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 רשימת המתכננים והיזמים למכרז/חוזה זה

          

 08 6745815 טל.    מהנדס בית החולים  – פטריק בניטהמר  :נציג המזמין

  08-6745315 פקס:          ברזילי   

  patricb@bmc.gov.ilמייל:     

 

  03 6445174 טל      בע"מנירית ברנר אדריכלים          :אדריכלות
  03 6445175 פקס      ת"א  6מתיתיהו שוהם   

  n_brener@netvision.net.ilמייל:    

       

 

  054-4230452 טל:    כפ"ס  10אימבר  –מהנדס ברר נחום : וכמויות  הקונסטרוקצי

  09-7671204  פקס:         

  barerna@gmail.comמייל:    

 

  088686800 טל:       מאיר לוסקי מהנדסים   :יזוג אוירמ

  088686801 פקס:      אשדוד סיטי  87העצמאות    

  office@lousqui.co.ilמייל:     
  

 
 026735062 טל:     בלום מהנדסים –איטקין             :  מתקני חשמל

  026735258  פקס:      פתח תקוה  3רח' אפעל     

 blum.com-moshe_b@eמייל:      
   

 0747870001 טל:   בע"מ  אמנון יושע מהנדסים יועצים    :מתקני תברואה

  025868768 פקס:      אילן קרית תקשורת נוה    

  yosha@yosha.co.ilמייל:      

  
  097453466 טל:     הנדסת בטיחות אש – אפי שר       : בטיחות 

  097453466 פקס:      הוד השרון  11העירית         

 efi.sher47@gmail.comמייל:      

 04-6273371טל:        DM engineering תקשורת : 

 04-6273374פקס:      קיסריה  7רח' האשל   

     

 0396212084 טל:   אלכס בר הנדסה וקבלנות בניין בע"מ        :מנהל הפרויקט 

  035239302פקס:           ראשל"צ  4הפור         

  ffice@alexbarr.co.iloמייל:     

mailto:patricb@bmc.gov.il
mailto:n_brener@netvision.net.il
mailto:office@lousqui.co.il
mailto:moshe_b@e-blum.com
mailto:efi.sher47@gmail.com
mailto:office@alexbarr.co.il
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 רשימת המסמכים למכרז

 מצורף שאינומסמך  מסמך מצורף מסמך
והצעת  כתב הזמנה מסמך א'

 הקבלן
 

  בטיחות בעבודה 1נספח א'

  כתב ערבות 2נספח א'

אישור עריכת  3נספח א'
 ביטוחים

 

 4נספח א'
 

תצהיר בדבר אי 
 תיאום מכרז

 

 5נספח א'
 

הצהרה בדבר 
נות השימוש בתוכ

 מקור

 

 6נספח א'
 

עבירות  -תצהיר 
לפי חוק עובדים 

זרים או לפי חוק 
 שכר מינימום

 

 7נספח א'
 

שור אי -תצהיר 
לקיום החקיקה 
בתחום העסקת 

 עובדים

 

  טופס פרטי מוטב 8נספח א'

התשס"ה  ( נוסח 3210מדף תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן )   מסמך ב'
 2005אפריל 

רטים הכלליים לעבודות הבנייה  של הוועדה הבין משרדית המפ  מסמך ג'
נדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשובם, המפורטים לסת

להלן, במהדורתם האחרונה נכון למועד פרסום המכרז. )לרבות דפי 
 תיקון(.

 ניתן לעיין במפרטים באתר האינטרנט שכתובתו:
WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL - מפרטים. –בינוי  –מידע לספק 

 פרקים

  
 מס'

 המפרט

  מוקדמות 00  

  עבודות עפר 01  

  עבודות בטון יצוק באתר 02  

  מוצרי בטון טרום 03  

  עבודות בניה 04  

  עבודות איטום 05  

  נגרות אומן ומסגרות פלדה 06  

  מתקני תברואה 07  

  ני חשמלמתק 08  

  עבודות טיח 09  

  עבודות ריצוף וחיפוי 10 

  עבודות צביעה 11 

  מסגרות אלומיניום 12 

  עבודות בטון דרוך 13 

  עבודות אבן 14 

  מתקני מיזוג אויר 15  

http://www.online.mod.gov.il/
http://www.online.mod.gov.il/
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  מתקני הסקה וקיטור 16  

  מעליות 17  

  תשתיות תקשורת 18  

  מסגרות חרש 19  

  כוךוסי נגרות חרש 20  

  בנייני בטון טרומים 21  

)מחיצות,  רכיבים מתועשים בבניין 22  

 תקרות, רצפות(

 

  כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר 23  

  עוגני קרקע 26  

  34 

36 

 מערכות גילוי וכיבוי אש

 מתקני אוויר דחוס

 

  מתקני גזים ונוזלים בלחץ גבוה  37  

  פיתוח האתר  40  

  השקייהגינון ו 41  

  גינון והשקיה: אחזקת גנים 41.5  

  קירות תמך מקרקע משוריינת 43  

  משטחי בטון 50  

סלילת  מסלולים בשדות תעופה  כבישים  51  

 ורחבות

 

  עבודות מנהור 54  

  אספקת חומרי תשתית ובנייה 55  

  קווי מים, ביוב ותיעול 57  

  מקלטים 58  

  59 

62 

66 

67 

 ם מוגניםמרחבי

 עבודות אבן ובטון בביצורים

 מסגרות מגן

 פלדה

 

   

 :הנחיות ונהלי משרד הבריאות

*ניתן לעיין בנהלים באתר האינטרנט שכתובתו: 

http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=82 

 
 הוראות למתקני תברואה. –הל"ת  .א

 של משרד הבריאות: מערכות גזים רפואיים. G-01 .ב

 של משרד הבריאות, סימון וזיהוי צנרת ומיכלים.L -70  .ג

 של משרד הבריאות למערכות חשמל. E-01 .ד

חיזוק "מערכות לא סטרוקטורליות" למניעת נזקים במקרה  .ה
 של רעידות אדמה.

 מערכות מיזוג אויר.AC-01     .ו

 חום. מערכות H-01 .ז

מניעת זרימה חוזרת במערכות אספקת מים  W-01 .ח
 במוסדות רפואה.

 תקנות פיקוד העורף למיגון מוסדות בריאות. .ט

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=82
http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=82
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 הנחיות שילוט משרד הבריאות. .י

mailto:045423@clalit.org.i  

 

 –1596, לרבות ת"י  והעדכניים כל התקנים הרלוונטים     : תקנים 

 מערכת מתזים

 

תנאים כלליים  1–מסמך ג' 

 מיוחדים

 

 

 מפרט מיוחד 2 -מסמך ג'

מדידה  ואופני

 מיוחדים

 

 

 

  כתבי כמויות מסמך ד'

 

 

  רשימת התכניות מסמך ה'

 

 

 תנאים מיוחדים מסמך ו'

 

 

 

 ן שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בי

 

 הצהרת הקבלן

 

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת 

 ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

 

 ינה חלק בלתי נפרד ממנו.הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה וה

 

 

     שם הקבלן

 

 

     חתימת הקבלן 

  

mailto:045423@clalit.org.i
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 מסמך א' 

 

 לכבוד

______________________ 

 

______________________ 

 

 א.ג.נ.,

 2019-14-ע - מכרז מספר

 כתב  הזמנה
 

 להגיש הצעת מחירים לביצוע העבודה דלהלן:  )להלן ה"מציע"/"הקבלן"(הנני מזמין בזה את כב'  .1

)להלן: . בבית ספר לאחיות במרכז רפואי ברזילי של כיתות  1ולובי עם פרוזדורים ואגפי שירותים מבנה  5יפוץ ביתן ש 

 "הפרוייקט"(.

 

 

כולל קבלת אישור אכלוס מיועץ  התחלת העבודה צושניקבע ב מועדהקלנדריים מ חודשים  5 העבודה תושלם עד ולא יאוחר מתום                 

  בטיחות.

 :הסבר וסיור קבלנים .2

 

גב' אפרת יוספי רבה, מנהלת ענף  08-6745768בטלפון ניתן לקבל הסברים נוספים ביחס למכרז בטרם הגשת "ההצעה"  א.

 . efraty@bmc.gov.ilחוזים והתקשרויות ו/או במייל 

 

מחלקה  אגף ההנדסה - ברזילי מרכז הרפואי  מפגש:מקום ה 10:30 בשעה  יום א' 4.8.19סיור קבלנים יערך בתאריך  ב.

 ההשתתפות הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז., טכנית

אישור בכתב בדבר השתתפותו  חובה על המציע להירשם כנציג המציע ברשימת הנוכחים הנערכת במועד הסיור ולקבל

 .בסיור

 
סיור הקבלנים, במידה ותשלח תהיה בכתב. הודעה כאמור תצורף על ידי הקבלן כל הודעה של המזמין ובכללה דו"ח מ .ג

ותמולא במידת  להצעה, כשהיא חתומה בחתימתו לאישור קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו
 הצורך.

 

או שהצעתו שהוצאו דו"ח ובהודעות קיבל על עצמו את האמור בכמי ש  הויראו, כאמורצרף את ההודעות קבלן אשר לא י

 .תפסל, לפי בחירת המזמין

 

 

 

 

 

 

 

mailto:efraty@bmc.gov.il
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 :בדיקת אתר העבודה לפני הגשת ההצעה .3
 

ודה, העב לביצוע  תנאים האחרים הקשוריםוהאתר העבודה, את התכניות, הפרטים לפני הגשת ההצעה, על הקבלן לבדוק את 
ין כמביאה בחשבון את יצעת הקבלן לכל דבר וענהסר ספק יובהר כי יראו את ה הקודם. למען  לרבות העבודות שבוצעו בשלב

 כל המפורט לעיל.

 

 להשתתפות במכרז: / סף תנאים מקדמיים .4

 על המציע: 
ובעל , התקנות, הצווים והכללים שעל פיו 1969 -על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט  קבלן רשוםלהיות  .א

למסירת עבודות לקבלנים ומינהל רישום  המוצע ע"י הועדה הבין משרדית לביצוע עבודות ממשלתיותתעודת קבלן מוכר 
 קבלן מוכר בעל לצורך ביצוע הפרוייקט.ע"י המזמין בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים קבלנים מוכרים, 

 לפחות.  1ג'  100 סיווג 

יווג שנקבע בסעיף זה, חייב המציע להיות בעל סיווג היה וסכום ההצעה, חורג בהיקפו הכספי מן הסכום הקבוע בתקנות לס

 מתאים להצעתו לפי הקבוע בתקנות.

   
 מורכבותם הטכנולוגית, אשר במוסדות רפואיים בישראל (ים לפחותישנבהקמת פרויקטים ) ניסיון חיובי מוכחלהיות בעל  .ב

 .עת מחיר של הקבלןמערך הצ 50%ובהיקף עד  דומות לאלו של הפרויקט, נשוא המכרז ועלותם הכספית
 

כולל סגירת  ועד למועד הגשת ההצעות השנים האחרונות 5יתייחס לעבודות שביצוען הסתיים במהלך  הניסיון *
. מובהר כי עבודות שביצוען לא היה לשביעות רצון/הנחת דעת מזמיני העבודות לרבות המזמין, לא חשבון סופי

 זה.ייחשבו כעבודות העומדות בדרישות הנסיון בסעיף 

 תשוערך למדד הבסיס על פיו מוגשת ההצעה –פרויקט  של כלהעלות הכספית  *

 

 במועד שנקבע בלבד.  בסיור הקבלניםלהשתתף   ג. 

 

 צמודה למדד האחרון לצרכן אוטונומית/בלתי מותניתמורשה(  / חב' ביטוחבנקאית)המחאה בנקאית או ערבות להגיש  ד.

תוקף ההמחאה/הערבות יהיה מהמועד  כולל מע"מ(הסכום )₪  150,000וע( של )קב בסכום המרכז הרפואי ברזילילטובת 

 . 1.3.20האחרון להגשת ההצעות ועד תאריך 

 .למסמך א'נספח כ צורףהמ בנוסחו הערבות צריכה להיות של המציע ) לא תתקבל ערבות של צד ג' כלשהו(

, אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יקיים המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות או  לפרוע את ההמחאה הבנקאית 

 אותה ו/או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו של המזמין.

  
ותקנות עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  1976–התשל"ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, האישורים הנדרשיםלהיות בעל  .ה

חוק שכר תשלום שכר מינימום לפי  ,ספרי חשבונות ורשומות ניהול, לרבות בנוגע ל1987 –ניהול חשבונות )אישורים( , התשמ"ח
 .   1991-חוק עובדים זרים, תשנ"א העדר הרשעות בעברות לפיו  1987-, תשמ"זמינימום

 

  ./http://www.bmc.gov.ilואי ברזילי בכתובת להדפיס את מסמכי המכרז באתר המרכז הרפ .ו

 

עידוד העסקת  ( שכותרתה: 16.05.2010של החשב הכללי )בתוקף מיום   7.12.9להתחייב ולעמוד בתנאי הוראת תכ"ם מס'   .ז
 :הניתנת לעיון באתר  האינטרנטעובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה, 

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

 ללא יוצא מן הכלל.שבמפרט לעמוד בכל הדרישות  .ח

 
 .פעילותו לתחום הנוגעים הקיבוציים בענפים ההסכמים וכן והצווים התקנות העבודה, חוקי כל את קייםל .ט

 

 בתוכנות מקוריות.ב כי לצורך ההתקשרות נשוא המכרז יעשה שימוש אך ורק להתחיי .י
 

 .שהמציע אינו נמצא בהליכי פירוק, או פשיטת רגללעמוד בדרישה  .יא

 המזמין רשאי לפסול גם מציע הנמצא בכינוס נכסים או הקפאת הליכים, לפי שיקול דעתו.

 
 "(.אישור)להלן:" העדר חובות לרשם החברותאישור על ככל שהמציע הינו תאגיד/שותפות: להיות בעל     .יב

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://www.bmc.gov.il/
http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf
http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf
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עדכני של רשם התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים,  /שותפותכאישור ייחשב נסח חברה 

  חובות אגרה שנתיתקת נסח חברה", אשר לא מצויינים  בו בלחיצה על הכותרת "הפ  Taagidim.justice.gov.ilשכתובתו:
ולגבי חברה , בנוסף, לא מצוין שהיא חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני   לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה

 רישום כחברה מפרת חוק.
 

  התנאים הינם מצטברים, הצעתו של קבלן שלא תעמוד באחד התנאים תדחה על הסף. .יג

 

 ערבות והצעה:תוקף  .6

  
יום מיום הגשת הצעתו חייב להאריך את תוקף ערבות המכרז עד למועד  90מציע שיקבל הודעה על זכייתו במכרז תוך  .א

חתימת החוזה על ידו ובמועד החתימה האמור יהיה עליו להמיר את ערבות המכרז בערבות ביצוע )צמודה( כנדרש בתנאי 
(.  האריך המציע את תוקף הערבות משמעות הדבר תהא כי  האריך מע"מ תבתוספמערך ההצעה  5%) 3210מדף  –החוזה 

 אף את תוקף הצעתו. מציע שלא יעשה כן יראה כמי שמשך הצעתו מן המכרז והמזמין יהא רשאי  להגיש הערבות לחילוט.

 
מיום הגשת  יום 90עד למועד החלטת וועדת המכרזים בדבר הקבלן הזוכה, במידה ויידרש למזמין זמן נוסף מעבר ל  .ב

ההצעות כדי להשלים את בדיקת ההצעות ולקבל החלטה סופית בעניין, רשאי המזמין לדרוש כי המציעים יאריכו את 
תוקף הצעותיהם ואת תוקף ערבות המכרז. אם המזמין יעשה כן, יאריך המציע את תוקף הערבות ומשמעות הדבר תהא 

ראה כמי שמשך הצעתו מן המכרז. במקרה זה תוחזר הערבות כי האריך אף את תוקף הצעתו. מציע שלא יעשה כן, יי
 למציע.

 
 

 תחולת הוראות תכ"ם והוראות חוק ותקנות חובת המכרזים: .7

 הבאות, ככל והן רלוונטיות: תכ"ם הרלוונטים ובכלל זה ההוראותעל  מכרז/חוזה זה, יחולו הוראות החוק וה 

 
 עידוד נשים בעסקים (א

תיקון החוק(, לעניין עידוד נשים בעסקים  –)להלן  2002 –(, התשס"ג 15לחוק חובת מכרזים )מס' מציע העונה לדרישות התיקון 

 אישור ותצהיר, בהתאם לתיקון לחוק, לפיו העסק הוא בשליטת אישה. יגיש

 
 העדפת תוצרת הארץ" (ב

 
, רלוונטית להתקשרות 7.12.2הוראת תכ"ם, "העדפת תוצרת הארץ", מס' במסגרת אמת מידה של המחיר וככל ש

לפחות ממחיר ההצעה, תינתן העדפה להצעות לרכישת  35%זו, לרבות, טובין שמחיר המרכיב הישראלי בו מהווה 
, כמפורט בהוראה 15%פת טובין מתוצרת הארץ שמחירם אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוס

הוראת הנ"ל ובכפוף לאמור בה. העדפה זו תיעשה בכפוף להסכמים בינלאומיים לרכישות ממשלתיות, כמפורט ב
 .7.12.3", מס' בהתאם להסכמים בינלאומיים מחוץ לארץ,התקשרות לרכישה תכ"ם, "

אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור המרכיב הישראלי במחיר  יצרףמציע המבקש לקבל העדפה כאמור לעיל, 
 ההצעה והתחייבויות מתאימות, בהתאם להוראת התכ"ם הנ"ל.

 
 שיתוף פעולה תעשייתי (ג

פעולה תעשייתי עם ישראל. תחול על ספק החוץ חובת שיתוף  –מיליון דולר ארה"ב  5בהתקשרות עם ספק חוץ מעל סכום של 

תחול חובה על הספק להתקשר בהתקשרות  -במקרים שבהם לדעת הרשפ"ת יש חשיבות לקידום תעשייתי ולפיתוח טכנולוגי בארץ 

הוראת תכ"ם, ִמשנה מקומית ]לעניין שיתוף פעולה תעשייתי והתקשרות ִמשנה מקומית יש לפעול לפי ההנחיות המפורטות ב

 .7.12.5"שיתוף פעולה תעשייתי", מס' 

 

 :הגשת הצעה .8

 
 ולחתום על כל עמוד ממסמכי המכרז. במקורמסמכי המכרז לרבות "כתב ההזמנה" ו"הצעת הקבלן"  כלעל הקבלן להחזיר את  .א

 
: מצוין עליה החומה המצורפת לחומר המכרז למעטפה להכניס יש ,אליה םהנלווי הדרושים המסמכים כל בצירוף ההצעה את .1

בבית ספר לאחיות במרכז רפואי של כיתות  1ולובי עם פרוזדורים ואגפי שירותים מבנה  5שיפוץ ביתן   2019-14-ע 'מס מכרז"

 :להלן כמפורט, את מעטפה ב' )מעטפת המחיר(  תכיל המעטפה. )להלן "הפרויקט"( ברזילי

 

 

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.2
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.3
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.3
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.3
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.5
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.5
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.12.5
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תדפיס כתב ב לרבות המחיר, אליה הנלווים המסמכים כל ואת ההצעה את מעטפה החומה המצורפת למסמכי המכרז תכלולה  .2

 לעיל.  כמפורט חתומים כשהם, /דיסק או קי המצורף לחומר המכרזCDוכן  המחיר הצעת –הכמויות

 

טים אלה בכל מסמך אחר המוגש על ידי אין למלא בחוברת המכרז כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר פר .3

 .המחיר הצעת במעטפת ורק אך אלא המציע

 

קבלן, אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של כתב הכמויות יחשב הדבר כאילו כלול המחיר בסעיפיו האחרים של כתב  .4

 פסל,  לפי בחירת המזמין.הכמויות ויראו את הקבלן כמי שמתחייב לבצע עבודה זו ללא תמורה נוספת, או שהצעתו ת

 
 המחירים יהיו נקובים בשקלים ללא מס ערך מוסף. .5

 
במרכז הרפואי ולהניחה בתיבת המכרזים  , ה מיוחדת  המצורפת למסמכי המכרזעל הקבלן  לרכז את כל מסמכי המכרז, במעטפ .6

 12:00 ולא יאוחר משעה 19.8.10 ריך, עד לתא2משרד הנהלה אדמינסטרטיבית, חדר מס' במשרדי הנהלה )מול המודיעין(,  ברזילי

 היום הקובע(. -להלן)

 
מען  הסר  ספק יובהר כי כל חסר , שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים או ל .7

וקף כלפי המזמין, ועלולים במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, וכן הגשת צילומי המסמכים או מסמכים שאינם המקור, לא יהיו ברי ת

 לגרום לפסילת ההצעה.

 

עליו להעלותן בפני המזמין לא יאוחר מיום סיור הקבלנים או מהיום שיקבע בפרוטוקול  -במידה ולקבלן הסתייגויות בעניין המכרז  .8

 ואם.סיור הקבלנים כמועד האחרון להסתייגויות/ לשאלות. קבלן שלא יעשה כן יראוהו כמסכים  לתנאי המכרז במל

 

 :הקבלן יצרף להצעתו .ח

 

 הנידרשים.לעבודות הנדסה בנאיות בסיווג ובהיקף הכספי קבלן בתוקף לרשיון  (1

  

לביצוע עבודות ממשלתיות ע"י הוועדה הבין משרדית למסירת עב' לקבלנים ומנהלת  קבלן מוכרתעודה בתוקף ל (2

לצורך ביצוע ע"י המזמין ודות הנדרשים בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים ובעברישום קבלנים מוכרים, 

    הפרוייקט.

 

 2כנספח א' המצ"ב להלן ובנוסח ד' לכתב הזמנה זה  4כמפורט בסעיף  המחאה בנקאית או ערבות בנקאית (3

 לכתב הזמנה זה.

 

 ( .)ליחיד( /תעודה מרשם החברות )לגבי חברה תעודת עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף (4

 

ותקנות  1976 –חוק עסקאות גופים ציבוריים  תשל"ו קף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות עפ"י תו-אישור בר (5

מטעם פקיד השומה וממונה  ,  1987 –עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות )אישורים( , התשמ"ח 

 אזורי מע"מ, על שם הגוף המציע.

 

תיאורן, היקפן, משך ביצוען עבודות,  פירוטובו  38ורף בעמ' עפ"י הנוסח המצ טבלת נסיון מוכחטופס מלא של  (6

אסמכתאות בכתב, ביחס לביצוען של של מנהל ומפקח מטעם המזמין, עדכני ומועד סיומן, שם וטלפון 

 העבודות, רשימת ממליצים והמלצות.
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 ס נכסים / הקפאת הליכים.או רואה חשבון שהמציע אינו נמצא בהליכי: פירוק / פשיטת רגל / כינו  אישור מעו"ד (7
 
 
 פרוטוקול סיור קבלנים והודעות )במידה והוצאו( חתומים על ידי הקבלן. (8
 
 
 חתומים ע"י בנק הדואר. רכישת מסמכי המכרזקבלה /הודעת זיכוי בדבר  (9
 
 

 .4כנספח א'להלן  המצ"בתצהיר בדבר אי תיאום מכרז,  (10
 

 .5כנספח א' המצ"ביות, מאומתת על ידי עו"ד, בנוסח רהצהרה בדבר השימוש בתוכנות מקו(       11

 

 1987-תצהיר חתום בכתב מאושר על ידי עורך דין לעניין תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז      ( 12

ב לחוק עסקאות גופים 2בהתאם להוראות סעיף  1991-חוק עובדים זרים, תשנ"אהעדר הרשעות בעברות לפי ו

 . 6ח א'נספכ להלן   מצ"ב. נוסח התצהיר 1976 -ציבוריים, התשל"ו

 

 וכן והצווים התקנות העבודה, חוקי כל את קייםכי המציע מ המעיד עו"ד, , מאומת על ידי תצהיר המציע ( 13

 .7כנספח א' המצ"ב ,הקיבוציים ההסכמים

 
יב  4)להלן:"אישור"(, בהתאם לאמור בסעיף  אישור על העדר חובות לרשם החברותככל שהמציע הינו תאגיד:  ( 14

 לתנאי הסף לעיל.
 

 .8כנספח א' המצ"בטופס פרטי מוטב,  (15
 

 ., לרבות מסמכי המכרזמסמכים אחרים/ נוספים הנזכרים במכרז זה (16

 :שמירת זכויות .11

 

וכן היא רשאית  , כלשהילקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה  תמתחייב האינ ועדת המכרזים מובהר בזה במפורש, כי  א.

בגין סיבות תקציביות ו/או היקף המכרז את  הרחיב או לצמצםבטל ללרשאית   . כמו כן היאלקבל חלק של ההצעה

 נתונה לשיקול דעת בעניינים דלעיל ההכרעהשלב הזכייה. לפני שלב הזכייה/אחרי  ארגוניות ו/או מנהליות ו/או אחרות

 המזמין. ועדת המכרזים / הבלעדית של   הולהחלט

 
  בנוגע להצעתם, הבהרות והסברים בקש מהםל, ולאחר הגשת ההצעותלפנות למציעים, תעמוד הזכות  וועדת המכרזיםל .ב

 הבלעדי והבלתי מסויג. העל פי שיקול דעת

 
 )כשכל ההצעות גבוהות מהאומדן(. ומשופרתהגשת הצעת מחיר חוזרת  .ג

 / אומדן הערכה תקציבית םלעצמ וקבע /וועדת המכרזיםמבלי לגרוע מהאמור בסעיף א' דלעיל, מובהר בזה כי המזמין

את  םלעצמ ים  שומר/ועדת המכרזים והמזמין בכללותה ו/או בחלקיה השונים העבודהבדבר עלותה המשוערת של 

או לפסול הצעות שהוגשו בעלות גבוהה/נמוכה במידה משמעותית מן האומדן  מההצעות הזכות, שלא לקבל אף אחת

כשכל ההצעות שהוגשו למכרז מרעות עם ע"י המשתתפים במכרז  הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרתו/או לקבוע 

 עורך המכרז לעומת האומדן.
 

מדן, רשאית היא , עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, במידה ויתעורר ספק , לדעת ועדת המכרזים, באשר לאמינות/ סבירות האו

, ולקבל החלטה בהתאם, לרבות החלטה בדבר ביטול האומדן, בין השאר, במידה ולדעת ועדת לבחון את סבירות האומדן

 המכרזים האומדן שגוי או מבוסס על הערכה לא נכונה.

 
 )בשל פער בין ההצעות(. הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת .ד

ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( להחליט על עריכת הליך תחרותי מור דלעיל, מובהר בזה כי מבלי לגרוע מהא

 בין ההצעה הזולה ביותר לבין ההצעה/ות הבאה/ות אחריה בדירוג. 10%נוסף במכרז זה, וזאת בהתקיים פער של עד 

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
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 –, תודיע הועדה למציעים הרלוונטים )קרי החליטה ועדת המכרזים, בהתקיים התנאי לעיל, על עריכת הליך תחרותי נוסף 

למציע שהגיש את ההצעה הנמוכה ביותר וליתר המציעים שבין הצעתם להצעה הנמוכה ביותר כאמור לעיל, קיים פער של 

, המיטיבה עם המזמין )ביחס הצעת מחיר חוזרת ומשופרת(, כי הם רשאים להגיש, במועד שתקבע הועדה, 10%עד 

שונה(. מציע כאמור שלא יגיש הצעה נוספת, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעתו הסופית בהליך למחירים שבהצעתם הרא

 זה.

 

 הגשת הצעת מחיר חוזרת ומשופרת  .ה

מבלי לגרוע מהאמור דלעיל, מוהר בזה כי ועדת המכרזים תהא ראשית )אך לא חייבת( להחליט על עריכת הליך תחרותי 

 ולים ביותר, עפ"י שיקול דעתה. המציעים הז 4או  3נוסף במכרז זה וזאת בין 

החליטה ועדת המכרזים על עריכת הליך תחרותי נוסף, תודיע הועדה למציעים הרלוונטיים כי הם רשאים להגיש במועד 

, המיטיבה עם המזמין)ביחס למחירים שבהצעתם הראשונה(. מציע כאמור הצעת מחיר חוזרת ומשופרתשתקבע הועדה, 

 הצעתו הראשונה כהצעתו הסופית בהליך זה. שלא יגיש הצעה נוספת, תחשב 

 
ישלחו  על פי שיקול דעתו, אשר  תיקונים, הבהרות, שינויים ותוספותהמזמין, רשאי לאחר פרסום המכרז להכניס  .ו

למציעים בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. הקבלן יצרף למסמכי ההצעה את הודעת המזמין כאמור כשהיא 
  .שור קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתוחתומה בחתימתו, לאי

ות עבודהמתחייב לבצע קיבל על עצמו את האמור בהודעות וכמי ש  הויראוצרף את ההודעות כאמור  קבלן, אשר לא י

  ללא תמורה נוספת או שהצעתו תפסל,  לפי בחירת המזמין. נשוא ההודעות

  

שלו ושל מזמינים אחרים מהתקשרויות קודמות עם המציע,  חוסר שביעות רצון המזמין יהיה רשאי לדחות הצעה בשל ז. 

 חוסר אמינות או ניסיון שלילי.

 
 והסתייגויות שינויים 12

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים בין במסמך לוואי ובין בדרך 

 רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות: אחרת, תהיה ועדת המכרזים
 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע; (א
 לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל. (ב
 לדרוש הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה. (ג
ל מקרה של טעות חישובית, הגלויה על פני ההצעה והכל עד כדי לתקן את ההצעה או כל פעולה אחרת בהתייחס להצעת המחיר, בכ (ד

 שינוי סכומים כתיקון לטעויות החישוביות כאמור. הודעה על שינוי כאמור במידה ויבוצע, תימסר למציע.

 

 :  הרחבת ההתקשרות .11

 על ידי הוספת   50 %  המזמין שומר לעצמו את הזכות להרחיב את סך ההתקשרות עם הקבלן הזוכה במכרז, בשיעור של עד 

 ההרחבה האמורה, ישקול המזמין גם  ביצוע של סעיפים ו/או פרקים בכתבי הכמויות )קיימים או חדשים(. באם יממש את זכות            

 על חבה, אופייה, מועד מתן ההודעה את הארכת זמן הביצוע של הפרויקט, באם ימצא הצדקה לכך,  הכל בהתאם להיקף ההר            

 מימושה  וכד'.            

 המזמין  יודיע לקבלן הזוכה על החלטותיו בעניין זה, בהקדם. 

 ואינו בא לגרוע  3210מדף  -נדרטי לאמור בחוזה הממשלתי הסט בנוסף למען הסר ספק, יודגש כי כל האמור בסעיף זה הינו 

 ממנו.           
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 יםהגשת חשבונות ביניים וחשבונות סופי .12

אחת לחודש יגיש הקבלן למפקח שני עותקים של חשבון מצטבר בצירוף דפי כמויות, וניתוחי מחיר לעבודות נוספות,  א.

למעלה יחשב כאילו עדיין לא  חשבון אשר יוגש ללא כל המסמכים המפורטים כשהם מפורטים, מסודרים ומעודכנים.

 הוגש ולח הזמנים לאישורו עדיין לא החל.

 

 וק את החשבון שהוגש ויאשרו על פי שיקול דעתו.המפקח יבד ב.

 

הקבלן יקבל מהמפקח עותק מן החשבון המאושר ויחתום על גביו. במידה ולקבלן הסתייגויות לגבי אישור החשבון,  ג.

 יציינם על גבי החשבון ויחזיר למפקח.

 

למרכז " ויעבירו רמדורנטבפורמט "המפקח יערוך את החשבון המאושר על ידו בתוכנת "סופר מכרז" של חב' "רמדור"  ד.

תוכנת "רמדורנט"  והשימוש בה  " וכן בעותקים מודפסים.רמדורנטולקבלן באמצעות " מח' ההנדסה ברזיליהרפואי 

 יהיה על חשבון הקבלן . 

 
 המנהל יבחן ויאשר את החשבון על פי שיקול דעתו. .ה

 
 וספות מצידו.הקבלן מתחייב בזאת לפעול עפ"י הנחיות אלה, ללא כל תביעות נ .ו

 
 חשבונות ביניים וחשבונות סופייםמועד תשלום  .13
 

 3210( )א( של תנאי חוזה מדף 3) 59בסעיף יום בהתאם לחלופה הקבועה  38תשלומי הביניים יבוצעו בתוך  א.
  

 3210( )א( של תנאי חוזה 3) 60הקבועה בסעיף יום בהתאם לחלופה  90התשלום הסופי ישולם בתום  ב.

 
 :הזוכה בהצעת עיון    .    14

 , עומדת למציעים הזכות לעיין בהצעה הזוכה.1993 -)ה( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21בהתאם לתקנה  .א

 יפרטבמידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד מקצועי או מסחרי  .ב

בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה  במפורש אלו פרטים בטופס הגשת ההצעההמציע 

בהגשת הצעתו מסכים  כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהה של המשרד בלבד.

 .ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות או תביעות כנגד המשרד בגין כל החלטה בנדון

, ובמסגרת הליך העיון בהצעות ניתן יהיה להציגה למציעים האחרים גלויהיובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה   ג. 

 כאמור.

 
 :חתימת ההצעה .15

 המציע יחתום את שמו המלא בסוף כל אחד ממסמכי המכרז וכן על כל אחד מהעמודים המהווים את מסמכי המכרז. א.

 

 .המצ"בבמידה והוא יחיד תאומת על ידי עורך דין בהתאם לנוסח יע חתימתו של המצ ב.

 

במידה והמציע הוא תאגיד תחתם ההצעה על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשמו. להצעה יצורף אישור של  ג.

 רואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי החתימה של התאגיד ואישור כאמור בדבר זהותם של החתומים על ההצעה בהתאם

 המצ"ב.לנוסח 

 

 על המציע לחתום על גבי ההצהרה המצורפת כנספח למסמך א'  בנוגע לאחריות לבטיחות בעבודה.   ד.
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 כללי .16

בהגשת הצעה משותפת כל המשתתפים חייבים לעמוד בכל דרישות המכרז. הערבות הבנקאית תהיה ע"ש כל המציעים  א.

 המשתתפים בהצעה.

 כלפי המזמין ביחד ולחוד.  כל אחד מהמציעים יהיה אחראי

  

 יום מהיום הקובע. 90ההצעה  תיחשב כעומדת בתוקפה על כל  פרטיה במשך תקופה של  ב.

 

על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ופיננסית איתנה ומוכחת, הנחוצה לביצוע כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי  ג.

 החוזה על כל נספחיו.

 

 

 

 

 בכבוד רב,                            

 

 המרכז הרפואי ברזילי       
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 אמות מידה לבחירת ההצעה 
 
ועדת המכרזים תבחר מבין ההצעות את זו המעניקה למזמין את מירב היתרונות וזאת בהתבסס על אמות המידה  .1

 הרשומות מטה: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

המזמין רשאי להעדיף מציעים אשר ביצעו בעבר עבודות נשוא מכרז זה למזמין, למשרד הבריאות או לגופים  .2
 ציבוריים אחרים דומים, לשביעות רצון המזמינים. 

 

 י להעדיף מציעים מאזור הקרוב לביה"ח ו/או מאזורים בעלי עדיפות לאומית. המזמין רשא .3
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ציון  אמות המידה לבחירה רתיאו מס'
 נקודותב

רכיב 
 מחיר
70% 

 70% מחיר 

 
 
 

רכיב 
 איכות

 
30% 

ניסיון בהקמת פרויקטים אשר מורכבותם הטכנולוגית 
ועלותם הכספית אינה נופלת מאלו שבפרויקט נשוא 

  -מכרז זה בשלוש השנים האחרונות

10% 

רשימת ממליצים ו/או המלצות בכתב מלקוחות עבורם 
מו להגשת בוצעה עבודה דומה בשלוש השנים שקד

  -ההצעה

10% 

  -כישוריו, מומחיותו ותחומי התמחותו של המציע
10% 

 100 סה"כ בנקודות
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 שור המציעא

 
אני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל, הבנתי אותו, וככל שהדברים נוגעים להתחיבויותי אם אזכה במכרז, אני מתחייב כי אבצע אותן 

 בהתאם לאמור.

 

ות שהיו לי ) אם היו כאלה( הועלו על ידי בפני נציגי המזמין לפני הגשת הצעתי וקיבלתי בקשר אליהם תשובה מספקת הערות , השגות או שאל

 להנחת דעתי.

 

  .אני מצהיר בזאת כי עבודתי תבוצע בהתאם לתוכניות המכרז

 

  

 

                     

 חתימה וחותמת הקבלן                       
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 תאריך: _____________

 המציע: ________________ שם      

 "הקבלן" :להלן      

 לכבוד

 המרכז הרפואי ברזילי

  70300צריפין 

 

 ג.א.נ.,

 הצעת  הקבלןהנדון: 

    

סיווג המתאימים בהיקף וב לביצוע עבודות עבור משרדי ממשלה ע"י הועדה הבין משרדית קבלן מוכר אני הח"מ קבלן רשום, ובעל אישור

ולובי עם פרוזדורים  5שיפוץ ביתן   מאשר בזאת קבלת כתב ההזמנה לביצוע   לצורך ביצוע הפרוייקט.ע"י המזמין בענפים ובעבודות הנדרשים 

י מיום __________ בצירוף כל מסמכ  )להלן: "הפרוייקט"( .בבית ספר לאחיות במרכז רפואי ברזילישל כיתות  1ואגפי שירותים מבנה 

 המכרז, ומתכבד להגיש הצעתי  כלהלן לאישורכם:

 

 אני מצהיר, מאשר ומתחייב  בזה כלהלן: .1

 

הצעתי מוגשת לאחר שקראתי ועיינתי היטב בכל מסמכי המכרז, לרבות המסמכים  שלא צורפו למכרז במהדורתם  א.

 המעודכנת האחרונה, והבנתי אותם היטב.

 

רים הדרושים לביצוע העבודה, למדתי את התנאים הנדרשים לביצוע העבודה, סיירתי באתר הבניה, קיבלתי את ההסב ב.

 את הצעתי. ובהתאם לכך ביססתי

 

בדקתי היטב את תנאי השטח, אתר הבניה והסביבה, לרבות דרכי גישה ואני  מתחייב לנקוט בכל האמצעים שלא לפגוע  ג.

 בסביבה.

 

 תוכניות והמפרטים, היקף העבודות  ורשימת הכמויות .בדקתי ושקלתי את התנאים הכלליים, תנאי החוזה, ה ד.

 

 בנייה. ידוע לי  כי מדובר בעבודה הכוללת, אך לא מוגבלת, לעבודות  ה.

    

בנוסף על האמור לעיל ובלי  לגרוע מכלליותו, הריני להצהיר, כי בכתב הכמויות מילאתי את מחירי היחידה לצידו של כל  ו.

 י כל הפריטים וחישבתי את סך כל מחיר הפרוייקט, הכל כמופיע במסמך האמור.פריט ופריט, חישבתי את מחיר

 

הנני מצהיר ומתחייב כי במידה ולא רשמתי מחיר יחידה לצידו של פריט כלשהו, יראו את מחירו של הפריט הנדון, ככלול 

 במחירם של הפריטים האחרים, כפי שמופיע בכתב הזמנה, או שהצעתי תיפסל על ידכם.
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נני מצהיר ומתחייב כי אם תתגלה אי התאמה בין סה"כ המחיר, הרשום לצידו של הפריט לבין הסכום המתקבל עוד ה

כ המחיר הרשום לצידו של הפריט בהתאם ”ממכפלת הכמות של אותו פריט במחיר היחידה של פריט זה, יתוקן סה

 לסכום  ההכפלה, כאמור לעיל.

 

ת והאחרת וכן האפשרות הפיננסית לבצע את העבודות עפ"י מסמכי המכרז, סיון, היכולת המקצועיייש לי הידע , הנ ז.

 באיכות גבוהה.

  

אני ער לעובדה, כי יהיה עלי לבצע את העבודה באיכות גבוהה ביותר, הדורשת מיומנות, מקצועיות ודיוק רב ויש ביכולתי  ח.

צר בהשגת כח אדם מיומן וכח אדם בכלל. לעמוד בדרישות אלו ובלוח הזמנים הנקוב על אף כל קושי קיים ו/או שיוו

ולסיים את ביצוע הפרוייקט במועד, ללא זכות לטענת עיכוב או פיגור כלשהם  בגין העדר אפשרות העסקת פועלים משטחי 

 רצועת עזה, יהודה ושומרון או פועלים זרים.

 

 אני מודע לתנאים הבאים ומסכים להם: ט.

   

סד  שבועיים לפני תחילת העבודות את רשימת העובדים שיועסקו, תוך באחריות המציע להעביר לקב"ט המו (1

 פירוט:

 שם מלא. -

 מספר ת.ז. -

 מקום מגורים. -

  

הקב"ט יהיה רשאי לאשר כניסת עובד לתחום המוסד ו/או לדרוש הוצאה מהעבודה של העובד, שהתחיל לעבוד,  (2

 לדרוש פיצוי כלשהו עקב צעד זה. מבלי שיהיה חייב לנמק את דרישתו ומבלי שהמציע יהיה רשאי

 

 במידה ומדובר בבינוי חדש, יחוייב המציע  לגדר את אזור הבינוי ולהפרידו מתחום המוסד. (3

 

 כנס לתחום המוסד, לאחר שיציגו את האישורים הבאים:יפועלים מאזור חבל עזה ומיש"ע יורשו לה (4

 רשיון עבודה -

 אישור כניסה לישראל -

 

 עובדים, תושבי יש"ע  ואזח"ע, בתחומי המוסדות. לא תותר הלנת (5

  

הסגר ו/או הקושי בהשגת פועלים לא יהווה סיבה לסיום העבודה באיחור ו/או לאי קיום התחייבויותי ככתבן  (6

 וכלשונן ו/או לכל תביעה מכל מין או  סוג.

 

 בותערוכן נספח המצורף אישור שבל בהתאם כיסוי ביטוחי למזמין אני מאשר, כי הנני מודע היטב לצורך להמציא י.

 .חתםי, עם חתימת החוזה, במידה וי(3210לתנאי חוזה מדף  8)בהתאם לאמור בסעיף 

הערבות הנ"ל וכל ערבות אחרת שאדרש להמציא במהלך ביצוע העבודה תכלול גם את רכיב המע"מ ותהיה של המציע 

 בלבד.

 

ערבות מפעם מפעם לפני תום תוקפם ולהמציאם למזמין, למשך כמו"כ הריני מתחייב  לחדש את האישור הביטוחי ואת ה

 כל תקופת החוזה )לרבות תקופת הבדק(.
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אני מודע לכך שהמזמין רשאי לבטל את החוזה או לעכב את הפעלתו או את ביצוע התשלומים על פיו עד להמצאת אישור 

 ביטוחי וערבות עדכניים ומתאימים לשביעות רצונו, משך כל תקופת החוזה. 

 

כמו"כ הריני מתחייב, במידה ויבקש זאת המזמין לחתום על  מסמך תוספת לעבודות, שיתווספו בהתאם לכללי המכרז 

 מן התוספת הנידרשת. 5%ולהמציא ערבויות נוספות בשיעור  3210ולחוזה מדף 

 

בהיקף  המוצע ברשימת הכמויות  לעיל, אני מציע לבצע את כל העבודות עפ"י מסמכי המכרז 1לאחר ששקלתי את כל האמור בסעיף  .2

 (                                    מ.ע.מ כולל₪ )במחירים המפורטים על ידינו וסיכומם הכולל הוא ________________________ו

 .( רז לשלם לזוכהוכל מס או תשלום אחר שעל עורך המכ כולל מ.ע.מ))במילים: ________________________________ש"ח                   

 "(.התמורה" :)להלן                  

 

נה באחוזים, תיחשב ההנחה מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה, ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף ויכללה הצעתי הנחה כללית שצ 

  וסעיף בהצעתי. 

הסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה ואחוז נה בסכום בלבד, תיחשב ההנחה כאילו ניתנה באחוזים מיכללה הצעתי הנחה כללית שצו 

 ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתי.

  

 התמורה תהיה כפופה להגדלה או צמצום על פי מדידה של חלקי העבודה, שיבוצעו בפועל ו/או על פי  הוראות המזמין. 

 (.3210הכללים להצמדת ההתקשרות יהיו כמפורט בחוזה מדף )

 ת את כל הדרישות לשם ביצוע כל ההתחייבויות המוטלות על הקבלן לפי מסמכי המכרז.אני מאשר כי הצעתי כולל .3

 

אני מאשר כי המחירים הכלולים בהצעתי ברשימת הכמויות כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות ובין האחרות,  .4

א אציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי מכל מין  וסוג, הכרוכות בביצוע העבודה, בהתאם לדרישות מסמכי המכרז ול

 ידיעת תוכן מסמכי המכרז, תנאי החוזה ו/או נספחיו.

 

הצעתי כוללת הסכמה לצמצום או הגדלת היקף העבודות, שינויים או תוספות, עבודה בשלבים, בחלקים ובקטעים שונים באתר  .5

 שיתחייבו, בהתאם להוראות המנהל והמפקח כאמור בחוזה. לרבות הפסקות עבודה יזומות בתנאים ובנסיבות כפי -הבניה 

 

ו/או לא לקבל אף הצעה בכלל,  לקבל חלק של ההצעהוכן המזמין רשאי   חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותרן המזמין ידוע לי כי אי .6

 הליות.כמו כן המזמין רשאי להרחיב ולצמצם היקף המכרז בגין סיבות תקציביות ו/או ארגוניות ו /או מנ

 

במידה והצעתי תתקבל ע"י המזמין, אני מתחייב בזה לחתום על החוזה ולהשיבו למזמין לא יאוחר מתום חמישה ימים ממועד  .7

החוזה, , לחתימה על ברזיליהמרכז הרפואי .לחלופין, אני מתחייב להגיע למשרדי קבלתו או לחלופין במועד, שייקבע ע"י המזמין 

 .במועד שייקבע במידה ואוזמן ע"י המזמין 

 . האישורים לפי הדרישה טחונות/ילהמציא את כל הערבויות, הבוכן  אני מתחייב 

 

 יום ממועד צו התחלת עבודה, ולסיים את כל העבודה  לפי תנאי החוזה.  14 אני מתחייב להתחיל בביצוע העבודה לא יאוחר מתום  .8

 

עשרת אלפים ש"ח )במילים:  10,000  בתוך התקופה הנ"ל סך של  אני מתחייב לשלם, במקרה שלא אשלים את ביצוע העבודה  

 62 –ו  45בסעיפים שקלים  חדשים( כפיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין כל יום  של איחור. הסכום ישא הפרשי הצמדה כמוגדר 

 (.3210במסמך ב' של החוזה מדף )
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עו"ד או רואה חשבון בדבר מורשי החתימה וזהות החותמים  אני מצרף בזה את כל מסמכי המכרז חתומים על ידי, וכן אישור .9

 כנדרש בכתב ההזמנה.

 

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. 90תוקפה של הצעתי זו הוא עד      .10

 

 כתובתי  למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא: .11

 

 ____________________________________________________ כתובת :

 

 בודה( _____________________ לפנות למר/גב' ___________________טלפון )ע

 

 פקסימיליה ________________________.

 

  ין הצעה זו היא/הוא מר/גב' _____________.ינציגי/תי המוסמך/ת לצורך דיון/פניה בענ

 
 חתימת הקבלן על טופס ההצעה: .12

 

__________________________                      _________________________ 

 חתימה וחותמת הקבלן                            תאריך
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 )ליחיד / לשאינו תאגיד( אישור עו"ד/רו"ח

 

 

 

 אני הח"מ __________________ עו"ד/רו"ח מרחוב ____________ מס' _____

 

  :מו בפניעיר ___________________ מאשר בזאת כי היום __________________ חת

 

 _ת.ז. ___________________________________________________   ה"ה

 ת.ז. ______________________ ________ _____________________ וה"ה

 19______/על מסמכי מכרז מספר 

 

_____________________      _________________________ 

 עו"ד/רו"ח           תאריך 
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 אישור  במידה והמציע הינו תאגיד

 

 

 אני הח"מ _________________ עו"ד/רו"ח מרחוב _____________מס' _______

 

 :של מותיהםחתי בצירוף ________________________עיר______________________ מאשר בזאת כי חותמת התאגיד

 

 .ז. _______________________________________ ת :ה"ה     

 ת.ז. _________________ _______________ _____ ה"ה : ו     

 

 בפני,   19______/ר התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספ שחתמו מטעם

 

 מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין.

 

 

 

______________________           __________________ 

 עו"ד/רו"ח       תאריך 
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 1נ ס פ ח א'  

 
 קבלן ראשי האחראי לבטיחות הכוללת

 
 

 בטיחות בעבודה

 

, יראו את הקבלן כמבצע הבניה, והחובות המוטלות בתקנות אלה על מבצע 1988 –לענין תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 

 הבניה מוטלות על הקבלן.

 

 לקמן:בהקשר האמור לעיל מצהיר הקבלן כד

 

 הצהרת הקבלן

 אני החתום מטה, הקבלן הראשי/ אחד הקבלנים הראשיים:

לביצוע עבודות בנייה בפרויקט אשמש כ"מבצע הבנייה" כמשמעו המרכז הרפואי ברזילימאשר בזאת, כי עם חתימת הסכם ביני לבין  .1

יות הכוללת לביצוע כל החובות המוטלות ואני מקבל על עצמי את האחר 1988-בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח 

 על מבצע הבנייה לפי תקנות אלה ועל פי כל דין.

, וכן 2הודעה על מינוי מנהל עבודה, כאמור בתקנה   -מתחייב לשלוח למפקח העבודה האזורי מיד עם קבלת צו התחלת העבודה  .2

 העתק של ההודעה האמורה. ברזילילמרכז הרפואי להמציא 

 

 
 
 
 

 _______________________  חתימת הקבלן
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 המשך-  1נספח א'

 

 

 הודעה זו יש לשלוח בדואר רשום                       _______________            מפקח עבודה אזורי לאזור  אל:

 הודעה על פעולות בנייה

 (192)סעיף  1970תש"ל הפקודת הבטיחות בעבודה ) נוסח חדש(, 

 נו על עצמנו לבצע פעולות בנייה כדלקמן:שקיבל אנו מודיעים

 פרטים על מבצע העבודה
מס' בפנקס  ס'טלפון מ הכתובת למכתבים  שם פרטי שם משפחה )או שם החברה המבצעת(

 הקבלנים

 פרטים על העבודה המבוצעת

 מס' מבנים החלקה הגוש המספר הרחוב מקום הישוב

 מהות העבודה המבוצעת :

         (1_________ )____________________________________________________________ 

 )בית מגורים, בית חרושת, גשר, מפעל מים, ביוב וכו'(

 ( מרחק המבנה מחוטי חשמל קרובים __________________________________________________2)         

 המרחק בין תיל קיצוני למבנה המתוכנן הקרוב ביותר()

 

 ( סוג הכוח שבו ישתמשו_____________________________________________________3)        

 )חשמל, מנוע, שריפה פנימית וכו'(

 
 מינוי מנהל עבודה

 , מיניתי את האדם שפרטיו מפורטים להלן1988לתקנות הבטיחות בעבודה ועבודות בנייה, התשמ"ח  3ו  2בהתאם לתקנות 

 הנ"ל, המבוצע על ידינו. כמנהל עבודה באתר

 פרטים אישיים

 
 מס' הזיהוי שנת לידה שם האב שם פרטי שם משפחה

תאריך התחלת  טלפון נייד   כתובת המגורים
 המינוי

 )במקרה שכבר   נמסרו פרטים על מנהל העבודה הנ"ל אין צורך למלא את המשבצות שלהלן ומספיק לציין  השכלה וניסיון בעבודה .015.01.1.1.1
 וניסיון בעבודה. נמסרו בהודעתנו מיום _____________ לגבי מקום בניה ______________________( פרטים על השכלה

 שנת סיום הלימודים המקצוע העיקרי   אם למד בבית ספר ציין את המוסד ומקומו

 מספר שנות הניסיון בעבודת בנייה

   18מאז הגיע לגיל 

 מספר שנות נסיון בניהול או  בהשגחה  

 השנים האחרונות  10-דת בנייה בעל עבו
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 )יש למלא סעיף זה במקרים בהם מוחלף מנהל העבודה במקום העבודה האמור( פרטים על מנהל העבודה הקודם

 תאריך הפסקת העבודה שם פרטי שם משפחה

 

________________                                  ______________________ 

 וחתימת מבצע הבנייה חותמת      התאריך

 

 הצהרת מנהל העבודה שנתמנה 

 1988 –)א'( לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 5תקנה  

אני החתום מטה מקבל על עצמי את תפקיד מנהל העבודה לעבודות הבנייה המצוינות בהודעה דלעיל ומצהיר כי הפרטים הרשומים בחלק ג' 

 מתייחסים אלי והם נכונים.

, ותקנותיה, וידוע לי שמחובתי 1970-ה לי האחריות המוטלת על מנהל עבודה בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"לידוע

 למלא אחרי תקנות אלו.

            ______________________       ___________________                                         _____________________     ___ 

 חתימת מנהל העבודה                                        שם מנהל העבודה                                           התאריך     

 155טופס עב/פ/
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 2נספח א'
 ערבות מיכרז

 

 נ ס פ ח

 

 שם הבנק/חברת הביטוח _______________

 מס. טלפון _________________

 _____________מס פקס ____

 נוסח כתב ערבות

 לכבוד

 המרכז הרפואי ברזילי

 

      הנדון:  ערבות מספר 

   

 )כולל מע"מ(₪ ________________ אנו ערבים בזה  כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

 חמש מאות וחמישים אלף שקלים חדשים()במילים:

 

 

 )להלן ה"חייב"( ______________________________________: אשר תדרשו מאת 

 

בבית ספר לאחיות במרכז רפואי של כיתות  1ולובי עם פרוזדורים ואגפי שירותים מבנה  5שיפוץ ביתן  19______/ מס'  מכרז  בקשר עם

 )להלן: "הפרוייקט"(.  . ברזילי

 

, מבלי שתהיו חייבים דואר רשוםשנשלחה אלינו במכתב במתאריך דרישתכם הראשונה   חמישה עשר יוםאנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק 

 הסכום האמור מאת החייב.

 

 _________________עד תאריך _________________שאר בתוקפה מתאריך יערבות זו ת

 

 __________שכתובתו:   / חב' הביטוחבות זו יש להפנות  לסניף הבנקדרישה על פי ער

      

 

______ ______         ___________________           __ 

 כתובת הסניף/חב' הביטוח              מס. הבנק ומס. הסניף  שם הבנק/חב' הביטוח 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 

                              

 חתימה וחותמת                                                שם מלא              תאריך      
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  3נספח א'

  

 תאריך: ___________   

 לכבוד,

 ברזיליהמרכז הרפואי מדינת ישראל ו/או משרד הבריאות ו/או 

 א.ג.נ., 

 נספח ביטוחהנדון:  

 

 שלם בהמשך. פרק הביטוח למכרז זה בשלב הכנה ויו
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 4נספח א'

 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז מס' ע-14-2019

 

אני הח"מ______________________________ מס' ת"ז _____________ העובד בתאגיד 

 ___________________________________________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי :

 

 ך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו. אני מוסמ .1

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

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע  .3

 לני משנה(. פוטנציאלי אחר )למעט קב

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל  .4

 להציע הצעות במכרז זה )למעט קבלני משנה(. 

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

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

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

 זה. הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז  .8

 

 במקום המתאים Vיש לסמן 

  התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז 

 אם כן, אנא פרט:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

  התאגיד, מציע ההצעה לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות עבירות של
 תיאומי מכרזים 

 נא פרט:אם כן, א

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. 

