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תנאי המכרז
פרק א' – כללי
.1

כללי
 .1.1מוזמנות בזאת הצעות לביצוע עבודות להקמת מבנה לצרכי אשפוז של בעלי חיים ,הכולל ,בין
היתר ,הקמת תאי אשפוז לשימוש בית החולים לחיות בר הפועל בספארי-המרכז הזואולוגי
תל-אביב רמת-גן בע"מ (להלן – "העבודות" ו"-הספארי" או "המזמין" ,בהתאמה) ,על פי
המפורט במסמכי המכרז ובהתאם למידע שיימסר בסיור המציעים.
 .1.2הזוכה במכרז יתקשר בהסכם עם הספארי ,בנוסח המצורף לתנאי מכרז זה ,המהווה חלק
בלתי נפרד מתנאיו (להלן " -ההסכם").
 .1.3תקופת הביצוע המוערכת לביצוע כל העבודות ,הינה  6חודשים מהיום שיקבע כתאריך
התחלת העבודה.
 .1.1על ההצעות לכלול את התשלום המבוקש על ידי המציע בתמורה לביצוע כל סוג עבודה,
בהתאם לכתב הכמויות ,וכן את התמורה הכוללת בגין ביצוע כל העבודות .להסרת הספק,
יובהר כי התשלום האמור כולל את כל מרכיבי העבודות ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור את עלות החומרים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות.
 .1.1הזוכה במכרז לא יהיה רשאי להעביר את כל או חלק מזכויותיו ו/או התחייבויותיו שעל פי
המכרז לקבלני משנה מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו ,ללא קבלת אישורו המוקדם ובכתב
של הספארי ,אשר יהיה רשאי לסרב להעברת זכויות ו/או התחייבויות כאמור על פי שיקול
דעתו הבלעדי וללא כל צורך ו/או חובה לנמק החלטתו כאמור.
 .1.6הואיל והמימון לביצוע העבודות ניתן על ידי רשות הטבע והגנים וקבלתו של מימון זה הינה
תנאי להתקשרות של המזמין בהסכם נשוא מכרז זה ,אזי אם מסיבה כלשהי לא יתקבל
המימון ולא ניתן יהיה להוציא לפועל את העבודות כתוצאה מכך ,לא תהיינה למי
מהמציעים ,כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בגין כך ,לרבות ובפרט כל טענה
מצד המציע הזוכה ביחס לעיכוב ו/או דחייה של תשלום כלשהו מתשלומי התמורה ,אשר
ממומן ,כאמור ,על ידי רשות הטבע והגנים וקבלתו תלויה אך ורק ברשות הטבע והגנים.
 .1.1ביצוע העבודות מותנה בקיום היתר בניה.

.2

תנאי סף להשתתפות
 .2.1רישום המציע במשך  1השנים האחרונות עובר למועד פרסום המכרז ,ברשימת הקבלנים
המאושרים לביצוע עבודות ,בסיווג ג' ,2לפי רשימת הקבלנים המאושרים.
 .2.2הגשת המלצות בכתב מאת ( 1חמישה) מנהלי פרויקטים או אדריכלים ,לגבי מבנים בסדר
גודל דומה שבוצעו על ידי המציע ,במהלך  1השנים האחרונות ,אשר תילקחנה בחשבון בעת
הערכת המציע.

.3

רכישת מסמכי המכרז
 .3.1את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בהזמנה טלפונית ,או בקופות הספארי ,החל מיום ,13/6/19
תמורת  100ש"ח ,בצירוף מע"מ ,שישולמו באמצעות כרטיס אשראי או המחאה שזמן
פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז ,לפקודת הספארי ,שלא יוחזרו בכל מקרה( .לפרטים
נוספים)sharon@safari.co.il :
 .3.2עותק ממסמכי המכרז יועמד לעיון המבקשים קודם לרכישתם ללא תשלום ,באתר האינטרנט
של המזמין בכתובת www.safari.co.il :תחת הלשונית :מכרזים.

.1

סיור מציעים ושאלות הבהרה
 .1.1סיור מציעים ייערך ביום  2/7/2019בשעה  11:00היציאה לסיור ממשרדי הספארי.
ההשתתפות בסיור המציעים הינה חובה ,ומהווה תנאי מקדמי להגשת הצעה במכרז .כל
המידע שיימסר במסגרת סיור המציעים ייחשב לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

 - 1 .1.2לאחר סיור המציעים ,ניתן יהיה לפנות לשרון קאופמן בשאלות והבהרות ,אך ורק בכתב,
בדוא"ל .sharon@safari.co.il :תשובות לשאלות שתגענה כאמור ,עד ולא יאוחר מיום
 8/1/2019בשעה  ,12:00לפני המועד האחרון להגשת ההצעות ,תישלחנה בכתב לכל רוכשי
מסמכי המכרז בצירוף השאלות שנשאלו ,ותשמשנה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
.1

מועד ומקום הגשת ההצעות
 .1.1על המשתתף להגיש את הצעתו ,במסירה אישית ,במעטפה אטומה וסגורה ,לתיבת מכרזים
שנמצאת במשרדי הספארי ,לא יאוחר מיום  16/1/2019בשעה  ,12:30על גבי טופס ההצעה
המצורף לתנאי מכרז זה ,בצירוף דיסק און קי כנדרש למילוי כתבי הכמויות ,ובצירוף כל
המסמכים המצוינים בסעיף  8לפרק ב' להלן ,וכל המסמכים הנדרשים בהתאם לתנאי
המכרז.
 .1.2ישיבת פתיחת המעטפות תתקיים ביום  16/1/2019בשעה  ,13:00במשרדי הספארי .מציע
אשר הגיש הצעתו ,יורשה להיות נוכח בישיבת פתיחת המעטפות.
פרק ב'  -תנאי המכרז

.6

תנאים כלליים
 .6.1המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי.
 .6.2לפני בחירת הזוכה וכחלק מהליך בחירתו ,המזמין יהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי,
לראיין את המשתתפים ,כולם או מקצתם ,לקבל פרטים והסברים נוספים ,ולקבל מסמכים
נוספים .כמו-כן ,המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים ו/או עם הזוכה
ו/או לערוך שלב תיחור נוסף בין שתי ההצעות הטובות ביותר ,או נוספות (לפי שיקול דעתו).
 .6.3על המציע לדאוג למילוי כל הוראות המפורטות בתנאי מכרז זה .אי מילוי אחת או יותר
מהדרישות ,עלול לגרום לפסילת ההצעה .כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו
ממסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם ,בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב
לוואי או בכל דרך אחרת ,עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 .6.1המזמין רשאי שלא להתחשב בפגמים טכניים גרידא שנפלו בהצעה כלשהי.
 .6.1זכויות הבעלות ,זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז
שייכות למזמין בלבד ,והמציע אינו רשאי לעשות בהם שימוש כלשהו אלא לצורך הגשת
ההצעה או לצורך ביצוע ההתקשרות עם המזמין.

.1

תוקף ההצעה
 .1.1הצעות המציעים תהיינה בלתי חוזרות ,ותעמודנה בתוקפן לתקופה של  90ימים מהמועד
האחרון להגשת ההצעות ,וזאת אף לאחר בחירת זוכה או משלוח הודעה על בחירה כאמור.
 .1.2בכל מקרה בו מציע אשר זכה ,יחזור בו מהצעתו ויסרב לחתום על ההסכם ,או באם ייחתם
ההסכם אולם ביצועו ייכשל תוך  90הימים הנקובים לעיל ,תהא למזמין הזכות להתקשר
עם מציע אחר ,אשר הצעתו דורגה כשנייה להצעת הזוכה ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד
העומד למזמין כלפי הזוכה הראשון על פי ההסכם ו/או לפי כל דין .הוראה זו תחול
בהתאמה ,גם לגבי ההצעות האחרות שהוגשו ,בהתאם לדירוגן על ידי המזמין.

.8

מסמכים שיש לצרף להצעה
 .8.1על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים( :לנוחיותכם ,ובכדי לוודא שכל המסמכים
שלהלן מוגשים יחד עם ההצעה למכרז ,סמנו  בתיבות הריקות)


טופס הצעת המציע ,המצורף כנספח א' לתנאי המכרז ,מלא וחתום כדין ,בצירוף כתב
הכמויות (בקובץ בינארית) לאחר מילוי כל הסעיפים שבו ,אשר יוגש בדיסק און קי וכן
בפורמט מודפס ,הכולל חתימה בתחתית כל עמוד .אלה יימסרו בצמוד לחוברת תנאי
המכרז וההסכם ,על נספחיהם ,כשחותמת או חתימת המציע בשולי כל עמוד.



תעודה המעידה על רישומו התקף של המציע ברשימת הקבלנים בסיווג שלא יפחת מג',2
בצירוף מסמך המעיד על רישומו כאמור במשך חמש השנים האחרונות עובר למועד
פרסום המכרז.

 - 1

המלצות בכתב מאת ( 5חמישה) מנהלי פרויקטים או אדריכלים ,לגבי מבנים בסדר גודל
זהה שבוצעו על ידי המציע ,אשר תילקחנה בחשבון בעת הערכת המציע.



ערבות מכרז ,כאמור בסעיף  9להלן ,בנוסח המצורף כנספח ב' לתנאי המכרז.



פירוט מלא בדבר זהות המציע ,לרבות שמות מלאים ,ת.ז .ו/או מספרי תאגיד וכתובות.
אם המציע הינו תאגיד:


העתק נאמן למקור מתעודת ההתאגדות של התאגיד;



תדפיס עדכני מרשם החברות ,או לחלופין אישור מעודכן בחתימת עורך-דין או
רואה חשבון ובו פירוט מלא לגבי כל אחד מבעלי המניות או השותפים בתאגיד,
ובנוסף פירוט מלא לגבי הדירקטורים או המנהלים בתאגיד;



אישור מעודכן בחתימת עורך-דין או רואה חשבון בדבר מורשי החתימה במציע.

היה והמציע הינו חברה ציבורית ,יימסרו הפרטים דלעיל לגבי בעלי מניות ,רק בהתייחס
ל"בעל מניות מהותי" ו"בעל ענין" ,כהגדרתם בחוק החברות ,התשנ"ט – .1999


.9

אישורים מעודכנים בכתב מפקיד שומה וכן ממנהל המכס ומע"מ ,או עובד הכפוף להם
שמונה על ידם ,או רואה חשבון ,או יועץ מס ,לפיו המציע:


מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על-פי פקודת מס הכנסה
וחוק מס ערך מוסף ,או פטור מניהולם.



מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ,ומדווח למנהל המכס ומע"מ על עסקאות
החייבות במס ,לפי חוק מס ערך מוסף.



תצהיר ,בנוסח המצורף כנספח ג' לתנאי המכרז ,בחתימת כל יחידי המציע (ואם המציע
הינו תאגיד  -תצהירים בחתימת כל אחד מבין בעלי המניות או השותפים וכל
הדירקטורים או המנהלים ,לפי העניין) ,המפרט האם הורשעו ,ב 10-השנים שקדמו
לחתימת התצהיר ,בעבירה פלילית מסוג פשע או עוון והאם תלוי ועומד נגדם כתב אישום
בגין עבירות כנ"ל .אם הורשעו או תלוי ועומד נגדם הליך משפטי  -יש לפרט.
היה והמציע הינו חברה ציבורית ,יימסרו הפרטים דלעיל לגבי בעלי מניות ,רק בהתייחס
ל"בעל מניות מהותי" ו"בעל ענין" ,כהגדרתם בחוק החברות ,התשנ"ט – .1999



תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,בנוסח המצורף כנספח ד' לתנאי המכרז.



קבלה על רכישת מסמכי המכרז.

