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 חתימה וחותמת הקבלן:_______________

 
 מפרט טכני - 2מסמך ג

ות לייצור לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולארי 14/2017מ/מכרז מספר 
 לטאית במבני ציבור באילתחשמל בטכנולוגיה פוטוו

 
  והגדרות קיצורים .1

 חברת החשמל לישראל. –"חח"י" 

 הרשות לשירותים ציבוריים חשמל –"רשות החשמל" 

וולטאית בשיטת -נאי האסדרה ליצור חשמל באמצעות מתקנים סולאריים בטכנולוגיה פוטות –"האסדרה" 

 נטו" כפי שפורסם בהחלטות רשות החשמל ופורסמו באתר האינטרנט של רשות החשמל.-"מונה

 ,ממירים, מודולים לרבות, רכיביה כל על פוטוולטאי בטכנולוגית חשמל ליצור סולארית מערכת - "המערכת"

 .ב"וכיו כבילה, קונסטרוקציה, צנרת, חשמל לוח, מונה

, ההיתרים כל קבלת וכן המערכת של והתחזוקה האחריות, ההתקנה, האספקה, התכנון עבודות –" העבודות"

, האישורים , החשמל חברת מול המכסה  , ההקצאות  פ"ע הנדרשים וההרשאות הסיווגים  והדין ההסדרה  

  זה.  במפרט כמפורט והכל המערכת ותפעול הקמה לצורך נוספים ומגופים מהרשויות

 .הקונסטרוקציה או הממירים או הפוטוולטאיים המודולים יצרן - "יצרן"

  ושירותי אחריות בגינה והמעניק המערכת מפעיל, המערכת מקים, המערכת מתכנן, המערכת ספק  -"ספק"

 .תחזוקה

 .ישראלי תקן - "י"ת"

AmpereA=   

AC=  Alternating Current 

Air MassAM=   
centimeterCM=   

Direct CurrentDC=   
HertzHz=   

International Electricity CommitteeIEC=   
kilo-Watt-peakkWp =  
kilo-Watt-hourkWh =   

KilogramKg=   

Mega-Watt-hourMWh =  
Mega-Watt-peakMWp=   

meterm =  
millimetermm =  

meter per secondm/s =  
Photo VoltaicPV =  

Standard Test Condition (1,000W/m2, 25°C, AM 1.5STC = ( 
V = Volt 
WattW =  

  כללי .1
התקנה, אספקה, , רכשתכנון,  לעבודות מתייחס זה מפרט .1.1  וכן המערכת של ותחזוקה חיבור

את מפרט  המכרז. פרסום במועד שידועים זו, כפי מערכת הקמת לצורך הנדרשים ההיתרים  
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 חתימה וחותמת הקבלן:_______________

 זה מפרט של ודגשיו הנחיותיוהוראותיו,  המכרז.  ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה זה מפרט .1.1

 מחייבים את המציע.

המציע יציע את המערכת המקסימאלית לגודל כל אחד מהגגות. חכ"א שומרת לעצמה את  .1.1

הזכות להוריד או להוסיף גגות בהתאם למגבלות הנדסיות, קונסטרוקטיביות, דקורטיביות 

 וכפוף לתקציב. 

( להצגת צפי תפוקות PV SYSTסיס )-על הספק לספק כחלק ממסמכי המכרז סימולצית פיוי .1.1

 הכדאיות הכלכלית.החשמל ו

על הספק לספק ניתוח תפוקות שעתי לפי תעו"ז מתח נמוך או לפי חיבור לא תעו"ז מתח  .1.1

 נמוך לכל אחד מהגגות.

על המציע לתת את הדעת ולמלא אחר הוראות מחלקת ההנדסה בעירייה הכוללות את כל  .1.1

 האישורים לצורך הוצאת ההיתר, הצהרות המהנדס והכל בהתאם לתנאי המכרז.

 ים שנתי בניכוי הוצאות תחזוקה לכל אחד מהגגות המוצעיםתזר .1.1

מחיר הנה מחיר פאוואשלי סופי כולל חיבור המערכת לחח"י וכל הדרוש באופן ההצעת  .1.1

 .שנה. 10למשך  מושלם לצורך הפעלה של המערכת

כולל התקנה של מונים  המערכת תכלול חיבור סלולארי לקריאה של הממירים והמונים .1.1

 חשמל הראשי של המבנה.קו הזנת הלרציפים לחיבור 

  האתר .2
 ציבור של הלקוח.ה יעל מבנ יבוצעו המערכת הקמת עבודות .1.1

 באתר הלקוח עבודות ביצוע בעת הנהוגים העבודה נהלי בכל לעמוד ידרשו ועובדיו הספק .1.1

עובדים,  העסקת נהליבטיחות,  וממוני עבודה מנהלי העסקת ביטחון, נהלי נהלי לרבות

 כמפורט וכדומה, והכל ציוד והעמסת פריקה  נהליציוד,  ואחסנת לשמירה בנוגע נהלים

 .המכרז במסמכי

במערכת הקשורות עבודות לצורך .1.1 והימים לביצוע יקבעו מול מנהל הפרויקט  העבודה , שעות

 בהתאם לאופי הפעילות במבנה.