 

 
         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 

 אישור עו"ד
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אני הח"מ, עו"ד ____________________, מ"ר _______, מרח' 

_____________________________________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _____

____________________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי והמוסמך לחתום על תצהיר זה בשם 

ועים לכך בחוק אם לא התאגיד ומנהליו, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקב

 יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו. 

 
     

          מלא  שם        

 וחותמת
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 נספח א'5

 הצהרה בדבר השימוש בתוכנות מקור

 תאריך : ___/___/____

 לכבוד

 המרכז הרפואי ברזילי – משרד הבריאות

 הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור

ת.ז. __________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר  __________________מ __________אני הח"

 את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין  __________הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ .1

והנני מוסמך/ת  ______________"(. אני מכהן כ_______________המציעה )להלן: "במסגרת מכרז ז

 לתת תצהיר זה בשם המציע. 

ולצורך   181/14 הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס' .2

 .ברזילירפואי המרכז הביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3

 

   

 המציע תחתימ שם מלא של המציע תאריך
 

 אישור

 
 בפני הופיע________  ביום כי בזה מאשר, דין עורך ___________________, ________מטה החתום אני

 _______' _________מס זהות תעודת פי על /השזיהיתיו/  אישית לי /תהמוכר. _____________________

 אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי, בלבד האמת ואת כולה האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו ולאחר

 .עליה וחתם דלעיל הצהרתו נכונות אישר, כן יעשה לא

 

 

 

 

 

 

                
 חתימה  תאריך
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 נספח 6 א' 

 המרכז הרפואי ברזילי – משרד הבריאות

 .נ.ג.א
 מינימום שכר חוק לפי או זרים עובדים חוק לפי עבירות - תצהיר

 
 עלי כי שהוזהרתי לאחר._________________ ז.ת _______________________________ מ"הח אני

 :כדלהלן בזאת מצהיר, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי אהיה וכי האמת כל את להצהיר

 .המציע מטעם להצהיר ומוסמך"( המציע: "להלן_ )_________________________  נציג אני

 למכרז ובתמיכה בו המצויות וההגדרות 1976 -ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוק בהתאם נעשה זה תצהיר

 . 4-2019-ע מס'

 משתי ותרבי הורשעו ואם, עבירות משתי ביותר אליו זיקה ובעל המציע הורשע לא, זה תצהירי מתן מועד עד

 ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה תחלוף/ חלפה, במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד שעד הרי -עבירות

 .האחרונה

 את אעביר, במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד עד זה תצהיר בבסיס העומדות בעובדות שינוי ויהיה במידה

 .הבריאות במשרד המוסמכים לגופים לאלתר המידע

 

   
 תאריך

 
 תימהח

 

 

 

 

 אישור

 
 ביום כי בזה מאשר, דין עורך _________________________________, ________מטה החתום אני

 פי על /השזיהיתיו/  אישית לי /תהמוכר. ______________________________ ,בפני הופיע________ 

, בלבד האמת ואת כולה האמת את לומר עליו כי שהזהרתיו ולאחר __________' _________מס זהות תעודת

 .עליה וחתם דלעיל הצהרתו נכונות אישר, כן יעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי יהיה וכי

 

 

   
 חתימה  תאריך
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  7'א נספח

 עובדים העסקת בתחום החקיקה לקיום אישור -תצהיר 

 תאריך : ___/___/____

 לכבוד

 ברזיליהמרכז הרפואי  משרד הבריאות

 א.ג.נ.,

 אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים -תצהיר 

אני, ___________________________, נציג המציע  _______________________________________, 

החלים  אשר תפקידי אצל המציע __________________________,מצהיר בזאת בדבר קיומם של תנאי העבודה

את האמור בחוקי ופה מיום _________ ועד ___________, המציע מקיים על כל עובדי המועסקים על ידי בתק

 להלן: המפורטים  םחוקיובכללם ה  העבודה

 1945 פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(

 1946 פקודת הבטיחות בעבודה

 1949 חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(

 1951 -תשי"א ,חוק שעות עבודה ומנוחה

 1951 -תשי"א ,פשה שנתיתחוק חו

 1953 -תשי"ג ,חוק החניכות

 1953 -תשי"ג ,חוק עבודת הנוער

 1954 -תשי"ד ,חוק עבודת נשים

 1954 חוק ארגון הפיקוח על העבודה

 1958 -תשי"ח ,חוק הגנת השכר

 1959 -תש"יט ,חוק שירות התעסוקה

 1967 חוק שירות עבודה בשעת חירום

 1995 סח משולב(חוק הביטוח הלאומי )נו

 1957 חוק הסכמים קיבוציים

 1987 -תשמ"ז ,חוק שכר מינימום

 1988 -תשמ"ח ,הזדמנויות שוויוןחוק 

 1991 חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(

 1996 חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

 1998 פרק ד' לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 1998 יעת הטרדה מיניתלחוק למנ 8סעיף 

 2001 -, התשס"אהתפטרותולפיטורים לחוק הודעה מוקדמת 

 2000 לחוק מידע גנטי 29סעיף 

 2002 חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(

 2006 חוק הגנה על עובדים בשעת חירום
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  א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה 5סעיף
 בטוהר המידות או במינהל התקין

 

1997 

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

  לעיל המציע להתחייבות ד"עו אישור

_ עורך דין, מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני _____________אני החתום מטה, _______

על פי תעודת זהות מס'  /הלי אישית / שזיהיתיו /ת. המוכר_________________________

 /תהיהלומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה /הכי עליו /הולאחר שהזהרתיו ______________

 עליה. /מהדלעיל וחתם /הנכונות הצהרתו /הלעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר/ה צפוי

   

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך
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 8'א נספח

 שראלמדינת י

 משרד הבריאות
 ברזיליהמרכז הרפואי 

 
 

 מוטב   פתיחת  בקשת  טופס 

 ( פרטים אישיים1

 שם ספק : _______________

 ספרות(: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  )למילוי ע"י מי שאינו עוסק מורשה( 9מספר ת.ז )

 עוסק מורשה:  כן  /  לא

 _|מספר עוסק מורשה: |__|__|__|__|__|__|__|__|_

 

 ( כתובת 2

      

 

 

 

 ____ -מספר טלפון: _____________ 

 ____ -מספר טלפון: _____________ 

 ______ -מספר טלפון נייד: ___________ 

 ____ -מספר פקס: ______________ 

e-mail ____________________________ : 

 ( פרטי חשבון בנק3

 שם בנק: __________________

 ________________מספר סניף: _

 כתובת סניף: _____________________

 מספר חשבון: ____________________

 ( מסמכים מצורפים4

  או אישור על תאום מס. בתוקףאישור ניהול ספרים, אישור ניכוי מס במקור 

 .אישור חתום מבנק/רו"ח/ עו"ד  או המחאה מבוטלת לאימות פרטי בנק 

      ____________________           _________________        ______________________ 

 תאריך                                                  שם המוטב                      חותמת/חתימה           

 

 

 רשימת המסמכים למכרז

 

 

 

 

 או:

 ת.ד: ______________

 מיקוד ת.ד: _________

 שם ישוב: __________________

 

 רחוב ומספר בית: ____________________________

שם ישוב: _________________________________   

 _________ מיקוד:

 

 יחידה מבקשת: _____________________

 איש קשר: _________________________

 מספר פקס: ________________________

 מספר טלפון: _______________________
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 פרויקטיםטבלת ניסיון מוכח בביצוע 

 ב' . 4תנאי סף המופיעות בת ולעמוד בדרישרט המציע שיפעל הפרויקטים מודגש כי 

 

 

מספר 

 סידורי

שם הפרויקט לרבות 

 תאור וסוג העבודה

 

שם מנהל  המזמין ביצועהמקום 

הפרויקט/מפקח 

ומספר טלפון 

 עדכני

תאריך 

ביצוע 

מ.......... 

 עד.......

היקף כספי 

בש"ח ללא 

 מע"מ 

1  

 

 

 

 

     

2  

 

 

 

 

     

3  

 

 

 

     

4  

 

 

 

     

5  
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 מדינת ישראל
 משרד הבריאות

 ברזיליהמרכז הרפואי 
 

 

 

          14-2019-עמס' מכרז 
 

 

של  1ולובי עם פרוזדורים ואגפי שירותים מבנה  5שיפוץ ביתן 
 בבית ספר לאחיות במרכז רפואי ברזיליכיתות 

 
 

 תנאים כלליים מיוחדים - 1-מסמך ג'
 י נפרד ממכרז/חוזה זה()המהווה חלק בלת
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 מוקדמות - 00פרק 

 

 והיקפה תיאור העבודה 00.01

של  1ולובי עם פרוזדורים ואגפי שירותים מבנה  5שיפוץ ביתן  לעבודותכרז/חוזה זה מתייחס מ

העבודות בפרוייקט כוללות עב' בינוי וגמר  .בבית ספר לאחיות במרכז רפואי ברזיליכיתות 

 מכניות.אלקטרולרבות מערכות 

 

 תאור הפרויקט  
יוסב מחדרי מגורים לכיתות לימוד, של בית הספר לאחיות ו 5ישופץ ביתן במסגרת הפרויקט 

 של כיתות. 1שיפוץ לובי עם פרוזדורים כולל אגפי שירותים במבנה 

במכרז זה. עבודות אשר אינן כלולות במכרז  ותת המערכות האלקטרומכניות כלולועבודמרבית 

"י קבלנים הקשורים ישירות למזמין ובמקביל לעבודת הקבלן.  על הקבלן יהיה זה יבוצעו ע

לתאם את עבודתו עם עבודת הקבלנים מטעם המזמין . לא יוכרו כל תביעות עקב אי תאום או 

 עכב עיכוב בעבודה כתוצאה מתאום עם הקבלנים מטעם המזמין.

 

 תנאי עבודה מיוחדים  00.02

שעות  24אשר יעודו לספק  , בתוך מבנה פעיל ומתפקד,חולים קייםהעבודה מתבצעת בתוך בית  א.

 ביממה טיפול רפואי ושרותי אשפוז, ברמה הגבוהה ביותר.

באופן  קיימות. חלק מהעבודות כרוך בהתחברות למערכות קיימות ושינוי במערכות ,כמו כן 

נה השונות מיוחד יקפיד הקבלן על תיאום מועדי הפסקה ו/או ניתוק המבנה ממערכות ההז

 .מהמפקח בכתבאשר יתבצעו רק לאחר קבלת אישור  כגון: מים, חשמל, ביוב, תקשורת וכו'

להיעשות בתיאום  לרבות השינוע והלוגיסטיקה של ההתארגנות בשטח חייבות ,כל העבודות ב.

הן בשטחים הסמוכים לאזורי  ,לפעילות בית החולים ם המפקח, על מנת שלא להפריעעמלא 

 לפעילות השוטפת ובעיקר לחולים ולצוותים הרפואיים. והן ,העבודה

הקבלן נדרש לשים לב לעובדה כי העבודה בתנאים המצוינים מחייבת הערכות מיוחדת ומתן  ג.

 רפואיים תהיה מזערית ככל האפשר.התשומת לב מיוחדת על מנת שההפרעה לחולים ולצוותים 

ה הכרוכות ביצירת רעש, רעידות, עשן העבודות המתוארות במפרט/חוזה זה כוללות גם כאל .ד

העבודה חייבת  על על כן)חיתוך וריתוך(, שינוע מכונות, התקנת צנרת ואביזרי צנרת וכו'.

, תוך הקפדה על השקט ומתן אפשרות להמשך הפעילות המפקחבאישור  להעשות בתיאום הדוק,

 השוטפת.

ך מכולה סגורה ומכוסה לתומקומת העבודות  שרוול לפינוי פסולתעל הקבלן להעמיד  ה.

לצורך  או חדרי המדרגות באופן קבוע. לא יורשה לקבלן להשתמש במעליות בביה"ח

 פינוי פסולת כלשהי מהפרוייקט.

יצטרך לבצע  על הקבלן לקחת בחשבון כי את אלה מעבודותיו הגורמות לרעש או מטרד אחר .ו

שבהתארגנות נכונה יוכל  כך בשעות לא מקובלות, בהפסקות וללא רצף, ובתיאום עם הפיקוח,

 להמשיך בעבודותיו בנתיבים אחרים.

עבודות לאלתר רשאי להפסיק מפקח כמו כן, על הקבלן להביא בחשבון בעת הכנת מחיריו כי ה 

 , ולדחותן למועד אחר.הכרוכות ברעש או מטרד אחר

 על הקבלן להקפיד בנוסף לאמור לעיל גם על שתי הנקודות כדלקמן: .ז
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לתאם עם  בלן ימצאו בכל עת אמצעי כבוי אש אמינים ומספקים, ועליוברשות הק .1

בכל מקרה על הקבלן  כתוצאה מעבודותיו. את הנוהל למקרה שתפרוץ אשהמפקח 

 לפעול לפי הנחיות אחראי הבטיחות מטעם בית החולים והמפקח. 

ולהשתמש  על הקבלן לוודא כי עובדיו יודעים להפעיל את אמצעי הכבוי ביעילות, 

בעיקר אם מדובר  באמצעים הנכונים )ולאו דווקא בהתזת מים בכל מקרה כזה(

 בדליקות של מערכות חשמל.

 בכל מקרה של ביצוע חיתוך צנרת או תעלות, ריתוך וכו' ימצאו בהישג יד  

 אמצעי הכבוי המומלצים.

, על הקבלן להקפיד להשאיר את דרכי הכניסה לבית החולים, לבניינים, לחדרי מדרגות .2

 ע"מ לאפשר מעבר בטוח ודרכי מילוט. ונקייםלדלתות מילוט פנויים למעבר 

מעבודה בלתי זהירה  הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לרכוש או לנפש כתוצאה .ח

 או נקיטת אמצעי זהירות ומניעה כמתואר לעיל.

מראש, או גרימת  תיאוםכל הנזקים לרכוש או לגוף כתוצאה מביצוע ניתוקים או הפסקות ללא  

 -חוקי הבטיחות והגיהות בעבודה  נזקים כתוצאה מרשלנות, או מחוסר זהירות ושמירה על

המזמין, עובדיו, החולים ובני משפחתם, קבלני משנה של  יחולו על הקבלן בלבד, והוא יפצה את

 קיף.המזמין, נותני שירות וספקים וצדדים אחרים, במלוא הנזק הישיר והע הקבלן או של

 האמור לעיל חל גם על הפעלה מחודשת של מערכת אשר נותקה קודם לכן. 

עבודות ניתוק והתחברויות למערכות קיימות יתקיימו בשעות הערב יתכן וחלק ממודגש כי  ט.

 והקבלן לא יקבל על כך תוספת תשלום. והלילה,

הנוספות )אם  ותעבור כל המתואר לעיל לא תשולם לקבלן תוספת, ועליו לכלול את ההוצא .י

 תהיינה לדעתו( במחירי עבודתו.

 

 גידור השטח וארגון האתר 00.03

גדר יציבה  ,על חשבונו, וההתארגנות שיוקצו לו היקף אזורי העבודההקבלן יקים ב בשטח ההתארגנות 

. הגדר תוקם בגבולות אתר הבניה ותפורק מפחי איסכורית חדשים מטר לפחות 2.0קשיחה ואטומה בגובה 

 יום העבודות. הגדר תוחזק ע"י הקבלן במצב תקין כל משך הבניה.עם ס

הקבלן יגיש לאישור המפקח תרשים ארגון האתר הכולל מבנים קיימים, מבנים מוצעים, דרכי גישה, שערי  

 כניסה ותואי הגדר.

 עבודותאופי העבודה )עבודה במספר קומות יחד ו/או בחלקי קומות(, מודגש כי קיימת אפשרות שעקב  

קבלנים אחרים או גורמים אחרים )חברת חשמל וכו'(, תדרש הזזת הגדר או מבני העזר אשר בתחום האתר 

 ומיקומם מחדש לרבות מערכותיהם.

 ימים וללא כל תשלום נוסף. 10עבודה זו תעשה על ידי הקבלן תוך  

קבל אישור מראש שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על ידי המפקח. על הקבלן ל 

 בכתב מהמפקח למיקומם של המתקנים השונים.

 

 ביה"ח. איזורי משאר  ו, והפרדתעבודתועל גידור שטח גם הקבלן יהיה אחראי באופן מלא  
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 ביצוע בשלבים 00.04

וכי  ובהתאם לתקציב בית החולים,  על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע בשלבים כפי שיקבע המפקח 

 פקח יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו.המ

הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש עילה להארכת תקופת  

  הביצוע.

 

 שמירה 00.05

הקבלן חייב לדאוג לשמירה על הציוד, החומרים והמבנים. אם יקרה קלקול, אבידה או גניבה למבנים,  

ומרים, ציוד, כלים ומכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח המבנה, ישא הקבלן בכל ההפסד, ח

 ושום אחריות לא תחול על המזמין. על הקבלן לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים.

 

 הקמת מבנים ארעיים ושימוש במבנים קיימים 00.06

ן )כגון משרד, מחסן, חדר אוכל, שירותים וכו'( בנוסף לאמור במסמך ב', הקמתו של כל מבנה ארעי של הקבל 

טעונה אישור המפקח להקמה ולמיקום המדויק של כל מבנה. שימוש במבנים קיימים מחייב אישור בכתב 

  של המזמין.

 

 שלט 00.07

שלט באתר הבניה או בסמוך לו. השלט יכיל את שם העבודה, שם המתכנן או  ,על חשבונו ,הקבלן יתקין 

ם הקבלן ופרטים נוספים. תוכן השלט, החומר ממנו ייעשה, גודלו, צורתו, גודל האותיות, המתכננים, ש

 ייקבעו בלעדית ע"י המפקח. -צורת ומיקום ההתקנה וכל ענין אחר הקשור בשלט 

 

 מים וחשמל 00.08

המזמין ירשה לקבלן להשתמש בחשמל ומים לצורך ביצוע העבודה ולהתחבר לצורך כך לרשתות הקיימות  

 ל החשמל והמים במקום, אולם הדבר ייעשה לפי התנאים הבאים:ש

ההתחברויות תעשינה במקומות שיקבעו על ידי המפקח ולפי התנאים שיקבעו על ידו כולל מונים  א.

 מתאימים.

 

כל ההוצאות עבור השימוש השוטף במים וחשמל וכן של התקנת ההתחברויות ושל הסרתן בתום  ב.

 ב לקדמותו, תחולנה על הקבלן בלבד.ביצוע העבודה והחזרת המצ

המזמין לא יהיה אחראי עבור הספקה בלתי מספקת או בלתי סדירה, הפסקות או תקלות  ג.

באספקת המים והחשמל. על הקבלן לעשות מראש, על חשבונו, סידורים מתאימים )כגון מיכלי 

 מים וגנרטור להספקה עצמית( למקרה של תקלות, כדי שעבודתו לא תיפסק.

 תקלות כנ"ל לא תשמשנה עילה להארכת זמן הביצוע ולתביעה כלשהיא מצד הקבלן. ד.

מודגש בזאת, כי כל ניתוק ו/או התחברות למערכת קיימת תעשה רק לאחר אישור מראש ובכתב  

 מהמפקח!!!

 

 תנועה בשטח המזמין 00.09
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מפקח. כלי רכבו של הקבלן נתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע"י ה 

 וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו.

חוקי ונהלי התנועה בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית לכל הוראות  

המזמין בענין זה. הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן על חשבונו כל נזק 

 להם בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי, גרירה, שפיכת בטון, פיזור חומר וכיו"ב. שיגרם

 

 דרכי גישה ארעיות 00.10

הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו ותוסרנה על ידי הקבלן עם גמר  -במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות  

מותו, כולל מערכת ההשקיה וגינון. העבודה. הקבלן יחזיר את מצב המקום בו הועברו דרכים אלה לקד

 התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח.

הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח. דרכי הגישה הארעיות אינן רכוש  

 הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא תמורה.

 

 שטח העבודה 00.11

מת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו מוגבלת לתחום העבודה ולנתיבי תשו 

 התנועה כפי שיוגדרו ע"י המפקח.

  

 שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר 00.12

לא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין כגון: אוכל, מקלחות ושירותים סניטריים, טלפון,  

 .לינה וכיו"ב

 מודגש בזאת כי לינת פועלים באתר אסורה. 

 

 עבודה בשעות היום בימי חול 00.13

בכפוף לכל הוראה אחרת בחוזה, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת, במועדי ישראל, או בימי  

 .שבתון אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין, מלבד אם העבודה היא בלתי נמנעת או הכרחית בהחלט

במקרה כזה, יודיע הקבלן על כך לנציג המפקח ועליו לקבל את אישורו המוקדם. כל אשור שיידרש לעבודת 

 לילה או לעבודה בימי שבתון יושג על ידי הקבלן.

 תיאום עם המפקח 00.14

אין להתחיל בביצוע עבודה כלשהי כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום,  

 .אום מוקדם עם המפקח, ואישורוללא תי

 

 בקורת העבודה 00.15

על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים הנחוצים בשביל  ,הקבלן חייב להעמיד א.

בחינת העבודות, למפקח תהיה תמיד הרשות להכנס למבנה, או למקום העבודה של הקבלן, או 

 ביל המבנה.למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה בש

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או  ב.

 להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו.

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה. וכמו  ג.

נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים.  -כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר 

 הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.
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המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסויים, אם לפי  ד.

ת, המפרט הטכני או הוראות המפקח. בהפסקה לא תהיה דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניו

 עילה לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת העבודה.

המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודה  ה.

 ולאופן ביצועה.

איזו עבודה שהיא בכדי לאפשר לו  הקבלן יתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות ו.

לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה 

כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה, או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון 

 הקבלן.

זכות לדרוש מן הקבלן להחליף את קבלן בחירת קבלני המשנה תאושר על ידי המפקח. למפקח ה ז.

המשנה במקרה שעבודתו לא מתבצעת לשביעות רצונו המלאה. החלפת קבלן משנה לא תהיה עילה 

 לעכוב כלשהו בעבודה או תשלום כלשהו.

השגחת המפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע העבודה לפי כל  ח.

 תנאי ההסכם.

 

 הגנה בפני נזקי אקלים 00.16

במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת המבנה/העבודה,  

  הציוד, הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים, רוח, אבק, שמש וכו'.

יהיו לשביעות רצונו המלאה ידי הקבלן, על חשבונו הוא, והכל באופן ובהיקף ש-כל אמצעי ההגנה יינקטו על 

 של המפקח.

כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י המפקח, יתוקן ע"י  

 הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.

ות גשמים, לא ייחשבו להסרת ספק, מודגש בזה, כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אוויר, לרב 

 ככוח עליון.

 

 אחריות למבנים ומתקנים קיימים 00.17

 ,על חשבונו ,הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן 

 כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. 

או פגיעה באנשים, במבנים, במתקנים  הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק 

 ובתכולתם וישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.

לנזק מבלי להודיע עליו. הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל על הקבלן, אם יגרום יינקטו צעדים חמורים נגד  

בונו לשביעות עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חש

 רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.

 

  תיאום ושירותים לגורמים אחרים  00.18

, שרותים לגורמים אחרים כגון: חברת בזק, חברת החשמל, קבלנים מטעם ללא תמורה נוספתיתן, הקבלן  

חוזה זה, עובדי תחזוקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות במכרז/

 עליו המפקח. השרותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן:

 אספקת מים, חשמל ותאורת עזר. א.

 מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו. ב.

 ש בדרכים ארעיות, צידי הליכה וכו'.מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה וזכות שימו ג.
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 הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים. ד.

 אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע. ה.

 הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות גורמים אחרים, כל שלא ייפגעו ע"י פועלי הקבלן. ו.

 עבודה.המשך העבודה לפחות פעם אחת כל שבוע ולאחר גמר ניקיון כללי וסילוק פסולת ב ז.

 

 שרותי קבלן ראשי 00.19

 בנוסף ו/או בניגוד לאמור במפרט הכללי, שרותי הקבלן הראשי יכללו, בין היתר, את הסעיפים הבאים:  

 כניסה לאתר, גישה ופריקה מתואמת מראש. מתן אפשרות .1

ם על המבנה, על שלבי הביצוע ועל תחזיות הביצוע, תכניות המבנה לעיון )באתר( ומתן הסבריהשאלת  .2

 ושילוב הגורמים השוניםהפועלים באתר, בבחינת קבלן ראשי מבצע.

מתן אינפורמציה על הידוע לקבלן על המבנים והמערכות הקיימות במבנים ובסביבתם, בבחינת קבלן  .3

 ראשי מבצע.

מבנים וכבישים סמוכים ,הדרכה  מתן אינפורמציה ידוע על הכללים הנדרשים מבחינת בטיחותם של .4

 בנוגע לכללי העבודה הנדרשים מבחינת בטיחות האתר.

אחריות בלעדית לבטיחות של כל האתרעל כל העבודות הנעשות בו כולל של הקבלנים הממונים)אם  .5

יש(,בהתאם להוראות כל דין, למוגדר בגוף ההסכם ובהתאם לנספח הבטיחות המצורף או שימסר ע"י 

 . ברזילי המרכז הרפואי

 הקצאת שטחי התארגנות ואחסון בתחומי האתר. .6

 ביקורות כניסה ומתן רשות כניסה למורשים בלבד. .7

 מתן שרותי הרמה ושינוע עם מנופים ומעליות במידה ויותקנו ע"י הקבלן באתר.  .8

 מתן שימוש בשרותים לכל העובדים בבנין, אחזקת השרותים במצב תקין, היגייני ונקי. .9

 ובמים באופן חופשי לפי הצורך. מתן שימוש בחשמל .10

ביצוע חריצים, מגרעות, פתחים, המופיעים בתוכניות ו/או על פי דרישת המפקח באלמנטים העשויים  .11

בכל כמות וגודל וכן יהיה אחראי לביצוע  מבטון עבור כל קבלני המערכות ו/אוהמלאכות ו/או אחרים

ללא יוצא מהכלל כולל  בלנים האחריםהתיקונים הנובעים מעבודות קבלני נמערכות והמלאכות והק

פתיחת חורים , חריצים, מגרעות, פתחים למעברים וצינורות, ביטון מסגרות ומעברים אשר יתקבלן 

מקבלני המערכות וכן יהיה אחראי לסתימה מסביב למעברים ולשרוולים לאחר מכן באופן מקצועי 

 ות באזור הנדון.ובאופן מוחלט, עבודת הסתימות תבוצע לאחר השלמת כל הצינור

 מתן שימוש בפיגומים עומדים וקיימים. .12

פיקוח מלא ותאום ביצוע על עבודות קבלנים במבנה עפ"י לוח הזמנים ודווח למזמין ולמפקח על כל  .13

 פיגור מבעוד מועד.

השתתפות במסירת עבודות של קבלנים מאחרים ופיקוח על תיקונים עד למסירה הסופית הכוללת של  .14

 המבנה.

יצוע תאורה פלואורוצנטית מספיקה לביצוע עבודות כך שקבלני המערכות וקבלנים אחרים אחריות לב .15

על הקבלן להכין באתר מספר מספיק של  יוכלו לעבוד באופן חופשי ביום ובלילה ללא הגבלה של אור.

לוחות  8זרקורים ומתן הזנת חשמל לאזור ההתארגנות של הקבלנים והזנת חשמל לאתר העבודה כולל 

 אמפר כל לוח. 63X3זמניים לצרכי העבודה בהספק חשמל 

התקנת שרוולים ומכולות לפסולת, כולל אחזקתם ו/או שינוי מיקומם לפי הצורך. למען הסר הספק,  .16

 באחריות של הקבלן למיין ולהפריד את סוגי הפסולת השונים למכולה המתאימה ולפנותם בהתאם.
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.  פינוי פסולת הבנין לאתר שפך מורשה ולכל מרחק שמירה על ניקיון האתר כולל פינוי פסולת בניין .17

 כולל תשלום אגרות הטמנה ואחרות.

 שמירה כללית על האתר בכל שעות היממה לרבות בשבתות וחגים. .18

 הכנת דרכי גישה למנופי הרמה, למשאיות, לאלמנטים ולציוד שיובאו לאתר, לצורך ביצוע העבודות. .19

ים ולגורמים אחרים , סימון מעברים, מיקום מחיצות , ביצוע כל הסימונים הדרושים לקבלנים אחר .20

 קווי ריצוף וחיפוי, מפלסים וכו'.

השגחה וביקורת על ביצוע כל עבודות קבלנים אחרים, פיקוח ואחריות על התאמתן למסמכי ההסכם  .21

 שייחתמו לענין ביצוע עבודות אחרות.

 לעבודת קבלנים אחרים.ארגון וטיפול בביצוע עבודות בדק ותיקונים בתקופת הבדק בקשר  .22

 

 חילוקי דעות בין הקבלנים 00.20

בכל מקרה של חילוקי דעות בענין מתן שרותם יוכלו הקבלן או הקבלנים החרים או הגורמים האחרים  

המחליט בכל עינין והחלטתו תהיה סופית. העבודות וההתחייבויות של הקבלן  לפנות למפקח והמפקח יהיה

 התחיבויותיו לפי שאר חלקי ההסכם. למתן שרותים אינן גורעות מ

מוסכם על הקבלן כי כל האמור בנספח זה יובא לידיעת כל הקבלנים והגורמים האחרים ויהיה חלק בכל  

 הסכם שיחתם עימם.

 

 תגבור קצב העבודה 00.21

יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל ע"י הוראה בכתב להורות  

 לן להגביר קצב בצוע העבודה ע"י:לקב

 הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח. -

 הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים. -

עבודה בלילות וימי מנוחה, ולעשות כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה מהזמנים  -

 המוקצבים.

ל הדרוש כדי לעמוד בלוח הזמנים, לרבות רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כ 

האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור הציוד, תגבור כוח אדם, עבודת 

 שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב.

על במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן לדאוג בעצמו ו 

 חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים בקשר לעבודה בשעות מיוחדות כנ"ל.

 

 ישולב בתוך משרד של הקבלן עם עמדת עבודה נפרדת. – משרד למפקח 00.22

   

 כוח אדם 00.23

 מנהל עבודה מוסמך, מקצועי, מנוסה, ומומחה הקבלן מתחייב להעסיק במשך כל תקופת הביצוע  א.

ה. לא יאושר לבצע כל סוג שהוא של עבודה ללא נוכחות רצופה של מנהל לעבודות המתוארות במפרט ז

העבודה מטעם הקבלן. מנהל עבודה יימצא באופן קבוע באתר העבודה )מדי יום, למשך כל היום, 

ובמשך ביצוע כל עבודה שהיא בפרוייקט(. מנהל העבודה יקבל הוראות מהמפקח. המפקח רשאי לבקש 

כי אינו מתנהג כראוי או אינו מתאים לתפקידו. במקרה ותידרש  החלפת מנהל עבודה באם ימצא

 ימים מיום הודעת המפקח. 5החלפת מנהל העבודה, תתבצע ההחלפה תוך 
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הקבלן יעסיק באתר העבודה בקביעות ובמשך כל תקופת הביצוע לצרכי התאום והפיקוח על העבודה,  ב.

. מהנדס זה יהיה וכתב הכמויות זההמתוארות במפרט מהנדס מקצועי, מנוסה ומומחה בעבודות 

. רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, וישהה באתר במשך כל תקופת הביצוע, באופן יומיומי וקבוע

המפקח רשאי לבקש החלפת המהנדס הנ"ל, באם ימצא כי אינו מתנהג כראוי או אינו מתאים 

 ימים מיום הודעת המפקח. 10לתפקידו. במקרה זה, תבוצע ההחלפה תוך 

הקבלן מתחייב לספק את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות, את ההשגחה והפיקוח עליהם, אמצעי  ג.

פיקוחו, מרותו והשגחתו במישרין לתחבורה, ניהול האתר וכל דבר אחר הכרוך בעבודתם כשהם נתונים 

פועלים או באמצעות באי כוחו המוסמכים. הקבלן ינקוט בכל הצעדים האפשריים כולל העסקתם של 

זרים מחו"ל ובלבד שלא ייגרם שום פיגור בקצב התקדמות העבודה בהתאם ללוח הזמנים של הפרוייקט 

 הזמנים. ושלבי הביניים של לוח

שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של הפועלים השונים לא תתקבל כעילה לעיכובים ולפיגור בקצב  ד.

 העבודה ו/או ככוח עליון וכד'.

 ושים כמפורט לעיל לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא ועלותם תהיה עליו.עבור כל העובדים הדר ה.

 

 לוח זמנים 00.24

יוגש ע"י הקבלן לוח זמנים מפורט שייערך בשיתוף  ,ם מיום מתן צו התחלת העבודהמיי 10לא יאוחר מאשר  

על ידי  פעולה עם המפקח ובהתאמה למועד סיום העבודה כפי שנקבע במסמכי החוזה. הלוח, לאחר שיאושר

 המפקח יהיה חלק בלתי נפרד מהחוזה עם הקבלן.

 לוח הזמנים יהיה מפורט ומשולב עם כל המערכות, כולל פירוט הזמנים של ייצור והספקות לאתר. 

הלוח יהיה ממוחשב ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות. לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מידי חודש וישקף את  

השינויים יוגשו לאישור מוקדם של המפקח ולא היווצר מסיבה כלשהי. הסטיות והשינויים העתידים ל

בשום אופן לא העדכון יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן. ייכנסו לתוקף ללא קבלת אישורו. 

מובהר בזאת כי אי הגשת לוח זמנים מעודכן מדי  .יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה

להורות על אי תשלום החשבונות המאושרים לקבלן עד למועד הנדרש חודש תאפשר למפקח 

 !!להגשת לוח הזמנים

איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב התקדמות העבודות אינו מבטיח  

רה את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה לאחוז מיד בכל האמצעים להטחת זירוז העבודה כפי שיו

 המפקח.

במקרים בהם יווכח המפקח כי הקבלן אינו מתקדם בעבודותיו על פי לוח הזמנים המאושר,  

באמצעות " הרלוונטית עבודה"יתריע המפקח בכתב בפני הקבלן כי בכוונתו לבצע את ה

קבלנים אחרים שיועסקו ישירות ע"י המזמין )הכוונה בסעיף זה הינה לביצוע עבודות או 

ימי עבודה מיום ההתרעה  7הו(. במצב זה, ימתין המפקח עד לאחר חלוף לרכישת ציוד כלש

המפקח כי לא חלה התקדמות, והעבודה יוודא בכתב שיעביר המפקח לקבלן )אשר במהלכם 

 באופן בלעדי (. לאחר תקופת התרעה זו, יוכל המפקח,במלואם או רכישת הציוד טרם בוצעו

לבצע את העבודה או לרכוש את הציוד  ,ןמן הקבלכלשהו , וללא קבלת אישור וחד צדדי

, של ה"עבודה", לרבות כל העלויות הנילוות באמצעות קבלן/ספק אחר. עלות הביצוע

נקיטה בדרך זו לא  מהחשבון המצטבר של הקבלן הראשי. הוצאות טיפול, ינוכו %15בתוספת ו

מקרה בו הקבלן לא תזכה את הקבלן בהארכת זמן ביצוע, או בכל סעד שהוא, שכן היא תבוצע רק ב

 יעמוד בלוח הזמנים.
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מודגש בזאת כי לאור העובדה שהעבודה מבוצעת בסמוך למבנים פעילים, יתכן ביצוע עבודה בנוסף לנ"ל,  

 בקטעים ובשלבים לפי הוראות המפקח. הקבלן יערוך את לוח הזמנים בהתאם.

נים לביצוע העבודה, וכי על הקבלן מובהר ומודגש בזאת כי על הקבלן להגיש לאישור המפקח את לוח הזמ 

 .מוטלת חובה להיענות לדרישות המפקח באשר לקצב העבודה וסדר השלבים

 

 )בכל מקום בו נזכר בחוזה זה(: מחיר יסוד 00.25

 

הסופית  ושבחירת למוצר / פריט ספיציפייחס י"מחיר יסוד" משמעו, מחיר שצוין ברשימת הכמויות המת 

 .המפקחתיעשה ע"י 

מחיר היסוד הינו מחיר נטו של החומר ו/או המוצר עצמו בשער המפעל או מחסן הספק  :מחיר יסודקביעת  

 בארץ, והכולל גם את כל המסים )למעט מע"מ שיחושב בנפרד לצורך מניעת כפל תשלום(. 

האחסנה , ההעברה והפיזור  ,מהמשאית באתר, המיון הפריטמאידך , ההובלה לאתר וכן עבודות פריקת  

ההתקנה של הפריט / העבודות עצמן , השמירה באתר, הפחת הגזורות והשבר , מימון , רווח הקבלן  למקום

כל אלה יהיו על חשבון הקבלן בלבד וייכללו  –וכד' מוצר כולל כל חומרי העזר והנדרש להתקנה מושלמת , 

 וד( . ולא ייכללו במחיר היס)במסגרת מחירי היחידה אותם נקב לעבודה הנדונה בכתב הצעתו 

 

מחיר היסוד נתון בשקלים לפי מדד תשומות הבנייה בחודש המהווה את הבסיס לחישוב המדד של הסכם זה  

. 

הכל לפי המקרה(  –אם בוצעה הרכישה על ידי הקבלן בעצמו )בהוראת המזמין( , ישולם לקבלן )או יופחת  

ה דנן , ערכו של מחיר היסוד ההפרש כשהבסיס לחישוב הנו מחיר היסוד המצוין בכתב הכמויות . במקר

ביום התשלום, יחושב בהתאם למחיר היסוד הנקוב בכתב הכמויות בתוספת הפרשי ההצמדה )מדד תשומות 

 הבנייה( . 

 

ם / יבואנים / ספקים כלשהם )ולאו דווקא לנהל מו"מ עם יצרני ,ישירות ובלא נוכחות הקבלן ,מזמין רשאיה  

ולהורות לקבלן לרכוש  הפריט/ המוצר,מנת לקבוע את מחיר היסוד של  על אלה המומלצים ע"י הקבלן( וכד',

הקבלן לא יוכל להחליף את היצרן/יבואן/ספק לאחר אותם עפ"י מחיר הרכישה שנקבע בין המזמין ליצרן. 

סיכום המזמין על מחיר עימו, ולהתקשר במחיר זה עם ספק אחר. הקבלן אף לא ישנה את התנאים 

 ם הספק )לעניין מקדמות, תנאי תשלום, תנאי אספקה וכיו"ב(. המסחריים של הסיכום ע

 

הכל , והחלפת מחיר היסוד במחיר הרכישה הממשי , או ניכוי מחיר היסוד ,נ"להלצורך חישוב התשלומים  

לפי המקרה , תהיה המדידה נטו השטח ו/או העבודה שבוצעו למעשה באתר הבנייה. אי לכך יהיו הפחת 

 יסוד . ההיחידה אותם נקב הקבלן ולא במחיר  והשבר כלולים במחירי

 

על ההפרשים הנובעים משינוי מחיר היסוד כנ"ל לא יתווספו ולא יופחתו אחוזי ההוצאות והרווח של  

 הקבלן.

 

)לפי דרישה( כל מסמך, חשבון, קבלות וכד' שיש בהם כדי לאתר את המחיר  פקחהקבלן יציג בפני המ 

 המשתלם בפועל ע"י הקבלן . 
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 מוצר "שווה ערך" 00.26

בכל מקום במסמכי המכרז זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר, ציוד, מוצר וכו' נעשה  

הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר. יש לראות את שם המוצר, בין אם נכתב ובין אם לא, כאילו 

 במפרט הכללי. 00שווה נערך כמשמעו בפרק מוקדמות  נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר

 הנ"ל לא תקף למקומות בהם יצויין כי "לא יאושר שווה ערך", מן הטעמים שיפורטו. 

 

 אישורים לדוגמאות ודגימות 00.27

כל הפריטים, הציוד, תכניות, דוגמאות של מוצרים קנויים וכיו"ב, שעבורם נקבע כי יבוצעו לפי בחירת  

יוגשו למפקח, לא יאוחר מאשר חודש לפני התאריך  -כל דוגמא אחרת שתידרש על ידי המפקח  המפקח וכן

 שנקבע להתחלת הבצוע של העבודה שעבורה דרוש האישור לדוגמא.

הקבלן יידרש ע"פ הנחית המפקח להביא לאתר מספר דגימות מהחומרים ולהכין דוגמאות מעבודות הגמר  

 פרטים וכתב הכמויות.בבנין והפיתוח, ע"פ התכניות, המ

בודות הנ"ל יכללו גם את האלטרנטיבות השונות, בין שהן מופיעות ובין שאינן מופיעות בכתב החומרים והע 

 הכמויות והמפרטים.

הקבלן יזמין את החומרים ויתחיל בעבודות רק לאחר שהמפקח אישר לו בכתב ביומן העבודה לגבי העבודות  

 והחומרים האלה.

בדיקת דגימות ודוגמאות במעבדות מוסמכות ולפי הוראות המפקח ולמסור  ,על חשבונו ,על הקבלן לבצע 

למפקח את תוצאות הבדיקה. הוצאות בדיקה חוזרת של מוצר שנפסל בבדיקה קודמת יחולו על הקבלן 

 בנוסף לנ"ל.

 ייבו את המזמין להאריך את תקופת הביצועהכנת הדוגמאות ואספקתן, כולל האלטרנטיבות, לא יח 

 המקורית מעבר למה שנקבע בחוזה.

לא ישולם לקבלן בנוסף עבור הטיפול המיוחד בהכנת הדוגמאות ואספקת הדגימות ו/או בפרוקן, והם יכללו  

 ביתר סעיפי הכמויות והמחירים הרגילים.

 

 

 חומרים וציוד 00.24

דה, יהיה בהם כדי החומרים, המכונות, המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע העבו 

להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבה ואיכותה. כל החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים ובאיכות 

מעולה. הציוד יסופק ויוחזק במצב תקין וסדיר, יש להביא בחשבון את חלקי החילוף ו/או הכלים הרזרביים 

 עבודות המחייבות רציפות של ביצוע.הדרושים במקרים של תקלות מכניות. ענין זה חל במיוחד על ציוד ל

חמרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה בהתאם לדרישות המפרט או  

קצב התקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או שאינם במצב מכני תקין, יסולקו ממקום העבודה ע"י 

 ימים לדרישות.הקבלן ועל חשבונו, ויוחלפו בציוד וחמרים אחרים המתא

לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחמרים הדרושים לביצוע אותה עבודה יימצאו במקום בכמות  

 ובאיכות הדרושים לפי ההסכם ולשביעות רצון המפקח.
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 עמידה בתקני אש 00.29

 

רות )בדגש על תקרות תותבות, קימובהר בזאת שעל הקבלן מוטלת האחריות לוודא שכל חומרי הגמר  

. הקבלן יידרש להעביר (4)חלק  921שיסופקו על ידו למיבנה עומדים בתקן ישראלי וריצופים למיניהם(, 

 אישור על כך )כולל הצגת תעודות מכון התקנים(.

  

בנוסף לנ"ל, להלן רשימת אישורים שבאחריות הקבלן להשיג, ולהציג למפקח עם תום עבודות הבניה  

 :(וייקט, ולקבלתוכתנאי לאיכלוס הפר) בפרוייקט

 .1220אישור מעבדה מוסמכת על תקינות מערכות גילוי אש עפ"י תקן  -

 לכל חומר המוכנס לבנין. 755ותקן  921אישורים לפי תקן  -

NFPA 2001בלוחות חשמל עפ"י תקן  אישור מעבדה מוסמכת על תקינות מערכות כיבוי אוטומטי בגז -

 . 

. האישור הנ"ל יוגש 931/  755/  921ת"י  –רי בניה תגובות בשריפה של חומ –אישור מכון התקנים  -

ביחס לכל חומרי הגמר )לרבות ציפויים וכיסויים( שיותקנו במיבנה, כדי להראות שהם מתאימים 

 לשימוש בסוג המיבנה הנדון. 

 מערכות מיזוג אויר ושיחרור עשן. – 1001התאמה לתקן  –אישור מכון התקנים  -

 .1596קלרים במיבנה עפ"י תקן אישור על תקינות מערכת הספרינ -

ישראלי תקן / עשן לדלת האב טיפוס, כפי שנדרש ב דלתות אשמכון התקנים להתאמת מכללי אישור  -

 . 2003, מאי 1חלק  1212

, 1חלק  1212אישור מכון התקנים שדלתות אש )על כל המכלולים שלהן( הותקנו כנדרש בתקן ישראלי  -

 . 2003מאי 

 מתקן חשמל למתח, עפ"י חוק החשמל ותקנותיו.  תעודת בדיקה והיתר חיבור -

 2.22חלק  20אישור מעבדה מוסמכת על על תאורת חירום ושילוט מואר, עפ"י תקן  -

 של משטרת ישראל.  160אישור התקנת מערכת הכריזה לפי מפרט  -

 5103אישור מעבדה מוסמכת על כך שהתקרות המונמכות בפרוייקט הותקנו בהתאם לתקן ישראלי  -

 לתקרות גבס.  1924וכן לפי תקן  (. 1,2,3 )חלקים

למען הסר ספק הטיפול, והתאום של הכנת הבנין לבדקית  אישור אינטגרציה בין מערכות חרום.  -

 האינטגרציה וטיפול בבדעקה עצמה חלה על הקבלן .

 

 תעודות הבדיקה הנ"ל תהיינה ללא כל הערות שהן, ועל הקבלן לדאוג למלא אחר כל הוראות הבודקים 

 השונים, עד להשגת תעודה המאשרת באופן מושלם ומוחלט וללא הערות את המערכת הנבדקת.

 הגשת כל התעודות הנ"ל, במתכונת המפורטת לעיל, הינה תנאי לתשלום חשבון סופי לקבלן! 

  הפרוייקט לא ייחשב כמושלם עד להצגת כל האישורים הנ"ל כנדרש לעיל. 

 

 תכניות 00.30

נותנות יחד עם יתר מסמכי ההסכם, מידע הכניות( של מכרז/חוזה זה מכיל תכניות מסמך ה' )מערכת הת 

מספיק להצגת מחירי יחידות בכתב הכמויות, לקביעת סכום ההצעה ולהכנת לוח זמנים לבצוע. הקבלן 
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המציע מאשר, בעצם הגשת הצעתו, שהמידע הנ"ל אמנם מספיק ולא יבוא בשום תביעה לשינוי מחירי 

 הצעה, או להארכת זמן בגין התכניות הלא מושלמות.היחידות או ה

עם קבלת צו . עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע העבודה, תמסרנה לו תכניות לביצוע 

יום של התוכניות והפרטים החסרים. לא תאושר לקבלן כל  14התחלת העבודה יגיש הקבלן רשימה תוך 

 רט ברשימה הנ"ל.והחומר החסר, לפי המפ תביעה עקב חוסר פרטים, לאחר הספקת

הקבלן מודע לכך שבהתאם למציאות שתתגלה בזמן הביצוע יתכנו שינויים בתכנון בכל התחומים. בהתאם  

 לכך יעודכן התכנון. שינויים אפשריים אלו לא יהוו עילה לשינוי מחירים ו/או להארכת משך הביצוע.

 

 נדרשים במסירת העבודותומסמכים ה (AS MADEתוכניות עדות ) 31.00

( מעודכנות לפי הביצוע וכן AS MADEתוכניות עדות )שלושה סטים של על הקבלן להגיש, עם סיום עבודתו,  

מערכות חומרי הבניה, קטלוגים וכו' של תעודות אחריות, תעוד בדיקות, מפרטים טכניים,  הוראות הפעלה,

וויר וכל חלק בניין אחר שיידרש במסמך ממסמכי יזוג אמהתברואה, חשמל, תקשורת, גילוי וכיבוי אש, 

 החוזה, עליו להגיש תוכניות עדות או מסמכים אחרים.

הגשת תהיינה ממוחשבות ומעודכנות ביחס לקובץ המקורי, על פיו בוצעה העבודה. עדות התוכניות  

לא תוכלנה העבודה. לא תשולם תוספת מחיר עבור תוכניות אלה והן  להשלמתהתוכניות האלה היא תנאי 

לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת הביצוע. 

של כל  AS MADEעל הקבלן להגיש למפקח קבצים ממוחשבים ומעודכנים בנוסף, 

 .התוכניות שנמסרו לו לביצוע

 

 נקוי אתר הבנין 00.32

מדי שבוע ו/או בתוך יומיים מקבלת הוראה לניקוי מהמפקח, הקבלן יבצע וישא בהוצאות לנקוי אתר הבנין  

ובגמר כל העבודות, מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור למזמין את אתר הבנין 

  המזמין. ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של

כוסה באופן פינוי הפסולת מהקומה יתבצע אך ורק ע"י שרוול לתוך מכולה סגורה ומ 

 קבוע!

לפני מסירת הפרויקט למזמין, הקבלן ישפשף וינקה את כל הרצפות והמרצפות, ינקה את כל הדלתות  

והחלונות, יוריד כל כתמי צבע ונוזלים אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה. עליו 

בלן יסלק את כל המחסנים הקלהשאיר את כל העבודות מושלמות ואת הבנין מוכן לשימוש מיידי.. 

ויחזיר את מצב המקום לקדמותו, כולל  ,והצריפים הארעיים בגמר העבודה ויסתום  בורות וכו'

 הגינון.

. לכל מרחק שהואהפסולת תסולק על ידי הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מאושר ע"י הרשויות המוסמכות,  

לגבי שפיכת הפסולת וישא בכל נזק או קנס  ם מן הרשויות המוסמכותהקבלן יהיה אחראי להשגת האישורי

 שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר על ידי הרשויות כאמור לעיל.

 

 ביצוע בקשתות, שיפועים וכדומה 00.33

מחירי היחידה, אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא חוזה זה, יהיו תקפים גם לגבי כל העבודות והמוצרים  

טחים משופעים ו/או בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסונים, קשתות שיסופקו ו/או יבוצעו בש

 זאת אפילו אם אין עובדות ועבודות אלו מוזכרות במפורש בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויות. -וכדו' 
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מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל לא תשולם כל תוספת כספית מעבר לנקוב  

הצעת הקבלן, אלא אם צוין הדבר בפירוש כסעיף נפרד בכתב הכמויות. העבודות, שלגביהן לא תהיה  בכתב

צורות גיאומטריות מיוחדות, שיפועים וכדומה(, רואים את  -מצוינת התייחסות כלשהי לנושא דנן )קרי 

ת ללא כל מחירי היחידה, אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו, ככוללים גם את הצורך בביצוע כנדרש, וזא

 תוספת כספית לקבלן.

 

 ביצוע עבודות תגמיר על בטון, גבס, טיח וכו' 00.34

בכל אותם הסעיפים בכתבי הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת תגמיר זאת או אחרת )דוגמת חיפוי  

בודת קרמיקה, צבע וכדו'( תבוצע על סוג מסוים של רקע, על הקבלן לבצע )במסגרת אותו סעיף כמויות( את ע

התגמיר על כל רקע כנדרש )דוגמת בטון, גבס, טיח וכו'( ללא כל שינוי במחיר היחידה שנקב בכתב הצעתו, 

  וזאת אפילו אם סוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה, אינו מוזכר כך במפורש.

 

 כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות 00.35

ם לכל העבודות מאותו סוג גם אם בוצעו בזמנים מחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהי 

שונים ובמקומות שונים בבניין, בכמויות שונות ומידות שונות. מודגש בזאת שעל הקבלן לרשום מחירים 

 .פרקים שוניםב זהים בסעיפים זהים

 המחיר הזול יקבע לכל הסעיפים. ,קרה של סתירהמבכל  

 

 (14.11.94) 5, 3, 2 פרקים: - 177חוזר משרד הבריאות מס'  600.3

כל נזק לאדם ורכוש  ההנחיות והנהלים המפורטים להלן, במסגרת חוזר זה, מיועדים למניעת - מבוא 

 בעבודות הכרוכות בניתוק מערכות פעילות, ביצוע שינויים בהן, התחברות אליהן, אחזקתן והפעלתן מחדש.

 בדיקתן ואחזקתן.מסמך זה מפרט, בנוסף, כללים ונהלים לגיבוי מערכות חמצן,  

 

 

 ניתוק/חיבור קוים ומערכות - 2פרק  

אסור בהחלט לנתק/לחבר מערכות וקוים פעילים ללא התראה מוקדמת, אישור הפיקוח בכתב  

 וללא נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים.

האיסור מתייחס למערכות חשמל ופיקוד, חמצן וגזים אחרים, מים, ביוב, דלק,  2.1

קיטור, מיזוג, אוורור, וכל מערכת אחרת שניתוקה או חיבורה בצורה בלתי תאורה, 

 מבוקרת עלול לגרום נזק לאדם ולרכוש.

הניתוק והחיבור ייעשו אך ורק לאחר קבלת אישור ממונה מוסמך מטעם בית החולים  2.2

 ובנוכחותו.

ם הניתוק/החיבור מותנה בהכרה מלאה של פרטי המערכת, מהלך הקווים תכולת 2.3

 וההשלכות של ניתוקם/חיבורם.

 הניתוק/החיבור ייעשו לאחר נקיטת האמצעים הבאים: 2.4

 ארגון אספקה חילופית או אמצעי גיבוי. -

תיאום מראש עם כל הגורמים הקשורים )מינהלה, סיעוד( והודעה חוזרת  -

 מייד לפני הניתוק/החיבור.
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 עבודות נוספות  00.37

על מחיר מחירון  10%חרים של חוזה זה , עבור סעיפים חריגים תנתן הנחה של בנוסף לאמור בסעיפים א 

ללא שום תוספות ולפי  מאגר מאוחד של חברת רמדור לפי המהדורה הרלוונטית לזמן הביצוה. לחילופין

, ניתן להגיש ניתוח מחיר לעבודות חריגות בהתבסס על מחיר החוזה  כמות מקסימלי בסעיף של מחירון

 מחיר החוזה(.)פרורטה ל

במידה ואין מחיר דומה בכתב כמויות ובמאגר מחירים המאוחד יש להכין ניתוח מחיר עם אסמכתאות ו/או 

 רווח של קבלן ראשי. 12%הצעות מחיר של הקבלני משנה בתוספת 

 

איכות ביצוע עבודה ובדיקות איכות  בדיקותל מעבדה מאושרת )כדוגמת "מכון התקנים"(עם  התקשרות 00.38

 :יפיון חומריםוא

כללו במחירי סעיפי העבודה יי ,קוחיידרשו ע"י הפיובדיקות כל שהן ששנדרשות עפ"י החוק, כל הבדיקות  

 .  בגין ביצוען ולא ישולם לקבלן כל תוספת שהיא ,הנקובים בכתב הכמויות

 נוהל קבלת מתקנים וציוד 900.3
 

 תהליך הקבלה 

 .ייקט לקבלןמועד קבלת המתקן יקבע בין מנהל הפרו      2.1
 

שבועיים לפני מועד הקבלה יעביר הקבלן לידי מנהל הפרוייקט את כל המסמכים הטכניים הקשורים למתקן.       2.2
 בסעיפים לעיל.פרוט המסמכים ראה 

 

במקרים שחלק מהאינפורמציה הטכנית נמצא אצל המזמין, היועץ או גוף אחר ואין לקבלן שליטה על      2.3
 קידו של מנהל הפרוייקט לרכז את כל החומר האמור ולהעבירו לידי המזמין.אלה, יהיה זה תפההמסמכים 

 

/רפרנט מקצועי )בהתאם  ברזילימח' ההנדסה במרכז הרפואי בעת הקבלה יהיו נוכחים: מנהל הפרוייקט, נציג      2.4
להחלטת מנהל המחלקה(, נציג הקבלן, המתכנן, מהנדס / מנהל האחזקה של המוסד. בקבלה טרום סופית 

 לה חובת השתתפות על מנהל המחלקה הרלוונטית.ח
 
 

 אם נבדק המתקן ונמצא עומד בכל הדרישות, תהווה בדיקה זו הקבלה הסופית.     2.5

 
אם נבדק המתקן ונמצא שקיימים פרטים הדורשים תיקון, יקבע מועד להשלמת התיקונים ותאריך לבדיקה       2.6

בוצעו התיקונים בהתאם לדרישות, תהווה הבדיקה  נוספת של הפרטים הנ"ל. אם בבדיקה הנוספת יקבע כי
 הנוספת את הקבלה הסופית.

