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לרכבים חשמליים בשטחים ( ACהקמת עמדות טעינה איטיות ) 2018/114 'מס קול קורא

  ציבוריים

 כללי .1

התקציבים במשרד  אגף "(, בשיתוף עםהמשרד" או "משרד האנרגיהמשרד האנרגיה )להלן: " 1.1

מבקש  ורשות החשמל הממשלה ראשותחבורה חכמה במשרד  דלקיםמנהלת תחליפי , האוצר

ממשלה מס' לעודד הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים, במסגרת פעילותו למימוש החלטת 

 .בתחבורה בנפט התלות להפחתת 13.1.2013מיום  5327 ממשלה החלטתו 30.1.2011מיום  2790

לפיכך, משרד האנרגיה מפרסם בזאת קול קורא לסיוע בהקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים 

עבור  יםכספי יםמענק נואשר במסגרתו יינת ,הקמה, כמפורט בהמשך יבמתכונת של מענק

 "(.הקורא הקול", "המענקעמדות הטעינה )להלן, בהתאמה: " הקמתההשקעה ההונית ב

 "(:המציע)להלן, ביחד: " זה בקול קוראלהתמודד רשאים  1.2

מועצה או לעניין זה, "רשות מקומית" הינה עירייה, מועצה מקומית,  - רשויות מקומיות 1.2.1

יגישו באמצעות המועצה . ועדים מקומיים אשר מבקשים להגיש הצעתם, אזורית

 האזורית.

 "(.תאגידחברות כלכליות בבעלות מלאה של רשויות מקומיות )להלן: " 1.2.2

  .הסר כל ספק יובהר כי לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר תאגידיםלמען  1.3

 ''ח. מלש 10התקציב המוקצה לקול הקורא עומד על  גובה 1.4

 התמיכה תתקבליובהר כי  תקציב זמין.הזכייה במענק התמיכה של המשרד מותנית בקיומו של  1.5

 . 2019לאחר קבלת תקציב רק 

 למען הסר ספק, בכל מקום בו מצוין שקע טעינה במסמך, הכוונה היא גם לכבל טעינה.  1.6

ק''ו  22בהספק  ACהקמה של עמדות טעינה בקשה מרוכזת מטעם המציע להמענק יינתן עבור  1.7

 אפשרויות: תצורות, בשתי (""עמדות טעינה)להלן:  Type 2מסוג  לפחות לשקע

 ."(עמדת טעינה בודדתעמדת טעינה הכוללת שקע טעינה יחיד )להלן: " תצורת 1.7.1

 .("עמדת טעינה כפולה"תצורת עמדת טעינה הכוללת שני שקעי טעינה )להלן:  1.7.2

נקבע בהתאם לסוג העמדה )כפולה/בודדת( ולמיקום של הרשות לעמדה גובה המענק המקסימאלי  1.8

  1באשכול(. 10-1) 2013של הלמ''ס משנת  כלכלי-המדד חברתיהמקומית באשכול 

אלש''ח לעמדה בודדת  11.25תוכל לקבל מענק בגובה של עד  1-5רשות מקומית הממוקמת באשכול  1.9

מעלות הקמת  75%אלש''ח לעמדה כפולה )כולל מע''מ(, כאשר גובה התמיכה לא יעלה על  22.5ועד 

 . העמדה

אלש''ח לעמדה בודדת  9.75תוכל לקבל מענק בגובה של עד  6-10 רשות מקומית הממוקמת באשכול 1.10

מעלות הקמת  65%אלש''ח לעמדה כפולה )כולל מע''מ(, כאשר גובה התמיכה לא יעלה על  19.5ועד 

  .העמדה

                                                 
 :2013להלן הקישור לדירוג משנת  1

http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/24_16_330t2.pdf 

http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/24_16_330t2.pdf
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 ביחסשקעים  4-"( מוגבל להזוכהמספר השקעים המרבי לזוכה במסגרת הקול הקורא )להלן: " 1.11

 מלש''ח.   1על  תעלהתושבים המתגוררים בשטח הרשות, כאשר סך התמיכה לא  1,000כול ל

המשרד יהיה רשאי להקטין את מספר השקעים עבורם תינתן תמיכה למציע, בהשוואה למספר  1.12

 השקעים המוצע על ידו, במידה ותינתן תמיכה.

במסגרת  עבורם מימוןלמען הסר ספק, המציע אינו מחויב להקים שקעים שהציע אך שלא קיבל  1.13

 . קול קורא זה

 תכולת המענק 1.14

כגון ציוד  -עלות ההקמה הפיסית של העמדה בלבד  של כיסוי עבור יינתנוהמענקים  1.14.1

 העמדה, עבודות הנדסה אזרחית, חיבור לרשת החשמל, היטלים סטטוטוריים וכד'. 

עלות הקרקע ועלויות של תכנון, ייעוץ, ניהול, פיקוח וכיו"ב לא יוכרו  ,למען הסר ספק 1.14.2

 כהשקעה לעניין הסיוע.

בכפוף ,יובהר כי המשרד יכיר רק בהוצאות שבוצעו לאחר תאריך ההודעה על הזכייה  1.14.3

 .הצגת חשבונית כמפורט בהסכםו לחתימת הסכם

 אתר הטעינה 1.15

בחניון של הרשות,  םהממוק שקע :מוגדר בקול קורא זה באופן הבא שקע טעינה בחניון 1.15.1

 לא. שבין אם מדובר בשטח פתוח או סגור, בתשלום או 

על שפת  םהממוק שקעמוגדר בקול קורא זה באופן הבא:  שקע טעינה ברחוב 1.15.2

עונה על הגדרת  ואינשו, , בשטח הציבורי של הרשות, בתשלום או שלאכביש/מדרכהה

 . כמתואר לעיל חניוןעמדה ב

 .בהצעתו את סך השקעים המבוקשים בחניון וסך השקעים המבוקשים ברחובהמציע יציין  1.15.3

 .  הצעה את המיקום המדויק של השקעיםלציין בשלב ה חייבלמען הסר ספק, המציע אינו  1.15.4

גם  ומיקום העמדות המתוכננות, ,המשרד רשאי, לפי שיקול דעתו, לפרסם את רשימת הזוכים 1.16

כמו כן, יהיה המשרד  על מענקים שהוענקו בפועל.וכן לדווח  בטרם חתימת ההסכם עם הזוכים

 זכאי לפרסם כל מידע בנוגע לעמדות הפועלות במשך כל שנות הפעלתן.

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז .2

 תנאי סף מנהליים  2.1

לצרף  על המציעבתנאי הסף  עמידהלצורך הוכחת  -המציע הינו תאגיד מסוג כלשהו  אם 2.1.1

 .מורשי החתימה בשם התאגידבדבר  עדכני וברור של עו"ד או רו"ח, אישור

לצרף  על המציעבתנאי הסף  עמידהלצורך הוכחת  - חברה ו תאגיד מסוגהמציע הינאם  2.1.2

המציע. שמות ופרטי מנהלי  הכולל את ,2018משנת מרשם התאגידים  נסח חברה ולהצעת

 עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:חברה נסח 

_extractcompanyhttps://www.gov.il/he/service/ 

על המציע לוודא, כי בנסח לא מצוינים חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת 

. חוקחברה מפרת חוק או התראה לפני רישום כחברה מפרת כי היא כי לא מצוין ו ,ההצעה

https://www.gov.il/he/service/company_extract
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יובהר, כי רישום בדבר היות החברה מפרת חוק או בעלת חוב כאמור, עלול להביא לפסילת 

 ההצעה.

לצרף  על המציעבתנאי הסף  עמידהלצורך הוכחת  -אם המציע הינו תאגיד מסוג שותפות  2.1.3

המעיד על אי קיום חובות אגרה שנתית  ,2018 תנסח שותפות מרשם השותפויות משנ

 לרשם השותפויות. 

 נסח שותפות עדכני ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:  

_extractcompany/servicehttps://www.gov.il/he/ 

 המציעעל בתנאי הסף  עמידהלצורך הוכחת  - אגודה שיתופיתאם המציע הינו תאגיד מסוג  2.1.4

בדבר עמידה בהוראות  2018רשם האגודות השיתופיות משנת לצרף להצעתו אישור 

  הדיווח על פי דיני אגודות השיתופיות.

 1976 -עמידה בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2.1.5

. להוכחת 1976 -בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו לעמודהמציע על 

אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות תו לצרף להצע על המציע בדרישות אלהעמידה 

שהוצא על ידי פקיד שומה  1976 –ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

שבה מוגשת  וממונה אזורי מס ערך מוסף )אישור המכסה את התקופה עד סוף השנה

המשרד מול מערכת המידע של רשות ויאומת ע"י חשבות ק ייבד זה(. אישור ההצעה

 המיסים.

 צירוף תצהיר בדבר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום 2.1.6

עבירות מ הימנעות תצהיר בדברעל המציע לצרף להצעתו לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף 

מאושר ע"י עו"ד, עפ"י חוק עסקאות גופים לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, 

 .'גכנספח בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז  1976 –יים, התשל"ו ציבור

 צירוף הצהרה והתחייבות בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות 2.1.7

על המציע לצרף להצעתו תצהיר חתום ומאושר על ידי לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף 

, 1998-וכן התחייבות לקיום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח עורך דין

 .'דכנספח בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז 

 התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבדצירוף  2.1.8

ת שימוש התחייבות לעשועל המציע לצרף להצעתו לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף 

 . 'הכנספח בהתאם לנוסח המצ"ב למכרז  בלבד, בתוכנות מקוריותלצורך המכרז 

 פעולות לתיאום הצעות במסגרת המכרזהתחייבות לאי ביצוע צירוף  2.1.9

ההצעה המוגשת  לפיולצרף להצעתו תצהיר  מציעעל הלצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף 

כמויות ומחירים הכלולים בה, לא נערכה בעקבות נתוני מטעמו במסגרת מכרז זה, לרבות 

אחר וכי לא נעשו על ידו  ,הסדר או דין ודברים עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי

בהתאם לנוסח המצ"ב פעולות לתיאום הצעות במסגרת מכרז זה. הצהרה כאמור תינתן 

 .'וכנספח למכרז 

 נו עסק בשליטת אישהימציע שה 2.1.10

על מציע העונה על ההגדרה "עסק בשליטת אישה" לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף 

משמעותם של המונחים: "עסק"; להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה )ל

https://www.gov.il/he/service/company_extract
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 (.1992 -"אישור"; ו"תצהיר" ראה חוק חובת המכרזים, תשנ"ב "עסק בשליטת אישה";

לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא 

התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה 

 במכרז, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר כאמור.האמורה כזוכה 

 

 אופן בחינת הבקשות .3

 .להמשך בדיקה רותיבדיקת עמידה בתנאי הסף וקביעת הבקשות הכש 3.1

 לקול הקורא. 8 ' בסעיףאשבטבלה המידה על פי אמות  וינוקדו יבחנוהבקשות שעמדו בתנאי הסף  3.2

 

 זכייה בקול הקורא .4

בחלוקה לפי מספר וסוג  להקים זכאי הואאותן  העמדות מספרהודעת זכיה ופירוט  יקבל הזוכה 4.1

 ן.העמדות ברחוב או בחניו

, גם בטרם והזוכים רשאי לפרסם את רשימת העמדות המאושרות להיכלל בתכנית יהיההמשרד  4.2

 .החתימה על ההסכם

 על הסכם מול המשרד. "(היזםלא יאוחר מחודשיים ממתן הודעה לזוכה, יחתום הזוכה )להלן גם: " 4.3

 ההתקשרות תקופת 4.4

 שנים.וחצי  6 יהיה לתקופה של עדלהקמת והפעלת העמדות ההסכם  4.4.1

 חודשים. 18 יהיה לתקופה של עדמשך הזמן להקמת העמדות  4.4.1.1

  שנים.  5 יהיה לתקופה שלהעמדות  להפעלתמשך הזמן  4.4.1.2

חודשים מיום חתימת ההסכם עם המשרד )ע"פ  18עד  הזוכה יקים את כול העמדות בהן זכה 4.5

החלוקה לסוגי העמדות ומיקומן ברחוב/חניון כפי שיציג בדו"ח הביניים(, בכפוף לעמידה באבני 

  הדרך שלהלן:

 חודשים מיום חתימת ההסכם הזוכה יגיש למשרד דו''ח ביניים שיכלול:  8עד  4.5.1

ן )מספר העמדות לאתר, פירוט אודות העמדות שתותקנה והמיקום המדויק שלה 4.5.1.1

 ;שקע אחד/שניים, רחוב/חניון עם כתובת(

תיאור של תכנון וחיבור העמדות לרשת החשמל באתרי הטעינה. התיאור יתמקד  4.5.1.2

בגודל החיבור הקיים, גודל החיבור הנדרש, והעלות המוערכת להגדלת חיבור או 

 ;הזמנת חיבור חדש במידת הצורך

העמדות,  והפעלתברה חיצונית להקמת במידה והזוכה מעוניין להתקשר עם ח 4.5.1.3

לו''ז , עליו לעשות זאת עד להגשת דו''ח הביניים, ולדווח על תנאי ההתקשרות

והצעת המחיר מטעם החברה למתן סוג העמדות, דרך,  יאבנ להקמת העמדות לפי

 ;השירותים

את העמדות בעצמו, עליו להזמין את  ולהפעיל במידה והזוכה מעוניין להקים 4.5.1.4

ין הזמנת גב ולהציג אסמכתאותעמדות הטעינה עד להגשת דו''ח הביניים, 

 העמדות.
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, וכי העמדות המוצעותלקבל את אישור המשרד עבור מיקום  נדרשהזוכה יובהר כי  4.5.2

  לבצע שינויים במיקומים שהציע.רשאי לבקש מהזוכה יהיה המשרד 

במידה והזוכה מבקש לשנות את מיקום העמדות לאחר שהמשרד אישר את המיקומים,  4.5.3

ובטרם ההקמה, על הזוכה לפנות בבקשה למשרד. יובהר כי המשרד אינו מחויב לאשר את 

 שינוי מיקום העמדות. 

על מנת לעמוד באבן  הדרך, הזוכה נדרש לקבל את אישור המשרד לאחר הגשת דו''ח  4.5.4

 הביניים.

 שים מיום חתימת ההסכם הזוכה יגיש למשרד דו''ח סופי שיכלול:חוד 18עד  4.5.5

פירוט אודות העמדות שהותקנו והופעלו, והמיקום המדויק שלהן )מספר העמדות  4.5.5.1

 (;סוג העמדותלאתר, שקע אחד/שניים, רחוב/חניון עם כתובת, 

פירוט עלויות ההתקנה ובכלל זאת, עלות עבודות התשתית והחיבור לרשת  4.5.5.2

 ;העמדות עצמן החשמל, ועלות

 .הקמת העמדות, לרבות החסמים והקשיים, ונקודות לשיפורתהליך משוב אודות  4.5.5.3

על מנת לעמוד באבן  הדרך, הזוכה נדרש לקבל את אישור המשרד לאחר הגשת הדו''ח  4.5.6

 הסופי.

למעט , חודשים מיום חתימת ההסכם 18עד  בהן זכה אחת העמדות יקים את לאהזוכה  אם 4.6

, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא חובת יהיה המשרד רשאי, 4.5.3בשינויים מאושרים כמפורט בסעיף 

 הנמקה:

לדרוש את החזר המענקים שניתנו, לחלט את ערבות , או חלקה לבטל את הזכייה כולה 4.6.1

ככל שהמשרד ישתכנע , וכן לא יהיה מחויב בתשלום עבור שאר העמדות שהוגשו. המקדמה

מצדיקות את ביטול הקמת העמדה, המשרד ישקול בחיוב לאפשר את הקמת  כי הנסיבות

 יתר העמדות;

 לבקש מהזוכה להקים את העמדה במקום חלופי; 4.6.2

 ;על ידו שהוצעה לפנות למציע המדורג אחרי הזוכה על מנת שזה יקים עמדה 4.6.3

 לבטל לחלוטין את העמדה; 4.6.4

 לצאת בקול קורא חדש. 4.6.5

ידרש , כי הנסיבות מצדיקות את ביטול הקמת העמדה ישתכנעיובהר כי גם במקרה בו המשרד  4.7

הזוכה להעביר חשבונית זיכוי בגין סכום המקדמה ששולם בגין אותה עמדה, כתנאי לביצוע 

 תשלומים אחרים במסגרת ההסכם.

וככל שהמשרד השתכנע כי הזוכה עשה את מירב מאמציו להשלמת יובהר כי בנסיבות חריגות,  4.8

 24אי המשרד, אך איננו חייב, להאריך את משך זמן ההקמה עד רשחודשים,  18ההקמה בתוך 

 .מעבר לכךאך לא  ,סך הכל חודשים

יובהר כי למשרד האנרגיה אין כל אחריות בנזקין לעמדות הטעינה, הקמתן ותפעולן, וכל הנובע  4.9

 מכך והמשרד מספק תמיכה כספית להקמה בלבד. 

 ערבות  .5

 ערבות מקדמה 5.1
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הביטוח  מחברתערבות בנקאית או ערבות להעמיד  זוכהעל הבמועד חתימת ההסכם,  5.1.1

מהיקפו הכספי של  25%של , ע"ס הזוכה)ערבות מקורית(, בלתי מותנית במקור, בשם 

המצורף לקול הקורא והיא  'חבנספח וסח הערבות יהיה כמפורט ההסכם )כולל מע"מ(. נ

 הביטוח.  רתידי מורשי חתימה מטעם הבנק / חב-תיחתם על

''ח הדו הגשתיום לאחר  60לפחות  ועדתוקפה של הערבות יהיה החל מיום חתימת ההסכם  5.1.2

  .הסכם התקשרות –בנספח ב'  4, לפי סעיף העמדות כלל והפעלת הסופי

ערבות מחברת הביטוח תינתן מחברה שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ע"פ חוק הפיקוח  5.1.3

. החתימה על ערבות זו תהיה של חברת הביטוח ולא של 1981-על נכסי הביטוח, התשמ"א

 7.7.1.3. הודעה 7.7.1סוכן מטעמה, מתוך רשימת החברות שמפורטת בהוראה מס' 

ישור להוראה המעודכנת: והעדכונים לה המופיעים מעת לעת. להלן ק

http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf 

לא  זוכהועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו, במקרה ש 5.1.4

שבה הוא מחויב בהתאם , או סירב למלא אחר דרישה אחרת עמד בתנאי הקול הקורא

 לקבוע בהצעתו ובהתאם לאמור בקול הקורא זה.

בטרם קבלת החלטה סופית בדבר חילוט ערבות, תינתן למציע הזדמנות למסור את עמדתו  5.1.5

 בכתב.

 ביצועערבות  5.2

ערבות בנקאית או להעמיד  זוכהעל ה, הגשת הדו''ח הסופי והפעלת כלל העמדותבמועד  5.2.1

 5%של , ע"ס הזוכההביטוח )ערבות מקורית(, בלתי מותנית במקור, בשם  מחברתערבות 

המצורף  'חבנספח וסח הערבות יהיה כמפורט מהיקפו הכספי של ההסכם )כולל מע"מ(. נ

 הביטוח.  רתידי מורשי חתימה מטעם הבנק / חב-לקול הקורא והיא תיחתם על

לפחות  ועדהפעלת כלל העמדות, הדו''ח הסופי ו אישורתוקפה של הערבות יהיה החל מיום  5.2.2

  .הסכם התקשרות –בנספח ב'  4, לפי סעיף ההסכםיום לאחר גמר תקופת  60

 כנגד קבלת ערבות זו תוחזר לזוכה ערבות המקדמה. 5.2.3

ערבות מחברת הביטוח תינתן מחברה שברשותה רישיון לעסוק בביטוח ע"פ חוק הפיקוח  5.2.4

. החתימה על ערבות זו תהיה של חברת הביטוח ולא של 1981-על נכסי הביטוח, התשמ"א

 7.7.1.3. הודעה 7.7.1סוכן מטעמה, מתוך רשימת החברות שמפורטת בהוראה מס' 

ישור להוראה המעודכנת: והעדכונים לה המופיעים מעת לעת. להלן ק

http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf 

לא  זוכהועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או חלקו, במקרה ש 5.2.5

שבה הוא מחויב בהתאם , או סירב למלא אחר דרישה אחרת עמד בתנאי הקול הקורא

 לקבוע בהצעתו ובהתאם לאמור בקול הקורא זה.

בטרם קבלת החלטה סופית בדבר חילוט ערבות, תינתן למציע הזדמנות למסור את עמדתו  5.2.6

 . בכתב

 אופן תשלום המענק .6

 מהתשלום לאחר חתימת ההסכם. 25% 6.1

http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf
http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf
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ככל שיקדים הזוכה  .העמדותכלל הפעלת  עבור הגשת הדו''ח הסופי לאחרתשלום יהיה המ 75% 6.2

 להגיש את הדו''ח הסופי ולהפעיל את כלל העמדות, כך יקדים לקבל את סכום המענק. 