 ההתקנה( אזור) הגג נתוני .3
ה' לנתונים שבמסמך בהתאם ברחבי אילת מבני הציבור  גג על תהיה המערכת נתהתק .1.1

 ."(הגג" להלן) למכרז זה

 לבצע יורשה הזוכה הספק, ולכן ההתקנה באזורי הגג כניותת קיימות לא עירייהה ברשות .1.1

 באישור העירייה.  הגגות של מדידה

 סיור במהלך פ"בע ימסרו הקיימים האטומים לרבות, השונות שכבותיו לע הגג מבנה תיאור .1.1

 .הקבלנים

 והמדידות הסקריםאישורי קונסטרוקטור, , הבדיקות כל את לבצע הזוכה הספק באחריות .1.1

 על המערכת התקנת, המערכת רכיבי רכש, המכסה  קבלת, רישוי, תכנון לצורך הנדרשים

 אלמנטים של בחשבון לקיחה של העירייה. זאת, תוך החשמל למערכות וחיבורה הגג שטח
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 של לחיבורה  עד החשמל כבילת להובלת שיידרש התוואי, החשמל לוחות, הגג על קיימים

  המבנה. של החשמל למערכות המערכת

 כלשהו לנזק לגרום ומבלי והאיטום הבידוד שכבות את לחדור מבלי הגג על תותקן המערכת .1.1

שימוש בה לעשות או הקיימת לתשתית כולל כל האישורים הנדרשים להקמה ותפעול  .

 שנה. 10למשך 

של שטח הגג במבט על כולל נתונים של  תצלומים הקבלנים סיור במהלך העירייה תעביר .1.1

 יבורח את לקלוט והמתוכננים כיום הקיימים  החשמל לוחות השטח נטו האפשרי כולל מיקום

 ובהתאם המערכת שההתקנה כך הצעתו את להגיש הספק על  בהתאם תהיה הסופית  

  תהיה המזמינההמזמינה.  לאישור ובכפוףהניתן,  החשמל כלל לוחות ולמיקום למיפוי

 ידי-על המוצע המערכת לתכנון בהתאם הקיימים החשמל לוחות מיקום את לשנות רשאית

     הזוכה.               הספק

 עם יחד. מותקנת המערכת עליו המבנה של הראשי החשמל ללוח יחובר מהגגות אחד כל .1.1

 אחד כל נתוני את לראות יהיה שניתן כך הבקרה תבוצע במערכת הנתונים תצוגת, זאת

 יתווא התכנון אישור  בשלב הזוכה לספק תאפשר . המזמינהכוללת בצורה וגם בנפרד הגגות

 לאשרו. מתחייבת אינה אך חלופי

ככל שיבחרו גגות עם מערכות סולאריות מאסדרות ישנות על הקבלן ליצור הפרדה פיסית בין  .1.1

המערכת במונה נטו נשוא מכרז זה לבין המערכות הישנות בהתאם להנחיית חברת 

 החשמל.

  ההתקשרות שיטת .4
" וביצוע תכנון"ל עבודות הזמנת שיטתב תיעשה זה הליך נשוא המערכת להקמת ההתקשרות .1.1

 הנדרשות הפעולות לכל אחראי יהיה הספק זו במסגרת כאשר( FULL TURN KEYא )מל

המערכת  רישוי, המערכת תכנון לצורך  היתר וקבלת בניה להיתר בקשה הגשת לרבות, 

מחברת המכסה קבלת הבניה, , החשמל    , המערכת רכיבי רכש  , התקנתה   תבדיקו ביצוע

ותחזוקת, מרכיביה על המערכת ומסירת קבלה המערכת.  על אחריות לרבות המערכת    

, ההיתרים כל השגת גם תכלול כמפורט הנדרשות העבודות לביצוע הספק אחריות .1.1

 ביצוע לצורך והדין ההסדרה פ"ע הנדרשים וההרשאות הסיווגים, ההקצאות, האישורים

 .והשלמתן העבודות

  העבודה תכולת .5
 כלל את, המכרז מסמכיבהצעת המציע שב המפורטת התמורה כנגד, יבצע הזוכה הספק .1.1

 לרבות המזמינה של החשמל לרשת וחיבורה המערכת הקמת לצורך הנדרשות העבודות

 האנרגיה, המים משרדהמזמינה, : ובהם השונים מהגופים הנדרשים האישורים כל קבלת

 שיידרש אחר גוף וכל החשמל רשות י,"חח, הסביבה להגנת המשרד, והתשתיות הלאומיות

 .התקינה פעולתה לצורך מזמינהל ומסירתה המערכת הקמת ביום דין פי-על
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 תהפעולו ביצוע את גם תכלולנה הספק עבודותלעיל,  האמור מכלליות לגרוע מבלי .1.1

 להלן: המפורטות

 להקמת הקשורים המסמכים כל של מטעמה מי או המזמינה ידי על לאישור הדרוש כל הכנת .1.1.1