 

 

 

 בחירת קבלני המשנה 00.40

  

, לפי רשימה שיגיש למפקח נתונה זכות בלעדית לאשר )או לא לאשר( קבלני משנה\למזמיןכי מודגש  .1

 המפקח.\המזמיןהקבלן הראשי לאישור 

 קבלני המשנה האחרים יוגשו לאיושור המפקח.המזמין ,כל קבלני המשנה יוגשו לאישור  
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 : הליך אישור קבלן מישנה .2

 

 להלן: בתנאי הסףכל קבלני המשנה חייבים לעמוד  א.

הנדרש לביצוע עבודות בהיקף  בעל הסיווגבפנקס הקבלנים, אשר הינו  קבלן רשום (1

אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעות קבלן משנה זה באותם מקצועות 

 ים ברישום.החייב

שנים, בעבודות זהות או דומות לעבודות אותן מבקש הקבלן  5נסיון של לפחות  (2

 .לבצע באמצעותם

 

רשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן, לגבי כל קבלן משנה  .ב

 בנפרד:

 פרופיל חברה. .(1

רכבותם לעבודה שמות פרוייקטים שביצע הקבלן, אשר זהים בהיקפם ובמו .(2

 המפורטת במכרז זה.

לגבי פרוייקטים אלה, יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנון והביצוע, שם האחראי  

הראשי לאחזקה )בצרוף מספר טלפון(, ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים 

 הנ"ל ביחס לתיפקוד המערכות בפרוייקטים אלה.

 וגשו לאישור המפקח.שאר קבלני המשנה שאינם קבלני מערכות י ( 3

המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם קבלני המזמין/לפני אישור קבלן משנה,  (4

המשנה שיוצעו על ידי הקבלן, על מנת להתרשם מהנסיון והמקצועיות של הקבלנים 

 המוצעים.

יצויין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסויים בתנאי הסף המפורטים לעיל,    

המפקח, ועל הקבלן להביא זאת בחשבון המזמין/ל דעתו הבלעדי של מסורה לשיקו

 לפני הגשת הצעתו למכרז זה.

  

 דרישות מקבלן החשמל שיבצע את העבודה בפרויקט. ג. 

 קבלן החשמל חייב לעמוד בכל אחת מהדרישות שתוצגנה להלן:

 

 .3-בעל סיווג א  .1

 

 .250, 160. מקצוע 2

 

3 .9002ISO    ההצעה.בתוקף בעת הגשת 

 

 עובדים חשמלאים 15-. הצהרה, בחתימת רו"ח, הקובעת שבחברה מועסקים לא פחות מ4

 חשמלאי מוסמך ומעלה( שעובדים בעבודת התקנות שטח )לא מנהלים(. ן)בעלי רישיו

 חשמלאי מהנדס. ןחשמלאי ראשי וחשמלאי בעל רישיו ןמנהלי עבודה בעלי רישיו 2     

 

יב צוות קבוע של עובדים בבית החולים כולל עובד ברמת  מנהל . כל קבלן שייבחר חייב להצ5

 פרויקטים.
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עובדים קבועים )מאלה הרשומים במצבת העובדים   4.  הצוות של הקבלן יימנה לפחות 6

 השכירים בחברה( + מנהל פרויקטים.

 

. מנהל העבודה באתר חייב להיות בעל תעודת "נאמן בטיחות בעבודה" של המוסד לבטיחות 7

 גהות או כל מוסד מוכר אחר שיאושר ע"י בית החולים.ו

 
 בשלוש השנים האחרונות.  מחלקות אשפוז פנימיות  2לקבלן ניסיון מוכח של ביצוע . 8

 
את הזכות לפסול קבלן עקב תלונות קודמות ו/או אי עמידה בתנאי  ושומר לעצמ המזמין. 9

 חוזים קודמים מול המרכז הרפואי.

 
היה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור בכתב מהמפקח, בדבר הקבלן המאושר מודגש כי לא ניתן י

 .לעבודות אלה בפרוייקט זה, שייבחר לפי ההליך המצויין לעיל

מובהר בזאת כי אם בתוך חודש מיום קבלת צו התחלת עבודה, לא יוגש לאישור המפקח קבלן מישנה 

המזמין לבצע התקשרות עם קבלן מישנה אחר,  שעומד לדעתו הבלעדית בכל תנאי הסף הנ"ל, יוכל

לבחירתו הבלעדית של המזמין. במקרה זה, הקבלן הנ"ל יהיה קבלן מטעם המזמין בתוך שטח העבודה, וכל 

עלויות העסקתו ועלויות ביצוע עבודתו יופחתו מדי חודש מן החשבונות השוטפים של הקבלן הזוכה במכרז 

 הוצאות משרדיות. %15זה, בתוספת 

 

 

, שכן המפקח על כל האמור בו מודגש כי על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה 

 יקפיד לבצע באופן דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה, כמפורט לעיל.

 

 התאמה בין תקנים, מסמכי החוזה ותוכניות  00.41

, כוחה של זו האחרונה עדיף התגלתה סתירה בין הוראות התקן הישראלי לבין הוראה כלשהי במפרט/חוזה זה 

 על כוחה של ההוראה האמורה בתקן.

 

התגלתה סתירה בין האמור במסמכי מכרז/חוזה לבין המתואר בתוכניות או התגלתה טעות או סתירה בין  

התוכניות, או השמטה כלשהי )להלן "הטעות"(, יביא הקבלן את הדבר לתשומת לבו של המפקח לא יאוחר 

צועו של אותו החלק שבו התגלתה הטעות, כאמור, והמפקח יקבע בכל מקרה כיצד ימים לפני בי 7מאשר 

תבוצע העבודה. לא הביא הקבלן את דבר הטעות לתשומת לב המפקח, כאמור, תחולנה על הקבלן כל 

 מילוי הוראה זו.-ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו עקב אי

 

ן הוראה כלשהי במפרט הכללי, כוחה של התגלתה סתירה בין הוראה כלשהי במפרט הטכני המיוחד לבי 

הראשונה עדיף על האחרונה בתנאים אלה. התגלתה סתירה בין התוכניות והמפרט לבין כתב הכמויות, ייראה 

 המחיר הרשום בכתב הכמויות כמתייחס לתאור הטכני בכתב הכמויות.

 

אופני המדידה והתשלום אופני המדידה והתשלום המצוינים בשיטות המדידה וכתב הכמויות עדיפים על  

 המפורטים במפרט הכללי.
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ידי המפקח, יהיו -סדרי עדיפויות וחשיבות מסמכים לגבי אופן ביצוע וקביעת מחיר, באם לא הוחלט אחרת על 

 :כדלקמן

 

 :סדר עדיפות לגבי קביעת מחיר   :סדר עדיפות לגבי אופן הביצוע 

 כתב הכמויות .1     תוכניות .1 

 תוכניות .2   המיוחדהמפרט הטכני  .2 

 המפרט הטכני המיוחד .3    כתב הכמויות .3 

 המפרט הכללי .4    המפרט הכללי .4 

 התקנים .5     התקנים .5 

 

בכל מקרה של חילוקי דעות בין המפקח והקבלן בפירוש סתירה בין המסמכים השונים, תהיה למפקח  

 הסמכות המכריעה הבלעדית.

 

  יחשבון פרפורמה סופ  00.42

הצפוי של חודשים מיום צו התחלת העבודה יערוך הקבלן ויגיש למפקח פרפורמה של חשבון סופי  3תוך  

הלוקח בחשבון את חישוב כמויות מדויק לגבי כל סעיפי החוזה וכן את העבודות הנוספות אשר הפרויקט ,

ערכה למזמין לגבי היקף יעשה רק לצורך מתן הזכאי להן במסגרת העבודה. חשבון זה  יהיה לדעת הקבלן הוא

העבודה הצפוי . חשבון זה לא יובא לדיון בין הצדדים ולא ישולם וכל מטרתו הינה מתן אינפורמציה למזמין 

   בלבד. 

 

 תכולת מחירים 00.43

במפרט , (1-בתנאים הכלליים המיוחדים )מסמך ג'במפרט הכללי )מסמך ג'(,  שכל האמור בזאת דגשמו 

ובשאר מסמכי תוכניות, לרבות כל פרט ו/או הוראה המצויינים במסמכים הנ"ל ( וב2-המיוחד )מסמך ג'

במחירי היחידה שבכתב בהצעת הקבלן באופן כללי וושלא נמדדו בסעיף נפרד בכתב הכמויות, כלול  החוזה

מופיע  ןעבודות שלגביה אך ורקימדדו יבמסמכים הנ"ל. כל הנדרש ולא תשולם תוספת עבור  ,הכמויות

 בכתב הכמויות. סעיף נפרד

שכל מחיר שניתן לסעיף בכתב הכמויות כולל עלויות אספקה והתקנה מושלמים של הפריט כן, מובהר -כמו 

באותו סעיף בכתב הכמויות, וכי המחיר כולל את כל העלויות הנילוות הישירות והעקיפות לכך  הנדון

חרת הדרושה לביצוע אספקה )לרבות: הובלה, אחסנה, מיסים, מכסים, הדרכה, אחריות, וכל עלות א

  והתקנה מושלמים של העבודה המוגדרת בכתב הכמויות(.

 

 

 ______________    ____________________ 

 חתימת הקבלן     תאריך            
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 מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים - 2-סמך ג'מ

 )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה(

 יצוק באתר עבודות בטון - 02פרק 

 

 סוג הבטון 02.01

 בכל חלקי המבנה, אלא אם נאמר אחרת בכתב הכמויות ו/או בתכניות.,  3דרגת חשיפה   -30סוג הבטון יהיה ב 

במקומות בהם קיימת צפיפות זיון /ואו טפסנות צרה, ישתמש הקבלן בבטון עם עבידות משופרת וזאת 

 בתיאום עם המפקח ובאישורו.

 

 תנאי בקרה 02.02

 יהיו טובים לכל סוגי הבטון. 

 

 סיבולת, בקרת איכות 02.03.

( 1וחלק ) 789כמוגדר בת"י  7דיוק וסיבולות יהיו לפי דרגה  של המפרט הכללי. 020944בהמשך לאמור בסעיף  

 סיבולת לעבודות בטון יצוק באתר. למעט אלמנטים שבהם מוגדרת סיבולת באופן מיוחד.

 רולקות בטון 02.04

ס"מ. לפני ביצוע הרולקות יש לשטוף היטב את הפינות. 6X6וצעו מטיט בטון בחתך משולש הרולקות יב 

אזור הרולקות ינוקה משיירי בטון כך שלא ישארו בליטות. הרולקות יעובדו בהחלקת כף עץ מצופה לבד. 

שק  *  הרכב טיט הבטון ליציקת הרולקות יהיה: ימים. 3יש להקפיד על אשפרת הרולקות למשך  

 של צמנט.אחד 

 חמישה דליים חול זיפזיף. *

 שלושה ליטר דבק אקרילי. *

 תיקונים בבטונים 02.05

מיד אחרי גמר היציקה וגילוי במפרט הכללי,  02.096תיקונים בבטונים יבוצעו בהתאם לנדרש בפרק  .1

 הליקוי.

 הרכב הטיט לתיקוני בטון לא קונסטרוקטיבי יהיה: .2
 דלי צמנט. *

 .דלי חול זיפזיף *

 לפי הוראות היצרן. SBRדבק אקרילי או  *

 ימים. 3יש להקפיד על אשפרה רצופה במשך  

הרכב הטיט לתיקוני פגמים בבטון המגלים את הזיון יהיה לפי מפרט מיוחד שניתן ע"י המפקח לאחר  .3

 בדיקתה פגמים.

 תיקונים הדורשים הריסות בטונים לפי החלטת המפקח יבוצעו מיידית. .4

 רהאשפ 02.06

 של המפרט הכללי. 0205אשפרת הבטונים תעשה כמפורט בסעיף  
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 ודות בנייהבע - 04פרק 
 

 כללי 04.01

מבלוקי בטון  נוייב , פירים ולפי התוכניות והנחיות המפקח מסביב לחדרים רטובים לרבות קירות ומחיצות הפנים 

 . חלולים

הוצאת  לרבות יעשו בהתאם להנחיות המפרט הכללי,כל חיבורי הקירות ביניהם לבין עצמם או לאלמנטי הבטון 

 ס"מ. 10קוצים מאלמנטי הבטון עבור שיננים )"שטרבות"(. רוחב השיננים יהיה לפחות 

 

 ואנכיות חגורות אופקיות 04.02

בין עוביי קירות ומחיצות  םבקצוות חופשיים של קירות ומחיצות, בקווי שבר בקירות ומחיצות ובמעברי 

ס"מ לפחות עם זיון  20בטון בעובי הקיר וברוחב של עמודוני דרש בתוכניות אחרת יבוצעו שונים, אם לא נ

מ"מ לקירות בעובי  10מוטות קוטר  4וזיון אנכי של ס"מ  10  מ"מ למחיצות בעובי  10מוטות קוטר  2אנכי של 

 .ס"מ 20מ"מ במרווחים של  6החישוקים יהיו בקוטר  ס"מ. 10 -גדול מ

  וכן חגורה עוברת מעמוד לעמוד מתחת ומעל כל  שורות בלוקים 10רות אופקיות בקירות יבוצעו כל חגו             

 מ"מ  10מוטות קוטר  4לפחות עם זיון אופקי של "מ ס 15. החגורות יהיו בעובי הקיר ובגובה של חלון             

 ס"מ 25מ"מ במרווחים של  6בקוטר  םוחישוקי              

. 

 בת וביטון משקופיםהצ 04.03

בפתחים בתוך קירות בנויים, יוצב המשקוף ע"י הכנסת קצה הקיר לתוך שקע המשקוף ומילוי הרווח  א.

 .הנשאר לכל הגובה בבטון

הצבת המשקופים תעשה תוך כדי הקפדה על גובה, כשהם מיושרים על חוט ואנך, תמוכים בפני סטיה  ב.

 צויןמ"מ אם לא  15משקוף לפני הטיח ישאר רווח לפחות ה מהאנך וממוקמים בתוך הקיר כך שבין פני

 .אחרת בתכנית

מיוחד על מילוי שקע המשקוף בדיס בטון. בכל מקרה שמילוי המשקוף לא יהיה מלא,  פןיש להקפיד באו ג.

 יהיה על הקבלן לפרקו ולהרכיבו מחדש על חשבונו.

 .ולא תורשה כל בליטה או סטיה מהקומשקופים או יותר בקיר אחד תהיה מיושרת בקו אחיד  2הצבת  ד.

בעת יציקת הדיס יש לתמך המשקוף מבפנים לכל אורכו כך שלא יגרם עוות למשקוף במהלך התמיכה  ה.

 .ו/או היציקה

 ן על ידי יציקת חגורה עם זיון לפי הוראות המפקח.ואם קיים רווח גדול בין המשקוף לפתח יבוצע הביט ו.

 

תכנית בניה הכוללת את חלוקת הבלוקים והחגורות. לא תאושר בניה ללא הצגת  על הקבלן להכין לאישור 04.04

תכנון מראש של הקבלן, הכולל חלוקת בלוקים רוחב חגורה וכו', וקבלת אישור מראש ובכתב מהמפקח, יש 

 להכין באתר שורת בלוקים אחת על פי מתווה התוכניות ולבקש את אישור המפקח להמשך העבודה  .

 
  י מדידה מיוחדיםאופנ 04.05

 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השונים יכללו גם את העבודות המפורטות להלן: 

, ברזל וכו'( לרבות זיון כנדרש, קוצים עם דבק אפוקסי , שטרבותכל החגורות למיניהם )אופקיות, אנכיות .א

 כו'. הכלו קירות חדשים וקיימים , קשר ביןמקשר בין עמודים לפוגות בין הבלוקים, קשר בין קירות כפולים

 . במ"ריימדד 
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 כל הגבהות הבטון בתחתית קירות בניה לרבות מסביב לחדרים רטובים.  .ב

 יצירת פתחים, מזוזות, עיצוב פינות, חשפי פתחים, רווחים, שקעים, חריצים וכדו'. ג

 ביטון משקופים. .ד

 בניה בכל גובה שהוא ללא שינוי במחיר היחידה. .ה
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 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה  -  06פרק 

 

יתאימו בכל לתכניות, למפרטים ולדרישות התקנים. אם ברצון הקבלן לספק  פרטי הנגרות והמסגרות 06.01

 ויועץ מוצרים שפרטיהם שונים מהמתוכנן, עליו להגיש תכנית של השינוי המוצע ולקבל את אישור המתכנן

 הבטיחות לעמידות המוצר בתקן אש.

 

המפעל שיספק את המוצרים וכן  -תסופק לבנין רק אם וכאשר יאושרו מראש ע"י המתכנן  נגרות מתועשת 06.02

 .251, 252, 253דוגמה של כל מוצר שיסופק, כולל תעודה המעידה על עמידתו בדרישות מפמ"כ 

 

ת ביצוע הנגרות והמסגרות. על הקבלן להודיע למפקח על כל יימדדו ע"י הקבלן לפני תחיל מידות הפתחים 06.03

סטיה בין מידות הפתחים בבנין למידות בתכניות. האחריות על התאמת המוצרים לפתחים חלה בלעדית על 

 יש לשים לב במיוחד למידות נטו סופיות הדרושות בין ידיות בהלה. הקבלן.

 

מסגריה שיאושרו מראש ע"י המפקח. המפקח רשאי לבקר בהם  מוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו רק בנגריה או 06.04

 בכל עת ולבדוק את החומרים וביצוע העבודה.

 

 מכל מוצר גמור על כל חלקיו לאישור המפקח ו/או המתכנן. דוגמאלפי דרישת המפקח ירכיב הקבלן באתר  06.05

 

ופן שתימנע כל פגיעה בהם. אין להשתמש מוצרי פלדה ונגרות שיאוחסנו או יורכבו בבנין יוגנו ויישמרו בא 06.06

במלבני דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה אחרת. מוצרים או חלקים שימצאו פגומים יתוקנו 

 או יוחלפו ע"י הקבלן על חשבונו.

 

 מתאים לכל דרישות התקנים   כמפורט ברשימת הנגרות מעץ בהיעדר דרישה אחרת יבוצעו מוצרי הנגרות  06.07

 . סיקוסים שאינם בריאים יוצאו מהעץ וייסתמו בפקקי עץ בריא מאותו סוג.35הישראליים ובפרט ת"י 

 

 לפחות בצידם הסמוי. 3לפחות בצידם הגלוי ומסוג  1מסוג  37לבידים למוצרי נגרות יתאימו לדרישות ת"י  06.08

 

קנים הישראליים. בהיעדר דרישה אחרת )המכונה גם "פנל" או "לוח נגרים"( יתאים לדרישות הת לוח לבוד 06.09

 מ"מ. -4תהיינה המילואות )המילוי( מעץ לבן )אשוח( ועובי הלבידים לא יקטן מ

 

מ"מ. ריתוכים יהיו חשמליים בלבד  2בעובי מינימלי של  37STעל כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה  מוצרי פלדה 06.10

 הוא יושחז עד לקבלת שטח אחיד וחלק.ויבוצעו ע"י רתכים מומחים. הריתוך יהיה אחיד במראה ו

 

לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המתכנן לדוגמאות, אחת מכל סוג, שיסופקו ע"י  הפרזולכל  06.11

 הקבלן.

ומחירה כלול  מפורט ברשימות הנגרות והמסגרותתיעשה בהתאם ל צביעת עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה 06.12

 במחיר היחידה.

 

 מודגש בזאת שכל אלמנטי המסגרות יהיו מגולבנים. 06.13
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את המוצר על כל חלקיו כשהוא מושלם מוגמר ומורכב במקומו ובכלל זה: אספקה,  מחירי יחידה כוללים 06.14

הובלה, שמירה, צביעה והרכבה באתר כולל התאמה למלבנים באתר, אביזרי קביעה, זיגוג כנדרש, כל הפרזול 

וכו'.  ,ידיות בהלהצפויים ופסי הגנה, גילוון, מחזירי שמן וג'נרל מסטרקי מפתח )מסטר קיי( כנדרש, מנעול רב

כמו כן המחיר  .ובמפרטים ובפרטים בתוכניותוהנגרות מפורט ברשימת המסגרות כולל כל ההכל קומפלט 

 .כולל התאמת פתחים קיימים לביצוע אלמנטי נגרות ומסגרות חדשים לרבות סיתות, התאמות וכו'

 

 כל האמור במפרט זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 06.15
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 מתקני תברואה, כיבוי וגזים רפואיים - 07פרק 

 

 כללי

 וספרינקלרים. מכרז זה מטפל במערכות אינסטלציה
 קומות(. 2שיפוץ מבנה קיים במתחם בי"ס לאחיות )במסגרת 

 העבודה כוללת:

 מים קרים, חמים וכיבוי אש.רשתות  -

 מערכות שופכין ודלוחין. -

 כלים סניטריים ורפואיים. -

 מערכות ביוב. -

 מערכת ספרינקלרים. -

 תאור העבודה 15.01

 כללי

 העבודה המתוארת נעשית בתוך שטח ביה"ח ובצמוד למבנים קיימים ומערכות קיימות שימשיכו לתפקד במהלך העבודות.
 הבניה חת מראש בחשבון הוא הצורך להימנע מהפרעות לפעילות השגרתית של המרכז הן בשטחתנאי יסודי של העבודה ושעל הקבלן לק

 עצמה והן בשטח ביה"ח הכללי. 
 לאור הנ"ל, הקבלן נדרש לתאם את העבודות העלולות להפריע לכל גורם שהוא עם הפיקוח ונציגי ביה"ח.

 בשעות או בימים מוגדרים שפגיעתם במהלך החיים של המבנה יהיה מודגש בזאת כי הקבלן יידרש מפעם לפעם לביצוע פעולות מסוימות 
 מינימלי.

 תנאי מפורש לעבודה זו הוא שהקבלן יגלה הבנה וישתף פעולה וכי מגבלות אלו לא תהיינה עילה לתוספת מחיר או זמן ביצוע.
 על כך את אישורם.אלא אם דיווח על כך למפקח ולנציג ביה"ח וקיבל  ניתוק מערכת כלשהיא,הקבלן ימנע מכל 

 כן ימנע הקבלן מכל פירוק מתקנים ומערכות קיימות ללא אישור. -כמו
 בכל מקרה שיבוצע פירוק, ניתוק וכדומה הדבר יבוצע לאחר שתאם, קיבל אישור וכן הכיר והבין את אופן פעולת המערכת בה הוא מטפל כך 

 שהוא משוכנע שלא תגרם פגיעה כל שהיא למתקן/מערכת קיימת.
 

 פירוק כולל בין היתר את הפעולות הבאות:ה

 ניתוק מצרכנים, ניתוק חשמל וסגירת ברזים ראשיים. -

 חיתוך זהיר של הצנרת )ובידודה(, הוצאתה וסילוקה מהשטח לאתר שפיכת פסולת מאושר. -

 סגירת קצוות צנרת במידת הצורך, ביצוע מעקפים זמניים/סופיים כך שיאפשר תפקוד צרכנים אחרים. -

 רכות הקיימות והמתוכננותתאור המע

 מים קרים וחמים

 ח. חוזרים( קיימת בגשר צנרת תמוד למבנה, אשר הקבלן יידרש להתחבר אליה. -מערכת המים הקרים מתחברת לתשתית מים )קרים, חמים ו
 מערכת המים חמים מסוחררת בכל שטחי המבנה להבטחת אספקת מים חמים מיידית לכל הצרכנים באמצעות משאבה חדשה.

 שופכין, ביוב ותיעול

 כמפורט בתוכניות.למבנה  מודהביוב הפרוייקט החדש יסולק עד חיבור לתשתית קיימת צ
 במסגרת הביצוע, הקבלן ינסר באופן מבוקר את ריצפת אזור השירותים לביצוע צנרת חדשה. 

 ספרינקלרים

 קיימת של בית החולים. תחובר לתשתית ספרינקלרים ראשיתאספקת מערכת הספרינקלרים המתוכננת במבנה 

 הנחיות לביצוע העבודה

אדם מקצועי מיומן, באמצעים ושיטות חדישים, תוך שימוש בחומרים חדשים באיכות -הקבלן יבצע את עבודתו לפי מיטב כללי המקצוע, באמצעות כוח
תאם לתקנים ישראליים ומפרטי מכון מעולה. העבודה תבוצע בכפיפות לכל החוקים, הצווים התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות ובה

 התקנים הנוגעים לעבודה זו. 
המפרט, הרשויות  הקבלן יהיה אחראי ויבצע את חשבונו את כל הבדיקות הדרושות לאימות התאמת עבודתו והחומרים הכרוכים בה, לדרישות

 והתקנים וכן כל בדיקה הנדרשת מכוח חוק או תקנה תקפים כל שהם. 
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 ידו בהתאם לסעיף האחריות שלהלן.-תיהן משחררות את הקבלן מאחריותו לטיב עבודותיו ואיכות הפריטים המותקנים עלאין הבדיקות ותוצאו

 המפרט הטכני

 מהווה הנחיה מחייבת לגבי סוגי החומרים, האביזרים והציוד המיועדים לשימוש בפרויקט. הקבלן חייב בקבלת אישור לכל חומר ופריט 
 תואם הפריט במדויק את ההגדרה שבמפרט. המיועדים לשימוש, גם אם 

 הקבלן יגיש לאישור, בשלשה עותקים, רשימות חומרים מפורטות, מפרטים מדויקים, קטעי קטלוג וכד'. אלמנטים ו/או פעולות מסוימות 
 יאושרו על בסיס הכנת דוגמה באתר. 

 שווי ערך לנדרש במפרט. אישור או דחייה של פריט חליפי הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים ופריטים חליפיים אשר לפי שקול דעתו הם 
 כלשהו יהיו נתונים בלעדית לשקול דעתו של המפקח.

 תכניות השרברבות

 מהוות הנחיה בסיסית מחייבת לגבי צורתן הפיסית של המערכות השונות בפרויקט. העבודה תבוצע בהתאם לתכניות אלו לאחר שאושרו 
 ף, יידרש  הקבלן להכין תכניות בצוע מפורטות לחלקי עבודה מסוימים כגון חדרי מכונות, אלמנטים שיש להם לבצוע ע"י נציג המזמין. בנוס

 נגיעה למלאכות אחרות, מקרים בהם נושא המידות הפיסיות היינו בעל חשיבות מיוחדת ועבודות המיועדות לבצוע ע"י אחרים לטובת 
 יבות באישור כאמור לחומרים ופריטים לעיל.עבודתו של קבלן עבודה זו. תכניות בצוע כנ"ל חי

 הגנה על הציוד והכנסתו למבנה

 במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד פגיעות אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה 
 ידי הקבלן ללא כל -ות אמצעי ההגנה, הנזק יתוקן עלידי גורמים אחרים. במידה שיגרם נזק כלשהו למר-ידי הקבלן ועל-המבוצעים על

 ידי הקבלן בעטיפת ברזנט להגנה בפני חדירת לכלוך לתוכו כתוצאה מבניה, טיח -תשלום מצד המזמין. הציוד המוכנס לחדרי המכונות יוגן על
 וכו'. פתחים בצינורות יאטמו למשך מהלך ההתקנה.

 ג י ש ה

  –ידו, כגון: מסננים, שסתומים, לוחות בקרה וכו' -טיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים עלעל הקבלן להרכיב את המתקן כך שיב
  לשם טיפול, אחזקה ותיקונים. בכל מקרה אשר מבנה הבניין והגמר הפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי הציוד יודיע הקבלן על כך ליועץ

 ויים מהותיים ללא אישור מוקדם מהמפקח.ולמפקח בטרם יתקין את הציוד. לא יעשה הקבלן שינ

 הגנה בפני חלודה

 מנת לוודא שכל חלקי המתקן יהיו מוגנים באופן יעיל בפני חלודה. לשם כך יפריד -הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על
 רטיבות יהיו מגולוונים.הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין מתכות שונות. כל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם 

 ניקיון

 על הקבלן לנקות באופן יסודי את כל עבודתו, לשביעות רצונם של היועץ והמפקח לפני מסירת המתקן. כל חלקי הציוד, האביזרים, הצנרת 
 ינוקו לחלוטין מלכלוך, שמן וכל חומר זר אחר, הן מבפנים והן מבחוץ. -וכו' 

 סילוק שיירים ולכלוך

 לוק שיירים ונפל ממקום העבודה תוך מהלך עבודתו ועם סיום העבודה ישאיר את המקום נקי לחלוטין.הקבלן ידאג לסי

 שימוש זמני בציוד

 ציוד אשר יהווה חלק קבוע במתקן לא יופעל בזמן בדיקתו הראשונית ללא אישור המפקח. על הקבלן לדאוג שכל המסננים הן במערכות 
 מלכלוך בעת מסירת המתקן. על הקבלן להשתמש בתקופת הניסויים של המתקן במערכות סינון המים והן במערכות הגז יהיו חופשיים 

 זמניות שתוחלפנה עם סיום הבדיקות, למערכות נקיות וסופיות.

 צ ב י ע ה

 קבלן המערכות, ינוקו ויצבעו ע"י  -כל המשטחים למיניהם כולל: ברזל, אלומיניום, אלמנטי קונסטרוקציה, תמיכות, מתלים, פחי פלדה וכו' 
 כמתואר להלן:

 :הכנת שטח

 ברזל ופלדה בלתי מגולוונת:

 ידי ריסוס חול -מ"מ, פרופילי קונסטרוקציה, צינורות וכו'  ינוקו היטב על -1.5אלמנטים עשויים פחי פלדה בעובי של פחות מ

(SAND BLASTING .) 

 אלומיניום, פלדה מגולוונת ונחושת:

 פנטין מינרלי, אלמנטים מפלדה מגולוונת יצבעו ב"ווש פרימר" או צבע יסוד מאושר למגולוון.ינוקו היטב משמנים באמצעות טר
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 :צביעה

 צביעת צנרת:

 צינורות פלדה מכל הסוגים המותקנים סמויים במילוי מתחת לרצפות או בחריצים בקירות יצבעו בשתי שכבות לכה ביטומנית. 
 דדים יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד, כגון מיניום ובשתי שכבות צבע עליון. צינורות פלדה בלתי מגולוונים גלויים ובלתי מבו

 צינורות מגולוונים גלויים ובלתי מבודדים יצבעו בשכבת צבע  יסוד כאמור בסעיף הכנת השטח ושתי שכבות צבע גמר עליון.
 צינורות מבודדים יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד לפני בידודם.  

 קה ופוליאתילן יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד "איתן" וצבע גמר עליון.צינורות פי.וי.סי., יצי
 הצבעים יהיו מתוצרת "טמבור" או שווה ערך מאושר.

 עם גמר העבודה יתוקנו כל הפגמים אשר נגרמו כתוצאה מהובלה ובמשך מהלך העבודה בצבע מתאים, ויצבעו מחדש כל חלקי 
 המתכת הנ"ל בשכבה מתאימה של צבע גמר מאושר.

 גוון כל הצבעים העליונים יהיו לפי החלטת ואישור המפקח וסטנדרט ביה"ח וכלולים במחיר הצנרת.

 (.L-70במידה ולא תהיה הנחיה מפורשת מביה"ח לגוון, יהיה הגוון בהתאם להנחיות משרד הבריאות )

 אספקת חומרים וציוד

 יש בדעתועל הקבלן להמציא למפקח וליועץ דגמים מכל החומרים והאביזרים בהם  .א
להשתמש לביצוע העבודה, ולקבל עליהם אישור המפקח בכתב. הדגמים המאושרים יישארו במשרדו של המפקח עד לסיום העבודה 

 ולא ישולם לקבלן שום פיצוי עבור הוצאות פירוק עבודות בהן השתמשו בחומרים לא מאושרים.

 הכמויות, טעוניםכל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת מתקנים בהתאם למפרט ולרשימת  .ב
אישור היועץ והמפקח לפני הזמנתם אצל אחרים, או לפני מסירתם לביצוע בבתי המלאכה של הקבלן, גם אם הם תואמים מפורשות 

 את הנדרש. לפני מתן האישור, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן או מספק הציוד תכניות, הסברים ותיאורים טכניים.

 ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר יכולים היועץ והמפקח יאשרו הזמנת .ג
כן עליהם להוכיח כי ציוד -להוכיח שהנם בעלי ידע וניסיון בייצור ציוד ואביזרים מגודל זה ומגודל דומה הדרוש במתקן הנ"ל. כמו

ש שרות תקופתי, המזמין שנים לפחות. לגבי ציוד הדור 3ידיהם נמצא בפעולה לשביעות רצון המשתמשים בו במשך -דומה שיוצר על
ייתן עדיפות ליצרנים בעלי שם מוכר הנותנים שרות יעיל ומהיר. להזמנת ציוד ואביזרים תוצרת חו"ל תינתן עדיפות ליצרנים או 
לספקים שלגביהם קיימים בארץ סוכנים המחזיקים מלאי של חלקי חילוף ולציוד הדורש שרות, לכאלו המחזיקים בארץ ארגון 

יאושר ציוד כל שהוא של ספק או יצרן שלא נתן שירות טוב בעבר ללקוחותיו. האישור להזמנת ציוד יינתן ע"י היועץ  שרות יעיל. לא
 גבי העתק הזמנת הציוד שאליה יצורפו כל המסמכים הטכניים לקביעת סוג הציוד, טיב הציוד ותנאי האחריות.-והמפקח על

 סטים 3רן או הספק למסור למפקח התנאים הטכניים להזמנת הציוד יכללו התחייבות היצ .ד
של הוראות הרכבה, אחזקה ואחזקה מונעת, על כל התכניות והפרוספקטים של הציוד ואביזרי העזר וכן רשימת חלקי חלוף 

 מומלצים להחזיק במלאי. 
אישור את כל הדוקומנטציה הנ"ל של הציוד ימסור הקבלן למפקח לפני הרכבת הציוד במקום, והדבר יירשם ביומן. אין ב

המפקח/יועץ לציוד כל שהוא משום הסרת אחריותו של הקבלן לטיב הציוד ופעולתו התקינה והמושלמת, ובמידה ויתברר במשך 
תקופת האחריות כי הציוד פגום ואינו עומד בדרישות, הוא יוחלף מיידית ע"י הקבלן ללא כל זכות ערעור, וללא תוספת כספית כל 

 שהיא.

 תוכניות

 תכניות לאישור

 קבלן ימסור ליועץ ולמפקח תכניות של העמדת ציוד, תכניות לקונסולים ואמצעי חיזוק, פרטי בסיסים ותליות, תכניות יצור של ה
 ציוד המיוצר עבור הפרוייקט, חתכים במקומות מסובכים ובעייתיים. 

 יעשה בשלשה העתקים וללא תשלום התכניות יעשו על חשבון הקבלן ובקנ"מ עליו יוחלט בין היועץ ו/או המפקח לקבלן. כל הנ"ל 
 כל שהוא.

 (As Madeעדכון תכניות )

 מערכות תכניות ושרטוטים מושלמות ומעודכנות של  5עם סיום העבודה ולפני מסירתה הסופית למזמין, על הקבלן למסור למזמין 
 עליה כל שינוי שיבוצע תוך  העבודה כפי שבוצעה למעשה. לצורך זה ישמור לעצמו הקבלן באתר מערכת תכניות אחת אשר יסמן

 כדי העבודה.
 ידי -, שיבוצע עלאו גרסה מתקדמת יותר  2000בנוסף יספק הקבלן שרטוט ממוחשב של התוכניות ע"ג דיסקט בתוכנת אוטוקד 

 מודד מוסמך מטעם הקבלן.

 תליות ותמיכות צנרת

  התאם להוראות היצרן. יעשה שימוש בתמיכות תוצרתמרחקי וצורת תמיכת הצנרת תהייה כמפורט במפרט הטכני, בפרטים בתכניות וב

"ROCO 05" הכוללות חובק דגםA  07למים קרים וחמים וחובק דגםA  .לצנרת גזים 

 לחילופין מאושרות מקוריים, שלות, ברגים וכדומה(.  )לרבות אביזרי לוואי 20Fמהלכי צנרת משותפת יתמכו כנ"ל לרבות מוביל משותף דגם 

 .HYDRA או   MVPROתוצרתתמיכות שוות ערך 
 סוג התלייה יהיה בהתאם לסוג המערכת או הצינור הנתמך וכמפורט במפרט. במידה ויהיה צורך תהיה התמיכה )כגון לצנרת פלסטית( 

 תמיכה רצופה. נקודות קבע, מחברי התפשטות, תליות גמישות וכדומה יותקנו לפי סוג המערכת הצנרת הנדונה.
 היו מגולוונים, לרבות בידוד מקורי להפרדה בין התמיכה לצינור.כל התמיכות והאביזרים י
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 שילוט וסימון

 הקבלן יספק ויתקין שלטים ברורים עבור כל אביזרי הציוד הראשיים, כגון מרכזיות,  שסתומים,  צנרת וכו'.   
שכבות "סנדוויץ", בעל צבע רקע בהיר אשר יבחר לפי דוגמאות  3ל מ"מ לפחות או ע"ג שלט עשוי חומר פלסטי בע 0.8השלטים יהיו ע"ג פח בעובי                 

מטר לפחות. כל  5שתוגשנה ע"י הקבלן לאישור היועץ. אותיות השלט תודפסנה בשחור ע"י שבלונות ותהיינה בגודל הניתן לקריאה ברורה ממרחק 
 יים של היחידה. ישא את שם היחידה ואת מספרה כפי שהיא מופיעה בסכמות ושאר הפרטים העיקרישלט 

 יסומנו ע"י תגי מתכת חתומים. -כל האביזרים כגון שסתומים, ברזים   וכו' 
 גבי אביזרים גלויים ובנוסף על גבי התקרה האקוסטית במקומות בהם הברזים בחלל התקרה ובאופן שניתן יהיה לאתר -הסימון יבוצע על

 את המיקום המדויק של האביזר. 
 גז הזורם בה ואת כיוון הזרימה \ר ומאושר ע"י היועץ ו/או המזמין כך שניתן יהיה לדעת את יעודה, סוג הנוזלכל הצנרת תסומן באופן ברו

 וקביעת המפקח.  L-70ונוהל בה. הסימון יהיה באמצעות צביעת הצנרת לכל אורכה ולרבות מדבקות סימון בהתאם  לסטנדרט ביה"ח 
 וד.מחיר הסימון כלול במחיר הצנרת, האביזר או הצי

 אחריות

 ידו, לתקופה של שנתיים מיום קבלת -הקבלן יהיה אחראי באופן מלא לטיב עבודתו ולאיכות הפריטים והחומרים המסופקים על
 ע"י המזמין. במשך תקופת האחריות ייתן הקבלן שרות מלא למתקניו וכן יתקן ו/או יחליף כל פריט פגום, ללא דיחוי, על חשבונו,  המתקנים

 זקים שיגרמו ע"י פריט פגום כלשהו. תעודות אחריות של ספקים ו/או יצרנים אשר תקפן לא פג עם סיום תקופת האחריות של כולל תיקון נ
 הקבלן, תוסבנה על שם המזמין.

 ויסות, מבחני פעולה והרצה

 ותים הנדרשים ע"י יצרני הציוד עם סיום הקמת המתקן ולפני קבלתו ע"י היועץ ו/או המזמין, חייב הקבלן לבצע את כל מבחני הפעולה והויס
 וע"י המפרט הזה וכל כיוון, ויסות ובדיקה נוספת אשר עלולה להידרש ע"י היועץ ו/או המזמין במשך העבודה. 

 הקבלן יבצע את כל המבחנים הנוספים שידרשו ע"י מוסדות מוסמכים כגון מכון התקנים, משרד העבודה, משרד הבריאות, חברת החשמל 
 וכו'. 

 יזרי הבטיחות והאזעקה וכל מערכות הביקורת האוטומטית יבדקו לפעולה תקינה. לאחר שהקבלן יסיים את כל המבחנים והויסותים כל אב
 לשביעות רצונו, הוא יערוך מבחן כללי סופי של המערכת בו יבדקו כל המתקנים בתנאי הפעולה המפורטים במפרט זה. הקבלן יערוך בעת 

 ומסודרים של זרם המנועים בהנעה ובפעולה שוטפת, כמויות וטמפרטורת מי הצריכה, וכל יתר האינפורמציה מבחן זה רישומים מפורטים 
 הדרושה לשם הוכחת קיום דרישות מפרט זה. לא תתקבלנה לאישור כל תוצאות או רישומים אשר נערכו במכשירים או שיטות אשר לא 

 קיבלו את אישורו המוקדם של היועץ ו/או המזמין. 
 לן צריך לספק את כל מכשירי המדידה הדרושים לעריכת המבחנים הנ"ל. המכשירים בהם נערכים המבחנים חייבים להיות מדויקים. הקב

 כאשר יידרש לכך יצטרך הקבלן לספק תעודות כיול למכשירים הנ"ל ממוסדות מאושרים לכך לפני המבחנים, תוך עריכת המבחנים או 
 אחריהם. 

 ותים וכיוון המתקן למצב התקין לשביעות רצונו של הקבלן, יגיש הקבלן ליועץ ו/או למזמין דו"ח מסכם. עם גמר הבדיקות, הויס
 רישום תוצאות כל המבחנים יימסר למשרד היועץ בשני העתקים. 

 יגו המוסמך. לאחר מכן יקבע תאריך מוסכם ע"י הקבלן והיועץ ו/או המזמין בו יערך מבחן ביקורת בנוכחות היועץ ו/או המזמין או נצ
 יום. תוך פרק זמן זה על הקבלן  -30לאחר מסירת המתקן ליועץ ו/או למזמין, על הקבלן להריץ את המתקן במשך פרק זמן של לא פחות מ

 להדריך את המזמין או נציגיו בכל הנוגע להפעלתו ולאחזקתו של המתקן.

 ה ד ר כ ה

של  זקה תקינה של המתקן. תקופת הדרכהלמפעיל המתקן מטעם המזמין את כל הנדרש להפעלה ואח לפני מסירת המתקן ידריך ויורה הקבלן                
 שבועיים לפחות תובטח לאחר גמר העבודה והפעלת המתקן. תקופת ההדרכה לא תהיה בזמן הפעלת המתקן לצורכי ויסות 

 ידי בעל מקצוע מסוג מעולה.-אלא לאחריה. תקופת ההדרכה תהיה רצופה ועל

 הסבר לתפעול ואחזקהתיקי 

 לפני מסירת המתקן יכין וימסור הקבלן למזמין שלשה תיקים המכילים, כל אחד, חומר להסבר מלא לתפעול ואחזקה של המתקן על כל חלקיו. 
 :כל תיק יכיל את החומר הבא כשהוא מודפס ומכורך

 יצרן תיאור המתקן, כולל הוראות הפעלה ואחזקה. הוראות טיפול מונע כפי שנדרש ע"י .א
 הציוד. טיפולים תקופתיים וכו'.

 קטלוגים של הציוד. .ב

 מערכת תכניות מעודכנות וממוחשבות של המתקן הכוללת דיסקט והעתקות. .ג

 מערכת תכניות עבודה מאושרות של המתקן. .ד

 מערכת דיאגרמות של המערכת. .ה

 .טבלת סימון של אביזרי הפיקוד והביטחון עם ציון הכיוון של כל אחד מהאביזרים הנ"ל .ו

 טבלת סימון של אביזרי המדידה עם ציון הוראה של כל אחד מהאביזרים. .ז

 העתק מכתב מטעם נציג המזמין המאשר כי ניתנה לו הדרכה מלאה בקשר לתפעול .ח

 ואחזקת המתקן, וכל האינפורמציה המופיעה בתיק וזו אשר נמסרה בע"פ, ברורה ונהירה לו.

 כל אישור נוסף שיידרש במהלך ביצוע העבודה. .ט
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 לת המתקן ואחריותקב

עם גמר העבודות הכרוכות בהתקנת המערכות ,יחל הקבלן בהפעלה ניסיונית של המתקן. על מועד התחלת פעולת הבדיקה וההפעלה הניסיונית 
 יודיע הקבלן בכתב ליועץ, למפקח ולמזמין.

 קבלת המתקן תעשה:

 רק לאחר מסירת תיקי הסבר לתפעול ולאחזקה. .א

 מותו וזאת למרות שהופעלו בינתיים חלקים בודדים לשירותרק לאחר הפעלת המתקן בשל .ב
המזמין. אין הקבלן רשאי לסרב להפעלת חלקים של המתקן לפני הפעלה סופית, במידה שיידרש לכך ולפני התחלת תקופת 

 האחריות.

אל כן יסב את כל תעודות האחריות מהיצרנים -הקבלן יהיה אחראי למערכות למשך שנתיים מיום המסירה, כמו .ג
 המזמין ויעביר לו אותם בתום תקופת האחריות.

 כמויות ומחירים

 רשימת כמויות

למפרט זה מצורפת רשימת כמויות המהווה חלק בלתי נפרד ממנו. הכמויות שברשימה נערכו באומדן בלבד, לפי תכניות השרברבות, ואינן 
 מיועדות לקביעת מחיר אחד, סופי וכולל, לעבודה בשלמותה.

 מחירי יחידה

מחירי היחידה שירשמו לכל סעיף יהוו מחיר מלא וכולל לאותו סעיף במצבו הסופי לפי כוונת מסמכי החוזה. המחיר יכלול  .א
כל אלמנט הדרוש להשלמת העבודה במסגרת אותו סעיף, אף אם לא פורט פריט משני זה או אחר במפורש, כל עוד הוא 

חיר היחידה יכלול גם את חלקו היחסי של הפריט הנדון כרוך הגיונית בהשלמת העבודה במסגרת הסעיף העיקרי. מ
בהוצאות הכלליות הכרוכות בעמידה בכל תנאי מסמכי החוזה וכל אלמנט אחר בעל ערך כספי העשוי להיות כרוך 

 בהשלמת הנדרש.

לו  מחירי היחידה יכללו כל מס החל על הפריט או העבודה במסגרת אותו סעיף, למעט מס ערך מוסף. כל פטור ממסים .ב
 עשוי המזמין להיות זכאי, היינו מענינו הבלעדי של המזמין ואין לכך כל השלכה על מחירי היחידה.

 שינויים

המזמין רשאי לשנות את הכמות בסעיף כלשהו ברשימת הכמויות, ואף לבטל סעיפים לחלוטין, מבלי שדבר זה יהווה  .א
 הקשורים בו.עילה לשנוי במחירי היחידה של אותו סעיף ו/או סעיפים אחרים 

שנויים אשר עלולים לחול במערכות השונות תוך כדי מהלך העבודה, לא יהוו עילה לשנוי מחירי יחידה או תביעות  .ב
במצבה החדש וכל עוד לא בוצעה העבודה או  לחריגים, כל עוד "מכסים" סעיפי רשימת הכמויות, בהגדרתם, את העבודה

 חלק ממנה בפועל במתכונתה הקודמת.

ו אלמנטים חדשים אשר יתווספו לעבודה במהלכה ואשר לא הוגדרו ברשימת הכמויות, יבוצעו אך ורק לפי שנויים ו/א .ג
ראה לעיל( מאת נציג המזמין. לצורך קביעת מחירו של אלמנט שאינו מוגדר ברשימת -הוראה בכתב )הוראת שנוי

של האלמנט ו/או הפעולה שבנדון. המחיר הכמויות )מחיר חריג( יגיש הקבלן לאישור ניתוח מחיר מפורט )חומר ועבודה( 
 הסופי יהיה בהתאם לאישור נציג המזמין.

 אספקה והרכבה

כל הפריטים הרשומים ברשימת הכמויות מיועדים לאספקה והרכבה ע"י הקבלן, אלא אם נאמר אחרת במפורש. המחירים לפריטים  .א
פריטי עזר הנדרשים להבאת הפריט הנדון למצב פעולה  אלה יכללו רכישה, הובלה, אחסנה, מיקום, התקנה, חבור וכל פעולה או

 תקין ובטוח, כולל כל הוצאה ישירה ועקיפה הכרוכה בבצוע באופן מושלם, רווח קבלני וכד'.

פריטים המסומנים במפורש כ"אספקה בלבד", מכוונים לאספקה ע"י הקבלן עד למחסנו שבאתר הבנייה. מחיר "אספקה" יכלול  .ב
 הוצאות ישירות ועקיפות הכרוכות בפעולות אלה ורווח קבלני על פעולות אלה בלבד. רכישה, הובלה, אחסנה,

פריטים המסומנים במפורש כ"הרכבה בלבד", מכוונים להתקנה והרכבה מושלמת ע"י הקבלן )כשהאספקה עד למחסנו של הקבלן  .ג
 מבוצעת ע"י אחרים או נמדדת כסעיף נפרד ברשימת הכמויות(. 

ת כל הטפול בפריט ממחסן הקבלן באתר ועד להבאת הפריט למצב פעולה תקין ובטוח, על כל ההוצאות מחיר "הרכבה" יכלול א .ד
 הכרוכות בכך והרווח הקבלני על פעולות אלה )בלבד(.

המזמין רשאי לספק בעצמו פריטים מסוימים כראות עיניו ולבצע בכך בעצמו סעיף של "אספקה בלבד". כן רשאי המזמין  (1
ם מבלי שהדבר ישמש עילה לשנוי מחיר ההרכבה כל עוד אין שנוי מהותי בעבודת ההרכבה עצמה או לספק פריטים חליפיי

 בפריטי הלוואי הכרוכים בהרכבה.

 מודגש בזאת כי המילה "בלבד" חייבת להיות מצורפת כאשר הכוונה הנה לפעולה חלקית. (2

 במחיר הצנרת או הציוד כלולים: (3

 בסיסים לצנרת ולציוד. -

 כל סוג שהוא וכמפורט במפרט ובפרטים בתכניות.תמיכות ותליות מ -

 צביעות/ציפויים/סימונים. -

 תכניות עדות, תכניות ביצוע, שילוט, תיקי מסירה והוראות אחזקה, הפעלה, ויסותים ואחריות. -

 כלולים במחירי הצנרת. BSTאו  MCTאביזרי איטום מממ"ים  -
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 מפתח יחידות המדידה 

 ת ברשימת הכמויות יהיה כדלהלן:מפתח יחידות המדידה כפי שהן מופיעו

 מדידת אורך, במטרים, סימול מ"א

 המדידה מיועדת לצנרת, בידוד, חפירות וכד'. המדידה תבוצע על גבי העבודה הגמורה ללא התחשבות בפחת.

 ספירת יחידות, סימול יח'

 א. מיון זה הנו לפי סוג, גודל וכו', מיועד לספחים, שסתומים וכד'.
 במחיר היחידה, פריטי עזר להתקנה כגון אוגנים, רקורדים וכד'.כל יחידה תכלול, 

 סימול מכלל/קומפלט -פריטים מורכבים, מתקנים ומערכות  -מכללים 

 א. ההגדרה מכוונת: למקבץ פריטים המשתלב למתקן או מערכת אינטגרלית אחת.

 למתקן או מערכת שלמים המסופקים כמכלל; -

 ערכת המשרתת פריט עקרי כלשהו.למקבץ אביזרים או מכשירים המהווה מ -
 ב. וההרכבה לאלמנט אחד שלם ומוכן לתפעול.

 תכולת יחידות מדידה

 יחידות המדידה לצנרת כוללות ספחים, אלא אם הוגדר במפורש אחרת, אחודות, אוגנים, תליות ותמיכות בכל הקטרים. .א

 יחידות המדידה לשסתומים ואביזרים כוללות את כל אמצעי החבור. .ב

 בספירה נפרדת. -עומק נמדד מתחתית הצינור הנמוך; מכסים  -מדידה לתאי בקורת יחידות ה .ג

 ציפויי מגן וצביעה מכל סוג נכללים במחיר הפריט הנזקק לטפול זה. .ד

 שילוט וסימון הצנרת והאביזרים נכלל במחיר היחידה. .ה

 עבודות רג'י

היינו ממועד התחלת העבודה במקום מסוים ועד השלמתה. מחיר המדידה של העבודות היומיות )רג'י( תהיה בהתאם לשעות העבודה נטו, ד
היחידה בסעיפי עבודות רג'י כולל את כל ההוצאות הנוספות כמו הנהלת העבודה, כלים וחומרים שחורים, הוצאות סוציאליות, ניהול, 

 רווח הקבלן וכו'. עבודות הרג'י ישולמו לקבלן אך ורק בהתאם לחתימה ואשור המפקח.

 מיוחד מפרט טכני

 צנרת

 סוגי הצינורות, הספחים ואופן ההתקנה יהיו בהתאם לרשימות הסיווג להלן. המחיר יקבע .א
 לפי סוג הצינור ואופן ההתקנה, ולא בהכרח לפי היעוד אותו רשאי המזמין לשנות.

 כל הצינורות יהיו חדשים, נקיים, מאיכות ראשונה וחופשיים מכל פגם ולקוי. הצינורות .ב

רים, לפי התוואי שבתכניות, ובמקביל לקווים הכלליים של הפרויקט, אלא אם נדרש אחרת במפורש. הנחת יונחו בקווים יש
הצינורות, תמיכתם וחיבוריהם יבוצעו באופן שימנע העברת רעידות, יאפשר תנועת התפשטות תרמית, ישמור על שיפוע רציף ואחיד 

 הרשתות.היכן שנדרש, ימנע שקיעת צינורות ויאפשר אוורור וניקוז 

 תמיכת צנרת

 כל מתלי הצנרת יהיו כמפורט בסעיפי המוקדמות של המפרט וכמתואר בפרטים.
 צינור.ל מתלהההתליות יסופקו עם אטם גומי מחורץ למניעת החלקה והעברת רעש ולהפרדה בין 

 בידוד.מתלים לצנרת חמה מבודדת יכללו תושבת כפולה להתקנת אוכף עץ או אלמנט קשיח אחר למניעת פגיעה ב
 

 :צנרת תיתמך באופן הבא
 סביב צירו, החובק את הצינור ומעוגן בבסיסו ליסוד בטון. הנחה אופקית שלא במילוי או בקירות: לפי המרחקים בטבלה בתמך חופשי לתנועה

 
 מרחקי תמיכות צנרת

 מרחק תמיכה מ' עד קוטר )"( מקוטר )"( סוג צנרת

 2.4 1-1/4 3/4 פלדה

 1-1/2 2-1/2 3 

 3 3-1/2 3.6 

 4 6 4.2 

PVC0.75  16-25 ט/גברי 

 32  0.90 
 40-50  1.00 
 63  1.20 
 75  1.30 

 לצנרת שפכים יש להוסיף חיזוק ע"י תליה קבועה בכל מקום בו קיים מחבר. *
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 בכל מקרה של מהלכי צנרת מעורבים ייתמכו הצינורות לפי מרחק התמיכה הקצר ביותר הנדרש. .א

 גון יהיה ליסוד בטון.יביקה לפי המרחקים בטבלה. העהנחה אופקית: ח .ב

 הנחיות כלליות

 איכות הספחים וסוגם יהיו זהים לפחות לאיכות הצנרת באותה רשת. יש להימנע לחלוטין .א
מעירוב חומרים )בעקר מתכות(, אלא אם נדרש הדבר במפורש. יש להשתמש בספחים מוכנים מראש המיוצרים ע"י יצרן מוכר. 