 .יינתן באופן מרוכז עבור כלל העמדותלאחר הגשת הדו''ח הסופי יובהר כי המענק  6.3

שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו,  שרדיבוצע לאחר אישור המהתשלום השני  ,למען הסר ספק 6.4

תחל תקופת ההפעלה  החשבונית למשרד.ו דו''ח העלויות בהתאם לתנאי ההסכם, ולאחר הגשת

 כי העבודה בוצעה לשביעות רצונו.  המשרד רואישמועד ב

 

 ההסכם .7

 .'בבנספח ייחתם הסכם כמופיע  מהזוכים אחד כל לביןבין המשרד 

 

 אמות מידה ותהליך לבחירת הזוכה .8

להלן, וידורגו א' בטבלה כל הבקשות שעמדו בתנאי הסף ינוקדו לפי אמות המידה שמפורטות  .8.1

 בהתאם. 

ייקבע בהתאם לניקוד לה תזכה הבקשה, תוך  הזוכותהתקציב שיוקצה לכל אחת מהבקשות  .8.2

 . התחשבות בניקוד יתר הבקשות

תהיה שהתקציב  גם אם משמעות הדבראלו, כל תמיכה כספית בתוכנית תהיה כפופה לאילוצים  .8.3

 .שיועד במשרד לטובת הפרויקט לא ינוצל במלואו
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 אמות מידה לניקוד –' א טבלה .8.4

 ניקוד מרבי פירוט אמת מידה

. גובה התמיכה  1

 המבוקש

לשקע נמוך  המוצעת לסך התמיכה התמיכה המבוקש  שיחס גובהככל 

כך ההצעה תזכה לניקוד   ,1.9-1.10 פיםבמגבלות המצוינות בסעי יותר,

התמיכה הנמוך ביותר לשקע   יחס ההצעה בעלת. גבוה יותר לסעיף זה

באופן   ינוקדושאר ההצעות ת מלוא הניקוד עבור סעיף זה. תקבל א

 שקיבל את הניקוד הגבוה ביותר.  יחסי למציע 

  

 :באמצעות הנוסחא הבאה ולמציע יקבע נק' 70 עד

    
𝑋1

𝑌1
∗ 70 = 

 𝑋1–  התמיכה הנמוך ביותר לשקע מכלל ההצעות יחס 

𝑌1 –  התמיכה המבוקש לשקע על ידי המציע יחס 

𝑌1 = 
𝑎2

𝑏 2
 

a2 – גובה התמיכה המבוקש לשקע על ידי המציע 

𝑏2 – ( ו 6-10לרשות בדרוג  9,750גובה התמיכה המקסימאלי לשקע-

 (1-5לרשות בדרוג  11,250

 

  :דוגמא

  על ידי רשות מקומית המדורגתלשקע מבוקש התמיכה ה וגובהבהינתן 

  התמיכה המבוקש בהצעה הבאה וגובה, ש''ח 5,000הוא  6-10 באשכול

, אזי ההצעה  ש''ח 7,000הוא  1-5 באשכול ידי רשות המדורגת לע

  57.7-, וההצעה הבאה תזכה ב70 הראשונה תזכה במלוא הנקודות

 נקודות בהתאם לחישוב הבא:    

70 *    
11,250

7,000
 * 
5,000

9,750
= 57.7  

 

70 

שיעור . 2

 השקעים ברחוב

  בחניוןככל שיחס מספר השקעים המבוקשים ברחוב למספר השקעים 

 גבוה יותר, לפי החלוקה שלהלן, כך הניקוד רב יותר:

 נקודות 30 –מסך השקעים המבוקשים  הם ברחוב  50%מעל 

 נקודות 25 –מסך השקעים המבוקשים הם ברחוב  50%ועד  40%מעל 

 נקודות 20–מסך השקעים המבוקשים  הם ברחוב  40%ועד  30%מעל 

 נקודות 15–מסך השקעים המבוקשים  הם ברחוב  30%ועד  20%מעל 

 נקודות 10 –הם ברחוב  מהשקעים המבוקשים 20%ועד  10%מעל 

 נקודות 0 –מהשקעים המבוקשים הם ברחוב  10% עד

 

30 
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 ניקוד מרבי פירוט אמת מידה

 בונוס. 3

 

הרשות  במידה ונקודות לרשות,  5המשרד רשאי לתת ניקוד נוסף של עד 

פועלת באופן אקטיבי לתמרוץ מעבר לרכבים חשמליים. דוגמאות  

חניה חינם/מוזלת בכחול לבן  לפעולות לעידוד מעבר לתחבורה חשמלית: 

  אכיפה חכמה לאיסור החניה לרכבים שאינם חשמליים ,לרכב חשמלי

קמפיין לתחבורה  הסבת צי הרכב של הרשות, , בקרבת עמדת טעינה

 וכו'.חשמלית, החלת חובת הכנת תשתית טעינה בבניה חדשה 

   .על המציע לצרף מסמך חתום על ידו המפרט את הצעדים שיינקטו

5 

 

ה והרשות  נקודות לרשות, במיד 5המשרד רשאי לתת ניקוד נוסף של עד  . בונוס4

  50%עבור לפחות  כבר בשלב ההצעה, ,תציע מיקומים מדוייקים

   .מהשקעים המבוקשים

5 

נקודות לרשות, במידה והרשות   5המשרד רשאי לתת ניקוד נוסף של עד  . בונוס5

גלגליים,  -שקעים, לכל הפחות, לטעינת כלי רכב דו 30תתחייב להקים 

חודשים מיום חתימת ההסכם. יובהר כי הרשות   18בשטח הרשות, עד 

מון הניתן לה להקמת שקעים לטעינת  רשאית להשתמש בחלק מהמי

גלגליים. למען הסר ספק,  -, להקמת השקעים לטעינת כלי רכב דורכבים

ל הקורא מתייחסים לשקעים לטעינת רכבים, ואילו רק  כל הסעיפים בקו

 גלגליים.-סעיף זה מתייחס לשקעים לטעינת כלי רכב דו

מסמך חתום על ידו הכולל את מספר השקעים לכלי רכב   על המציע לצרף

סעיף  מ באותו המסמךגלגליים אותו הוא מתכנן להקים )ניתן לשלב -דו

 , ככל ורלוונטי(.   3

5 

 100  סה''כ ללא בונוס

 115  סה''כ עם בונוס

 

 שקרי מידע בהצעתו כלל כי יתגלה אשר ציעמ הסף על לפסול הזכות את לעצמו שומר המשרד .8.5

 או מטעה.

 

 הגשת ההצעות .9

: בלבד באמצעות טופס באתר המשרד )קישור ןתיעשה באופן מקוו ההגשה .9.1

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/tender_114_18.) 

 אחרי שתתקבל הצעה. 14:00 בשעה 28/2/19למועד  ועד 10/12/18הטופס יהיה זמין החל מיום 

 .במועד התקבלה שלא כהצעה תיפסל הנקובים והשעה התאריך

. שלהלן להנחיות בהתאם, דיגיטלית חתימה באמצעות תתבצע המציע ידי על ההצעה על החתימה .9.2

 פנייה באמצעות תיעשהכרטיס חכם  הנפקתכך, יש להצטייד בכרטיס חכם ובקורא כרטיסים.  לשם

 :שלהלן הגורמים לאחד

  www.comsign.co.ilאתר החברה:  כתובת*, 8770, 6443620-03: טלפון, קומסיין חברת  .9.2.1

https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/tender_114_18
http://www.comsign.co.il/
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 www.personalid.co.il: החברה אתר כתובת, 7544666-03, טלפון: די איי פרסונל חברת  .9.2.2

 :הבא באופן תתבצע הדיגיטלית ההחתימ  .9.3

של ההצעה באמצעות כפתור "הדפסה" שבפינה השמאלית העליונה  pdfליצר קובץ יש   .9.3.1

 ."pdfאת יעד ההדפסה "שמירה כקובץ  ולבחור

 את הכרטיס החכם למחשב באמצעות קורא הכרטיסים. יש לחבר  .9.3.2

בתפריט הכלים . Adobe Acrobat Readerבאמצעות תוכנת  pdf -יש לפתח את קובץ ה  .9.3.3

כדי  More Toolsשיהיה צורך ללחוץ על  יתכן. Certificatesשבצד ימין יש לבחור בכלי 

 ולפעול לפי ההנחיות. Digitally Sign על ללחוץפעיל, יש  Certificatesשהכלי יופיע. כשהכלי 

 יובהר כי בחתימתו הדיגיטלית מתחייב מגיש ההצעה לאמור בהצעתו.  .9.3.4

 מה.והחתשליחת ההצעה עשות שינוי בהצעה לאחר יובהר כי לא ניתן ל  .9.3.5

 

 הליך שאלות ובקשות להבהרות  .10

 .14:00בשעה  13/12/18 זה, עד לתאריך לקול קוראניתן להגיש שאלות ובקשות להבהרות בקשר  .10.1

, באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: טמסוט אילנה' גבשאלות ובקשות כאמור יש להפנות ל .10.2

itamsut@energy.gov.il במסמך ,WORD  בלבד. המשרד לא ישיב על שאלות שיגיעו אליו לאחר

-074מועד זה. על הפונה חלה האחריות לוודא קבלת הדוא"ל ששלח, באמצעות טלפון שמספרו 

7681764. 

 להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה: .10.3

 

מסמכי בעמ' 

 הקול הקורא

מס' 

 סעיף

פירוט השאלה / בקשת 

 ההבהרה

 הבהרה תשובות

    

 

ריכוז השאלות והתשובות יפורסמו באתר הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של המשרד החל  .10.4

 והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כל המציעים. ,15/01/19מיום 

להימנע מלהשיב לגופה של שאלה אם ימצא כי מתן מענה לשאלה המשרד שומר לעצמו את הזכות  .10.5

 עלול לסכל או לפגוע בהליך המכרז או בתכליתו.