 המערכת לחיבור בקשהלמערכת,  בניה היתר למתן בקשה לרבותהמערכת ובהפעלתה, 

 לרשת ערכתהמ חיבורהמערכת,  רישוי לצורך תידרש שהכנתואחר  מסמך וכל י"חח לרשת

 המערכת.  והפעלת ההקמה שלב לאחר החשמל

 הכולל:חוק,  פ"ע המורשה הגורם י"ע המערכת של מפורט הנדסי תכנון הכנת .1.1.1

 למערכות חיבורה ואופן בשטח הפיזי מיקומה את שתציג המערכת פריסת תוכנית 

 המבנה. של הקיימות

 , כגון: המודוליםהמערכת,  מרכיבי לכלל התייחסות תכלול המערכת מיקום תוכנית

צנרת,  של מעבריםהראשי,  החשמל לוחהמונה, הממירים, הנושאת,   הקונסטרוקציה

ב"כיוצ כבילה יוצבו . הממרים  בהתאם לתקן. מאוכלסים מחדרים בטוח במרחק  

 .המונה של המערכת יותקן בצמוד עד כמה שניתן למונה הצריכה 

 החשמל ללוח לחיבורה הנדרשת מהכבילה חלק למעט) המערכת מרכיבי כל כי יודגש 

 מהנדס של אישור להציג יהיה נידרש כאשר המזמינה ותגג על המזמינה( יימצאו של

אלקטרומגנטית.  קרינה לפליטת הסביבה להגנת  רדהמש בהמלצות עומד התכנון לפיו

 יש המזמינה י"ע המערכת של  קבלה לאישור וכתנאי המערכת הפעלת לאחרכן,  כמו

 הקרינה  מדידות ביצוע לצורך הסביבה להגנת המשרד י"ע המאושר בודק לזמן

 המשרד. להמלצות בהתאם ואישורן האלקטרומגנטית

 המזמינה.  של החשמל ללוחות וחיבורה המערכת של קוויות-חד חשמליות סכמות

 כבלי חתכיוהספקם,  הממירים מספרוהספקם,  המודולים מספר  את תכלולנה הסכמות

DC ה  -  AC –וה  ואמצעי  המנתקים  המתוכננים,  ב"וכיוצ הארקה ההגנה, תוכנית

 חשמל מהנדס י"ע וחתומים מאושרים . 

 הרוחות משטרהקיימים,  הגגות קונסטרוקציות בסיס על המערכת של וזקח חישובי 

 ב."וכיוצ  באילת השורר

 . מודגש(הקיימת האיטום ושיטת לסוג בהתאמה) הקונסטרוקציה של ואיטום עיגון פרטי 

תורשה לא כי פגיעה באיטום הקיים והמערכת תורכב בצורה כזו שתמזער כל נזק   

 אפשרי.

 בגגות ככל שישנן. הקיימות והבידוד האיטום בתשתיותתור ותיעוד של פגיעות אי 

 הצריכה נתוני הצגת לרבות ולמערכת העירונית המבנה בקרת למערכת התחברות 

 בהמשך. שיפורט  וכפי לד מסך ג"ע גרפי באופןוהייצור 

 מרחוק דרך האינטרנט  המערכת תכלול חיבור סלולארי לקריאה של המונים והממירים

 )בענן(.
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 קורוזיה. מפני הקונסטרוקציה להגנת פתרון 

 מהנדס י"ע החתומים וחישובים סטטיות סכמות לרבות מפורטת בצורה יוגש התכנון 

 מתן כי מובהר זה, לענייןהמערכת.  הזמנת טרם המזמינה לאישור  קונסטרוקציה

 וביצוע תכנון לגבי הספק מאחריות יגרע לאור כאמ מטעמה מי או המזמינה י"ע האישור

 ביצוע".-תכנון" הינה ההתקשרות שיטת וכי המערכת

 המערכת. להקמת הנדרש הציוד כל אספקת .1.1

 סימון ושילוט בהתאם לדרישות חברת החשמל .1.1

 יהיה והספק ממנה חלקים או המערכת לאחסון מקומות קיימים לא למזמינה כי יודגש .1.1

 ולהתקנתו. ידו על המובא הבלעדי לציוד האחראי

 של החשמל לוחות חיבור לרבותהמערכת,  הקמת לצורך הנדרשות העבודות כל ביצוע .1.1

 יובא והתוואי הבניין. התכנון בתוך המתקן של החשמל ללוחות המבנה  גג על המערכת

-על העבודות על פיקוח צעלב הזכות את לעצמה המזמינה שומרת כאשר המזמינה לאישור

 הספק. י"ע שיבוצע לפיקוח בנוסף חיצוני גורם ידי

 אסתטי מראה על ישמורובחזיתו,  במבנה יפגע שלא כך יהיה המערכת חיבור של התוואי .1.1

 החשמל תשתיות פריסת את להתאים יהיה נדרש כי מודגשהעבודות.  תחילת  טרם ויאושר

גגות,  מספר גבי על המודולים לפריסת גם ובהתאם במבנה החשמל  לוחות למספר ולחברן

 למציעים שתועבר וההדמיה מזמינהה אישורהקבלנים, סיור  במהלך למוצג בכפוף וזאת

 בסיור.

