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 5/20200הסכם תפעול ותחזוקה מס'  -'כנספח  .2

 
2020ביום __ בחודש _____, ________________שנערך ונחתם ב  

 החברה לפיתוח מרכזים כפריים ותעשייתיים מטה יהודה בע"מ  : בין  
  "(ןהמזמי)להלן: "                            

 מצד אחד;         
   
 _______________________ לבין:   

 מצד שני;   "(המתקינה" או "הקבלן)להלן:  " 

 

לאספקה, התקנה  05/2020_________ פרסמה המזמינה מכרז פומבי מס'  וביום הואיל:

ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית במבני ציבור 

 ;מועצה איזורית מטה יהודהשבבעלות 

  גותג –הואיל וביום   ________ נחתם בין הצדדים, הסכם להקמת מערכות סולאריות ו

 )הסכם ההקמה(, אשר הסכם זה, נספח לו;

והקבלן הינו חברה המתמחה בתפעול ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיות  והואיל:

ויש לו את היכולת ליתן  ולטאיתו-של אנרגיה מתחדשת ובכלל זה בטכנולוגיה פוטו

 שירותי תפעול ותחזוקה למתקן )כהגדרתם להלן(;

)כהגדרתם להלן( והינו מעוניין כי הקבלן יספק לו המתקן והמזמין הינו הבעלים של  והואיל:

 שירותי תפעול ותחזוקה )כהגדרתם להלן( למתקן;

והמזמין פנה אל הקבלן בבקשה כי יספק לו את שירותי התפעול והתחזוקה )כהגדרתם  והואיל:

להלן( והקבלן מעוניין לקבל על עצמו את ביצועם של שירותי התפעול והתחזוקה בתנאים 

 כמפורט בהסכם; 

והצדדים מסכימים כי הסכם ההקמה יכנס לתוקף בתום תקופת הבדק ובכפוף להשלמת  והואיל:

 כהגדרתם בנספח ** להסכם ההקמה On Gridפי נוסח בדיקות הבדיקות על 
 

 הותנה, הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא וכותרות .1

 המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויקראו כתנאים מתנאיו. .1.1

 כותרות ההסכם נרשמו לנוחיות הקריאה בלבד ולא ייעשה בהן שימוש כלשהו לשם פרשנותו. .1.2

כל המונחים שלא הוגדרו מפורשות בהסכם זה, זו יפורשו בהתאם למשמעותם בהסכם ההקמה, כהגדרתו   .1.3

  להלן.

בכל מקרה של לאקונה בהסכם זה שניתנת להשלמה על פי הסכם ההקמה, תושלם הלאקונה בהתאם  .1.4

 להסכם ההקמה ובכל מקרה תהא ההשלמה לטובת המזמין.

באים המשמעות שיוחדה לו בצדו )פרט אם כוונה אחרת בהסכם זה תהיה לכל אחד מן המונחים ה  .1.5

 משתמעת מגופו של עניין(:

כל אירוע המקיים את כל התנאים המפורטים להלן: )א( הוא אינו בשליטתו  -" אירוע כח עליון" .1.5.1

הסבירה של הצד להסכם המבקש להסתמך עליו; )ב( הוא לא נגרם עקב מעשה או מחדל של הצד 
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 24מתוך  4עמוד 
 חתימה וחותמת המציע:_____________________________

ו; )ג( הצד להסכם המבקש להסתמך עליו לא היה יכול למנוע את להסכם המבקש להסתמך עלי

התרחשותו באמצעים סבירים; )ד( הצד להסכם המבקש להסתמך עליו לא יכול היה לצפות את 

התרחשותו באופן סביר )ה( הצד המסתמך עליו, מסר הודעה על התרחשותו, מיד לאחר 

 התקיימותו;

 החשמל מעת לעת; ות המידה שמפרסמת רשותאמ -" דההמי אמות" .1.5.2

חלק  הסכם זה על נספחיו וכל מסמך שהוסכם ו/או שיוסכם כי יהווה -וזה" הח" או "ההסכם" .1.5.3

 מהחוזה;

לשם הסכם שנחתם בין הקבלן לבין המזמין ביום ______________  –" הסכם ההקמה"  .1.5.4

  הקמת המתקן;

המרכיבים את המתקן, כמפורט במפרט הטכני  הרכיבים - "רכיבים" או "חלק" או "חלקים" .1.5.5

 המצורף כמסמך ג' למסמכי המכרז ;

 ' בשבוע, למעט חגים, ערבי חג וימי שבתון בישראל;ה-ימים א' -" עסקים יום"  .1.5.6

 הגורם אשר ייצר את החלקים ו/או הרכיבים אשר הנם חלק מהמתקן; - "היצרנים" או "יצרן"  .1.5.7

 מצורף למסמכי המכרז;ה' ד המבנים המפורטים במסמך -"  המערכת"  .1.5.8

 לעיל;' דכאמור במסמך  –" המקרקעין" .1.5.9

כל רשות שלטונית, רשויות המדינה, רשויות מקומיות, ערכאות שיפוטיות  -" רשות מוסמכת" .1.5.10

 וגורמים מוסמכים על פי כל דין, לרבות למען הסר ספק הרשות וחח"י;

   שמל;ח –לשירותים ציבוריים  הרשות - "רשות החשמל" או "רשות" .1.5.11

עבודות התפעול והתחזוקה למתקן כמפורט   –" השירותים" או "שירותי התפעול והתחזוקה" .1.5.12

 ;למכרז ונספח א' להסכם זה 2במסמך ג'

 להסכם;  7כהגדרתה בסעיף  –" התמורה" .1.5.13

 5רי, כל תקלה אשר אינה משפיעה על תפוקות המתקנים, תתוקן בתוך ק –״ תקלה קלה״ .1.5.14

 )חמישה( ימי עסקים מרגע קבלת אינדיקציה על תקלה כאמור.

קרי, כל תקלה הגורמת להפחתה בביצועי המתקנים לעומת הביצועים  –״ תקלה בינונית״ .1.5.15

 ימי עסקים. 4, תתוקן בתוך 10%הצפויים בשיעור שלא יעלה על 

ה הגורמת להפחתה בביצועי המתקנים לעומת הביצועים הצפויים קרי, כל תקל -״ תקלה חמורה״ .1.5.16

 ימי עסקים מגילוי התקלה. 1-, תתוקן באופן מיידי ובתוך לא יאוחר מ10%בשיעור העולה על 

 רי, כל תקלה המסכנת את בטיחות המתקן ו/או הסביבה ו/או הציבורק –" תקלת בטיחות" .1.5.17

ספר בהמחלק לשילוב מתקן סולארי ברשת החלוקה כאמור אישור  –״ אישור כניסה למכסה״ .1.5.18

 אמות המידה 

 לחוזה זה מצורפים הנספחים הבאים: .1.5.19

 שירותי תחזוקת המערכות;  - נספח א' .1.5.20

 כמפורט בטבלת ההגדרות למכרז.  –"מערכת/ות"  .1.5.21

 כאמור במסמכי המכרז והסכם ההקמה –״תקופת הבדק״  .1.5.22
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 24מתוך  5עמוד 
 חתימה וחותמת המציע:_____________________________

 היקף ההסכם ומטרתו .2

 והקבלן מקבל על עצמו את ביצוע השירותים בהתאם להוראות הסכם זה.המזמין מוסר בזאת לקבלן 

 תקופת התחזוקה .3

תכולת העבודה המצויינת בהסכם זה תחול על הקבלן מיום ההפעלה המסחרית של המערכות. מתום תקופת  .3.1

)להלן: "תקופת השירות  חודשים 36למשך אשר תחל הבדק תכנס לתוקפה תקופת התפעול והתחזוקה 

בתום תקופת השירות הבסיסית למזמין נתונה האופציה להאריך את תקופת תחזוקה בחמש  הבסיסית"(.

ה שנות תחזוק 8-( תקופות נוספות בנות שנה כל אחת )להלן: "תקופות השירות המוארכות"( וזאת עד ל5)

 סה"כ על תקופות השירות המוארכות יחולו כל תנאי הסכם זה.

עבודה לפני תום תקופת ההסכם על תאריך הסיום. ויבקש לבצע  ימי 45באחריות הקבלן להודיע למזמין,  .3.2

 הארכה של ההסכם.

לא שלח הקבלן למזמין בקשה להארכת ההסכם, יישא הקבלן באחראיות לתפעול המערכת כל עוד לא קיבל  .3.3

 הודעה אחרת.  

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .4

 מצהיר ומתחייב כדלקמן:מבלי לגרוע מהתחייבויות והצהרות הקבלן על פי הסכם זה, הקבלן 

כי הוא גוף מאוגד כדין על פי דיני מדינת ישראל, וכי כניסתו להסכם זה הינה בהתאם להחלטות שנתקבלו  .4.1

 כדין במוסדותיו המוסמכים ובהתאם למסמכי היסוד שלו.

 כי למיטב ידיעתו, אין כל מניעה חוקית או הסכמית להתקשרותו בהסכם זה. .4.2

כי הינו בעל הידע, היכולת, הכישורים, כוח האדם, הציוד והניסיון הדרושים לביצוע השירותים נשוא הסכם  .4.3

 זה כמפורט בהסכם זה. 

כי במהלך ביצוע השירותים יעסיק את כח האדם הנדרש לצורך ביצוע השירותים, לרבות כח אדם הנדרש  .4.4

ם בעלי יכולת, ניסיון, מיומנות ורמה מקצועית לצורך פיקוח על ביצוע השירותים וכי יעסיק אך ורק עובדי

 נאותה.

כי בכפוף לתשלום התמורה, הוא יבצע עבור המזמין את השירותים, בהתאם להוראות הסכם זה ובהתאם  .4.5

 לאמות המידה, ההסדר ו/או דין.