 

 ר כ ה, ב ב  

  מכרזיםהועדת                                                                                 

 
 
 
 
 

http://www.personalid.co.il/
mailto:itamsut@energy.gov.il
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 1א'נספח 

 מפרט מקצועי

 

( לרכבים ACהקמת עמדות טעינה איטיות )  2018/114 'מס קול קורא

 חשמליים בשטחים ציבוריים

 רקע .1

לעודד הקמת עמדות טעינה מעוניין  המדענית הראשית"( באמצעות המשרד)להלן: " משרד האנרגיה

 החלטתו 30.1.2011מיום  2790במסגרת פעילותו למימוש החלטת ממשלה מס' , לרכבים חשמליים

 .בתחבורה בנפט התלות להפחתת 13.1.2013מיום  5327 ממשלה

 

 תיאור העבודה המבוקשת .2

 תכולת העבודה .2.1

או יתקשר  הטעינה עבורן קיבל מענק נשוא קול קורא זה עמדותיקים את כל  הזוכה .2.1.1

  עם חברה שתקים את העמדות עבורו.

 הקול בדרישות יםעומד והחברה איתה התקשר, ככל שישנה, הזוכה יוודא כי הוא .2.1.2

 .רלוונטיים ותקנה חוק ובכל הקורא

עמדות הטעינה בתנאים שנקבעו יפעיל ויתחזק את חברה איתה התקשר, האו הזוכה  .2.1.3

 .שנים לפחות ממועד ההפעלה 5בקול הקורא ובהסכם במשך 

ממקומן או את הזכויות בעמדות  אינו רשאי להעביר את עמדות הטעינה הזוכה .2.1.4

, ללא ממועד ההפעלה שנים 5יום , בטרם סלאחר הקמתן הטעינה או את חלקן,

  הסכמת משרד האנרגיה.

, המשרד ממקומן ותהעמד העברתככל שהמשרד ישתכנע כי הנסיבות מצדיקות את  .2.1.5

לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא חובת  העברת העמדות,ישקול בחיוב לאפשר את 

 הנמקה.

 עמדות הטעינה  .2.2

לפחות לשקע/לכבל טעינה ק''ו  22בהספק של  ACמסוג  עמדות הןהמוצעות  העמדות .2.2.1

 .Type 2מסוג 

 העמדות יכולות להגיע עם כבל טעינה מובנה או עם שקע טעינה ללא כבל. .2.2.2

 העמדות יכולות להיות כפולות )שני שקעים/שני כבלים( או בודדות. .2.2.3

למען הסר ספק, לא נדרש  של מכון התקנים הישראלי. בתקן לעמודעל העמדות  .2.2.4

אישור מטעם משרד האנרגיה או מכון התקנים ומספיק להצהיר כי העמדות עומדות 

 בתקינה.

 חדשות.  שיותקנו יהיוהעמדות  .2.2.5
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 OCPPבעמדות הטעינה תיעשה בשימוש בפרוטוקול תקשורת פתוח  התקשורת .2.2.6

 לפחות.  1.6גירסה 

שידרוג מרחוק של גירסת  המאפשרת over the air upgradeבעמדות נדרשת יכולת  .2.2.7

 התוכנה. 

 .APNמאובטחת מסוג  לרשת תקשורת מחוברות יהיוהעמדות  .2.2.8

 ביכולות הבאות: שיותקנו יתמכוהעמדות  .2.2.9

 ;קבלת מידע בנוגע לתקינות העמדות בזמן אמת, וניצולת העמדות .2.2.9.1

 ;עמדות ובין לוח החשמל לעמדותהחלוקת עוצמה בין  .2.2.9.2

 ;אתחול העמדות מרחוק .2.2.9.3

, ככל שהטעינה או לפי קוט''ש הטעינה לפי זמן טעינהתמחור עלות  .2.2.9.4

 בתשלום.

 זמינות .2.3

בכל עת ועמדות טעינה בחניון יפעלו במשך שעות פעילות  יפעלוברחוב עמדות טעינה  .2.3.1

 החניון.

באתרים שומרי שבת לא נדרש שהאתרים יהיו זמינים בשבתות וחגים )לא כולל  .2.3.2

 חוה''מ(.

יובהר כי תקלות שאינן מהזמן.  90%-העמדות נדרשות להיות תקינות לפחות ב .2.3.3

  .   באות במנין הזמןבשליטת המציע, למשל כתוצאה מתקלה בחברת החשמל, אינן 

מרגע ההתראה, למעט במקרים חריגים,  ימי עסקים 2תקלה בעמדות תתוקן עד  כל .2.3.4

, אלא םימי עסקי 5בהם העמדות צריכות להיות פעילות עד  ותאונה משחיתנות כמו

ימים יש ליידע  5במקרים בהם העמדות מושבתות מעל . חלקים מחו''לאם דרושים 

 את משרד האנרגיה.

בקרבת עמדות הטעינה, את  באופן ברור ובמיקום בולט,יצוין , בתשלום הטעינהאם  .2.3.5

ואת החיוב בגין תפיסת חניה לאחר סיום  ,דת מידה לצרכן מזדמןיעלות הטעינה ליח

 .הטעינה

השימוש בעמדות הטעינה יתאפשר באמצעות כרטיס אשראי , בתשלום הטעינהאם  .2.3.6

, וללא RFIDכרטיס ואמצעי נוסף שאינו תלוי בטלפון, דוגמת  ןאו באמצעות יישומו

 צורך ברכישת מנוי. 

כניות למנויים במחירים מוזלים בהשוואה וניתן להוסיף ת, בתשלום הטעינהאם  .2.3.7

 ללקוח מזדמן. 

או בדף ייעודי באתר הכללי של  הזוכה יפרסם, באמצעות אתר ייעודי באינטרנט  .2.3.8

 ו/או יישומון, לפחות את  הפרטים הבאים: הזוכה עם הפניה מהעמוד הראשי

 ;מיקום העמדה .2.3.8.1

 ;עמדהבמותקן הספק  .2.3.8.2

 ;, בשימוש/לא בשימוש(ה/לא תקינה)תקינ ה בזמן אמתמצב העמד .2.3.8.3
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 שעות פעילות העמדה; .2.3.8.4

 מחיר הטעינה.  .2.3.8.5

לצדדים שלישיים,  2.3.8הפרטים המופיעים בסעיף  יספק נתוני זמן אמת שלהזוכה  .2.3.9

במידה ימי עסקים לכל היותר,  7בתוך (, APIתכנות יישומים )באמצעות ממשק 

זמן אמת  , וכן לאפשר גישה לנתוניAPI-יובהר כי נדרש להעביר את פרטי ה ויתבקש.

 .API-ה של

 אתר הטעינה  .2.4

לאורך  צמודות למקום חניה ייעודי לרכב חשמלייהיו בחניון  יוקמושעמדות טעינה  .2.4.1

 . , ויסומנו בשילוט מתאיםכל שעות פעילות החניון

משעה  צמודות למקום חניה ייעודי לרכב חשמלי יהיוברחוב  שיוקמועמדות טעינה  .2.4.2

  .מתאים בשילוט סומנויו, הפחותבבוקר לכל  8:00בערב ועד  18:00

לעמדה בעלת שקע טעינה אחד יוצמד מקום חניה שקע תוצמד חניה. כך לדוג',  לכל .2.4.3

  אחד ולעמדה בעלת שני שקעים יוצמדו שני מקומות חניה. 

כי ישנה עמדה לטעינת  על גבי שלטבאופן ברור ובולט  יצויןבכניסה למתחם הטעינה  .2.4.4

  ., לאורך כל תקופת ההפעלהרכב חשמלי בתמיכת משרד האנרגיה

 לקוחות רותשימוקד  .2.5

, אשר פרטיו יופיעו בצורה ברורה על גבי העמדות, תיפעיל מוקד שירות לקוחו הזוכה .2.5.1

 הפרטים שיופיעו יהיו לפחות: לפניה בעת תקלה. 

 ;המוקד של טלפון מספר .2.5.1.1

 שעות פעילות המוקד. .2.5.1.2

שבתות וחגים )לא כולל  למעטהמוקד צריך להיות פעיל בשעות פעילות העמדה,   .2.5.2

 ''מ(.חוה

וימליץ על אופן הטיפול. מיידית המקבל את הקריאה יאבחן את מהות התקלה  הנציג .2.5.3

 .תיקון לצורך טכנאי יישלח, התקלה את לפתור הנציג הצליח לא אם

 .מחדש ואתחולן מרחוק העמדות לניטור אפשרות תהיה לנציג .2.5.4

במידת הצורך, הנציג יוכל לזכות את כרטיס האשראי של המתקשר באמצעות  .2.5.5

 הטלפון. 

תירשם באופן המאפשר  הזוכההלקוחות של  שירותיאה שתתקבל במוקד כל קר .2.5.6

 מעקב אחר סטטוס הקריאה ואופן טיפולה בפועל עד לסגירתה.

יבצע מעקב מסודר אחרי הפניות שמתקבלות במוקד, על מנת לזהות תקלות  הזוכה .2.5.7

 חוזרות בציוד.

 תהיה אפשרות צפייה והפקת דוחות לגורמי המשרד בכל עת. לזוכה .2.5.8

 

 דיווחים למשרד האנרגיה .3
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אחת לחצי שנה, במשך תקופת הפעלת העמדות, אודות נתוני הטעינה ופעילות  ידווח הזוכה .3.1

 העמדות. 

הנתונים יכללו את סך היקף הטעינה, לרבות פילוח שבועי, משך טעינה ממוצעת ללקוח, מספר  .3.2

עות מנוי(, עלות )אם יש(, עלות הטעינה )מזדמנת ו/או באמצ םמנויילקוחות מזדמנים, מספר 

טעינה ממוצעת ללקוח, וכן את אחוז הזמן בו העמדה הייתה מושבתת, אופי התקלות, ומשך 

 הטיפול הממוצע בתקלה.

 .טכנית מבחינה לספקו הזוכה שביכולת ככל, מהזוכה נוסף מידע לבקש הזכות שמורה למשרד .3.3

 שנות פעילותן.למשרד שמורה הזכות לפרסם כל מידע בנוגע לעמדות הפועלות במשך כל  .3.4
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 ב'נספח 

 התקשרות הסכם 

 

    מס' חוזה: 

 

 _____ ______ שנת _____ בחודש שנעשה ונחתם בירושלים, ביום

 

 -ן י ב-

 

משרד ב ראשיתהמדענית ההמיוצג על ידי  משרד האנרגיהממשלת ישראל בשם מדינת ישראל באמצעות 

  "("המשרד להלן:) משרד האנרגיהביחד עם חשב  האנרגיה

 

 ;מצד אחד

 

 -ן י ב ו-

 

 "(היזם)להלן: " ____________מס' עוסק מורשה  _______________

  

 מצד שני;

 

( לרכבים חשמליים בשטחים ACהקמת עמדות טעינה איטיות ) לעודדוהמשרד מעוניין  הואיל:

 ;("העבודה"המצ"ב )להלן:  1ובנספח א' כמפורט בהסכם זה ציבוריים

  

לסיוע בהקמת עמדות טעינה  114/2018קול קורא בהמשרד פנה  העבודה ביצועולצורך  והואיל:

לרכבים חשמליים במתכונת של מענקי הקמה, כמפורט בהמשך, אשר במסגרתו יינתנו 

בהתאמה: מענקים כספיים עבור ההשקעה ההונית בהקמת עמדות הטעינה )להלן, 

ומהווים  1כנספח א'והמפרט שצורף לו מצ"ב  הקול הקורא. "(הקורא הקול", "המענק"

 חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

  

 ברמה מעולה,עבודה ההוא כשיר, מסוגל ומסכים לבצע את שצהיר הציע הצעתו וה היזםו והואיל:

להסכם זה  'טכנספח מצ"ב  היזם. הצעת באופן, במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם זה

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו;

  

 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 מבוא, נספחים ופרשנות .1

בכל מקרה של סתירה בין ההסכם גופו לבין  חלק בלתי נפרד ממנו. ההמבוא להסכם זה מהוו .א

 נספחיו, הוראת ההסכם גופו עדיפות.