בסעיפים  כמפורטוקבלה,  מסירה בדיקות וביצוע המקצועיים והגורמים המזמינה עם תיאום .1.1

 סכם, מסמך ג' למכרז.הרלוונטים לה

 מתקן( וספרי AS MADEתוכניות ) שהותקנה כפי המערכת של ומפורט מלא תיעוד מסירת .1.1

בסעיפים הרלוונטים  כמפורט לתנאים בהתאם למערכת תחזוקה ושירותי אחריות מתן .1.10

 . להסכם, מסמך ג' למכרז

  .מזמינהה באתר העבודות לביצוע הדרושים והאמצעים הכליםהמכשירים, הציוד,  כל אספקת .1.11

 לצורך דין פי ועל האסדרה תנאי פי על הנדרשים המקצוע בעלי כל של הספק י"ע העסקה .1.11

כלכלנים, , קונסטרוקטורים, חשמל מהנדסי לרבות  העבודות ביצוע עבודה,  יועצים, מנהלי

שרטטים,  בודקים  מהנדסים החשמל,  למתקני מודדים, שמאים,  טיחות, ב יועצי   סוקרים

 ב. "וכיו הביטוח חברות מטעם

 .מורשה לאתר מהאתר, והבלאי הפסולת כל פינוי .1.11

העתקים חתומים  1עם סיום העבודות ולאחר קבלת העבודה על ידי המזמינה יספק הספק  .1.11

כולל אחראיות מקוריות  של תיק מתקן הכולל את כל התוכניות, שרטוטים, חישובים וכיוב'

 של יצרני הרכיבים השונים במערכת.
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 חתימה וחותמת הקבלן:_______________

 המערכת מאפייני .6
 הספק נקוב

 לפאנל
250Wp  לפחות 

טכנולוגיה של 
 המודול

כולל הצהרת יצרן על כך שהפאנלים הנם מסוג  mono( Crystallineגבישית )

ANTI PID 
 11%תהיה לפחות  STCהנצילות בתנאי  נצילות המודולים

מקדם ירידת 
הטמפרטורה 

 להספק המודול

 -C°/0.48% -מקדם ירידת הטמפרטורה להספק המודול יהיה גדול או שווה ל

 (.-C°/0.45%)כלומר, שלילי פחות, למשל 

 
התאמת הממיר 
והמודול לדרישות 

 חח"י

לפי הרשימה באתר של חח"י. ניתן להציע רק ממיר ומודול המופיע ברשימה 
 ביום הגשת ההצעה.

י הדרכות למתקינ
 הממיר

על הספק להגיש במסגרת הצעתו אישור של יצרן הממירים על הדרכות שנעשו 
 לצוותי המתקינים מטעמו.

 11%לא תפחת מ  IEC61683נצילותו של הממיר בהתאם להגדרות תקן  נצילות הממיר

IP או בצמוד לקיר המבנה לפי החלטת  נציג  על הממירים להיות מותקנים על הגג

 IP11ולעמוד ב  OUTDOORלהיות מותאמים להתקנת  ולכן עליהם החברה

הממירים יהיו בתוך כלוב ממירים עם מפתח מאסטר שיהיה ברשות  לפחות.
הנציג של העירייה ועותק בידי חברת התחזוקה. הכלוב ממירים יהיה מוצל כך 

 שבכל שעות היום יהיה צל על הממירים.

חיבור למערכת 
 בקרה

אפשרו חיבור בעתיד למערכת בקרת אנרגיה נתוני מערכת ייצור האנרגיה י

( המודם יהיה מחובר GPRSעירונית על ידי שימוש בתקשורת סלולארית )מודם 

 11למונה אנרגיה של סייטק או שו"ע מאושר אשר ידגום את ייצור האנרגיה כל 
דקות לכל היותר. המונה יורכב על ארון החשמל בהתאם לתקן חח"י ולחוקים 

 הרלוונטים.

 מערכת הבקרה כלולה במחיר המערכת לכל חייה ותציג את החיוואים הבאים: הבקרה מערכת

 KWהספק רגעי של כל ממיר ב

 סך האנרגיה שיוצרה בחתך יומי, שבועי, חודשי ושנתי
 החיסכון הכספי בשקלים

 W/M2קרינה סולארית רגעית ב 

 KGתחמוצת הפחמן ב -חיסכון של דו

 טמפרטורה של המודולים 
 ביבהטמפרטורת ס

 M/Sמהירות רוח ב 

 שעה ותאריך
 טקסט חופשי

 סמל העיר

 PDFאפשרות להורדת הדו"חות בפורמט של אקסל, וורד או 

מערכת הבקרה תציג התרעות בזמן אמת והתרעות אלו יישלחו גם בסמס  התרעות
ובמייל ללא הגבלה למספר הנמענים אצל המזמינה לבחירתה. ההתרעות 

 המינימאליות יכללו את המידע הבא:
 אי הזרמת זרם

 תקלת ממיר
 טמפרטורת יתר של רכיבי המערכת

 30mAזרם זליגה לאדמה הגבוה מ 

 PDFהנתונים על ההתרעות לדוח באקסל או וורד או ניתן יהיה להוריד את כל 

בכל שלב בחיי המערכת ניתן יהיה לחבר מערכת אגירה חשמלית. הממיר  אגירה
הסולארי יוכל לשמש גם כממיר למערכת האגירה במקביל למערכת הסולארית 

(DC-oupled Storage System) 
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 חתימה וחותמת הקבלן:_______________

לל המערכות כולל ביחס לכשנים  10לפחות  לתקופה של אחריות מלאה אחריות 
הינה פאנלים, ממירים, קונסטרוקציה וכל מערכת או תשתית אחרת. האחריות 