ם על )לרבות, עובדים וקבלני משנה( יפעלו על פי כל כללי הבטיחות בעבודה החלי וא וגם כל מי מטעמוכי ה .4.6

השירותים, לרבות הכללים באשר לעבודה על גגות שבירים או תלולים כפי שמוגדרים ב"תקנות הבטיחות 

ות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( ", "תקנ1986 -בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים( התשמ"ו 

מציא י קבלןמבלי לגרוע, ה". 1988 -", "תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התשנ"ז 2007 -התשס"ז 

 אישור בדבר עמידה בתקנות עבודה בגובה כאמור. מזמינהו/או למבטח ה מזמינהל

כי ידוע לו, כי האתר מצוי על גגות של בתי ספר ומוסדות ציבור במסגרת זו, יבצע את השירותים בתיאום  .4.7

, הפגיעה וההפרעה כאמור מראש, בצורה כזו, שפעילויות, לא תפגענה ו/או לא תופרענה, ואם הדבר יחייב

 תהיינה מינימאליות.

כי כל העובדים שאינם אזרחי ישראל שיועסקו ע"י המתקינה חייבים באישורי עבודה תקפים מגורמי  .4.8
 הביטחון, המנהל האזרחי ושרות התעסוקה.

בכל אתר בו יועסקו עובדים שאינם אזרחי ישראל תידרש שמירה חמושה במהלך כל שעות העבודה בהתאם  .4.9
 ראות הרשויות המוסמכות.להו

 "י.מכל העובדים באתרים שהינם מוסדות חינוך נדרשים להציג אישור העדר עבירות מין חתום על ידי  .4.10
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 24מתוך  6עמוד 
 חתימה וחותמת המציע:_____________________________

 העמדת האתר והמתקן לרשות הקבלן .5

בהסכם זה תכנס לתוקף מיום חיבור המערכות לרשת החלוקה והפעלתן  תכולת העבודה המצויינת .5.1

 המסחרית וזאת ללא קשר למועדי התשלום המצויינים להלן.

עם תחילת תקופת ההסכם תאפשר המזמינה לקבלן גישה האתר והמתקן לרשות הקבלן לשם ביצוע  .5.2

ם האתר, למעט הזכות לעשות . מובהר, כי לקבלן לא תהיינה כל זכויות בקשר עהשירותים נשוא הסכם זה

 באתר שימוש לצורך ביצוע השירותים על פי הסכם זה.

המזמין יאפשר לקבלן, לעובדיו ו/או למי מטעמו גישה לאתר לצורך מתן השירותים, בכפוף לתיאום  .5.3

והסכמה מראש מול בעל החזקה באתר על מועד ההגעה לאתר. הקבלן  מתחייב כי יעשה שימוש בדרכי 

לא יגרום הפרעה לשימוש הסדיר של המזמין או כל צד שלישי אחר, ולא יחסום את דרכי הגישה באופן ש

 הגישה ללא תאום מראש עם המזמין.

הקבלן ידאג להחזיק את האתר נקי בכל מהלך ביצוע השירותים, ובכל מקרה במועד סיום כל חלק  .5.4

ל ציוד, מתקנים, אמצעים, מהשירותים, יהיה הקבלן חייב לנקות ולפנות על חשבונו את אתר השירות מכ

פסולת, שיירי בניין וחומרים אחרים, הנובעים מביצוע השירותים ואשר אינם קשורים לתפקוד ו/או פעולת 

המתקן, ולהשאיר את אתר השירות נקי ומסודר. מובהר, כי הקבלן לא ישליך עודפי חומרים או פסולת אלא 

 במקום שהרשות המוסמכת המתאימה הרשתה זאת.

צוע השירותים, הקבלן יהיה האחראי היחיד והבלעדי לשמירה על האנשים והרכוש המצויים במתן בי .5.5

 מטעמו באתר השירות, לרבות על החומרים, הציוד והעבודות.

 השירותים .6

והרשויות המוסמכות לכך, הקבלן מתחייב  בכפוף להוראות הסכם זה ובהתאם להוראות כל דין ולדרישות חח"י

כלפי המזמינה, כי לאורך תקופת ההסכם ובכפוף לתשלום התמורה, הקבלן יבצע את הפעולות הבאות ויספק 

 את השירותים המפורטים להלן, ביעילות ובמקצועיות:

 כללי .6.1

נספח א' מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, הקבלן מתחייב לספק למזמין את השירותים, כמפורט ב .6.1.1

 .להסכם זה

לאורך תקופת הסכם זה ובהתאם להוראותיו, הקבלן יהיה אחראי על ביצוע כל הפעולות הדרושות  .6.1.2

לתפעול ולתחזוקה ההולמים של המתקן, ובכלל זה יספק למזמין את כל השירותים בקשר עם התפעול 

ת החשמל, אמות והתחזוקה של המתקן המפורטים להלן, לרבות על פי הוראות כל דין, הנחיות רשו

 המידה והנחיות היצרנים.

הקבלן ידאג לכך שהמתקן יתופעל באופן בטיחותי ואמין ויעמוד בכל הדרישות ובאפיונים המפורטים  .6.1.3

באמות המידה וכן לפעול בהתאם להנחיות מח' תפעול רשת במחוז צפון לעניין הזנת אנרגיה לרשת 

לרבות שרידות ואמינות מערכת יצור,  החשמל כדי למנוע נזקים לרשת החשמל ומטעמי בטיחות,

 הולכת, חלוקת ואספקת חשמל ומניעת סכנה לאדם ולרכוש.

הקבלן ימנה מנהל צוות מטעמו אשר יפקח על ביצוע השירותים. מנהל הצוות יציית להוראות המזמין,  .6.1.4

 ככל שיהיו, בכל הנוגע למתן השירותים.

ות הנדרשות עפ"י דין, על מנת שישמש הקבלן ימנה אחראי מתקן בעל ההכשרה, הסמכות והסמכוי .6.1.5

איש הקשר הטכני לכל דבר ועניין מול חברת החשמל והרשויות המוסמכות, כנדרש בהסכמים של 

 המזמין מול חברת החשמל ובתקנות הרלוונטיות.

 הקבלן ינקוט את כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים במסגרת פעילותו. .6.1.6
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 ניטור פעילות המתקן .6.2

, ליקוייםהקבלן יתחבר למערכת לשליטה מרחוק במתקן לצורך ניטור וטיפול בתקלות, חוסרים,  .6.2.1

"(.  המזמין יאפשר לקבלן שרת הניטורפגמים בפעולת המתקן ו/או בתפוקה המיוצרת במתקן )"

 התחברות זו.

פוקה הקבלן יבצע ניטור מרחוק של פעולת המתקן כל יום, באופן שוטף ועקבי, יבחן את שיעורי הת .6.2.2

 שתתקבלנהשל המתקן, ואת כמות האנרגיה המוזרמת מהמתקן למערכת החלוקה הארצית. ככל 

אינדיקציות מכל מקור שהוא לרבות מפעולת הניטור ו/או מהקבלן ו/או מהמזמין או מי מטעמו כי 

קיימת הפרעה בפעולת המתקן לרבות ירידה ברמת התפוקה, תקלות אלה תטופלנה על ידי הקבלן 

 להלן. 6.7כפוף לסעיף בהתאם וב

כל המידע והנתונים המהותיים הנאספים במהלך פעולת הניטור ישמרו על ידי הקבלן באופן שלמזמין  .6.2.3

 תהיה גישה מלאה אליהם בכל עת.

 זוקת המתקןשירותי תח .6.3

הנדרשות  הפעולותבמסגרת השירותים, הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לתחזוקת המתקן ויבצע את כל  .6.3.1

על מנת למנוע את התהוותן של הפרעות, פגמים, ליקויים ו/או תקלות בפעולת המתקן, לרבות ירידה 

 בתפוקות המתקן באמצעות החלפת חלקי חילוף ו/או ביצוע אחזקה שוטפת של רכיבי המתקן.  

מה שירותי התחזוקה יבוצעו על ידי הקבלן תוך שימוש בציוד ובחומרים באיכות הראויה והמתאי .6.3.2

 למטרות ולשימושים שנועדו עבורם. 

להסכם זה )להלן:  נספח ב'הקבלן יבצע בדיקות תקינות ובדיקות איכות של המתקן בהיקף המפורט ב .6.3.3

 "(.הבדיקה השוטפתאו " "הבדיקה התקופתית"

 במהלך הבדיקה התקופתית, יבחן הקבלן, בין היתר, את האלמנטים הבאים: .6.3.4

רים בדיקת החיבו -)בדיקת חיבורי הרכיבים השונים הפונקציונליות המכאנית של המתקן   (1)
לממירים, לקונסטרוקציה, ובדיקה מדגמית של החיבור לפאנלים; בדיקת קופסאות חיבורים; 

 פעולת מערכות הניטור; הברגות; חיווט; ובחינה ויזואלית של כל רכיבי המתקן(. 

נקציונאלית של הממירים הפונקציונאליות החשמלית של המתקן, לרבות בחינה אלקטרונית ופו (2)
 וניקוי מסנני האוויר.

של הפנלים, לוחות החשמל ולוחות החיבורים באתר הקשורים למתקן.  סריקה תרמוגרפית (3)
בדיקה זו תעשה לפחות אחת לשנה. בדיקת הלוחות תהיה מלאה ובדיקת הפנלים תהא מדגמית 

מהמדגם,  5%-מסך הפאנלים(. אם ממצאי הבדיקה יעידו על קיום נקודה חמה החורגות  מ 10%)
 ים.תיערך באותה שנה גם בדיקה מלאה של הפנל

 בדיקת מערכות החשמל, כולל חיזוק הדקים בחיבורי החשמל, בדיקת הארקות ובידודים. (4)

 בדיקת חיבורים חשמליים וניקוי. (5)

 בדיקת הסתרות קרינה. (6)

הקבלן ינהל יומן פעילות שבועי של המתקן שיכלול את כל הפעולות שיעשו במתקן לרבות ולא רק  .6.3.5

 טיפולים שוטפים, שטיפות ותיקון תקלות.

