלות נוספת שתגרם לספק הגופים לרבות עלות שעת עבודה של נציגיו.

ה תחול על האחריות לתיאום לוחות הזמנים לביצוע ניסוי התאורה ומועדי האספקה עם הממונ .10.1

 הספק.

 "  אחזקת מלאים" .11

, הממונההספק הזוכה להחזיק במלאי חלקי חילוף מקוריים או שווי ערך מאושרים ע"י  לע .11.1

", דרייברים וכל ציוד LED Stripשיאפשרו אחזקה שוטפת של המערכת וגופי התאורה כגון: "

הותקנה העזר להפעלת הנורות. כמות המלאי תהיה בהתאם לגודל, סוג הפנס והכמות ש

 בשטח, ותספיק לתקופת ההתקשרות והאחריות.

יודגש כי איכות החלפים במלאי או החלפים שירכשו מספקים שונים במהלך תקופת  .11.1

ההתקשרות והאחריות הינה באחריותו הבלעדית של הספק. על הספק להחליף כל חלק בחלק 

 .הממונהמקורי או שווה ערך, מאושר בכתב ע"י 

 שעות. (11) שבעים ושתיים מלאי, על הספק להשיגו בתוךככל שציוד כלשהו יחסר ב .11.3

 ביצועערבות  .11
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 הממונהע"י בכתב להבטחת התחייבויותיו, יעביר הספק הזוכה עם סיום העבודות ואישור תקינותן 

הקבוע בגובה בסך, בנוסח ו"(, ביצועערבות ובמעמד הגשת החשבון הסופי ערבות בנקאית )להלן: "

 ( יום לאחר תום תקופת האחריות.10) תשעיםשתהא בתוקף להסכם ההתקשרות,  1נספח ב

 