להוראות מסמך ג' )המפרט הטכני(. מובהר, כי  ובהתאםלרבות לחלפים 
אחריות בלבד, מציע יהיה רשאי ביחס ל יםלחילופין ביחס לאחריות לממיר

שנים  10ות של בעת הגשת הצעתו למכרז, התחייבות לאחרילממירים לצרף 
והתחייבות נוספת מטעמו שתצורף בעת הגשת המכרז לממיר שיותקן 

שנים  10שנים ומתן התחייבות לאחריות של  10להחלפת הממיר בחלוף 
כאמור לעיל, יספק המציע הזוכה  בנוסף (.לממיר שיותקן )במקום זה שהוחלף

אה שנים ממועד מסירתה המל 10שירותי תחזוקה שוטפת למשך תקופה של 
 של המערכת שתותקן על ידו) שנה ראשונה על חשבון המציע הזוכה(.

 

  
 

  קונסטרוקציה .7
 .בלבדבאישור נציג המזמינה בכתב  סטטית תהיה המודולים מותקנים עליה הקונסטרוקציה .1.1

 קורוזיה. בפני עמידה להיות הקונסטרוקציה על .1.1

 חזקים המאפיינים את אילת. רוח משבי בפני עמידה להיות הנושאת הקונסטרוקציה על .1.1

 פגיעה או לגג חדירה כל תחייב שלא כזו תהיה המבנה לגג הקונסטרוקציה עיגון שיטת .1.1

 באמצעות כגון) הקבלנים בסיור שתוצג כפי הקיימת התשתית עלותונח  ובבידוד באיטום

 .(מתאים במשקל בטון אלמנטי הנחת

 פגיעה ותהיה במידההגג.  של באיטום פגיעה תהיה לא כי ודאלו הספק באחריותמקרה,  בכל .1.1

חשבונו,  על איטום תיקון הספק יבצעהמערכת,  מהתקנת הנובעת האתר  גג של באיטום

 שיגרם נזק בכל הגג באיטום לטפל הספק באחריות  כי יובהרהמזמינה.  של רצונה לשביעות

 כל וכי המכרז בסעיפי כמפורטריות האח תקופת בכל קיומה או המערכת של הקמתה עקב

 הספק.  י"ע תיקונו תחייב הגג במרכיבי פגיעה

 סולמות הקמת לרבותלביצועה,  הנדרשות הפעולות כל את תכלול הקונסטרוקציה עבודת .1.1

 אחרת דרך בו ואין נדרש הדבר בו מקום בכל מתאים באורךגב  הגנת כוללתקניים  טיפוס

 לגג. להגיע נוחה

 בליוויהספק,  מטעם קונסטרוקציה מהנדס בחתימת יוגשו הקונסטרוקטיביות העבודות תכנית .1.1

 ובתיאום בתכנון שינויים לבצע רשאית תהיה מזמינהה. מזמינהה לאישור סטטייםחישובים 

 .מזמינהה מטעם ומהנדס הקונסטרוקציה מזמינהה אדריכל עם

 .ל גם כלובי ממירים נגד גנבות ובטיחותהקונסטרוקציה תכלו .1.1

  המערכת הספק .8
לעצמה את הזכות שומרת ההצעה תהיה לכיסוי מקסימאלי של שטח הגג האפשרי. המזמינה  .1.1

 גודל כי, מובהרלהקטין או לשנות את גודל המערכת בהתאם לתקציב ולהיתכנות הכלכלית. 

 .נההמזמי ידי על יאושר הסופי השטח

  ותקנות תקינה .9
 אישור מכון התקנים הישראלי .1.1
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 חתימה וחותמת הקבלן:_______________

להלן,  המפורטים לאומיים ובין הישראלים ולתקנים המפרט דרישות בין סתירה של במקרה .1.1

 .התקן מדרישות מחמירות המפרט ודרישות במידה וזאת גוברותדרישות המפרט 

 בדרישות לעמוד המודולים על מודולים
 התקנים של האחרון העדכון
  הבאים

IEC 61215 Crystalline or mono 
silicon terrestrial 
photovoltaic (PV) 
modules - Design 
qualification 

 בדרישות לעמוד המודולים על מודולים
 התקנים של האחרון העדכון
 הבאים

IEC 61730 PART 2 PV Module safety 
qualification: 
Requirements testing 

 בדרישות לעמוד הממירים על ממירים
 התקנים של האחרון העדכון
 הבאים

IEC 61683 
UL1699B 
UL1741 

PV systems - Power 
conditioners - 
Procedure for 
measuring efficiency 

במידה והספק הממירים לא  מיריםמ

עליהם לעמוד  50kW יעלה על

 בתקנים הבאים

חיבור מערכות אנרגיה  1חלק  1111ת"י. 
לרשת חשמל באמצעות 
 ממירים: דרישות התקנה

במידה והספק הממירים לא  ממירים

עליהם לעמוד  50kW יעלה על

 בתקנים הבאים

חיבור מערכת אנרגיה  1חלק  1111ת"י 
אמצעות לרשת חשמל ב

ממירים: דרישות 
 לממירים

במידה והספק הממירים לא  ממירים

עליהם לעמוד  50kW יעלה על

 בתקנים הבאים

חיבור מערכות אנרגיה  1חלק  1111ת"י 
לרשת חשמל באמצעות 
ממירים: דרישות להגנת 
 רשת החשמל