ערבות בנקאית
 .9.1להבטחת התקשרותו של הזוכה במכרז עם המזמין ,יצרף להצעתו כל מציע ערבות בנקאית
אוטונומית בלתי חוזרת לפקודת המרכז הזואולוגי ת"א ר"ג בע"מ ,בסך של ₪ 100,000
(כולל מע"מ) ,כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן (להלן" :הערבות הבנקאית").
 .9.2תוקף הערבות הבנקאית יהא עד ליום .11/10/2019
 .9.3משתתף במכרז שלא יצרף את הערבות באופן הנדרש ,הצעתו לא תדון כלל והיא תיפסל.
 .9.1משתתף במכרז שהצעתו לא זכתה – תוחזר לו הערבות הבנקאית תוך  11יום (ארבעה עשר)
יום ממועד חתימת ההסכם עם המשתתף במכרז שהצעתו נקבעה כהצעה הזוכה על ידי
המזמין .אם לא יחתום הזוכה על ההסכם בתוך  1ימי עסקים מיום הודעת המזמין ,תחולט
ערבותו לטובת המזמין ,וזאת מבלי לפגוע בזכות המזמין לכל סעד נוסף ו/או אחר.
 .9.1האמור לעיל יחול גם לגבי כל מציע נוסף ,במידה והוחלט על ידי המזמין ,עד לתום תוקף
הערבות הבנקאית ,כי הוא הזוכה במכרז (גם במידה ולא נבחר כזוכה במכרז מלכתחילה).

.10

הודעה על הזכייה וההתקשרות
 .10.1ההצעות תובאנה בפני ועדת המכרזים של המזמין שתקבע את ההצעה הזוכה.
 .10.2במידה ותהיינה שתי הצעות אשר תיקבענה כהצעות הטובות ביותר ,או יותר , ,רשאי
המזמין (אך אינו חייב) לערוך התמחרות נוספות שבה יתבקשו המציעים (כולם ,או חלקם,

 - 6לפי העניין ולפי שיקול דעתו של המזמין) ,להגיש הצעה משופרת תוך שלושה ( )3ימים מיום
קבלת הודעה על כך ,ומביניהן תיקבע ההצעה הזוכה במסגרת וועדת המכרזים.
 .10.3המזמין ימסור לכל משתתף שהגיש הצעה במכרז הודעה בכתב על החלטת הועדה.
 .10.1במקרה שמשתתף ,לרבות הזוכה ,יחזור בו מהצעתו או מכל חלק ממנה ו/או יפר אחת
מהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או תנאי ההסכם ו/או יסרב למלא או לא יעמוד במילוי
התחייבויותיו בהתאם להצעה ,המזמין יהא זכאי במקרה כגון זה לפעול על פי שיקול דעתו
המוחלט ,לרבות התקשרות עם כל משתתף אחר ככל שימצא לנכון .כן יהא המזמין רשאי
לחלט את הערבות הבנקאית כולה לטובתו ,כפיצויים מוסכמים מראש ,וסכום הערבות
הנ"ל יחשב לקניינו הגמור והמוחלט של המזמין .אין באמור לעיל ,כדי לגרוע או לפגוע,
בזכות מזכויותיו של המזמין על פי מכרז זה ו/או על פי כל דין.
.11

שונות
 .11.1אין לבצע כל שינוי בתנאי המכרז או בכל מקום אחר בחוברת המכרז .הכנסת שינויים,
הסתייגויות ,תוספות או מחיקות מכל סוג שהוא במסגרת ההצעה ,או אי השלמת כל פרטים
הנדרשים בחוברת המכרז ,יילקחו בחשבון ,בין היתר ,במסגרת שקילת ההצעות ועלולים
לגרום ,בין השאר ,לפסילת ההצעה.
 .11.2בהגשת הצעתו מביע כל מציע את הסכמתו להעביר לידיעת ועיון הספארי את המידע הדרוש
לצורך בדיקת קיומם של תנאים והוראות תנאי המכרז וההסכם ,לרבות זכות עיון
במסמכים רלוונטיים ,לפי שיקול דעתו של הספארי.
 .11.3בהגשת הצעתו מצהיר ומאשר המציע ,כי היה ותיבחר הצעתו ,הוא יעמיד את כל המשאבים
הדרושים לכך ,לרבות העמדת כח האדם הנדרש ,התייצבות לדיונים ופגישות שיקבעו עם
נציגי הספארי .

לימור זדרוייבסקי ,מ"מ מנכ"ל
המרכז הזואולוגי ת"א ר"ג בע"מ
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נספח א'  -טופס הצעת המציע
לכבוד:
המרכז הזואולוגי תל-אביב רמת-גן בע"מ ("הספארי")
מכרז להקמת מרכז לצרכי אשפוז בע"ח

שם המציע______________________________________ :
.1

אנו הח"מ ,____________________________ ,מגישים בזאת הצעתנו במכרז שבנדון.

.2

הננו מאשרים שקראנו ובדקנו היטב את תנאי המכרז ונספחיו ,לרבות התוכניות ,המפרט הטכני ,כתב
הכמויות וההסכם (להלן – "חומר ההצעה") וכן כי בדקנו את השטח מושא המכרז וכל דבר אחר הנוגע
לביצוע העבודות מושא המכרז ,ואין לנו ולא תהיינה לנו כל טענות או תביעות מכל מן וסוג שהוא.

.3

לאחר שקראנו את חומר ההצעה ,סיירנו באתר המיועד להקמת המבנה ,בדקנו את כל הכרוך בביצוע
העבודות ,לרבות אך לא רק האילוצים הנלווים ,לוח הזמנים המחייב ,עמדנו על תנאי הסביבה לרבות גישה
לאתר ,בעיות ניקוז ,מערכות הקיימות באתר והתחברות למערכות תשתית עירוניות ו/או פרטיות מכל סוג
שהוא (מים ,ביוב ,ניקוז ,חשמל ותקשורת ,מיזוג אויר וכו') וכן הדרישות המיוחדות ,שלא לגרום הפרעות
או מטרד לפעילות השוטפת של הספארי ,במבנים או בשטחים הסמוכים ,אנו מתכבדים להגיש לכם בזאת
הצעתנו לביצוע העבודה על פי התנאים המפורטים במסמכי ההצעה.

.1

אנו מאשרים בזאת כי הובא לידיעתנו שמימון הקמת המבנה נשוא ההסכם (במלואו או בחלקו) הועמד ו/או
יועמד על ידי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ו/או על ידי גופים ממשלתיים וממלכתיים אחרים.
לפיכך ,ידוע לנו ואנו מסכימים מראש כי כל עיכוב בעבודות ו/או עצירת העבודות ו/או עיכוב בתשלום,
הנובעים מהפסקת ו/או עצירת המימון ,מכל סיבה שהיא ,לא תהווה הפרת ההסכם מצד המזמין ,ולא
תהיינה לנו בגין כך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו .בפרט ,אנו מאשרים
ומסכימים כי בגין עיכוב בתשלום לא תהא לנו זכות לכל פיצוי ,שיפוי או ריבית ,מכל מין וסוג שהוא ,זולת
זכותנו לתשלום התמורה המגיעה לנו בגין העבודה שנבצע בפועל ,בהתאם להוראות ההסכם.

.1

אנו מאשרים בזאת כי הובא לידיעתנו כי ההתקשרות בהסכם ,תלויה בקבלת אישור סופי מאת ועדת תכנון
וביצוע ,בה חברים נציגים מטעם המזמין ומטעם רשות הטבע והגנים ,הרשאית ליתן אישור ו/או להימנע
ממתן אישור בהסכם מכל סיבה שהיא ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,מבלי לנמק את החלטתה ולא
תהיינה לנו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

.6

הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ,והיא תהא בתוקף עד חלוף  90ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במרכז,
וזאת אף אם יזכה מציע אחר במכרז ,נקבל ידיעה על בחירה כאמור או ייחתם חוזה עם זוכה במכרז.

.1

תמורת ביצוע העבודות מושא המכרז ,כמפורט בתנאי המכרז ,בהסכם על נספחיו וכפי שהוצגו בפנינו בסיור
המציעים שנערך בספארי ,הננו מבקשים לקבל סכום סופי ומוחלט בסך של:
_________________________________  ,₪בצירוף מע"מ כחוק.
להצעה מצורף קובץ כתב הכמויות המלא ,הכולל את התמחור בגין כל סעיף ,הן בפורמט מודפס כולל
חתימה על כל עמוד ,והן בדיסק און קי.

.8

תנאי התשלום וההצמדה הינם כמפורט בהסכם.

.9

אנו מצהירים כי אנו רשומים אצל רשם הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות בסיווג
קבלני שלא פחות מ__________ ,במשך ______ השנים האחרונות עובר למועד האחרון להגשת הצעתנו.

.10

ה צעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו ו/או בשם התאגיד ,ושהננו רשאים לחתום כדין על גבי הצעה זו (כמפורט
באישור הרשום מטה של עו"ד או רו"ח  -במקרה של שותפות או תאגיד).
חתימת הקבלן וחותמתו_____________________ :תאריך_________________________:
שם הקבלן _____________________________________________________________ :
מס' ת.ז/.מספר תאגיד_____________________________________________________:
כתובת הקבלן ,כולל מיקוד__________________________________________________:
מס' טלפון של הקבלן ________________________ :מס' פקס______________________ :
מספר עוסק מורשה ______________________________________________________ :
מס' רישום בפנקס הקבלנים____________________ :סווג כספי____________________ :

אישור
אני הח"מ ______________ עו"ד/רו"ח של התאגיד מאשר בזה כי חתימתו של __________________
המופיעה דלעיל היא החתימה המחייבת של התאגיד על פי מסמכי התאגיד ,וכי הנ"ל חתם על טופס הצעה זו בפני.

 - 8ת אריך_____________ :

חתימת עו"ד/רו"ח____________________ :
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נספח ב'  -נוסח ערבות מכרז
לכבוד:
המרכז הזואולוגי תל-אביב רמת-גן בע"מ

הנדון :ערבות בנקאית
על פי בקשת ________________________ (להלן " -המבקשים") אנו ערבים בזה
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  100,000ש"ח (במלים :מאה אלף שקלים
חדשים) שתדרשו מאת המבקשים ,כשהסכום הנ"ל צמוד למדד החל ממדד חודש מאי
.2019

[הבנק רשאי להוסיף פיסקה המבהירה את תנאי ההצמדה למדד]
אנו מתחייבים לשלם לכם ,כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,תוך  1ימים מיום
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את
דרישתכם ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.

[הבנק רשאי להוסיף פיסקה המבהירה את דרכי מסירת הדרישה בסניף]
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ,ואינה ניתנת לביטול .לא יהיה צורך להוכיח
את דרישתכם על פי ערבות זו בהליך משפטי ,או באופן אחר ,ואינכם ולא תהיו חייבים
להגיש תחילה ,לשם קבלת תשלום על פיה ,תביעה משפטית נגד המבקשים ,ולדרוש
תחילה תשלום מאת המבקשים.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  11.10.2019ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי התאריך הנ"ל לא תענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
הבנק
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נספח ג'  -תצהירי היעדר עבר פלילי
אני הח"מ _________________ נושא ת.ז .מס' ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

הנני מגיש ההצעה  /בעל מניות  /מנהל  /שותף ב_________________________*.

.2

הנני מאשר כי ב 10 -השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה ,לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע /
הורשעתי בעבירה מסוג פשע* ,כמפורט להלן –
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____ (פרט מהות העבירה).

.3

הנני מאשר כי ב 10-השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון /
הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון* ,כמפורט להלן-
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____ (פרט מהות העבירה).

.1

הנני מאשר כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עוון  /תלוי ועומד נגדי כתב
אישום* בגין עבירה ,כמפורט להלן –
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____ (פרט מהות העבירה).

.1

אני מאשר ומצהיר כי לא מתנהלים ,ו/או לא ידוע לי ,כי מתנהלים נגדי  /נגד תאגיד שבשליטתי  /נגד
שותף משותפי* הליכים משפטיים ו/או הליכי פירוק ,פשיטת רגל או כינוס נכסים ,הגבלה על
חשבונות הבנק ,הכרזה כחייב/ים מוגבל/ים באמצעים וכיו"ב  /מתנהלים הליכים מסוג
________________ ,כנגד _____________ בבית המשפט __________ /לשכת ההוצל"פ
ב____________*.

.6

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
*מחק את המיותר.
חתימת המצהיר
אישור

הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני עורך-דין ______________ במשרדי ברח'
_____________________________ מר __________________ שזיהה עצמו על-ידי תעודת זהות
שמספרה ________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
תאריך

חתימה וחותמת עורך דין
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תצהירי היעדר עבר פלילי
אני הח"מ _________________ נושא ת.ז .מס' ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

הנני מגיש ההצעה  /בעל מניות  /מנהל  /שותף ב_________________________*.

.2

הנני מאשר כי ב 10 -השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה ,לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע /
הורשעתי בעבירה מסוג פשע* ,כמפורט להלן –
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____ (פרט מהות העבירה).