יתעד את הבדיקות המבוצעות על ידו בדו"ח שיועבר למזמין. היה ויתגלו במהלך הבדיקות הקבלן  .6.3.6

פגמים או נזקים לרכיבי המתקן, יתעד הקבלן פגמים או נזקים אלה בצילום דיגיטלי. כל שאינו 

 במסגרת אחריות , יתומחר ועלותו תועבר לאישור הלקוח.
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 בדיקות קונסטרוקציה .6.4

 אחת לשנה, הבדיקות יאושרו ע"י מהנדס קונסטרוקציה ומהנדס/הנדסאי חשמל. 

 שטיפות .6.5

פעמים בשנה שטיפות של הפאנלים של המתקן )תוך שימוש במים מרוככים  6יבצע לפחות  הקבלן

ובאביזרים מתאימים לפי הוראות יצרן הפנלים( וניקוי סביבת המערכת, ככל שיידרש, על מנת לעמוד 

 פוקה יערוך הקבלן שטיפות נוספות על פי שיקול דעתו ועל חשבונו.בהתחייבות הת

הקבלן יתאם עם הלקוח מראש את מועדי הבדיקות התקופתיות והשטיפות/ניקיונות והפסקת פעילות   .6.6

 המתקן לצורך ביצוע עבודות תחזוקה.

 ביצוע תיקונים .6.7

, ליקוי, תקלה ו/או נזק כחלק מביצוע השירותים, הקבלן יהיה האחראי לביצוע תיקונים של כל פגם .6.7.1

במתקן ו/או כל חלק ממנו לרבות פגם, ליקוי, תקלה. לצורך כך, יספק הקבלן למזמין, בין היתר, את 

 השירותים הבאים: 

הקבלן יבצע כל תיקון של תקלה, פגם או נזק או הפרעה למתקן ו/או לרכיביו, לרבות של אלו  .6.7.1.1

המתקן לעיל . החלפת רכיבים ללא עלות שנתגלו על ידו במהלך ביצוע הבדיקות השוטפות של 

 במסגרת הסכם התחזוקה .

הקבלן יהיה אחראי לאספקת כל הציוד, החומרים והחלקים לצורך ביצוע התיקונים  .6.7.1.2

 ותחזוקת המתקן לרבות חלקי חילוף, כלי עבודה, אמצעי מדידה ובחינה. 

ת אותם הרכיבים, מובהר בזאת, כי ככל ותידרש החלפת רכיבים ו/או חלקים, הקבלן יחליף א .6.7.1.3

ברכיבים תקינים או חדשים באיכות שאינה פחותה מאיכות הרכיבים ו/או החלקים 

המוחלפים ובאופן שישמרו את אורך חייו של המתקן ויאפשרו למתקן לייצר חשמל בהתחשב 

 בנתוני הסביבה הקיימים על חשבונו במסגרת אחריות ההקמה .

מוסכם כי רק לאחר קבלת אישור המזמין, הקבלן רשאי להחליף כל חלק במתקן ו/או ציוד  .6.7.1.4

בחלק ו/או ציוד שונה )מבחינת דגם/ גודל/ צבע וכדו'( ובכפוף לכך כי ככל שרכיבים ו/או 

והציוד אינם במסגרת אחריות החברה ו/או היצרן או ברשימת המלאי, ישלם המזמין את 

רכיבים אלו וכנגד הצגת חשבונית בגין הרכישה. מובהר, כי כל  עלותם בהתאם לתנאי אספקת

חלק אשר הוחלף על ידי הקבלן בחלק חדש, יהא רכושו של המזמין. מוסכם בזאת כי במידה 

אזי מוסכם כי הקבלן יהא רשאי להשתמש  –ולא ניתן, במאמץ סביר, לרכוש חומר חלופי חדש 

איכות ובאותו הספק של הציוד המוחלף  בחומרים וציוד מחודש, אשר הינו לפחות באותה

 וזאת באישור מראש ובכתב של הלקוח. 

להסרת כל ספק ולמרות כל האמור בהסכם זה, כל תיקון, בדיקה, החלפה ו/או כל פעולה,  .6.7.1.5

 אשר כרוכה בעלות נוספת לתמורה לפי הסכם זה, תחייב אישור מראש ובכתב של המזמין.

מרחוק  לצורך טיפול בתקלות, לרבות בתקלות  הקבלן יהיה רשאי להשתמש במתקן שליטה .6.7.1.6

 משביתות, ובלבד שהתקלה איננה מחויבת הגעה לאתר. 
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 ניטור תקלות .6.8

מובהר בזאת כי האחריות הקבלן לזהות כל תקלה במערכת בין אם היא פוגעת בתפוקות המערכת  .6.8.1

 ובין אם לא.

 זמני זיהוי מקרות התקלה כמפורט להלן: .6.8.2

עסקים מרגע קבלת אינדיקציה על תקלה  )שלושים( ימי 30 תזוהה בתוך –״תקלה קלה״  .6.8.2.1

 כאמור.

 ימי עסקים. 2וך תזוהה בת–״תקלה בינונית״  .6.8.2.2

 ימי עסקים מקרות התקלה. 1-שעות ולכל המאוחר מ 3זוהה תוך ת -״תקלה חמורה״  .6.8.2.3

 ידי, עד שלוש שעות מקרות התקלהמ –״תקלת בטיחות״  .6.8.2.4

 ימי עבודה מזיהוי התקלה. 5אופן הטיפול בה תוך הקבלן ידווח בכתב, למזמין על כל תקלה ועל  .6.8.3

הקבלן יהיה רשאי להשתמש במתקן שליטה מרחוק לצורך טיפול בתקלות, לרבות בתקלות  .6.8.4

 משביתות, ובלבד שהתקלה איננה מחייבת הגעה לאתר. 

עם קבלת אינדיקציה בדבר תקלה, ליקוי, הפרעה או פגם כלשהם בפעולת המתקן, לרבות ירידה  .6.8.5

תקן, בין שתועבר לקבלן ע"י המזמין ובין שתזוהה ע"י צוות הניטור של הקבלן, ינסה בתפוקת המ

 לתקן את התקלה ובלבד שיעמוד בזמנים הנדרשים לתיקון התקלה, כאמור בסעיף זה להלן.  הקבלן

 זמני התגובה לתיקון תקלות כמפורט להלן:  .6.8.6

דיקציה על תקלה )חמישה( ימי עסקים מרגע קבלת אינ 5טופל בתוך ת –״תקלה קלה״  .6.8.6.1

 כאמור.

 ימי עסקים.  2פל בתוך תטו –״תקלה בינונית״  .6.8.6.2

 ימי עסקים מגילוי התקלה.  1-טופל באופן מיידי ובתוך לא יאוחר מת -״תקלה חמורה״  .6.8.6.3

 ת מגילוי התקלה)שלוש( שעו 3-תטופל באופן מיידי ותוך לא יאוחר מ –"תקלת בטיחות"  .6.8.6.4

 .ועד להסרת הסיכון באופן רציף וללא שהיות

כל תקלה המהווה סיכון בטיחותי, בין היא פוגעת בתפוקה או לא, לרבות תקלה חשמלית  .6.8.6.5

או קונסטרוקטיבית, בין אם התרחשה במהלך יום עסקים רגיל או לא, תתוקן באופן מיידי כאשר 

 שעות לכל היותר.  3איש שרות יגיע לאתר תוך 

גג לשם ביצוע העבודות וכן כל לוחות הזמנים לטיפול בתקלות לעיל מותנים במתן גישה ל .6.8.6.6

במשך הזמן הדרוש להפעלת אחריות יצרן ו/או יבואן לרכיבי המתקנים, ועיכוב שמקורו בזמינות 

ימים ממועד  30חלקי החילוף אצל היצרן לא ייחשב כאיחור לצורך הסכם זה ובלבד שלא יעלה על 

 גילוי התקלה. 

עיל, המזמין יהיה רשאי לנקוט בכל במקרה שהקבלן לא הגיע למתקן בתוך התקופות האמורות ל .6.8.7

הפעולות הנדרשות על מנת לתקן את התקלה, באמצעות קבלן אחר )אשר יהיה מנוסה ומיומן בתחום 

 וולטאי(, והכל על חשבונו ואחריותו של הקבלן.-הפוטו

הקבלן ינהל יומן אירועים ממוחשב ומסודר של כל ההודעות, התקלות ושאר קריאות השירות  .6.8.8

שר עם המתקן ויעביר לידי המזמין דיווחים תקופתיים, אחת  לרבעון, או תוך יומיים שנמסרו לו בק

 ממועד בקשת דו"ח כזה ע"י המזמין )המוקדם מבניהם(.
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 קריאות שירות .6.9

במתקן. מוקד  בתקלותבמשך תקופת ההסכם, יעמוד לרשות המזמין מוקד סיוע לצורך טיפול  .6.9.1

 . 17:00 – 9:00הסיוע יעמוד לרשות המזמין בכל ימי העסקים בין השעות 

המזמין יוכל למסור הודעה לקבלן לביצוע השירותים במתקן בשעות הפעילות של מוקד הסיוע  .6.9.2

 "(.קריאת שירות: "להלן)

ימי  3על  הקבלן מתחייב להיענות לקריאת שרות שנפתחה על ידי המזמין, תוך פרק זמן שלא עולה .6.9.3

 עסקים. ובלבד שלא מדובר בתקלה כאמור לעיל.