בהתאם לתקנים  לפי התקן ולפי חברת החשמל הארקות
 הרלוונטים

 חיבור המערכת לרשת
 החשמל דרישות התקנה

על הקונסטרוקציה לעמוד  קונסטרוקציה
בדרישות העדכון האחרון של 

 התקנים הבאים

Eurocode 1 Action on structures 

על הקונסטרוקציה לעמוד  קונסטרוקציה
בדרישות העדכון האחרון של 

 התקנים הבאים

Eurocode 9 Design of aluminium 
structures 

הקונסטרוקציה לעמוד על  קונסטרוקציה
בדרישות העדכון האחרון של 

 התקנים הבאים

עומסים במבנים:  111ת"י 
 עומסים אופייניים

על הקונסטרוקציה לעמוד  קונסטרוקציה
בדרישות העדכון האחרון של 

 התקנים הבאים

עומסים אופייניים  111ת"י 
 בבניינים: עומס רוח

  קבלה בדיקות .11
 חוקים ולתקנות הבאות:בהתאם ל תבוצע המערכת .10.1

התקנות שהותקנו מכוחו, והנחיות משרד האנרגיה והמים  1111 -חוק החשמל התשי"ד 
 וולטאיות-להתקנת מערכות פוטו

 וולטאי-נוהל קבלת היתר משרד האנרגיה להפעלת מתקן חשמלי פוטו

 אמות מידה של הרשות לשירותים ציבוריים חשמל

 חח"יכללי 

 והתקנות שהותקנו מכוחו 1111 –חוק התכנון והבנייה התשכ"ח 
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 וולטאי-כללי המקצוע הטובים כמקובל בענף הפוטו

 
 החשמל, תזמין לרשת המערכות חיבור ולפני המערכת של והתקנתה הביצוע בתום .10.1

 זהות. אישור של חח"יו המערכת את יבדוק אשר בודק חשמלאי חשבונה, עלהמזמינה, 

 ח"דו יצביע עליו ליקוי וכל  לספק יועבר הבדיקה ח"מדו המזמינה. העתק י"ע תיקבע קהבוד

הספק. ככל שיידרש ביקור נוסף של חשמלאי בודק  ידי-על ימי עבודה 1 בתוך יתוקן הבודק

  תהיה העלות על חשבון המציע.

 להגנת המשרד ברשימות ופיעהמ בודק להזמין הספק המערכת, באחריות הפעלת לאחר .10.1

 המשרד. להמלצות בהתאם ואישורן האלקטרומגנטית הקרינה מדידותביצוע  לצורך הסביבה

 להגנת המשרד י"ע המאושר רומגנטיתטהאלק הקרינה חשמל, בודק בודק אישור מתן .10.1

 נוספים יםאישור או החשמל ורשות חשמל חברתהאנרגיה,  משרדהקונסטרוקטור,  הסביבה,

 בדרישות ולעמידתה המערכת של התקינה פעילותה לצורך תקינהדין ו/או  פ"ע שידרשו

 אישור ויהווה הספק לעבודות השלמה למתן תעודת תנאי יהווה לעיל שפורטו המקצועיות

 העבודה. לסיום המזמינה של סופי

   תחזוקה .11
התחזוקה תקופת במהלך .11.1 כמפורט מלא תחזוקתי מענה למזמינה לספק אחראי הספק היהי,    

על מצבה התקין של  לשמור כל זאת על מנת .הדרושים השירותים כל את ולבצע במפרט

 .בעיות בפתרון ולסייעתקלה  כל המערכת, לתקן

 חודשים מיום קבלת העבודה על ידי המזמינה. 11התחזוקה תהיה ללא עלות במשך  .11.1

 :הבאים השירותים את משך תקופת האחריות יספק הספקב .11.1

אחה"צ  11:00בבוקר ועד  1:00ראשון עד חמישי בין השעות  שירות בימים מוקד הפעלת .11.1.1

 לצורך מתן מענה לכל תקלה והזמנת שירות.

 ממועד שעות 11 תוך היותר לכל ולתיקונן המערכת בפעילות תקלות לאיתור מהירה היענות .11.1.1

 לסיום עד, ברציפות השירות את לתת הספק על. תקלה של קיומה לע ההודעה  מסירת

, תקין פעולה למצב המערכת והחזרת הנדרשים תיקונים השלמת, ופתרונה בבעיה הטיפול

 .זה לצורך ידיו על שננקטו הפעילויותעל  יומי דיווח תוך

 .היצרן ראותהו פ"ע מונעת תחזוקה לרבות במערכת תקופתיים וטיפולים בדיקות ביצוע .11.1.1

 חשמל אחת לשנה.בדיקות קונסטרוקציה ואישורי ביצוע בדיקות  .11.1.1

 החלפת לרבות, המערכת של התקינה פעולתה להבטחת, נדרשות ופעולות תיקונים ביצוע .11.1.1