.3

הנני מאשר כי ב 10-השנים שקדמו לח תימת תצהירי זה לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון /
הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון* ,כמפורט להלן-
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____ (פרט מהות העבירה).

.1

הנני מאשר כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עוון  /תלוי ועומד נגדי כתב
אישום* בגין עבירה ,כמפורט להלן –
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____ (פרט מהות העבירה).

.1

אני מאשר ומצהיר כי לא מתנהלים ,ו/או לא ידוע לי ,כי מתנהלים נגדי  /נגד תאגיד שבשליטתי  /נגד
שותף משותפי* הליכים משפטיים ו/או הליכי פירוק ,פשיטת רגל או כינוס נכסים ,הגבלה על
חשבונות הבנק ,הכרזה כחייב/ים מוגבל/ים באמצעים וכיו"ב  /מתנהלים הליכים מסוג
________________ ,כנגד _____________ בבית המשפט __________ /לשכת ההוצל"פ
ב____________*.

.6

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
*מחק את המיותר.
חתימת המצהיר
אישור

הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני עורך-דין ______________ במשרדי ברח'
_____________________________ מר __________________ שזיהה עצמו על-ידי תעודת זהות
שמספרה ________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
תאריך

חתימה וחותמת עורך דין
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תצהירי היעדר עבר פלילי
אני הח"מ _________________ נושא ת.ז .מס' ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

הנני מגיש ההצעה  /בעל מניות  /מנהל  /שותף ב_________________________*.

.2

הנני מאשר כי ב 10 -השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה ,לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע /
הורשעתי בעבירה מסוג פשע* ,כמפורט להלן –
______________________________________________________________________
_ _____________________________________________________________________
_____ (פרט מהות העבירה).

.3

הנני מאשר כי ב 10-השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון /
הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון* ,כמפורט להלן-
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____ (פרט מהות העבירה).

.1

הנני מאשר כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עוון  /תלוי ועומד נגדי כתב
אישום* בגין עבירה ,כמפורט להלן –
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____ (פרט מהות העבירה).

.1

אני מאשר ומצהיר כי לא מתנהלים ,ו/או לא ידוע לי ,כי מתנהלים נגדי  /נגד תאגיד שבשליטתי  /נגד
שותף משותפי* הליכים משפטיים ו/או הליכי פירוק ,פשיטת רגל או כינוס נכסים ,הגבלה על
חשבונות הבנק ,הכרזה כחייב/ים מוגבל/ים באמצעים וכיו"ב  /מתנהלים הליכים מסוג
________________ ,כנגד _____________ בבית המשפט __________ /לשכת ההוצל"פ
ב____________*.

.6

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
*מחק את המיותר.
חתימת המצהיר
אישור

הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני עורך-דין ______________ במשרדי ברח'
_____________________________ מר __________________ שזיהה עצמו על-ידי תעודת זהות
שמספרה _______ _________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
תאריך

חתימה וחותמת עורך דין
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תצהירי היעדר עבר פלילי
אני הח"מ _________________ נושא ת.ז .מס' ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

הנני מגיש ההצעה  /בעל מניות  /מנהל  /שותף ב_________________________*.

.2

הנני מאשר כי ב 10 -השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה ,לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע /
הורשעתי בעבירה מסוג פשע* ,כמפורט להלן –
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____ (פרט מהות העבירה).

.3

הנני מאשר כי ב 10-השנים שקדמו לחתימת תצהירי זה לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון /
הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון* ,כמפורט להלן-
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____ (פרט מהות העבירה).

.1

הנני מאשר כי לא תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג פשע או עוון  /תלוי ועומד נגדי כתב
אישום* בגין עבירה ,כמפורט להלן –
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____ (פרט מהות העבירה).

.1

אני מאשר ומצהיר כי לא מתנהלים ,ו/או לא ידוע לי ,כי מתנהלים נגדי  /נגד תאגיד שבשליטתי  /נגד
שותף משותפי* הליכים משפטיים ו/או הליכי פירוק ,פשיטת רגל או כינוס נכסים ,הגבלה על
חשבונות הבנק ,הכרזה כחייב/ים מוגבל/ים באמצעים וכיו"ב  /מתנהלים הליכים מסוג
________________ ,כנגד _____________ בבית המשפט __________ /לשכת ההוצל"פ
ב____________*.

.6

זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
*מחק את המיותר.
חתימת המצהיר
אישור

הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני עורך-דין ______________ במשרדי ברח'
_____________________________ מר __________________ שזיהה עצמו על-ידי תעודת זהות
שמספרה ________________ ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
תאריך

חתימה וחותמת עורך דין

- 11 -

נספח ד'  -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ _________________ נושא ת.ז .מס' ________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר
את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר בזה בכתב כדלקמן:
.1

אני הוסמכתי כדין על ידי ___________________ (להלן" :המציע") לחתום על תצהיר זה
בתמיכה להצעה למכרז להקמת לצרכי אשפוז בע"ח במסגרת בית החולים לחיות בר בספארי
(להלן" :המכרז").

.2

המציע ,מי שנשלט על ידו ,ואם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם
אחר שבשליטת בעל השליטה בו (שליטה – כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח –  ,)1968לא
הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
הוגנים) ,התשנ"א 1991-בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז; ואם הורשע בפסק דין חלוט
בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק – ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד
הגשת ההצעה למכרז;

.3

המציע ,לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו ,ואם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה בו
או חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו ,לפי העניין ,דומה במהותו להרכב כאמור של
המציע ,ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע ,וכן מי
שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה ,ואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה
מהותית – גם חבר בני אדם אחר ,שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במתקשר (שליטה –
כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א ,)1981-לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום,
התשמ"ז ,1981-ואם הורשע בעבירה אחת לפי אותו חוק – במועד הגשת ההצעה למכרז חלפה שנה
אחת לפחות ממועד ההרשעה ,אם הורשע בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק – במועד הגשת
ההצעה למכרז חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.1

זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

חתימת המצהיר

אישור
הנני מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיע בפני ,עו"ד ______________ ,במשרדי ברחוב
__________________ ,מר/גב'______________ ,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות מספר
____________ ,המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע ,ואחרי שהזהרתיו/ה
כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

תאריך

חתימה וחותמת עורך דין
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הסכם קבלן ראשי
שנערך ונחתם ברמת גן ביום ___ לחודש _______ בשנת 2019
בין:

המרכז הזואולוגי ת"א  -ר"ג בע"מ
ח.פ11-081116-1 .
שדרת הצבי  1ברמת-גן12100 ,
(להלן " -הספארי" או "המזמין")

לבין:

מצד אחד;
___________________
ת.ז/.ח.פ____________ .
מרחוב ______________
(להלן " -הקבלן")
מצד שני;
הואיל :והמזמין מעוניין בביצוע עבודות לבניית מבנה לצרכי אשפוז לבעלי חיים במסגרת בית החולים
לחיות בר הפועל בספארי (להלן " -המבנה" ו"-העבודות");
והואיל :והקבלן זכה במכרז שפרסם המזמין בקשר עם המבנה והעבודות ,הכל בכפוף לאמור בהסכם זה
(להלן" :ההסכם");
והואיל :והקבלן מצהיר כי הינו רשום ומורשה כדין לביצוע כל העבודות כאמור והינו בעל כל האישורים
וההיתרים הדרושים ,וכן כי באפשרותו לבצע את כל העבודות במומחיות הדרושה וברמה
גבוהה;
לפיכך הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים ,כדלקמן:
 .1מהות העבודות וסוגן:

 .2מועדי ביצוע העבודות:

 .3התמורה:
 .4תנאי תשלום:

 .5התמורה צמודה ל:
 .6ערבויות:

ביצוע העבודות להקמת המבנה בהתאם לנספח התנאים הכלליים
המצורף כנספח ב' להסכם זה ,בהתאם לכתב הכמויות המצורף כנספח ג'
להסכם זה ,המפרט הטכני המצורף כנספח ד' להסכם זה ,ומערכת
התוכניות המצורפים כנספח ה' להסכם זה (יימסרו כקבצים דיגיטאליים
בתקליטור מידע).
תקופת ביצוע כל העבודות ,הינה  6חודשים מתאריך התחלת העבודה.
עמידה בלוח זמנים זה היא מעיקרה של ההסכם ,והקבלן מתחייב לנקוט
בכל האמצעים ותגבור עובדים וציוד ,לפי הוראות המפקח ללא תמורה
נוספת ,כדי לעמוד בלוח הזמנים.
תאריך תחילת עבודה____________ :
תאריך סיום העבודה____________ :
כהגדרתה בסעיף  2ו 3-להלן.
התמורה תשולם בתנאי תשלום שוטף  11 +כנגד קבלת חשבונית מס
כחוק ,בהתאם לשלבי התשלום דלהלן ולאחר בדיקה ואישור המפקח
כאמור בתנאים הכלליים המפורטים להלן.
התמורה אינה צמודה למדד כלשהו ולא תשולם תוספת כלשהי בגין
התייקרות תשומות העבודות.
בחתימת ההסכם וכתנאי לתשלום כלשהו ,ימסור הקבלן למזמין ערבות
ביצוע בשיעור  10%מהתמורה בתוספת מע"מ (להלן " -ערבות הביצוע").
להבטחת ביצוע תיקוני תקופת הבדק בהתאם להסכם ,ימסור הקבלן
למזמין ערבות בנקאית אוטונומית בסך של  ,₪ 100,000בצירוף מע"מ
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 .7תקופת הבדק:

 .8המפקח
 .9פיצוי מוסכם

(להלן " -ערבות הבדק").
תקופת הבדק של הקבלן תהא בהתאם לקבוע בהוראות כל דין ,ובכל
מקרה לא תפחת מ 21 -חודשים ,והכל ממועד קבלת תעודת ההשלמה,
בהתאם להוראות ההסכם.
אמנון אפלבאום או כל מהנדס ו/או מפקח אשר הורשה בכתב על ידי
המזמין לעניין הסכם זה או כל חלק ממנו ,לרבות מהנדסים ,אדריכלים
מתכננים ויועצים ,ולרבות מורשי החתימה של המזמין.
בגין כל יום של איחור בהשלמת העבודות ישלם הקבלן פיצוי מוסכם בסך
 1,000ש"ח ,בצירוף מע"מ כחוק.

הנספחים הבאים מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם:
נספח א'

–

רשימת מתכננים ויועצים.

נספח ב'

–

תנאים כלליים.

נספח ג'

–

כתב כמויות

נספח ד'
נספח ה'

–

מפרט טכני
מערכת התכניות (יימסרו כקבצים דיגיטאליים בתקליטור מידע).

נספח ו'

–

נוסח ערבות ביצוע.

נספח ז'

–

נוסח הצהרה לקיום הוראות פקודת הבטיחות.

נספח ח'

–

נוסח הצהרת קבלן ראשי.