 דיווח ותיעוד .6.10

 מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, הקבלן יספק למזמין את הדו"חות הבאים:

ימי עסקים ממועד ביצוע הבדיקה התקופתית, ויכלול פירוט  10דו"ח שנתי יוגש על ידי המזמין בתוך  .6.10.1

התחזוקה והתיקון שננקטו באותה שנה; פירוט של  תמציתי של ממצאי הבדיקה התקופתית, פעולות

כל חלקי החילוף שהוחלפו במסגרת פעולות התחזוקה והתיקון; סיכום התפוקות של המתקן שיוצרו 

והוזרמו בפועל לרשת בהתאם למערכת המדידה והניטור והשוואה ביחס לכמות התפוקה המובטחת 

; אישור קונסטרוקטור כולל בדיקה בשטח; וכן שאר הפרמטרים לניטור )להלן: "הדו"ח התקופתי"(

 אישור מהנדס /הנדסאי חשמל לתקינות המתקן.  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן ידאג לכך שלמזמין תהיה גישה שוטפת בזמן אמת ובכל עת למערכת  .6.10.2

 הניטור של המתקן, ולכך שהמזמין יוכל להפיק ממנה דו"חות.
 

 התמורה בגין תקופת התחזוקה .7
 

התשלום עבור שרותי התחזוקה יחל בתום שהשרותים ינתנו למערכות מיום ההפעלה המסחרית, למרות  .7.1
 תקופת הבדק כהגדרתה במכרז.

תקופות.  5חודשים למשך  12חודשים אשר ניתנים להארכה של  36שרותי התחזוקה ינתנו לחברה למשך  .7.2
להלן תחול גם בתקופות ההארכה ככל שתוארך ההתקשרות על ידי המזמינה  7.3התמורה הנקובה בסעיף 

 בכל תקופת ההסכם. מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה בלבד. התמורה לא תיהיה צמודה למדד
של בגין ביצוע השירותים לטיפול ותחזוקה מתום תקופת הבדק תהיה זכאית המתקינה לתמורה,  .7.3

בהתאם להצעתה במכרז )להלן: "התמורה"(, אשר תשולם __________ש״ח לקילו ואט פיק מותקן וזאת 
ח בארבעה תשלומים בשנה בסיום כל רבעון ובכפוף לאישור דו"ח התפעול, התחזוקה ודו" המזמינהידי -על

 תפוקות ע"י המפקח.
למען הסר ספק לא יהיה הקבלן לכל תשלום נוסף בגין רכיבים שהוחלפו ו/או שרותים נוספים שהינם  .7.4

 במסגרת האחריות, מעבר לתשלום בעבור שרותי התפעול והתחזוקה באמור.
ה מועצה איזורית מטכל התשלומים בגין הטיפול והתחזוקה ישולמו למתקינה לאחר אישור המפקח מטעם  .7.5

יומי עבודה בבצוע של תשלום לא יחשב כהפרה של הוראות הסכם  30. איחור של / החבר הכלכלית יהודה
 זה.

התמורה השנתית תשולם לקבלן בתשלומים רבעוניים כך שבסוף כל רבעון, ישולם לקבלן החלק היחסי של  .7.6
בגין הרבעון שחלף , וזאת בתום כל רבעוןמהתמורה השנתית(, בתוספת מע"מ כדין,  25%התמורה השנתית )

 "(.תשלום רבעוני)להלן: "
הקבלן למזמינה  י"ע בש"ח שתוגש מס מובהר כי תנאי להעברת התשלום הרבעוני הינו הצגת חשבוניות .7.7

 כמפורט להלן.
לקראת סופו של רבעון שייספר ממועד תחילת תקופת התחזוקה, הקבלן יגיש למזמינה חשבונית  .7.7.1

מס בשקלים בגין הרבעון שחלף. בחשבונית המס יתייחס הקבלן לחלק היחסי מהתמורה שמגיעה לו 
 מהתמורה השנתית בגין התחזוקה(.  25%בגין תקופת תחזוקה של שנה אחת )

 
 רו כולו או מקצתו או שלא יאשרו כלל..המפקח יבדוק את החשבון, יאש .7.7.2
 
 הקבלן המציא לחברה חשבונית מס ערוכה כדין. .7.7.3
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, הכולל אישור חתום על ידי המפקח המזמינהאישור המפקח ו המזמינההקבלן המציא לגזברות  .7.7.4
 לקבלת העבודה ואישור חתום ומאושר לתשלום על ידי המפקח.

 
 למילוי כל התנאים שלעיל וכן ניתן אישור כל גורם רלבנטי דרוש נוסף.  המזמינהניתן אישור גזברות  .7.7.5

 
הקבלן לא יהיה רשאי להעלות כל דרישות ו/או טענות כלפי המזמינה בגין עיכובים בתשלום הנובעים  .1.1

מחוסר פרטים בחשבונית או עקב קיומם של פרטים לא נכונים שמקורם בקבלן או עיכוב במסירת 
 מסמכים.

 
פק, מובהר בזאת כי ההליך המפורט לעיל באשר להגשת חשבונות ואישורם, מועדי התשלום למען הסר ס .1.2

ודרך העברתם, יחול בשינויים המחויבים גם לגבי כל תשלום במקרה של הפסקת ההתקשרות עם 
הקבלן, ביחס לתשלום היחסי המגיע לו עפ"י ההסכם, או מכוח כל עילה וזכות אחרים מכוח הסכם או 

 דין.
 

בזאת, כי חשבון שישולם ו/או יאושר, לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מאחריותו ולא יגרע מובהר  .1.3
מזכות המזמינה להעלות טענות בגין רשלנות, ביצוע לקוי וכיו"ב. הקבלן יישאר אחראי בגין כל פגם 

ו ע"י בשירותים, בין שנתגלה פגם כאמור לפני אישור החשבון או אחריו, ובין אם נגרם על ידי עובדיו א
 כל אדם אחר אשר עובד או עבד עבורו או היה כפוף להוראותיו בעבודה.

 
אלא אם נאמר לעיל מפורשות אחרת, התמורה היא קבועה, סופית, מוחלטת, מלאה ובלעדית, והיא  .1.4

כוללת את מלוא התשלום לספק בגין עמידתו המלאה בכל התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או נספחיו, 
 טענה או תביעה נוספת בגין רכיבים אלה או אחרים. ולא תהיה לו כל 

 
 לתמורה ייווסף מס ערך מוסף, אשר ישולם, כנגד המצאת חשבונית מס. .1.5

 
מובהר כי מחלוקת לגבי כל עניין אחר הקשור בתשלום התמורה, לא תעכב את ביצוע מחויבויות הספק  .1.6

 על פי הסכם זה. 
 

מובהר כי המזמינה לא תשלם בעבור שירותים כלשהם המוענקים או צריכים להיות מוענקים במסגרת  .1.7
 תנאי האחריות של המערכות או כל רכיב מרכיביה.  

 

 אחריות .8

 הקבלן מעניק בזאת אחריות לכך שהשירותים יינתנו בהתאם להוראות הסכם זה והוראות כל דין. .8.1

 האמורה בהסכם ההקמה ותחול למשך כל תקופת ההסכם.האחריות בהסכם זה תכלול את האחריות  .8.2

 מבלי לגרוע מאחריות החברה לפי כל דין ויתר הוראות הסכם זה: .8.3

החברה תהא אחראית בגין כל נזק אשר ייגרם, ככל שייגרם, על ידיה ו/או מי מטעמה ו/או עובדיה ו/או  .8.3.1
מטעם קבלני משנה מטעמה ו/או כל אדם ו/או תאגיד הפועל בשמם של הנ"ל, באופן ישיר ו/או עקיף, 

 בקשר עם ביצוע השירותים ו/או התחייבויותיה, לפי הסכם זה. 

ק גוף, ממון, הפסד ולרכוש למזמין ו/או למי מטעמו ו/או לאורחיו ו/או לחברה "נזק" כאמור, לרבות, נז
 ו/או למי מטעמה ו/או עובדיה ו/או קבלני משנה ו/או לכל צד ג'.

על החברה תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות,  .8.3.2
ה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי וכל נזק או הפסד אחרים אשר ייגרמו או יקרו ל

ו/או לרכוש )לרבות, המערכת ו/או הפאנלים ו/או הגגות( ו/או למי מטעם המזמין, תוך כדי או עקב 
 ביצוע או אי ביצוע התחייבויותיה על פי ההסכם.

הם בתחום החברה תשפה ותפצה את המזמין, בגין כל נזק, עלות, תשלום וכד', אשר לפי האמור לעיל,  .8.3.3
 אחריותה של החברה כאמור, מיד עם דרישה, ללא הגבלת סכום.

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם כתוצאה ממחדליהם ו/או ממעשיהם של המזמין )לרבות  .8.3.4
נציגיו, עובדיו, או כל צד שלישי שפועל מטעמו(, העולים כדי רשלנות או זדון ו/או בעל הזכויות באתר 

 ו/או מי מטעמם. ו/או צדדים שלישיים 
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אחריות החברה בגין נזק בהתאם להוראות הסכם זה במשך כל תקופת ההסכם, לרבות מכח שיפוי,  .8.3.5
 הפרה של ההסכם או מכל סיבה אחרת, לא תעלה על התמורה כולל תוספות ככל שיהיו. 

 אחריותו של הקבלן לביצוע השירותים לא תחול בהתקיים אחד מאלה: .8.4

המתקן או איזה מרכיביו על ידי המזמין או כל צד שלישי שאינו פועל השימוש, תחזוקה, תפעול של  .8.4.1
 מטעם הקבלן, אינו בהתאם להוראות השימוש או כל הוראה או הנחיה אחרת מטעם הקבלן.