 בהן כדי ללמד על פרשנות ההסכם. כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ואין .ב

 

 ההתקשרות .2

העבודה כמפורט וכמוגדר בהסכם זה ונספחיו.  לוהכו עבודהלבצע את העל עצמו  מקבל היזם .א

ברמה הנדרשת בהסכם זה אף אם אינה נזכרת  ביצועהכל פעולה אחרת הנדרשת לשם  תכלולה

 במפורש בהסכם זה ונספחיו.

, לשביעות רצונו של הממונה, בהתאם לתנאי הסכם היזםעל ידי  העבודה תיעשה - העבודה .ב

 זה. 

או מי מטעמו לא יהיה רשאי להעביר או להסב את זכויותיו ע"פ הצעה זו, כולן  היזם .1

 או חלקן, לצד שלישי אלא בהסכמה מראש ובכתב מהמשרד.

במומחיות, במקצועיות ובמיומנות על  העבודהאת  לבצעומי מטעמו מתחייבים  היזם .2

 הסטנדרטים המקצועיים המקובלים.פי כל 

להסרת כל ספק, בתום תקופת ההסכם, לא תחול על היזם מגבלה ו/או התחייבות  .3

 .מכל מין וסוג בקשר ו/או בנוגע לעמדות הטעינה

 

 המשרדנציג  .3

. או מי מטעמה "(הממונה" :)להלן מדענית הראשיתה של הבפיקוח העבודהיבצע את  היזם .א

 .ליזםשתשלח  הודעה בכתבבכל עת וזאת בדרך של  הממונההמשרד יהא רשאי להחליף את 

בביצוע הממונה יהיה זכאי לעיין בכל מסמך ולקבל כל מסמך וכל מידע הקשור או הכרוך  .ב

 .העבודה

הממונה יהיה זכאי לבצע בדיקה של עמידה בדרישות הקול הקורא כל אימת שיחפוץ בכך  .ג

 . ההפעלהוללא התראה מוקדמת, הן בתקופת ההקמה והן בתקופת 

 

 תקופת ההסכם .4

 "(.תקופת ההסכםשש שנים וחצי, )להלן: "זה נעשה לתקופה של הסכם  .א

חודשים מיום __________ ועד ליום  18 עד הקמת העמדות תתבצע בתקופה של .1

.__________ 

שנים, החל ממועד סיום ההקמה ועם קבלת אישור  5הפעלת העמדות תהיה לתקופה של  .2

__________ ועד ליום בוצעה לשביעות רצונו, מיום  ההקמהעבודת מטעם המשרד כי 

__________. 
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חודשים  6 בתקופה של עדההקמה האופציה להאריך את תקופת  שמורהבלבד  למשרד .ב

 . היזםזאת על פי הודעה מראש ובכתב של המשרד, ללא צורך בהסכמה מפורשת של  נוספים.

ם במסגרת הסכם נדרשילהמציא למשרד את האישורים ה היזםבמסגרת מימוש האופציה, על  .ג

 זה, בתוקף למועד ההארכה.

 ערבות .5

 מקדמה ערבות .א

למשרד, עם חתימת החוזה, ערבות  היזםלהבטחת התחייבויותיו לפי חוזה זה מוסר  .1

בנקאית או ערבות חברת ביטוח בלתי מותנית שתוצא לבקשתו )שמו יופיע בבקשה( 

 "(.הערבות" ( )להלן:הכולל מע''מ של ההסכםספי מהיקפו הכ %25) ₪    ע"ס

, הגשת הדו''ח הסופי והפעלת כלל העמדותיום לאחר  60הערבות תהיה בתוקף לפחות 

ותוצמד למדד המחירים לצרכן. מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם לכניסת 

 ההתקשרות לתוקף.

להאריך את היה אחראי י היזםיורחב, תורחב הערבות בסכום יחסי.  העבודהאם היקף  .2

תוקף הערבות מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ההסכם. הארכת הערבות תיעשה 

או לא הגדילה ע"פ  את תוקף הערבות היזםך לא הארי לפחות חודש לפני תום תוקפה.

יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות ללא כל התראה מוקדמת, גם  דרישת המשרד,

ארכת הערבות, הרחבתה או הוצאת במקרה של ה .ומילא אחר יתר חיובי היזם אם

 .מיום החתימה על ההסכם -ערבות חדשה, הערבות תוצמד בהתאם לערבות המקור

או לא ו/ תנאי מתנאי הסכם זה םאו לא קייו/ היזם בכל מקרה שבו לדעת המשרד הפר      .3

בהתחייבויותיו,  היזם, ו/או בכל מקרה בו לא עמד מעוות עפ"י דרישת המשרדה ןתיק

לאחר שניתנה למציע הזדמנות , ד זכאי לממש את הערבות, כולה או מקצתהיהא המשר

 .להביא את עמדתו

עקב   הערבות תהיה ניתנת לחילוט ע"י המשרד גם לצורך גביית תשלום פיצויים למשרד .4

או התנהגות  היזם, או לצורך כל תשלום אחר המגיע למשרד מהיזםהפרת ההסכם ע"י 

 .היזםשלא בתום לב של 

נוסח הערבות . היזםאין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של  .5

. בהתאם להוראות החשב הכללי והיא תיחתם על ידי מורשה חתימה מטעם הבנקיהיה 

 בלבד. היזםעלויות הערבות יחולו על 

לדאוג על  היזם חילט המשרד את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על .6

 .זההלערבות חדשה בסכום  וחשבונ

 ביצוע ערבות .ב

במועד הגשת הדו''ח הסופי למשרד,  היזםלהבטחת התחייבויותיו לפי חוזה זה מוסר  .1

בנקאית או ערבות חברת ביטוח בלתי מותנית שתוצא , ערבות והפעלת כלל העמדות

ספי של ההסכם מהיקפו הכ %5) ₪    לבקשתו )שמו יופיע בבקשה( ע"ס

יום לאחר גמר  60הערבות תהיה בתוקף לפחות  "(.הערבות" )להלן:הכולל מע''מ( 
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תקופת ההסכם, ותוצמד למדד המחירים לצרכן. מסירת הערבות תהיה תנאי מוקדם 

 לכניסת ההתקשרות לתוקף.

היה אחראי להאריך את י היזםיורחב, תורחב הערבות בסכום יחסי.  העבודהאם היקף  .2

תקופת ההסכם. הארכת הערבות תיעשה  תוקף הערבות מעת לעת, בהתאם להארכת

או לא הגדילה ע"פ  את תוקף הערבות היזםך לא הארי לפחות חודש לפני תום תוקפה.

יהיה המשרד רשאי לחלט את הערבות ללא כל התראה מוקדמת, גם  דרישת המשרד,

במקרה של הארכת הערבות, הרחבתה או הוצאת  .ומילא אחר יתר חיובי היזם אם

 .מיום החתימה על ההסכם -רבות תוצמד בהתאם לערבות המקורערבות חדשה, הע

או לא ו/ תנאי מתנאי הסכם זה םאו לא קייו/ היזם בכל מקרה שבו לדעת המשרד הפר      .3

בהתחייבויותיו,  היזם, ו/או בכל מקרה בו לא עמד מעוות עפ"י דרישת המשרדה ןתיק

שניתנה למציע הזדמנות לאחר , יהא המשרד זכאי לממש את הערבות, כולה או מקצתה

 להביא את עמדתו.

הערבות תהיה ניתנת לחילוט ע"י המשרד גם לצורך גביית תשלום פיצויים למשרד עקב  .4

או התנהגות  היזם, או לצורך כל תשלום אחר המגיע למשרד מהיזםהפרת ההסכם ע"י 

 .היזםשלא בתום לב של 

נוסח הערבות . היזםאין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של  .5

. בהתאם להוראות החשב הכללי והיא תיחתם על ידי מורשה חתימה מטעם הבנקיהיה 

 בלבד. היזםעלויות הערבות יחולו על 

לדאוג על  היזם חילט המשרד את הערבות, והסכם זה לא בוטל או הופסק, יהיה על .6

 .זההלערבות חדשה בסכום  וחשבונ

 

 היזםהתחייבויות והצהרות  .6

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: היזם

 ידוע לו כי עמידה בזמנים היא תנאי יסודי להסכם זה. .א

בהתאם להסכם  לביצוע העבודהלעשות את כל ההכנות הדרושות והסידורים שיהיו נחוצים  .ב

ח אדם בהיקף ובעל וכ באופן יעיל, מעולה ולשביעות רצונו של המשרד, לרבות העסקת זה

 ובהסכם. במסמכי המכרזניסיון כנדרש וכישורים 

יש באפשרותו הטכנית והמקצועית למלא אחר תנאי הסכם זה וכי לא קיימת כל  מניעה על  .ג

 פי כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

ימים מיום מסירת הודעה בכתב ע"י המשרד  14ה של תנאי מתנאי הסכם זה תוך לתקן כל הפר .ד

 על ההפרה כאמור.