המזמין

הקבלן
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נספח א'  -רשימת מתכננים ויועצים

שם המשרד

תחום

טלפון

אמנון אפלבאום

ניהול ופיקוח פרויקט

050-7218434

יבגי סיטון אדריכלים – גלי סיטון

אדריכלית

09-1163012

גלברג מהנדסים – מרק וניר גלברג

מהנדס

03-6116992

רביד תכנון והנדסה בע"מ  -רביד

אינסטלציה

03-9246310

רמי אלוביץ' – הנדסת חשמל

הנדסת חשמל

03-9221061
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נספח ב' – תנאים כלליים
.1

הצהרות הקבלן וביצוע העבודות
 .1.1הקבלן מצהיר כי הינו קבלן רשום כדין לביצוע כל העבודות נשוא ההסכם.
 .1.2הקבלן מצהיר כי הוא בעל הידע ,המומחיות ,הניסיון ,הציוד ,היכולת הטכנית ,כוח האדם,
הכלים וכל יתר האמצעים הנדרשים לשם ביצוע העבודות ומילוי כל התחייבויותיו על פי
הוראות הסכם זה ,וכי ברשותו כל הרישיונות וההיתרים לביצוע העבודות על פי כל דין ו/או
דרישת רשות מוסמכת ,ככל שנדרשים.
 .1.3הקבלן מצהיר כי יש לו את כל האמצעים הכספיים לממן מימון ביניים את העבודות נשוא
הסכם זה בתקופות שבין תשלום החשבונות בהתאם להוראות ההסכם וכי ידוע לו כי תשלום
החשבונות כרוך בין היתר גם באישור המפקח .כי בדיקת ואישור החשבונות עשויים לארוך
זמן מה וכן אפשר כי לא כל העבודות שבוצעו עובר לבדיקת המפקח ושהוכללו בחשבון הקבלן
יאושרו במסגרת התשלום נשוא החשבון ו/או כי יתגלעו חילוקי דעות בין הצדדים לעניין גובה
התשלום הראוי  -אירועים העלולים לגרום לעיכוב בתשלום סכומים לקבלן .הקבלן מתחייב
בזה בהתחייבות יסודית להסכם זה ,כי כל עיכוב בתשלום כאמור לעיל לא יגרום לכל עיכוב
בביצוע העבודות.
 .1.1הקבלן מצהיר כי קרא והבין את כל המסמכים הנוגעים להזמנת העבודות נשוא הסכם זה
לרבות כל התכניות ,המפרטים ,הפרטים ,כתבי הכמויות והמסמכים הקשורים לעבודות ,בדק
את תנאי העבודה ,אתר הבניה ,לרבות טיב וסוג הקרקע ,את כמויותיהם וטיבם של החומרים
הנדרשים לביצוע העבודות ,דרכי הגישה ,המבנים הסמוכים ,המפגעים ,את כל הנספחים
להסכם זה ,וכן את לוח הזמנים הקבוע לביצוע העבודות ווידא כי יוכל לעמוד בו ,ואת כל יתר
הנתונים הנוגעים לביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,והוא מוותר בזה באופן בלתי חוזר על
כל טענת טעות ו/או אי-התאמה כלפי המזמין.
 .1.1הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם למפורט בתוכניות הביצוע וכתבי הכמויות,
בהתאם להוראות כל חוק ,תקנה ,צו ,תקן ובהתאם להוראות הספארי ו/או מי מטעמו ,בין אם
הוראות אלה תינתנה בהתחלת העבודה ובין במהלך ביצועה ,לרבות בעניינים הקשורים
בשעות העבודה ,אזורי העבודה והתנהלותם של עובדי הקבלן בתוך הספארי .כמו כן ,יספק
הקבלן באחריותו ועל חשבונו אמצעי שמירה ושילוט ככל שנדרש לשמירת ביטחון הציבור ו/או
העובדים וככל שנדרש בהתאם להוראת כל רשות מוסמכת והוראת כל דין החל על העבודות.
 .1.6על הקבלן לבדוק ולבקר את ההסכם ,הנספחים ,הכמויות והמידות ,וכן את המקום בו
מבוצעות העבודות ,לפני התחלת העבודה .הקבלן אחראי למדידות ,סימונים והתאמת תכניות
ונספחי ההסכם אלה לאלה .במקרה של אי התאמה חייב הקבלן להודיע למזמין על כך בטרם
יתחיל ו/או ימשיך בעבודה ,לפי המקרה ,והמזמין הוא שיקבע לפי איזה מהנספחים תבוצע
העבודה והחלטתו תחייב את הקבלן.
 .1.1הקבלן מצהיר בזה כי בנוסף למידע שנמסר לו בתכניות ו/או ביתר מסמכי ההסכם ,ערך בעצמו
ובאחריותו את כל הבדיקות והבירורים הדרושים לדעתו וכי על יסוד בדיקותיו כאמור ,מצהיר
הקבלן ,כי התמורה על פי הסכם זה מהווה תמורה הוגנת ומלאה לכל התחייבויותיו לפי הסכם
זה ללא יוצא מהכלל והוא לא יהיה רשאי לבסס כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כספית עקב
אי-ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי ההסכם ,או כל תנאי אחר הקשור בביצוע העבודות ו/או
הנובע מהן ,לרבות בכל הקשור למקום ביצוע העבודות.
 .1.8מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ידוע לקבלן והוא מסכים במפורש כי המזמין רשאי להחליט בכל
עת ועל-פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ,שלא לבצע את כל העבודות נשוא הסכם זה,
להפחית פרקים וחלקים שלמים מהעבודות ,ו/או לצמצם את היקפן של העבודות ,ו/או
להוציא חלק מהעבודות לקבלן ייעודי חיצוני (כגון מסגרות וכד') ו/או לבצען בשלבים והקבלן
מוותר בזה באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כלפי המזמין בשל
כך ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור טענות בדבר חוסר כדאיות כלכלית.
 .1.9הקבלן יהיה אחראי לתקן על חשבונו הוא כל ליקוי או פגם בעבודה שמקורם בהשמטה או
בטעות במסמכים אשר ניתן היה לגלותם והקבלן לא עשה כן ולא העיר את תשומת לב
הספארי לכך בטרם החל בביצוע העבודות.
 .1.10המזמין רשאי לפקח על ביצוע העבודות ולמנות מפקח מטעמו ,והקבלן יציית להוראותיו
וישתף עמו פעולה ככל שיידרש ,לרבות הוראות בדבר הפסקת ביצוע עבודות ו/או תיקונן אותן

 - 19המזמין רשאי למסור בכל עת .מוסכם במפורש ,כי אין בפיקוח על עבודות הקבלן על ידי
המזמין ו/או המפקח כדי לגרוע מאחריותו המוחלטת של הקבלן לביצוע העבודות בהתאם
להוראות ההסכם ו/או כל דין ואין באמור כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין.
 .1.11הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בתאום עם עבודתם של גורמים אחרים הפועלים
במקרקעין ובאופן שלא יפריע לגורמים אחרים ו/או לעוברי אורח ו/או לציבור בכללותו.
הקבלן לא יהרוס ולא יפגע במתקנים ועבודות קבלנים אחרים אלא אם קיבל אישור מאת
המזמין בכתב ומראש.
 .1.12ביצוע העבודות יעשה בשעות העבודה המקובלות בספארי ובמקרים דחופים גם לאחר שעות
אלה ,ובכל מקרה בתיאום מראש עם הספארי .הקבלן מתחייב כי שעות הכניסה לספארי
ותחילת העבודות בשטח ,כמו גם שעות היציאה וסיום העבודה יתואמו מראש מול אחראי
מטעם הספארי .בנוסף ,אחראי הקבלן לדאוג לכך שיתואם מול אחראי הספארי מקומות בהם
ירוכזו כלי העבודה והחומרים ,באופן שלא תיגרם כל הפרעה לפעילות הסדירה של הספארי.
 .1.13הקבלן מצהיר כי הובא לידיעתו כי כניסה לשטח הספארי שלא בתיאום מסכנת את הנכנסים,
בעלי החיים ,עובדי הספארי ומבקריו.
 .1.11הקבלן מתחייב כי נציגי הקבלן ו/או מי מטעמו שייכנסו לשטח הספארי ינהגו בזהירות וימנעו
מגרימת כל נזק שהוא למתקני הספארי ו/או לחיות ו/או לעובדי הספארי ו/או למבקריו.
 .1.11י דוע לקבלן כי ביצוע העבודות בשטח הספארי יחייב גמישות מצידו על מנת שלא לשבש את
סדרי הפעילות בגן החיות ,וכי לוח זמני עבודה מוגדר ייקבע בינו לבין המזמין בהתאם כדי
להבטיח זאת.
 .1.16ידוע לקבלן שהעבודות מתבצעות בשטח בו מסתובבים בעלי חיים ,ועל-כן יש להקפיד על כך
שעובדי הקבלן לא ישוטטו מחוץ לסביבת העבודה המוגדרת ,ככל הניתן אף יישארו בתוך כלי
העבודה וכלי הרכב בהם נעשה שימוש ולא ירדו מהכבישים .על הקבלן להקפיד על כך שעובדיו
ישמעו לכל הוראות והנחיות הבטיחות של הספארי ,לא יחצו גדרות ביטחון ולא יטרידו את
בעלי החיים שבמקום.
 .1.11ידוע לקבלן כי בשטח המגרש והמקרקעין ומחוצה להם ,קיימות תשתיות עירוניות של צינורות
ביוב ,צנרת מים וכבוי אש ,כבישים ומדרכות ,עמודי חשמל ועמודי טלפון .הקבלן מצהיר כי
הוא למד ובדק לפרטים את כל התשתיות הנ"ל ואת מיקומם המדויק וכי הוא מתחייב לשמור
על שלמותם ותקינותם .בנוסף ,מתחייב הקבלן להודיע לכל רשות ולמזמין בכל מקרה שיגרם
נזק כל שהוא לתשתיות כאמור .הקבלן יהיה אחראי בלעדי כלפי המזמין ו/או כל רשות
מוסמכת ו/או כלפי כל צד שלישי לתקן על חשבונו כל נזק שייגרם לתשתית כלשהי כאמור
ולקבל אישור כל רשות מוסמכת להשלמת התיקון.
 .1.18הקבלן יהיה אחראי לשמירה על הציוד שהביא ,ואשר אותו בכוונתו להשאיר באתר העבודה.
הציוד יישמר במקום שיאושר לכך על ידי המפקח/נציג הספארי .הקבלן ינהל יומן עבודה
וירשום בו את כל הפרטים הרלוונטיים ,כמקובל בענף.
 .1.19מובהר ומודגש ,כי על הקבלן לקבל את אישור המזמין בכתב ומראש בסיום כל שלב משלבי
ביצוע העבודות כתנאי לאישור החשבון עבור השלמת ביצוע שלב זה ותחילת ביצוע השלב הבא
אחריו.
.2

התמורה
 .2.1בתמורה לביצוע העבודות על-פי הסכם זה והנספחים לו ,ובכפוף לאבני הדרך לתשלום
כמפורט בנספח ט' ,ובתמורה לביצוע התחייבויות הקבלן לפי ההסכם והנספחים ,במלואן
ובמועדן ,ישלם המזמין לקבלן סכום המהווה מכפלת הכמויות כפי שתבוצענה בפועל וכפי
שתאושרנה ע"י המפקח ,במחירי היחידה המצוינים בכתב הכמויות ובתוספת מע"מ כחוק
(להלן" :התמורה").
 .2.2מובהר בזאת ,כי ידוע לקבלן שהכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות
הדרושות לביצוע ואין לראותן ככמויות סופיות שעל הקבלן לבצען בפועל ,לצורך מילוי
התחייבויותיו לפני ההסכם.
 .2.3מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות מהווים את התמורה הכוללת בגין כל העלויות
וההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,בין ישירות ובין עקיפות ,בין שניתנות לחישוב כיום ובין
שאינן ניתנות לחישוב ולרבות הוצאות בלתי צפויות ,לצורך לקיום מלוא התחייבויותיו של
הקבלן עפ"י הסכם זה ונספחיו ,כולל רווח קבלני.