 .תקינים ובלתי בלוייםחלקים 

 עדכון תדרים ככל שידרש. .11.1.1

 במקום והתקנתם היצרן של ומקוריים חדשים חלפים פקתואס מספק חלפים מלאי אחזקת .11.1.1

 המודלים מכמות 1% לפחות של מלאי להחזיק יחויב הספק, ובלויים פגומים שנמצאו  חלפים

 .במערכת שיותקנו מהסוגים אחד מכל ממיר אחד ולפחות
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, מרכז דוח מתן. הטיפול סיום עם, הספק מטעם הטכנאי ידי על, מפורט ביצוע דוח מתן .11.1.1

 המזמינה. בקשת ולפי שנה בתום, הטיפול ואופן הבדיקה ממצאי, הקריאותכל את המפרט

 בהפעלת הבקיאים, הסמכה בעלי עובדים ידי על תבוצע הספק ידי על המערכת תחזוקת .11.1

, ונוהל דין כל הוראת פי על יבוצעו והשירות התחזוקה. הכשרה ובעלי ובתחזוקתה  המערכת

 משרד ו/או היצרן ו/או היבואן והנחיות דרישות ו/או הרלוונטיים התקניםישות לדר בהתאם כןו

 חברת ו/או התקנים מכון ו/או העבודה על המפקח והתעסוקה ו/או המסחר התעשייה

 .דין כל לפי לכך המוסמכתת רשו כל ו/או הסביבה להגנת המשרד ו/או החשמל

 והספק ספציפית מיומנות דורשות שאינן בודותע במערכת לבצע הזכות שמורה למזמינה .11.1

 .לביצועם המידע הדרוש כל את יספק

  אחריות .12
שנים ביחס לכלל המערכות כולל פאנלים, ממירים,  10לתקופה של לפחות  אחריות מלאה .11.1

קונסטרוקציה וכל מערכת או תשתית אחרת. האחריות הינה לרבות לחלפים ובהתאם 

ג' )המפרט הטכני(. מובהר, כי לחילופין ביחס לאחריות לממירים בלבד,  להוראות מסמך

מציע יהיה רשאי ביחס לאחריות לממירים לצרף בעת הגשת הצעתו למכרז, התחייבות 

שנים לממיר שיותקן והתחייבות נוספת מטעמו שתצורף בעת הגשת  10לאחריות של 

שנים לממיר  10חריות של שנים ומתן התחייבות לא 10המכרז להחלפת הממיר בחלוף 

שיותקן )במקום זה שהוחלף(. בנוסף כאמור לעיל, יספק המציע הזוכה שירותי תחזוקה 

שנים ממועד מסירתה המלאה של המערכת שתותקן על ידו)  10שוטפת למשך תקופה של 

 שנה ראשונה על חשבון המציע הזוכה(.

 ומרכיביה: המערכת לתקינות הספק אחריות .11.1

, ממירים, המודולים לרבות) העבודות ואיכות טיב עבוריצרן  אחריות יקיענ הספק .11.1.1

 של תקופה למשך, המערכת מרכיבי וכלל הבקרה מערכת, חשמל מערכת, הקונסטרוקציה

 באחריות תלות  ללא למזמינה, המערכת מסירת ממועדלפחות  ( שנים10) יםוחמש יםעשר

 . הספק ידי על במזמינה הותקנה אשר המערכת, רכיבי יצרני

 המודולים, המערכת לרבות, של תקינה לפעולה מקיפה אחריות תהיה הספק אחריות .11.1.1

 ותקינות ושלמות קורוזיה מפני הקונסטרוקציה עמידות, והבקרה החשמל  מערכת הממירים,

 של שוטף בהספק עמידה לצורך מקובלים. כל זאת, שימוש  בתנאי המערכת מרכיבי שאר

 . רןהיצ הוראות פ"ע, המערכת

, סביר בלאי לרבות העבודה שעות, מקולקלים חלפים החלפת – כוללתהמקיפה  האחריות .11.1.1

 :כדלקמן תקינה לפעולה המערכת להחזרת  שיידרש וכל התקנה ופגמי ייצור פגמי

 לפחות הסולארים  למודולים אחריות שנות 10 .א

  לממירים אחריות שנות 10 .ב

 הקונסטרוקציה לעבודות אחריות שנות 10 .ג



- 11 - 
 

 חתימה וחותמת הקבלן:_______________

חשמל, מפסקים,  כבלים, לוחות לרבות המערכת מרכיבי לשאר אחריות שנות 10 .ד

 המזמינה בשטחהאפשר,  יבוצע, ככל תקלה . תיקון'וכו הבקרה מערכת תעלות

  בישראל הספק במעבדותהתיקון  יבוצעמתאפשר,  איננו והדבר במידהובאישורה. 

 היצרן. של המקוריים האחריות כתבי פי-על הינה המערכת בהספק לעמידה פקהס אחריות .11.1.1

 בעת נפגע האיטום בהם מקומות באותם הגג לאיטום אחריות גם תכלול הספק אחריות .11.1.1

 הגג. על המערכת של מקיומה או כתוצאה המערכת הקמת

ים עם חתימה על המפרט וההסכם המציע מאשר כי קיבל את הגג ללא נזילות וללא פגמ .11.1.1

 ושכל פגם או נזילה שיתגלו עם התקנת המערכת יתוקן על ידו.