ביצוע כל שינוי או תיקון במתקן ורכיביו שלא באמצעות הקבלן, או מי שמורשה על ידי הקבלן בכתב,  .8.4.2
 כיביו;לרבות שינוי מיקומו או מיקום ר

 גניבה של רכיב או רכיבים של המתקן; .8.4.3

 כל פגיעה בזדון במערכת או בחלק מחלקיה; .8.4.4

 העתקה של המתקן או חלק ממנו מאתר ההתקנה שבו חובר לרשת החשמל;  .8.4.5

 פגמים אשר ניתן לייחסם למעשה או מחדל של המזמין ו/או מי מטעמו או כל גורם אחר זולת הקבלן; .8.4.6

נזק חיצוניים כגון אש, רעידות אדמה, פגעי מזג אוויר, ברקים, פגמים או כשלים שמקורם בגורמי  .8.4.7
תקלות או הפרעות ברשת החשמל, שברים או סדקים כתוצאה מהפעלת לחץ או זעזוע חיצוני או 

 פגיעת חפץ זר, וכיוצ"ב;

שימוש בחומרים, ציוד, כלים, אביזרים, מכונות, שירותים, שיטות או תוכניות אשר אינן מסופקות  .8.4.8
 ות באופן מפורש על ידי הקבלן;או מאושר

 פגמים או כשלים שנגרמו כתוצאה מכוח עליון; .8.4.9

לעיל אשר לא תוקן על ידי  8.4ככל ואירע נזק, פגם או ליקוי הנובעים ממעשה או מחדל המנויים בסעיף  .8.5
יהא הקבלן פטור מלתת שירותים או תיקונים על פי הסכם זה וזאת עד לתיקון בפועל של הנזק,  –המזמין 

קן את הנזק בעצמו פגם או ליקוי כאמור. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המזמין לבקש מהקבלן לת
 בתמורה שתוסכם בין הצדדים, או אז לא יחדל הקבלן ממתן השירותים כאמור לעיל.

הקבלן יהיה אחראי לכל נזק, אבדן ו/או הפסד שנגרמו כתוצאה ממחדליהם ו/או ממעשיהם של מי מטעמו  .8.6
 )לרבות נציגיו, עובדיו, או כל צד שלישי שפועל מטעמו(. 

ת תחזוקת המערכת, הקבלן יהיה אחראי לכל נזק, אבדן והפסד שייגרמו במשך כל תקופת ביצוע עבודו .8.7
 לרכושו של הקבלן, עובדיו ומי מטעמו, המזמין, עובדיו ומי מטעמו. 

 קבלני משנה .9

הקבלן לא יהיה רשאי למסור את ביצוע השירותים או חלק מהן לקבלני משנה. אלא באישור מראש ובכתב  .9.1

של המזמינה.  הקבלן יספק למזמין פרטים בדבר זהותו של קבלן המשנה. המזמין יפעל על פי שיקול דעתו 

 בלבד. הבלעדי בכל הנוגע לאישור קבלני משנה אך מובהר כי אישור זה ינתן במקרים חריגים 

מובהר בזאת כי אין במסירת שירותים לקבלן משנה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי  .9.2

החוזה, והקבלן ישא באחריות מלאה לכל השירותים אשר יבוצעו על ידי אחרים ואלו ייחשבו כאילו בוצעו 

 ע"י הקבלן עצמו.

 הסבת ההסכם .10

לעיל, המזמינה תהא רשאית להמחות ו/או להסב זכויותיה וחובותיה על  9.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .10.1

ו/או לכל גוף ו/או מוסד ו/או אדם  אחר על פי שיקול  מועצה איזורית מטה יהודהפי הסכם זה או חלק מהן ל

 דעתה הבלעדי ללא צורך בהתייעצות ו/או באישור הקבלן. 
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 כוח עליון .11

אם כתוצאה מכוח עליון צד להסכם זה יהיה מנוע מלקיים איזה מחיוביו שלפי הסכם זה, אזי אותו צד  .11.1

או הנסיבות אשר מונעים ממנו לקיים את יודיע על כך לצד השני ובהודעתו ימסור פרטים לגבי האירוע 

חיוביו, וכן יפרט את החיובים אשר כתוצאה מאותו כוח עליון נמנע ממנו או ימנע ממנו לקיים. ההודעה 

ימים מהיום שבו נודע לאותו צד על קיומו של כוח עליון המונע או עתיד למנוע ממנו  2תימסר בכתב בתוך 

 לקיים איזה מחיוביו כאמור.

תן הודעה כאמור בדבר כוח עליון, יהא פטור מקיום החיובים אשר נמנע ממנו לקיים בשל קיומו צד אשר נ .11.2

 של אותו כוח עליון, למשך כל התקופה בה אותו כוח עליון מונע את קיום החיובים.

צד לחוזה אשר הודיע על קיומו של כוח עליון כאמור, יודיע לצד השני מייד כאשר הוא מפסיק להיות תחת  .11.3

 ו של אותו כוח עליון.השפעת

על כל צד להסכם זה תחול חובה לנקוט בכל אמצעי סביר על מנת להקטין ולצמצם כל עיכוב בביצועו של  .11.4

 הסכם זה הנובע כתוצאה מכוח עליון.

 ביטוח .12

 ביטוח מצד הקבלן .12.1

מוסכם ומובהר בזה כי התנאים שיחולו לעניין הביטוח הינם כמפורט בנספח ג' המצורף להסכם ההקמה 

 ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 הפרות וביטול ההסכם .13

 סיום ההסכם על ידי המזמין .13.1

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בדין ו/או בהסכם זה המאפשרת למזמין לסיים את התקשרותו עם  .13.1.1

הקבלן לאלתר, מוסכם בזה, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן יהיה המזמין רשאי לבטל הסכם 

 הודעה לקבלן, כמפורט להלן:זה על ידי מתן 

 הקבלן הפסיק את ביצוע השירותים ללא אישור המזמין בכתב. (א)

ימים מיום שהקבלן  7בכל מקרה שהקבלן הפר הסכם זה בהפרה יסודית אשר לא תוקנה תוך  (ב)

יום מיום  30נדרש לעשות כן, או שהקבלן הפר הסכם זה הפרה לא יסודית וזו לא תוקנה תוך 

 ן.שהקבלן נדרש לעשות כ

במקרה שהקבלן הוכרז כפושט רגל או שניתן נגדו צו פירוק, או צו כינוס נכסים, או שמונה  (ג)

כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו, או לחלק מרכושו או אם ימונה מפרק או מפרק זמני על 

מינוי או צו כאמור שוהכל במקרה  -הקבלן או אם הקבלן הגיש הצעה להגיע להסדר עם נושיו 

 יום. 30 לא בוטל תוך

הוטל עיקול, זמני או קבוע, על רכושו של הקבלן, או על חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפגוע  (ד)

באופן מהותי וישיר בפעילותו, או שנעשתה פעולת הוצאה לפועל לגבי כל רכושו של הקבלן, או 

 30חלק ממנו באופן שיש בו כדי לפגוע באופן מהותי וישיר בפעילותו, והוא לא בוטל בתוך 

 ימים.

נפתחו הליכים לפירוק מרצון של הקבלן, או שהקבלן הודה באי יכולתו לפרוע את חובותיו  (ה)

לצד שלישי כלשהו, לרבות אם הקבלן הגיע להסדר נושים עם נושיו או שהציע להם להגיע 

 להסדר נושים.



 
05/2020' מס  פומבי מכרז  

במבני ציבור  של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית תחזוקה, התקנה ולאספקה
 שבבעלות מועצה איזורית מטה יהודה

 

 24מתוך  14עמוד 
 חתימה וחותמת המציע:_____________________________

ימים לפחות ומבלי  30מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתו של המזמין, בהתראה של  (ו)

 היה בגדר הפרה כלשהי מצדו.שהדבר י

 יחסי הצדדים .14

היחסים שבין המזמין והקבלן, לעניין הסכם זה, הינם יחסי מזמין וקבלן שהינם צדדים ל"חוזה קבלנות"  .14.1

 .1974 –של חוק חוזה קבלנות, תשל"ד  1כמשמעו בסעיף 

 אף הוראה מהוראותיו של הסכם זה אינה מיועדת ליצור, ולא תתפרש כיוצרת כל: .14.2

או כל יחסים דומים אחרים, בין הצדדים להסכם זה.  Joint Ventureתוף, שליחות, שותפות, יחסי שי .14.2.1

צד לא יהיה רשאי להציג עצמו בפני כל צד שלישי כשלוחו ו/או כנציגו של הצד האחר, זולת אם וככל 

 שהצד האחר אישר זאת מראש ובכתב.

מטעמו ו/או קבלן משנה )אם וככל שיאשרו  כל יחסי עובד ומעביד, בין הקבלן ו/או עובדי הקבלן ו/או מי .14.2.2

 על ידי המזמין( ו/או עובדיו של כל קבלן משנה כאמור, לבין המזמין. 

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שבביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה, מעמדו הינו מעמד של קבלן עצמאי ולא  .14.3

 מתקיימים יחסי עובד ומעביד בינו לבין המזמין. 

ל חשבונו כלפי עובדיו, בכל תשלום או חבות הנובעים מהוראות כל הסכם או דין בשל הקבלן בלבד יישא ע .14.4

 קיום יחסי עובד ומעביד.