 - 20 .2.1כל עבודה הכלולה ו/או המפורטת בתנאים המיוחדים ,במפרט המיוחד ו/או בתוכניות (אשר
משלימים ו/או מוסיפים אחד על השני ובמקרה של סתירה ביניהם  -תחול ההוראה המחמירה
ו/או הרחבה יותר) ו/או שיש לבצעה כדי להשלים את העבודות שתוארו  -תיחשב ככלולה
במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות הרצ"ב.
 .2.1הקבלן מצהיר בזאת כי ערך את כל הבדיקות והחישובים הנדרשים לצורך ביצוע כל העבודות
נשוא הסכם זה וכי מחירי היחידה הנקובים לעיל מהווים את התמורה הראויה והכוללת
לקיום מלוא התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ונספחיו ,כולל רווח קבלני ,והקבלן מוותר בזה
באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי להחזר הוצאות כלשהן ו/או
לתוספת ו/או שינוי ו/או עדכון כלשהם בתמורה דלעיל ,מכל סיבה שהיא.
 .2.6להסרת ספק ,מוסכם ומוצהר בזאת כי התמורה כהגדרתה לעיל הינה סופית ומוחלטת והקבלן
לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או תוספת ו/או החזר הוצאות מכל מין וסוג שהם מעבר לתמורה
כהגדרתה.
 .2.1ידוע לקבלן כי מימון הקמת המבנה (במלואו או בחלקו) הועמד ו/או יועמד על ידי הרשות
לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ו/או על ידי גופים ממשלתיים וממלכתיים אחרים .לפיכך,
מצהיר הקבלן ומסכים מראש כי כל עיכוב בעבודות ו/או עצירת העבודות ו/או עיכוב בתשלום,
הנובעים מהפסקת ו/או עצירת המימון ,מכל סיבה שהיא ,לא תהווה הפרת ההסכם מצד
המזמין ,ולא תהיינה לקבלן בגין כך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או מי
מטעמו .בפרט ,מאשר הקבלן ומסכים כי בגין עיכוב בתשלום לא יהא זכאי לכל פיצוי ,שיפוי
או ריבית ,מכל מין וסוג שהוא ,זולת זכותו לתשלום התמורה המגיעה לו בגין העבודה שבוצעה
על ידו בפועל ,בהתאם להוראות הסכם זה.
 .2.8ידוע לקבלן כי ההתקשרות בהסכם ,תלויה בקבלת אישור סופי מאת ועדת תכנון וביצוע ,בה
חברים נציגים מטעם המזמין ומטעם רשות הטבע והגנים ,הרשאית ליתן אישור ו/או להימנע
ממתן אישור להתקשר בהסכם מכל סיבה שהיא ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,מבלי
לנמק את החלטתה ולא תהיה לקבלן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 .2.9לכל תשלום מתשלומי התמורה יתווסף מע"מ כחוק ,לפי שיעורו במועד התשלום.
 .2.10לא ישולמו הפרשי הצמדה כלשהם בגין התמורה.
.3

היקף העבודות ותמורה בגין שינויים
 .3.1באחריותו הבלעדית של הקבלן להתריע למפקח על סעיפי עבודה שלדעתו הם חריגים ,ואינם
מוצאים את ביטויים המלא בכתבי הכמויות והמפרטים.
 .3.2במידה ותוגש הצעת מחיר ע"י הקבלן  -לפני ביצוע העבודה ,וזו תיבדק ע"י המפקח ותוסכם
על-דעת הצדדים ,תהיה הצעת מחיר זו בסיס להגשת החשבון מטעם הקבלן .במידה ולא תוגש
הצעת מחיר ,רשאי המפקח  -באופן בלעדי ובלתי ניתן לערעור  -לקבוע מחיר יחידה המבוסס
על מחירון "דקל" הרלוונטי  -בהנחה של  - 11%ו/או מחיר המבוסס על מחירי היחידה של
סעיפים דומים בכתב הכמויות " -פרו-רטה"  -הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי  -והבלתי ניתן
לערעור  -של המפקח.
יודגש כי תנאי מוקדם ויסודי לזכאותו של הקבלן לקבלת תמורה נוספת בגין השינויים ,הינו
כי הקבלן הודיע למזמין ,מראש ובכתב ,לפני תחילת ביצוע השינויים ולפני שנשא בכל הוצאה
נוספת בגין השינויים ,כי בכוונתו לבקש תמורה נוספת בגין השינויים וכי המזמין אישר את
קבלת ההודעה ונתן את הסכמתו לביצוע השינויים ולתשלום תמורה נוספת.

.1

חשבונות ותשלומים
 .1.1מוסכם ,כי חשבונות הביניים יוגשו על ידי הקבלן בהתאם לאבני הדרך לתשלום המפורטות
בנספח ט' ,עד ה 3 -לחודש העוקב לסיום אותו שלב ,בגין העבודות שבוצעו במסגרת אותו שלב.
(להלן" :חשבונות הביניים").
 .1.2המזמין ו/או המפקח יבדוק כל חשבון ביניים ,את נכונותו ואת השלמת העבודות המפורטות
בו .אישור המזמין ו/או המפקח לחשבון הביניים כאמור ומסירת חשבונית מס ערוכה כדין
הינם תנאי מוקדם לחובת המזמין לביצוע תשלום כלשהו לקבלן.
 .1.3כל חשבון חלקי המאושר לקבלן ,ישולם לקבלן בתום  11יום מסוף החודש החולף בו בוצעו
העבודות הכלולות בחשבון בכפוף להמצאת חשבונית מס בגין אותו חודש שבו בוצעו העבודות
(דהיינו" :שוטף .)"45 +

 - 21 .1.1אי הגשת החשבון עד למועד שבסעיף  1.1לעיל יגרום לדחיית המועד לביצוע התשלום ,לחודש
הבא אחריו ,וזאת בלי שישולם לקבלן כל תשלום נוסף או הפרשי הצמדה כלשהם.
 .1.1חשבון סופי (בהתאם לסעיף  9בנספח אבני הדרך לתשלום) יוגש על ידי הקבלן לאחר סיום כל
העבודות לפי ההסכם לשביעות רצון המזמין בהתאם להסכם ,ולאחר שהקבלן יקבל תעודת
השלמה כהגדרתה בסעיף  12להלן .רק לאחר בדיקה ואישור ישולם החשבון הסופי (ורק לאחר
קבלת תעודת השלמה) ,וזאת לאחר שהופחתו ממנו הסכומים ששולמו עפ"י חשבונות הביניים
ובתנאי מוקדם ,כי הקבלן יחתום על הצהרה לפיה עם קבלת יתרת הסכום האמורה אין לו
ולא תהיינה לו כל טענות ותביעות נגד המזמין בגין הסכם זה ,וכן בתנאי נוסף ,שהקבלן ימסור
לספארי את ערבות הבדק ובכל תנאי נוסף ככל שייקבע בין הצדדים.
 .1.6במקרה ויתגלה ליקוי או פגם בטיב העבודה (כולה או כל חלק ממנה) או במקרה שטיב העבודה
לא יתאים לאמור בהסכם ,מתחייב הקבלן לתקן את הליקוי ולהחליף כל חלק פגום מיד עם
דרישת הספארי .במידה ולא יעשה כן רשאי הספארי בין היתר לעכב לקבלן כל תשלום המגיע
לו ,לתקן את העבודות ולחייב אותו בערך עבודת התיקון (בתוספת  11%תוצאות כלליות
וטיפול) ,כל זאת בלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים המגיעים לספארי.
.1

הספקת ציוד וטיב החומרים
 .1.1הקבלן מתחייב לספק למקום ביצוע העבודות בפרויקט באחריותו ועל חשבונו הבלעדיים את
כל הציוד ,החומרים ,חומרי עזר והכלים הדרושים לביצוע כל העבודות .על הקבלן לספק
ולהעביר את החומרים לאתר בתאריכים שיקבעו על ידי המזמין ולאחסנם בהתאם להוראות
המזמין ו/או מי מטעמו .הקבלן אינו רשאי להוציא כל חומר או כלים אשר הובאו לאתר בלי
רשות בכתב של המזמין.
 .1.2כל החומרים והמוצרים הנועדים לביצוע העבודה ,לרבות גופי התאורה – יהיו מסוג א' בלבד,
מאיכות וסוג מעולים ונושאי תו תקן ישראלי עדכני ,בהתאם לקבוע במפרט .לפי דרישת
הספארי ימציא הקבלן לאישור מראש דוגמאות של החומרים והמוצרים ,הספארי רשאי
לפסול את החומרים שאינם מתאימים לפי דעתו ו/או שאינם בהתאם לקבוע במפרט ,ולדרוש
החלפתם באחרים .הוצאות בדיקת החומרים והרחקתם משטח הספארי תחולנה על הקבלן.
 .1.3הקבלן יבצע על חשבונו את כל הסידורים והחיבורים הדרושים להעברת המים והחשמל
למקום השימוש בהם בכל מקום במגרש ובמקרקעין .התשלום בגין ההתחברויות ואספקת
התשתיות כאמור ייעשה ישירות מהקבלן לרשות .במידה ויאפשר המזמין לקבלן להתחבר
לתשתיות מים ו/או חשמל בבעלותו ,יתקין הקבלן מונים על חשבונו בהתאם לדרישות
המפקח .החיוב בגין השימוש בתשתיות הקבלן יקוזז מחשבונו ,בהתאם לתעריפים העירוניים
המקובלים .היה וביצע המזמין חיבור חשמל ו/או מים זמני באתר לצורך ביצוע העבודות,
יישא הקבלן בכל עלויות החיבור שבוצע כפי שיאושרו ע"י המפקח.
 .1.1בכל הנוגע לביצוע העבודות בשטח הפרויקט ,הקבלן מתחייב לספק באחריותו ועל חשבונו
הבלעדיים שילוט ,גידור ,שמירה ושאר אמצעי זהירות ,ככל שנדרשים לביטחונם ונוחיותם של
המזמין ו/או מי מטעמו ,של עוברי אורח ושל הציבור בכללותו ,בכל מקום שיהיה צורך בכך או
ככל שיידרש בהתאם להוראת כל דין ,רשות ותקן ו/או בהתאם להנחיות המזמין.
 .1.1כמו כן ,הקבלן מתחייב לשמור על הניקיון בסביבת הפרויקט ומקום ביצוע העבודות ובדרכי
הגישה אליהם בכל שלבי ביצוע העבודות ,ולפנות כל פסולת ,שיירים ,גזם מכל סוג שהוא וכל
לכלוך באופן שוטף ויום-יומי .הקבלן מתחייב לפנות את הפסולת ממקום ביצוע העבודות אך
ורק בהתאם להוראת כל דין וכל רשות ,ואך ורק למקום המיועד לכך ,לרבות הצגת אישור
תשלום על פינוי הפסולת במקום מורשה  ,והוא מתחייב שלא תהא כל פגיעה בנוחיות הציבור
ו/או בזכות השימוש ו/או המעבר של הציבור בסביבת מקום ביצוע העבודות ,ובכל כביש ,דרך,
שביל וכיוצא באלה .למען הסר ספק מובהר בזאת כי שטח פינוי פסולת הקבלן יהיה מופרד
לחלוטין משטח פינוי פסולת המזמין ,ובכל מקרה לא תושאר פסולת הקבלן בשטח הספארי.
 .1.6מוסכם בין הצדדים כי על אף האמור בסעיף  1לחוק הסכם קבלנות ,תשל"ד  ,1911 -לא תהיה
לקבלן בשום מקרה זכות עיכבון על כל נכס ,חומרים ,ציוד או חלקי עבודה שבוצעו על ידו ,וכל
אלה ייחשבו בבעלות המזמין החל ממועד הגעתם לאתר.

.6

לוח זמנים וקצב ביצוע העבודות
 .6.1על הקבלן להתחיל בביצוע העבודות כמפורט בהסכם או בתוך  21שעות ממועד קבלת הודעה
בכתב מהספארי (לפי המוקדם) ,ולבצען בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בהסכם.

 - 22 .6.2המזמין יהיה רשאי לשנות את לוח הזמנים שנקבע בהסכם על פי שיקול דעתו הבלעדי ,והקבלן
מתחייב להאיץ את קצב ביצוע העבודות בהתאם וככל שיידרש ,ולהוסיף לשם כך פועלים
וחומרים ,אם הדבר יידרש.
 .6.3להסרת ספק מודגש ,כי המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לבצע עבודות גם בשעות הלילה בכל
מקרה שיסבור כי קצב ביצוע העבודות אינו עומד בלוחות הזמנים והקבלן מתחייב לקיים כל
דרישה כאמור .מוסכם במפורש ,כי הקבלן לא זכאי לשינוי ו/או תוספת כלשהי לתמורה עקב
ביצוע עבודת לילה ,בין אם היא נדרשה ע"י המפקח ו/או המזמין ו/או משטרת ישראל ו/או כל
רשות מוסמכת אחרת ,ובין אם הוא החליט בעצמו לבצע עבודה כלשהי בשעות הלילה ,כדי
לעמוד בדרישות לוח הזמנים ,או מפני שלא ניתן לבצעה בשעות היום עקב מגבלות התנועה,
המגרש ואחרות.
 .6.1היה ולדעת המזמין קצב התקדמות העבודה כמתחייב בהסכם אינו מספיק ,רשאי המזמין
להפסיק את עבודתו של הקבלן ו/או לתגבר את עבודת הקבלן בעובדים ו/או קבלנים אחרים.
כל הוצאה נוספת שתהיה למזמין כתוצאה מכך (בתוספת  )11%ייחשבו כחוב של הקבלן
למזמין ,והוא ינוכה מתשלומים שעל המזמין לשלם לקבלן.
.1

סילוק יד
 .1.1מובהר כי הקבלן הינו בר רשות זמני בלבד במקרקעין ,כי רשותו ניתנת לביטול בכל עת ,וכי לא
תהיה לו זכות לחזקה כלשהי במקום ביצוע העבודות בשטח הפרויקט.
 .1.2בתום ביצוע העבודות ימסור הקבלן למזמין את מקום ביצוע העבודות כשהוא ,סביבתו ודרכי
הגישה אליו נקיים ופנויים מכל שיירים ,פסולת ,שלט ,גדר ו/או חפץ ,וללא בורות או מפגעים
אחרים.
 .1.3בכל אחד מהמקרים שלהלן ,יהיה המזמין רשאי לסלק ידו של הקבלן ממקום ביצוע העבודות,
למנוע ממנו מלהמשיך בביצוע עבודה כלשהי ולמנוע ממנו מלהשלים את העבודות בעצמו או
בכל דרך אחרת:
א.