  תחזוקה .13
בשנה או  פעמים1 לפחות שטיפתם את יכללו אשר למודולים תחזוקה שירותי יעניק הספק .11.1

ברות של לכלוך על פני טרוע חריג אשר גרם להציאחרי סופות אבק ו/או כתוצאה מא

 חשמל בדיקת לשנה אחת הספק יבצעכן,  היצרן. כמו וראותלה  בהתאם הפאנלים. טיפול

 הקונסטרוקציה תקינות מתאים. בדיקת חשמלרישיון  בעל חשמלאי י"ע המערכת לתקינות

יבוצע  מזמינהה עם מראש בתיאום  וזאת לציוד ויזואלית ובדיקה קונסטרוקציה מהנדס י"ע

 .על פי דרישה של המזמינה או עם סיום תקופת האחריות

 מסירת לאחר הראשונה השנה במשךשנים כאשר  10למשך  יינתנו התחזוקה שירותי .11.1

עלות המערכת, ללא כן, בידי . כמו  את להאריך( האופציה) הברירה זכות שמורה מזמינהה  

שנים,  1 עדכל פעם  שנה   של נוספת לתקופה התחזוקה שירותי   בכל ממנה חלק או שנה

  .בהצעתו הספק שהציע ירהמח להצעת בהתאם, פעם

לה,  הנתונה הברירה זכות את לממש האחריות, שלא שנות במהלךהמזמינה,  ותרושת ככל .11.1

 :הבאות הפעולות את לבצע, חשבונו  , עלמתחייב הספק

 התחזוקה שירותי את לבצע כיצדמזמינה ה לנציגי מעשית הדרכה להעניק .11.1.1

 בעברית היצרן הוראות את למזמינה להעביר .11.1.1

 .המערכת רכיבי לכלל. תחזוקה לביצוע באשר הכתובות היצרן הוראות על הדרכה להעניק .11.1.1

 הדבר יגרע לאלה,  הנתונה( האופציה) הברירה זכות את לממש שלא המזמינה החליטה .11.1

 .למערכת  הספק מאחריות

 לעיל ושפורטו הספק אחריות במסגרת ניתנים שאינם קוניםתי ביצוע יכללו התחזוקה שירותי .11.1

 96.במערכת נזק על ההודעה מקבלת שעות  בתוך וזאת

 ךעלויות התחזוקה כוללות בדיקה שנתית של מערכות החשמל ושל הקונסטרוקציה למש .11.1

 .תקופת האחריות
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 תיאור המערכת למילוי על ידי המציע .14
 

 מודולים:

עמידה בדרישות  ך מוצעער יחידות ערך סעיף
)למילוי על ידי 

 המזמינה(

הספק מינימאלי 
 נקוב

110 Wp   

נצילות מינימאלית 

 STCבתנאי 

11 %   

מקדם ירידת 
הטמפרטורה 
המינימאלית 

 להפסק

0.11- %/C   

 IECעמידה בתקן 
61215 

    חובה

 IECעמידה בתקן 
 1חלק  61730

    חובה

 
 

 הגיש אסמכתא.הערות/יש ל נתון יחידות סעיף

   מ"מ אורך המודול 

   מ"מ רוחב המודול

   מ"מ עומק המודול

   ק"ג משקל המודול

   וואט הספק המודול

   אחוז STCנצילות המודול בתנאי 

מקדם ירידת ההספק כתלות 
 בטמפרטורה

אחוז לטמפ' 
 )מעלות צלזיוס(

  

   אחוז לשנה מקדם ירידת ההספק עם השנים

    שם היצרן

    ארץ ייצור המודול

 
 
 

 ממירים .15
עמידה בדרישות )למילוי  ערך נדרש ערך מוצע סעיף

 על ידי המזמינה(

  חובה  התאמה לדרישות חח"י

  חובה  אישור ביצוע הדרכות

  11% % נצילות מינ'

  חובה  אישור הפצה

  חובה  IEC 61683עמידה בתקן 

  חובה  1111עמידה בת"י 

    UL1741ת עמידה בתקן בטיחו

    UL1699Bעמידה בתקן  
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 הערות/יש להגיש אסמכתא. נתון יחידות סעיף

   (Wואט ) הספק כניסה מקס'

   (Vולט ) מתח כניסה מקס'

   (Aאמפר ) זרם כניסה מקס'

   (Wוואט ) הספק יציאה מקס'

   (Vולט ) מתח יציאה  מקס'

   (Aאמפר ) זרם יציאה מקס'

   (Hzהרץ ) הטווח תדר יציא

    מקדם הספק

   חד או תלת מספר פאזות

   % נצילות מינ'

   מ"מ אורך הממיר

   מ"מ רוחב הממיר

   מ"מ עומק הממיר

   ק"ג משקל הממיר

   (Wוואט ) צריכה עצמית

   מעלות צלזיוס טווח טמפרטורת סביבה

IP    

 
 

 קונסטרוקציה .16
ות עמידה בדריש ערך נדרש ערך מוצע סעיף

)למילוי על ידי 
 המזמינה(

  חובה  111עמידה בת"י 

  חובה  111עמידה בת"י 

עמידה בתקן 

EUROCODE 1 

  חובה 

עמידה בתקן 

EUROCODE 9 

  חובה 

 
 