 סמכות שיפוט והדין הקובע .15

לבתי המשפט או בתי הדין המוסמכים עניינית בעיר ירושלים יהיה השיפוט הבלעדי בכל המחלוקות בין הצדדים 

 הנוגעות להסכם זה, והדין החל על ההתקשרות על פי חוזה זה יהיה אך ורק הדין הישראלי. 

 סודיות .16

ו/או קניין רוחני  מאחר ובמסגרת הסכם זה, הצדדים עשויים להיחשף למידע רגיש ו/או סודות מסחריים .16.1

 "(, מתחייבים הצדדים כדלקמן:המידעאחד של השני )להלן: "

כי הם וכל מי מטעמם, ישמרו בסוד ולא יעבירו, יודיעו ו/או ימסרו ו/או יביאו לידיעת כל אדם ו/או  .16.1.1

גוף אחר כל ידיעה שתגיע אליה בקשר לשירותים וכן כל נתון או חומר הקשור בביצוע השירותים 

 כם ו/או בכל זמן לאחר מכן. בתקופת ההס

האמור לעיל לא יחול במקרה:  )א( שצד להסכם זה קיבל את הסכמת הצד השני בכתב ומראש למסר  .16.1.2

את המידע; או )ב( במידה ומי מהצדדים חייב לעשות זאת על פי הוראת כל דין או צו בית המשפט; )ג( 

( המידע הגיע לאותו צד מאת צד המידע הפך לנחלת הכלל ולא כתוצאה מהפרה של צד להסכם זה; )ד

 שלישי שלא כתוצאה מהפרה של הסכם זה.

במידה וצד להסכם ו/או מי מטעמו נאלץ כאמור לעיל לחרוג מחובת הסודיות המוטלת עליו, יודיע על  .16.1.3

כך מיד ובכתב לצד השני ותשהה ככל האפשר את ביצוע החריגה מחובת הסודיות, כדי לאפשר לצד 

 אימים למניעת הפרת הסודיות.השני לנקוט בצעדים המת

חובת הסודיות האמורה אינה חלה על הצורך להעביר מידע ומסמכים ליועצים או רשויות והכול אך ורק  .16.2

 במסגרת ביצוע השירותים.
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 מסירת הודעות .17

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה יהיו כאמור במבוא להסכם. כל הודעה שתשלח בדואר רשום, תיחשב כהודעה 

שעות ממועד משלוחה כאמור. כל הודעה שתימסר ביד על ידי צד למשנהו, תחשב כהודעה  72בתום שנתקבלה 

שנתקבלה במועד מסירתה כאמור. צד יהיה רשאי להודיע למשנהו על שינוי כתובתו וזאת בהודעה בכתב וממועד 

 מסירת ההודעה תיחשב כתובת חדשה זו ככתובתו של אותו צד לצורך הסכם זה.

 כללי .18

 להסרת ספק, כי אין בהסכם זה, בכדי להקנות לקבלן, זכות כלשהי במתקן. מובהר, .18.1

להסרת כל ספק, החברה מוותרת בזאת כלפי המזמין באופן בלתי חוזר על כל זכות קיזוז ועל כל זכות  .18.2

 עיכבון הנתונות לה, ככל שנתונות לה, לפי דין או לפי הסכם. 

שו בכתב בלבד ובחתימת שני הצדדים. שינוי או תיקון שלא כל שינוי או תיקון או ויתור להסכם זה יכול שיע .18.3

 בכתב וללא חתימת שני הצדדים לא ייחשב כמחייב.

הימנעות של צד כלשהו מנקיטת פעולה במקרה של הפרת הסכם זה על ידי הצד האחר לא תתפרש כוויתור  .18.4

 שונות. מצידו לגבי אותה הפרה ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לגבי הפרות אחרות דומות או

ויתר אחד הצדדים למשנהו על זכות הקנויה לו על פי הוראה מהוראות הסכם זה, לא יחשב הדבר כוויתור  .18.5

ביחס לכל זכות, שתקום לו לאחר מכן מכוחה של אותה הוראה או הוראה אחרת, הדומה לה או שונה ממנה 

קף, אלא אם נעשו בכתב במהותה. כל ויתור, ארכה, הנחה או התאמה מטעם אחד הצדדים יהיו נעדרי תו

 ונחתמו על ידי אותו צד. 

 כל צד יישא בשכר טרחת עורכי דינו. .18.6

 

 ולראיה  באו  הצדדים  על  החתום:

 

________________________ ________________________ 

 הקבלן המזמין
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 שירותי תחזוקת המערכות –הסכם תחזוקה נספח א'  .3

 לספק ללקוח את השירותים הבאים: במהלך תקופת ההסכם מתחייבת החברה

 ידי חשמלאי מוסמך על פי הפירוט הטבלה מטה.-בדיקה של המערכת על 

  ,)הפעלת מערכת ניטור עם גישה אינטרנטית מרחוק )חיבור קו אינטרנט באחריות ועל חשבון הלקוח
 שתאפשר גם למזמין גישה לצורך קבלת מידע. 

 ת שיתקבלו בדואר אלקטרוני של החברה ממערכת הניטור. במסגרת הניטור יתבצע מעקב שוטף אחר התראו

  לאחר ביצוע כל ניקיון פאנלים ו/או דוח ביקורת חשמלית יימסר דוח ביצוע למזמין.  –עדכוני לקוח 

  טיפול בתיקונים בהתאם להוראות ההסכם. לאחר כל ביצוע תיקון ו/או טיפול בתקלה יימסר למזמין דוח
 תיקון. 

  אבנית, קורוזיה, וחיים ביולוגיים. -הפאנלים בהליך של סינון מים ללא ניקיון של -ניקיון 

  תחזוקה שוטפת תבוצע ע"י טכנאי החברה ו/או מטעמה, שהוכשרו לביצוע העבודה. כל הבדיקות החשמליות
 יבוצע ע"י טכנאי חשמל מוסמכים.

 . מטרת התחזוקה השוטפת, הינה שמירה על מערכת תקינה ופעילה בצורה מיטבית 

 קופת הטיפול המומלצת הינה בעיקר בחודשי הקיץ ו/או לאחר מפגעי טבע )סופות חול(.ת 

 תכולת הטיפול:

  לפחות )שש( פעמים בשנה 6ניקוי הפאנלים הסולאריים. 

 .בדיקה קונסטרוקטיבית של עיגון הפאנלים לקונסטרוקציה 

 .בדיקה חשמלית של המערכת וטיפול בממירים 

  מפגעים.בדיקת ויזואלית ואיתור 

 .בדיקות כלליות ובכלל בדיקת נתוני תפוקת המערכת 

 ניקוי הפאנלים הסולאריים .1

 אבנית, קורוזיה, וחיים ביולוגיים.-הפאנלים הסולאריים ינוקו בהליך של סינון מים ללא 

 .לא יבוצע שימוש בחומרי ניקוי כגון חומצות ודטרגנטים 

 בדיקות קונסטרוקטיביות .2

  ובדיקה פיזית וחיזוק כל הקונסטרוקציה לגג חיזוק ברגים ככל שיידרש.ביקורת זו תכלול מעבר 

  הפאנלים וחיזוקם לקונסטרוקציה חיזוק תופסנים ככל שיידרש.בדיקה מדגמית של חיבור כמו כן יבוצע 

 בדיקות חשמליות ובדיקת הממירים: .3

 טיפול במגעים רופפים, טיפול בלוחות החשמל הכולל חיזוק בורגי המחברים, סילוק עצמים זרים, זיהוי ו
 תקינות הרכיבים, בדיקת איטום ותקינות הארקה.

  טיפול בממירים על פי הגדרות היצרן הכולל ניקוי עצמים זרים, ניקוי פילטרים, חיזוק המחברים, חיזוק
 AC/DCבורגי הארקה, תקינות כבלי ההזנה, תקינות מפסקי החשמל 

  אטימות וחיבור מלא של מחברי הקולטים.טיפול בחיבורים החשמליים של הפאנלים, וידוא 

 .מעבר על תקינות הכבלים והמובילים, בדיקת מפגעים ותקינות הבידוד 

 .בדיקת תקינות ארון החשמל, כבלי ההולכה , המנתקים וההגנות של המערכת 
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 24מתוך  17עמוד 
 חתימה וחותמת המציע:_____________________________

 בדיקה ויזואלית ואיתור מפגעים .4

 .תבוצע בדיקה ויזואלית לכל תשתית המערכת לאיתור מפגעים 

 ה כללית לוודא כי אין גוף חיצוני הגורם הצללה על המערכת כגון ענפי עץתבוצע בדיק 

 . יבוצע רישום  של תפוקת המערכת לפני ביצוע התחזוקה המונעת ולאחריה למעקב 

 .תבוצע בדיקה של תפוקת המערכת, לפני ביצוע התחזוקה המונעת ולאחריה 

 קת המערכת, וכמו כן לוודא שהמערכת מטרת הבדיקה לבחון את השפעת ביצוע התחזוקה המונעת על תפו
 עובדת באופן אופטימאלי.

 תחזוקה מונעת .5

  .עם סיום ביצוע הבדיקה המונעת יועבר דוח  בדיקה ללקוח 

  דוחות הבדיקה הנ"ל לרבות תוצאות בדיקת תפוקת המערכת ישמרו בכדי לבצע דוחות השוואתיים לכל
למזמין במקביל לגניזה במרכז מידע וניתוח נתונים תקופה ותקופה. הדוחות ישמרו במדיה מגנטית ויועברו 

 של החברה.

 כן, תבוצע התחזוקה המונעת הבאה בהתאם לטופס הבדיקות להלן:-כמו 

 בדיקות מכאניות .א
 

 בדיקת שילוט: (1
 

תיאור  מס'
 הבדיקה

 תדירות קריטריון הבדיקה

1 
כבלים 

 ומובילים

  המובילים בהתאם ש לוודא תקינות התקנת שלטי חובה על י -מובילים
 לייעוד ולתקנות.