 באתר תורשה רק במקרים חריגים, באשור מראש של המפקח.הכנת ספחים 

 חדירות דרך חלקי מבנה תבוצענה באמצעות שרוולים או פתחים מוכנים מראש. השרוולים .ב
יהיו מפלדה )צינורות(, מצופים מראש )לפני ההתקנה( מבפנים ומבחוץ בפרוזין + מיניום סינתטי + צבע שמן סופי )או צפוי בטומני 

ס"מ מכל צד של אלמנט הבנייה במצבו הסופי  -2קעית(. הצפויים יבוצעו בשתי שכבות כל אחד. השרוולים יבלטו כקר -בהתקנה תת
ס"מ  2)כולל צפוי האלמנט כגון טיח(. פתחים מוכנים מראש יוכנו באלמנט הבנייה בזמן ביצועו. הפתחים יצוידו במסגרות עץ בעובי 

 מ(.ס" 2ובאורך זהה לשרוולים )כולל ההבלטה של 

 חדירות דרך קירות חוץ של מבנים ו/או דרך קירות ממקי"ם יצוידו באטימה משוכללת נגד .ג

(. התקנת איטומים אלו יעשו לפי 03-5278029.)ספק אל.בי.אל בע"מ טל. LINK-SEAL חדירת מים ורטיבות, ע"י אוטמים דוגמת
הצינור המתוכננת וכן שרשרת אטימה. במקרה ולא  הנחיות היצרן ויכללו שרוול מעבר עם אוגן מקורי של היצרן מותאם למידת

 הוכן שרוול מעבר ביציקה יבוצע קידוח ממוכן בבטון המותקן ביציקת הקיר לפי הנחיות יצרן האטם ללא תוספת מחיר.

 רשתות הצנרת תכלולנה צפויים וצביעה לפי ההגדרות ברשימות הסיווג, ולפי גוון התואם  .ד
מחיר, כולל צפויים חרושתיים או מבוצעים באתר וכולל תיקון צפויים במקומות שנפגעו בעת  זה הנהוג בביה"ח כיום ללא תוספת

 ההתקנה. צפויים מבוצעים באתר יבוצעו בשתי שכבות אלא אם נדרש אחרת במפורש.

 כל רשתות הצנרת תחויבנה בבדיקות לחץ במצב מותקן. צנרת אספקות תעמוד בבדיקה  .ה
 מטר עמוד מים למשך שעה אחת. 3שעות. צנרת שפכים ונקזים תעמוד בבדיקה בלחץ של  48 מלחץ העבודה למשך 1.5לחץ של פי 

 תעשה בדיקת ריתוכים 10%במידה ובדיקות הלחץ של צנרת מרותכת יראה הבדל של מעל  .ו
 ע"ח הקבלן ע"י צלום רנטגן של כל חבור וחבור.

 אביזרי צנרת

רוק חלקי או מלא כנדרש של האביזר ללא גרימת הפרעה לרשתות, לצורך אביזרי צנרת )שסתומים וכד'( יותקנו בצורה שתאפשר פי .א
טפול, החלפת חלקים ו/או החלפה מלאה של האביזר. למטרה זו ישמשו בהתאם למקרה, רקורדים קוניים כבדים, טבעות נחושת, 

 חצאי רקורדים, אוגנים ואוגנים נגדיים, ספחים מאוגנים וכו'.

ות הסיווג להלן, וחיבוריהם יתאימו לחבורי הצנרת הרשומים ברשימות הצנרת. האביזרים אביזרי הצנרת יהיו בהתאם לרשימ .ב
 יותאמו לתפקידי הרשתות אותן הם משרתים, ויכללו סימון הכולל נתונים אלה על גוף האביזר.

 בכל הקטרים.חוזרים יותקנו בין שני אוגנים -חבורי אביזרים יבוצעו )למעט מקרים בהם נדרש אחרת במפורש( בהברגה. אל .ג

 שטיפת קוים מים ושופכין

מנת להוציא -לאחר סיום העבודה ולפני הפעלת המתקנים ולפני התחברויות למערכות קיימות, יבצע הקבלן שטיפת קוים. השטיפה תעשה על
 שיירי לכלוך מהמערכת. השטיפה תעשה בתוך הצינורות בלבד וכל השסתומים והאביזרים יעקפו.

 ים:השטיפה תעשה בשלשה שלב

 שטיפה ראשונה במי רשת רגילים. השטיפה תעשה באמצעות משאבת סחרור זמנית לצורך .א
 שעות. 8הנ"ל אשר תופעל למשך 

 מ"ק מי מלוי. 1גרם סודיום פוספט לכל  50שטיפה שנייה תהיה שטיפה עם תוספת של  .ב

נוסף מיכל פתוח אשר יותקן בנקודה לצורך מלוי המים עבור השטיפות עם תוספות הכימיקלים יספק הקבלן ויתקין ללא תשלום 
הגבוהה ביותר במערכת. המילוי יעשה דרך מיכל זה בלבד תוך שמירה קפדנית על מנון הכימיקלים. לפני משאבת הסחרור יותקן 

שעות. במשך זמן  6 -מ"מ ובקוטר כקוטר הקו הראשי. הפעלת משאבת הסחרור תהיה למשך כ 3מסנן מים זמני עם רשת סינון של 
 ורק המסנן ויישטף מכל פסולת ולכלוך עד לקבלת מערכת נקייה לחלוטין. לאחר גמר השטיפות יפורק המסנן.זה יפ

 שעות. 4שטיפה נוספת במי רשת רגילים תוך הפעלת משאבות הסחרור של הבניין. השטיפה תעשה משך  -שטיפה שלישית  .ג

ללא תשלום נוסף מעקפים ומעברים עוקפים לצורך סחרור  בקצוות כל הקווים בין בבניין עצמו ובן בהכנות לעתיד יתקין הקבלן .ד
המים בין צינורות האספקה לחזרה. המעברים יהיו תמיד בקוטר הצינור ולא קטנים ממנו. בגמר השטיפה יפורקו המעקפים, המסנן 

 והמשאבה הזמנית ע"י הקבלן ויעמדו לרשותו.

 PPM 50אספקת מי שתייה. המערכת תמולא בתמיסה המכילה  לאחר סיום פעולות שטיפת הקווים יבצע הקבלן חיטוי מערכות  .ה
שעות, לאחר מכן יוצאו המים ותבוצע שטיפה חוזרת של המערכת. את מכלי האגירה למי שתייה יש למרוח  6כלורין פעיל למשך 

 כלורין ולהשאירה במשך שעתיים לפני הדחתה ושטיפתה מחדש. PPM 200 מבפנים בתמיסה המכילה
 פה והחיטוי המתוארות לעיל, לרבות תוספת הכימיקלים, מיכל מלוי, מעברים עוקפים, מסנן זמני, משאבה זמנית, כל עבודות השטי

 במחירי הצנרת ולא תשולם עבורם שום תוספת. כלוליםניקוי המסננים וכל הנדרש 
 השטיפה תבוצע על ידי חברה מאושרת ובעלת ידע וניסיון בכך.

 ן יספק אישור ממעבדה מוסמכת ומאושרת ע"י משרד הבריאות לטיב המים.בתום ביצוע השטיפה והחיטוי הקבל

 בדוד תרמי

 צנרת מים החמים, תבודד לכל אורכה. .א

 התקנת בדוד תבוצע רק לאחר בדיקת המערכת המיועדת ואישור תקינותה. לא תבוצע .ב
 בו רטיבות, יפסל לשימוש.התקנת בדוד בתנאי רטיבות מכל סוג שהוא. כל חמר בדוד, מותקן או שאינו מותקן, שנגעה 
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 סוגי הבידוד המפורטים להלן אינם מחייבים אוטומטית לגבי היעוד הסופי. הגורם הקובע .ג

 הנו סוג הבידוד והמזמין רשאי להחליף יעוד ללא השלכה על זמנים ו/או מחירים. כל זאת נכון גם לגבי עטיפות בדוד.

 יטריונים של רשויות הכיבוי.הבידוד יהיה בעל עמידות נגד אש וחום ויעמוד בכל הקר .ד

 סווג בדוד

  "מ"מ עובי דופן או צינור שרשורי להגנה הכלול במחיר הצינור. 4צנרת מים קרים  בקירות בלוקים יעטפו בקליפות "ענביד 

 צנרת מים חמים לצריכה  

עובי  1היה לצנרת עד קוטר ""טרמובונד". עובי הבידוד י הצנרת תבודד בקליפות "ענביד" "וידופלקס" מודבק לצינור בדבק מסוג
 מ"מ.  25עובי בידוד  3ד ")כולל( ע 1"-מ"מ. לצנרת מ 13בידוד 

 בידוד אביזרי צנרת

 אך קטעי הבידוד יהיו גזורים ומותאמים  בידוד אביזרים כגון אוגנים, שסתומים וכו' יעשה בדומה לאמור לגבי בידוד הצנרת,
 לאביזר המבודד. 

 המפרט המתייחס לצנרת זו. הבידוד במתלים  ים לא יבודדו, אלא אם צוין במפורש אחרת בסעיףמשאבות וכן כל האביזרים החמ
 ידי משקל הצינור.-נמעך על יהיה מחומר בידוד קשיח אשר אינו

 הגנת הבידוד

 מצוין בסעיף הקודם. כל הצינורות והאביזרים הגלויים יוגנו לאחר בידודם באחד הציפויים כמפורט להלן. סוג הציפוי ואופן התקנתו יהיה כ
 לאחר גמר הבידוד יהיה הצינור חופשי מהמתלה וניתן יהיה לפרק את המתלה מבלי לפגוע בציפוי שעל הבידוד.

 עטיפת סרט פלסטי

 .30%מ"מ בחפיפה של  0.1בידוד "ענביד" לצנרת סמויה בקירות, ילופף בסרט פלסטי מתאים, בגוון מאושר, בעובי מזערי של 
 ה בהתאם לקביעת אנשי ביה"ח.גוון הציפוי יהי

 עטיפת פח

 בגוון שיקבע מ"מ. הפח יצבע בצבע גמר סופי  0.4חרושתית בלבן בעובי  ייעטף בפח מגולוון צבוע בחדר אנרגיהכל בידוד הצנרת גלויה 
 ע"י אנשי ביה"ח.

 משחת "סיליפס" 

  זה( ומשיחתו במשחת "סיליפס" בשתי שכבות ובעוביבידוד צינורות העוברים גלויים מחוץ לבנין יוגן ע"י עטיפתו בארג מלמלה )ג
 שיכסה לחלוטין את הארג. הציפוי יוחלק עד לקבלת שכבה אחידה וחלקה. לאחר ההחלקה יצבע בצבע גמר מאושר. מתאים

 אש במבנה-צנרת מים חמים וקרים וכיבוי

 יבוצעו בהברגה. מעל קוטר זה ע"י  2יבורים עד קוטר "ח .A-120-ASTM לפי 40וכולל, תהיה מגולוונת סקדיול  4הצנרת הראשית עד קוטר "
 " לצנרת מגולוונת. את הריתוכים יש לצבוע לאחר הריתוך בצבע עשיר אבץ.6ריתוך תוך שימוש באלקטרודות "זיקה 

 תהיה צנרת פלדה לריתוך כמפורט בסעיף צנרת מים קרים וכיבוי אש חיצונית. 4צנרת מעל קוטר "
 וזהים לסוג הצינור ולא יאושרו חדירות, "רוכבים" וכד'...הספחים יהיו חרושתיים 

 צנרת מים קרים וכיבוי אש חיצונית

עם ציפוי פנימי מלט קלואידלי שבוצע בתהליך צנטריפוגלי במפעל בכפיפות  5/32, עובי דופן "530הצנרת תהיה צנרת פלדה לריתוך לפי ת"י 
 לדרישות התקן. 

" של חברת GAL - APC"אתילן רב שכבתית בצפיפות גבוהה בשיטת השיחול מקורית במפעל כדוגמת הצנרת תהיה עם עטיפה חיצונית פולי
 "אברות" או שווה ערך מאושר לצנרת חיצונית.

 הנחת הקו, ריתוכו ותיקוני הציפוי ייעשו עפ"י הוראות היצרן ויחויבו בבדיקת שטח של היצרן ותעודת בדיקה מאושרת לביצוע.
 ים מוכנים מראש וזהים לסוג הצינור והציפוי הפנימי והחיצוני.הספחים יבוצעו מאביזר

 לא ישולם בנפרד עבור הספחים כמפורט לעיל ומחירם כולל את עבודת החיתוך, הריתוך, תיקון הציפויים וכלול במחיר הצינורות, אלא אם 
 נאמר במפורש אחרת.

 אופן ביצוע הקווים החיצוניים:
 באופן שלא יפריעו למהלך התקין של העבודה למעבר מכונות כלי רכב וכו'. הצינורות יפוזרו בקרקע על התעלה

 במקומות בהם קיים חשש לכניסת חול, אדמה, בוץ, לכלוך, או גופים אחרים זרים לתוך צינורות המפוזרים לאורך התוואי, יהיה על הקבלן 
 ס"מ לפחות מהקרקע. 20של למנוע זאת על ידי סתימת קצות הצינורות על ידי הנחתם על שקי חול בגובה 

 לא יפוזרו הצינורות באותו צד של התעלה בו נערמה האדמה החפורה ממנה, אלא בצידה השני. רק במקרים יוצאים מן הכלל ייתן המהנדס 
 הוראה לפזר הצינורות בצד ערמות האדמה.

 לא יחסמו או יפריעו את המעבר בדרכים אלו.במקומות בהם חוצה תוואי הקו בדרכים קיימות, ידאג לכך הקבלן שהצינורות המפוזרים 
 ריתוך הצינורות כל הריתוכים יבוצעו ביד לפי שיטת הריתוך של קשת מתכתית מוגנת. כל הדרישות הנוגעות לטיב הריתוכים תחולנה במידה 

 מדו במבחן רתכים.שווה על ריתך בסיבוב ועל ריתוך במצב קבוע. כל הריתוכים יבוצעו אך ורק על ידי רתכים מוסמכים אשר יע
 אין להשתמש במכונת ריתוך עם שתי יציאות. כל רתך יעבוד במכונת ריתוך נפרדת. 

 הקבלן ימציא צילומים לבדיקת ריתוכים בנקודות מדגמיות כפי שיידרש ע"י המפקח. צילומים אלו יבוצעו ע"י מעבדה מאושרת וללא כל 
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 תשלום נוסף.

 נקודת סימון לצנרת בשטח:

 מטר  1ס"מ ובולט  X 40 X 40 40בתוך תושבת בטון  2צנרת מים בשטח תותקן נקודת סימון הכוללת צינור פלדה מגולבן " בכל תפנית של
 מעל האדמה וצבוע בצבע זהה לסימון הקיים או כפי שייקבע המפקח וכן סתימתו בפקק בקצהו.

 הרכבת קו והנחתו לצנרת בשטח

 ו ברציפות, כשהצינורות מונחים על תמיכות מתאימות בצד התעלה או אדנים חיבורי ריתוך וציפוי הריתוכים בביטומן ייעש
 הגושרים את התעלה והחלקים של הקו שכבר רותכו ויורדו ברציפות בזה אחר זה ויונחו על תחתיתה.

 לפני הורדת הצינורות ייבדק הציפוי הביטומני ויתוקנו כל הפגמים בו.
 של אביזרים, מחברים מכניים וכיו"ב ובמקומות בהם אן המצב הטופוגרפי או  רציפות הריתוך וההורדה תופסק רק במקומות

 תנאים אחרים מאפשרים עבודה רצופה כמפורט לעיל.
 אטמ'. 18כל הקטע של הקו המוכן ולפני כיסוי המחברים ייבדק בדיקה הידראולית בלחץ של 

 בדיקת לחץ בביהח"ר וכי הקבלן ימציא תעודה בדיקת הלחץ מטרתה לבדוק את המחברים, מתוך הנחה כי הצינורות עברו 
 המאשרת את בדיקת הלחץ של הצינורות.

 לפני בדיקת הלחץ והכנסת המים לקו, יש לדאוג שהבטון של גושי העיגון והתושבות עברו תקופת אשפרה והתחזקות. 
 אטמ' מבלי  18הבדיקה של  גנם בצורה שיעמדו בלחץואת הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגור בעוגנים אטומים ולע

 להיפתח בעת הכנסת הלחץ לקו. יש להגיש למפקח את פרטי העיגון לאישור. 
 מילוי הקו במים ייעשה באיטיות, כדי לאפשר יציאת האוויר הכלוא ולמנוע תופעות הלם. לאחר המילוי יעמוד הקו מלא במים 

 דרגה עד ללחץ הבדיקה הנדרש. לחץ הבדיקה יוחזק בקו שעות לפחות. לאחר תקופה זו, יש להעלות את הלחץ בה 24במשך 
 במשך הזמן הנדרש ע"י המפקח כדי לאפשר בדיקת הקטע לכל אורכו על ידו. המפקח יאשר את הקו אם בשעת הבדיקה לא 

 תהיה שום נזילה או הזעה בין הצינורות ובין המחברים.
 ל ידי המפקח ולחזור על הבדיקה עד שהקו יימצא במצב תקין אם יימצאו ליקויים, על הקבלן לעשות את התיקונים הנדרשים ע

 לשביעות רצונו המלאה של המפקח. התיקונים והבדיקות הנוספים יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורם כל תשלום נוסף.
 רים. אם תעשה הבדיקה בקטעים, יש לעשות בגמר העבודה בדיקה נוספת כנ"ל, עבור המערכת בשלמותה כולל כל האביז

 על הקבלן לספק את כל הציוד והכלים הדרושים לכם העברת הצינורות והנחתם והוצאה לפועל של חיבורים והבדיקה 
 ההידראולית, לרבות עוגנים ואטמים לסגירת קצות הצינורות ומשאבות מנומטרים ליצירת הלחץ ומדידתו. 

 ות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות.לא ישולם בנפרד עבור בדיקת הלחץ וההוצאות עבורה תחשבנה ככלול

 חיתוך וביטול קו מים קיים

 במקומות הנדרשים לפי תוכנית, הקבלן יבטל קו מים קיים באמצעות חיתוכו והרכבת אוגן ואוגן עיוור בצמוד לשינוי כיוון הקו 
 הקיים.

 וניקוז מזגנים צנרת דלוחין שופכין וגשם

 
 8075ולפי  499"גבריט" שוויץ מקורית לפי ת"י  HDPEכל הבנין, צנרת שופכין בכל הבנין תהיה צנרת צנרת ניקוז מזגנים, צנרת דלוחין ב

DIN . 
 1יעטפו בשרוול של צמר זכוכית בעובי "טכני ובכל חלל שאינו חלל  אשפוזקולטנים העוברים במקומות רגישים כגון מסדרונות, חדרי 

מתוצרת  ISOLל היקף הצינור או לחילופין בעטיפה משתיקה הכוללת עופרת כגון ק"ג / מ"ק לפחות מודבק לכ 16ובמשקל מרחבי של 
 "גבריט" ובהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה. 

, ובכפוף להוראות ההתקנה המפורטות של היצרן ותחת 2חלק  349: התקנת המערכת תעשה לפי מפמ"כ HDPEהנחיות לביצוע צנרת 

ובעל תעודת הסמכה מאת נציגו המורשה  HDPEבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב פיקוח שרות השדה של היצרן. על הקבלן המ
 של יצרן הצנרת והאביזרים. 

 10, לרבות אחריות היצרן לתפקודה התקין של המערכת, לתקופה של 2חלק  349תהליך הייצור והרכבת המערכות יהיה כפוף למפמ"כ 
א את שם העבודה, מאת נציגו הרשמי של היצרן. חיבור הצנרת וספחי הצנרת תעשה שנים. על הקבלן המבצע להמציא כתב אחריות הנוש

במכונת ריתוך, עם ראשי ריתוך חשמליים, עם מחברי שקוע לרבות מחברי התפשטות או מחברי  WELDING BUTTבריתוך פנים 
 הברגה, הכל לפי דרישות התכנון המפורט. 

 ביובצינורות 

 לרבות ספחים. 884"  לפי ת"י SN – 8וי.סי. עם עובי דופן מתוגבר "צנרת הביוב בשטח תהיה צנרת פי.

 תאי בקרה 

 .658יהיו עגולים ויבוצעו לפי הוראות הל"ת ובהתאם לת"י לביוב תאי הביקורת 
 השוחות יבוצעו משוחות טרומיות משולבות בתחתיות של בטון עם פוליאתילן.

 ת התעלות, יציאה אחת ומספר כניסות אפשריות.גוף הבטון מונוליטי, כאשר חלק הפוליאתילן כולל א
 
 
 

  גנופלסט",כל הכניסות אטומות בבטון ומאפשרות חיבור על ידי שבירת כיסוי הבטון וקדיחה במקדח כוס. תחתיות אלו יהיו תוצרת "מ
 והביצוע יהיה בהתאם להנחיות היצרן. 
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 .חיבורי הצנרת לשוחות יבוצעו עם אטמים מקוריים של יצרן השוחות

 הקבלן יכין תוכנית להזמנת השוחות שתתבסס על תוכנית פיתוח ומדידה בשטח ויוודא כי חוליות השוחה והמכסה מתואמים לגבהי 
 הפיתוח.

  יעשה שימוש בשוחותורק במקרה כזה מאושר מראש( )מכיוון היציאה המוכן,  7%במידה וכיוון הכניסות הנדרש יהיה בזווית העולה על 
 עם עיבוד תחתית התא עפ"י התקן.צוקות באתר יקונבנציונאליות 

 
לרבות תחתיות מלבניות, חוליות מלבניות, תקרה ופתח , 40 -חרושתיים מבטון מזויין ב ס"מ( 100X100תאי בקרה למערכת התיעול יהיו מלבניים )

וגמת תוצרת "וולפמן" או ש"ע ס"מ וכן מחברי שוחה ואטמים ומדרגות מבוטנות כד 40ס"מ וקידוחים לחיבור צנרת בקוטר  60בקוטר 
 מאושר.

 הירידה. ס"מ לסירוגין להקלת 30ס"מ, יורכבו שלבי יצקת כל  100בכל תא שעומקו עולה על  .א

 מכסים לתאים יהיו כדלקמן: .ב

 טון. 5 – 103.3ב עם טבעת ומסגרת יציקה, ת"י  –מכסים טיפוס ב  –בשטחי גינון, אדמה וכדומה  -

 טון. – 103.2ת"י  –יצקת כבדים )למדרכה(  מכסי –בשבילים ומדרכות ובחניון  -

 טון. 25 – 103.1מכסי יצקת כבדים ת"י  –במקומות המיועדים למעבר כלי רכב כבד  -

 בינוניים או כבדים בהתאם למיקום )מכסים מיצקת(. –מכסי שבכה לתאי ניקוז  -

ל סוג המערכת )ביוב, ניקוז, ידי ספק מורשה ויכללו כיתוב ש-כל מכסי התאים )הפקקים והמסגרות להם( ייוצרו על -
 מים וכד'(.

עיבוד קרקעית של תאי הביקורת במידה והינם קונבנציונאליים, יעשה לפי דרישות הל"ת וע"י מילוי הקרקעית בבטון רזה ועיבוד פני  .ג
 .1:4מקוטר הצינור. שיפוע הדפנות  75%, בגובה של 1:1הבטון בטיח צמנט 

 כמתואר: 1205 קוטר התא וקוטר הפתח יהיה בהתאם לת"י .ד

 ס"מ. 50קוטר פתח  –ס"מ  60קוטר פנימי  –ס"מ  75עד עומק  (1

 ס"מ. 50קוטר פתח  –ס"מ  80קוטר פנימי  –ס"מ  125עד עומק  (2

 ס"מ. 60קוטר פתח  –ס"מ  100קוטר פנימי  –ס"מ  250עד עומק  (3

 ס"מ. 60קוטר פתח  –ס"מ  125קוטר פנימי  –ס"מ  250מעל עומק  (4

 כללי לכל סוגי הצנרת

 בכל הצנורות יבוצעו צילומי רנטגן לבדיקת תקינות העבודה. תנאי לתשלום יהוו צילומים תקינים ותוכנית שתוצא לאחר מדידה של מודד 
 גבי תוכנית תכנון לווידוי התאמת הביצוע לתכנון. על הקבלן לקחת בחשבון כי בגין המדידה והוצאת -האתר של מפלסי הצנרת ותועלה על

 ידי מודד האתר מטעם מזמין העבודה תהיה ע"ח הקבלן.-וצע עלהתוכנית עדות שתב

 כלים סניטריים ואביזרי עזר לכלים סניטריים

בכוונת המזמין להתקין אך אינה מחייבת ש רשימת הכלים הסניטריים המצורפת למפרט זה באה לפרט באופן כללי את סוג הכלים .א
 לגבי הסוג המצוין הרשום.

 איכות מעולה ומסומנים בתור שכאלה ע"י היצרן )סוג(.כל האלמנטים המסופקים יהיו ב .ב

 כל כלי החרס יהיו לבנים, כולל כלים מפרספקס/ פיברגלס. .ג

כרום. כל החדירות לקיר, שיש, משטח אלחלד או רהוט כל שהוא יכוסו -כל חלקי המתכת החשופים יהיו מפליז עם צפוי ניקל .ד
 ברוזטות מפליז מצופה כרום ניקל.

מ"מ עובי דופן.  1.5)כמפורט בתכניות( מבריק ומלוטש,  304או   316נו לפי הפרטים בתכניות, מפלדת אלחלד אלמנטים מאלחלד יב .ה

מ"מ(. מידות מדויקות יקבעו רק לאחר מדידה של הנגרות במקום. הקערות תצופנה  15Øכל הפינות יהיו מעוגלות ומעובדות )
מנת לשמור על איכות -ים. כל האלמנט יצופה בשכבה אלסטומרית עלמנת למנוע רעש מ-בחלקן החיצוני ע"י שכבת "איזופון" על

 המוצר מבחינה מכנית עד למועד השימוש. לכל כלי יוגש שרטוט עבודה מפורט שיאושר ע"י המפקח, המתכנן והאדריכל.

כפי שמתחייב מן פריטים מיצור מקומי יישאו תו תקן של מכון התקנים הישראלי, פריטים מיובאים יצוידו באשור מכון התקנים  .ו
 התקנים שבתוקף.

 רשימות הסיווג )להלן( לכלים וארמטורות מפרטות את  הדרישות הספציפיות וההגדרה המפורטת של כל פריט. .ז

 מרכזי הכלים יהיו עפ"י הנחיות האדריכל.  .ח

 כבוי אש

"שטורץ". לגליל  1" שימושי-מ', עם מזנק רב 30גליל מתכת עליו כרוך צינור לחץ מגומי משוריין באורך  -תוף כבוי  .א
המתכת תנועה אופקית סביב ציר אנכי בנוסף לתנועה הסיבובית לשחרור צינור הגומי. חבור ההזנה לתוף יהיה חבור 

 גמיש ולפניו יותקן שסתום סגירה כדורי.

 ברז זווית עם חצי מצמודת "שטורץ" נושא תו תקן. - 2ברז שריפה "   .ב

, שני  FM – 200ק"ג  6מטף ב' בתוספת  -בסעיפים א' ו , כמתואר 2פה "תוף כבוי וברז שרי -עמדת כבוי כוללת    .ג
מחד, ומותאם למזנק מאידך(, מזנק נוסף.  2מ' כולל מצמודות "שטורץ" )" 15ובאורך  2צינורות מאריג ניילון בקוטר "

 ס"מ. 90X130X30הכל בארון פח צבוע בצבע אדום ומסומן בשלט זוהר דוגמת "לומיאור" ובמידות 

 הפריטים תואמים לתקנים הישראליים, ולדרישות רשויות הכבוי. כל  .ד
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 כללי-אש אוטומטית עם מתזים-כיבוי מערכת

(AUTOMATIC SPRINKLERS SYSTEMS) 

 הקבלן

 (  על כל חלקיה ואביזריה.  המערכת תבוצע לפי sprinklersאש בעזרת מתזים )-הקבלן יספק, יתקין ויחבר מערכת מושלמת לכיבוי

 .  המערכת תהיה מסוג רטוב  1596ותקן ישראלי   NFPA - 13תכניות, הנחיות רשויות הכיבוי ומהנדס הבטיחות וכן לפי תקן המפרטים, ה

(Wet pipe system.) 

 ולבצע את כל הנדרש עד הבאת אישורם  להתקנה בלבד –הקבלן מחויב במסגרת עבודתו וללא תשלום נוסף, להזמין בדיקת מכון התקנים 
 המערכת. בכתב לביצוע

 המערכת

, הנחיות המתכנן ויועץ NFPA - המערכת תותקן בכל שטחי המבנה ולפי התכניות ותתאים לרמת הסיכון בכל אזור ואזור בהתאם לתקן
 הבטיחות.

 LIGHTת: ודרגת הסיכון לקומ

 כללי

 ראשי הספרינקלר

 הפתיחה. וכן טמפ' UL -ו FM ראשי הספרינקלר יהיו חדשים ויישאו עליהם אישור מוטבע של

דגם הספרינקלרים באזורים השונים יהיה בהתאם למפורט בהמשך. בכל מקרה יתאימו הדגמים בתכונות )קוטר  -
 - 13 -נחיר, מקדם ספיקה וכדומה(, בשטח ההגנה ובטמפ' הפתיחה לרמת הסיכון באזור ההתקנה כמפורט ב

NFPA  4, 3פרקים. 

 - 13 -ספרינקלרים לפי המפורט ב 24ות רזרבית של עם המתקן המושלם יספק הקבלן ארגז פח מקורי עם כמ -

NFPA  וכן מפתח מיוחד להתקנתם. 2-2.8סעיף 

 צנרת

 .1-1/4מגולבן לצנרת מעל קוטר " 10וסקדיול  1-1/4מגולבן לצנרת עד קוטר " 40צנרת למערכות הספרינקלרים תהיה פלדה סקדיול 
 חרושתית תלת שכבתית בשיחול.לרבות עטיפה  40צנרת באדמה תהיה צנרת מגולבנת סקדיול 

 :חיבורי  הצנרת יהיו כמתואר .א

או שווה  victaulicמתוצרת   groove joiningיעשו החיבורים ע"י מחברים מהירים מסוג  1-1/4“בקטרים מעל 

המחברים יכללו את כל הסוגים הנדרשים לחיבור בין צינורות ואביזרי הצנרת ויחוברו   ULערך מאושר נושאי אישור
 מאושרים בלבד. החיתוך והעיבוד יעשו אך ורק במכונה המיועדת לכך. ם ומשחת סיכהבאטמי

 בדיקת צנרת.ב
נפילת לחץ וקבלת אישור -שעות עד למצב של אי 24אטמוספירות למשך  13.8לאחר ההרכבה תיבדק הצנרת ואביזריה בלחץ 

 המפקח.

 שטיפת צנרת .ג

ובכל מקרה לא תקטן  NFPAוך בכמות ובמהירות מים הנדרשת ע"י  לאחר ההרכבה תישטף הצנרת באופן יסודי להוצאת כל הלכל
מטר/שנייה. הקבלן אחראי לחיבור המים לצורך השטיפה ולניקוזם אל מחוץ לאזור ההתקנה למערכות ניקוז  3 -מ

 הסביבה.

 תלית צנרת.ד

" או שווה ערך TOLCO. אביזרי התלייה יהיו כדוגמת תוצרת "NFPA -  13 -ב 2.6תליות הצנרת תתבצע עפ"י פרק 
 מאושר  ובכל מקרה יוגשו אביזרי התלייה לאישור המתכנן לפני הביצוע.

 :מרחקי התלייה המכסימליים המותרים יהיו כמתואר
 

 8 6 4 3 2-1/2 2 1-1/2 1-1/4 1  קוטר הקו             

  4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 3.6 3.6 צ. פלדה         
ס"מ. הסתעפות לספרינקלר באורך העולה  30יה משני צידי כל מחבר במרחק שלא יעלה על כן תמצא בנוסף לנ"ל תל-כמו
 ס"מ תיתמך. סוג התמיכה ימנע תנועת צנרת עקב הפעלת ספרינקלר. 40על 

 צביעת צנרת .ה
 הצנרת תהיה צבועה חרושתית במפעל מאושר בצבע בגוון אדום ורק תיקוני צבע לאחר ביצוע ההתקנה יאושרו.

 
 
 
 

  התקנהה פרטי .ו
 .NFPA - 13 -פרטי ההתקנה יבוצעו בהתאם לתכניות ובהתאמה  לדרישות המוצגות בתקנות 
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 :תעשה הקפדה יתרה על הפרטים הבאים

 לא לעלות על המרחק המכסימלי בין ספרינקלרים בהתאם לרמת הסיכון: -

 מ'.  3.5 -בינונית  -

 מ'.  4.5נמוכה  -

 (.4-7, 4-6 )פרק NFPA -מרחק ממכשול אנכי ואופקי בהתאם ל -

 .NFPA  - 13מ"מ מתקרה חלקה ולפי הנחיות  305-25מיקום הספרינקלר במרחק  -

 .NFPA - 13( ס"מ מהתקרה ולפי הנחיות 10-15מיקום ספרינקלר צידי במרחק ) -

 מ'. 1.8 -תוספת מכוונים במקרה שמרחק בין הספרינקלרים קטן מ -

 ושר לכל קצה צנרת בקומה גם אם לא מתואר בתוכניות.עם ברז מא 1צינור לבדיקת מערכת  התראה וניקוז בקוטר " -

 אישור המערכת והשלמת הביצוע

 הקבלן יקבל אישור להשלמת הביצוע רק לאחר שסיים:

 הבאת דו"ח בדיקת מכון התקנים מאושר וחתום ללא כל הערות לתיקון. .א

 החתמת טופס אישור בדיקות )רצ"ב( עבור כל רייזר במערכת. .ב
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 )לכל רייזר(  טופס לאישור בדיקות
 
 ( החברה המבצעת:_____________________1
 
 ( מהנדס אחראי מטעם החברה המבצעת_______________________2
  

 ( חתימת המהנדס__________________3
 
 ( תאור המערכת הנבדקת__________________________________4
 

 סוג הספרינקלרים:
 

 יצרן דגם ת יצורשנ קוטר נחיר מקדם ספיקה טמפ' פתיחה

      

      

      

      

      

 

 סוג צינור_____________________ (5
 

 סוג אביזרים___________________ (6
 

 שסתום אלחוזר / אזעקה: (7
 

 יצרן דגם מקסימום זמן נמדד עד התראה

   מכנית  חשמלית

   

   

 

 בדיקת לחץ: (8

 ___אטמ'(:   ____________ 13.6לחץ בדיקה )לפחות  -
 

 שעות(:   _______________ 2משך הבדיקה )לפחות  -
 

 אישור הפיקוח לביצוע הבדיקה: ________________ -
 

 :___________NFPA - 13אישור הפיקוח לביצוע שטיפת צנרת עפ"י הנחיות  (9
 

 נמסר תיק מסירה, הוראות הפעלה ותוכניות עדות כנדרש: _____________ (10
 

 הערות: (11
_____________________________________________________ 

 
_____________________________________________________ 

 

 מאשר קבלה סופית למערכת ותחילת תקופת אחריות: (12
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 אביזרי מערכת הספרינקלרים

 כללי

 .NFPAכמוגדר בתקני  UL  /FMכל האביזרים יהיו מאושרים 

 לא תקרותבחלל תקרה ושטחים לספרינקלר 

 .ORDINARYלרמת סיכון  1/2בקוטר "  UPRIGHTהספרינקלר יהיה מסוג

 בקומותתקרתי ספרינקלר 

 FM/UL, וכולל במחירו צינור גמיש מאושר ידי האדריכל-שקוע בתקרה בגוון שיבחר על  Q.R.RECCECEDספרינקלר מסוג
 להתאמתו לתקרה אקוסטית.

 מז"ח )מונע זרימה חוזרת( יותקן

 Yוכולל במחירו שני ברזי ניתוק  SS - 3000" דגם AMESערכת הספרינקלרים כמתואר בתוכניות ובסכמות, כדוגמת תוצרת "יותקן על מ
 &S.O .אינטגרלים 

 משאבות

 חמיםמשאבות סחרור מים 

בות מתוצרת מאיץ ומנוע מקורר אויר נפרדים. המשא -סבל"ד  1450"על הקו"  -נתוני המשאבות כרשום ברשימת הציוד. סוג המשאבות 

GOSSET&BELL  /ARMSTRONG /SALMSON או שווה ערך מאושר ומתאימות לטמפ' נוזל של עדC  º 120. 
 גוף, מאיץ ובית המשאבות עשויים ברונזה או נירוסטה ויעודיים למי צריכה.

 אוטומט. –מופסק  –פיקוד המשאבה יהיה כלול במחיר המשאבה ויפקד על המשאבה לפי בורר מצבים: ידנית 
 במצב אוטומט המשאבה תעבוד לפי שעון שבת יומי/שבועי הכלול בלוח החשמל.

 רשימת סווג צנרת

 הערות
 

 עודי סוג הצינור ספחים חבורים

צבע כאמור בסעיף 
 צביעה.

מגולוון ללא  40סקדיול  פלדה .2הברגה. מעל " 2עד "
 תפר.

צנרת מים קרים וחמים 
 אש במבנה.-וכיבוי

 ת שופכיןצנר HDPE HDPE בריתוך 

 צנרת דלוחין HDPE HDPE בריתוך 

 צינור ניקוז מזגנים כנ"ל כנ"ל כנ"ל 

 רשימת אביזרי צנרת

שסתומי 
 ויסות

 יעוד שסתומים מסננים חוזרים-אל

TOUR 
AGENTURER 

  STA-F 
STA,STA-D 

GESTRA DISCO 
RK /4441  כולל זוג

 אוגנים

KIM ARMSTRONG 
יציקת פלדה עם רשת 

 1/16אלחלד "

כדורי   2קוטר " עד
 "שגיב" מעבר מלא

"רפאל"  3מקוטר "

 B3Mפרפר דגם 

רשתות מים קרים 
 וחמים
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 רשימת אביזרי עזר לצנרת

  
 נתונים, אביזרי עזר, הערות

 
 פריט יצרן דגם

מ' + זרנוק מטיפוס  30צינור גומי עם בד 
 סילון עופל חבל חיבורו "שטורץ".

 אש-גלגלון כיבוי "להבות" 

ה פליז מתברג כולל מכס .1
 ומסגרת פליז ריבועית

 תוצרת "מ.פ.ה"

במקלחות כולל מכסה  .2
 רשת כרום ניקל.

קופסאות בקורת, מאספים, מחסומי  "חוליות" פוליפרופילן
 תופי ברצפת  הקומה.

 רשימת כלים סניטריים
  

 נתונים, אביזרי עזר, הערות
  

 פריט יצרן דגם

מת כולל מכסה דמוי פרסה עם צירי נירוסטה כדוג

. גוון S- 68740 - 8דגם     ARMITAGEתוצרת 
 לפי קביעת האדריכל.

 חרסה"" "381"אסטרה 
 

 אסלה תלויה 
 

 CONTOUR-21 כנ"ל.

75 CM 

IDEAL STANDARD""  אסלה רגילה בשרותי
 "נכים"

תמיכה ומעמד חרושתי לקיר גבס כדוגמת כולל 
לחיבור הכיור, סופפ וסיפון  "אורבונד" או ש"ע,

ממתכת מצופה כרום כדוגמת  1-1/4בקבוק "

VLEGA  .הכנה לניקוז מזגן + 

PORTMAN-21 
VARIANTS 

IDEAL STANDARD"" כיור רחצה רגיל 

 מזרמים  -רשימת ארמטורות 

 אביזרים אינטגרלים, הערות
 

 פריט יצרן דגם

וכן ביטון המעמד אביזרי חיבור לאסלה 
 .4עד למוצא צינור "

כולל  18547-דגם

 E 1000מזרם 
PRESTO מזרם לאסלה תלויהמעמד ו 

 

סוללה רגילה לכיור רחצה  "חמת" "אוורסט" כנ"ל
 רגיל / משטח

ברזי "ניל" מקוריים,  2מהמשטח כולל 
 מעדן זרימה ואמצעי חיבור.

B9931AA IDEAL STANDARD"" סוללה לכיור מטבח 
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 מפרט טכני לעבודות חשמל –  08פרק 

 לליכ 08.01

 פתיח 08.01.01

בית הספר  -המפרט להלן מתייחס לביצוע עבודות חשמל במסגרת שיפוץ מבנה קיים בבית החולים ברזילי  .1

 . 5הרחבת כיתות בביתן  –לאחיות. השיפוץ יבוצע בשני מוקדים 

אמה העבודה תבוצע בהתאם לחוקים, התקנות, ההוראות והמפרטים כמפורט להלן )בכל מקרה של סתירה או אי הת

 יפסק ע"פ שיקול דעת הנהלת הפרויקט ובהתאם לנוהל המחמיר (: בדרישות בין המסמכים

לציוד חשמלי, מוליכים,  םהמתייחסיהתקנים הישראלים העדכניים ותקנותיו העדכניות ,חוק החשמל  .א

 כבלים, צינורות למתקני חשמל ותקשורת.

 .מערכות גלוי אש  1220ת"י   .ב

 לתקשורת ,בהוצאת משרד הביטחון.  18לחשמל ו  08ם פרקיהמפרט הכללי הבין משרדי  .ג

 התכניות המצורפות כחלק בלתי נפרד למפרט זה.  .ד

 המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות  .ה

 

 הקף העבודה:  08.01.02

 העבודות הכלולות במכרז זה: .1

 . (230V\400)במתח נמוךתשתיות חלוקה ולוח חדש   .א

 . הארקותו אינסטלציה חשמלית לתאורה, כח , שקעים .ב

 . גופי תאורה .ג

 ובקרת כניסה. בטחוןתשתיות הכנה למערכות תקשורת , .ד

 וכריזת חרום גלוי אש .ה

 

 המזמין שומר לעצמו את הזכות: 

 לפצל את העבודה בין מספר קבלנים. ו/או  לקבלן רק חלק מהעבודות למסור .ו

 לספק חלק מהחומרים, גופי התאורה, המובילים הכבלים וכו'.  .ז

 את הכמויות מכל סוג וסוג. להקטין או להגדיל .ח

 לשנות את סוג הציוד המבוקש תוך בחינה מחודשת של מחירו. .ט

 לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות. ו/או  לבצע את העבודה בשלבים .י
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 שימוש של המזמין בזכויות כמפורט לעיל לא ישנה את מחירי היחידה המפורטים בהצעת הקבלן.

יתר העבודות באתר. ייתכן והעבודה תבוצע בשעות לילה או בשעות העבודה תבוצע בשלבים ובכפוף להתקדמות 

בלתי שגרתיות אחרות ומפוצלות. עבור עבודות בשלבים, בקטעים ובשעות לא שגרתיות לא תשולם תוספת 

 למחירי היחידה או כל פיצוי אחר.

 (:AS MADEתכניות עדות  ) 08.01.03

 כל השנויים שבוצעו לעומת התכנון המקורי.במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את  .1

 עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את מתקן כפי שבוצע )תכניות עדות(.

 .AUTOCAD –תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב 

 סטים ודיסקט מתכניות העדות שהכין. 3הקבלן ימסור למזמין 

 ).............(  בתאריך ......." של התכניות: "תכנית עדות. הוכנה ע"י הקבלן יציין בשדה הכותרת 

 מסירת תכניות העדות כפי שתואר לעיל היא תנאי לקבלת המתקן ואישורו.

 המתקן והוראות כלליות רתיאו 08.01.04

וכננות העבודה כוללת ביצוע מתקן חשמל לכיתות לימוד סטודנטים בשטח בית ספר לאחיות הקיים. הכיתות מת

 להקמה באזורים בהם היה שימוש אחר והוא מוסב לכיתות במסגרת השיפוץ.

תאורה והחלפת אביזרים קיימים. במבנה  –בנוסף מתוכנן שינוי אזור לובי הכניסה במבנה בית הספר הראשי 

 הזנה של המעגל .\הראשי לא תוחלף המערכת הקיימת למעט נקודת החיבור 

קירות \סמויה בתוך מחיצות ותקרות מונמכות ו/או בתוך בחציבות ברצפה תשתיות החשמל יבוצעו בהתקנה  .1

 קיימים .

 הכבלים יותקנו בתוך מגשי כבלים וצנרת קשורה  בחלל תקרה וירדו לנקודות בצנרת כפיפה .      

 האביזרים יותקנו בקופסאות שקועות בקירות.  

הבטון באמצעים מודולריים מתכוננים ,נמתחים  גופי תאורה יותקנו בעיקר בתקרות מונמכות ויחוזקו לתקרת  

 וקשיחים כמפורט בפרק גופי התאורה במסמך זה.

 עבודות תקשורת ומ.נ.מ  

 לנקודות תקשורת, בקרת כניסה וביטחון . הכנה בלבד העבודה כוללת ביצוע תשתיות 

 העבודה תבוצע בתיאום עם קבלן התקשורת והביטחון של בית החולים 

 יבוצעו בהתאם להנחיות יועץ ביטחון של בית החולים.תשתיות לביטחון 

 מערכת גילוי אש קיימת ומשולבת עם מערכת הכריזה של חברת אורד.  

עבור ביצוע המערכת הנ"ל הקבלן יקבל רווח קבלני בהתאם למוצע על ידו בהצעת המחיר בכתב הכמויות,   

  ובהתאם למחירון המצ"ב כחלק ממסמכי המכרז.

 נצנצים ורמקולים לכריזת חרום .\לאי עשן ,לחצני אזעקה ,צופריםהעבודה כוללת ג

חלק מהאביזרים יפורקו בתחילת השיפוץ ויישמרו  לשימוש חוזר בסידור החדש של החדרים . בנוסף יותקנו 

אביזרים חדשים בהתאם לתכנון . העבודה תבוצע ע"י קבלן גילוי אש שמתחזק את המערכת הקיימת בבית 

כל הציוד יחובר למערכת הקיימת והעבודה כוללת את כל הדרוש עד להפעלה מושלמת . תיאום  החולים )אורד( .

 באחריות קבלן החשמל .  -והזמנת העבודה אצל אורד 



75 
 בניין קיים:–קידוחים ומעברי כבלים   

הקבלן אחראי לביצוע כל הקידוחים ומעברי כבלים הדרושים לביצוע העבודה כולל קידוח קירות קיימים 

מצעים מכאניים מתאימים כגון קידוח יהלום . הקבלן יסמן את כל המקומות בהן נדרש מעברי כבלים ואת בא

גודל הפתח ויפה לקבלת אישור המפקח . לאחר קבלת  האישור הקבלן יזמין את חברת הקידוח לביצוע \סוג

 קדחים באופן שלא יפצע את הקירות הקיימים .

 תקרות בבניין קיים:\סיתות בקירות  

קירות בהתאם לצורך . הקבלן אחראי לחצוב בקירות עם מחרצת ,ולמלא \העבודה כוללת ביצוע סיתות בתקרות 

במלט +תיקון טיח לאחר התקנת הצנרת . הקבלן אחראי לנקות את אזור העבודה בסוף כל שלב ולא יותר מאשר 

ור חציבה ברצפת חדר ישיבות בסוף יום עבודה . סיתות בקירות כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד. עב

 ישולם ע"פ סעיף ספציפי בכתב הכמויות .

 עבודה בבניין קיים:  

פעיל בכל שעות היממה. באחריות הקבלן לתאם עם נציג המזמין כל פעולה כגון אזור העבודה תבוצע בתוך 

ת לא שגרתיות, ניתוק/ התקנות/ קידוחים/ פתיחת תקרות/ חפירות וכד'. ייתכן שחלק מהעבודות ייעשו בשעו

 הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.

חיבור למפסק שמור קיים, או לחילופין  -חיבור חשמל ללוח החדש יבוצע מלוח ראשי קיים של בית הספר לאחיות 

 הוספת מפסק במידה ואין מפסק שמור מתאים לגודל החיבור.

 

 תאומים אישורים ובדיקות:  08.01.06

 כללי .1

  על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה אפשרויות הביצוע במקום. .1.1

הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים בנוגע למכשולים קשיים בהתקנה וכד' ופוטר  .1.2

 בזה את נותן העבודה מכל תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך. 

ך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום העבודה ולמנוע בכל האמצעים העומדים על הקבלן לדאוג במש .1.3

 לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה מעבודתו. 

הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים כתוצאה מפעולותיו, מחדליו,  .1.4

על  ידי פועליו, שליחיו, באי כוחו או קבלני משנה או באי כוחם אשר להם עבודותיו, וציודו בין אם יבוצע על ידו 

 ימסר חלק כל שהוא מהעבודה. 

על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי בצוע העבודות כגון הרכבות  .1.5

ף הנובעת מחוסר תאום ו/או אי ,יציקות ,מחיצות, תקרות, טיח, צבע, רצוף, וכו' לא תוכר כל תביעה לתשלום נוס

 ידיעת מועד ביצוע של קבלן אחר. 

או כל מתקן \או תקשורת  ו\הקבלן יהיה אחראי לבצוע כל הפתחים, שרוולים, מעברים וכו' עבור קווי  החשמל ו .1.6

 אחר שבתחום טיפולו  .

 בדיקות: .2

מיד כל לקוי שהתגלה למתקן שהקים ויתקן   3סוג  עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקת מהנדס בודק .2.1

 :דו"ח הבודק יכלול  את הפרוט להלן בבדיקה עד לקבלתו הסופית של המתקן ע"י הבודק.

 שם, כתובת, גודל חיבור, מתכנן, מבצע, בודק. -פרטי המתקן   .א
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 הצהרת חשמלאי שהמתקן בוצע עפ"י חוק. .ב

צורת ההגנה תוצאות בדיקת מערכת הארקות התנגדות לולאת התקלה ורציפות הארקה והתאמתן ל .ג

 בפני חישמול.

 וכיול מפסק ראשי. התאמתו לחוק החשמל,תוצאות בדיקת לוח חשמל  .ד

 תוצאות מדידות של בידוד מוליכים והכבלים. .ה

 תוצאות בדיקה של מקורות אספקה חלופיים )אל פסק, גנראטור(. .ו

 מפסקים.וכבלים, צנרת, קופסאות, בתי תקע  :בדיקת שילוט .ז

 בודק.אישור לחיבור חשמל וחתימת ה .ח

 , יצרן הלוח והקבלן יחתמו על טופס הצהרה " 61439בדיקת לוח חשמל תכלול גם התאמה לתקן ישראלי ת"י  .2.2

 " . 61439התאמת לוח מתח נמוך לתקן ישראלי ת''י 

אחראי התקשורת של המזמין  ידאג הקבלן לקבל אשור  מתח נמוך מאוד ומחשבים ל ביצוע תשתיותהשלמת ב .2.3

 . לתשתיות שבוצעו

ויקבל אישורם למתקן גלוי  מכון התקנים למערכת שהכין יזמין הקבלן בדיקתמת מערכת גילוי וכיבוי אש השלב .2.4

 .אש שביצע

בדיקת בודק מוסמך אינה באה במקום בדיקה ע"י המתכנן ו/או המפקח ו/או נציג המזמין ואינה פוטרת את  .2.5

לאחר שאושרה הן ע"י הבודק והן ע"י תחשב כגמורה רק  הקבלן מבצוע כל התיקונים, שידרשו על ידם. העבודה

 .המתכנן והמזמין

 .עבודה בתוך קמפוס פעיל .3

, בסמוך למבנים קיימים אשר נמשכת בהם הפעילות השגרתית בקמפוס פעיל מודגש בזאת, שהעבודה מבוצעת  

ביצועה והשוטפת. על הקבלן לתאם מראש עם המפקח על כל עבודה הקשורה להתחברות למערכות קיימות,לפני 

ולקבל את הנחיותיו באשר לצורת העבודה ומועדיה, על מנת שלא לגרום להפרעות בפעילותם הרגילה של 

 המשתמשים במבנים. 

 באופן מיוחד יקפיד הקבלן על תיאום מועדי התחברות למערכות ההזנה כגון: חשמל, תקשורת ג"א, בקרה וכו'. 

מצעי הבטיחות הנדרשים, על מנת למנוע נזקי נפש ורכוש כן נדרש הקבלן להקפיד הקפדה יתרה על נקיטת כל א

 למבנים הקיימים, תכולתם והמשתמשים בהם הקבלן ישא באחריות מלאה לכל פגיעה כזו.

 :אחריות 08.01.07

נציגי המזמין  והן ע"י המתכנן \תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י הרשויות .1

וע ועד למסירה הקבלן אחראי על המערכות שהקים כולל ציוד "מתבלה" כגון סוללות והמפקח.  בכל מהלך הביצ

 וכד'. , דרייבריםלתאורת חרום, מצברים 

 חודש מתאריך המסירה האחרונה .  24תקופת האחריות היא  

 הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים וכבלים שסיפק. 

ועל חשבונו. תקופת האחריות לגבי  מידימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן כל חלק מהמתקן ש

 חודשים מיום ההחלפה.  24חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך  

 בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת האחריות.  איישהקבלן 
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 : םמיוחדים ותכולת המחירי אופני מדידה 08.01.08

 התחשבות עם תנאי הצעה:  .1

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים המוצגים בכל התנאים המפורטים במפרט ובתכניות. 

המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים גם את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם 

תחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי המסמכים, על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהו או אי ה

 הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.  מחיר

כמו כן רואים את הקבלן כאילו ביסס את הצעתו על סמך הנתונים של אזור העבודה הכלולה במסגרת חוזה זה. כל 

מור בפרקים המתאימים במפרטים הכללים בהוצאת ים המצוינים במסמך זה, באים להשלים האיהתנאים הכלל

 יחסים לאופני המדידה והמחירים. יהועדה הבין משרדית, המת

ואי והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, פרט לציוד ובכל סעיף "קומפלט" נכללים במחיר היחידה כל עבודות הל .2

 או חומרים שצוינו במפורש באותו סעיף שהם באספקת המזמין. 

בודות כוללים את ערך כל הייצור, האספקה, הובלה, התקנה, חיבור וכו' וגם את ההוצאות לצביעה , הע מחירי .3

בדיקות תיקונים, מבחני אטימות, שילוט, סימון, הכנת חישובים כמפורט ותכניות על סוגיהן, כולל תכניות בית 

 מלאכה, תכניות התקנה ותיאום וכן תכניות עדות. 

ם בכל המקרים ובכל התנאים. בין אם ילפרטים המתאימ םכמתייחסית להלן ייראו מחירי היחידה בכתב הכמויו .4

עבודות נעשות ברציפות ו/או בשלבים, באורכים ניכרים ו/או בקטעים קצרים, בכמויות גדולות ו/או בחתיכות 

 בודדות. 

וע, בצוע בכל שעות צוי בגין: פיצול העבודה, הפסקות או הפרעות לביצילא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד או פ .5

 היממה ובכל ימות השנה, שנויים בכמויות. 

 רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים         .6

 הבאים: 

כל הבדיקות לרבות: מכשירי בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת המתקנים, כולל גם בדיקות ע"י  .6.1

 נציגי מכון התקנים או הטכניון. 