הקבלן נפטר או קיבל החלטה על פירוקו ו/או הוגשה בקשה לפירוקו ו/או ניתן צו
לפירוקו ו/או להכרזתו כפושט רגל ע"י בית משפט מוסמך ,או במקרה שהוחלט
למנות לו נאמן ו/או ניתן צו קבלת נכסים או שמונה לו כונס נכסים (לו או לנכס
עיקרי מנכסיו) או מנהל או מנהל מיוחד או מפרק או מפרק זמני על הקבלן ע"י
בית משפט מוסמך או שהוטל עיקול על נכסיו באתר ,כולם או חלקם ,או שהקבלן
יימצא בהליך של הקפאת הליכים ,ולא בוטל הצו ו/או המינוי ו/או העיקול ו/או
המצב ו/או ההחלטה ,תוך  10יום ממועד הגשתה.

ב.

איזה מהערבויות ו/או מהביטחונות שניתנו לקיום התחייבויות הקבלן בהתאם
להוראות הסכם זה ,בשלמות או בחלקים ,פקעו או בוטלו או הוכרזו על ידי בית
המשפט המוסמך כבטלות או חסרות תוקף מכל סיבה שהיא.

ג.

כשהקבלן הפר את ההסכם בהפרה יסודית או בהפרה שאינה יסודית שלא תוקנה
גם בתוך  1ימים ממועד קבלת התראה בכתב מהמזמין לתיקונה.

ד.

במידה והקבלן לא יתחיל בביצוע העבודות במועד כאמור בהסכם או כשאין הוא
ממשיך בביצוען בהתאם לאמור בהסכם או כשהוא מפסיק את מהלך ביצוען
הרצוף מבל סיבה שהיא או במידה ולא יציית בתוך  21שעות להוראות בכתב מאת
המזמין להתחיל או להמשיך בביצוע העבודות ,או כשהוא מבצע את העבודות
באופן שלדעת המזמין לא יאפשר לו לסיימן במועד שבהסכם או בהתאם
להוראותיו או כשאינו נשמע להוראות המזמין ו/או מי מטעמו כאמור בהסכם.

 .1.1סולקה ידו של הקבלן ממקום המבנה ,באמצעות הודעה בכתב מהמזמין ,רשאי המזמין לנהוג
כדלהלן:
א.

להשתמש בכל החומרים ,הציוד והמתקנים ,או בכל חלק מהם ,המצויים במקום
ביצוע העבודות ,לצורך השלמת העבודה.

ב.

לדרוש מהקבלן לסלק ממקום ביצוע העבודות את כל החומרים ,הציוד והמתקנים
או חלק מהם .לא ציית הקבלן לדרישה זו ,תוך  1ימים ,רשאי המזמין לסלקם
ממקום המבנה לכל מקום שיראה בעיניו ,על חשבון הקבלן ,והמזמין לא יהיה
אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.

 - 23 .1.1הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי תנאי ההסכם ו/או על-פי כל דין ולא
לגרוע מהן.
.8

עובדי הקבלן ומועסקיו
 .8.1הקבלן מתחייב בזה להעסיק בעבודות אך ורק פועלים חוקיים ,מקצועיים ומנוסים ,והוא
מתחייב להחליף לאלתר כל פועל שיימצא בלתי מתאים ע"י הספארי ו/או מי מטעמו.
 .8.2הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו ,את כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות ,את ההשגחה על
כח אדם זה ,את אמצעי התחבורה עבורם אל מקום ביצוע העבודות וממנו ,וכל דבר אחר
הכרוך בכך.
 .8.3הקבלן יציג בפני הספארי את איש המקצוע המיועד לביצוע עבודות המסגרות מטעמו ,לצורך
בדיקת עבודותיו ואישורו מראש על ידי הספארי.
 .8.1מוצהר בזה על ידי הצדדים כי לא ישררו בין הצדדים יחסי עובד-מעביד ,שליח-שלוח ו/או
שותפות .למען הסר ספק מובהר כי הקבלן מבצע עבור המזמין את העבודות לפי הסכם זה
כקבלן עצמאי כמשמעותו בחוק הסכם קבלנות ,התשל"ד  1911 -ואין ולא יהיו יחסי עובד -
מעביד בין הקבלן לבין המזמין ו/או בין המזמין לבין מי מעובדי הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או
כל קבלן משנה מטעם הקבלן .הקבלן מתחייב להכניס הוראה כאמור בכל הסכם שייערך בינו
לבין מי עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל קבלן משנה שיועסק על ידו לביצוע כל עבודה בפרויקט,
באישור המזמין מראש ובכתב ,ולהנחות את עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או קבלני המשנה
שיעסיק ,אם יעסיק ,בדבר הוראה זו.
 .8.1הקבלן בלבד הינו מעבידם ומעסיקם של המועסקים על ידו והבאים מטעמו והוא הנושא
באחריות ובחובות המוטלים על מעביד על פי כל דין ו/או חיקוק בכל הקשור לעבודות.
 .8.6מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יהא הקבלן אחראי בלעדית לתשלום מס הכנסה ,ביטוח
לאומי ,קרנות עובדים ,תשלומי פנסיה ו/או כל תשלום אחר או נוסף בקשר להעסקת עובדיו
או מי מטעמו.
 .8.1מבלי לגרוע מכלליות אחריות הקבלן על פי הסכם זה ולמען הסר ספק מובהר ומוסכם ,כי
הקבלן עצמו יהא אחראי לכל תביעות שתוגשנה נגדו ו/או נגד המזמין בגין האמור בסעיף זה
לעיל ,וכל הקשור בו.
 .8.8נוסף על האמור לעיל ,מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את המזמין מיד עם דרישה ראשונה בגין
כל תשלום ו/או הוצאה שיישא בהם המזמין לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לכל
קבלן משנה שיעסיק הקבלן בפרויקט ,הנובעים מקביעה כלשהי כי בין המזמין לבין מי מאלו
נקשרו יחסי עובד  -מעביד ,לרבות כל תשלום כאמור שישולם במסגרת פשרה ללא הודאה
בחבות כתוצאה מטענה בדבר קיומם של יחסי עובד מעביד כאמור.

.9

העברה והסבה
 .9.1אין הקבלן רשאי להסב לצד שלישי כלשהו את זכויותיו ו/או חיוביו על פי הסכם זה ,כולם או
כל חלק מהם ,וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או למסור ו/או להמחות ו/או לשעבד לאחר כל
זכות לפי ההסכם ,או לעשות עסקה כלשהי בזכות כלשהי שיש לו על פי ההסכם ,אלא
בהסכמת המזמין בכתב ומראש .יובהר כי המזמין יהא רשאי לסרב לבקשת הקבלן כאמור
מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ,ולא יהא חייב לנמק את סיבת סירובו
כאמור.

.10

בטיחות בעבודה ,נזקים וביטוח
 .10.1הקבלן מצהיר בזה כי הוא מכיר וכי הוא בקי בכל הוראות החוקים ,התקנות ,הצווים
והתקנים בנוגע לבטיחות בעבודה ,וכי הוא מקבל על עצמו לנהוג על פיהם ולוקח על עצמו את
כל האחריות בקשר לכל תביעה שתוגש נגדו או נגד הספארי עקב עבירה על ההוראות
האמורות לעיל .בלי לגרוע מכלליות האמור ,הקבלן אחראי לקיום כל ההוראות והחובות
המנויות בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,תש"ל –  1910ותקנות הבטיחות בעבודה
(עבודות בנייה) ,תשט"ו –  1911בקשר לביצוע העבודות .לפיכך ,ייחשב הקבלן בין היתר
כ"מבצע הבניה" וכ"מנהל העבודה" הבלעדי הנוטל על עצמו את כל החובות המוטלות על
מבצע הבניה ומנהל העבודה לפי הפקודה והתקנות הנ"ל.
 .10.2מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הקבלן מתחייב לקבל מממונה הבטיחות בספארי הוראות
בטיחות בכתב ,ולקיים בדווקנות את כל ההוראות הנ"ל ,משך כל ביצוע העבודות.

 - 21 .10.3הקבלן מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה ,חבלה או נזק שיגרמו לגוף ו/או לרכוש
כתוצאה מעבודתו ו/או עבודת עובדיו או מועסקיו ,והוא משחרר את הספארי מכל אחריות
וחובה בקשר עם תאונה ו/או חבלה ו/או נזק כאמור שעל פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או
כל דין אחר.
 .10.1מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי הסכם זה או לפי כל דין ,מתחייב הקבלן לבטח על חשבונו
הוא ,לטובתו ,לטובת הספארי ולטובת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן
"הרשות")  ,ולקיים במשך כל עת רלוונטית להסכם זה ועד לגמר ביצוע העבודות נשוא ההסכם
זה ,את הביטוחים המנויים להלן ,אצל חברת ביטוח מוכרת ומורשת בישראל:
א.

פוליסה ביטוח עבודות קבלניות:
פרק א' – ביטוח על מלא ערך עבודות ההסכם
הפוליסה תכלול בשם המבוטח את שם הקבלן ,קבלני משנה ,את הספארי ,את
הרשות ואת המפקח מטעמם ותבטח את העבודה ,לרבות חומרים ,ציוד ,מתקנים
וכל רכוש אחר שהובא לאתר לצורך ביצוע העבודה ,לרבות רכוש שנמסר לקבלן
ע"י הספארי לצורך ביצוע ההסכם ,כנגד כל הסיכונים למקרה של נזק שייגרם
לעבודה ולרכוש האמור במשך תקופת ביצוע העבודה וכן במשך תקופת תחזוקה
המורחבת בת  21חדשים.
פרק א' בפוליסה יורחב לכסות בין השאר ,נזק מתכנון לקוי ,חומרים לקויים או
עבודה לקויה .נזקי רעידת אדמה ונזקי טבע ,נזק לרכוש סמוך ולרכוש שעליו
עובדים השייך לאחד מיחידי המבוטח ,מתקנים וציוד קל ,הוצאות פירוק ופינוי
הריסות ,הוצאות מיוחדות להחשת תיקון נזק ,הוצאות מיוחדות למומחים שונים
ושכר אדריכלים ,רכוש בהעברה ורכוש מחוץ לשטח האתר.
פרק ב'  -ביטוח חבות חוקית כלפי הציבור
הפוליסה תבטח את החבות החוקית של המבוטחים כלפי צד שלישי על פי כל דין
בגין נזק לגוף ו/או לרכוש ,בגבול אחריות שלא יפחת מ –  1מיליון ש"ח לאירוע
כלשהו ולכל האירועים המצטברים בתקופת הביטוח.
הפוליסה לא תכלול חריגים והגבלות בקשר עם :אש ,התפוצצות ,שיטפון ,בהלה,
מכשירי הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטריים פגומים ,זיהום תאונתי,
מתקנים תת קרקעיים ,רעידות והסרת תמיכות בסכום שלא יפחת מ –$ 100,000
לאירוע ,שביתה והשבתה ,חבות בגין נזקי גוף עקב שימוש בכלי רכב מנועי שאינו
חייב בביטוח חובה ,תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.
פרק ג'  -ביטוח חבות מעבידים
הפוליסה תכסה את החבות החוקית של המבוטחים כלפי עובדיהם מפני תביעות
על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ,תשכ"ח  1968 -וחוק מוצרים פגומים ,תש"ם -
 1980בגין כל היזק גופני ,נפשי או שכלי או מות כתוצאה מתאונה או מחלה
שאירעו תוך כדי או עקב עבודתם בביצוע העבודה נשוא הסכם זה ,בגבול אחריות
שלא יפחת מ –  ₪ 20,000,000לתובע ,לאירוע ולתקופה .
הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,העסקת נוער,
קבלני משנה ועובדיהם ,חבות בגין נזקי גוף עקב שימוש בכלי רכב מנועי שאינו
חייב בביטוח חובה,וכן הגבלה בדבר שעות עבודה.