יהא אחראי חוזית, תקציבית ומשפטית מול כל העובדים, הגורמים והספקים  היזם .ה

ידאג למחוק את  היזםהמועסקים מטעמו. אם וכאשר תוגש תביעה נגד המשרד בגין האמור 

את כל האחריות הכספית והארגונית הקשורה בניהול  המשרד כנתבע וליטול על עצמו

 התביעה.
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 תמורה ותנאי תשלום .7

, ליזםפי הסכם זה, ישלם המשרד על  היזםומילוי יתר התחייבויות  ביצוע העבודהתמורת  .א

לשביעות רצונו המלאה של המשרד  העבודה שבוצעה היאובתנאי כי בהתאם להצעת המחיר, 

 "(.התמורה)להלן: "

סופית ומוחלטת לכל  שהינה, 'טכנספח המצ"ב  היזםהתמורה תבוסס על הצעת המחיר של  .ב

 . תקופת ההסכם

 מע"מ. כולל ₪    לא יעלה על סך של  כולל של ההסכםההכספי ההיקף  .ג

לקול  6בסעיף כפי שמפורט  ,הדרך אבני ביצוע בתשלומים, כנגד ליזם תשולם התמורה .ד

 .הקורא

 המשרד וכי הדרך, אבני כל של המלא מתחייב לביצוע המשרד אין כי ספק, הסר למען מובהר .ה

 הדרך ולעצור את העבודה בהתאמה. אבני ביצוע יתרת בהשלמת צורך אין כי רשאי להחליט

המשרד החליט לעצור את העבודה, מבלי שהיזם הפר את הוראות אם למען הסר הספק,  .ו

תתקבל בהתאם לנסיבות אזי, החלטה האם ובאילו סכומים יישא המשרד ההסכם, 

 .תיואו ההתחייבו ות, והכל בכפוף לסבירות ההוצאהקונקרטיות של המקרה

יידרש להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל  היזם .ז

הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות ויחתום 

בהוראת תכ"ם, "פורטל ספקים", מס' על חוזה שימוש בפורטל הספקים, המצורף כנספח 

הוא  היזםלחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. יודגש, כי  .7.16.1

 שיישא בעלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

יחולו , הישירות והעקיפות, ולא היזםומוחלט, יכלול את כל הוצאות  התמורה הוא סופי סכום .ח

  .עליו התייקרויות או הצמדות כלשהן

יקבל כל תשלום או הטבה אחרת מעבר לתמורה, לרבות תשלומים בעד נסיעות, לא  היזם .ט

 הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, אש"ל וכיוצא בזה.

הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור הממונה שהעבודה בוצעה לשביעות  למען .י

 .ודו''ח עלויות מאושר ע''י רו''ח ולאחר הגשת החשבונית למשרד רצונו

לצרכי הסכם זה מוסכם כי "מועד הגשת החשבונית למשרד" הינו המועד שבו התקבלה  .יא

אצל הממונה. בכל מקרה, "מועד הגשת החשבונית למשרד" לא יהיה  העסקהחשבונית 

הר כי לאחר קבלת יובמוקדם ממועד קבלת מלא התמורה שבגינה הוגשה החשבונית. 

 התשלום יש להעביר חשבונית מס/קבלה על סכום התשלום. 

 יתבצעו כדלקמן: התשלומים .יב

תשולם בהתאם לאמור להלן ובכפוף להוראות החשב הכללי  ליזםהתמורה  .1

 המתפרסמות מעת לעת.

 .ם מהמועד שבו הומצאה החשבונית למשרדימי 45 -יהיה לא יאוחר מ מועד התשלום .2

לערוך ביקורת בכל שלב משלבי הסכם זה ולעכב תשלום, בחלקו או המשרד רשאי חשב  .יג

בשלמותו, עד לגמר הביקורת. הביקורת יכולה להיעשות באמצעות גורמים חיצוניים למשרד, 

 לרבות רואי חשבון.

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.16.1
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.16.1
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או אינו ממלא אחד או יותר מתנאי  היזםהמשרד רשאי בכל עת לעכב כל תשלום, אם מפר  .יד

 לפי הסכם זה ולפי כל דין.הסכם זה וזאת מבלי לפגוע בזכויותיו של המשרד 

לא ישולם על ידי  7מוסכם בזה בין הצדדים כי שום תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף  .טו

ע ביצוולא לאחר פקיעת הקשר על פי הסכם זה, לא עבור  ביצוע העבודההמשרד, לא במהלך 

 ולא לכל אדם או גוף אחר. ליזםה, לא מנו/או כל הנובע מ הולא בקשר אית העבודה

 

   היתרים רישיונות ואישורים .8

 אישורים התקפיםבבמסמכים ו יםמחזיק וכל מי מטעמו אוהכי מצהיר ומתחייב בזאת  היזם .א

בהתאם להוראות כל דין לרבות  כאמור בהסכם זה ונספחיו העבודההנדרשים לביצוע 

למשרד  להציגםמתחייב  היזםהמסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. 

  , או עם כל שינוי שיחול בהם.בכל עת שידרוש

היא תנאי מהותי בהסכם כי החזקת אישורים, רישיונות והיתרים ברי תוקף כאמור  ליזםידוע  .ב

 סכם. החשב כהפרה יסודית של התי לעניין זה, כולן או חלקן, היזם זה. אי נכונות הצהרות

, לרבות על כל ו כאמורלהודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותי מתחייב היזם .ג

על זה בהתאם להסכם  להשלים את העבודה ווהאוסר או מגביל את יכולת וצו שניתן כנגד

 נספחיו. 

נשוא  לביצוע העבודההוראות כל דין החל בקשר בהתאם ל לבצע את העבודה מתחייב היזם .ד

 הסכם זה. 

 

 ביטול ההסכם  .9

רשאי לבטל את ההסכם בכל עת לפני תום תקופת ההסכם על ידי הודעה מוקדמת  המשרד .א

 ימים מראש, ללא חובת הנמקה.  30בכתב, 

זה לאחר  , המשרד יהיה רשאי לבטל הסכםהיזםשל הפרה יסודית של ההסכם מצד במקרה  .ב

 ימים. 14שנתן התרעה בכתב ליזם וההפרה לא תוקנה בתוך 

בכל פיצוי, תמורה, או  ליזםבעקבות ביטול ההסכם על ידי המשרד, המשרד לא יהיה חייב  .ג

אלא אם המשרד החליט לעצור את העבודה, מבלי , תשלום אחר בקשר לביטול ההסכם

ובאילו סכומים יישא המשרד  החלטה האםה שהיזם הפר את הוראות ההסכם, ובמקרה זה,

והכל בכפוף לסבירות ההוצאות או , תתקבל בהתאם לנסיבות הקונקרטיות של המקרה

 ההתחייבויות.

פעילות שהחל בה  היזםבוטל ההסכם לפי סעיף זה, ובמידה ונדרש כך על ידי הממונה, ישלים  .ד

 .7לפני הביטול ויקבל תמורתה כאמור בסעיף 

 

 הפרת הוראות ההסכם .10
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הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המשרד, בנוסף לזכויותיו על פי כל דין ועל פי הסכם  היזםהפר 

הודעה בה נדרש לתקן את המעוות. אם התיקון  ליזםזה, לראות הסכם זה כמבוטל, לאחר שניתנה 

 .ליזםלא בוצע תוך פרק הזמן שנקבע לך בהודעה, לא יהיה המשרד חייב בתשלום כלשהו 

 

 חובת ביטוח  .11

ו בהיקפי ביטוח לרבות תנאי ביטוחים מתאימים לפעילות לרכוש ולקיים מתחייב היזם    .א

וגבולות אחריות הולמים לצורך תכנון, הקמת, תפעול ותחזוקה עמדות טעינה איטיות כיסוי 

(AC לרכבים חשמליים בשטחים ציבוריים לרבות הקמה פיסית של העמדות לרבות ציוד )

לרבות עבודות אזרחית, ביצוע עבודות תשתית נדרשות העמדות, התקנה, עבודות הנדסה 

, חיבור לרשת החשמל, טיפול בקבלת אישורים תת קרקעיות, חפירות והנחת כבלים

סטטוטוריים, תיקון תקלות, הפעלת מוקד שירות לקוחות, פרסום, דיווחים למשרד 

בהתאם לקול  ופעילות העמדות  וכיו"ב עבור משרד האנרגיה, ההאנרגיה אודות נתוני הטעינ

ביטוח כל  משרד האנרגיה לרבות אך לא מוגבל ל: –הקורא ולהסכם עם מדינת ישראל 

הסיכונים לעבודות קבלניות/הקמה, ביטוח צמ"ה, ביטוח רכוש לעמדות ותחנות הטעינה 

החשמלית על כל חלקיהן ואביזריהן בגין סיכוני "אש מורחב" לרבות סיכוני רעידת אדמה 

גניבה ושוד, ביטוח אבדן הכנסות/רווחים, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח ונזקי טבע, פריצה, 

אחריות כלפי צד שלישי, ביטוחי אחריות מקצועית, חבות המוצר בגין התחנות ועמדות 

הטעינה החשמליות, ביטוחי כלי רכב כולל ביטוח חובה רכוש וצד שלישי בגבולות אחריות 

 שאינו אחר רכוש העמדות, התחנות וכל, ציודהמבנה, ה כי ידאג היזם לחילופין  סבירים.

  מדינת כלפי השיבוב זכות על ויתור סעיף הרכוש ויכלול בעלי ידי על מבוטח יהיה שלו

 .משרד האנרגיה ועובדיהם  – ישראל

 , ככל שישולמו עלהיזםבטיח יוהעבודות,  יםבמסגרת ביצוע עבודות קבלניות לגבי הפרויקט    .ב

תשלום תגמולי  -מקדמות,  לכלול בפוליסות הביטוח סעיף שיעבוד  ידי משרד האנרגיה

משרד  –לטובת מדינת ישראל  יםהביטוח על ידי המבטח לגבי העבודות וציוד הפרויקט

העבודות הקבלניות ייערכו במלוא שווי העבודות המבוצעות ביטוחי כמו כן,  .האנרגיה

 ם.חודשי 24 -ויכללו תקופת תחזוקה מורחבת שלא תפחת מ

כולל  נוספים כמבוטחים משרד האנרגיה – ישראל מדינת את וכללביטוחי הרכוש והחבויות י    .ג

 התחלוף/השיבוב זכות על ויתור סעיף עם משרד האנרגיה -ישראל מדינת כלפי שיפויהרחבי 

אחריות כלפי צד שלישי, אחריות מקצועית וחבות  ביטוחי, בנוסף. עובדיהם וכלפי כלפיהם

וכן הרחבת הכיסוי הביטוחי בגין קבלנים, קבלני משנה  צולבת אחריות סעיף יכללו -המוצר 

 קבלני, קבלנים כלפיביטוח חבות המעבידים יורחב לכלול את חבותו של היזם  ועובדיהם.