 שנתית

  כבליDC - שנתית ש לבדוק חיבור לממיר אליו הוא מחובר בשני הקצוות .י 

  כבליAC –  יש לבדוק חיבור לממיר וללוחPV שנתית 

 

2 
מפסקים, 

 DCלוחות 
 וממירים

  לוחותDC - דוק תקינות שילוט . בדוק קיום וחוזק התקנת שילוט ב
 הלוחות.שהגיע מיצרן 

 שנתית

  שנתית בדוק תקינות . –מפסקים 

  שנתית דוק תקינות מספור על הממיר ב –ממירים 

  שנתית דוק תקינות שלטי בטיחות ושלטי חובה.ב –כללי 

 ACלוחות  3
 .שנתית בדוק תקינות פחיות זיהוי בחזית הלוח 

 .שנתית בדוק תקינות שלטי בטיחות ושלטי חובה 

4 
שילוט 

 הארקה

 .שנתית בדוק תקינות שילוט מזהה בקופסאות פסי ההשוואה 

 .שנתית בדוק תקינות סימון כתובת המוליכים בלוחות ובפסי ההשוואה 

 .שנתית בדוק תקינות שלטי "הארקה לא לפרק" בנקודות החיבור הראשיות 
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 24מתוך  18עמוד 
 חתימה וחותמת המציע:_____________________________

 בדיקת חיזוק מכאני: (2
 

 תדירות קריטריון הבדיקה תיאור הבדיקה מס'

1 
 פנלים 

 )כל המערכים(

 .שנתית תעד נזקים כלשהם בתכנית ההצבה 

   בצע בדיקה ויזואלית ובסרט מדידה )היכן שנדרש( מפני עיוותים
 הנובעים מלחצים מכאניים על המסגרת.

 שנתית

 ( בכלים מתאימים את הידוק ברגי הפנלים 5%בדוק מדגמית )
על ידי מפתח  למסילות עד ליצירת מגע מלא בין המשטחים

 .מומנט

 שנתית

 .שנתית הזז את הפנל ידנית לבדיקת חוסן ההתקנה 

 ממירים 2

 .שנתית בדוק יציבות גב העבודה ויזואלית ופיזית ע"י הפעלת כוח מתון 

  .שנתית בדוק את גב העבודה מפני עיוותים, פגיעות מכאניות, גלוון 

 ,כל הברגים  בדוק את שלמות הממיר, העדר שריטות ופגיעות
 במקומם.

 חצי שנתית

 .שנתית בדוק את חוסן ההתקנה ע"י הפעלת כוח פיזי מתון 

 חצי שנתית בדוק מפני חסימת פתחי אוורור 

 .שנתית בדוק שמדבקות הזיהוי גלויות לחלוטין 

        

 

 

3 

 

 

                  

-ACלוחות חשמל 
DC 

)בדוק העדר מתח 
לפני תחילת 

במכשיר הבדיקה 
 מדידה תקין(.

  בדוק את שלמות הלוח, העדר שריטות ופגיעות, כל הברגים
 במקומם.

 שנתית

 .שנתית בדוק את חוסן ההתקנה ע"י הפעלת כוח פיזי מתון 

 על ידי מפתח מומנט בדוק שכל הברגים בלוח מחוזקים היטב .
השתמש בכלים מתאימים לביצוע הבדיקה. נסה למשוך מעט את 

 החוצה.המוליך 

 שנתית

  בדוק שאין עיוותים כתוצאה מחיזוק יתר של בורגי המעטפת
 ושהדלתות והפנלים נסגרים בקלות וללא הפעלת כוח. 

 שנתית

  בדוק את אטימות הלוחות מפני חול, אבק ומים. בדוק את הידוק
 ותקינות כניסות הכבלים לארון.

 שנתית

4 

שלמות ויושר 
הקונסטרוקציה 
הנושאת, בדיקת 

 עוגנים ודיאגונלים.

  שנתית בדוק גלוון מתכת 

 שנתית בדוק העדר עיוותים, כיפופים, סימני קורוזיה 

  בדוק  תקינותם של יריעות בידוד ואיטום נקודות חדירה בין
 הקונסטרוקציה והגג.

 שנתית

 מלא בין  כל הברגים קיימים ומחוזקים עד ליצירת מגע
ומים "ניילוק" למניעת א\המשטחים. קיימות דסקיות משוננות

 שחרור.

 הפעל כוח פיזי מתון לבדיקת חוסן ההתקנה.

 שנתית

 שנתית בדוק רציפות של מסילות ושנקודות ההארקה תקינות 

  בדוק את חוזק העוגנים, הידוק בורגי המהדקים, פיצול גידים
 בכבל המתיחה ודרגת מתיחתו בהתאם להנחיות הקונסטרוקטור.

 שנתית

5 
  בדוק את שלמות המובילים, גלוון, רציפות בין חלקים, העדר

 עיוותים ופגיעות ושלמות המכסים והצמדתם.

 שנתית
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 חתימה וחותמת המציע:_____________________________

שלמות וחוזק 
-ACמובילים    

DC 

  רציפות חשמלית בין חלקים מתכתיים והארקתם לאדמה. בדוק
 וודא שפירוק מכסה לא יפגע ברציפות הארקה לחלקים אחרים.

 שנתית

6 
תקינות והתקנת 

 AC-DCכבלים      

 .חצי שנתית בדוק את שלמות הכבלים והעדר פגיעות בבידוד 

  בדוק שהכבלים מונחים ותפוסים לתעלה במרווחים שווים
 כפי שהותקנו ובאופן מסודר

 שנתית

 סולמות  7

 .שנתית בדוק את נקודות הקיבוע למבנה וחוסנם 

 .בדוק שלמות, גלוון, ומנגנון מניעת טיפוס 

 טפס על הסולם בזהירות ובחן את כל השלבים. 

 שנתית

 כלובים 8
 .שנתית בדוק שלמות, גלוון 

 .שנתית בדוק את סגירת הדלתות ומנגנוני הנעילה 

 מדרכים 9

 .שנתית בדוק חוסן התקנה ע"י הפעלת כוח פיזי מתון 

  בדוק שכל הברגים במקומם ומחוזקים עד להצמדה מלאה בין
 המשטחים.

 שנתית

 שנתית למות, רציפות, גלוון ועוותים.ש -בדוק באופן ויזואלי 

 שנתית בדוק לעיוותים 

10 
קווי חיים    )אם 

 קיים(

  שנתית כלים מתאימים.בהעזר  –בדוק את חיזוק הברגים 

  .שנתית בדוק אם קיימים גידים מפוצלים בכבל הפלדה 

  בדוק שלא קיימים מכשולים לאורך תוואי הכבל ושאין הפרעה
 לניידות לאחר ההתחברות לכבל.

 שנתית

11 
מעקות        )אם 

 קיימים(

 .שנתית בדוק שלמות, רציפות, גלוון 

  וזאת לאחר בדוק את חוסן החיבור למבנה ע"י הפעלת כוח פיזי
 שנקשרת ברתמת בטיחות לנקודת עגון קונסטרוקטיבית בגג.

 שנתית

 קופסאות חשמל 12

 .שנתית בדוק שכל בורגי החיזוק במקומם ומחוזקים היטב 

  בדוק עיוותים הנובעים מחיזוק יתר או התקנה על מישור שאינו
 אחיד.

 שנתית

  בדוק העדר חורים וסדקים הפוגעים באטימות. בדוק הידוק
 אנטיגרונים

 שנתית

13 
שרשור כבילה בין 

 הפנלים

  בדוק את חיבורי השרשורים ע"י התאמת המחברים והצמדתם
 המלאה, נסה למשוך מעט את הכבלים וזהה חופש תנועה חריג.

 שנתית

 חיבור הארקות 14

       .בדוק תקינות חיבור גישורי הארקה בין הפנלים לקונסטרוקציה     

   בדוק רציפות במכשיר בודק רציפות בין מסגרות הפנלים אל
 נקודת החיבור הראשית.

 שנתית

  .שנתית בדוק חיבור הארקות לכל חלקי תעלות המתכת כולל המכסים 

  נקודות: בדוק את תקינות חיבור מוליך ההארקה לממיר בשתי
ממ"ר.  16( חיצוני לגוף הממיר במוליך 2( פנימי עם כבל ההזנה 1

 בצע בדיקת רציפות לפס ההשוואה בלוח האיסוף.

 שנתית

 שנתית :בדיקת הארקה בלוח מוזן 
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 24מתוך  20עמוד 
 חתימה וחותמת המציע:_____________________________

o  .בדוק את תקינות חיבור מוליך ההארקה ללוח המוזן 

  בדוק את תקינות חיבור כבלי ההארקה לפה"פ הראשי. בדוק
אומגות לפס. נסה \ברגים ואומים ואת הצמדות נעלי הכבלחיזוק 

 להזיז את המוליך כדי לזהות חופש.

 שנתית

  בדוק את תקינות חיבור מוליכי ההארקה לשלד הקונסטרוקציה
 וודא רציפות בין חלקי השלד בבודק רציפות.