ב.

פוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי (צ.מ.ה – ).באם יהיה שימוש בכלי צ.מ.ה:
הפוליסה תבטח את הציוד בבעלותו ו/או באחריותו של הקבלן והקשורים לביצוע
ההסכם ,במלוא ערכם כחדש ,מפני אובדן או נזק כנגד הסיכונים המקובלים
בפוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי (צ.מ.ה ).וכן יבוטחו מפני כל חבות שחובה
לבטחה על פי דין (ביטוח חובה) וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש צד שלישי בסכום
שלא יפחת מ – .. ₪ 1,000,000
למען הסר ספק מוסכם כי המונח "ציוד" כולל מנופים ,גוררים וכן כלים נעים
וממונעים אחרים מכל סוג.
על אף האמור לעיל ,מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח צ.מ.ה
כמפורט בסעיף זה לעיל ,במלואו או בחלקו ,אולם הפטור המפורט בסעיף
ה'  6להלן יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.
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ג.

פוליסה לביטוח חבות המוצר :
הפוליסה תכסה את חבותו של הקבלן בגין נזק גוף ו/או רכוש לצד שלישי כלשהו
אשר נגרם על ידי או עקב פגם במוצרי הקבלן ,בגבול אחריות שלא יפחת מ –
 ₪ 2,000,000לאירוע ותקופה.
הביטוח יהיה בתוקף מיום מסירת מוצריו ו/או עבודותיו של הקבלן לפי הסכם זה
והפוליסה תחודש מידי שנה ותהיה בתוקף כל עוד קיימת אחריות הקבלן על-פי
דין.
הפוליסה תכלול תקופת גילוי של ששה חדשים לפחות ממועד ביטול או אי חידוש
הפוליסה.

ד.

פוליסה לביטוח "אש מורחב"
הפוליסה מכסה את הרכוש ,הציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי
הקבלן או מטעם הקבלן לאתר העבודות במלוא ערכם כחדש (ערך כינון) ,מפני
אובדן או נזק ,לרבות גניבה ופריצה כנגד הסיכונים המפורטים בפוליסה לביטוח
"אש מורחב".
על אף האמור לעיל ,מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח "אש
מורחב"  ,כמפורט בסעיף זה לעיל ,במלואו או בחלקו ,אולם הפטור
המפורט בסעיף ה'  6להלן יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.

ה.

הפוליסות הנ"ל יכללו התנאים הבאים:
()1

הביטוחים יהיו קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך ע"י הספארי ו/או
הרשות והמבטחים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי
הספארי ו/או הרשות.

()2

תבוטל זכות השיבוב (תחלוף) בתביעה של המבטח כלפי הספארי ו/או
הרשות ו/או עובדיהם ו/או הבאים מטעמם ובלבד שהויתור כאמור לא חל
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

()3

הספארי ו/או הרשות ייכללו כמבוטחים נוספים בפרק א' בפוליסה לביטוח
עבודות קבלניות .

( )1פרק ג' בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות (ביטוח חבות מעבידים) ,יורחב
לשפות את הספארי ו/או הרשות היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי
כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהי כלפי מי מעובדי הקבלן.
( )1פרק ב' בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות (ביטוח צד שלישי ) ,ביטוח צד
שלישי צ.מ.ה .וביטוח חבות המוצר יורחבו לשפות את ספארי ו/או הרשות
בגין אחריות שתוטל עליהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן והבאים מטעמו וזאת
בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
( )6הקבלן פוטר את הספארי ו/או את הרשות ו/או את מי מטעמם מאחריות בגין
נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוח הצ.מ.ה .המפורט בסעיף  10.1ב'
לעיל (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות
בפוליסות) ,אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם
לנזק בזדון.
()1

רכוש הספארי ו/או הרשות יחשבו כרכוש צד ג' כלפי הקבלן ,עובדיו
והבאים מטעמו.

()8

תגמולי ביטוח הנובעים מנזק לעבודות עצמן ו/או לרכוש הספארי ,ישולמו
אך ורק לספארי או על פי הוראותיו המפורשות בכתב.
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הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות
העצמית במקרה של נזק.

( )10הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו או יצומצמו אלא לאחר שחלפו  60יום מיום
שנמסרה תעודת השלמה לספארי
( )11הודעה בדואר רשום מהמבטחים על הצמצום ו/או הביטול כאמור.
( . )12הקבלן ימציאו לספארי תוך  11יום ממועד חתימת חוזה זה ,אך לפני תחילת
ביצוע העבודות ,אישור ביטוח ,חתום ע"י המבטח ,בנוסח שבנספח ___
לחוזה.
 .10.1הקבלן מתחייב להמציא למזמין אישור על קיום ביטוחים עד למועד חתימת הסכם זה או
במועד מוסכם אחר ,כפי שיאושר על ידי יועץ הביטוח של הספארי .המצאת האישור חתום על
ידי מבטחי המבוטח הינה תנאי מוקדם למתן אישור לפעילות ,מהספארי .לא יהיה בעיכוב
במתן אישור לפעילות ,עקב אי מילוי תנאי זה על ידי הקבלן ,משום הפרת ההסכם מצד
המזמין ולא יהיה בעיכוב בכדי לשחרר את הקבלן מכל התחייבויותיו על פי הסכם זה .מוצהר
ומוסכם בזה כי עריכת האישור לרבות זכות הבדיקה והביקורת על ידי המזמין ומי מטעמו
אינן מטילות על המזמין ו/או על מי מטעמו כל חובה ואחריות שהיא ביחס לאישור הביטוח,
הפוליסות ,טיבם ,היקפם ,התאמתם לנשוא הביטוח ,תוקפם או העדרם.
 .10.6הקבלן אחראי לתנאי הביטוח לרבות אך לא מוגבל לדמי הביטוח ,לתנאי המיגון והבטיחות,
להשתתפויות העצמיות (במידה ויחולו) ולא יעשה ו/או ימנע מלעשות כל דבר אשר ייתן
לחברת הביטוח תואנה להתחמק מאחריותה על פי הפוליסות הנ"ל או לבטלן.
 .10.1הסעיפים דלעיל מהווים תנאי יסודי בהסכם זה.
 .10.8אין בקיומה או העדר קיומה של פוליסה כלשהי כדי לגרוע מאחריות הקבלן על פי ההסכם
ו/או על פי כל דין.
.11

תביעות ושיפוי
 .11.1הקבלן יהא האחראי הבלעדי לכל נזק מכל מין ו/או סוג שהוא ,לרבות כל נזק גוף או רכוש
אשר יגרמו ,לכל אדם ו/או תאגיד ,לרבות למזמין ו/או מי מטעמו ו/או לפרויקט ו/או לכל צד
ג' אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה ו/או מי מטעמם ,כתוצאה מביצוע העבודות על ידו
ו/או ע"י עובדיו ו/או קבלני המשנה (מבלי שיהווה האמור אישור להעסיק קבלני משנה ללא
אישור המזמין מראש ובכתב) ו/או מי מטעמו המועסקים על ידו או כתוצאה מכל מעשה,
רשלנות או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או קבלני המשנה שלו ו/או מי מטעמו.
 .11.2הקבלן מתחייב לבוא בנעלי המזמין אם ייתבע האחרון בתביעה בגין אחד הנזקים דלעיל.
 .11.3הקבלן מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את המזמין בכל סכום אשר ייפסק לחובתו
בקשר לנזקים דלעיל ,לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,ובגין כל הוצאה ו/או נזק אשר
יגרמו למזמין כתוצאה מהנזקים דלעיל.

.12

השלמת העבודות
 .12.1בתום ביצוע העבודות יבדוק הספארי את אופן ביצוען ,וימסור רשימת תיקונים לקבלן ואת
המועד הנדרש לתיקון .לאחר השלמת ביצוע כל העבודות ולאחר שהספארי יאשר כי בוצעו
לשביעות רצונו ,ובתנאי כי הספארי קיבל מהקבלן תכניות  AS MADEשל העבודות בפורמט
כפי שיקבע הספארי ,יקבל הקבלן תעודת השלמה מהספארי (להלן" :תעודת ההשלמה") .אין
בקבלת תעודת השלמה כדי להוות אישור לאי קיומם של פגמים ואין בה כדי לגרוע מאחריות
הקבלן לגבי העבודות.
 .12.2לעניין לוחות הזמנים שבהסכם ,המועד שבו יקבל הקבלן קבלת תעודת השלמה לכל העבודות
ייחשב כמועד סיום ביצוע העבודות.
 .12.3בגין כל יום של איחור בקבלת תעודת ההשלמה ישלם הקבלן לספארי את הפיצוי המוסכם
הקבוע בהסכם ,וזאת בלי לגרוע מזכות הספארי לקבלת סעד או תרופה אחרים או נוספים,
המוקנים לו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

.13

פיצוי מוסכם

 - 21 .13.1בגין כל יום איחור מעבר למועד השלמת העבודות ,ישלם הקבלן למזמין סך של  1,000שקלים
חדשים בתוספת מע"מ כחוק (להלן" :הפיצוי המוסכם").
 .13.2אין בתשלום הפיצוי המוסכם כדי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה ו/או סעד אחרים ו/או נוספים
כלשהם המוקנים למזמין מכוח הוראות הסכם זה ו/או כל דין (לרבות גביית פיצוי בשיעור
גבוה יותר) ואין באמור לעיל ו/או בכל הוראה בהסכם כדי להוות אישור כלשהו לקבלן להמשך
איחור בהשלמת העבודות ו/או כדי לגרוע מהיות האיחור כאמור הפרה יסודית של הסכם זה.
 .13.3המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצוי המוסכם ו/או הפיצוי המיוחד מכל סכום שיגיע
לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת ,לרבות באמצעות הצגה לפירעון ו/או
חילוט ערבויות .תשלום הפיצויים ,ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו
להשלים את ביצוע כל העבודות ו/או מכל התחייבות אחרת לפי ההסכם.
.11