כלי הרכב   - שלישי צדאחריות כלפי  בביטוח ם.כמעביד חשבייו היה ועובדיהם משנה

כל חלקיהם, אביזריהם ותכולתם ייחשבו רכוש המוטענים בעמדות ובתחנות החשמליות על 

 צד שלישי ונהגיהם ורכושם ייחשבו צד שלישי.

, ספקים עם ובחוזים מכרזים במסגרת לרבות ,ושל ההתקשרויות בכל כי מתחייב היזם    .ד

 בקשר למיניהם שירותים ונותני , יועצים, חשמלאיםמקצוע בעלי, משנה קבלני, קבלנים

( לרכבים חשמליים בשטחים ACותחזוקה עמדות טעינה איטיות )לתכנון, הקמת, תפעול 
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 ביטוחי) הולמים ביטוחיים כיסויים הכוללים ביטוחים של קיומםולוודא  לדרוש -ציבוריים 

 ביטוחיחבות מוצר, , מקצועית אחריותעבודות קבלניות/הקמה, ביטוחי צמ"ה, ביטוחי 

 בגבולות'( וכו רכבים ביטוחי, רכוש ביטוחי, שלישי צד כלפי אחריות ביטוחי, מעבידים חבות

 ביטוחיהם בכל כי בפועל ולוודא, ידם על הניתנים השירותים להיקף סבירים אחריות

 כמבוטחים משרד האנרגיה – ישראל מדינת את יכללו השירותים למתן המתייחסים

  .עובדיהם וכלפי כלפיהם התחלוף/השיבוב זכות על ויתור סעיף עם, נוספים

 , ככל שישולמו עלהיזםבטיח יוהעבודות,  יםבמסגרת ביצוע עבודות קבלניות לגבי הפרויקט    .ה

תשלום תגמולי הביטוח על  -מקדמות לקבלנים,  לכלול בפוליסות הביטוח סעיף שיעבוד  ויד

העבודות הקבלניות ביטוחי כמו כן, .  ולטובת יםידי המבטח לגבי העבודות וציוד הפרויקט

 24 -י העבודות המבוצעות ויכללו תקופת תחזוקה מורחבת שלא תפחת מייערכו במלוא שוו

 חודשים.

 עמהם שלישיים צדדים של או/והיזם  מבטחי י"ע חתומים כאמור ביטוחים קיום אישורי    .ו

 למשרדע"י היזם  יומצאו לעיל כאמור הביטוחים קיום את המאשרים –היזם  התקשר

 משרד האנרגיה. -ישראל מדינתבינו לבין  הסכמים שייחתמו ככל לעת מעת האנרגיה

 

 נזיקין .12

זקין לעמדות הטעינה, הקמתן ותפעולן, וכל למשרד האנרגיה אין כל אחריות בנ יובהר כי .א

 הנובע מכך והמשרד מספק תמיכה כספית להקמה בלבד. 

כקבלן עצמאי, שלא במסגרת שירות  מבצע את העבודהמצהיר בזה כי ידוע לו שהוא  היזם .ב

או עובדיו לבין  היזםווצרו יחסי עובד מעביד בין יהמדינה, על כל המשתמע מכך ומבלי שי

ולכל הפועלים מטעמו המשרד וכי המשרד לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שייגרמו לו 

 על פי הסכם זה.  ביצוע העבודהבשל 

 צאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.כתו נזקבאחריות בגין כל  אייש היזם .ג

בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו  איישמוסכם בין הצדדים כי המשרד לא  .ד

 בלבד. היזםכתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על 

מכל סיבה  משרדמתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו ל היזם .ה

כתוצאה ישירה או עקיפה וכל הפועלים מטעמו  היזםשהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של 

 מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המשרד.

 

 היזםעובדי  .13

בתפקיד כלשהו, יועסקו על חשבונו הוא ועליו בלבד תחול  היזםכל האנשים שיועסקו על ידי  .א

 האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו אתם.

בלבד. כן  היזםייחשבו לכל צורך כעובדיו או כשליחים של  היזםהאנשים המועסקים על ידי  .ב

דמי ביטוח, דמי ביטוח לאומי,  –חובת התשלומים שהוא חייב בהם במשכורת  היזםתחול על 

י הבראה, שכר שעות נוספות, מס מקביל, תשלומים לקרן פיצויים או קרן מבטחים, דמ

תשלומים בגין מחלה או בגין לידה וכל יתר התשלומים החלים על המעביד בהתאם לכל דין 
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או הסכם, או בהתאם לדרישות ארגון העובדים שבו מאורגנים האנשים המועסקים על ידי 

 .היזם

בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים כדרוש על פי כל דין, מתחייב להבטיח תנאי  היזם .ג

ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי פקח עבודה במובנו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, 

 .1954 –התשי"ד 

מאי, שלא במסגרת שירות כקבלן עצ מבצע את העבודהמצהיר בזה כי ידוע לו שהוא  היזם .ד

או עובדיו לבין  היזםווצרו יחסי עובד מעביד בין ימבלי שיהמדינה, על כל המשתמע מכך ו

על  ביצוע העבודההמשרד וכי המשרד לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים שייגרמו לו בשל 

לבטח את עצמו במוסד  היזםפי הסכם זה. כדי להבטיח עצמו בפני נזקים כאמור, מתחייב 

  .לביטוח לאומי

 

 המחאת זכויות .14

אלא באישור  רשאי להעביר זכויות או חובות לפי הסכם זה, כולם או מקצתם, למישהו אחר היזםאין 

 מראש ובכתב מהממונה.

 

 ביקורת .15

חשב המשרד, המבקר הפנימי של המשרד או מי שמונה לכך על ידם, יהיו רשאים לקיים בכל  .א

וע בביצבכל הקשור  היזםעת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל 

 , או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.העבודה

, לרבות אלה היזםביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של  .ב

ם. בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הוכחות תהשמורים במדיה מגנטית והעתק

 לתשלום שכר כנדרש. 

ביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי ה היזם .ג

 היזם. ומסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם ביד

סיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות ימוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או ח

 שיידרשו על ידי המשרד.

ומצוי   מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם היזם .ד

 בידי צד שלישי.

 

 קיזוז .16

פי -על ליזםומצהיר בזאת כי המשרד יהא רשאי לקזז מהתמורה שעל המשרד לשלם  םמסכי היזם

כל פי הסכם זה או  על היזםכל סכום המגיע למשרד מ -ומכוח כל הסכם אחר הסכם זה על נספחיו 

 .הסכם אחר

 

 כללי .17
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אינו רשאי להשתמש בציוד, חומרים, שירותים של  היזםספק מובהר בזאת כי  למען הסר .א

 המשרד. 

להחזיר למשרד את כל המסמכים, דיסקטים וכל מידע במדיה אחרת שקיבל  היזםעל  .ב

, לרבות צילומים, מפרטי נתונים, תוכנות ביצוע העבודהמהמשרד בתום הטיפול בהם לצורך 

 יה מגנטית אחרת.או מד

 לא יהיה סוכן, שליח או נציג המשרד, אלא אם נעשה כזה במיוחד לצורך עניין פלוני. היזם .ג

במועד הנם תנאים עיקריים ויסודיים של  לביצוע העבודההתנאים בהסכם זה הנוגעים  .ד

 ההסכם.

אם אחד הצדדים לא ישתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיו לפי הסכם זה,  .ה

של אותו צד על זכויותיו אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי  רייחשב הדבר כוויתו  לא

 מקרים שיקרו לאחר מכן.

מצהיר בזה כי ידוע לו שאין בכל הוראה מהוראות הסכם זה או בכל הוראה שתינתן על  היזם .ו

לתת כל שיון, היתר או רשות, או מן הצורך יפיו כדי לשחררו מכל חובה או מן הצורך לקבל ר

 הודעה, המוטלים על פי כל דין.

כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימת כל הצדדים  .ז

 להסכם.

כח או כהרשאה  יחוזה זה וכן ההזמנות שיוצאו על פיו, לא יהוו ולא יתפרשו בשום מקרה כייפו .ח

יות, כספיות או אחרות או מי מטעמו להציג עצמו כמוסמך לקבל התחייבויות משפט ליזם

התחייבויות כאמור בשם  היזםבשם המשרד, ובשום מקרה ובשום נסיבות לא יקבל על עצמו 

באחריות הבלעדית לכל נזק למשרד או  אייש היזםהמשרד או יציג עצמו כמי שמוסמך לכך. 

לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. ייצוג המשרד לכל מטרה שהיא טעון 

 ה מפורשת לכך על ידי המשרד, מראש ובכתב.הסמכ

 בהסכם זה: .18

 .הגרגוריאניהלוח  ןלמניי -" חודש" ו"שנה" .א

כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף בלשון הרבים במשמע, וכן להיפך; וכל האמור בהסכם  .ב

 זה במין זכר אף במין נקבה  במשמע, וכן להיפך.

 הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תשלח בדואר רשום, לפי המענים הבאים: כל .19

 36148, ת.ד. 9195021, ירושלים מיקוד 7, רח' בנק ישראל 2בנין ג'נרי  –משרד ה

          – היזם

 שעות 72כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל יחשבו כאילו נתקבלו על ידי הנמען תוך 

 מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

 מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה, לרבות הפרתו יהיה בירושלים. .20

 .]הקלד כאן[ההוצאה תמומן מסעיף תקציב:  .21

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש הסכם זה:



 
 

 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 114/2018מס':  קול קורא

 

 עמודים 35מתוך  26עמוד 
 חתימת המציע: ____________     תאריך: _____________

 

 

 

 מדענית ראשית/  מנכ"ל
 משרד האנרגיה

 חשבחשב / סגן  
 משרד האנרגיה

 וחותמת היזםחתימת  

 

 
 "דעו אישור

 
אני הח"מ _________________, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל ____________ מס' ת.ז. 

_________________ מס' ת.ז. ________, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי -___________ ו
תאגיד___________ על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייב תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם 

 את תאגיד_____________ בחתימותיהם.
 
 
 

 היזםחתימת   תאריך
 וחותמת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 114/2018מס':  קול קורא

 

 עמודים 35מתוך  27עמוד 
 חתימת המציע: ____________     תאריך: _____________

 

 'גח נספ

 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

 

_______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי אני הח"מ _______________ ת.ז. 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

מס'  קול קוראבמסגרת "( המציע" :הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן

משרד שפורסם על ידי  ,לרכבים חשמליים בשטחים ציבוריים( ACהקמת עמדות טעינה איטיות )ל 114/2018

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. . האנרגיה

 

חוק " :)להלן 1976-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

 "(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. עסקאות גופים ציבוריים

עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  – "עבירה"משמעותו של המונח 

לחוק  2, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-התשנ"א

, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית 2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 לאותו חוק.

 המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

 

 במשבצת המתאימה( x)סמן 

  מועדעד למועד האחרון להגשת ההצעות )להלן: " ביותר משתי עבירות לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו 

( לרכבים חשמליים ACהקמת עמדות טעינה איטיות )ל 114/2018מס'  בקול קורא"( מטעם המציע להגשה

 .בשטחים ציבוריים

  לפחות ממועד ההרשעה  וחלפה שנה אחת בפסק דין ביותר משתי עבירות הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  לפחות ממועד  ולא חלפה שנה אחת בפסק דין  ביותר משתי עבירות הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו

 ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 

 חתימה וחותמת  שם  תאריך

 

 אישור עורך הדין

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

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

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 חתימה וחותמת  מס' רישיון  תאריך



 
 

 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 114/2018מס':  קול קורא

 

 עמודים 35מתוך  28עמוד 
 חתימת המציע: ____________     תאריך: _____________

 

 'דח נספ

 תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות

 

אהיה צפוי אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 

מס'  קול קוראבמסגרת "( המציע" :הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן

משרד שפורסם על ידי  ,( לרכבים חשמליים בשטחים ציבורייםACהקמת עמדות טעינה איטיות )ל 114/2018

 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.  .האנרגיה

 

 :במשבצת המתאימה( x)סמן 

 על המציע. חלות לא 1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 

 חלות על המציע והוא מקיים  1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 

 אותן.        

 xנדרש לסמן  חלות על המציע 8199 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה(

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה( x יותר נדרש לסמןעובדים או  100)במקרה שהמציע מעסיק 

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

 ובמקרה  ,1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך

 יישום המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת 

, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות 1998 ח"התשנ, עם מוגבלות לאנשים זכויות לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה  פעל ליישומןליישום חובותיו 

 נתן התחייבות זו(.

 

והשירותים  הרווחה העבודה משרד של למנהל הכללי זו פסקה לפי שמסר מהתצהיר להעביר העתק מתחייב המציע

 .ההתקשרות ממועד ימים 30 בתוך, החברתיים

 

 חתימה וחותמת  שם מורשה החתימה  תאריך
 

 אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 
ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

      

 חתימה וחותמת  מס' רישיון  תאריך
 



 
 

 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 114/2018מס':  קול קורא

 

 עמודים 35מתוך  29עמוד 
 חתימת המציע: ____________     תאריך: _____________

 

 'הח נספ

 התחייבות בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

קול הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת 

)להלן:  ( לרכבים חשמליים בשטחים ציבורייםACהקמת עמדות טעינה איטיות )ל 114/2018מס' קורא 

 _______________ והנני מוסמך/ת למסור תצהיר זה בשם המציע.  "(. אני מכהן כהמציע"

הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז זה ומתן  .1

 השירותים נשוא המכרז ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .2

 

 

 חותמת  חתימה  שם מורשה החתימה  תאריך

 

 

 

 אישור עורך הדין

 

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

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

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

      

 חתימה וחותמת  מס' רישיון  תאריך

 

 

  



 
 

 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 114/2018מס':  קול קורא

 

 עמודים 35מתוך  30עמוד 
 חתימת המציע: ____________     תאריך: _____________

 

 'וח נספ

 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

 

ת"ז _____________ העובד בתאגיד  '______________________________ מס אני הח"מ

 _____________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי: 

 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.  .2

התאגיד באופן עצמאי, ללא המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי  .3

  .התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות  .4

 .במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה

 הניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה. לא הייתי מעורב בניסיון ל .5

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  .6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .7

ן ודברים עם מתחרה או הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או די .8

 מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

 
  



 
 

 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 114/2018מס':  קול קורא

 

 עמודים 35מתוך  31עמוד 
 חתימת המציע: ____________     תאריך: _____________

 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

  כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרזלמיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא. 

 אנא פרט:, התאגיד מציע ההצעה נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

א לחוק 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 

 

 אישור עורך הדין

 

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

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

ו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתי

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

      

 

 חתימה וחותמת  מס' רישיון  תאריך

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 114/2018מס':  קול קורא

 

 עמודים 35מתוך  32עמוד 
 חתימת המציע: ____________     תאריך: _____________

 

 ז'נספח 

 לצרכי מס ערך מוסף בסיס מזומןהצהרת מדווח על 

 

 ________________מספר ע.מ./ח.פ. :    _____________________שם הספק: 

 

 לכבוד

 אגף החשב הכללי –מדינת ישראל 

 א.ג.נ.,

 הצהרת מדווח על בסיס מזומן לצרכי מס ערך מוסףהנדון: 

החוק(, מועד  –)להלן  1975 -הריני לאשר בזאת כי בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ו .1
לרשויות מע"מ, הינו אך ורק בעת קבלת התמורה )בסיס הדיווח החל עלי בעסקאות המדווחות על ידי 

 במשבצת המתאימה(:  Xמזומן( מהסיבה הבאה )נא סמן
 

הנני נותן שירותים שמנהל את ספריו בהתאם לתוספת ה' להוראות מס הכנסה )ניהול 
 ;1973-פנקסי חשבונות(, התשל"ג

להוראות מס הכנסה )ניהול הנני נותן שירותים שמנהל את ספריו בהתאם לתוספת י"א 
מליון שקלים חדשים  15ומחזור עסקאותיי אינו עולה על  1973-פנקסי חשבונות(, התשל"ג

 בשנה;

)ד( לתוספת א' להוראות מס הכנסה 2הנני עוסק שמכרתי נכס וחל עלי האמור בסעיף 
על ; )יצרנים שמחזור עסקאותיהם אינו עולה 1973-)ניהול פנקסי חשבונות(, התשל"ג

 מועסקים(; 6 -שקלים חדשים ובעסקם לא יותר מ 1,950,000

לחוק )מקרקעין  28הנני עוסק שביצע עסקה שמועד החיוב בגינה הינו בהתאם לסעיף 
טרם הגיע, אך הנני מדווח על מקדמות  28ובניה(, כאשר מועד החיוב במס לפי סעיף 

 לחוק; 29שקיבלתי בגין העסקה מתוקף סעיף 

 מדווח על בסיס מזומן מכל סיבה אחרת. נא פרט את הסיבה_________________. הנני   
 
ידוע לי שהאחריות הראשונית והבלעדית לאמור לעיל, מוטלת עלי, ואין בקבלת מסמך זה על ידכם,  .2

 משום אישורכם לאמור בו.
 
 מור.הריני מתחייב להודיעכם על כל שינוי שיחול בעתיד בהתייחס לבסיס הדיווח כא .3
 
 

 
 וחותמת מטעם המציעחתימת   תאריך

 
  

 

 

 

 

 



 
 

 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 114/2018מס':  קול קורא

 

 עמודים 35מתוך  33עמוד 
 חתימת המציע: ____________     תאריך: _____________

 

 'חנספח 

 כתב ערבות )ערבות שתוגש ע"י הזוכה במכרז כתנאי לחתימת ההסכם(

 
     :שם הבנק/חברת הביטוח

       :מס' הטלפון

      מס' הפקס: 

 

 

 לכבוד 

 ממשלת ישראל 

 משרד האנרגיהבאמצעות 

 

 ____________הנדון: ערבות מס'

 

)במילים: _________________  ₪    של בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסךאנו ערבים 

)תאריך תחילת תוקף הערבות( אשר תדרשו  שיוצמד למדד __________ מתאריך _________ ,(ש"ח

הקמת עמדות טעינה איטיות ל 114/2018מס'  קול קורא"( בקשר עם החייב" :)להלן   מאת: __________

(AC לרכבים )חשמליים בשטחים ציבוריים. 

יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד 

 הסכום האמור מאת החייב.לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק 

 

   עד תאריך     ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך 

 

     דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

          שם הבנק/חב' הביטוח 

        מס' הבנק ומס' הסניף

      כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

 

 
 
 
 



 
 

 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 114/2018מס':  קול קורא

 

 עמודים 35מתוך  34עמוד 
 חתימת המציע: ____________     תאריך: _____________

 

 'טנספח 

 גובה המענק המבוקש 

 

 ,משרד האנרגיהלכבוד: 

 

לאחר שקראנו והבנו היטב את האמור בכל מסמכי המכרז ונספחיו אנו מסכימים לכל האמור בהם, אנו 

הקמת עמדות טעינה ל 114/2018מס'  קול קוראמתכבדים להגיש לכם בזאת את הצעתנו הכספית במסגרת 

  .בשטחים ציבוריים( לרכבים חשמליים ACאיטיות )

 

 גובה המענק המבוקש

 כפולה/בודדת* סוג העמדה

  )קילוואט( הספק

  **מספר שקעים מבוקשים

 מע"מ כולל , שקלים חדשים________________  ***הקמה לשקע, כולל מע''מעלות 

ובמילים:_______________________________ 

 מע"מ כולל, שקלים חדשים

 מע"מ כולל , קלים חדשים________________ש לשקע, כולל מע''מ המבוקשגובה המענק 

ובמילים:_______________________________ 

 מע"מ כולל, שקלים חדשים

 מע"מ כולל , שקלים חדשים________________ , כולל מע''מהמבוקש בסה''כגובה המענק 

ובמילים:_______________________________ 

 מע"מ כולל, שקלים חדשים

 * יש להקיף בעיגול כפולה או בודדת. 

 י שקעים. עמדה כפולה נספרת כשניש לציין שקעים ברחוב ושקעים בחניון. ** 

י שקעים(, עליו לציין את עלות ההקמה במונחי שקע והמציע מבקש להקים עמדה כפולה )שנ*** במידה 
 לשקע. 0.5X, המציע יציין בטבלה עלות של Xבודד. כלומר, אם עלות ההקמה של עמדה כפולה היא 

 

. המשרד לא ישלם כל תוספת בביצוע העבודה, וכולל את כל ההוצאות הכרוכות המענק המבוקש הנו סופי
 למענק המבוקש.מעבר 

 

  שם המציע:

  ת.ז.( ח.פ./ מס' זיהוי )מס' עוסק מורשה/

  שם איש הקשר:

  כתובת:



 
 

 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 114/2018מס':  קול קורא

 

 עמודים 35מתוך  35עמוד 
 חתימת המציע: ____________     תאריך: _____________

 

  טלפון:

  טלפון נוסף:

  דוא"ל:כתובת 

  

  :שם החותם )מורשה/י החתימה(

  תפקיד החותם:
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