 קנות עזר ואמצעים למיניהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת. הת .6.2

 הוי ושלטים לכל האביזרים, הלוחות , תיבות המעבר והסתעפות, סימון לכבלים. יסימון ז .6.3

 פיזור ציוד ואיסוף עודפים, סגירת מכסי תעלות תיבות מעבר ותיבות הסתעפות.  .6.4

 ו'. הרכבת החלקים וכיוון של המפסקים המרכזיות המגברים וכ .6.5

 ניים של הציוד המותקן. אכל החבורים החשמליים והמכ .6.6

 תיקוני צבע, אטימות וחיזוקים.  .6.7

הכמויות שבכתב הכמויות ניתנות באומדנה. הקבלן אחראי לקביעת הכמויות המדויקות של ציוד, אביזרים  .7

 מרים שידרשו לבצוע העבודה. ווח

שנפסלו. מחירי העבודה  םחומרישאריות או  נטו ללא כל תוספת עבור פחת, , מדד עם השלמתהיהעבודה ת .8

כגון: ברגים, שלות, מהדקים, כניסות כבל וכו' ולא  המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר

 ישולם עבורם בנפרד. 

ע"ב פרורטה ,כלומר היחס בין מחיר המחירון של הציוד  מחירי עבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה .9

ן לבין מחיר החוזה כפול מחיר המחירון של הציוד החריג לחילופין יחושבו עבודות חריגות ע"ב מחירון המתוכנ

 .   10%"דקל " בהנחה של 

על הקבלן מזמין . \ההחלטה אם לחשב את החריג ע"ב פרורטה או "דקל" נתונה לשיקול דעתו של  המפקח 

 מחירים מפורט לכל דרישת תשלום חריגה.  חניתולהגיש 
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 מדד לפי נקודות: יעבודה בעיקרה תה .10

הצנרת מחיר הנקודה כולל את חלקה בקו ההזנה מלוח החשמל וכן את קופסאות ההסתעפות והאביזר הסופי. 

גם חציבות וכסוי הצנרת בבטון )במידה וידרשו( כלולים במחיר הנקודה ולא תשולם  תהיה מסוג כבה מאליו. 

  עבורם כל תוספת.

כל האביזרים יהיו  ספר שקעים צמודים, יחושב רק הראשון כנקודה, היתר כתוספת.כל מקום בו מותקנים מב

עם מסגרות בגוון זהה  OFFICEעם תריס פנימי. המקבצים יהיו מתוצרת ניסקו   GEWISS SYSTEMמסוג 

 לאביזרים בקיר או כפי שייקבע במועד הביצוע.

.  צבע השקע יהיה ללא תוספת מחירר או אל פסק שקעים בגוון כחול או אדום יסופקו למעגלים עם גיבוי גנרטו

 מקורי מהיצרן , לא תתקבל צביעה מקומית. 

 קופסאות ומסגרות בהרכבים, בגוון לבחירת אדריכל. 

 הנקודות: רתיאו

או \ו לרבות מפסקי מאור מ"מ   20בצינור מריכף   N2XY 3X1.5כבל ע"י :  : נקודת מאור נקודת מאור .א

 . או עה"ט תחה"ט לחצנים

מ"מ מלוח החשמל ועד  20בצינור מריכף   4X1.5 N2XYע"י כבל : / פיקוד /בקרהנקודת לחצן תאורה .ב

. הסעיף 230V\24V\12Vהנקודה. סיום בלחצן תחה"ט או עה"ט עם נורית סימון במתח ע"פ סוג המערכת 

 עבור לחצן יחיד בודד או לחצן יחיד משולב בפנל הדלקות וכולל את החלק היחסי בתשתית .

  55בקופסא מ"מ. סיום  20בצינור מריכף  3X2.5 N2XY: ע"י כבל  חיבור למנוע חד פאזי )מסך /וילון(קודת נ .ג

 .תחה"ט 

 16Aמ"מ. סיום בשקע חד פאזי  20בצינור מריכף  3X2.5 N2XY: ע"י כבל  16Aחד פאזי  נקודת חיבור קיר  .ד

 אדום ללא תוספת תשלום. או גנראטור יהיו בצבע כחול או UPSתחה"ט או עה"ט, שקעים מגובי 

מתאם, כיסוי ומסגרת בהתקנה + תקשורת ל: קופסת שקעים  מודול 2 בלבד מקבץ תקשורתהכנה לנקודת  .ה

 כדלקמן: ההכנה כולל גם את קווי ההזנה וצנרת "ניסקו אופיס" תחה"ט דוגמת

חדר \שורתמתעלת תקמשיכה  ימ"מ  עם חוט 25בקוטר  שני צינורות מריכףע"י  לתקשורת אחודה הכנה  (1

בתאום עם קבלן התקשורת של תקשורת  יאביזרזוג  מתאם, מסגרת והכנה  הכנת. סיום בתקשורת 

 . הפרויקט

 מכסה דמה. (2

+ : קופסת שקעים לחשמל ותקשורת עם מחיצות קבועות  מודול 4נקודת מקבץ שקעי חשמל ותקשורת  .ו

 ההכנה ת קווי ההזנה וצנרתכולל גם א "ניסקו אופיס" מתאם, כיסוי ומסגרת בהתקנה תחה"ט דוגמת

 כדלקמן:

 לבן דגם "ישראלי" בצבע   16A יםחד פאזי שקעים 2 -מ"מ סיום ב 20 מריכף בצינור  3X2.5N2XYכבל (1

 בקופסה.  יםומשולב

חדר \מתעלת תקשורתמשיכה  ימ"מ  עם חוט 25בקוטר  שני צינורות מריכףע"י  לתקשורת אחודה הכנה  (2

בתאום עם קבלן התקשורת של תקשורת  יאביזרזוג  ת והכנה מתאם, מסגר הכנת. סיום בתקשורת 

 . הפרויקט

 מכסה דמה. (3
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+ : קופסת שקעים לחשמל ותקשורת עם מחיצות קבועות  מודול 8נקודת מקבץ שקעי חשמל ותקשורת  .ז

 ההכנה כולל גם את קווי ההזנה וצנרת "ניסקו אופיס" מתאם, כיסוי ומסגרת בהתקנה תחה"ט דוגמת

 כדלקמן:

 לבן דגם "ישראלי" בצבע   16A יםחד פאזי שקעים 6 -מ"מ סיום ב 20 מריכף בצינור  3X2.5N2XYכבל (1

 בקופסה.  יםומשולב

חדר \מתעלת תקשורתמשיכה  ימ"מ  עם חוט 25בקוטר  שני צינורות מריכףע"י  לתקשורת אחודה הכנה  (2

ן התקשורת של בתאום עם קבלתקשורת  יאביזרזוג  מתאם, מסגרת והכנה  הכנת. סיום בתקשורת 

 . הפרויקט

 מכסה דמה. (3

מ"מ עם חוט משיכה מריכוז תקשורת ועד   25 מריכף : ע"י צינור שלא במקבץ נקודת הכנה לתקשורת .ח

בתאום  מסגרת ומתאם לשקע תקשורתהכנת מודול להתקנה תחה"ט. כולל  3או  55לנקודה, סיום בקופסא 

 . עם קבלן התקשורת של הפרויקט

מ"מ עם חוט משיכה מריכוז   25 מריכף : ע"י צינור במקבץ או בקופסא נפרדת( טלויזיה )משולבנקודת  .ט

מסגרת ומתאם לשקע הכנת מודול להתקנה תחה"ט. כולל  3או  55תקשורת ועד לנקודה, סיום בקופסא 

 . בתאום עם קבלן התקשורת של הפרויקט תקשורת

לנקודה, ועד ריכוז בטחון מחוט משיכה  מ"מ עם 20: ע"י צינור  / בקרת דלתותנקודת הכנה למערכת ביטחון .י

 ביטחון.הבתאום עם קבלן מיקום וסוג הקופסא – 3Mאו מ"מ 55 תחה"ט  סיום בקופסא

 ECE  16Aמ"מ. סיום בשקע  25בצינור  5X2.5 N2XYע"י כבל  למזגן: 16Aנקודת חיבור קיר תלת פאזית  .יא

 4X16A .IP55ו סיום במפסק פאקט א IP55תלת פאזי, עם מנתק )אינטרלוק( בהתקנה שקועה או גלויה 

: חיבור הארקה ע"י מוליך  שוואת פוטנציאלים מקומיפס המ ממ"ר 10נקודת חיבור הארקה מקומית  .יב

ממ"ר לאלמנטים מתכתיים כגון  צנרת מים, תעלות פח/רשת, גריד מתכת של תקרה  10גמיש מבודד ונחושת 

יי פליז, נעלי כבל, דסקיות, מהדקים קנדיים מטר(. המחיר כולל ברג 10אקוסטית וכיו"ב )עד מרחק של 

 ואומים ואת כל חומרי העזר הדרושים. כולל שילוט נראה לעין.

: חיבור הארקה ע"י  מקומי ממ"ר ממוליך הארקה היקפי או פס הארקות 16נקודת חיבור הארקה מקומית  .יג

פח/רשת, גריד מתכת של  ממ"ר לאלמנטים מתכתיים כגון  צנרת מים, תעלות 16גמיש מבודד ומוליך נחושת 

מטר(. המחיר כולל ברגיי פליז, נעלי כבל, דסקיות, מהדקים  10תקרה אקוסטית וכיו"ב )עד מרחק של 

 קנדיים ואומים ואת כל חומרי העזר הדרושים. כולל שילוט נראה לעין.

אלמנטים ממ"ר ל 25: חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת גמיש   ממ"ר מפס הארקות 25נקודת חיבור הארקה  .יד

מתכתיים כגון  צנרת מים, תעלות פח/רשת, גריד מתכת של תקרה אקוסטית וכיו"ב. המחיר כולל ברגיי 

 פליז, נעלי כבל, דסקיות, מהדקים קנדיים ואומים ואת כל חומרי העזר הדרושים. כולל שילוט נראה לעין.

שיכה מיחידת  מ.א. ועד לנקודה. מ"מ עם חוט מ 20: ע"י צינור מריכף   נקודת הכנה לתרמוסטט מיזוג אויר .טו

 מודול תחה"ט )מיקום מדויק וסוג הקופסא בתיאום עם קבלן מיזוג אויר(. 3או קופסא  55סיום בקופסא 

כבל גילוי אש שני זוגות מסוכך וחסין אש .מתאים לעבודה עם הרכזת : ע"י  כריזה\גלוי אשהכנה ל נקודת .טז

אזורית משורשר בקו גלאים ו/או בקו \בת ריכוז קומתיתתיממ"מ  20צינור מריכף אדום הקיימת ומותקן ב
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כולל סיום בקופסא תחה"ט בתיאום  ועד ליחידת הקצה הפעלות בהתאם לתכנית ביצוע של קבלן גילוי אש 

 (. וכד' )גלאי, לחצן, יחידת כתובתעם קבלן ג"א ובהתאם לאביזר המתוכנן לביצוע ע"י קבלן ג"א.

מ"מ מלוח החשמל לנקודה. סיום  25בצינור מריכף  5X1.5 N2XYי כבל מגעים: ע" 3עד  נקודת לחצן חרום .יז

 פתוחים.\. עם  זוג מגעים סגוריםGEWISS RV42בלחצן בקופסא עם מכסה זכוכית ופטישון ניפוץ. דוגמת 

מ"מ מלוח החשמל לנקודה סיום בקופסת 20בצינור  3X1.5 N2XY: ע"י כבל תנועה\נקודת גלאי נוכחות .יח

תה"ט .כולל את הגלאי וכל האביזרים וחומרי העזר הדרושים. דוגמת   55, או קופסא חיבורים בחלל תקרה

ESYLUX - PD-C 360i/8 Plus. 

  מוליך פאזה של מעגל התאורה בחדר -כולל חיבור דרך מגע עזר ראשון 

      מוליך פיקוד של המזגן בחדר -כולל חיבור דרך מגע עזר שני 

 אינסטלציה חשמלית: 08.02

 הוראות טכניות כלליות . 08.02.01

מגשי , תעלות רשת(  )תעלות, כבלי חשמל ותקשורת בבנין ותמיכותיהם יהיו מגולווניםמובילים מתכתיים ל .1

 מ"מ. התמיכות, לסולמות , לתעלות ולמגשים יהיו ציוד מתועש 5הרשת יהיו מגולוונים מחוטים בעובי  

 1.5תעלה עם הכבלים. מרחק ההתקנה בין התמיכות הסולם/ של  המרביויתאימו לעומס  מפרופילים מכופפים 

 מטר לכל היותר 

. כמו כן אין שרשוריםאין להשתמש בצינורות  מטיפוס מריכף כבה מאילו. כל הצנרת הפלסטית תהיה חלקה  

 .מ"מ 20 -להשתמש בצינורות שקוטרם קטן מ

 .צנרת פלסטית שתונח במילוי הרצפה תבוטן לכל אורכה מיד עם הנחתה  

 36שיותקנו ע"י הקבלן יצוידו בחוטי משיכה מנילון שזור. לצינורות עד קוטר  ההכנה וטי משיכה: כל צינורות ח  

 3מ"מ. לצינורות "4בקוטר   חבלי ניילון שזור שחורמ"מ   63מ"מ עד  42מ"מ לצינורות   2מ"מ חוטים בקוטר  

נור עם טבעת )קטע צינור( שתמנע "בריחת" סיום החוט בקצה הצי מ"מ. 8בקוטר  חבלי ניילון שזור שחורומעלה 

 החוט לתוך הצינור. 

 כפיפים חלקים.  םפלסטייבתוך מגשי רשת וצינורות N2XY יבוצעו ע"י כבלים חשמל  נקודות הזנות וקוים ל  

שיותקנו בחלל תקרה  או מחיצות או  םחיבורים יבוצעו בקופסאות תקניות ע"פ חוק החשמל ותקנים רלוונטיי  

חיבורים בקופסאות עומק יבוצעו בכל מקום שבו לא תבוצע תקרה פריקה ולא יאושרו קופסאות עם תקרות. 

מכסים גלויים. לקופסאות עם מכסים יותקנו אמצעי קשירה למכסה אורגינאלי של הספק למניעת נפילתו. שילוט 

 יבוצע גם על המכסה וגם על הקופסה.

 אביזרים: שילוט  08.02.02

ם ישולטו בשלטי ארקה ,פסי אספקה, תעלות וסולמות ,כבלים ויתר הציוד החשמלי  שיבוצע,פסי ה כל האביזרים .1

 .חרוטים עם ציון מספר המעגל

 של קצה בכל ישולטו ,בתוך הלוח( והפנימיים המחוברים אל הלוח ופיקוד הארקה ,אפס ,מופע(המוליכים  כל  

 וסימול המעגלים מספרי את ישאו מעגלים למוליכי סימונים.פלסטיים מסומנים שרוולים באמצעות ,המוליך

 המופע.
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 נוסח חרוט שכבות )סנדוויץ( ועליהם 3 בעל פלסטי מחומר עשויים יהיו ,אחרת נדרש לא אם ,הסימון שלטי  

 המפקח. ידי-על שתסופק ברשימה יפורט אשר הנוסח או  ,מעגל ומכשיר כל לגבי בתוכניות המופיע הכתובות

 ם ממערכת אל פסק ישולטו בשלט "מוזן ממערכת אל פסק".בתי תקע ומפסקים המוזני  

 מנורות חרום  ישולטו במדבקה מתאימה שתותקן בסמוך לגוף במקום גלוי לעין.  

 נקודות הארקה סמויות ישולטו בשלט חרוט עם נוסח מתאים.  

 השילוט כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.  

 חומרים וציוד : 08.02.03

  :כבה מאליו סמטיפויהיו  ןבבניייונחו כל הצינורות ש .1

 צינורות לחשמל  יהיו בצבע ירוק. 

 .צינורות לגילוי אש  יהיו בצבע אדום

 צינורות לכריזה בצבע צהוב.

 צינורות לטלפונים ולמחשבים יהיו בצבע כחול.

 צינורות למערכות בטחון יהיו בצבע חום.

 צינורות לבקרה בצבע לבן .

או ניסקו או  או קופסה "שוודית" עם GEWISS להתקנה גלויה )עה"ט( יהיו מתוצרת   תיבות החבורים והמעבר  

 רירון". ממכסה מחוזק בברגים. אין להשתמש בקופסאות 

קופסאות האביזרים להתקנה שקועה )תחה"ט( יהיו קוניות )בקירות בנויים( וקופסאות "תגיב" המתהדקות ע"י    

ות לשקעים יתאימו לחזוק השקע אל הקופסה באמצעות ברגים למניעת ברגים במחיצות גבס או דומות. הקופסא

 "שליפת" השקע מהקיר. 

במקומות מסוימים יידרש הקבלן להשתמש בקופסת "עומק" שתשמש גם בהסתעפות. לא תשולם תוספת מחיר   

 עבור השימוש בקופסת "עומק".

 - מסוגד'( להתקנה גלויה וסמויה  יהיו לחצני פיקוד וכ האביזרים )שקעים לחשמל ,תקשורת ,מפסקי מאור,  

GEWISS SYSTEMהמסגרות יהיו בהרכבים ובגוון שייקבע במועד הביצוע .. 

השקעים יותקנו במכלולים של קופסאות ומסגרות "בהרכבים" או קופסאות ומסגרות "משולבות" ע"פ המתואר 

 בתכניות. שקעי החשמל יכללו תריס פנימי להגנה בפני נגיעה מקרית.

 םחומריוהאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי.  םהחומריכל   

ואביזרים מתוצרת הארץ ישאו תו תקן ישראלי. אביזרים מתוצרת חוץ ישאו תו של אחד או יותר מהתקנים 

 .EC ,NEC ,UL ,VDE ,BSהבאים: 

ם שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור המפקח והמתכנן. והאביזרי םהחומריעל הקבלן להגיש דוגמאות מכל   

אך אינו מהוה אישור לכל הציוד מאותה התוצרת. כל אביזר  ןבבנייאישור הדוגמה הוא תנאי להתקנת האביזר 

ועל חשבונו. המפקח רשאי  מידאו חומר שימצאו לקויים ו/או פסולים ו/או לא מתאימים יוחלפו ע"י הקבלן 

אושר מראש גם מבלי שיידרש לנמק את החלטתו ועל הקבלן יהיה לבצע את ההחלפה לדרוש החלפת אביזר שלא 

 ועל חשבונו. מיד
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 ביטחון \תשתיות הכנה לתקשורת 08.02.05

ביטחון \ביטחון. וקבלן תקשורת\במסגרת הפרויקט קבלן החשמל יבצע את התשתית עבור נקודות התקשורת .1

 ה וארונות תקשורת .יבצע את המערכת הפסיבית כולל חיווט ,אביזרי קצ

עבודות תקשורת והביטחון  יבוצעו ע"י קבלן אחר בהתקשרות ישירה עם המכון . באחריות קבלן החשמל לתאם  .2

ביטחון  שימונה לפרויקט ולקבל ממנו אישור לתשתיות \ביטחון עם קבלן התקשורת\את כל ההכנות לתקשורת

 .שהכין עבורו. הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד

 נקודות התקשורת וביטחון  כוללות: צנרת, חוטי משיכה ,קופסאות ,מסגרות ומתאם להתקנת אביזר קצה.  

 מערכת הארקות  08.03

 המתקן הקיים מאופס . .1

הקבלן יאריק את כל הציוד המתכתי, מובילי כבלים, קונסטרוקציות מתכת, לוחות חשמל, גריד תקרה   

הכל בהתאם לדרישות התקנות ובהתאם להוראות הביצוע בתוכניות.  אקוסטית, ארונות תקשורת, צנרת וכו'

 הקבלן אחראי להשלמת מערכת ההארקות כנדרש אפילו אם חלקים ממנה לא פורטו במסמכי המכרז. 

חיבור הארקה לתעלות כבלים יבוצע ע"י מוליך נחושת שיונח לכל אורך התעלה ויחובר לתעלה באמצעות מהקד   

 עבור כל קטע תעלה בנפרד .קנדי .החיבור יבוצע 

חיבור נקודות הארקה לאלמנטים מתכתיים יבוצע בהסתעפות מהמוליך בתעלות באמצעות מהדקים קנדיים   

 בגודל מתאים להסתעפות.

 שלטי הארקה :  

 כל נקודות החיבור של הארקה ישולטו באופן בולט מתחת לתקרה וע"ג הציוד המוארק.  .א

לפסי הארקות ישולטו באמצעות שלטים חרוטים קשורים עם זוג חבקי  נקודות החיבור של מוליכי הארקה .ב

 פלסטיק )אזיקונים( למוליך הארקה . 

כל מוליכי הארקה ביציאה מהלוח ישולטו באמצעות טבעת סימון עם מספר מעגל . השילוט כלול במחיר  .ג

 העבודה ולא ישולם בנפרד.

 

 .5ביתן  -לוח חשמל חדש 08.04

 כללי: 08.04.01

 ולחוק החשמל.   61439ת"י  -הישראלי ןיתאימו לדרישות התק הלוחות .1

 בעל היתר לסמן את לוחות החשמל בתו תקן. מרכיב -הלוחות ייוצרו ע"י יצרן .2

מרכיב יהיה בעל הסכם ידע תקף עם יצרן מקורי או שהוסמך על ידי היצרן המקורי להעביר את הידע  -היצרן  

בקשר מתמיד עם יצרן מקורי, יעבוד אך ורק בהתאם להנחיותיו, לא  מרכיב יעמוד -מרכיב. היצרן -הנ"ל ליצרן

 יערוך שינויים ללא הסכמתו ויהיה מעודכן לגבי כל השינויים שנערכו בסיסטם של היצרן המקורי.
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 הגשת תוכניות לאישור  08.04.02

יב להכין תוכניות מרכ  -יהיו תוכניות ברמת "תוכנית ביצוע". על יצרן המזמיןתוכניות החשמל שאותן מספק  .1

 את הנתונים הבאים:ויכללו ייצור מפורטות ולהעביר לאישור המהנדס היועץ מידע טכני. 

 תוכניות פיקוד לכל המפסקים הממונעים בלוח. דיאגרמה חד קווית .תוכניות מעגלי משנה, פיקוד וכיו"ב. .א

 וכנית העמדה על הרצפה.ת תרשים זרימה על חזית הלוח. -דיאגרמת "מימיק" מבט חזית הלוח עם דלתות.

 מבט מלמעלה.

רשימת ציוד כולל מספר קטלוגי ודגם , שילוט תוכנית מהדקים. כולל סימון גוון מהדקים שונה לכל פונקציה. .ב

   יצרן, נתונים טכניים.

 המרכיב. -תעודת הסמכה בתוקף שנתן היצרן המקורי ליצרן .ג

 י  ללוח שיוצר ומחושמל.ניתוח שדה מגנט  דו"ח על ביצוע בדיקות שיגרה ע"פ התקן. .ד

 ספר הוראות הפעלה והתקנה של הלוחות.   טבלאות מומנטים לסגירת ברגים. .ה

 (.As Made תוכניות סופיות כמבוצע ) .ו

 הצהרת יצרן  -מכתב התחייבות להתאמה לתקן .ז

 

 בניית הלוח 08.04.05

, נעילת דלתות ופנלים . הלוחות יכללוSYSTEM PRISMA דוגמת תמח"ש או  הלוחות יבנו מלוחות מודולאריים .1

 חזית ודיאגראמת מימיק )תרשים זרימה( בחזית.

הסיסטם יהיה מודולארי. כל יחידות התפקוד בעלות אותה מודולאריות   61439 -מסד הלוח יתאים לתקן ת"י  

יהיו ניתנות להחלפה. הגישה לכל יחידות הציוד תהיה מלפנים, אלא אם קיימת גישה מאחור. הציוד יחובר 

ההתקנה  בעזרת ברגים לפי סיסטם היצרן המקורי. הלוח יהיה בנוי מחומרים היכולים לעמוד בפני  למגשי

 מאמצים מכאניים, תרמיים, חשמליים וסביבתיים.

בין הדלת לציוד בלוח יותקנו אמצעי הגנה ע"י לוחות פלסטיים שקופים מבודדים למניעת מגע מקרי. ההגנות   

 לשלושה חלקים לפחות ביחס לגובה הלוח.הנ"ל יבוצעו מאלמנטים מחולקים 

ל המבנים, כולל אמצעי נעילה, צירים, דלתות, יהיו בעלי חוזק מכני מספיק שיאפשר לעמוד בפני המאמצים כ  

  .הנוצרים בזמן זרם קצר

  IP30רטיבית( \דרגת הגנה )אבק .IK=7דרגת ההגנה )הלם מכני(:   

רוניים ותרשימי החיבורים שבתכניות מידות הלוח תהינה לוחות החיבורים יבנו בהתאם לתרשימים העק  

 .30%מתאימות לצרכי האביזרים הדרושים כמפורט בכתב הכמויות ועוד מקום שמור 

הציוד והאביזרים יסודרו כך שתהיה גישה נוחה להפעלה ולתחזוקה ובו זמנית יקנו בטיחות מרבית. לצורך הגנה   

 מפני התחשמלות.

ידוד מלא על החלקים או ע"י מחיצות ומחסום )כיסוי, פנלים, דלת(. פתיחת מחיצות, ההגנה תעשה בעזרת ב  

דלתות ופנלים המעניקים הגנה לחלקים חיים, תעשה בעזרת כלי או מפתח או באמצעות אינטרלוק או ע"י 

 הפסקת מקור המתח.
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הגנות, חיבור וסימון חוטים, הלוח יתוכנן כך שיהיה ניתן לבצע בדיקה ויזואלית של מפסקים, כוונון ממסרים ו  

כוונון ואתחול ממסרים, הגנות ומכשור אלקטרוני, החלפת נתיכים, החלפת נורות, מהדקים מיוחדים לבדיקת 

 זרם מתח.

 הלוח יהיה בנוי כך שתהיה גישה להחלפה נוחה בין היחידות הפונקציונאליות.  

 ור.יהיה שימוש בכיסויים למהדקי אביזרים, מחיצות ודרגות מיד  

 תהיה אפשרות לבצע בדיקה תרמוגרפית בכניסת הכבלים מהשטח.  

 כל האביזרים בלוח ימוגנו כולל פסי צבירה, אפס, הארקה, מהדקי מפסקים, לשות, מהדקים וכד'.  

   הגנה בשעת תקלה  

 ממ"ר. 6-מוארקת בעזרת מוליך המותאם לזרם הפאזות אבל לא פחות מתהיה דלת כל   

הפרדות אופקיות )בתוך תא אנכי אחד(  הפרדה בין תאי פס"צ ומהדקים לתאי הציוד .– B2יה דרגת המידור תה  

 .יבוצעו ממחיצות פח מחורר לאפשר מעבר עשן מכל תא אל הגלאי שבתקרת הלוח

 יבוצע בתא נפרד לחלוטין. UPSשדה   

 התקנת פסי צבירה, פס אפס, חיבורים וחיווט הלוח 08.04.06

יבורים יותקנו בהתאם להנחיות היצרן המקורי. פסי הצבירה יסודרו באופן שלא ייווצר פסי צבירה, חוטים וח .1

פס צבירה ראשי יעמוד בזרמי קצר המוגדרים ע"י יצרן מקורי כשהם מבוטאים בקילו אמפר במשך  זרם קצר.

בזרם  מרכיב ישתמש במערכות פסי צבירה, במוליכים ובחיבורים, שהדגמים שלהם נבדקו -היצרן שנייה אחת.

קצר ובבדיקת עליית טמפרטורה במבנה לוח היצרן המקורי. היצרן יספק אמצעי חיבור שמורים על פסי הצבירה 

 מהמוליכים המתוכננים. 10%לחיבור מוליכים נוספים בהיקף של 

 הקבלן מחויב להגיש ניתוח שדה מגנטי לכל אחד מהלוחות שייצר , הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.  

מהדקים, פסי הארקה יהיו בתאים נפרדים מאחורי פנל נפרד לרוחב כל חזית הלוח, גודל התאים יאפשר מרחב 

 נח לטיפול במוליכים שיחוברו לפסים אלה.

 מוליכים מבודדים  08.04.07

 המוליכים יהיו בעלי בידוד כפול .1

המוליכים יהיו שלמים וללא רמת הבידוד של מוליכים מבודדים תהיה לפחות כערך מתח הבידוד המוצהר.   

חיבורי ביניים. מוליכים בעלי בידוד בסיסי לא יבואו במגע עם חלקים חשופים. הלחמת מוליכים אסורה אלא 

במקרים שקיימת לכך דרישה מפורשת. לכל מהדק יחובר מוליך אחד אלא אם המהדק בנוי במיוחד לכניסת 

 מספר מוליכים.

 יוכנסו לתוך צינור או תעלה נפרדת ויסומנו בשלט אזהרה. מוליכים המחוברים לפני מ"ז ראשי   

 צמוד לדופן הלוח .,מוליך הארקה של מגן מתח יתר יהיה מבודד מיתר מוליכי הלוח ויותקן בתוואי נפרד   

פתחים לכניסת כבלים יבוצעו במפעל ויכללו אטם גומי אותו יחתוך הקבלן בשטח בהתאם לכבלים מחוברים   

 בלוח.

 250ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה באמצעות נעלי כבל ודיסקיות פליז, מפסקים של  10שחתכם  מוליכים  

אמפר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה באמצעות פסים מבודדים גמישים ומהדקים מתאימים. כבלי אלומיניום 
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שתמש בדיסקיות. יחוברו ללוח באמצעות מהדקי אלומיניום / נחושת או לשות מתאימות לפי גודל הקו. אין לה

 .MOLLERשל  3KAממ"ר ומעלה יחוברו למפסקים בעזרת לשות מודולריות דוגמת  50כניסות כבלים בחתך 

דיסקית פלסטית \ישולטו בשני הקצוות ע"י סרט סימון  )כח ,פיקוד,בקרה ,חיבור לפס"צ וכד'( כל המוליכים  

 דגלון .\

 מעגלים לא מוגנים 08.04.08

גן הוא מוליך המחובר בין פסי צבירה ראשיים, או פסי חלוקה, לבין מפסק זרם או אביזר בסעיף זה, מעגל לא מו .1

 מיתוג אחר. מוליכים אלא יוגדרו על ידי יצרן מקורי ויתועדו בקטלוג היצרן.

 שנייה. 1המוליכים במעגל לא מוגן יעברו בדיקה בתוך הלוח לפי זרם הקצר המוצהר של הלוח במשך   

צע הבדיקה לאחר אביזר מיתוג )מפסק, נתיך( ובמקרה זה יצהיר היצרן על זרם קצר מותנה בתנאים הבאים תבו  

של המעגל.   המוליכים מופרדים אחד מהשני ומגוף הלוח. בעזרת מבדד מרווח.   המוליכים יוכנסו בתוך שרוול 

 פול.או צינור. המוליכים יהיו בעלי בידוד מוגבר, בעלי חוזק מכאני גבוה מאוד, או בידוד כ

 ושילוט ניסות כבליםכמהדקים  08.04.09

היצרן יציין על גבי התוכנית אם המהדק מיועד לחיבור נחושת או אלומיניום או שניהם. המהדקים יהיו  .1

מותאמים לגודל כבלי הכניסה ולפי הטבלה המופיעה בתקן. שטח החיבור צריך להיות כך שהחיבור יהיה נוח 

 כבל. וישמר רדיוס כיפוף אשר לא יפגע ב

מהדק האפס יהיה בקרבת מהדק הפאזות הן במעגל הכניסה והן במעגלי היציאה )על מנת להקטין את השדות   

 האלקטרומגנטיים(. חתך מהדק האפס יהיה כחתך הפאזות.

כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדוויץ חרוטים שיחוברו לפנלים ודלתות ע"י ברגים או מסמרות )לא   

לשלוט יש לסמן את כל האביזרים במדבקה עם ציון מספר המופיע בתכנית. צבעי השלטים יהיו:  דבק(. בנוסף

 .UPS -עתודה, כחול -רגיל, אדום -שחור

כל החיווט הפנימי בלוח )כח ופיקוד( ישולט באמצעות דסקיות עם ציון מספר מעגל.   השילוט יותקן בכניסה   

 ירה, פסי אפס והארקה, מפסקים, אמצעי פיקוד, מהדקים, וכד'.וביציאה של כל האביזרים בלוח כולל פסי צב

 השילוט בחזית הלוחות יכלול דיאגרמת מימיק לתיאור תרשים הזרימה של הלוח.  

 ידיות הנעילה של הדלתות יכללו שילוט "פתוח/סגור".  

וח, השילוט יהיה בשיטת שילוט פנלים יבוצע משלטי סנדוויץ חרוט שיותקנו ע"ג הפנל וע"ג פרופיל פנימי של הל  

 "מספור רץ" לזיהוי מיקום הפנל בלוח.

 ציוד מיתוג 08.04.10

מ' מרצפת הלוח. מכשירי מדידה  2.0מ' ל  0.5ידיות המפסקים יותקנו בהתאם לחוק החשמל בגובה של בין   

 מ' מרצפת המבנה. 1.6-מ' ל 0.8יותקנו בגובה שבין 

. כל המאמתי"ם יצוידו בדגלון IEC -898בקצר ע"פ תקן בינלאומי  KA10המאמתי"ם יהיו בעלי כושר ניתוק של   

 בחזית המאמ"ת לחיווי ויזואלי של מצב המאמ"ת.

 להתקנה בחזית ע"ג דלת/פנל. LEDמנורות הסימון יהיו מטיפוס   
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 סלקטיביות והגנה עורפית 08.04.11

ביזרים בלוחות יהיו מוגנים בהגנה כל הא בין ההגנות בלוחות החשמל השונים תקוים סלקטיביות בזרם קצר.

אי לכך, לאחר אישור סוג המפסקים ועל פיו הקבלן יערוך חישוב )בעזרת תוכנת מחשב(  עורפית מפני זרם קצר.

של זרמי הקצר במערכת האספקה של הבניין, יגיש אותה לעיון היועץ ויוודא שימוש במפסקים בעלי אופייניים 

 ורפית.המבטיחים סלקטיביות מלאה והגנה ע

 איזון פאזות 08.04.12

עם סיום חיבור לוח חשמל למעגלי החשמל בקומה על הקבלן למדוד את הזרם בשלושת הפאזות. במידה והזרמים 

על הקבלן לבצע איזון פאזות. איזון הפאזות כלול במחיר העבודה ולא  5%המדודים שונים אחד מהשני ביותר מ 

 ישולם עבורו בנפרד.

 בדיקות 08.04.13

ובנוסף ייבדקו ע"י בודק מוסמך כמפורט  בפרק  61439וחות ייבדקו במפעל בדיקות סיסטם ע"פ הוראות התקן ת"י הל

 "תיאומים ,אישורים ובדיקות "

 גילוי וכיבוי אשהכנות ל 08.04.14

 הלוחות יכללו הכנה להתקנת גלאי עשן ומתזים לכיבוי אש בהתאם להנחיות בתכנית.

ח מחוררת אורגינאלית של יצרן הלוח שתותקן מעל תקרת הלוח עבור כל תא בנפרד ההכנות יבוצעו ע"י תיבת פ

 ותאפשר גישה לגלאי עשן מבלי לפתוח את הלוח.

 הלוחות יכללו סגירה/אטימה למניעת בריחת גז כיבוי אש מהלוח. ההכנות יבוצעו לכל תא בנפרד וביחס למידור הלוח. 

 ם במידה הדרושה למעבר הכבלים.כניסות כבלים יבוצעו דרך אטמי גומי חתוכי

 גופי תאורה 08.05

 :כללי 08.05.01

אישור של מכון התקנים  ויישאכל גופי התאורה )תוצרת הארץ ו/או מיובאים( שיסופקו ויותקנו בפרויקט  .1

על כל חלקיו .באחריות הקבלן לספק אישור מכון התקנים לכל אחד מהדגמים  20להתאמה לתקן ישראלי ת"י 

 תקנו בפרויקט .שיסופקו ויו

בתקרות מונמכות הגופים יחוזקו לתקרת הבטון באמצעות סרטי מתכת גמישים עם "שיניים" או עם שלבים   

שיפשרו כוונון ומתיחה .עבור פסי תאורה רציפים יבוצעו חיזוקים עם מוטות הברגה קשיחים או פרופילים של 

 קונסטרוקציית גבס לחיזוק אל תקרת הבטון.

מצופים בחומר מעכב בעירה  MDFמ"מ או מעץ 2ורה עגולים על תקרות מגשים יבוצעו לוחות מפח עבור גופי תא  

בגודל המתאים לתקרת המגשים ועם קדח מתאים לג.ת . מגשי פח עם גופי תאורה עליהם יחוברו עם ברגים 

 באופן קבוע ולא יהיו ניתנים לפירוק הנ"ל כלול במחיר הגוף ולא ישולם בנפרד.

 וראות טכניות כלליות: ה 08.05.02

מחיר גופי התאורה שברשימת הכמויות מתייחס לאספקה, התקנה וחיבור כולל ציוד אלקטרוני ונורות. כן  .1

כוללים המחירים התקנה מושלמת של גופי התאורה לרבות כל החיזוקים, המתלים, ברגי החיזוק, קידוחים, 

 כניסת כבל וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים. 
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יביא הקבלן דוגמא תקינה ופועלת עם נורות מכל פריט של ציוד תאורה )מקורי מתוך כתב  אישור ציוד  לצורך  

( וירכיבו לבדיקה או להשוואה עם ציוד אחר, בכל מקום אם הקבלן רוצה להציג ש"ע  ה ערךושו ולידו הכמויות 

ח ניתן יהיה לבצע הזמנת בו יקבע המפקח. רק אם יאושר הציוד ע"י המתכננים בכתב ולאחר אישור המפק

ישאר בידי המזמין כדוגמא להשוואה עד שיותקנו, יופעלו בבנין ויאושרו כל יהציוד. ציוד שיבחן ויאושר 

 הפריטים מאותו הסוג.

 הצגת ש"ע תתאפשר רק יחד עם הציוד המקורי המתוכנן בחוזה .  

להשיג את המקוריים( לציוד התאורה תוך הקבלן מתחייב לספק חלקי חילוף מקוריים )או ש"ע במידה ולא ניתן   

שנים אחרי תחילת התפעול  6שנים אחרי ההזמנה או  8זמן אשר יקבע ע"י המפקח למשך תקופה של לפחות 

 המלא.

 הרכבת גופי/ ציוד התאורה  08.05.03

 הרכבת הציוד תהיה עפ"י הנחיות היצרנים. ברם על הקבלן להיות ער למתרחש בשטח מבחינת סוגי תקרות,

קונסטרוקטיביים, עמקי שיקוע וכל גורם אחר שיש לו השלכה  מערכות מיזוג  אויר ומערכות אחרות, אלמנטים

מתאימים  לנושא ההתקנה. במקרה שהמצב בשטח אינו מאפשר התקנה סטנדרטית, יציע הקבלן פתרונות

 זוקה נאותה.ויביאם לאישור המתכננים. בכל מקרה הקבלן אחראי להתקנה יציבה ובטוחה המאפשרת תח

ההתקנה כוללת את כל הרכיבים הפנימיים והחיצוניים כגון: משנקים, נורות, מפזרים, אלמנטים קישוטיים וכו'. 

וכוללת גם חיבור לנקודת המאור .גופי תאורה הנמצאים בשורות יבוצעו על קו אחד מדויק אלא אם כן נרשם 

בור המבנה לרשת המתח הקבועה, זאת בכדי חיבור מערכת החרום ובדיקתה תעשה אך ורק לאחר חי אחרת.

להבטיח טעינה רצופה ללא הפסקות חוזרות ונשנות .ההתקנה הן של הגופים והן של הציוד תבטיח אוורור טוב 

 מסביב לכל האביזרים.

 רכיבי הציוד: נורות / מקורות אור 08.05.04

1. LED 

  PHILIPS;   OSRAMרות איכותיות כגון שנים אחריות ,יאושר ציוד רק של חב 8נדרש  – LEDעבור ג.ת מסוג  .א

CREE ,   יצרן הנורות יהיה גם יצרן הדרייבר  לכל ג.ת .LED  לא יאושר דרייבר משותף–יהיה דרייבר משלו 

   \לומן  80, תפוקת האור לא תפחת מ  85מעל   CRIעם מקדם צבע  LM80/LM70הלדים יהיו בתקן של  .ב

 ואט.  

   (led) נורות דיודה פולטת אור - 62560ישראלי החל עליו, לרבות : ת"י  המוצר יעמוד בדרישות כל תקן    .ג

 חלק  61347דרישות בטיחות ות"י -וולט, בעלות נטל עצמי, לשימושי תאורה כלליים  50-במתח גדול מ  

 אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לציוד בקרה אלקטרוני המיועד למודולי דיודה  13.2  

 והמוזן בזרם ישר או בזרם חילופים. (led) אור פולטת  

 .70%שעות, בשטף אורי של  35,000-אורך חיים של נורת לד, לא יפחת מ .ד

 נורת לד תהיה ניתנת לעמעום. .ה

 בנורת לד לא יהיה שימוש במרכיבים המכילים כספית, עופרת, קדמיום, או כרום .    

 

 עבודות חשמל ותקשורת בפיתוח  08.06
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עיקר  לחיבור אל המבנה הראשי יבוצעו לאחר ביצוע גישוש תשתיות קיימות .תיות חשמל ותקשורת החפירות לתש

 ובשוחות מעבר בפיתוח. העבודה תבוצע בהשחלת כבילה חדשה בצנרת קיימת

 , 5יתן לב ממבנה בית הספרשימוש בצנרת תת קרקעית קיימת ביצוע חיבור הזנות חשמל ותקשורת למבנה יעשה ע"י 

 ולכל התוואי לחיבור מושלם. תאים , לצנרתה לבדיקלבצע  על הקבלן

 .5במידה ולא תימצא צנרת תקינה, יבצע הקבלן את החפירה והתקנת התוואי להזנת חשמל ותקשורת לביתן 

 

 עבודות תקשורת 

 

 להלן פירוט הדרישות לטובת הגשת ההצעה  1
 

הדרישות המחמירות אלו  מודגש כי-דרישות טכניות מופיעות בכתב הכמויות במפרט המצורף   1.1.1

 הן הקובעות.

הובלה, אספקה, התקנה, פריסה, כבילה, חיבור, הפעלה,  כלל הסעיפים בכתב הכמויות כוללים 1.1.2

 שילוט ובדיקה מלאה בהתאם להנחיות המתכנן והפיקוח.

 יש להגיש מענה טכני מלא לכתב הכמויות, כולל ציון תוצרת ודגם המוצרים וכן מפרטים טכניים.  1.1.3

משק עם מערכות קיימות בבית החולים באופן מלא ומושלם ובתיאום מירבי עם הקבלן יש להתמ 1.1.4

המתחזק באתר. לא תותר גישה למערכות הקימות במתקן ללא נוכחות של נציג הקבלן המתחזק 

 והמתפעל.

  –המערכות אליהן נדרש להתממשק הינן  1.1.5

 PROSYSמערכת פריצה של חברת  1.1.5.1

 HIKVISIONמערכת טמ"ס של חברת  1.1.5.2

  GENESYSת שו"ב של חברת מערכ 1.1.5.3

 ) במבנה אחיות זה לא נדרש (. ROSSLAREמערכת בקרת כניסה של  1.1.5.4

 יש לשים לב בתמחור הכללי לנושא העבודה בגובה במפלס הקרקע והחוץ. 1.1.6

במערכות הראשיות ללא תוספת תשלום לרבות  25%יש לקחת בחשבון בתמחור יכולת גידול של  1.1.7

– 

 תוספת מצלמות. 1.1.7.1

 בקרת פריצה. תוספת גלאים במערכת 1.1.7.2

 –אין המזמין מתחייב כי הכמויות המפורטות בכתב הכמויות הינן הכמויות הסופיות לביצוע  1.1.8

 עם בחירת הספק יבוצע סיור כניסה לעבודה ובמסגרת סיור זה יתואם כתב כמויות לביצוע.

 

 הנחיות טכניות 2
 

עם היועץ וקב"ט מיקום סופי ומדיוק של כל מצלמה, סוג העדשה, כיוון המצלמה יקבע בתיאום  2.1

 המזמין.

 כלל הציוד אשר יותקן, יותקן בהתאם להנחיות יצרן הציוד באופן מושלם ומלא ללא כל סטייה. 2.2

אשר יוגש עד חודש ממועד  SOW -כלל הציוד אשר יותקן יהיה בהתאם לציוד אשר יאושר בשלב ה 2.3

 קבלת הודעת זכייה בפרויקט 
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  -בקרת כניסה    2.4

להפעיל מערכת בקרת כניסה מאושר הפועלת באמצעות כרטיסים המציע  נדרש לספק להתקין ו

מסוג קרבה המורכבת מחומרה ותוכנה. המערכת נדרשת לעמוד ולמלא את כל הפונקציות 

 המפורטות בסעיפים הבאים:

חומרת ותוכנת המערכת נדרשת להיות בעלת פרוטוקול תקשורת מלא ומושלם לתוכנת השו"ב   2.4.1

פעולה במערכת בקרת הכניסה מתוכנת השו"ב ע"י ממשק גרפי  מאושר כך שיהיה ניתן לבצע כל

 ידידותי ואמין. 

מחשב הביטחון יעבד את המידע הנקלט ויתרגם אותו כמידע שוטף, רגיל או כאזעקה במערכת. כל  2.4.2

התרעה תלווה במידע מנחה על סוגה, מקורה, מיקומה המדויק כולל הנחיות תגובה למפעיל בעזרת 

 ממשק גרפי .

דרשת לסרוק את כל יח' הקצה )בקונפיגורציה המכסימלית( ולהעביר את נתוני המצב המערכת נ 2.4.3

שניות החל מרגע 1, דהינו זמן כולל שלא יעלה על real time-המעודכנים למחשב ההתראות ב

קרות "שינוי מצב" באלמנט המזעיק ועד קבלתו על צג המחשב. באחריות הקבלן לספק מערכת 

קיימת )הכוללת חיווט בקרים ויחידות קצה( עדיין תשמור על מהקיבולת ה 25%אשר הוספת 

 מהירות העברת הנתונים כנדרש בסעיף זה. 

 בקרי הכניסה, בקרי ההתראות ושרתי הבקרה יותקנו ע"ג רשת המחשבים של הלקוח . 2.4.4

 . 2,000משתמשים ותהיה אפשרות הרחבה לעד  1,000-בקרי הכניסה יתמכו ב 2.4.5

מוגן ומאובטח   יייעודכל קורא כרטיסים המתקשר בפרוטוקול  בקרי הכניסה יאפשרו חיבור של 2.4.6

 ניתוק ,חדירה תקשורת, החלפה .

בזמן נפילת התקשורת בין יח' הקצה לבקר התקשורת תמשיך יח' הקצה בביצוע עצמאי של כל  2.4.7

הפונקציות ע"פ התוכנית האגורה בזיכרונה הפנימי. עם חידוש התקשורת ידווח מידית לבקר 

 המעודכן בכניסות וזיכרון היחידה יתעדכן ביחס לפקודות הפעלה חדשות.התקשורת המצב 

המערכת הנדרשת תאפשר כניסת רשאים לתחום המוגדר מראש ולמנוע כניסת בלתי רשאים אל תוך  2.4.8

 תחומים אלה, תוך רישום התנועות לשם פיקוח ומעקב. 

מלי בהתאם לאפיון חש-מכאניים  /מנעולים נגדי-בדלתות המבוקרות יותקנו מנעולים אלקטרו 2.4.9

 ברשימות הפרזול. 

באחריות המציע ביצוע התממשקות והתחברות מלאה למנעולים בדלתות המבוקרות לרבות  2.4.10

ידיות בהלה, שערים חשמליים וכלל המעברים המבוקרים  חשמליים, מכאניים,-מנעולים אלקטרו

 במבנה.

מאושרים ע"י מכון התקנים בדלתות אש ע"פ תקן יותקנו מנעולים אלקטרומכניים חשמליים  בלבד  2.4.11

 ומנעולים אלקטרומכניים חשמליים ממונעים   EL-560 /EL-520דגם  

מכאניים יסופקו ע"י יצרן הדלתות -מנעולים אלקטרו .  MULTILOCKשל EL-520 /EL-420דגם 

 כחלק ממכלול הדלתות לרבות כלל אביזרי הפרזול הנדרשים.

 . EFF118מנעולים חשמליים יהיה כדוגמת  2.4.12
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ריות המציע אספקת מנעולים חשמליים בכלל דלתות בית החולים לרבות תיאום מושלם עם באח 2.4.13

 טרם אספקתם לאתר.ספקי הדלתות השונות והפינויים הנדרשים במשקופים ובדלתות 

פתיחת דלת מבוקרת אשר נפתחה באופן חוקי ע"י כרטיס למעלה מפרק זמן המוגדר מראש תיצור  2.4.14

פנימי שיסופק ויותקן בסמוך לדלת ובמקביל תתריע על גבי צגי התרעה מקומית ע"י הפעלת צופר 

 עמדות ההפעלה של המערכת ותירשם בדו"ח ההתרעות.

שיטת הפתיחה של הדלתות, השעות בהן המערכת תשלט על ידי קוראי הכרטיסים, חיוויים על  2.4.15

ח על פתיחה בלתי מורשית, בקרה על פתיחה מעל הזמן המותר ותכונות נוספות הקשורות לפיקו

 הדלתות המבוקרות יסוכמו סופית בשלב התכנון המפורט עפ"י דרישות אפיון הלקוח.

העברת כרטיס דרך הקורא תיבדק מבחינת הרשאת כניסה/ יציאה, במידה וזיהה הבקר כי הכרטיס  2.4.16

מורשה למעבר יופעל המנעול החשמלי/אלקטרומגנט למתן מעבר חופשי. במקביל תירשם התנועה 

 מערכת בליווי פרטי המשתמש, תאריך ושעת המעבר. )כניסה/ יציאה( ב

במקרה של תקלה במחשב או "נפילת הרשת"  הבקרים ימשיכו לפעול  באופן עצמאי לחלוטין מבלי  2.4.17

לפגוע ביכולת הכניסה והבקרה של המשתמשים. עם החזרת התקשורת למצב התקין יבוצע עדכון 

 מידי של טבלאות המערכת

הבקרים לעבוד באופן עצמאי בהתבסס על מערכות מצברים לזמן  במקרה של נפילת חשמל ימשיכו 2.4.18

ש"ע ללא אספקת מתח חיצוני. עלות המצברים והתקנתם כלולה בעלות מערכת  12 -מינמאלי של כ

 בקרת הכניסה .

המערכת תהיה מודולרית אשר תאפשר הרחבה הן ביחס למספר המשתמשים  והן ביחס למספר  2.4.19

 ה. קוראי הכרטיסים המבוקרים על יד

תחנות הפעלה לפחות , אשר יופעלו על רשת מחשבים של הלקוח, לכל  2למערכת בקרת הכניסה יהיו  2.4.20

 תחנה תקבע רמת הגישה והיכולת להכנסת נתונים או להוצאתם. 

הקבלן יספק תוכנה  אמינה, בעלת מהירות תגובה גבוהה, קלה להפעלה וגמישה לשינויים  2.4.21

חבר למערכת הנפקת תגים כך שהשליטה תהיה דרך תוכנת פונקציונליים שידרשו. המערכת תדע להת

 המערכת.

המערכת תאפשר שימוש בכרטיסי העובדים  –מערכת בקרת הכניסה תמנע כפילות תגים לעובד  2.4.22

 הקיימים.

 אורח למסך השליטה. \המערכת תוכל בעת העברת כרטיס להקפיץ את תמונת העובד 2.4.23

 וכן יצור של דוחות יעודים ע"פ דרישה.תוכנת בקרת הכניסה תאפשר שימוש בדוחות מובנים  2.4.24

תוכנת בקרת הכניסה כדוגמת תתמוך בניהול קוראים ביומטרים ) אצבע( כולל ממשק הגדרות מלא  2.4.25

 ממסכי התוכנה.

ויתחברו באמצעות כבלי תקשורת לרשת המחשבים הקיימת  TCP/IPבקרי התקשורת יהיו מסוג  2.4.26

יושב" אף הוא על גבי הרשת . התקשורת בין שתסופק ע"י הקבלן, הבקרים יחוברו לשרת מרכזי ה"

 " .On Lineהשרת המרכזי לבקרים השונים תהיה בשיטת "
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באחריות המציע ביצוע התממשקות מלאה למערך הדלתות המתועשות אשר יסופקו בנפרד בדגש על  2.4.27

 דלתות ההזזה החשמליות לרבות התממשקות מלאה לבקר הדלתות ולחצני הפתיחה.

 

  -בקרת פריצה  2.5

 של בית החולים. 24/7/365האבטחה המרכזי  במוקדכת תתופעל המער 2.5.1

 On-lineהמערכת תבצע איסוף התרעות וגילוי פריצה , איסוף נתונים  והתרעות בזמן אמת         ) 2.5.2

  .) 

יותקנו גלאי התרעה/מצוקה אשר יחוברו לבקר המקומי אשר יקושר  םבחללים רלוונטיי 2.5.3

 ללב המערכת.  IPבתשתית 

 של מכון התקנים הישראלי. 1337בתקן  המערכת תעמוד 2.5.4

/חלקי קומה / חדר בודד מהקוההמערכת תאפשר עבודה בתת מערכות נפרדות בהיבט לוגי ברמת  2.5.5

בהתאם להגדרות המזמין וצרכי הלקוח כך שכל תת מערכת תוכל לעבוד באופן נפרד דרך הפעלה 

 במערכת השו"ב.

 מגע. פאנלי לחצנים מקומיים יתבססו על צגי 2.5.6

 Anti-maskלאים יהיה כלל הג 2.5.7

 .קומההאבטחה ותכלול בקרים מקומיים בכל ממוקד המערכת תופעל באופן מרוכז  2.5.8

 ארכיטקטורת המערכת תתמוך ותאפשר המשך עבודה רציפה גם במקרה של נתק תקשורת  2.5.9

 כל גלאי הפריצה יכללו נגדי סוף קו. 2.5.10

דרש להגנת מתקנים ) ללא יכולת עקיפה ( כנ  High securityהמערכת תהיה בעלת תכונות  2.5.11

 רגישים.

המערכת תאפשר שילוב התראות עם מצלמות במערכת שו"ב כולל הקפצת תמונה מידית בעת  2.5.12

  אירוע / הפעלת גלאי אחר .

ככלל כל התראת גלאי תקפיץ את המצלמות הרלוונטיות והמכסות ) קבועות ומתנייעות( את  2.5.13

 אותו המתחם המתריע על גילוי.

חומרת ותוכנת המערכת נדרשת להיות  -מצעות מערכת השו"ב המערכת תשלט באופן מלא בא 2.5.14

בעלת פרוטוקול תקשורת מלא ומושלם לתוכנת השו"ב מאושר כך שיהיה ניתן לבצע כל פעולה 

במערכת בקרת הפריצה והאזעקה , לרבות דריכה וניטרול אזורים/דלתות מתוכנת השו"ב ע"י 

 ממשק גרפי ידידותי ואמין. 

בקרת כניסה  -ושלם למערכות האבטחה השונות בדגש אך לא רק  המערכת תתמשק באופן מ 2.5.15

 ,טמ"ס,כריזה וכו' .

גבי עמדה ייעודית ויישלטו באמצעות מערכת -ייושמו כאפליקציה על במוקדעמדות המפעיל  2.5.16

 השו"ב.