 שנתית

15 
בדיקת ניקיון 

 פנלים

 חצי שנתית ציפורים. בדוק את ניקיון הפנלים מאבק לכלוך קשה ולשלשת 

16 
בדיקת מערכת 

התקשורת והפעלת 
 הניטור

  בדוק המצאות ותקינות יחידת התקשורת המרכזית  ונקודת
 שורתראוטר בארון התק\רשת

 חצי שנתית

 ניקיון המערכת 
 ביצוע ניקיון עם מים מטופלים 

 אספקת המים לפי סיכום עם בעל הנכס 

בהתאם 
לחוזה 
 שירות

 
 בדיקות חשמליות .ב

 :DCבדיקות צד  (1
 

הבדיקות החשמליות יבוצעו במכשירי מדידה שעברו כיול במעבדה מוסמכת בשנה האחרונה. טווח 
.2%הסטייה של מכשירי המדידה לא יעלה על   

 תדירות קריטריון הבדיקה תיאור הבדיקה מס'

 בדיקות הארקה 1

  רציפות הארקה לפנלים: בצע בדיקת רציפות חשמלית במד רציפות
מאריך בין נקודת החיבור הראשית של ההארקה ובחוט 

לקונסטרוקציה לבין נקודת החיבור של גישור ההארקה למסגרת 
 הפנל.

 שנתית

  רציפות הארקת התעלות: בצע בדיקת רציפות חשמלית במד רציפות
ובחוט מאריך בין נקודת החיבור הראשית של ההארקה לתעלה לבין 

 קטעי התעלה ולמכסים.

 שנתית

  רציפות הארקת הממירים: בצע בדיקת רציפות חשמלית במד
רציפות ובחוט מאריך בין נקודת החיבור הראשית של ההארקה 

 לגוף הממיר לבין פס ההשוואה בלוח הממירים.

 שנתית

  :בדיקת רציפות הארקה בין פס ההשוואה הראשי לקונסטרוקציה
בצע בדיקת רציפות חשמלית במד רציפות ובחוט מאריך בין הפה"פ 

הראשי לבין פס ההשוואה בגג ובינו לבין נקודות החיבור בפרטי 
 הקונסטרוקציה.

 שנתית

2 
בדיקת בידוד 

 מוליכים

  בצע בדיקת בידוד מוליכיDC 1000מתח במכשיר בודק בידוד בV. 
הבדיקה תתבצע בלוח הסטרינגים כאשר כל המפסקים מנותקים 
והקו הנמדד אינו מחושמל. יש לבצע מדידה בין: פלוס והארקה, 

 מינוס והארקה ובין הפלוס והמינוס.

 100אין לקבל תוצאה נמוכה מMΩ . 

 שנתית

3 

מדידת מתח על 
כל סטרינג 

 בריקם

)עפ"י טופס 
9009-E-C-008) 

  בצע מדידה במד מתחDC  לכל סטרינג כאשר כל המפסקים
 מנותקים והמדידה מתבצעת בכניסה להדקי המפסק.

התוצאה המתקבלת צריכה להיות מקורבת למספר הפנלים בטור 
כפול מתח הריקם של פנל בודד. )תלוי בתנאי הסביבה בזמן 

 המדידה(
ש לבצע תחילה מדידה של מתח בריקם וזרם קצר לפנל י -חשוב
 בודד.

1 
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 :ACבדיקות צד  (2
 

 הארקות 1

 בדיקת הארקה בלוח מוזן: בצע בדיקה ב- LOOP-
TESTER  בין המפסק הראשי ובין פס ההשוואה

התנגדות המתקבל מתאים וודא שערך ה -הראשי
 לגודל החיבור.

 שנתית

 בדיקת בידוד 2

במכשיר בודק בידוד  ACבצע בדיקת בידוד מוליכי 
 500Vבמתח 

בכל קווי החשמל במתח נמוך בין הבדיקה תתבצע 
 הפאזות לאדמה ובין האפס לאדמה.

 3MΩאין לקבל תוצאה נמוכה מ 

 שנתית

3 
לפני הפעלה  AC בדיקת צד 

 (E-C-009-9009)עפ"י טופס 
 שנתית במפסק הראשי של המערכת  ACבצע בדיקת מתח

4 

בלוחות  ACבדיקת מתח 
ראשיים ומשניים של 

-9009    )עפ"י טופס    המערכת 
E-C-009) 

בצע הפעלה של המפסק הראשי)וודא כי המפסקים 
( ולאחר מכן בצע offהראשיים בכל הלוחות במצב 

 בכניסה ללוחות. ACבדיקת מתח 

 שנתית

5 
יבור מתקני ח-בדיקות ניתוק

 חשמל

בצע בדיקת הפעלה למפסקים ובדוק הפעלה נכונה בכל 
 מצבי המפסק.

 שנתית

הפעל את מצב הבדיקה של כל מפסק ע"י לחיצה על 
 ובדוק ניתוק והחזר לפעולה. TRIPלחצן 

 שנתית

בדיקה של מפסק מגן הפועל בזרם דלף)פחת( ע"י מכשור 
 מתאים

 שנתית

 
 

 בדיקות הפעלה: (3
 

 

 

1 

 

 

בדיקות הפעלה של 
 הממירים

בדיקת מתח  -בצע הפעלה של הממירים על פי הוראות היצרן
 לפני הפעלה. )עפ"י טפסים  AC -ו  DCבכניסת הממירים בצד 

9009-E-C-008   9009ו-E-C-009) 

לממירים    DC*הפעל את הממירים באופן בו תרים מתח 
 לממירים. ACולאחריו מתח 

חצי 
 שנתית

המאוורר)במידה ויש( מופעל למס' בזמן הפעלת הממירים וודא כי 
 שניות לבקרה

חצי 
 שנתית

ילה שאין יש לוודא תח -בצע בדיקת תקינות של פעולת הממירים
במידה ויש  -הודעה(\כל חיווי על הממירים שמראה על תקלה)נורה

 אנא פעל על פי הוראות היצרן

חצי 
 שנתית

 -עבודתםבצע בדיקה שאין כל רעש חריג שנשמע מהממירים בזמן 
 במידה ויש אנא פעל על פי הוראות היצרן

חצי 
 שנתית

2 

בדיקת זרמים 
בכניסה לממיר 

A+B        עפ"י טופס(
9009-E-C-008) 

בכל ממיר)במידה   B-ו A  בכניסה  DCבצע מדידה ע"י מד זרם 
ויש יותר מזוג אחד בכניסה יש לבדוק על כל הזוגות( התוצאה 

מספר הסטרינגים במקביל המתקבלת צריכה להיות מקורבת ל
 זרם של סטרינג אחד. Xוזה ע"י חישוב של  מס' סטרינגים 

 שנתית
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 מערכת  –בדיקות ניטור  .ג
 

 ניטור כללי: (1
 

 הניטור יבוצע ע"י מחלקת השירות באופן שוטף. תוכנת הניטור בהתאם להתקנה.
והמערכת הותקנה ע"י גורם אחר, יש לקבל הרשאות מלאות למערכת הניטור.במידה   

 
 תדירות קריטריון הבדיקה תיאור הבדיקה מס'

 תיעוד הספק כללי 1
 תיעוד אוטו' של מע' הניטור 

 

 יומי

 יומי AC-ו DCתיעוד אוטו' של הספקי   תיעוד הספק ממירים 2

3 
השוואת הספקי 

 ממירים

  'הניטורתיעוד אוטו' של מע 

 

 יומי

 תיעוד תקלות וחריגים 4
 תיעוד אוטו' של מע' הניטור 

 

 דו"ח רבעוני

 
 

  

3 
בדיקת מערכת 

התקשורת והפעלת 
 הניטור

חצי  בדוק קיום תקשורת בין יחידת התקשורת לכל הממירים
 שנתית

חצי  בדוק האם המערכת מעבירה נתונים לפורטל
 שנתית

4 
)עפ"י  IRבדיקות 

-E-C-9009טופס 
011) 

 DC-ו  ACמדגמית לפנלים וללוחות החשמל  IRבצע בדיקת 
לפחות, ומלא את  40%באתר כאשר האתר בהספק עבודה של 

 IRהטופס לבדיקות 

 שנתית
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 תפעול ביטוחי - ׳ הסכם תחזוקהב נספח .4

 
 (DD/MM/YYYY) האישורתאריך הנפקת  יטוח עבודות קבלניות / בהקמהב - אישור קיום ביטוחים

 , בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל אתבתוקף ביטוחפוליסת ישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 קש האישור.האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מב

מען הנכס המבוטח  המבוטח מבקש האישור
כתובת ביצוע  /

 העבודות

 מעמד מבקש האישור

 שם:
 מטה איזורית מועצה: שם

 לפיתוח חברה  או/ו יהודה
 ותעשייתים כפריים מרכזים

 בע״מ יהודה מטה
 

 שם
 

 
 
 

 

 קבלן הביצוע☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 אחר מזמין העבודה☒
 ת.ז./ח.פ.  

 מען מען:
 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות 

 אחריות או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 פוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

 סכום/  האחריות גבול
 העבודה שווי/  ביטוח

 בתוקף נוספים כיסויים
 חריגים וביטול

 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

כל הסיכונים 
 עבודות קבלניות

 ניתן) לדוגמה הרחבות
 לפרקי בהתאם לפרט

 (:הפוליסה

     
 
 

301 ,302 ,
324 ,328 ,
325 ,326 ,
332 (6 

 (חודשים

 313 ,314,316 ,330 ,328 

       ופריצה גניבה
       עובדים עליו רכוש
       סמוך רכוש
       בהעברה רכוש
       הריסות פינוי

, 311, 309, 307, ,315, 318       צד ג'
317 ,319 ,321 ,328 , 

 , 328, 319, 315       אחריות מעבידים

אחריות מקצועית 
 -ואחריות מוצר 

 משולבת

       
301 ,302 ,324 ,328 ,325 ,
 (חודשים 6) 332, 326

 

 *:(ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 

 100, 098, 089, 088, 062 ציבור במבני פוטוולטאית בטכנולוגיה חשמל ליצור סולאריות מערכות של תחזוקה
 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

 השינוי או הביטול.
 

 

 חתימת האישור
 המבטח:
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