כלל הגדרות הזמנים והאוטומציה של דריכה ונטרול אזורים/דלתות תתבצע באמצעות מערכת  2.5.17

 .השו"ב

 וכו'. GPRS  ,KNX, כרטיסי IPאת כלל המתאמים הרלוונטים לרבות מתאמי  המערכת תכלול 2.5.18

  –(ייצוא התראות  ) אינטגרלי במערכת  2.5.19

האבטחה  במערכת השו"ב כולל מתן חיווי קולי הן במוקד כל התראה שתתקבל תיוצג  2.5.19.1

 בחמ"ל והן במבנה בו התקבלה ההתראה ) אצל גורם שיוגדר (.
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  –ראות/תקלות במספר אופנים כמו כן תאפשר המערכת ייצוא הת 2.5.19.2

 הודעה קולית אצל בעלי תפקידים אשר יוגדרו ע"י הלקוח. 2.5.19.3

 בטלפונים ניידים שיוגדרו מראש.  SMSהודעות  2.5.19.4

 מייל לגורמים מוגדרים מראש. 2.5.19.5

 RISCO המערכת תהיה תוצרת  2.5.20

 

  –מערכת טמ"ס  2.6

 

 ..106מוקד אבטחה, מוקד  -  24/7/365  ממספר מוקדיםמערכת מופעלת מבצעית 

 .3600ובהיקף חיצוני  המבנההמערכת תאפשר צפייה במערך המצלמות ברחבי 

 המערכת תאפשר צפייה היקפית לאימות התראות מהמערכות השונות. 

 באופן מלא. IP המערכת תתבסס על תשתית תקשורת

אשר  ע"ב חומרת שרתים בגיבוי חם VMS ( Video Management Software) המערכת תתבסס על פתרון

 נת בבית החולים .מותק

וידיאו אוטומטי ע"פ  ניתוח  VCA (Video Content Analysis)המערכת תאפשר שימוש בטכנולוגית 

כללים ותרחישים מוגדרים מראש ע"י המזמין,  כולל זיהוי אירועים בזמן אמת ומתן 

 .CDRהתראות כמו שתוצג ותאושר ע"י המזמין במסגרת ה 

ת חוזי בצבע ויהיו מותאמים לצפייה ברורה ונוחה בכל שעות כלל המצלמות והמסכים יאפשרו העבר

 היממה ובכל תנאי הארה הקיימים בשטח.

 והתמקדות אוטומטית.  גורמים שוניםהמערכת תאפשר בטווחי הכיסוי גילוי וזיהוי 

  המערכת תאפשר צפייה במצלמות המותקנות באתר בזמן אמת.

רכזית כולל הקפצת תמונה מיידית בעת המערכת תאפשר שילוב המצלמות במערכת השו"ב המ

  אירוע.

לשילוב מערכת הטמ"ס במערכת שו"ב האבטחה המרכזית נדרש כי חומרת ותוכנת המערכת תהיה             

בעלת פרוטוקול תקשורת מלא ומושלם כך שיהיה ניתן להפעיל כל רכיב במערכת הטמ"ס מתוך 

 השו"ב המרכזי ע"י ממשק גרפי ידידותי ואמין.

 ( . VCA ( Video Content Analysis) ערכת תהיה בעלת יכולות וידיאו אנליטיקההמ

 למערכות האבטחה השונות כגון בקרת דרך מערכת השו״ב אבטחה המערכת תתמשק באופן מושלם 
כניסה ובקרת פריצה ותאפשר הקפצת מצלמה רלוונטית באופן אוטומטי לאירוע אבטחתי חריג המתרחש 

 הרשאה/ הפעלת גלאי פריצה/ גלאי קרן. כגון פתיחת דלת ללא
המערכת תעמוד בכלל דרישות משטרת ישראל לצילום אזורים ציבוריים ושימוש במידע המצולם בבתי 

 משפט.

 המערכת תכיל את תתי המערכת הבאים כמפורט בסעיפים להלן:

 - חומרה 

קבועות, מורכבת משרת יישום, אחסון, דוחסים, מצלמות גזרתיות פנימיות וחיצוניות  2.6.1.1

 וכל רכיב חומרה הנדרש למימוש יכולות המערכת.   IR,  360,  מצלמות PTZמצלמות 
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 . אקטיבית של בית החוליםמערך המצלמות ישולבו ברשת  2.6.1.2

 משתמשים בו זמנית לפחות. 5המערכת תתמוך  2.6.1.3

השליטה על מערכת הטמ"ס תתבצע מתוך מערכת השו"ב אבטחה מרכזית וכן תתאפשר ע"ג  2.6.1.4

הגדרות ניהול יבוצעו במערכת  .PTZ -ים ומקלדות ייעודיות למצלמות המסכי מגע קבוע

 השו״ב של הטמ״ס.

 + לרבות החיצוניות.POEכלל המצלמות אשר יותקנו יהיו מסוג  2.6.1.5

ואנטי מאסק כולל עמידה בכלל תנאי  וואנדל-יהיו אנטיהחיצוניים כלל מארזי המצלמות  2.6.1.6

 מ"א באזור הנ"ל.

שעות לפחות ע"ב רכיב זיכרון מקומי למקרה  48 –אגירת מידע ל כלל המצלמות יהיו בעלות יכולת  2.7

 של ניתוק תקשורת לא מתוכנן.

 

 סימון ושילוט:

 המערכת תכלול סימונים של : 2.7.1

 כל הכבלים במערכת. 2.7.1.1

 ריכוזים קומתיים. 2.7.1.2

 ריכוזים ראשיים. 2.7.1.3

 קופסאות חיבורים. 2.7.1.4

 .)לרבות ארונות, בקרים, גלאים, מצלמות וכד'..( אביזרים וציוד קצה 2.7.1.5

 כל ציוד אחר הדרוש להתקנה. 2.7.1.6

 כל הסימונים יהיו בלתי מחיקים. אין לבצע שילוט בדגלונים. 2.7.2

 השילוט יבוצע באמצעות חריטה בפס בקליט או פלסטי צבעוני. 2.7.3

 שיטת הסימון תקבע על ידי המתכנן והמזמין. 2.7.4

 כל כבל יסומן בשני קצותיו, הסימון יבוצע ע"י שרוול מתכווץ. 2.7.5

 ע באמצעות שלט פלסטי חרוט.סימון אביזרים וציוד יבוצ 2.7.6

 ריכוזים קומתיים ישולטו על ידי שלט פלסטי חרוט מעל דלת הריכוז. .םריכוזי-סימון 2.7.7

כל אחד מפרטי הציוד במערכת יסומן בשילוט מזהה כפי שפורט לעיל ולפי הצורך. סימון זהה  2.7.8

 בתום העבודה.ספק יסמן רכיבים אלה בתוכניות העדות שיוגשו על ידי ה

ילוט והסימון ייעשו בתאום עם המזמין, בהתאם לשיטת סימון מקובלת, על פי כל פרטי הש 2.7.9

לאישור  ספקתוכנית מפורטת הכוללת את צורת הסימונים ומיקומם, שתוגש מראש על ידי ה

 המזמין.

העתקים שיכיל  3 -הספק יגיש עם גמר העבודות ולפני אישור המערכת תיק מתקן מסודר ב 2.7.10

 לפחות:

 תיק נוהלי אחזקה. 2.7.10.1

 ק נוהלי הפעלה למערכת.תי 2.7.10.2

 מפורטות. AD MADEתכוניות  2.7.10.3

 תיאור מבנה ושיטת הסימון במערכת. 2.7.10.4

 שרטוט כל מערך הביטחון שהותקן וכל הקשרים בין המערכות השונות. 2.7.10.5
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 מבנה ומערך הגדרות והרשאות משתמשים. 2.7.10.6

 אישור תקן לכל פריט ורכיב שהותקן במערכת. 2.7.10.7

 .עותק מהספרות שתחולק בקורסים השונים/ ההדרכה 2.7.10.8

 פרטי הספק נותן השירות. 2.7.10.9

 דוחות בחתכים שונים ע"פ ההגדרות שימסרו ע"י המזמין. 2.7.10.10

 .S.O.Wעותק מתיק  2.7.10.11

במהדורתו העדכנית, כולל הדפסות מקוריות בכל עותק של  AutoCAD -כל השרטוטים יוגשו ב 2.7.11

 תיקי התיעוד.

יין, במהדורתו העדכנית וכלי מיקרוסופט אחרים בהתאם לענ WORD -כל המסמכים יוגשו ב 2.7.12

 כולל הדפסות מקוריות בכל עותק של תיקי התיעוד.

 התיעוד יופק על נייר ובמדיה מגנטית. 2.7.13

 

 והדרכה בדיקות קבלה 2.8

עם סיום התקנת המערכות, הפעלתן והרצתן על ידי הספק, תערכנה בדיקות קבלה למערכות, על  2.8.1

 מנת לוודא תקינותן והתאמתן לדרישות המפרט.

 בעו על פי שני מסמכים עיקריים:מהות בדיקות הקבלה ומהלכן, ייק 2.8.2

 ATR- Acceptance Test Requirementsדרישות בדיקת קבלה  2.8.2.1

 .ATP- Acceptance Test Procedureמפרט בדיקות קבלה  2.8.2.2

, שיכלול הגדרות מדויקות לגבי מהות הבדיקות, שיטת ביצוען, ATRהספק יגיש לאישור המזמין  2.8.3

 .רישומן, מדדי ביצוע נדרשים וסוג הצב"ד הנדרש

 רשימת הבדיקות תכלול לפחות את הנושאים הבאים: 2.8.3.1

  בדיקות חזותיות: 2.8.3.2

  טיב ההתקנות המכאניות של רכיבי המערכת. 2.8.3.2.1

  טיב המחברים, הכבלים והחיווט.  שלימות הרכיבים שסופקו. 2.8.3.2.2

  טיב סימון ושילוט הרכיבים וקצוות הכבלים. 2.8.3.2.3

 התאמה לכתב הכמויות הסופי. 2.8.3.2.4

  בדיקות טכנולוגיות/ עמידה במפרטים: 2.8.3.3

  דרישות מכאניות כלליות. 2.8.3.3.1

  דרישות חשמליות ואלקטרוניות כלליות. 2.8.3.3.2

 .S.O.W -בדיקת תאימות הציוד וההתקנה מול ה 2.8.3.3.3

 הפעלת המערכות. 2.8.3.4

 בדיקת תסריטים שונים ובדיקת קשרים בין המערכות השונות. 2.8.3.5

 בדיקות תפקוד להבטחת מימוש כל הדרישות הפונקציונאליות שהוגדרו במסגרת מפרט זה. 2.8.3.6

 .ATR -ספות, במידת הצורך, יוגדרו עם הספק בעת הכנת הבדיקות נו 2.8.4

 יוגש לאישור המזמין לפחות שבועיים לפני המועד המיועד לבדיקות הקבלה. ATR -מסמך ה 2.8.5

 ATR -לאישורו, על אישור/ דחיית ה ATR -המזמין יודיע לספק תוך שבועיים מיום קבלת ה 2.8.6

 הנדרשים. ו/או על דרישותיו לשינוי מהות הבדיקות ו/או המדדים
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יועבר  ATP -שישמש לביצוע בדיקות הקבלה. ה ATPמאושר יגיש הספק למזמין  ATRעל בסיס  2.8.7

 למזמין רק לאחר שהספק יבצע בעצמו, בהצלחה, את סידרת בדיקות הקבלה.

באחריות הספק לספק, לצורך הבדיקות, את כל האמצעים הנדרשים לביצוע הבדיקות כגון  2.8.8

 פסי בדיקה וכו'.צב"ד, אביזרי ומכשירי עזר, ט

בנוכחות נציג המזמין, שיאשר בחתימתו על טופס את  ATP -בדיקות הקבלה יבוצעו על פי ה 2.8.9

 ביצוע הבדיקה ותוצאתה.

 ATP -במידה ותוצאות הבדיקות, כולן או חלקן לא תעמודנה במדדים שנקבעו להצלחה על פי ה 2.8.10

 גשת תוצאות הבדיקה לאישור.יום מתאריך ה 14יודיע המזמין לספק על השגותיו והערותיו, תוך 

הספק יהיה אחראי לתיקון כל הליקויים שנתגלו ו/או הנדרש תיקון ויגיש את המערך לבדיקות  2.8.11

 קבלה חוזרות.

רק בתום בדיקות קבלה שתוצאותיהן תהיינה חיוביות תינתן לספק, על ידי המזמין, תעודת  2.8.12

יערוך המזמין מעקב צמוד  קבלה שתעיד על "קבלת המערכת" לתקופת הרצה בת חודש ימים, בה

 על ביצועי המערכת, ללא נוכחות נציגי הספק, אלא אם ייקראו על ידי המזמין.

בתום תקופת הרצה זו ובתנאי שתוצאותיה חיוביות והספק עמד בכל יתר תנאי המפרט והחוזה,  2.8.13

תונפק לספק על ידי המזמין "תעודת גמר" המהווה אישור על סיום הפרויקט בהתאם 

  ותיו.להתחייבוי

 מועד  מסירת תעודת הגמר ייחשב כיום תחילת תקופת האחריות. 2.8.14

שעות לכל  3המציע יבצע הדרכה על כל אחת ממערכות הביטחון באתר בהיקף מינימלי של  2.8.15

 מערכת בתיאום עם המזמין.

 

 

 

  –מסמכים מלווים  3
 

 נה.תכניות כח ותקשורת של כלל הקומות בהן מפורט הנחיות פריסת תשתיות התקשורת במב 3.1.1

 תכניות בטחון. 3.1.2

 

 שירות ואחריות  4
 

 שעות ביממה כל ימי השנה ) למעט כיפור (. 24 -השירות מוגדר כ 4.1.1

4.1.2 SLA: 

 שעות ממועד פתיחת הקריאה. 4הגעה לתיקון תקלה קריטית עד  4.1.2.1

 שעות ממועד פתיחת הקריאה. 24הגעה לתיקון תקלה לא קריטית עד  4.1.2.2

( שנים לרבות 3לתקופה של כשלוש ) ןאחריות ושרות לכלל האלמנטים ועבודות ההתקנה תינת 4.1.3

 עדכוני תכנה/גרסאות וכו'.

 אחריות כולל תיקון, חלפים ואספת ציוד חדש במידת הצורך. 4.1.4

משך האחריות על ציוד בהתאם למוגדר בהוראות היצרן, טיפול/החלפה יבוצע על ידי  4.1.5

 האינטגרטור המבצע. 
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 עבודות טיח  -  09פרק 

 טיח פנים 09.01

 

מ"מ ושכבה עליונה   12 -נים יבוצע בשתי שכבות: שכבה תחתונה מיישרת בעובי של כטיח פ 09.01.01

 דקה )"שליכט"( מעובדת ע"י שפשפת לבד. הטיח יבוצע לפי סרגל בשני הכוונים.

 

 יש להרטיב את המשטח עד רוויה יום לפני ביצוע הטיח. 09.01.02

 

הם יהיו מיושרים ומוחלקים ללא  פני המשטח יהיו נקיים מחומרים זרים ומתקלפים. 09.01.03

 שקעים ובליטות. סתימות יש לבצע בטיט צמנט.

 

ובתוספת ערב משפר עבידות מסוג "בי. ג'י. בונד'" או  1:3.5הטיח יבוצע במלט צמנטי ביחס  09.01.04

"SBR.או שווה ערך מאושר ע"י המפקח " 

 אין להשתמש בסיד בתערובת. 

 

או עם פינות פי וי סי  מגולבנים M.P.Xלחזק ע"י זוויתני רשת  כל פינה חפשית במבנה יש 09.01.05

 )גרמניות( לפי הנחיות המפקח. 

 

במפגשים בין קירות לתקרות, בתפרי התפשטות ובמפגש חומרים שונים יש לחרוץ את הטיח  09.01.06

 לכל עומקו.

 

מגולוונת עוברת  M.P.Xמ"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת . 10כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  09.01.07

 משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי.

 

גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן שהשיפולים  09.01.08

 יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח.

 רבצה . לפי הנחיות המפקח ישקיע הקבלן רשת פיברגלס המיועדת לטיח פנים בשכבת הה  09.01.09

 אופני מדידה 09.03

 

 .כל המדידות במ"ר נטו בניכוי פתחים ושטחים ללא טיח 09.03.01

 

והם  לא תשולם תוספת עבור יצירת קנטים, גליפים, פתחים, פינות, רצועות צרות וכיו"ב 09.03.02

 .במדידה אחתימדדו במ"ר יחד עם הטיח 

 

 .ברת צנרת, הרכבת שיפולי ריצוף וכיו"בהמחירים כוללים תיקונים וסתימות אחרי הע 09.03.03

 

 המחירים כוללים את כל הפיגומים הדרושים.  09.03.04

 רשת הפיברגלס לטיח פנים תמדד בנפרד.   09.03.05

 

 כל האמור במפרט זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 09.04
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 עבודות ריצוף וחיפוי  -  10פרק 
 

 כללי 10.01

 

הכמויות ולפי בחירת בתוכניות אדריכלות ובכתב ת יהיה בהתאם לנדרש סוג המרצפו 10.01.01

 האדריכל. 

הריצופים השונים יעמדו תקן ישראלי ומסומנות בתו התקן. -המרצפות תהיינה בעלות תו

 .2279בדרישות תקן ישראלי להחלקה מס' 

 

 יש להעביר לאישור האדריכל דוגמה מכל סוג ריצוף. 10.01.02

 

 ן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף.יש לבט 10.01.03

 

בזויתן פליז שטוח בכל מקום בו יש הפרש מפלסים יסתיים הריצוף, בהעדר הוראה אחרת,  10.01.04

 מ"מ מעוגן היטב. מחיר הזויתן כלול במחיר הריצוף. 40/40/4

 

 אדריכל.בתפרי התפשטות יש לבצע תפר לפי פרטי ה 10.01.05

 

בשעור הריצוף ע"ג מילוי מיוצב אשר יכלול בנוסף לחול תוספת צמנט לבן  בכל מקום יבוצע 10.01.06

 ק"ג/מ"ק. הצמנט יעורבב בחול באופן שווה בכל שטח הריצוף. 150

 

 ריצוף באריחי גרניט פורצלן ו/או קרמיקה  10.02

 

לפי  ( במידות ובגוון2) 314בת"י  4בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה  10.02.01

 בחירת האדריכל. 

 

מידת כל המרצפות תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל המרצפות.  10.02.02

יש למיין את המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל, גוון 

 או פגם.

 

 האדריכל. יותתוכנלפי התכניות או לפי  -צורת הנחת האריחים  10.02.03

 

 20בעובי עד  לפי תקן ישראלי  אגרגט סומסום או מצע חול מיוצבהריצוף יבוצע ע"ג מצע  10.02.04

 ס"מ לפי החלטת המפקח. כל המצעים מכל סוג כלולים במחיר.

 

או  MAPEIאפוקסית תוצרת מ"מ יבוצע ע"י רובה  5 -מילוי מישקים )"רובה"( ברוחב עד כ 10.02.05

 ומיושם בהתאם להנחיות היצרן. ריכללפי אדש"ע בגוון 
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 חיפוי קירות באריחי קרמיקה ו/או גרניט פורצלן 10.03

 

(, 2) 314בת"י  4אריחי הקרמיקה יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד, מסוג א' לפי טבלה  10.03.01

 ת.החיפוי יבוצע על פי המפורט בתוכנית פריסת קירובמידות ובגוון לפי בחירת האדריכל. 

 

יש לבצע שכבת הרבצה מטיט צמנט כמפורט על קירות בטון או בלוקים מתחת לאריחים  10.03.02

במחיר  ים כלולוהטיח . שכבת ההרבצה ושכבת טיח שחור במפרט הכללי 09.02.42בסעיף 

 החיפוי. 

 

ים. מידת כל האריחים תהיה זהה. יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל האריח 10.03.03

יש למיין את האריחים לפני ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח שאינו מתאים בשל גודל, גוון או 

 פגם.

 

 בהעדר הנחיות אחרות יהיה סידור האריחים בקוים ישרים עוברים אנכים ואופקית. 10.03.04

 

, יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחי הקרמיקה לבין אלמנטים היוצאים מהקירות 10.03.05

ומרית באישור המפקח. כן יש לסתום בחומר כנ"ל לסתכגון צינורות וברזים, ע"י אטימה א

 את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה.

 

בגוון  MAPEIאפוקסית תוצרת מ"מ יבוצע ע"י רובה  -5מילוי מישקים )"רובה"( ברוחב עד כ 10.03.06

אופן הביצוע יהיו בהתאם להנחיות ומפרטי מתאים לגוון האריחים. הרכב חומר המילוי ו

 היצרן.

 

בכל הפינות יבוצעו פרופילי אלומיניום, תוצרת אייל או ש"ע או פינות בגרונג לפי החלטת  10.03.07

 המפקח.

 

 ניקוי וליטוש 10.04

 

על הקבלן לבצע ניקוי כללי ומושלם של הריצופים הקשיחים בעזרת מכונת שטיפה וניקוי וכן לנקות  .1

הפנלים וחיפויי הקירות משאריות טיט, צבע וכל חומר זר אחר, עד קבלת הברק הטבעי של  את

 החומרים.

 

 לפני מסירת העבודות על הקבלן לבצע ליטוש ומילוי רווחים )פוגות( של ריצוף האבן או שיש. .2
 

 אופני מדידה ותכולת מחירים 

 

ונים של ריצוף וכו' ליצירת "תבנית" לרבות מחירי היחידה כוללים גם שילוב גוונים שונים וסוגים ש -

 ביצוע בקווים אלכסונים, הכל לפי תוכניות האדריכל.

 

בנוסף לאמור במפרט הכללי והמיוחד מחירי הריצוף והחיפוי כוללים גם סידור שיפועים, את  -

ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד' מותאמים לחומר מסביבם לרבות ניסור האריחים 
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מידות מדוייקות במיוחד במקומות בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות ל

 הדרושים עבור אביזרי אינסטלציה, חשמל וכיו"ב.

 

הליטוש של שטחי ריצוף ו/או טרצו יצוק באתר, אופקיים ואנכיים הכולל שמוש במכונה ו/או עבודה  -

ם גם במקומות שאין גישה אליהם במכונה, ידנית באבן ליטוש מתאימה כדי להבטיח ליטוש מושל

 כלול במחיר ולא יימדד בנפרד.

 

לרבות סילוק ההגנה לפני המסירה כלולה במחיר באמצעות לוחות גבס או עץ הגנה על הריצוף  -

 הריצוף.

 

הכל כלול במחיר הריצוף ו/או החיפוי ולרבות של  -ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת האדריכל ופרוקם  -

 ת וכיו"ב. גודל הדוגמאות במידה ידרש, יקבע בלעדית ע"י המפקח.המדרגו

 

 אין להשתמש בסיד להנחת ריצוף וחיפוי אלא בבי.ג'י.בונד או שווה ערך מאושר. -

 

ס"מ במקומות שיידרש כלול  20בעובי עד או אגרגט סומסום לפי החלטת המפקח, שכבת חול מיוצב  -

 במחיר.

 

 ברקה )"פוליש"( ודינוג )"ווקס"( ומסירה למזמין במצב נקי לחלוטין.ה -מחיר הריצוף כולל ליטוש  -

 

מחיר החיפוי באריחים כולל חיפוי בשטחים קטנים וברצועות, גליפים, חשפי פתחים, שטחים  -

 אופקיים ואנכיים וכו'.

 

ב מחירי היחידה של ריצוף וחיפוי באריחי קרמיקה ו/או גרניט פורצלן כוללים יצירת מישקים ברוח -

 מ"מ וסתימתם ברובה. 5עד 

 

 כל האמור במפרט זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 
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 עבודות צבע  -  11פרק 
 

 כללי 11.01

 

 תר כשהם ארוזים באריזתם המקורית.כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לא 11.01.01

 ועד הצביעה.לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממ

 

הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות חומרי  11.01.02

הדלול הנדרשים. המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר השכבות שידרשו לקבלת גוון 

 אחיד או כיסוי מלא.

 

 יות הבאות:בחירת הגוונים תיעשה ע"י האדריכל והיא כוללת את האפשרו 11.01.03

 

 ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע, תוספת מגוון וכיו"ב. א.

 

בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה )למשל: מסגרת דלת או חלון בגוון שונה  ב.

 מהכנף או שני קירות, בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכד'(.

 

 -בנה מספר פעמים בחירת גוונים שונים ליחידות השונות )למשל: דלת החוזרת במ ג.

 אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון(.

 

חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול וכדו', יפורקו ע"י בעלי  11.01.04

 המלאכה המתאימים, יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה.

 

ום המיועד לצביעה נקי, יבש וחופשי מאבק. שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמק 11.01.05

 יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע שכבות הגמר.

 

יכין הקבלן דוגמאות צביעה בגוונים ובתגמירים שונים  -לפי דרישת המפקח או המתכנן  11.01.06

 בכמות, במקום ובשטח שיורה עליו המפקח.

 

נקות כתמי צבע מרצפות, חלונות, ארונות, קבועות סניטריות בגמר עבודות הצבע יש ל 11.01.07

 וכיו"ב. המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.

 

 כל האמור במפרט זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 11.02
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 עבודות אלומיניום :  12 פרק
רשימות האדריכלים –מקרה של סתירה מפרט זה בא להוסיף ולא לגרוע מהרשום ברשימות האדריכלים. בכל 

 תקבענה. 
 

 .העבודה מהות 12.01.00
 

 מתייחסותהאלומיניום נשוא בקשה זו לקבלת הצעת מחיר/חוזה,  עבודות
 , )במפרט המיוחדבכתב הכמויות וברשימות האדריכלמושלם ומלא של העבודות המפורטות  לביצוע
 הפריטים(, כדלהלן; ותאור

 ורט לכל עבודות האלומיניום.כללי ומפ תכנון הגשת .1
 הנדרשים במפרטים השונים. המסמכיםכל  הגשת .2
 לסוגי החומרים השונים, כנדרש. הדגמיםכל  הצגת .3
 המדידה הנחוצות לצורך ביצוע מושלם של העבודות. עבודותכל  ביצוע .4
 האלומיניום המפורטות לרבות עבודות הזיגוג. עבודותכל  ביצוע .5
 התשתית הדרושות להתקנת פריטי האלומיניום דותעבוכל  ביצוע .6

 .הפריטיםברשימות האלומיניום, במפרט המיוחד ובתיאור    והמפורטים השונים 
 

 שעל הקבלן לספק לפני קבלת אשור התחלת עבודה. ומסמכים תכניות 12.02.00
    

 .המפרט לבצוע של כל פריטי המוצעותופרטים עקרוניים של השיטות  תכניות .1 
  .ערוכים ע"י מהנדס רשוי סטטיים של הפריטים חישובים .2 
 .ורכיביהםותעודות בדיקה למוצרים  תקנים .3 

 חומרים ודגמים של מוצרים להדגמת השיטה והחומרים. של דוגמאות .4  
 .במבנה לאישור מותקנות  1;1 מדרישת המנהל/האדריכל בקנ" ולפיבכמות  דוגמאות.     5
 

 .עבודהסמכים שעל הקבלן לספק לאחר קבלת אשור התחלת ומ תכניות 12.04.00
 

 (של הקבלן שיתארו את כל הנדרש SHOP DRAWINGSביצוע ) תכניות .1 
 של הפריטים בשלמותם בבניין, כדלהלן; והתקנה לייצור   
 כלליות עם מידות לבצוע. תכניות 1.1  

 מידה מתאים, לכל פריט המהווה יחידה שלמה, בקנה תכניות 1.2 
 והרכבה לפריטים המתארים את החבורים השונים ייצור תכניות 1.3 
 המאשרות עמידות מוצריו בתקן. בדיקה תעודות 1.4 
  
 .כללי 

 
 הייצור. לפניוהיועץ המהנדס האדריכל,  יהעבודה ופרטי הייצור וההקמה של הקבלן, ייבדקו ע" תכניות כל 
 המנהל באמצעות האדריכל ו/או היועץ. יו/או ישנה את התכניות כפי שיידרש ע" יתקן הקבלן 
  תהוונה אסמכתא להתחלת היצור, רק אחרי קבלת אישור בכתב של המנהל.  המתוקנות התכניות 
  בכתב של התכניות המפורטות ותכניות הייצור, על ידי המנהל, אסור יהיה על הקבלן אישור לאחר 
 ובמוצרים, מאומה. בהן לשנות 

 
 לביצוע. כלליות הנחיות 12.05.00

   
 .דוגמאות 1.1 
  
 תכניות הבצוע יציג הקבלן דוגמאות של החומרים לרכיבי מעטפת ומוצרים שלמים הכנת במסגרת 
 הנדרשות לאשורו המוקדם של המנהל למשל: ובמידות בכמות 
 שלפרופילים, סוגי זכוכית, דוגמאות גימור של האלומיניום, קטעי חלונות, קטע לדוגמא  של דוגמאות 

 '.וכו, ויטרינות, דוגמאות לחיפוי האלומיניום המוצע, אביזרי פרזול, המסך  קיר  
 

 מושלמים דגמים 1.2 
  
 .ואישורםביצור פריטים רק לאחר השלמת הדגמים, בדיקתם   יתחיל. הקבלן א 
 FULL-SIZE MOCK על פי דרישת המזמין וללא תמורה, דגמים מושלמים בגודל מלא, יבצע. הקבלן ב 

UP  
 טיפוסי וכו'. חלוןשל ויטרינה מזוגגת,  חוזרתמכל יחידת מוצר טיפוסית, כדוגמת יחידה      
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 האדריכל והיועץ. י"עהדגמים והרכבתם, יעשה בכמות ועל פי התכניות המאושרות לביצוע  ייצור.  ג  
 כולה. , לפני ייצור הסדרהובמפרטהדגמים, במדויק ועל פי הנדרש בתכניות  את. הקבלן ירכיב  ד  
  תיקונים ו/או השלמות בלתי מהותיים, יורשה הקבלן  עם. במידה והדגם יאושר כמות שהוא, או ה  

 בדגם כחלק מבצוע העבודה. להשתמש      
 .בדיקות  1.3 

   
 התקנים וזאת, על מנת להבטיח את טיב   יהנדרשות עפ" בדיקותרשאי להורות לקבלן לבצע  המנהל  

 .המוצרים 
 כל לבדיקהועל הקבלן להמציא  לושלבי הייצור וההתקנה, כפופים לזכות הבדיקות כנ" םהחומרי כל 

 אטימותם לבדיקתדגמים בגודל מלא  )באתר או במבדקה(  במיוחדאו מוצר כפי שיידרש. ייבדקו  פריט  
 ואנכיים. אופקיים, לחדירת אויר ועמידות לכוחות למים  

 ל ידי היצרן ו/או לכל פריט או מוצר אחר, תהיינה בדיקותדגמים שיספקו ע שלבאתר הבנייה  בדיקות 
 הרסניות בלבד. לא  

 המפרט הטכני, דרישותתבוצענה בהתאם לדרישות התקנים המפורטים והרלוונטיים,  הבדיקות
 .הבדיקותהאדריכל והיועץ ו/או הגופים המוסמכים המבצעים את  הוראות

 המתוכנן לביצוע הזמניםישבש את לוח  והדגמים ימסרו לבדיקה בזמן, כך, שלא המוצרים
 .כולה  המעטפת

 תהיינה נמוכות מהנדרש, תחייבנה את הקבלן להחליף, על חשבונו, את סדרת  שתוצאותיהן בדיקות 
 נבנה הדגם או הופרשו הדוגמאות. שממנה המוצרים 
 ורה בביצוע /או המפקח רשאי לבקר, בכל עת, בכל מפעל או מקום, בו מתבצעת פעולה הקשו האדריכל 
 )מפעל המוצרים, מפעל הגימור, וכד'(. המעטפת 

 
 נדרשים. תקנים 12.06.00

  
 דרישות התקנים הרלוונטים לכל  פבצורה מושלמת וע" בבנייןהפריטים ייוצרו, יורכבו ויתפקדו  כל .1 
 וכן אלומיניום ורמת התקן הנדרשת לחלונות 1068הישראלי  התקן ופריט וזאת מעבר לדרישות פריט  
 לרבות; אומן )אלומיניום( למסגרות 12.00הוראות המפרט הכללי פרק  פ"ע  
 אנודיים. לציפויים 324. תקן א  
 והמקדמים הקבועים בתקן זה. רוח לעומסי 414. תקן ב  

 .לזיגוג 938 תקן.  ג   
 מתכות ברזיליות. לציפוי 265 תקן. ד   
 ומעקות. לבטיחות 1142 תקן. ה   
 .בבנייניםחלונות ודלתות  זיגוג 1099 תקן.  ו   
 מתכות. לגלוון  918 תקן.  ז   

 עמידות באש. 931, 921, 755. תקן ח  
 לאקוסטיקה. 1034. תקן ט  
 לבידוד מבנים. 1045 תקן.  י  
 . תקנים רלוונטים למיגון אש.יא  
 יב. תקנים לקירות מסך.  
 תקנים הזרים הרלוונטיים. , יחולו המסוימיםתקנים ישראליים לפריטים  בהעדר  

 
 .הרכבה 12.07.00

 
  מסוג  אלומיניוםהאלומיניום תבוצע על ידי צוותים מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע עבודות  פריטי הרכבת 
  בקשה זו. נשוא העבודות 
  שליהיו מצוידים בכל ציוד המדידה הנדרש לצורך ביצוע פילוס אופקי ואנכי מדויקים  ההרכבה ציוותי 
 לבנין ו/או לעבודתם של קבלניםעל ידו גרמו יי, יהיה אחראי לתקן ליקויים שהאלומיניום קבלן .העבודות  

 אבן ועוד. בחיפוי, פגיעות בצבע, פגיעה בבטון, כגון: חציבה  הוא עבודתו  במהלךאחרים, 
 ל הקבלן.הבלעדית ש באחריותוהפריטים, לרבות בשלבים הראשונים של ההרכבה יהיו   ויציבות חוזק 
 הפריטים בשלבי ההרכבה השונים, יפורקו עם וייצובהעזר שיתכנן וירכיב הקבלן לצורך חיזוק  מערכות  
 של עבודות אחרות. סדירהעבודה בכל שלב ושלב, על מנת לאפשר ביצוע  תום  

 פגיעה אפשרית בשלמותם של המוצרים. למניעתיבטיח תנאי אחסון מתאימים,  הקבלן  
 השונים אל האתר, בצורה נאותה, כאשר הם מוגנים  והרכיביםלן להוביל את המוצרים הקב באחריות  
 או חלק פגום ייפסל ויוחלף. מוצרפגיעות אפשריות.     מפני  

 או חלק שנפגע בעת ההובלה או האחסנה באתר. מוצריתוקן  לא 
 
 
 

 אלומיניום וזכוכית. בפריטי איטומים 12.08.00
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 , אבק ומי גשמים, הנה דרישת ביצוע בסיסית.רוחפריטים נגד חדירת מושלמת של ה אטימה . 1 
האחרונה, המיוחד לדרישות העמידות  במהדורתו 1068המינימום הן לפי תקן ישראלי  דרישות . 2 

 לחדירות אויר ומים.
  במפגשים שבינם לבין עצמם, בינם לבין שלד הבניין. וככלל ל"הנהפריטים יעמדו בדרישות  מרכיבי . 3 

 הרכיבים השונים של הפריטים. שבין במפגשים         
 לאיטום הפריטים כמו כן יציג הקבלן בפרטים,  ותהליכיםיביא לאישורו של המנהל שיטות  הקבלן . 4              

 להשוואת לחצים ואופן ניקוזם. החללים את  
 הנה בלעדית של הקבלן. הפריטיםלאטימות המוחלטת של  האחריות . 5 

 ,(WEATHER STRIPSעם אטמים רציפים ) יאטמוהאלמנטים המתוכננים לתפעול,  כל .  6             
 בפרופילים, מראשמתוכננים  חריציםיהיו מותאמים בתוך   האטמיםהמעולים ביותר.  מהחומרים  
 מקרה לא בהדבקה. ובשום  

 יימדד במ"ק . כו'. הכלו 

 , לחיבורן, לקונסטרוקצית עזר למלבן סמוי או כל אביזר אחר בין מוצרי האלומיניום לבני מפגש כל . 7
 היועץ. להנחיותבהתאם  יאטם   
 (העלולים להצטבר בחלקים WEEP SYSTEMמים,) ניקוזמוצרי האלומיניום יאפשר  תכנון .8

 עיבוי.-ומיגשם  -, כגון מיהמוצריםשל  פנימייםה 
  בין המלבן הסמוי לבין קיר  המפגשלאטום את המורכבים בקיר בטון עם חיפוי אבן, יש  בפריטים . 9  

 יריעות איטום בהדבקה לאורך כל היקף המלבן. עם, הבטון      
ההרכבה של המעטפת, כולל חלונות, פינות וחיבורים, תעשה על ידי הקבלן ובאישור           איטום בדיקת .10

 למפרטי מכון התקנים הישראלי.: בהתאם. הבדיקה תעשה  היועץ
  לשעה  ק"מ 2.5דרך פית ריסוס, בספיקה של  מ"מ 20הבדיקה, יותזו מים בצינור גן בקוטר  בזמן        
 אט. בקו האספקה. 4של  ובלחץ         

  בקירוב, פית הריסוס  מ"ס 20מהקיר, קוטר השטח המותז יהיה  מ"ס 45יותזו ממרחק של  המים       
 5 במשך  וחזור,  הלוךקיר. ההתזה תיעשה תוך כדי תנועה איטית, ה לפנילקו ההשקה הנבדק וניצב  תכוון      

 דקות בכל מצב, מכוון ההתקדמות יהיה כלפי מעלה.
 יבדק שנית.יחדירה של מים, יתוקן האיטום ו בבדיקה, התגלתה   

 
 .חומרים 12.09.00

   
 .אלומיניום .1 
  
 בהמשך. שיפורט  מתאימה וכפי מסגסוגתמוצרי האלומיניום יבוצעו בחומרים  כל  

 שיפורטו בהמשך. מהשיטותאחת   פקורוזיבית, ע"-הפריטים תהליך להגנה אנטי יעברוכן  כמו 
 
 אלומיניום: פרופילי 1.1 

 
 י, לפי דרישות ת" T- 6063 כדוגמתהחלולים יהיו מסגסוגת באיכות מעולה   אלומיניום פרופילי 
 חומר גלם ממוחזר בכל שיעור שהוא.להשתמש ב איןלסוג הגימור הנדרש,  המתאימה 1068  
 חדשים וללא פגם או ליקוי הנובעים מייצור, אילגון, הובלה וכו'. יהיו הפרופילים 
   בקירותיהיו סגורים בקצוות. עובי הסופי של דופן הפרופילים הקונסטרוקטיביים  הפרופילים כל 
 כמתחייב מהחישובים הסטטיים. יהיה המסך 

   
 אלומיניום; פחי 1.2 

 
   , בעלת  3AL-MAGמסגסוגת מתאימה לתפקודי הפחים, כדוגמת קבוצת הסגסוגת  יהיוהפחים  כל 
 וכד',  בקמפינגקורוזיבית גבוהה ומתאימה לגימור הנדרש. עובי פחי האלומיניום בפינות,  - אנטי עמידות 
 המפורט במפרט המיוחד ובתיאור הפריטים. פ"ע יהיה 
 וכד'( לויטרינותלפחות. )שפולים  חמ" 2ונסטרוקטיבי, יהיו בעובי של לשימוש לא ק האלומיניום פחי 
 פח האלומיניום יהיה בפחים מוגמרים מראש חרושתית. כפוף תהליך 

 מאלומיניום לבין מתכות אחרות, שטחי המגע יופרדו  מוצריםייווצר מגע ישיר, בשום מקרה, בין  לא  
 , ניאופרן או אחרים(P.V.Cי לא ספוגי )לסתמחומר פ חציצה  ידי על 

 
 
 
 .פלדה . 2 

 
 וצורת החיבור לרכיבי האלומיניום. מיקומםנדרש לאישור המנהל לעצם השימוש בחלקי פלדה,  הקבלן 2.1

 
 חלקי הפלדה במעטפת )קונסטרוקציה נושאת, אביזרים ואמצעי חיבור( יקבלו הגנה אנטיקורוזיביות  כל    2.2

 :להלן  כמפורט 
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 .918 י"לת( בהתאם  HOT-DEEP GALVANIZING) ר'/מ"גר 270שיעור של באבץ ב חמה טבילה 
 , לאחר כל פעולות החיתוך, קידוח וריתוך. מושלמיםהפלדה יגולונו רק כמוצרים  לקיח 
 בצבע עשיר באבץ בצביעה בשתי שכבות. יתוקנושנפגעו באתר, בעת ההרכבה  חלקים 

 או לפי דרישות החישובים הסטטיים, הגבוה ממ" 2פת יהיה בחלקי המעט בשימושמינימלי לפח פלדה  עובי   2.3
 .מביניהם

 
 .זכוכית .3
  

 המפורטים בסעיפים דלהלן: הדרישות  גםיחולו  938ו  1068, 1099 י"בתלאמור  בנוסף 
וסוג של זיגוג,  סוגמכל  הנדרשות, ובתכונות  FLOATתהיה מאיכות מעולה, מיוצרת בשיטת  הזכוכית .1 

 .כמפורט בהמשך
  GLAZING PRESSURE SYSTEM   DRYהזכוכית יזוגגו בשיטה יבשה בלחיצה,   חלקי כל .2  

 פי התכנון המפורט. ועלפי מפרט והנחיות ייצרן הזכוכית  על    
  , סכנה, בכל האמור לעובי הזכוכית באזור 1099 ילת" תתאיםשל הקבלן היא כי הזכוכית  אחריותו .3 
 סוג הטיפול הנדרש.לרבות   

 
 .פרזול .4
 

 הפרזול יהיו מדגם מאושר על ידי המנהל ולפי המפרט.  אביזרי כל 
 בבניין או מחומר אחר, האלומיניוםהפרזול יהיו מאלומיניום, בגימור דומה לזה של מוצרי  אביזרי
 מזיק לאלומיניום ואינו נפגע על ידו. שאינו

 קולון.יים כדוגמת אולסתיורשה השימוש בחומרים פ מסוימים במקרים 
 לבחירת האדריכל. -הפרזול  אביזרי גוון 

 מוצר האלומיניום, ובכוח של  נוחהפרזול יאפשרו ביצוע של כל הפעולות הנדרשות לתפעול  אביזרי
 .גק" 4עולה על  שאיננו

 יחוברו לאלומיניום בברגים או תפסים מתאימים.  הפרזולחלקי  כל 
 ו/או חלק ממנו מתוך הבניין בצורה נוחה. החלפה ו/או תיקון של כל אביזר יאפשר החיבור 
 .קורוזיהוכו', יהיו מחומר בלתי מחליד כגון אוקולון או חומרים שיקבלו טיפול נגד  מסבים, גלגלונים 
 .316 םפתיחת החלונות ולקביעתם במצב פתוח, יהיו מפלב" להגבלת מנגנונים 

 
 מוצרים. גימור 12.10.00 

 
 מוצרי האלומיניום. גימור.   1 

  
 קורוזיביות על ידי אילגון או השפעותמוצרי האלומיניום הגלויים כלפי חוץ, יהיו מוגנים מפני  כל

 /צביעה לפי בחירת האדריכל.האילגון גוון צביעה בצבע. לחילופין
 /או טיפול שטח לפני האילגון או הצביעה.ווהפחים יעברו תהליך של פסיבציה   הפרופילים כל 
 ,. כיסוי המגןU.V, כימיות וקרינה .מכניותיובאו לאתר מוגנים מפני פגיעות   האלומיניוםמוצרי  כל 

 חומר הגלם. ספקעל גבי המוצרים לפי הוראות  יישאר  
  
 .גוונים.  2 

 
 גוונים שונים לאילגון או צביעה של המעטפת, ללא שינוי מחיר היחידה. 2לבחור עד  רשאי האדריכל 
 גוונים לאילגון. לוחות פ. וע"RAL ט"מקכל מתוך לוח גוונים על פי  יבחר על ידי האדרי הצביעה גוון 
 לקבל מהאדריכל את הגוונים הנבחרים במועד. לדאוגהקבלן  על 
 .להסופי לפרוייקט תעשה לאחר אישור הדוגמא כנ" הגוון בחירת 

 
 
 .אילגון.  3  

 
 .בצבע על ידי מפעל תקני ומאושר לבצוע עבודות אילגון יבוצע האילגון 
 .התקןיהיו על פי  הסטיות -/+ מיקרון 20יהיה  האילגון עומק 
 בגווןהאילגון יהיו שטחי האלומיניום חלקים לחלוטין, משריטות, קוים או פגמים אחרים,  תהליך לאחר 

 בפני עצמו וכל הפריטים ביחד. פריט, כל אחיד
 

 .צביעה .  4 
 

 הגדרת המפרט פע" ע"ש או PVDFסוג פוליאסטר באבקה ו/או צביעה בצבע מ בסיליקון צביעה 
 להלן;  וכמפורט המיוחד 

 



105 
 שכבת בסיס )פריימר(. כולל, מיקרון 60 -עובי ממוצע לשכבת הצבע  -פוליאסטר  בסיליקון. צביעה א 
 
 השיטה. פע" הצביעהבצבע מטאלי. עובי שכבת  וצביעה  – DURANAR / PVDF. צביעה מסוג ב 

 ליכים וחומרים מוכרים העומדים בכל דרישות התקנים הרלוונטיים, , תהבשיטותתעשה  הצביעה       
 איכות. בקרתשיטות  כולל       

 
 פריטי פלדה מגולוונת. צביעת.   5 

 
 להלן; המפורטת הצביעה את פרופילי הפלדה המגולוונת בהתאם למערכת לצבועהקבלן  על 
 שטח; הכנת  
 ש ובמים.כמתע תוצרת BC - 70בדטרגנט  יסודיתשטיפה  - 
 100ברק בבד שמיר מס.  והורדתחספוס  - 
 4-100וניגוב במדלל  סופיתשטיפה  - 
 קורוזיה או כל גוף זר אחר. מוצריהצביעה יהי השטח נקי מלכלוך, שומן, אבק,  לפני  
 ;הצביעה מערכת 
 .מיקרון 40-50 בעובי ZNיסוד אפיטמרין אוניסול  אחתשכבה  - 
 בחירת האדריכל. לפיכל שכבה. גוון הצבע  מיקרון 25-30ליאור בעובי סופר לק או פו שכבותשתי  - 

 , הדילול והייבוש בהתאם להוראות יצרן הצבע.הצבעיישום  -
  

 פריטי פלדה שחורה. צביעת.  6 
 

 .19051שחורה תעשה במערכת סינתטית כאמור במפרט הכללי סעיף  פלדה צביעת 
 הכללי. למפרט 190513תעשה בהתזת חול בהתאם לסעיף  השטח הכנת 
 צבע יסוד כרומט אבץ ושתי שכבות עליונות בלקה בעלת גוון, כדוגמת סופרלק תוצרת שכבות שתי 

 יקבע על ידי אדריכל הפרוייקט. הצביעה גוון . עש" או  טמבור  
 בהתאם לאמור לעיל. חדששצביעתם תיפגם יצבעו מ קונסטרוקציה חלקי 

 
 למיניהם. חיבורים    12.11.00

 
 יבוצעו רק באמצעות ברגים סמויים מהעין או שיטה סמויה אחרת. מכניים וריםחיב .1

 AISI-316 מעשויים פלב" יהיו הברגים        
 לתבריג, יבוצעו על ידי טבילה או מריחה בחומר אטימה הברגיםהחיבורים המכניים ו/או בין  כל .2
 בחוץ. םלאקליגלויים לעין כלפי חוץ ו/או חשופים   בברגיםיעשה שימוש  לא .3

 בברגים גלויים בתוך הבניין, רק במידה ואין חלופה אחרת ובאישורו המוקדם של השימוש יותר       
 .האדריכל

ומתכות אחרות יבוצעו באמצעות ברגים דרך שרוול אוקולון ואומים עם  אלומיניוםבין  חיבורים .4
 סקיותד

 ם של האדריכל.. חיבורים אלה, כולל פרט חיבור, דרושים אישורו המוקדאוקולון 
 אלומיניום בריתוך. חיבורי .5

 יעשו באמצעים מכניים סמויים או בריתוך, על ידי אביזרי פינה או בלעדיהם. בכל הפינות בוריחי .6
 תהיה מחוברת חיבור אטום ומהודק לאורך קווי ההשקה, שיטת החיבור תבטיח כי הפינה, מקרה   
 ות הברגים או מכל סיבה אחרת., יישמרו ולא יפגעו בשל התרופפוההידוק האיטום   

 נוח מתוך הבניין. כוונוןשל מוצרי האלומיניום אל שלד הבניין, יאפשרו   החיבורים לכ   
יהיו  האביזרים. הפריטים את אביזרי החיבור מפלדה, הדרושים להרכבת ויתקיןיספק  הקבלן        

 מגולוונים
 ם וכד'., לרבות פלטות, ברגיזהבטבילה חמה, כנדרש במפרט    

מייצבים הממוקמים סימטרית לציר המרכז, במרחק  גביהתקנת הזיגוג תבוצע על  .7
 מהפינה של רבע

 לפחות. מ"מ 3.0יהיה  המייצביםזכוכית. עובי  רלכל מ" מ"מ 30 - המייצבים אורך .מהאורך  
 מגע רמית של הזכוכית וימנעותקצה הזכוכית לחלקי המתכת, יאפשרו התפשטות  שבין המרווחים     

 הזכוכית למתכת. בין      
 , יקדחו חורי ניקוז, על פי הוראותהזיגוגמנת למנוע הצטברות ממושכת של רטיבות בתעלות  לע .8

 .הפרופילים ספק   
  יהיו מתאימים לתפקוד הנדרש, ובטיב מעולה, עמידים לאורך שנים בתנאי מזג אויר  הזיגוג טמיא .9

 .U.V וקרינת קיצוניים      
 

 סופי, הוראות אחזקה. ניקוי          12.12.00
   

 וסמוך המזמיןעל ידי  שייקבעכל פריטי הביצוע במועד   אתיתחייב לנקות, באופן יסודי,  הקבלן .1 
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 כהתחייבות בלתי נפרדת מהצעתו. וזאתהבניין, לרבות ניקוי הזיגוג   למסירת  

  פת לפריטים, ובמיוחד תאור סוגי ,( הוראות תחזוקה שוטAS MADEיצרף תכניות עדות ) הקבלן . 2  
 בשימוש בגלל חשש לפגיעה בחומרי הגימור, בזיגוג ובאטמים. האסורים הסולבנטים      

תחילת הייצור  לפנייהיה אחראי בלעדית להתאמת מוצריו לבנין, על כן, ימדוד את הבניין  הקבלן . 3  
ת הכרוכות במילוי הוראות סעיף זה, , ההוצאות הכספיולמבנהוישמור על התאמת המידות של המוצר  

 .הקבלן  עליחולו 
 
 

 (12.00לגרוע מהאמור בפרק  ומבלי  מוגבל)כולל אך לא  -מחירים  תכולת    12.13.00
 המחיר כולל את כל המופיע ברשימות האדריכל ובמפרטים הצמודים לרשימות . כמו כן   

ועמודים,  לקירות נות, חיפויים האלומיניום, קירות מסך, חלונות, ויטרי פריטי מחיר   
  יכלול את כל 

 הנדרשת במפרטים ובתכניות באיכות  הפריטיםוהחומרים הדרושים לקבלת כל  העבודות  
 ממחירי הפריטים: אינטגרליהסעיפים דלהלן שיהוו חלק  לרבות,  לביצוע המאושרות   

 המבנה. מדידות  
  (, החל על הקבלן מתוקף האמור במפרט הכללי טכניים ומסמכיםהמפורט )תכניות פרטים  התכנון  
 מתכנני הקבלן. מצדהמיוחד, לרבות פקוח עליון  והמפרט  
 אל הבניין. ואיטומםעזר ומשקופים סמויים  משקופי  
 .מאלומיניום, פחי חיפוי ופחי גמר פרופילים  
 לסוגיו השונים. זיגוג  
 לסוגיו השונים. פרזול  
 .אילגוןבצבע או מוצרי האלומיניום  גימור  
 .אטימות, חומרי איטום ובדיקות אטמים  
 בידוד. חומרי  
 באתר. והרכבתםדוגמאות ודגמים מושלמים  הכנת  
 ועד לגמר העבודה והשלמתה. העבודהואחסון כנדרש בכל שלבי  הובלה  
 לרבות אמצעי החיבור לשלד הבניין. הצורךנושאת מפלדה, במידת  קונסטרוקציה  
 .לעילרי הפלדה וצביעתם כמפורט מוצ גלוון  
 לסיבולת הבניין. בהתאםפריטי האלומיניום במבנה,  התקנתהרמה ופיזור בבנין וכן    
 דרישת היועץ. פ(ע" AS MADEתכניות עדות ) הכנת  
  את כל החומרים והעבודות הדרושות לקבלת הפריטים על  האלומיניוםכן, יכלול מחיר פרטי  כמו  
 ומתפקדים כהלכה. מושלמיםותקנים במקומם, , כשהם מפרטיהם  
  SHADOW BOX 
 אש מחיצות  
 .אקוסטי בידוד  

 
   

 מדידה ועדיפות מסמכים. אופני 12.14.00
 
/או ברשימות האלומיניום וברשימת הכמויות והפריטים לסוגיהם כמופיע בתכניות האדריכל  מדידת .1  

פי  ועלהאלומיניום   עבודותבמפרט המיוחד לביצוע בכתב הכמויות,  כמפורטתעשה לפי סווג היחידות  
 . )הספר הכחול(הכללי למפרט 12.00הוראות פרק 
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 : עבודות מיזוג אויר  15פרק 
 כללי  15.1

 
 תנאים ודרישות לעבודות מיזוג אוויר 15.1

 
 כללי 15.1.1

והפעלה של מתקן למיזוג העבודה המתוארת במפרט זה מתייחסת לאספקה, התקנה, הרכבה, ויסות  
 .למכון כושר בנמל אשדוד בהתאם למפורט במפרט זה  להכואוויר מושלם, או חלקים ממנו, 

 
משרדי, בהוצאת ן של הוועדה הבי 15מפרט זה מהווה השלמה למפרט הכללי למתקני מיזוג אוויר פרק  

הפרטים הטכניים והדרישות במפרט משרד הביטחון, בהוצאתו האחרונה ולכל הפרקים הרלבנטיים במפרט הכללי.  
הכללי מחייבים את קבלן מיזוג אוויר המבצע את העבודה, אלא אם צוין אחרת במפורש במפרט טכני זה ו/או 

 בתוכניות המצורפות אליו.
 

 הגדרות 15.1.2
בכל מקום  המוזכר להלן "קבלן" הכוונה לקבלן העוסק בכל עבודה הקשורה במערכת  -"קבלן"  

 רט זה ובתוכניות המצורפות.המתוארת במפ
המשרד המתכנן של העבודה המתוארת  חכובכל מקום בו מוזכר להלן "יועץ" הכוונה לבא  -"יועץ"  

 במפרט זה ובתוכניות המצורפות.
כל המזמינים והמפקח על העבודה  חכו בכל מקום המוזכר להלן "מפקח" הכוונה לבא -"מפקח"  

 ות.המתוארת במפרט זה ובתוכניות המצורפ
 

 לתשומת לב הקבלן 15.1.3
לפני הגשת הצעתו יבדוק כל קבלן את התוכניות המצורפות למפרט זה, את התוכניות הארכיטקטוניות  

אקוסטיקה והמפרט וכן את כל התוכניות הנוספות ו/או כל נתון אחר והוראות הקשורים  ,הקונסטרוקציה, החשמל
 בביצוע העבודה המתוארת להלן.

ו יבדוק הקבלן את השטח וחלקי הבניין הקיימים ויעשה את כל הבדיקות הדרושות לפני הגשת הצעת 
ויכיר את כל המתקנים והמערכות להבאת הציוד, אחסנתו, הכנסה וטפול בציוד וחומרים שיידרשו לעבודתו ויכיר את 

 כל הקשיים העלולים לנבוע בביצוע עבודתו בהתאם לכוונת המפרט והתוכניות המצורפות לו.
י הגשת הצעתו יוודא הקבלן כי הוא מכיר והוא מעודכן בקשר להיקף ואופי העבודה הנדרשת ממנו לפנ 

 ויחסה לכל שאר עבודות הבניין.
לא תבוא בחשבון כל אי הבנה בקשר לחומרים וציוד שיש לספקם, ועבודה שיש לבצעה ו/או קשיים  

ודה לא תינתן כל תוספת עבור כל סיבה של בביצוע במהלך העבודה עקב אי ידיעת התנאים.  לקבלן הזוכה בעב
 החסרה, או אי הבנה, ואשר יכול היה לבררה לפני מסירת הצעתו.

ידוע לקבלן כי הגשת הצעתו מהווה הסכמה לכל הסעיפים והתנאים הנזכרים במפרט זה והמצוינים  
 בתוכניות המצורפות.

 
 תוכניות המכרז 15.1.4

יאוגרמטיות בחלקן ומראות את היקף והמערך כללי של המתקן, תוכניות הצעת המחיר כפי שהוצאו הן ד 
ואינן מראות בהכרח את כל פרטי העבודה. במידת הצורך יוצאו תוכניות נוספות על ידי היועץ עם התקדמות העבודה 

 בצורת "תכניות משלימות" למטרות הסברה בלבד.  כוונת התכניות הן לתאר את המתקן באופן כללי בלבד.
 

 ונת המפרט והתוכניותכו 15.1.5
כוונת המפרט והשרטוטים לתאר את המתקן באופן כללי.  תוכניות הצעת המחיר הן כלליות  

 ודיאגרמטיות ואינן בהכרח מציינות כל פרט ופרט הדרושים להפעלה תקינה ומושלמת של המערכת.
ת מיזוג אוויר על הקבלן לספק את העבודה, החומרים, הציוד והשירותים הדרושים לשם התקנת מערכ 

בשלמותה, או חלקים ממנה, בהתאם למה שיוזמן אצלו על מנת שאלה יהיו מושלמים, מוכנים לפעולה תקינה וראויים 
 למסירה למזמינים לשביעות רצונם.

מערכת מיזוג אוויר או חלקים ממנה כנ"ל אשר יספק הקבלן תהיה מושלמת בכל המובנים לשם הפעלה  
הדרושים להפעלתו התקינה של המתקן יסופקו על ידי הקבלן גם אם לא הוזכרו במפרט  וכל תוספת של חומר ועבודה

 או בשרטוטים במפורש, אך הדרושים לפעולתו התקינה של מתקן.
הקבלן יתכנן את כל הפרטים הדרושים עבור הציוד המסופק על ידו וכן את פרטי החיבורים השונים  

אלה לא יבוצעו כגון:  חשמל וכו' על הקבלן להעביר את תוכניות העבודה הקשורים בין ציודו למערכות אחרות, גם אם 
 לפני התחלת הביצוע למפקח וליועץ לאישור.

המפרט והשרטוטים הנם לצורכי הוצאת הצעת מחיר בלבד.  לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן  
 להתאימו לתנאים הקיימים בבניין.
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ינסטלציה השונות וכל פרט אחר הקשור במתקן בשלמותו.  עליו לבדוק את מיקום הציוד, מערכות הא 

במידה ותתגלינה אי התאמות יודיע הקבלן על כך למפקח ולא ימשיך בעבודתו עד אשר יקבל הוראה על כך בכתב מאת 
 המפקח.  תשומת לב הקבלן מופנית במפורש לכך כי את הציוד יש להעביר כאשר הוא מפורק לחלקיו.

 
 םהסברה ונספחי 15.1.6

במידה והקבלן התכוון להגיש הצעה וקיים ספק בקשר לפירוש האמיתי של כל חלק שהוא בשרטוטים,  
במפרט ו/או בכל חלק אחר של מסמך רלוונטי עליו להגיש ליועץ בקשה לשם פירוש אם הפירוש כרוך בשינוי מהותי 

עשר יום לפני מועד הגשת המכרז. שעל כל הקבלנים המשתתפים במכרז לדעת.  בקשה כזאת תוגש בכתב ליועץ ארבעה 
כל פירוש שיעשה לתוכניות, למפרט ו/או לכל חלק אחר של מסמך רלוונטי יהיה בצורת נספח המופץ על ידי היועץ, 

 כאשר העתק של הנספח ישלח לכל קבלן המשתתף בהצעת המחיר.
 

 תחליפים לחומר ולציוד 15.1.7
ציוד אלטרנטיבי הוא רשאי לעשות זאת ובתנאי והציוד במידה והקבלן יהיה מעוניין להגיש הצעת מחיר ל 

 יעמוד בדרישות היועץ.
כל הקבלנים חייבים להגיש קודם כל את הצעותיהם לגבי חומרים וציוד בדיוק כפי שנדרש בתוכניות  

 ובמפרט בהתאם לשמות היצרנים המוזכרים במפרט או בתוכניות אשר משמשים מכרז בסיסי.
יוד אלטרנטיבי, מבלי לענות על הדרישות המפורטות הנ"ל, תהיה זכותו של הצעת מחיר שתוגש רק לצ 

 המוסד לדחותה.
כל התחליפים חייבים להיות מוגשים בנפרד וכתוספת למכרז הבסיסי.  בשום פנים ואופן לא יוגשו  

 תחליפים אלא אם הוגשה הצעה תחילה בדיוק כפי שנדרש במכרז הבסיסי.
חייב לציין את התחליף, שם היצרן, טיפוס החומר והציוד והסבר למהות קבלן המגיש בהצעתו תחליפים  

 השוני וכן את ההפחתה או העלייה מהמחיר הבסיסי של הצעתו.
חומרים או ציוד תחליפים, המוצעים על ידי הקבלן, חייבים לעמוד בכל הדרישות כגון:  טיפוס, טיב,  

 הספק פעולה כפי שנדרש במכרז הבסיסי.
 ף שהוא, או חלק ממנו חייבת באישור המזמין. החלטתו בנדון תהיה סופית.קבלת כל תחלי 
הקבלן יגיש את כל הנתונים ההנדסיים לגבי חומרים וציוד התחליף שהוא מציע ואשר יציינו את שוויון  

ואם האיכות, תכנון ועלות התחליף.  בכל מקרה אשר בו יתברר כי הציוד המוצע על ידי הקבלן הזוכה בעבודה אינו ת
את הדרישות המוזכרות במפרט זה, יחויב הקבלן לשאת בכל ההוצאות בהחלפת ציודו לציוד מתאים כפי הנדרש.  
לאחר אישור ההזמנה ו/או החוזה עם הקבלן הזוכה בהצעת המחיר ולא יורשו כל תחליפים אלא אם כן יקבלו אישור 

 מראש של המזמין.
 

 קבלני משנה 15.1.8
ובכתב,   ק קבלן משנה או למסור לו עבודה מבלי שקבלן המשנה יאושר מראש, הקבלן אינו רשאי להעסי 

 על ידי המפקח.
המזמינים רשאים לפי ראות עינם, להתנגד או לאשר לקבלן משנה זה או אחר, או אפילו לפסול את  
 כולם ללא נתינת נימוקים גם לאחר שהלה התחיל בעבודתו, ואין הקבלן רשאי להתנגד לכך. 
קבלן משנה זה או אחר אינה פוטרת את הקבלן מאחריות לגבי חלקו בעבודה אשר בוצעה הסכמה ל 
 ע"י קבלן משנה ו/או החומרים אשר השתמש בהם. 
החלים  כמו כן אחראי הקבלן עבור ביטוח קבלן משנה ועובדיו ומלוי כל הדרישות והתנאים הסוציאליים  

 עליהם.
 
 

 ואישורים תרישיונו 15.1.9
הדרושים לעבודות מיזוג האוויר שבמפרט זה, וכן יסדיר את כל הביקורות  תהרישיונואת כל הקבלן יספק  

הדרושות על ידי הרשויות המוסמכות השונות, ויספק למזמין את כל התעודות הדרושות כהוכחה שעבודתו בוצעה 
 בהתאם לכל התקנות החלות על עבודתו.

בטיח שכל הציוד והאביזרים הטעונים יבוא יגיעו בזמן.  היבוא בכדי לה תרישיונוכמו כן ידאג הקבלן לכל  
הקבלן ימסור למפקח פרטים על מועד אספקת הציוד ו/או כל הפרטים האחרים העלולים להשפיע על מהלך התקדמות 

 העבודה.
 
 
 
 

 בדיקה ועבודות תאום 15.1.10
נת ציודו בתאום מלא עם התוכניות לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן בהתאם לתכניות את מקום העבודה ויבטיח התק

 הארכיטקטוניות, החשמל והסניטציה לפי תנאי המקום ועם כל יתר העבודות הנעשות בבניין.
 על הקבלן לתאם את לוח הזמנים עם כל בעלי המקצועות האחרים בבניין כדי להבטיח את סיום העבודה בזמן.

בניין ולשתף עמם פעולה על מנת למנוע הפרעות או על הקבלן לספק את כל הפרטים הדרושים לקבלנים האחרים ב
 דיחוי בסיום העבודה.
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כל נספח שיוצא בעת הוצאת המסמכים להצעת המחיר יהיה כלול בביצועה ובעת מסירת העבודה לקבלן הזוכה יהיה 

  חלק מהמסמכים הרשמיים של ההזמנה ו/או החוזה.
  

 אי התאמות 15.1.11
בכתב למפקח וליועץ על כל המכשולים בדרך הביצוע. בכל מקרה של אי  לפני ביצוע העבודה יודיע הקבלן 

התאמה בין התוכניות והמפרט תהא החלטת היועץ פוסקת באשר למובן והתוכן הנדון.   במקרה של חילוקי דעות בין 
לטתו הקבלן לבין המפקח ביחס לטיב העבודה, איכות החומרים ו/או הציוד, או ביחס לכל פרט טכני אחר, תקבע הח

 של המפקח בלבד.
 

 שינויים ואישורים -תוכניות עבודה  15.1.12
על הקבלן לקבל אישור מאת המפקח בטרם יזמין חומרים או ציוד.  על הקבלן להגיש למפקח תוך שבועיים מיום א.

מתן ההוראה לביצוע העבודה את רשימת החומרים והציוד אשר היינו מתכוון להזמין.  רק לאחר אישור הרשימה 
 רשאי הקבלן להזמין את הציוד והחומרים.

לפני הכנת והגשת תוכנית העבודה לאישור המפקח יבקר הקבלן במקום העבודה ויהיה מעודכן ומשוכנע שמידות 
הציוד אשר פרט בתוכניותיו יתאימו לגודל הפתחים הגמורים בהתאם לתוכניות הארכיטקטוניות ואשר עלולים להיות 

 קום העבודה.קיימים עם העברת ציודו למ
ציוד או חלק ממנו אשר יועבר למקום העבודה ואשר ידרוש שינוי הפתח הקיים, יבוצע שינוי זה על חשבון הקבלן 
בלבד.  אישור המפקח על תוכנית העבודה של הקבלן אינו מהווה בשום פנים הוכחה להסכמת המפקח לשינוי פתחים 

 תוכניות העבודה המאושרות על ידו. מתוכננים ו/או קיימים, אלא אם צוין במפורש על גבי
הקבלן ייקח בחשבון מראש שמידות הפתחים המפורטות בתוכניות הארכיטקטוניות לא כוללות המשקופים השונים, 

 אשר מקטינים את הפתחים בהתאם.
יבור על הקבלן להגיש לאישור המפקח תוכניות עבודה של מתקן מיזוג אוויר, צנרת תעלות, פיקוד, חיווט חשמלי, חב.

חשמל, תוכניות בסיסים, דפי קטלוגים המתארים את הציוד, לוחות זמנים וכל פרטים אחרים כפי שיידרשו על ידי 
 המפקח.

כל התוכניות, דפי קטלוג וכו' המוגשים לאישור יהיו מסומנים בהתאם לייעודם ושימושם.  אינפורמציה שהיא ג.
 זה לא תתקבל. לפרויקטכללית ולא מותאמת במיוחד 

הקבלן יהיה אחראי לכמויות הנכונות, המידות ופרטי הביצוע אפילו אם לא סומנו במיוחד על ידי המפקח באשרו ד.
 את תוכניות העבודה, אך דרושים לפעולה תקינה וסדירה של מערכות מיזוג האוויר.

 בות להצעת השינוי.יחד עם הסי תוכניותל העבמקרה והקבלן מציע בתוכניות העבודה שינויים, עליו לסמן שינויים ה.
אין להתקין חומרים וציוד טרם שנבדקו ואושרו על ידי המפקח.  במקרה והקבלן התקין חומרים וציוד לפני שקיבל ו.

 את אישורו של המפקח יהיה עליו להחליפו לפי הוראות המפקח במקרה שיידרש, ללא תוספת תשלום.
של ציוד, תעלות אוויר, חדרי מכונות ושל כל מערכת צנרת על קבלן מיזוג האוויר להכין תוכניות עבודה מפורטות ז.

 מים ניקוז, וכן תוכניות החשמל והפיקוד בין אם עבודות אלו יבוצעו על ידו או על ידי אחרים.
 העתקים לפחות. -4 תוכניות העבודה, רשימות הציוד, דפי הקטלוגים וכו' יוגשו למפקח בח.
 

 עבודההגדלה/הקטנה ושינויים בהיקף ה 15.1.13
במידה והקבלן הזוכה במכרז יתבקש להגדיל/להקטין ו/או לבצע שינויים בהיקף העבודה אין הוא רשאי לדחות מילוי 

 הדרישה.
אם יתבקש הקבלן הנ"ל, להגדיל את היקף העבודה המוגדרת בסעיף הנ"ל ובינתיים חלו שינויים במחירי החומרים 

ים אשר ישתמש בהם ואשר יהיו בתוקף ביום מסירת ההודעה יחושבו המחירים הרשמיים בלבד עבור אותם החומר
 ההזמנה הנוספת.

במידה ויחול שינוי גם בשכר העבודה, יחשב שכר העבודה הנוסף בהתאם למדד שכר העבודה של שרברבים, חשמלאים 
ום ופחחים המופיע בירחון הסטטיסטי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בלוח שכר עבודה של עבודות הבניה, בי

 ההודעה הנ"ל.
 מדידת העבודה הנוספת תעשה בהתאם למפורט בכתב הכמויות, בפרקים השונים הבאים.

אם יתבקש הקבלן הנ"ל להגדיל את היקף הציוד תוכר התוספת הנדרשת על ידו רק על יסוד הצגת המסמכים על 
 ירות והעקיפות ורווחו.הכוללים את הוצאותיו היש 10%מחירן כולל הצגת הציוד במקום המיועד לו ובתוספת 

 בכל מקרה חייב הקבלן להגיש הצעת מחיר לפני שתאושר לו ההגדלה על ידי המזמין.
 
 

 טיב החומרים והעבודה 15.1.14
כל החומרים והאביזרים יהיו חדשים ומהאיכות הטובה ביותר ויצוידו בתעודת בדיקה של "מכון התקנים הישראלי", 

 או מפקח המאשרות את תקינותם והתאמתם לתקן הנדרש.או מוסד אחר שיאושר ע"י היועץ ו/
 כל הבדיקות יעשו על חשבון הקבלן.

זנחות העבודה תבוצע בהשגחה מספקת למניעת ה גבוהה ולשביעות רצונו של המפקח. העבודה המבוצעות תהיה ברמה
ץ ו/או המפקח ויושלם על כל חומר פגום ו/או לא ראוי לשמו יסולק מיד עם הוראות היועושגיאות תוך מהלך העבודה. 

 ידי חומר ובצוע בהתאמה לכוונה ולתכנון התכניות והמפרט, ללא כל תשלום נוסף.
הקבלן ייקח בחשבון שנדרש לספק את החומרים והציוד הטובים ביותר במינם.  לא תאושר שום תוספת מחיר עבור 

 זה שהוצע על ידי הקבלן.דרישת היועץ ו/או המפקח לאספקת חומרים ו/או ציוד מיצרן מסוים אחר מ
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 דוגמאות של חומרים וציוד 15.1.15

לאחר מסירת ההזמנה של העבודה שבמפרט זה, יגיש הקבלן ליועץ, לארכיטקט ולמפקח לשם אישור, דוגמאות של 
 חומרים וציוד כפי שיידרש, הדוגמאות שאושרו יוחזרו לקבלן לאחר קבלת המתקן.

 
 אחסנת חומרים וציוד 15.1.16

יקבל ויאחסן באופן נאות, יוביל ויציב למקום המיועד את כל החומרים והציוד הדרושים לעבודתו.  כמו כן,  הקבלן 
ישגיח שלא להעמיס חומרים וציוד במקומות שלא נועדו להעמסה ולא יפריע ליתר הקבלנים העובדים במקום.  הקבלן 

 יחויב בכל נזק אשר יגרם עקב העמסת יתר.
 

 וציוד העברת חומרים 15.1.17
על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהם יהיה עליו להעביר את הציוד.  במידה ותנאי המקום ידרשו זאת, יהיה עליו 
להביא את הציוד המפורק לאתר, ארוז כיאות בצורה שתאפשר הכנסת הציוד למקום המיועד.  כל הציוד שיובא יוגן 

ניה.  הקבלן יהיה אחראי לניקיונו המוחלט של הציוד במשך בעטיפת ברזנט או פלסטיק להגנה בפני לכלוך כתוצאה מב
 כל תקופת ההתקנה ועד לקבלת המתקן על ידי המפקח.

 לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום הייצור ונתקבל אישור להעברתו על ידי היועץ ו/או המפקח.
ורים ואטומים בפני חדירת אבק, לכלוך לא יועבר ציוד מאושר למקום ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל פתחיו סג

 וכדומה.
 לא יועבר ציוד מאושר למקום ההרכבה טרם שנתקבל אישור להעברתו על ידי המפקח.

הקבלן יוודא את התאמת מידות הפתחים והמעברים להעברת ציודו טרם שיועבר הציוד למקומו המיועד.  במידת 
 ום הצבתו.הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקים וירכב במק

 
 הגנה על הציוד 15.1.18

במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד פגיעות אפשריות העלולות להיגרם תוך 
 כדי תהליכי העבודה המבוצעות על ידי גורמים אחרים.

. צנרת גז לום מצד המזמיןבמידה וייגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוקן על ידי הקבלן ללא כל תש
 חשמלית על הגג תוגן ע"י תעלות פח מגולוון. הואינסטלצי

 
 פתחים, מעברים, יסודות,  תליה וחציבה 15.1.19

ע"י קבלן היסודות, הפתחים והמעברים הדרושים להצבת והתקנת ציוד מיזוג אוויר. הצנרת של המתקן למיזוג אוויר, 
 .או בתכניותהבניין, אלא אם צוין אחרת במפרט ו/

תוך שבוע מיום קבלת ההזמנה על העבודה, או במתן הוראה על התחלת העבודה חייב הקבלן לבקר במקום העבודה, 
 לבדוק ולהורות למפקח הבניה במקום על השארת הפתחים והמעברים המתאימים להכנסת הציוד.

יב הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות במידה ולא תימסרנה הוראות מתאימות בזמן הנקוב ויהיה צורך בפריצות, יחו
בעבודות הפריצה והתיקון.  כמו כן ידרשו הקבלן מהאדריכל והמפקח על הבניה את כל הפתחים והמעברים הנוספים 
והיסודות הדרושים.  לפני הצבת חלקי הבניין הנדרשים, יספק ויקבע במקום את כל השרוולים, המתלים, התמיכות, 

 בודתו, ללא הפרעה למוטות הזיון בעמודים, קירות ותקרות.העוגנים והחיזוקים הנדרשים לע
לשם כך יגיש הקבלן בהקדם לאישור היועץ, הארכיטקט והמפקח תוכניות מפורטות של כל הפתחים, המעברים, 
היסודות וכו' לציודו ויספק את חומרי הבידוד האקוסטיים כפי שנדרש בהמשך המפרט והתוכניות.  במידה ופרטים 

ו בזמן הנקוב או שיהיו בלתי מדויקים יחצבו הפתחים הדרושים על ידי הקבלן הבניין או על חשבון אלו לא ימסר
 הקבלן.

קבלן הבניין יבצע פתחים וקידוחים.  קבלן מיזוג האוויר יתקין שרוולים בכל מעבר צינור דרך קיר פנימי או חיצוני, 
 כולל איטום המעבר.

עם כל יתר העבודות האחרות בבניין ולאפשר לטייחים להתקדם  על הקבלן לגמור את התקנת התעלות בתיאום
בעבודתם. במידה וכתוצאה מפיגור בהרכבת התעלות תתעכב עבודת הטיב, תבוצע עבודות האטימה והטיח בנפרד על 

 חשבון הקבלן.
 
 

 מחסומי רצפה 15.1.20
 ודה תוכנית מיקום למחסום רצפהעל הקבלן להגיש תוך שבועיים מיום קבלת ההזמנה או מתן הוראה על התחלת העב

 .עד קרבת המזגן תבוצע ע"י אחרים ז. צנרת ניקוהדרוש לשם ניקוז והוצאת מי עיבוי פעיל
 

 גישה      15.1.21
על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על ידו כגון:  מסננים, מנועים, 

 ם טיפול אחזקה ותיקונים.' לשוכושסתומים, לוחות בקרה 
בכל מקרה אשר מבנה הבניין וגמר הפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי הציוד יודיע הקבלן על כך ליועץ ולמפקח 

 בטרם יתקין את הציוד.  לא יעשה הקבלן שינויים מהותיים ללא אישור מוקדם מהמפקח.
אכה לצורכי ביקורת, בכל עת ועת ולכל העבודות מחובת הקבלן לאפשר ליועץ ולמפקח גישה חופשית באתר ובבתי המל

 המבוצעות על ידו.
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 השגחה והתקנה     15.1.22

יפקח בקביעות על התקנת המתקן, וכן צוות עובדים  על הקבלן להעסיק מנהל עבודה מסוג מעולה עם ידע וניסיון אשר
 תקן.מוכו' במנוסה הנדרש לפריקה, הובלה, סבלות, הרכבה, התאמה, הפעלה, בדיקות ויסות 

מנהל העבודה ימצא במקום העבודה בכל תקופת ביצוע המתקן, ישגיח בקביעות על אופן הביצוע הנכון וישמש בא 
כוחו של הקבלן.  כל הוראה שתימסר למנהל העבודה מהמפקח תחייב את הקבלן  במסגרת עבודתו אשר קיבל על 

 עצמו לבצע.
 

 רעש ורעידות     15.1.23
 יו יפעל ללא יצירת רעש ורעידות.הציוד על כל אביזר

על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת רעש ורעידות הנובעים מהפעלת המתקן.  במקרה והפעלת הציוד תגרום לרעש 
ולרעידות אשר לדעת היועץ יחשבו לבלתי רצויות, יהיה על הקבלן לבצע תיקונים ושינויים אשר ידרשו ממנו על ידי 

 א הוצאות נוספות למזמין.היועץ מפקח, על חשבונו לל
 

 מגינים     15.1.24
על הקבלן לספק מחסום והגנה מלאה לכל הנעת רצועות, מצמד ולכל החלקים נעים.  המגינים יורכבו באופן שיאפשרו 

 גישה למנועים ללא פירוקם, ויסופקו עם חור לטכומטר למדידת מהירות הסיבוב.
 

 הגנה בפני חלודה     15.1.25
בכל האמצעים היעילים והחדשים ביותר על מנת לוודא שכל חלקי המתקן יהיו מוגנים באופן יעיל בפני הקבלן ינקוט 

חלודה.  לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין מתכות שונות.  כל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם 
 רטיבות יהיו מגולוונים.

 
 ניקוי, כיוון ובדיקה     15.1.26

 לנקות באופן יסודי את כל עבודתו, לשביעות רצונם של היועץ והמפקח לפני מסירת המתקן.על הקבלן 
 כל חלקי הציוד, האביזרים, הצנרת וכו' ינוקו מלכלוך, שמן וכל חומר אחר, הן מבפנים והן מבחוץ.

מתנעים וכו' כיוון כל אביזרי הפיקוד והבקרה כגון:  תרמוסטטים, שסתומים, סיבובי מנועים ומפוחים מגענים ב
 ויסותם והפעלתם יעשו על ידי הקבלן ולפני הפעלת המתקן ולשביעות רצון היועץ והמפקח.

, מפזרי אוויר, תריסי אוויר חוזר וכו' יבוצעו אף הם על ידי הקבלן גם דמפריםכיוון ויסות מערכת פיזור האוויר כגון:  
 עבודת תעלות האוויר ואביזריהן תבוצע על ידי אחרים.אם 
הקבלן לבצע את כל הבדיקות והמדידות של כל חלקי המתקן הדרושים לשם קבלת התפוקה והתפעול הנכונים על 

בהתאם למפרט ולתכניות, וכן יבצע את כל הבדיקות הדרושות בהתאם לחוקים, הוראות ותקנות של הרשויות 
י טפסים מתאימים לאישור המוסמכות.  על הקבלן להמציא את תוצאות הבדיקות והמדידות שנעשו על ידו, על גב

 היועץ והמפקח.
 

 סילוק שיירים ולכלוך      15.1.27
הקבלן ידאג לסילוק שיירים ונפל ממקום העבודה תוך מהלך עבודתו.  עם סיום העבודה ישאיר את המקום נקי 

 לחלוטין.
 

 שימוש זמני בציוד     15.1.24
הראשונית ללא אישור המפקח.  על הקבלן לדאוג שכל ציוד אשר יהווה חלק קבוע במתקן לא יופעל בזמן בדיקתו 

המסננים הן במערכת האוויר והן במערכת הקרר יהיו חופשיים מלכלוך בעת מסירת המתקן.  על הקבלן להשתמש 
 בתקופת הניסויים של המתקן במערכות סינון זמניות שתוחלפנה עם סיום הבדיקות, למערכות נקיות וסופיות.

 



112 
 צביעה      15.1.29

קונסטרוקציה, תמיכות, מתלים, פחי פלדה וכו', ינוקו ויבוצעו  אלמנתי, כולל ברזל, אלומיניום, למינםכל המשטחים 
 ע"י קבלן מיזוג האוויר כמתואר להלן:

 
 הכנת השטח .1                

 ברזל פלדה בלתי מגולוונת 1.1 
 פוחים צנטריפוגליים המיוצרים בבתי למ ןלולייחלקי ציוד כגון מדחסים, משאבות, מחליפי חום, בתי  
 (.Sand Blastingחרושת או מפעל, ינוקו היטב ע"י ריסוס חול )                     
 אלומיניום, ברזל מגולוון, נחושת 1.2 
 שתי שכבות צבע יסוד שכבה אחת צבע עליון ושכבה נוספת של צבע גמר קלוי בגוון מאושר,   

 מיקרון. 120סה"כ                            
 צביעת חלקים אשר יעברו קלייה .2                     
 שתי שכבות צבע יסוד, שכבה אחת של צבע עליון ושכבה נוספת של צבע גמר  
 מיקרון. 120קלוי בגוון מאושר, סה"כ  
 צביעת צינורות מים .3 
 כמפורט שתי שכבות צבע יסוד, ושכבה אחת של צבע גמר קלוי בגוון מאושר, ו 
 .15.4.3בסעיף  
 צביעת הברשה או התזה עם יבוש לא מאולץ .4 
 , שתי שכבות של צבע מגן מיניום או כרומט אבץ, Wash Primerשכבה אחת של  
 שכבה אחת של צבע סנטתי עליון ושכבה נוספת של גמר צבע בגוון מאושר.  
 מיקרון. 120", סה"כ  הצבעים יהיו תוצרת "טמבור 

 מר העבודה יתוקנו כל הפגמים אשר נגרמו כתוצאה בהובלה ובמשך מהלך עם ג       
 העבודה בצבע מתאים ויצבעו מחדש כל חלקי המתכת הנ"ל בשכבה מתאימה של  
 צבע גמר מאושר.  בכל מקום בתעלות אוויר בו מותקן מפזר אוויר או תריס אוויר  
 הדבר ע"י המפקח. חוזר תיצבע דופן התעלה ממול בצבע שחור מאושר אם יידרש 

 
 עדכון תוכניות     15.1.30

עם סיום העבודה ולפני מסירתה למזמין, על הקבלן למסור למזמין מערכות תכניות ושרטוטים מושלמות ומעודכנות 
של העבודה כפי שבוצעה למעשה.  לצורך זה ישמור לעצמו הקבלן באתר מערכת תכניות אחת אשר יסמן עליה כל 

 די עבודה.שינוי שיבוצע תוך כ
 

 סימונים ותוכניות     15.1.31
ולכל אביזרי הצנרת מאייד/מעבה ' חרוט ממוספרות לכל סנדוויץעל הקבלן לספק דסקיות סימון ממתכת או מסוג 

 עבודה זו תבוצע ע"י קבלן גם כאשר עבודת הצנרת תמסור ע"י המזמין לביצוע אחרים.  .והפיקוד
וכן את תכנית החשמל והפיקוד על לוח נתון במסגרת עץ וכיסוי זכוכית לתליה וניקוז  גזהקבלן יספק תוכניות צנרת 

 בחדר המכונות.  הנ"ל יסופק בנוסף לחומר ההסברה לתפעול ואחזקה המפורט להלן.
 

 תוכניות חשמל     15.1.32
ית, לחיבור מפורטות לאינסטלציה חשמל תדיאגראמוהקבלן יכין ויספק בהקדם ולשם מניעת עיכובים, תוכניות חשמל 

מנועים, אביזרי ויסות, נורות ביקורת, חיבורי פנים וכו' וימסרם בצירוף רשימה המכילה את היצרן והטיפוס של אותם 
מוצרים שעליו לספק.  תוכניות אלה יוגשו לאישור מוקדם לפני הביצוע.  רשאי הקבלן להתחיל בעבודתו רק לאחר 

 מהנדס החשמל.אישור על התוכניות הנ"ל מאת היועץ, המפקח ו
 

 זרם חשמל     15.1.33
הרץ, אלא אם כן מצוין אחרת במפורש בפרקים  50וולט, תלת פאזי,  400זרם החשמל יהיה בדרך כלל  

 הבאים להלן.

 
 מנועים ומתנעים     15.1.34

לפעולה  המנועים יהיו בהתאם לתקן הישראלי, שקטים בפעולתם ללא רעש מגנטי.  בדרך  כלל יהיו המנועים מיוצרים
סיבובים לדקה, אלא אם צוין אחרת במפורש בפרקים הבאים להלן  1,450הרץ,  50וולט, תלת פאזי,  400בזרם חילופין 

ו/או בתכניות המצורפות.  כל המנועים יהיו מיצרן אחד.  על הקבלן לקבל את אישור המפקח לגבי היצרן, וסוג 
אחר מאשר המוצע על ידי הקבלן.  לכל מנוע יספק הקבלן את  המנועים שיוזמנו, במקרה והמזמין יבחר ביצרן מקומי

 שלו. יאינטגראלהמתנע המתאים עבורו כחלק 
 

 בטיחות אש  15.1.35
 מערכת מיזוג האוויר והאוורור תופסקנה אוטומטית עם קבלת התרעה על גילוי אש ממערכת הגילוי. -
לפחות )כמוגדר בת.י  V.3.3מסוג  חומרי הבידוד החיצוניים והפנימיים בתעלות מיזוג האוויר יהיו -

755.) 
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מספקת ולא יקבעו בהן פתחים, פרט לצורך פעולת  במידההתעלות תהיינה אטומות לכל אורכן  -

 המערכת.
חדירת שרוולים, צנרת וכבלים דרך רצפות ותקרות במעברי פירים או קידוחים יאטמו בחומרים  -

 דרים.בלתי בעירים בעלי עמידות אש שווה לאלמנט אותו הם חו
 .931הפרדה לאגפי אש תבוצע על ידי קירות עמידי אש למשך שעתיים עפ"י ת.'  -

 
 שילוט     15.1.36

על הקבלן לספק ולהתקין שלטים ליד כל המפסקים, לחצנים, מנורות ביקורת, ממסרים, מבטיחים וכו' השלטים יהיו 
 מבקליט כתובים לבן.

 בלן לספק רשימה מדויקת עם ציון תוכן השלטים.במידה ולוחות חשמל יבוצעו על ידי אחרים על הק
 

 הדרכה     15.1.37
לפני מסירת המתקן ידריך ויורה הקבלן למפעיל המתקן מטעם המזמין את כל הנדרש להפעלה ואחזקה תקינה של 

 המתקן. תקופת הדרכה תהיה לפחות שבועיים  לאחר גמר העבודה והפעלת המתקן בכל אחת משתי תקופות השנה. 
ת ההדרכה לא תהיה רק לאחר ההפעלה הראשונית אלא תחולק בין תקופות להפעלה לעונת הקיץ ולהפעלה תקופ

 לעונת החורף.
תקופת הדרכה לא תהיה בזמן הפעלת ויסות המתקן אלא לאחריו. תקופת ההדרכה באותה העונה תהיה רצופה ועל  

  ידי בעל מקצוע מסוג  מעולה.
 

 התיקי הסבר לתפעול ואחזק 15.1.38
לפני מסירת המתקן יכין וימסור הקבלן למזמין ארבעה תיקים כל אחד יכלול חומר הסבר מלא לתפעול ואחזקה של 

 המתקן על כל חלקיו. כל תיק יכיל את החומר הבא שהוא מודפס וכרוך. 
 תאור המתקן, הסבר לתפעול ואחזקה. א. 
 קטלוגים של הציוד.  ב. 
 ת הציוד ותוואי צנרת.מערכת תוכניות מעודכנות של התקנ ג. 
 מערכת תוכניות עבודה מאושרות של המתקן. ד. 
 של המערכת. תדיאגראמומערכת  ה. 
טבלת סימון של המנועים השונים במתקן, עם ציון עבור כל מנוע הספק המנוע, זרם נומינלי וזרם  ו. 

 בעומס, וכיוון בטחונות ליתר זרם המתנע.
 יטחון עם ציון כיוון הערך של אחד מהאביזרים הנ"ל.טבלת סימון של אביזרי הפקוד והב ז. 
 טבלת סימון של אביזרי המדידה עם ציון ההוראה של כל אחד מהאביזרים. ח. 
העתק מכתב מטעם נציג המזמין המאשר כי נתנה לו הדרכה מלאה בקשר לתפעול ואחזקת  ט. 

 נהירה לו.המתקן, וכל אינפורמציה המופיעה בתיק וזו אשר נמסרה בע"פ, ברורה ו
 

 אחריות על נזקים     15.1.39
הקבלן יפעל כקבלן עצמאי העובד על חשבונו אחריותו וסיכונו העצמאי והוא בלבד יהיה אחראי וישא בכל  

ההוצאות של כל הנזקים, חבלות, תאונות אשר יגרמו, אם יגרמו כתוצאה או בקשר עם העבודות לפי מפרט זה, 
 לכל אדם ו/או רכוש. ו/או קבלני המשנה מטעמו דיוהנעשות על ידו ו/או על ידי עוב

 
 נזקים לעובדים     15.1.40

הקבלן מתחייב לשלם את כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא  
 ברשותו של הקבלן, כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו תוך כדי ביצוע העבודות.

 
 ביטוח     15.1.41

 יבטח על חשבונו הוא, לטובתו והמזמין יחדיו:הקבלן א.  
את עבודתו לרבות:  החומרים, הציוד והמתקנים וכל דבר אחר שהובא לאתר העבודות לצורך  .1  

העבודה, במלוא ערכם נגד כל נזק או אובדן הנובע מסיבה כלשהי למשך זמן ביצוע העבודות עד לסיום וקבלת תעודה 
 מפקח.על השלמת העבודות מאת היועץ וה

מפני נזק או אובדן העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודות, לגופו או  .2  
 לרכושו של כל אדם, לרבות עובדיו ועובדי המזמין, וכל אדם הנמצא בשירות המזמין.

ח, הקבלן מתחייב לקבל לפני עשיית כל חוזה ביטוח כנ"ל, את הסכמת המזמין בכתב לחברת הביטו ב. 
 לתנאי החוזה ולסכום הביטוח.

 הקבלן מתחייב להמציא למזמין, עם חתימת החוזה, את חוזה הביטוח. ג. 
 

 קבלת המתקן      15.1.42
 עם גמר העבודות הכרוכות בהתקנת מיזוג האוויר וקבלת אישור לתקינות מתקן החשמל יחל הקבלן  
 של המתקן. תניסיוניההפעלה                    

 עד פעולת הבדיקה וההפעלה הניסיונית יודיע הקבלן בכתב ליועץ, למפקח ולמזמין.על מו 
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רק לאחר הפעלת המתקן בשלמותו, ב.א. רק לאחר מסירת תיקי הסבר לתפעול ואחזקה.  קבלת המתקן תעשה:

תקן וזאת למרות שהופעלו בינתיים חלקים בודדים לשרות המזמין אין הקבלן רשאי לסרב להפעלת חלקים של המ
 לפני הפעלה סופית, במידה וידרוש לכך, ולפני תקופת האחריות.

 יום בתקופת חורף. 30 ו יום בתקופת קיץ 30רק לאחר הפעלתו התקינה ע"י קבלן מיזוג האוויר למשך תקופה של ג.
 

 אחריות ושרות 15.1.43
הביצוע והן באיכות החומרים, הקבלן ייתן אחריות מלאה כי המתקן שהותקן על ידו משוחרר מכל פגמים הן בטיב א.

 וכי אופי הפעולה וההספק של הציוד הנם בהתאם לנדרש במפרט זה ובתכניות המצורפות.
הקבלן יהא אחראי במשך תקופה של שלוש שנים לציוד נפח קרר משתנה ולמשך שנה ליתר הציוד החל מיום קבלת ב.

או פגם, לקוי ו/או פעולה בלתי תקינה של המתקן המתקן ע"י המזמין, לפעולה תקינה של המתקן ובמקרה של קלקול 
מתחייב הקבלן לבצע את חשבונו את כל התיקונים הדרושים לרבות החלפת מכונות, חומרים וציוד, וכל חלק מהם.  

 הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות הנ"ל לפי דרישתו הראשונה של היועץ ו/או המפקח.
שעות מזמן קבלת הודעה, ולבצע את התיקון תוך הזמן הקצר ביותר  24תוך הקבלן מתחייב לענות לכל קריאת שרות ג.

של עבודת המתקן.  אם הקבלן לא יתקן את הפגמים או הקלקולים תוך זמן סביר ולא יאוחר  תמינימאליותוך הפרעה 
ות יותר משבוע מתאריך הודעת היועץ או המפקח יוכל המזמין לעשות זאת על חשבון הקבלן, ולתבוע את הוצא

 התיקונים בהתאם לחשבונות מאושרים ע"י היועץ והמפקח ו/או באופן אחר.
במקרה של קלקול, פגמים, לקוי ו/או הפעלה בלתי תקינה של המתקן כולו או חלק ממנו, רשאי היועץ, לפי שיקולו ד.

דש של או להאריך את תקופת האחריות עבור המתקן כולו או חלק ממנו למשך תקופה של שנה מיום קבלתו מח
 המתקן או חלק ממנו לאחר התיקון של המתקן או חלק ממנו על ידי הקבלן.

מסבים  ןבשימוהמתקן ללא יוצא מהכלל.  השרות יתבטא, בין היתר  אלמנתיהאחריות כוללת מתן טפול מונע לכל ה.
למעט החלפת  והחלפת שמנים, הפעלות תקופתיות, בקורת וכיול אביזרי פקוד, החלפת רצועות, החלפת מסבים וכו'

 מסנני אוויר בלבד.
הקבלן מתחייב בזה להחזיק ברשותו חלקי חילוף, חלקי מכונות, חומרים וציוד העלולים להיות דרושים לתקון ו.

 המתקן לפי דרישת היועץ והמפקח.
מועד קבלת המתקן יחשב כתאריך בו יודיע היועץ בכתב כי בוצעו כל התיקונים והפעולות הנדרשות וכי המתקן ז.

 נתקבל ללא הסתייגויות מסיבה כשהיא.
ברור לקבלן כי אך ורק לאחר קבלת מכתב הקבלה הנ"ל יכנס המתקן לתקופת האחריות הנדרשת, אפילו אם הקבלן 

 י השלמתו באופן סופי.נידרש להפעיל חלקים מסוימים של המתקן בשלמותו לפי
 ל שנה של שנות האחריות והשרות הנוספות.המזמין שומר לעצמו את הזכות להפסיק את האחריות והשרות בתום כ

 
 

 תאור העבודה 15.2
 

 כללי 15.2.1
, במבנה של בית ספר לאחיות בבי"ח ברזיליי באשקלון המפרט הטכני מתייחס לביצוע עבודות מיזוג אוויר 

  . 
 

 להלן הפירוט העיקרי של העבודות :      

 , יחידות קסטה.  עם מאיידים נסתרים לאויר צח VRFמערכת נפח קרר משתנה  -

  VRFצנרת גז למערכת  -

 לאויר הצח  .  –תעלות מיזוג , מפזרים  -

בצורה  מערכת חשמל ופיקוד מושלמת על כל אביזריה, חיווטים , להפעלת כל מתקני המיזוג -

 אוטומטית ופנלי הפעלה מרחוק.

 שיטת מיזוג האוויר 15.2.2
, יחידות על הקרקע בצד המבנה יחידות עיבוי אינורטר  מערכת מיזוג אוויר תהיה בשיטה של נפח קרר משתנה כולל

  לגז, עבודות חשמל ופיקוד וניקוז  . צנרת נחושתקסטה ,  איוד
 

 תנאי תכנון 15.2.3
 C   º1  ±  C º23   =DBTתנאי פנים קיץ  

 C º38   =DBT ,55% =RHתנאי חוץ קיץ      

 C º1  ±  C º24   =DBTתנאי פנים חורף  

 C º4   =DBTרף   תנאי חוץ חו 
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 מפלסי רעש פנימי מותרים                  
 

 , מדוד בכל Aדציבל בסקאלה    40מידת הרעש כתוצאה מפעולת המזגנים לא יעלה על                   
 מקום בחללים הממוזגים  .                   
 על חשבונו ,  משתיקי אם לא יתקבלו מפלסי רעש הנדרשים יוסיף הקבלן                   
 עד לקבלת רמת רעש הרצויה . –רעש , בידוד אקוסטי , בולמי רעידות וכד'                   

 
 היקף העבודה 15.2.4

על הקבלן לספק לשם ביצוע העבודה בשלמותה את החומרים, הציוד, עבודות אספקה והתקנה, הובלה  
הובלה פנים ארצית, מתקני הובלה, מתקני הרמה, עבודה קבלנית, ימית, הוצאות נמל, מכס,  מע"מ, היטלים אחרים, 

חומרי עזר, כלי עבודה, פיגומים, ביטוח והגנה של העובדים, העבודה, הציוד, המבנה ותכולתו, הפעלת המתקן, שרות 
 .לוש שניםואחריות לש

 
 העבודה כוללת אך לא תוגבל בזה לאספקת והתקנת: 

 
 .  רכת צנרת נחושת נפח קרר משתנהיחידות עיבוי, יחידות איוד ומע .א

 מאיידים קסטה  , מאיידים לאויר צח .  .ב

 , התחברות, אינסטלציה חשמלית.ופיקוד עבודות חשמל .ג

 מערכת בקרה מרכזית ושליטה מפורטת לכל חדר וחדר ובפרט לכל מאייד ומאייד בנפרד .ד
 .תוכניות עבודה, תיקי הוראות הפעלה, הפעלת מערכת וויסות, אחריות ושירות .ה

 
 

 ציוד מיזוג אוויר נפח קרר משתנה 15.3
 

 כללי 15.3.1 
, ים שונים  , יחידות איוד מסוגבקומת הגגשיטת מיזוג אוויר של הפרויקט היא נפח קרר משתנה הכוללת יחידות עיבוי 

ומערכת בקרה  צנרת נחושת ואביזרי צנרת לחיבור בין יחידת העיבוי ויחידות האיוד, חיבור תקשורת בין היחידות
  .ליטהוש

 
 שיטת מיזוג אוויר 15.3.2 
 מערכת מיזוג אוויר תכלול ציוד בשיטת נפח קרר משתנה:  
 . A410סוג קרר  - 

 .בלבדאינורטר מדחסי עם  מדולריותיחידת העיבוי תכלול יחידות  -
 .קסטה   יחידות איוד מסוג -
 מערכת גז מושלמת כולל אביזרים של ספק הציוד. -
 

 ווירציוד מיזוג א 15.3.3 
 "  . וLG" או  "סמסונג" תוצרת כדוגמת על הקבלן להתבסס בהצעת המחיר על ציוד נפח קרר משתנה 

   
 אחריות 15.3.4 

מחיר מערכת מיזוג אוויר נפח קרר משתנה כולל אחריות ושירות למשך שלוש שנים כולל ציוד, אביזרים, צנרת נחושת, 
 קרר, בקרה, עבודות התקנה.

 
 

  ואביזרים צנרת נחושת  15.4
 

 כללי 15.4.1 
ידי יצרן הציוד ו/או נציגו בארץ על  והוסמך צנרת הנחושות תבוצע על ידי עובדי הקבלן או על ידי קבלן משנה, שאושר

. הקבלן יכין סכימת צנרת גז המזמין. כל העבודות, יבוצעו באחריות הקבלן עם פיקוח של נציג ספק הציוד וכן ע"י
 או נציגו בארץ.לאישור של יצרן הציוד ו/

 
 צנרת נחושת 15.4.2 

 כל הצינורות יהיו ישרים, ללא פגמים ונקיים לחלוטין.
 . על הקבלן להקפיד על שמירת נקיון הצינורות עד להתחלת עבודות ההתקנה.Lצנרת הנחושת תהיה מסוג קשיח דגם 



116 
צינורות, על הקבלן להחליף את  , אחסון, חיתוך, הלחמתןניקיובכל מקרה שלמפקח מטעם המזמין יהיו הערות לטיב, 

 הצינורות מיד ועל חשבונו.
 

 אביזרי צנרת נחושת 15.4.3 
שימוש באביזרי צנרת שאינם   בלבד. הקבלן חייב להשתמש באביזרי צנרת נחושת שיסופקו על ידי יצרן הציוד

הציוד להתקנת מקוריים יגרום לפסילת עבודות הצנרת ולדרישה להחלפת הצנרת. על הקבלן לבקש אישור ספק 
 ונטילים במספר מקומות בצנרת הנחושת.

 
 ברזי ניתוק 15.4.4 

הקבלן יתקין ברזי ניתוק בענפים של צנרת הנחושת. הברזים צריכים לאפשר הפרדת מערכת הגז למספר חלקים 
ספק לביצוע בדיקת נזילות כאשר יש חשד לנזילות. הברזים יותקנו במקומות נגישים. על הקבלן לקבל את אישור 

הציוד לסוג הברזים ומיקומם ואת אישור המפקח לאופן התקנתם ומיקומם. מחיר ברזי הניתוק כלול במחיק מערכת 
 הגז. 

 
 ביצוע הלחמות ובדיקת נזילות 15.4.5 
 על הקבלן להקפיד על ביצוע הלחמות ברמה גבוה כולל:  
 ה.שמירת צינורות ואביזרים סגורים עד לתחילת ביצוע עבודות ההלחמ -  

 ניקוי צינורות ואביזרים. -
 הזרמת גז חנקן יבש בצינורות תוך כדי ביצוע הלחמות. -
. יש לקבל אישור מפקח המזמין על שמירת הלחץ ללא PSI600בדיקת אטימות צנרת על ידי גז חנקן בלחץ  -

 שעות בתנאי טמפרטורה זהים. 24שינוי במשך 
 שעות לאחר תיקון הנזילה. 24למשך  במידה ומתגלה נזילה יש להחזיר לבדיקת אטימות -
 מ"מ כספית. 25ואקום  -
 שעות. 24יש לקבל אישור המפקח לשמירת ואקום ללא שינוי במשך  -

על הקבלן להודיע למפקח על ביצוע עבודות הלחמה, בדיקת נזילות, ואקום, מילוי קרר למפקח כדי שהמפקח יוכל 
 לבדוק את עבודת הקבלן באופן שוטף.

ן דילג על אחד השלבים בביצוע  העבודה או לא תיאום ביצוע העבודה עם המפקח, המזמין רשאי לדרוש במידה והקבל
 ביצוע חוזר של פעולות הנ"ל.

 על הקבלן להציג אישור ספק הציוד שעבודות  ההלחמה ובדיקת נזילות בוצעו לשביעות  רצונו.

 
מ"מ, מקוטר של  0.8כולל, עובי דופן  1/2ר של ", עובי צנרת נחושת רכה יהיה כדלהלן : עד קוט R410עבור קרר 

 מ"מ. 1.2, עובי דופן של  3/4מ"מ, מקוטר " 1, עובי דופן של  5/8"
 ומעלה תהיה קשיחה. 7/8צנרת " R410Aבמערכת קרר 

 סילפס לכל הפחות !!! 5%חומרי הלחמה : חומרי הלחמה להלחמת נחושת המכילים 
 
 

 בידוד צנרת 15.4.6 
ודד עם בידוד שיסופק על ידי ספק הציוד )בידוד צנרת והאביזרים(.  לחילופין הקבלן יבודד צנרת צנרת הנחושת תב

 19הנחושת עם שרוולי גומי סינטטי שלמים מותאמים לקוטר צינורות הנחושת ללא חיתוך והדבקה, בעובי של לפחות 
 לסוג ועובי הבידוד. הקבלן יציג אישור ספק הציודמ"מ מחוץ לבניין  19ובעובי  בתוך הבניין מ"מ

 אביזרי הצנרת יבודדו עם אביזרי בידוד שיסופקו על ידי ספק הציוד.
 .1001בידוד הצינורות יעמוד בדרישות ת.י. 

 .טאין להשתמש בעטיפת סרט פי.וי.סי. לבידוד הצינורות. כיסוי הבידוד יבוצע על ידי תחבושת וסילפס
 
 

 בידוד דרישות מהצנרת ועובי                      
 

   עשויה מנחושת זרחתית דלת חמצן תואמת חומר : צנרת ללא תפר (א

 .  C1220T-OLלתקן                           
מידות הצנרת המוגדרות בשרטוטים ובהוראות הטכניות מתייחסים למידת  (ב

 הקוטר החיצוני של הצינור
 . long radiusקשתות יהיו אך ורק מטיפוס  (ג
 בעוביים המוגדרים בטבלה.  קס/ווידופלקסהבידוד יהיה מסוג ארמפל (ד
 תפרים ייחבשו ע"י פס פלציב דביק או ש"ע וכך גם זוויות ומחברים בצנרת.  (ה
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 דרישות מהבידוד :
 

 הצנרת יהיה כמפורט בטבלה  :   בידוד
 

  
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 

 סימון צנרת 15.4.7
ס"מ( או על ידי  20 ימינימאלאורך על הקבלן לבצע סימון ברור של צנרת הנחושת או על ידי מדבקות בצורת חץ )

 צביעת כיסוי הבידוד.
 
 

 תוכנית צנרת 15.4.8
על הקבלן להגיש לאישור המפקח והמתכנן תוכניות ביצוע של הצנרת שהוכנה או אושרה על ידי ספק הציוד כולל שם 

ל הצנרת יקבע במקום ומספר קטלוגי של היחידות, האביזרים, אורך וקוטר צנרת, סוגי ועובי בידוד. מהלך המדויק ש
 בהשתתפות המפקח, מתכנן מיזוג אוויר, הקבלן, קבלן משנה לעבודות צנרת וספק הציוד.

 

 מערכת פיזור אוויר    15.8
 

 כללי 15.8.1
 עבודות פחחות 

כוללת ופירושה על מערכת התעלות והחיבורים למפוחים, ליחידות מיזוג האוויר, לסלילי החימום 
 ושאר האביזרים המסופקים, שיש לקבעם במערכת התעלות. המורכים בתעלות האוויר

 מערכת תעלות 
זרימה,  מישריכוללת ופירושה כל תעלות האוויר, מדפי אוויר, פתחי גישה, חיבורים, חיזוקים, מתלים, 

 מפזרי ותריסי אוויר ובידוד.
לי בהתאם כל חלקי מערכת התעלות, במידה ואינם מוגדרים בתוכניות המצורפות, יהיו באופן כל

להמלצות מדריך האגודה האמריקאית למהנדסי חימום, אוורור, קירור ומיזוג אוויר האחרון. חיזוקים 
 ותמיכות נוספים יסופקו יורכבו לפי הצורך במקום.

בזמן הבניה על הקבלן המבצע את מערכת התעלות לסגור את קצוות הפתוחות, על מנת למנוע כניסת 
 .לכלוך, ולשם שמירה על התעלות

 כל המידות המסומנות בשרטוטים פירושן:  "מידה פנימית של התעלה". 
הרכבת מערכת התעלות תהיה בהתאם לתכניות.  בכל מקרה שנדרש לשינוי בגלל אי התאמה בבניין, או 
כתוצאה משינוי בבניין, על הקבלן המבצע את מערכת התעלות לקבל אישור על שינוי זה מאת המפקח, 

 לפני ביצוע השינוי.
לא יוכנו שום תעלות לפני שהקבלן המבצע את מערכת התעלות ביקר במקום ועשה את כל המדידות 

 הדרושות לו, והוא יוודא כי השטחים העומדים לרשותו במציאות הינם מתאימים לתכניות המצורפות.
תם כל מדפי האוויר ומדפי אש, למקרה ויידרשו בתכניות, יסופקו בכל מקרה על ידי הקבלן, אך הרכב

 .תבוצע על ידי הקבלן המבצע את מערכת התעלות
 
 

 תעלות אוויר ואביזריהן 15.8.2
 

 תעלות האוויר יהיו עשויות מפח מגולוון מתוצרת חוץ בעל גלוון בר קיימא, ובהתאם למידות המצוינות בתכניות.

 הגנה נוספת חומר בידוד תרמי מיקום הצנרת

ארמופלקס/וידאופלקס לפלף )ליפוף  פנים המבנה
באמצעות סרט  50%בחפיפה של 
 פוליאתילן (

 לא נדרש

על רצפה בתוך 
 המבנה

ארמופלקס/וידופלקס +סילפס+בד 
 גאזה

 תעלת פח מגלוון

 פח צבוע לבן ארמופלקס/וידופלקס + סילפס+גאזה מחוץ למבנה
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ית למהנדסי חימום, עובי הפח, החיבורים והחיזוקים יהיו בהתאם למצוין בתוכניות ובמדריך האגודה האמריקא 

אוורור, קירור ומיזוג אוויר בהוצאתו האחרונה.  מערכת התעלות תיבנה כך, שלא תעביר רעש ורעידות מהיחידות 
 והמפוחים וכן מחדר אחד למשנהו.

, יסופקו ויורכב בתוך התעלה חיזוק תומך מפח מגולוון בדופן 1:3בכל מקרה שהיחס בין רוחב התעלה לגובה עולה על  
 .  למניעת שקיעה ותנודות בדפנות התעלה.הגדול

קשתות הטיה תהיינה בעלות רדיוס מרכזי בגודל של פעם וחצי ממידת רוחב התעלה, אלא אם צוין אחרת או הדבר לא  
ניתן לביצוע. במקרה זה יותקנו בקשת כפות מכוונות, מדפי ויסות ומדפים מפלגים המופעלים ביד יהיו מצוידים בידית 

ן, והננעלת בעזרת סידור המאפשר קביעת המדף בכל מצב רצוי. התקנת המדפים תהיה במקומות כפי הניתנת לכיוו
 שמסומן בתכניות. 

פתחי גישה יסופקו בתעלות עבור כל מדף ויסות וחלוקה ומשני צידי כל גוף חימום ובכל מקום בהתאם לנדרש  
אוויר ובאומי פרפר. פתחי הגישה יהיו בהתאם בתכניות. פתחי הגישה יהיו מצוידים בחומר אוטם למניעת דליפות 

מדפים מפלגים יותקנו בכל מקום בו התעלה מפוצלת וגם במקרים בהם הדבר לבידוד של התעלה אותה הוא משרת.  
 אינו מסומן במפורש בתכנית.

המפקח  בכל מקום של מעבר תעלה דרך קונסטרוקציה, קיר, תקרה וכו' יתקין הקבלן איטום אקוסטי מאושר על ידי 
 בהיקף התעלה.

 במקום חדירת התעלה דרך גג ובקירות חיצוניים יתקין הקבלן פעמון הגנה נגד חדירת מים. 
 מיישרי זרימה יסופקו ויותקנו בכל צווארון של תעלה לפני מפזר אוויר קירי או תקרתי.   
צורה הכללית ומיקום המדויק של פתחי מדידה לכמות אוויר יותקנו בכל תעלה ראשית לאספקת אוויר ואוויר חוזר. ה 

מפזרי האוויר ותריסי האוויר ייקבעו סופית רק לאחר אישור האדריכל. בכל מקרה אין להשתמש בקנה מידה לשם 
 קביעת מיקום לפי התוכניות המצורפות.

 ותותקן עם חיבור אוגנים הכלולים במחיר התעלה. הנקייתעלת אספקת אוויר צח נקי תהיה מבודדת תרמי,  
 כל המידות המצוינות בתוכניות הינן מידות נטו פח , עליהן יש להוסיף את עובי הבידוד הנדרש.                    
 

 תליות 15.8.3
כל התעלות תתלינה ותחוזקנה על מתלים עשויים מברזל זווית, או תליות שוות ערך. כל חלקי הברזל של  

פגם לאחר ההרכבה.  קביעת המתלים בקירות ובתקרות תעשינה התליות יצבעו בצבע יסוד ויותקנו במקומות שהצבע נ
 בעזרת ברגי "פיליפס", אלא אם אושר אחרת על ידי המפקח.

 
 חיבורים גמישים 15.8.4

חיבורים גמישים יותקנו בכל יציאת וכניסת אוויר של יחידת מיזוג אוויר ומפוחים, וכן בכל תעלה החוצה  
גמישים יעשו מבד ברזנט משובח ויחוזקו באמצעי פסי מתכת וברגים או קו התפשטות של הבניין.  החיבורים ה

ס"מ.  החיבור הגמיש יהיה  -20 התעלות והיחידה להבטחת אטימות מלאה.  אורך כל חיבור גמיש יהיה לא פחות מ
 . דוגמת חומר לחיבור גמיש תובא לבדיקה ואישורו של המפקח.בעל תו תקן לבטיחות אש מחומר בלתי דליק

 
 

 מפזרי אוויר ותריסי אוויר חוזר ואוויר צח 15.8.5
על הקבלן לוודא לפני ייצור והספקת מפזרי האוויר השונים, כי טיפוס המפזר, גודלו, מרחק הזרימה ועוצמת הרעש  

המתאימים לכמויות אוויר שעליו לספק.  כמו כן על הקבלן לקבל את אישור האדריכל והמפקח על כל סוג של 
 מפזרים חייב להיות מאושר על ידי האדריכל והמפקח לפני ההרכבה.המפזרים, מקום ה

מפזרי האוויר ותריסי האוויר החוזר והצח להרכבה בקירות ובתקרות יהיו מתוצרת וטיפוס כמצוין בתכניות ו/או  
 במפרט זה.  עשויים מאלומיניום טרוד עם גמר אנודיזציה או צבע אפוי בגוון לפי דרישת האדריכל.

 וויר להרכבה בקיר יהיו בעלי להבים אנכיים בחזית ואופקים מאחור וניתנים להטיה.  מפזרי הא 
 כמות אוויר ומיישר זרימה. תבווסכל המפזרים יהיו מצוידים  
 כמות אוויר. תבווסתריסי אוויר חוזר ואוויר צח יהיו בעלי להבים קדמיים אופקיים קבועים ויצוידו  
ר יכלול את הספקת מסגרת העץ המתאימה למפזר.  מסגרות העץ יהיו בעובי של הספקת כל מפזר אוויר ותריס אווי 

ולכל עובי הקירות בהן הן מותקנות, פתח האוויר של המסגרת יתאים לגודל המפזר לו הוא שייך.  שולי מפזר  3/4"
 על ידי הקבלן. תעשנההקיר ומסגרת העץ. אטימת המרווחים בין מסגרת הקיר 

 יסי האוויר החוזר יהיו חייבים לקבל את אישור האדריכל )סוג וצבע(.כל מפזרי האוויר ותר 
 תריסי אוויר חוזר מותקנים בתקרות אקוסטיות יסופקו עם מסנן אוויר לניקוי ופירוק מהיר. 
 

 בדוד תרמי 15.8.6
האוויר הקבלן יספק וירכיב את כל חומרי הבידוד הנדרשים עבור מערכת תעלות האוויר. כל מערכת תעלות אספקת  

 תבודד, אלא אם צוין במפורש, במפרט זה ובתכניות המצורפות.
 תעלות לפליטת אוויר לא יבודדו, אלא אם צוין אחרת במפרט ו/או בתכניות. 
העבודה תבוצע לפי מיטב הידע במקצוע ובהתאם להמלצות יצרני חומרי הבידוד. לפני ההזמנה ו/או התקנה של  

ת של הבודד הנדרש למשרד מכבי האש האזורי, ולקבל אישור בכתב לשימוש בסוג הבידוד חייב הקבלן להגיש דוגמאו
 הבידוד המוצע.  העתקי האישורים יש להעביר ליועץ ולמפקח.

חומר הבידוד יהיה מצופה עם מחסום אדים העשוי יריעת אלומיניום ונייר קרפ בלתי דליק, ורשת חוטי ניילון שתי  
 וערב שזור ביניהם.  

 מיקרון לפחות מודבק לחומר הבידוד בדבק בלתי דליק. 50יה בעובי של צפוי זה יה 
 הצפוי יהיה מקיף ויאטום את חומר הבידוד בכל שטחיו. 
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 הבידוד יודבק לדפנות החיצוניות של התעלות בכל השטחים באמצעות דבק בלתי דליק. 
 אטימת החיבורים תיעשה בעזרת סרט דביק מאושר. 
 ק"ג למ"ק. 24פיפות מזערית של הבידוד התרמי יהיה בעל צ 
 .1001בדוד תרמי ובידוד האקוסטי יעמדו בדרישות ת.י.  

 
 

 בדוד אקוסטי 15.8.7
הקבלן יבודד בדוד אקוסטי את הדפנות הפנימיות של כל קטעי תעלות האספקה בחדרי המכונות וכל קטע תעלה  

 אחר או כפי שמצוין בתוכניות המצורפות.
ק"ג למ"ק עם צפוי ניאופרן בלתי דליק.  מקדם  32ובצפיפות מזערית של  1בעובי של " הבידוד יהיה צמר זכוכית 

 .0.75 - 0.85בלימת הקול יהיה 
הבידוד יודבק אל דפנות התעלה בדבק בלתי מתלקח כנ"ל, כאשר צפוי הניאופרן נמצא בצד זרימת האוויר, בפינות  

מפח מגולוון לכל אורך התעלה באופן שתפרי חומר  םתניבזוויהתעלה הפנימיות יחוזק חומר הבידוד נוסף להדבקה 
 .םהזוויתניהבידוד יהיו מכוסים לחלוטין על ידי 

 לפחות ויוחזקו בברגי פח אל התעלה. 1יהיו ברוחב צלע של " םהזוויתני 
פח  לפחות שיחוזקו אל התעלה בברגי 1תפרי חומר הבידוד לרוחב התעלה יכוסו ע"י פסים מפח מגולוון ברוחב של " 

 כנ"ל.
 ברגי הפח לחיזוק הבידוד יהיו עם ציפוי עמיד בפני חלודה. 
מידות התעלות המבודדות כנ"ל המופיעות בתכניות הן מידות פנים התעלות לאחר הבידוד.  להכנת התעלות יש  

 להוסיף עליהן את עובי הבידוד.
 , כולל איטום התעלות נגד גשם.2"תעלות אספקת אוויר מחוץ לבניין יבודדו עם בידוד אקוסטי פנימי בעובי  

 
 מדידת העבודה 15.8.8

מערכות תעלות האוויר תימדדנה כשהן גמורות ומושלמות במקומן ללא שום תוספת עבור פחת או עבודות לוואי 
 אחרות.

 עבודות מיזוג אוויר, מפרט הכללי של הועדה הבין משרדית. 15התעלות תימדדנה בהתאם לכללים בפרק 
 

 שרשוריות תעלות 15.8.9
.  על הקבלן למסור למפקח ולמתכנן אישור מתאים לפני התקנת 1001התעלות השרשוריות יסופקו עם אישור ת.י. 

 התעלות השרשוריות.
במידה והתעלות השרשוריות שהותקנו אינן עומדות בדרישות המפרט הטכני על הקבלן לפרק תעלות שהותקנו 

רישות המפרט הטכני. כל ההוצאות של החלפת התעלות יהיו על ולהתקין תעלות שרשוריות חדשות העומדות בד
 .1חשבון הקבלן.  תעלות שרשוריות לאוויר אספקה ואוויר חוזר יהיו מבודדות עם בידוד תרמי בעובי "

תעלות שרשוריות לאוויר צח יהיו לא מבודדות.  בידוד תרמי של תעלות שרשוריות יהיה מכוסה אלומיניום פויל באופן 
 מושלם.

 חיבור תעלות שרשוריות לתעלת פח מגולוון ולמפזרים יבוצע תוך איטום החיבורים וכיסוי מלא של הבידוד.
התליות של התעלות השרשוריות יכללו תמיכה היקפית רחבה למניעת פגיעה בתעלות.  כל התליות יחוברו לתקרת 

 בטון ולא לתעלות פח, צינורות מים, סולמות חשמל וכו'.
 

 לתעלות שרשוריות  מתאמים 15.8.10
המתאמים להתחברות בין תעלות פח לתעלות שרשוריות  ובין תעלות שרשוריות למפזרי האוויר יהיו עשויים 

 .1001בעל אישור תקן ת. י.  1קופסאות פח וצווארון עגול מבודדים בבידוד טרמי בעובי "
פח למניעת מגע  ןזוויתהחתוך על ידי  חיתוך פתח הפח בתעלות הראשיות יהיה מרובע ויכלול כיסוי קצוות הבידוד

 זרימת אוויר עם שבבי הבידוד החתוך.
 
 

 מערכת חשמל ובקרה 15.9
 

 של 08מערכת חשמל ובקרה תבנה בהתאם לדרישות מפרט כללי למתקני חשמל פרק  15.9.1
 הוועדה הבין משרדית, בהוצאת משרד הביטחון, בהוצאתו האחרונה, 
 חברת החשמל, לדרישות תקנים ישראליים,לדרישות חוק החשמל, לדרישות  
 לדרישות מתכנן החשמל של הפרויקט. 

 
 קבלן מיזוג האוויר יבצע עבודות חשמל הקשורות ישירות להפעלת ציוד 15.9.2

 או תלת פאזי מערכת המיזוג. קבלן חשמל יספק הזנת חשמל תלת פאזי ליחידות עיבוי ומפסק או שקע חד פאזי
, והכנות ) צינור+חוט משיכה( לתרמוסטטים ולוח הפעלה מרחוק בהתאם להנחיות קבלן ורורמפוחי אווליחידות איוד 

 .מיזוג אוויר
 

 קבלן מיזוג אוויר יבצע אינסטלציה חשמלית מושלמת תקנית מנקודת הזנה 15.9.3
 לכל ציוד מיזוג האוויר כולל מנועים, אביזרי פיקוד ואביזרי הגנה.
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 סקי ביטחון בהתאם לדרישות חוק החשמל.כל המנועים יותקנו עם מפ15.9.4
 
 
 
 

 הזנת חשמל לציוד מיזוג האוויר ואוורור תופסק במצב של גילוי אש.15.9.5 
 

 פיקוד המערכת15.9.6 
תרמוסטט חדר. מיקום וכמות יש להתקין פיקוד יחידות מיזוג אוויר יהיה של יצרן הציוד. לכל יחידת איוד 

 ויר, האדריכל והמפקח.התרמוסטט לפי אישור יועץ מיזוג או
 ניקוז 15.10

 
על הקבלן לחבר את ניקוז המזגנים השונים ויחידות האיוד של ציוד נפח קרר משתנה לצינורות ניקוז אשר 15.10.1

 יבוצעו על ידי קבלן האינסטלציה.
  

 יר.על הקבלן לבדוק זרימת מי ניקוז על ידי הוספת מים בכל בריכות הניקוז של ציוד מיזוג אוו15.10.2
 

 הפעלה 15.11
 

 הקבלן יפעיל את המתקן בשלמותו לתקופה של שבועים רצופים. בזמן זה         
 ייעשה כל הבדיקות והויסותים הדרושים. רק בתנאי שלא נתגלו משך פרק זמן         
 הנ"ל תקלות, תיראה ההרצה של המתקן כמוצלחת וניתן יהיה  למסור את        
 תחייב לבצע בדיקות הפעלה עם היועץ הן בגמר המיתקן והן המתקן. הקבלן מ       
 בשתי פעמים נוספות כפי שיקבע בתקופת הקיץ ובתקופת החורף בתוך שנת        
 הבדק הראשונה       

 

 :מפרט לבדיקת המערכת    15.12

 קותהבדי כללהלן פירוט בדיקות אשר ייערכו ע"י הקבלן בנוכחות המפקח. תקינות               

 הינה התנאי לעריכת קבלת המיתקן, ולהתחלת שנת האחריות למיתקן כולו.               

 כללי:א.               

 .15.02מדידת טמ' והשוואה לנדרש בסעיף  -

 בדיקת תקינות ניקוזים ע"י שפיכת מים מבקבוקים אל נקודות ניקוז של היחידות. -

 ות ותקרות כולל אטימת  המעברבדיקת טיב ביצוע של פרט מעבר תעלות דרך קיר -

 בדיקת ספר מיתקן שכולל: קטלוגים, הוראות הפעלה ואחזקה. -

 בדיקת דו"ח בודק חשמל מוסמך מטעם הקבלן. -

 

 בדיקת יחידת  מאייד:ב.                  

 בדיקת שלמות חלקים. -

 בדיקת רעשים חריגים ביחידה. -

 ג'. 15.02סעיף בדיקת רמת רעש של היחידה חשופה בהתאם לנדרש במפרט ב -

 ,     PSI 410 -בדיקת לחצי עבודה: לחץ גז נמוך, לחץ גז גבוה, לחץ גז כנדרש -

 .PSI110 -לחץ גז נמוך צפוי        

 בדיקת זרם עבודה והשוואה לזרם נומינלי. -

 בדיקת טמ' אספקה, טמ' חזרה. -
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 בדיקת תוואי צנרת: קווים ישרים, ללא כיפופים מיוחדים, קשתות שכופפו    -

 במכונה ללא הצרויות, מלכודות שמן, שלמות בידוד.        

 ובמצב חימום. רבדיקת תפקוד נכון של התרמוסטט, במצב קירו -

 

 

 

 

 

 ג.   בדיקת מתקני חשמל:

בדיקת המיתקן תיעשה ע"י בודק חשמל מוסמך, אשר יבדוק כל המיתקן מבחינה בטיחותית ומתאימה לדרישות 

. שכר בודק החשמל, ישולם ע"י הקבלן ולא יימדד בנפרד אלא יהיה כלול חב' החשמל ויאשר את החיבור למתח

 יכוונו הגנות. -במחיריו של הקבלן בהצעתו. כל מפסקי הביטחון

 
 שרות ואחריות   15.13

 

חל מיום קבלת המתקן את כל   פעולות האחזקה ה תקופת הבדק ,הקבלן יבצע במשך  .א

מתיחת ,הקיימות  חשמליותהגנות  ם, בדיקתוהשירות הדרושים לרבות: שימון וגירוז מיסבי

הכל לפי הסכם  -רצועות, החלפת מסננים, תיקוני אטמים, טיפול במים, פירוק וניקוי וכו'

 שרות המצורף כנספח למפרט טכני זה. 

 , ושנה לשאר המתקנים   VRFשנים למתקני  3אחריות  .ב

 תקופה קבלת המתקן ע"י המפקח. תוך מהתאריך הקובע יהיה החל  

 , חייב הקבלן בתיקון כל פגם או תקלה שיתגלו בפעולת המתקן וזה ו ז 

או במקרה של תקלה משביתה , תוך  שעות ממועד הקריאה 24יעשה על סמך קריאת המפקח תוך  
 .שעות  6

 הבדק ויתקין  תקופתהקבלן יחליף במקום כל חלק שנתגלה כלקוי בתוך      

 קח.במקומו, במקרה ויידרש ע"י המפ דשחלק ח     

   אם לא יבוא הקבלן לבצע התיקון במועד הנ"ל, יבצע המפקח את העבודה      

 באמצעות עובדים אחרים ויחייב את הקבלן בהוצאות.     

 אופני מדידה מיוחדים   15.14 
 

 כל המחירים בכתב הכמויות מתייחסים לאספקת והתקנת פרטי ציוד   א. 

 במידת הצורך וכל מושלמים,לרבות הובלות, הרמות ע"י מנוף       

 האביזרים הדרושים להפעלת המערכת בצורה תקינה ומושלמת, אלא       

 שיטות המדידה יתאימו לשיטות המדידה אחרת במפורש. צויןאם       

 של  המפרט הכללי של משהב"ט.      
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 המחירים בכתב כמויות יכללו בתוכם מחיר עבור הפעלות והרצות,    ב.

 אשר לא   –שרות ואחריות לשנה , וספר מתקן שילוטים ויסותים,     

 יימדדו  בנפרד אלא ייכללו במחירי העבודה האחרים .    

 

 לא יתקבל בחשבון שינויים והתייקרויות של דגמי יחי' מיזוג אוויר    ג.

 מכל סוג ודגם והקבלן לא יבוא בדרישות מול המפקח להתייקרויות     

 שונות.    

 ויות יכללו בתוכם מחיר עבור הפעלות והרצות, שילוטים ויסותים, .  המחירים בכתב כמד  

 ואחריות לשלוש שנים.     

 

 עבודות מסגרות חרש: 19רק פ
 

 לסעיפים המתאימים במפרט הכללי להלן מספר הערות: סבהתייח

 

תכנון תוכניות העבודה המפורטות לקונסטרוקצית הפלדה  חלה על הקבלן. התוכניות יוגש  –  19003

 .ןיאושרו ע"י המהנדס המתכנן של הבנייו

 

 יורשה לקבלן לבצע חיבורים בריתוך באתר לצורך הקונסטרוקציה של חיזוק העמודים. – 19006

 

  622סיבולת  תהיה לפי האמור בת"י  – 19025  

 

בדיקות הריתוכים יעשו ע"י מעבדה מוסמכת  בכמות שתקבע ע"י המהנדס . במידה ויתקבלו  -190372

שליליות יתקן הקבלן את הפגמים ויבצע בדיקות חוזרות על חשבונו עד לקבלת תוצאות חיוביות .  תוצאות

 מהריתוכים המבוצעים. 5%הקבלן יכלול במחירי היחידה בדיקות בשיעור של 

   

 מיקרון. 80ובעובי  918כל הקונסטרוקציה תהיה מגולוונת בגילוון חם לפי ת"י  -19040

 

 רוקציה תהיה בבית המלאכה..צביעת הקונסט  – 190522

  מיקרון.  120שכבות צבע המרטון של טמבור בעובי כולל  2 

 

 על הקבלן להכין תוכנית הקמה לקונסטרוקציה לאישור מנהל הפרויקט – 19062

 

 מדידת הקונסטרוקציה תהיה לפי אלטרנטיבה א' –אופני מדידה  – 1900.00

 

ו כל הברגים במשקל הפלדה לרבות הברגים לחיבור לאלמנטי בניגוד לאמור בסעיף קטן ג, ימדד – 1900.02

 בטון.

  1900.02צביעת הקונסטרוקציה תמדד בנפרד לפי טון הפלדה שנצבעה ובכפוף לצורת המדידה לפי סעיף 

 

 חספוס הגילוון לפני הצביעה לא ימדד בנפרד והוא חלק ממחיר הצביעה. – 1900.07
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 נייןאלמנטים מתועשים בב  -  22פרק 

 

 תקרות אקוסטיות ו/או תותב  22.01

 

 כללי  22.01.01

 .אדריכלות ובפרטים כל התקרות האקוסטיות יבוצעו כמפורט בתכניות

. על הקבלן להמציא  1924תקרות גבס ומחיצות יעמדו בתקן  .  5103כל התקרות יעמדו בתקן ישראלי 

 נ"ל. בסיום העבודה תעודה ממכון התקנים המאשרת עמידות בתקנים ה

כל האלמנטים בתקרות יקבעו בנפרד ובצורה שתאפשר פירוק של התקרות מבלי שייגרם נזק לאלמנט 

 עצמו או לסמוכים אליו.

 התקרות תהיינה ישרות ומפולסות ללא עיוותים, גלים, עקומות וכו'.

הקבלן יכין חורים ופתחים כהכנה להתקנת המערכת החשמלית, מפזרי אויר למיניהם ומערכת 

ם בהתאם למופיע בתוכניות המערכות השונות. האחריות הבלעדית לתיאום הנ"ל חלה על מתזי

 הקבלן. התעלות יונחו בקווים ישרים נמשכים ללא עיוותים.

כל הפתחים והחורים הדרושים למפזרי מיזוג אויר, לגופי תאורה מתזים, רמקולים וכו' יבוצעו 

 אם קיבל הקבלן הוראה מפורשת אחרת.וימוקמו תמיד במרכז הגיאומטרי של האלמנט, אלא 

כל התקרות יובאו לאישור האדריכל לרבות ביצוע דוגמאות על חשבון הקבלן מכל סוג של תקרה 

 לרבות מפזרים, גופי תאורה, מתזים וכו'.

 רק לאחר אישור האדריכל לדוגמאות יורשה הקבלן לייצר את התקרות. 

 האדריכל ו/או המפקח.  הדוגמאות תהיינה במידות ובצורות שייקבעו ע"י

הדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותקפנה במדויק את דרישות המפקח או הוראות המפרט 

 הטכני ו/או את תכניות העבודה.

בנוסף לאמור לעיל יהיה על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות וכל האביזרים האחרים שיש 

 לי גמר, ברגים, פחים וכד'.בדעתו להשתמש בהם בעת ביצוע התקרות כגון סרג

על הקבלן לתקן ללא דחייה כל פגם או נזק אשר יתגלה תוך ביצוע העבודה ו/או לאחריה עד למסירה 

 של העבודות למזמין באמצעות המפקח.

פגמים ו/או נזקים שלדעת המפקח אינם ניתנים לתיקון לא יתקבלו ועל הקבלן יהיה להחליף ללא 

 באלמנטים חדשים לשביעות רצונו של המפקח.דיחוי את האלמנטים הפגומים 

מודגש בזאת שעל הקבלן למסור את כל העבודות כשהן נקיות מכל לכלוך וללא פגם ונזקים. הקבלן 

 ינקוט בכל האמצעים על מנת להגן ולשמור על העבודות עד למסירתן הסופית.

 ישום.התקרות תותקנה על גבי קונסטרוקציה נושאת שתאושר ע"י האדריכל לפני הי

 80אלמנטי פח ייצבעו בגוונים לפי בחירת האדריכל )צבע אפוי בתנור(. עובי מינימלי של הצבע 

 מיקרון.
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מודגש בזאת שתקרות אקוסטיות במרחבים מוגנים יבוצעו באמצעות קונסטרוקציית נשיאה 

 מאושרת על ידי הג"א למרחבים מוגנים. )כלול במחיר היחידה(.

 

 או תקרה מודולרית מגבס מינרליתתקרה אקוסטית    22.01.02

 הלוחות יהיו מאושרים ע"י האדריכל, במידות שונות כמפורט בכתב הכמויות.

 כל חלקי התקרה יהיו אורגינליים מתוצרת היצרן כרשום בסעיף בכתב הכמויות.

הקונסטרוקציה לתלית התקרה צריכה להיות מספיק חזקה שבמקרה שמפרקים חלק מהתקרה שאר 

פרופילי פח של ניצבים היו יציבים. אריחי התקרה יתלו ע"י מערכת תליה הכוללת חלקי התקרה י

. המתלים יהיו מעוגנים בתקרת הבטון או בקונסטרוקצית פלדה שהוכנה לכך במיוחד. לא ומסילות

תותר תליה אל קוי המערכות, )מתקני מיזוג אויר, תברואה, חשמל וכו'(, או למערכת המיתלים של 

ת המתלים וסוגי אביזרי התליה יותאמו לגודל האריחים ולרכיבי המערכות המערכות. צפיפו

המשולבות בתקרה, אך בכל מקרה הפרופילים הראשיים של התקרה האקוסטית, יהיו תלויים 

ס"מ. בניצב  60ס"מ. פרופילי המשנה ייתלו במרחקים שלא יעלו על  60במרחקים שלא יעלו על 

ל הקבלן להגיש לאישור המפקח תוכניות קונסטרוקצית התליה. לפרופילים הראשיים. לפני הביצוע ע

 התעלות לגופי התאורה ייתלו במערכת מתלים נפרדת.

לאורך סיום התקרה האקוסטית ולאורך מפגש התקרה האקוסטית עם קירות המבנה יותקנו 

ופילים מאלומיניום צבוע בצבע אפוי בתנור, בגוון לפי בחירת האדריכל. עובי הפר L  +Zפרופילים 

 מ"מ לפחות.  1.5יהיה 

 80אלמנטי פח ייצבעו בגוונים לפי בחירת האדריכל )צבע אפוי בתנור(. עובי מינימלי של הצבע 

 מיקרון.

 

 או מחורר תקרות ממגשי פח אטום 22.01.03

. , לפי בחירת האדריכלמסך כל השטח 30%בשיעור של עד  וימ"מ. החורים בפח יה 0.8עובי הפח יהיה 

מ"מ  40מגולוון וצבוע בתנור בצבעים לפי בחירת האדריכל. לכל מגש תהיה "כתף" בגובה  הפח יהיה

 מ"מ לצורך חיזוק המגש. 10עם כיפוף פנימי 

 ( צבועים בתנור. Z+Lמ"מ ) 2המגשים יונחו על פרופילי קצה בעובי 

לתקרה. יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה נוחה לחלל שמעל 

 חלוקת המגשים, קוים מנחים ופרטי קצה יבוצעו לפי הנחיות האדריכל.

 אופני מדידה ותשלום מיוחדים  22.04

 

 אלמנטי גבס )מחיצות, תקרות, סינורים(  22.04.01

מחירי היחידה כוללים את לוחות הגבס ואת קונסטרוקציות נשיאה. המחיר כולל גם  עיבוד פתחים 

 כנדרש. 

רי היחידה גם את כל האיטומים למיניהם וכן גם כל החיזוקים והחיבורים, כן כוללים מחי

 קונסטרוקצית העזר, חומרי העזר למיניהם וכל הנדרש להתקנה מושלמת של המחיצה.

בנוסף לאמור לעיל כוללים מחירי היחידה גם את כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים 

 דריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל.ובמידות כפי שידרוש המפקח ו/או הא

המחיר כולל גם את כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות 

 מהן, לרבות בדיקת אקוסטיות, הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שינוי שיידרש.

 מדידת תקרות וסינורי גבס יהיה לפי שטח פרישת הלוחות.
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 תקרות אקוסטיות  22.04.02

הכנות לתעלות תאורה ומפזרי מיזוג אויר, גלאי עשן וכיו"ב,  כל מחיר היחידה כולל את התקרה וכן

 חומרי עזר וכל המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה. 

" "Zירות כן כלולים במחירי היחידה כל פרופילי הנשיאה מפח מגולוון לרבות פרופילי גמר ליד הק

ו/או פרופילי אומגה. הכל עד לביצוע מושלם של העבודה כפוף לדרישת  Z+L" ו/או T" ו/או "Lו/או "

 התכניות ו/או האדריכל.

מחיר היחידה כולל גם את כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן 

ון כל ליקוי שיתגלה בהן, וכל שינוי והנובעות מהן, לרבות בדיקות אקוסטיות, לרבות כל הוצאות תיק

 שיידרש, דוגמאות וכו'.

 

מחירי היחידה של כל העבודות בפרק זה )מחיצות, תקרות, ציפויים שונים וכו'( כוללים פתיחת  22.04.03

 פתחים לציוד מיזוג אויר, גופי תאורה, גילוי אש וכו' לרבות תאום הפתחים.

 

 קונסטרוקצית נשיאה 22.04.04

את שמחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה )מחיצות, תקרות, ציפויים וכו' מכל סוג מודגש בז 

שהוא( כוללים תכונן וביצוע של קונסטרוקצית הנשיאה. הקבלן יכין על חשבונו תוכניות מפורטות 

וחישוב סטטי מפורט ערוך על ידי מהנדס רשוי, לאישור המפקח. קונסטרוקצית הנשיאה תבוצע על פי 

 ות של הקבלן. כל הנ"ל על חשבונו הבלעדי של הקבלן.התוכני

 

 כל האמור במפרט זה כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות. 22.05
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 עבודות הריסה, פירוק ושונות - 24פרק 
 

 כללי 24.01

 

 כל עבודות ההריסה והפירוק יבוצעו בזהירות מרבית על מנת שלא לפגוע בקיים. -

 רה של פגיעה בקיים יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו הבלעדי לשביעות רצון המפקח.בכל מק

 
כל הפסולת תורחק על ידי הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מותר שיאושר על ידי המפקח והרשות  -

  המקומית. השפיכה ומקום השפך יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן.

 לולות בפרק זה.עלות הפינוי כלולה במחיר עבודות הפרוק הכ -

מודגש בזאת שפינוי הפסולת במשך כל תקופת הבניה יהיה בשרוול לתוך מכולה  

  - סגורה, באחריות הקבלן ועל חשבונו

על פי דרישת המפקח יקים הקבלן מחיצות זמניות ויפתח מעברים זמניים, יבצע את עבודתו בשלבים 

טפת במבנה ובסביבתו לכל אורך תקופת ויימנע מעבודה בשעות המנוחה למניעת הפרעה לפעילות השו

 העבודה. כל הנ"ל יבוצע על חשבון הקבלן וכלול במחירי היחידה השונים.

 

 יש לבדוק את אפשרויות הפרוק וההריסה במקום תוך התחשבות בתכניות המבנה הקיים. -

 

ינוסר בשלב בכל מקרה, בזמן ההריסה יש לדאוג שלא לפגוע בזיון האלמנטים. במידת הצורך זיון זה  -

 מאוחר יותר.

 

 יש לדאוג להסרת כל הבטונים הרופפים והסדוקים. -

מחירי עבודות ההריסה והפרוק כוללים גם את כל התיקונים וההשלמות למינהן בגין עבודות    -

 ההריסה והפרוק כגון: תיקוני בטון ובניה וכו'. 

 

 הריסת בטונים 24.02

 

על ידי המפקח ובתיאום אתו תוך הימנעות מפגיעה באלמנטים ההריסה תבוצע בכלים מאושרים  24.02.01

 שאינם להריסה ותוך מניעת הפרעה לפעילות השוטפת במבנה ובסביבתו.

 

על הקבלן לדאוג לתמיכה נאותה של כל האלמנטים הסמוכים לפני ההריסה, בעת ההריסה, אחריה  24.02.02

 ועד לאישור המפקח בכתב שניתן להסיר את התמיכות.

 נית התמיכות תובא לאישור המפקח וזאת מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית של הקבלן לתמיכות.תוכ 

 

 יש לשמור על שלמות הזיון הקיים. -במקומות שבהם צוין בתכניות ו/או שיורה עליהם המפקח  28.02.03
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ל ביצוע הריסת הבטון ע"י ניסור  וללא חריגת המשור מתחום ההריסה הנדרש כולמחירי היחידה כוללים  24.02.04

 חורים עגולים בפינות . חורים אלה לא ימדדו בנפרד.

 הריסת קירות בנויים 24.03

 

המדידה תהיה במ"ר נטו של הקיר לא תשולם תוספת בגין פריצת פתחים בקירות קיימים, הריסת  24.03.01

קטעים שוטחים קטנים. מחיר ההריסה כולל גם פירוק של כל האלמנטים בקירות )דלתות, חלונות 

וכו'( והציפויים שעל הקיר וניתוק וסילוק המערכות המחוברות לקיר או הנמצאות בתוכו. מחיר 

 ההריסה כולל גם את הריסת החגורות והעמודונים שבקיר וחיתוך הזיון.

 

 פירוק אלמנטים 24.04

 

בזהירות אלמנטים המיועדים לפירוק ואשר לדעת המפקח ראויים לשימוש חוזר ו/או לשימור יפורקו  24.04.01

 מרבית על מנת למנוע פגיעה בשלמותם ויאוחסנו בכל מקום שיורה עליו המפקח.

 עבודות הכנה 24.05

 

לפני ביצוע כל הריסה שהיא על הקבלן לחשוף את המערכת הקונסטרוקטיבית של הבנין, ע"י קילופי  -

מערכת טיח, חציבות, חפירות, פרוקים וכד'. על הקבלן להזמין לאתר את המפקח לבדיקת ה

הקונסטרוקטיבית וקבלת אישור על ביצוע ההריסות. במידת הצורך, יבצע הקבלן בדיקות נוספות 

להבהרת המערכת, לפי דרישת המהנדס. לא יבצע הקבלן כל עבודת הריסה לפני שקיבל אישור 

המפקח. עבור כל הנ"ל לא תשולם כל תוספת מחיר לקבלן ועל הקבלן לכלול את כל הנ"ל במחירי 

 ה השונים שבהצעתו.                                                                                  היחיד

 

כל עבודות ההריסה יבוצעו בזהירות מירבית על מנת שלא לפגוע בקיים. בכל מקרה של פגיעה בקיים  -

 יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו הבלעדי לשביעות רצון המפקח.

 

לת תורחק על ידי הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מותר שיאושר על ידי המפקח והרשות כל הפסו -

 המקומית. השפיכה ומקום השפך יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן.

 

על פי דרישת המפקח יקים הקבלן מחיצות זמניות ויפתח מעברים זמניים, יבצע את עבודתו בשלבים  -

הפרעה לפעילות השוטפת במבנה ובסביבתו לכל אורך תקופת  ויימנע מעבודה בשעות המנוחה למניעת

 העבודה. כל הנ"ל יבוצע על חשבון הקבלן וכלול במחירי היחידה השונים.

 

 סימון עבודות 24.06

בטרם יגש הקבלן לבצע עבודות חציבה, הריסה וכד', יסמן הקבלן את כל החלקים המיועדים להריסה או  

ונים. אין לבצע הריסות או חציבות מכל סוג שהוא )גם כשההריסות חציבה בצבע על גבי האלמנטים הש

 מפורטות בתכניות( מבלי לקבל אישורו של המפקח בכתב ביומן העבודה.

 

 תמיכות זמניות 24.07

בכל מקרה של ספק ליציבות חלקי שלד שונים, במהלך ביצוע העבודות, יבצע הקבלן תמיכות זמניות ע"י רגלי  

 חריות מלאה ליציבות המבנה בכל מהלך ביצוע העבודה ועד להשלמתה.ברזל. הקבלן ישא בא

 בדיקות מוקדמות   24.08
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 הקבלן יבצע את כל הבדיקות ויוודא שההריסות אינם פוגעים באלמנטים קונסטרוקטיביים קיימים. 

 

 טיפול בקוי חשמל, תקשורת, מים, ביוב, ציוד וכד' -

החציבה יוודא כי נותק הזרם החשמלי בקטע המבנה בו בטרם יחל הקבלן בביצוע עבודות ההריסה ו 

מבוצעות העבודות. בכל מקרה בו יתקל הקבלן, במהלך עבודתו, בקוי חשמל, תקשורת, מים, ביוב, 

ניקוז, ציוד כלשהו וכד' יפנה למפקח ויקבל הוראות למהלך הטיפול. אין לחתוך קוי מים, חשמל וכד' 

 מבלי לקבל אישור המפקח.

 

ע עבודות הריסה ופרוק שונים, על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים ולמלא אחר בעת ביצו -

הוראות המפקח ומשרד העבודה, על מנת להבטיח הריסה ו/או פירוק בצורה בטוחה לחלוטין ללא 

סכנה לעוברים ושבים ולעובדים, וללא פגיעות ו/או נזקים מכל סוג שהוא בשאר חלקי המבנה. 

ו פירוק יהיו תמוכים ומחוזקים היטב בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה עד האלמנטים להריסה ו/א

 לסילוקם המסודר מאתר הבנין.

 

הקבלן יתקין, על חשבונו, בכל מקום שיידרש ו/או לפי הוראות המפקח כיסוי מגן )גגונים וכדומה(  -

 להגנה בפני נפילת חומרים ו/או פסולת עקב ביצוע העבודות.

 

ק וההריסה יכללו את כל הנדרש לביצוע עבודה גמורה ומושלמת וזאת אפילו אם לא כל עבודות הפירו -

 כל דרכי הביצוע והאמצעים הדרושים, הוזכרו במסמכים ו/או בתכניות.

 

שפות קווי ההריסה וברזלי הזיון מהבטונים ההרוסים, שנדרשו להישמר להשלמות יציקה חדשות,  -

 סולת כלשהי.יהיו נקיים לחלוטין משברי בטון ו/או פ

 

 על הקבלן לקבל אישור מהמפקח על הכלים שבדעתו להשתמש כדי לבצע את העבודות. -

 

הכוונה לעבודת פרוק שתכלול נקיטת  -בכל מקום בו נדרש הקבלן לפרק פריטים ב"פרוק זהיר"  -

אמצעי זהירות לצורך שמירה על שלמות הפריט, ניקיונו מפסולת ולכלוך כלשהו והעברתו למקום 

 סון, או לשימוש חוזר, לפי הוראות המפקח.אח

 

פרוק זהיר של פריט מסוים כולל בתוכו את כל החלקים השייכים לאותו פריט, כדוגמת פרוק זהיר  

שלחלון כולל החלון עצמו, הפרזול, המשקוף, הזכוכית, ההלבשות למיניהם וכד', יגרם איזה שהוא 

 זק ע"י הקבלן ועל חשבונו.נזק לפריט שפירוקו הוגדר "פרוק זהיר" יתוקן הנ

 

 טיפול בברזל זיון 24.09

במהלך ביצוע ההריסות של חלקי שלד מבטון מזוין לא יפגע הקבלן בברזל הזיון הקיים הבולט מחלקי בטון  

 סמוכים לחלקי שלד הרוסים וישאירו שלם עד לקבלת הוראות המפקח לטיפול בו:

 

ות בטון, יכופפו לתוך השלמות יציקה חדשות, אשר חלק מהברזלים הבולטים, לאחר ניקויים משארי .1

 תבוצענה בהיקף החלקים החצובים או ההרוסים.
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חלק מהברזלים הבולטים, אשר עבורם הדבר יידרש ע"י המפקח, ייחתכו בשלמותם ו/או באופן חלקי  .2

 וינוקו משאריות בטון, בהתאם להוראות המפקח.

 

 תכולת מחירים 24.10

חד לעיל כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות, ימדדו אך ורק עבודות שלגביהם כל האמור במפרט המיו

 מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות.

 

 עבודות ברג'י - 60פרק  
 

 כללי 60.01

פרק זה מתייחס לאותן עבודות מיוחדות, אשר לא ניתן לצפותן מראש, אינן ניתנות להגדרה בתוך סעיפי   

לקבוע עבורן מחיר חריג, אלא לבצען על בסיס של שכר עבודה של פועל, כלי החוזה ואשר המפקח החליט שלא 

וכדומה. ביצוע עבודות אלה מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המנהל ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת 

 עצמו.

 

 שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח, אולם האחריות, כפי שהיא מוגדרת בחוזה, ממשיכה לחול על הקבלן.  

 

המדידה תעשה רק עבור אותם העבודות שנרשמו ביומן כעבודות יומיות בעת ביצוע העבודה ולפי אישור   

 המנהל בכתב.

 

הכמויות הן משוערות בלבד. התמורה שתשולם לקבלן תקבע על בסיס מכפלת שעות העבודה למעשה שאושרו   

ודה לתשלום תהיה תמיד שעת ע"י המפקח ביומן העבודה במחירי היחידה הנקובים בפרק זה. שעת העב

עבודה נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח. לא יאושר רישום שעות בדיעבד. ביצוע עבודות ברג'י מחייב 

 נוכחות של המפקח בזמן הביצוע.

 

אם נראה למפקח כי פועל או כלי או מפעיל, שהוקצה לעבודה כלשהיא אינו יעיל לנדרש לדעתו, רשאי המפקח 

עבודה ומשימוש, והקבלן יצטרף להחליף אותם על חשבונו וכל ההוצאות הנובעות מהחלפה לפסול אותם מ

 כזו יחולו על הקבלן וזאת מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ובנוסף לו.

 

בכתב הכמויות, אולם זכותו של המזמין לנצל סעיפים אלו לכל  01כתב הכמויות לעבודות ברג'י מופיע במבנה 

 המבנים בכתב הכמויות.

 

 כוח אדם 60.02

סוג העובדים יבוצע בהתאם לקביעת המפקח לפי הסעיפים המתאימים בכתב הכמויות. יש לרשום לעובדים 

רק את השעות שבהן עבדו למעשה. מנהלי העבודה והמהנדסים לא ירשמו במצבת כח אדם ועלותם כלולה 

 בתקורה של הקבלן שעבורה לא מושלם בנפרד.

 

 חומרים 60.03

ים שהושקעו בעבודה, לרבות פחת שלהם, טעונות אישור של המהנדס. עלות הובלת החומרים כמויות החומר  

לאתר תבדק ע"י המהנדס ותאושר על ידו בכתב. אם ידרש, יהא הקבלן חייב להוכיח את העלויות הריאליות 

 באמצעות חשבוניות מס החתומות על ידי הספקים.
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 פיגומים ודרכים 60.04

 י לכל תשלום תמורת פיגומים, דרכים וכו'.הקבלן לא יהיה זכא

 מחירים לעבודות כח אדם בתנאי רג'י )עבודות יומיות(.  60.05

 המחירים לשעת העבודה יחשבו ככוללים, בין היתר את:  

 

 שכר היסוד, תוספת וותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר וכו'. א. 

 

 ליות.כל ההיטלים, המיסים, הוצאות ביטוח וההטבות הסוציא ב. 

 

 הסעת העובדים לשטח העבודה וממנו. ג. 

 

 זמני הנסיעה )לעבודה ומהעבודה(. ד. 

 

 דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן על כל סוגיו )לרבות הובלת כלים למקום העבודה וממנו(. ה. 

 

 הוצאות הקשורות בהשגחה וניהול העבודה, רישום ואחסנה. ו. 

 

ירות והן העקיפות של הקבלן הכוללות הוצאות משרד ראשי, שכ"ע מנהלי הוצאות כלליות, הן היש ז. 

 עבודה, מהנדסים, מחסנאים וכו'.

 

 הוצאות מימון ורווח הקבלן. ח. 

 

 מחירים לעבודות ציוד מכני 60.06

 מחירים לשעת עבודה המוצגים בכתב הכמויות יחשבו ככוללים, בין היתר את:

 

 שכר המפעיל. א. 

 

 .החזקת הציוד ב. 

 

 הובלתו למקום העבודה והחזרתו. ג. 

 

 דלק, שמן וחשמל הנדרשים להפעלת הציוד. ד. 

 

מחיר שימוש בציוד והוצאות שוטפות עליו כגון: ביטוח, פחת ובלאי, רישוי, וכן ההוצאות הכלליות  ה. 

 של הקבלן כולל הוצאות מימון ורווח הקבלן.
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 אופני מדידה לעבודות כח אדם ברג'י 60.07

 

המחירים הנקובים בסעיפים של כתב הכמויות לעבודות כח אדם בתנאי רג'י היו נכונים עבור פועלים  א. 

 לכל סוגי המקצועות שיועסקו בהקמת הבנין ועבודות החוץ המשמשים את נושא החוזה.

 

ש שעות העבודה תרשמנה ביומן העבודה בסיום אותו יום העבודה בו הועסקו העובדים, והרישום יוג ב. 

באותו יום לאישור המהנדס במקום. יחתם באותו יום בו בוצעה העבודה, לא תאושרנה חתימות 

 בדיעבד.

 

הרישום יכלול את הפרטים הבאים: תאריך, שעות עבודה, שמות הפועלים, סוג הפועלים ומקום  ג. 

 העבודה המדויק.

 

 שבנה כשעות עבודה רגילות.עבור שעות עבודה נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך תשלום הן תח ד. 

 

התשלום יהיה עבור שעות עבודה ממשיות, נטו, ללא תוספת שעות לא ריאליות או תוספות אחרות  ה. 

 כלשהן.

 

 דו"ח לעבודות רג'י חתום על ידי המנהל יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלום.

 

 

         
 

 _________________    _______________________ 

 חתימת הקבלן                     תאריך             
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 רשימת תוכניות –מסמך ה' 
 

 

 מצ"ב כמסמך נפרד
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 תנאים מיוחדים -מסמך ו' 
 

 2005 -התשס"ה נוסח  3210לחוזה מדף 

 
 חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה מס' ____________________  המהווה

 ו'. תחולת הסעיפים המפורטים במסמך

 להלן כותרות הסעיפים של מסמך ו', הכותרות אינן מחייבות ואינן מהוות חלק של הסעיפים עצמם.

 בדק, תיקונים ושירותים. .1

 בדיקות מעבדה. -טיב החומרים והעבודה  .2

  ריבית עבור הקדמת תשלומים. .3

  תשלומים בעבור עבודה נוספת ו/או עבודה נוספת לפי עבודה יומית. .4

 ת.נוסח והצמדת ערבויו .5

 צמצום היקף העסקת עובדים זרים.ו עידוד העסקת עובדים ישראלים .6

 מקום השיפוט. .7

 ביטוח. .8

 

 עדיפות בין מסמכים:

 

נוסח  (3210מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך ו' בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות את האמור במסמך ב' )מדף 

זה. ובכל מקרה שתיווצר סתירה או במסמך אחר ממסמכי המכרז/החו"(  מסמך ב')להלן: "  2005 -התשס"ה 

נתן עדיפות להוראות יהתאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ב' או במסמך אחר, ת ו/או אי 

 במסמך זה.

 

 

 

                          

 

                                                             

 חתימת הקבלן ___________________ 
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 בדק תיקונים ושירותים .1

 להלן תקופות -של מסמך ב'  55פרט אם נאמר אחרת במיפרט המיוחד, ובהסתמך על האמור בסעיף  .א
 הבדק לפרקים הבאים של המיפרט הכללי, לרבות התחייבויות הקבלן בתקופות הבדק.

 עבודות איטום  05פרק  .1
 בתעודת ההשלמה למבנה. )חמש( שנים מיום השלמת העבודה כמצויין5תקופת הבדק היא  

 מתקני מיזוג אוויר 15פרק  .2

 תקופת הבדק היא שנתיים מיום השלמת ביצוע המתקן כמצויין בתעודת ההשלמה למבנה. .א
על הקבלן לבצע בתקופת הבדק פעולות הדרכה, שירות ותיקונים בהתאם למיפרטים  .ב

 )המיוחד והכללי(. 

 מתקני הסקה 16פרק  .3

למת העבודה כמצויין בתעודת ההשלמה תקופת הבדק היא שנתיים מיום הש .א
 ., למעט לגבי מחממי מים סולאריים וחשמליים, כמפורט להלןלמבנה

 על הקבלן לבצע בתקופת הבדק תיקונים בהתאם למיפרטים )המיוחד והכללי(. .ב
דירתיים היא לתקופות שלהלן החל -תקופת הבדק למחממי מים סולאריים וחשמליים חד .ג

 בתעודת ההשלמה למבנה. מיום השלמת העבודה כמצויין

                      :במחמם מים סולארי
 שנים  5 - לאוגר )למעט גוף החימום החשמלי(

 שנים  5 - לקולט
 שנה אחת  - לגוף החימום החשמלי

 שנתיים   - לצנרת )לרבות בידוד הצינורות(
 שנתיים   - לעבודות ההתקנה

 שנים  5 - :)למעט גוף החימום החשמלי( במחמם מים חשמלי

 שנה אחת  - לגוף החימום החשמלי
               

הקבלן ימסור למנהל תעודת אחריות של יצרן / יבואן מחמם המים, וכן תעודת אחריות של 
מתקין מחמם המים, ויהיה אחראי לביצוע ההתחייבויות המפורטות בתעודות האחריות 

התאם למיפרטים )המיוחד הנ"ל במשך כל תקופות הבדק שלעיל, כפוף להתחייבויות ב
 והכללי(. 

 
  מעליות 17פרק  .4

 תקופת הבדק היא שנה אחת מיום השלמת העבודה כמצויין בתעודת ההשלמה למבנה. .א
על הקבלן לבצע בתקופת הבדק פעולות הדרכה, שירות ותיקונים בהתאם למיפרטים  .ב

 והכללי(.  )המיוחד
פגומים, תוארך תקופת הבדק  נדרש הקבלן, בתקופת הבדק או בסיומה, להחליף חלקים .ג

 לגבי  כל אחד מאותם חלקים בשנה אחת נוספת מיום החלפתם.

 עבודות גינון והשקיה 41פרק  .5

תקופת הבדק היא שנה אחת מיום השלמת העבודה כמצויין בתעודת ההשלמה למבנה )יום  .א
 השלמת ביצוע הצמחיה יהיה בתום שישים יום מיום השלמת העבודה(. 

 בתקופת הבדק טיפולים בהתאם למיפרטים )המיוחד והכללי(.  על הקבלן לבצע .ב
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 הקבלן ימציא למזמין ערבויות לתקופות הבדק כאמור להלן: .ב

 .( של מסמך ב'7) 60לשנת הבדק הראשונה ערבות צמודה על פי הוראות סעיף  .1

 עבודות איטום  05פרק  א. .2
מערך עבודות האיטום                   10%לארבע שנות הבדק הנוספות ערבות צמודה כנ"ל בגובה של 

 .כפי שנקבע בשכר הסופי של החוזה
 

 חוזים לעבודות איטום ב.
 בחוזים לביצוע עבודות איטום ימציא הקבלן למזמין ערבות צמודה לחמש שנות הבדק על פי       

 .( של מסמך ב'7) 60הוראות סעיף 
 
 מתקני מיזוג אוויר 15פרק  ג.

 .( של מסמך ב'7) 60ערבות צמודה על פי הוראות סעיף  הייהשנלשנה        
 

 מתקני הסקה 16פרק  ד.
מערך עבודות מתקני                  10%לשנות הבדק השניה והשלישית, ערבות צמודה כנ"ל בגובה של        

 .ההסקה כפי שנקבע בשכר הסופי של החוזה
 

 חוזים למתקני הסקה ה.
ני הסקה ימציא הקבלן למזמין לשתי שנות הבדק ולשנת הבדק בחוזים לביצוע מתק       

 .( של מסמך ב'7) 60ערבות צמודה על פי הוראות סעיף  השלישית
  

 מעליות  17פרק  ו.
 שלאחר תקופת הבדק לעבודה כמצויין בתעודת ההשלמה למבנה ועד תום לתקופות הנוספות       

 ג, 4חלפו כאמור לעיל בסעיף קטן א' תקופות הבדק לגבי כל אחד מהחלקים הפגומים שהו
 .ערבות  צמודה כנ"ל בגובה של ערך החלקים ביום החלפתם

 בדיקות מעבדה -טיב החומרים והעבודה  .2

( במסמך ב' כל הבדיקות במעבדות לטיב העבודה, החומרים 11) 35מודגש בזאת כי בניגוד לאמור בסעיף  

זרים הרלוונטים, או במיפרטים   )המיוחד  והציוד בהתאם לנדרש בתקנים הישראליים או בתקנים

והכללי(, בהתאם להוראות המפקח וכן הוצאות לקבלת אישורי מכון התקנים או מעבדות אחרות 

כמויות הלמתקנים השונים יהיו על חשבונו הבלעדי של הקבלן ומחירם כלול במחירי היחידה שבכתב 

 אלא אם נקבע סעיף מיוחד בכתב הכמוית לבדיקה מסויימת.

 
 ריבית עבור הקדמת תשלומים .3

אם תשולם לקבלן ריבית עבור תשלומים ששולמו באיחור, יהיה המשרד רשאי מהתשלומים הנ"ל לקזז  
 ריבית עבור תשלומים שהוקדמו. ריבית זו תהיה ריבית החשב הכללי.

 
 תשלומים בעבור עבודה נוספת ו/או עבודה נוספת לפי עבודה יומית .4

של מסמך ב', ניקבע שעבודה נוספת ו/או עבודה נוספת לפי עבודה   50 –ו  49,48אם על פי הוראת סעיפים  

לא  –תתומחר  לפי מחירון "המאגר המשולב" )הוחלף במחירון "המאגר המאוחד"(  –יומית שביצע קבלן 

 יילקחו בחשבון לענין זה תוספת המקדמים המצוינים במחירון זה.
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 לפי מסמך  ב'( –)ביצוע וכו'  נוסח והצמדת ערבויות .5

תהא  –על אף האמור במסמך ב', בכל מקום בו כתוב כי הערבות תהא צמודה למדד המחירים לצרכן  

 (. 1( ונספח 7)60(, 1)58()ב(, 1) 36, 8הערבות צמודה למדד  תשומות הבניה למגורים. )ראה סעיפים 

 כחוק. מע"מבתוספת גובה הערבות יהיה בשיעור הקבוע במסמך ב'  מערך ההצעה/החוזה  
  .המצ"בעל אף האמור במסמך ב', נוסח הערבות יהיה בהתאם לנוסח  

 
 צמצום העסקת עובדים זריםעידוד העסקת עובדים ישראלים ו .6

עידוד   :שכותרתהשל החשב הכללי  (16.05.2010מיום )בתוקף   7.12.9דעה מס' על התקשרות זו תחול הו 
  :באתר  האינטרנט, הניתנת לעיון משלההעסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות המ

http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf. 
 
 מקום השיפוט .7

יהיה לבית המשפט המוסמך  ,לרבות הפרתו 3210מדף חוזה בכל הקשור למכרז / הייחודימקום השיפוט  
 אביב.-בתל

 

 ביטוח .8
  

( יחול האמור בנספח נוסח אישור עריכת ביטוח 19בנוגע לביטוח )סעיף  3210 במוסף לאמור בחוזה מדף

 המצורף למכרז זה.

    

  

 

 

 

 חתימת הקבלן ___________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 כתב ערבות

 

 לכבוד

 המרכז הרפואי ברזילי

 

 

 _________הנדון: ערבות מס' ___________________

 

 
                                                                                               )במילים: ש"ח                                  אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך

                  שיוצמד למדד תשומות הבניה למגורים, חודש:  (.                                                                                                

                                                                                                                     נקודות. אשר תדרשו מאת:              -                   שנת

 ,                                                                               -/                              חוזה מס')להלן "החייב"( בקשר עם 

בבית ספר לאחיות במרכז רפואי של כיתות  1ולובי עם פרוזדורים ואגפי שירותים מבנה  5שיפוץ ביתן 

 ./                      מכרז   -   .ברזילי
 

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

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

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

 ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ________________ עד תאריך __________________

 ______________________דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו: ____

 שם הבנק/חב' הביטוח    

 

 

_____________                 ______         _______________________________________ 
 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח                   מס' הבנק ומס' הסניף  

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

__________________             __________________             __________________ 

 חתימה וחותמת         שם מלא           תאריך       

 