אחריות ,ערבויות וקיזוז
 .11.1הקבלן יהיה אחראי כלפי הספארי לתקן ו/או להחליף לאלתר ,ללא כל תשלום ו/או תמורה,
כל פגם או לקוי או אי התאמה (להלן" :הפגם") שיתגלו בעבודות או כל חלק מהם ו/או
כתוצאה מביצוע העבודות וזאת בין אם הפגם נבעה מעבודה לקויה ,בין אם כתוצאה משימוש
בחומרים לקויים ,בין אם בגין תכנון לקוי בין אם כתוצאה מאופן ביצוע העבודות ובין אם
מכל סיבה אחרת ,וזאת במהלך כל תקופת הבדק .להסרת ספק מובהר כי הקבלן אחראי גם
לכל נזק לגוף או לרכוש של צד שלישי או של הציבור ,כתוצאה ישירה או עקיפה מאופן ביצוע
העבודות.
 .11.2להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן לביצוע העבודות על-פי ההסכם ולביצוע התחייבויותיו
לפי ההסכם במלואן ובמועדן ולשביעות רצון המזמין ,ימציא הקבלן למזמין ,במעמד חתימת
הסכם זה ,ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מסויגת ובלתי מותנית ,בנוסח הקבוע בנספח ד',
בשיעור של  10%מהתמורה (להלן" :ערבות הביצוע") ,אשר תהיה בתוקף למשך שנה מיום
חתימת ההסכם.
 .11.3להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן לתיקון הליקויים במשך תקופת הבדק ,ימציא הקבלן
למזמין ,כתנאי קבלת התשלום הסופי וכנגד השבת ערבות הביצוע לידי הקבלן ,ערבות בנקאית
אוטונומית ובלתי מותנית ,בנוסח הקבוע בנספח ד' ובשינויים המחוייבים ,ערוכה לפקודת
המזמין בגובה  100,000ש"ח בתוספת מע"מ (להלן " -ערבות הבדק") .ערבות זו תהיה בתוקף
למשך כל תקופת הבדק כהגדרתה בהסכם.
 .11.1כל ערבות כאמור תהייה אוטונומית ,של מוסד בנקאי מורשה ,ותהא צמודה למדד .הערבויות
תבטחנה את קיום כל התחייבויות הקבלן שעל פי ההסכם ,והספארי יהיה רשאי לפרוע כל
ערבות שבידיו אותה עת בכל עת שבה יפר הקבלן התחייבות שיש לו על פי ההסכם ,וזאת ללא
צורך במסירת הודעה מוקדמת כלשהי ובלי לגרוע מכל זכות ,סעד או תרופה המוקנים לספארי
על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.
 .11.1במקרה של מימוש ערבות כלשהי ,כולה או חלקה ,חייב הקבלן להמציא למזמין מיד ולא
יאוחר מ 3 -ימים ממועד מימושה ,כולה או חלקה ,ערבות חדשה ,לתקופה ובתנאים הזהים
לערבות שמומשה ,לרבות סכום הערבות.
 .11.6במקרה הצורך ,מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם ,כתבי הארכה של הערבויות כך
שתהיינה בתוקף בכל התקופה בהתאם לאמור לעיל.
 .11.1אין במתן ערבות הביצוע ו/או ערבות הבדק ו/או במימוש כל אחד מהם על ידי המזמין כדי
לגרוע מחיוביו של הקבלן כלפי המזמין על פי ההסכם ו/או על פי הוראות כל דין ו/או כדי
לגרוע מזכויות המזמין לתבוע כל סעד המגיע ו/או שיגיע לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
 .11.8בלי לגרוע מכל זכות ,סעד או תרופה אחרים המוקנים למזמין ,יהיה המזמין רשאי לקזז כל
סכום המגיע לו מן הקבלן לפי ההסכם מכל סכום שיגיע לקבלן ממנו ,לרבות כספים המגיעים
לקבלן שלא כתוצאה מהסכם זה.
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שונות
 .11.1שום ויתור ,הנחה ,הימנעות מפעולה במועד או מתן אורכה מצד הצדדים או שתיקתם במקרה
של הפרה או אי קיום תנאי כלשהו מתנאי הסכם זה או אי מימוש על ידי מי מהצדדים של
אחת או יותר מזכויותיו ,לא יחשבו כויתור על זכות כלשהי ,ולא ישמשו מניעה לתביעה מאותו
צד אלא אם כן אישר זאת לצד השני בכתב.

 - 28 .11.2שינוי להסכם יהא תקף אך ורק בתנאי כי ייערך בכתב וייחתם כדין על ידי הצדדים.
 .11.3הקבלן לא יהא רשאי לקזז סכומים כלשהם שהוא חייב למזמין על פי ההסכם.
 .11.1תובענות הכרוכות בהסכם זה תוגשנה אך ורק לבית משפט בעל סמכות עניינית אשר מקום
מושבו במחוז תל אביב ו/או מחוז המרכז.
 .11.1כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי אחת מהכתובות הרשומות בהסכם תחשב כאילו הגיעה
לידיעתו ולרשותו של הצד האחר תוך  3ימים מיום הימסרה למשלוח בדואר ,ואם נמסרה ביד
– ממועד המסירה.
ולראיה באנו על החתום:
המזמין

הקבלן
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נספח ג'  -כתב כמויות
(כתב הכמויות מצורף במסמך נפרד לחוברת המכרז ,וכן יישלח בקובץ דיגיטלי במייל לאחר רכישת המכרז)
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נספח ד' – מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדים

פרק  - 00מוקדמות
 00.01תאור העבודה
חוזה זה מתייחס לעבודות בניית מבנים ופיתוח למרכז מוניציפלי כמפורט בתוכניות.
 00.02תחולת פרק " 00מוקדמות" במסמך ג'
כל הסעיפים מתוך הפרק  - 00מוקדמות של מסמך ג' (המפרט הכללי) מחייבים חוזה זה .
מטרת מסמך זה לפרט את התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה זו ,השונים או המנוגדים או
המשלימים את האמור בפרק  00של מסמך ג'.
 00.03ביקור במקום
על הקבלן לבקר במקום הבנין ,להכין את תנאי העבודה ,הגישה למקום ,מצב התשתיות ,תנאי
הקרקע ,וכל יתר התנאים שיש להם השפעה על המחירים לביצוע העבודה.
 00.04ארגון האתר
שטח התארגנות הקבלן באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שייקבע על ידי המפקח .על הקבלן
לקבל מראש אישור מהמפקח למיקומם של המתקנים השונים ולדאוג לקבלת אישור מזכירות
הישוב לפי הנדרש.
 00.05גידור
על הקבלן להקים באתר על חשבונו גדרות ,מחיצות ושערים סביב העבודות להגנה על בני אדם
ולהגנת הרכוש ,הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד העבודה .בגמר העבודה יפורקו
כל הנ"ל ע"י הקבלן וישארו בבעלות הקבלן .הנ"ל לא ישולם בנפרד ועל הקבלן לכלול את ההוצאות
בקשר עם זה במחיר ההצעה.
 00.06שמירה
הקבלן חייב לדאוג לשמירה על הציוד ,החומרים והמבנים .אם יקרה קלקול ,אבידה או גניבה
למבנה ,חומרים ,ציוד ,כלים ומכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח המבנה ,ישא הקבלן
בכל ההפסד ושום אחריות לא תחול על המזמין .על הקבלן לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים.
 00.07משרד לקבלן
יש להקים בשטח העבודה משרד לקבלן ,מוגן בפני השפעות מזג האויר ,אשר ישמש רק למטרה זו.
במשרד יש לספק שולחן ,כסאות ושולחן לתכניות.
יש לדאוג שהמשרד יהיה תמיד במצב נקי ומסודר .גודל המשרד בהתאם להוראות המפקח
במקום .במשרד בא-כוח הקבלן ,המתואר לעיל ,יש לשמור על כל התכניות ,מסמכי ההסכם,
המפרט וכתב הכמויות ,יומני העבודה והוראות המפקח בכתב .בגמר העבודה יש לפנות את
המשרד ולהחזיר את השטח לקדמותו.
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 00.08משרד למפקח
יש להקים בשטח העבודה משרד למפקח ,מוגן בפני השפעות מזג האויר ,אשר ישמש רק למטרה זו.
במשרד יש לספק שולחן ,כסאות ושולחן לתכניות .בגמר העבודה יש לפנות את המשרד ולהחזיר
את השטח לקדמותו.

 00.09הקמת מבנים ארעיים ושימוש במבנים קיימים
בנוסף לאמור במסמך ב' סעיף  31טעון הקמתו של כל מבנה ארעי של הקבלן (כגון משרד ,מחסן,
חדר אוכל ,שירותים וכו') אישור המזמין להקמה ולמיקום המדויק של כל מבנה .שימוש במבנים
קיימים מחייב אישור בכתב של המזמין.
 00.10שלט
הקבלן יתקי ן על חשבונו ,באתר הבניה שלט מפח מגולבן וצבוע ,בשטח של  1מ"ר .השלט יכיל את
שם העבודה ,שמות המתכננים ,שם הקבלן ופרטים נוספים כפי שידרש.
 00.11מים וחשמל
הקבלן אחראי לאספקת המים והחשמל ,בכפוף לאמור במסמך ג' סעיפים  .00.12 ,00.11מועדי
ניתוק מערכות מים וחשמל קיימות (באם יידרש לצורך התחברות) יתואמו עם המפקח כדי שלא
לגרום הפרעה למזמין.
בכל מקרה של אספקת מים וחשמל ע"י המזמין כפי שיוסדר בין הצדדים לא יהיה המזמין אחראי
לכל נזק שייגרם לקבלן בגין הפסקת מים או חשמל מכל סיבה שהיא.
 00.12תנועה בשטח המזמין
נתיבי התנועה בשטח הבנוי אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע"י מזכירות הישוב .כלי
רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו .חוקי ונהלי התנועה בשטח הבנוי
יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית לכל הוראות מזכירות הישוב בעניין זה.
הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם
בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי ,גרירה ,שפיכת בטון ,פיזור חומר וכיו"ב.
הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה
המתנהלים בישוב במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מיכל סוג
שהוא.
כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודתו או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש
בה כדי להפריע לתנועה החופשית או לפגוע במתקנים קיימים .הקבלן ידאג לבטיחות התנועה על
ידי התקנת שלטים ,הצבת עובדים וכו' לפי הצורך.
לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות.
הקבלן יתאם עם המפקח ומזכיר הישוב וכל גורם אחר שידרש את סגירת הכביש לעבודות.
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 00.13דרכי גישה ארעיות
במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות  -הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו ותוסרנה על ידי הקבלן
עם גמר העבודה .במידה שיידרש יחזיר הקבלן את מצב המקום בו הועברו דרכים אלה לקדמותו.
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.
 00.14שטח העבודה ומעמד הקבלן בשטח המזמין
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו מוגבלת לתחום העבודה
ולנתיבי התנועה כפי שיוגדרו ע"י מזכירות הישוב.
מוסכם כי מעמדו של הקבלן וכל הפועלים מטעמו הוא מעמד של בני רשות בשטחו של המזמין.
לא תותר לינת פועלים בשטח העבודה.
 00.15שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר
לא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין כגון :אוכל ,מקלחות ושירותים סניטריים,
טלפון ,לינה וכיו"ב .הקבלן יתקין בשטח שירותים כימיים עבור עובדי הבניה .השירותים ישארו
במצב נקי .בגמר העבודה יש לפנות את השירותים ולהחזיר את השטח לקדמותו.
 00.16שמירה על איכות הסביבה
הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או ייקבעו ע"י המפקח,
כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש ,לשביעות רצון המפקח ומזכירות הישוב .על הקבלן
להתקין על חשבונו במקום שיורה עליו המפקח מבנה שירותים ברמה סניטרית לשביעות רצון
המפקח.
 00.17חומרי נפץ
השימוש בחומרי נפץ במסגרת הצעה/הסכם זה אסור בהחלט.
 00.18עבודה בשעות היום בימי חול
בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם ,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 אישור שיידרש לעבודת לילה או לעבודה בימי שבתון יושג על ידי הקבלן.
 00.19תיאום עם המפקח
כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום ,אין להתחיל בביצוע
עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח.
 00.20בקורת העבודה

 - 33א .הקבלן חייב להעמיד על חשבונו ,לרשות המפקח את כל הפועלים ,הכלים והמכשירים

ב.
ג.

ד.

הנחוצים בשביל בחינת העבודות .למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה ,או למקום
העבודה של הקבלן ,או למקומות עבודה אחרים ,בהם נעשית עבודה בשביל המבנה.
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון ,שינוי והריסה של עבודה ,אשר לא בוצעה בהתאם
לתכניות או 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 כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר  -נוסף לבדיקות הקבועות
בתקנים הישראליים .הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח
והאדריכל.
המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה ,או חלק ממנה ,או עבודה במקצוע מסויים,
אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות ,המפרט הטכני או הוראות המהנדס.
ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת העבודה.

ה .המפקח והאדריכל יהיו הקובעים בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים ,לטיב העבודה
ולאופן ביצועה.
ו .הקבלן יתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי
לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הביצוע 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.
ז .בחירת קבלני המשנה תאושר על ידי המפקח .למפקח הזכות לדרוש מן הקבלן להחליף את
קבלן המשנה במקרה שעבודתו לא מתבצעת לשביעות רצונו המלאה .החלפת קבלן משנה לא
תהיה עילה לעיכוב כלשהו בעבודה או תשלום כלשהו.
ח .השגחת המזמין והמפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע
העבודה לפי כל תנאי ההסכם.
 00.21התוויה ,סימון וערעור על גבהים קיימים
נקודות הקבע המשמשות מוצא למדידות תמסרנה לקבלן ע"י המפקח במקום המבנה .כל
המדידות ,התוויות והסימון יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ובמידה שנעשו כבר ע"י גורמים אחרים,
יושלמו ו/או יבדקו ע"י הקבלן.
כמו כן יהיה על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות .כל ערעור על גבהים
קיימים המסומנים ,יוגש למפקח לא יאוחר מ -11ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה .טענות
שיובאו לאחר מכן ,לא ילקחו בחשבון .על הקבלן להתקין נקודות קבע נוספות לפי הצורך או
להתקין מחדש נקודות אשר נעקרו ממקומן מסיבה כלשהי.
למטרות אלו יעסיק הקבלן על חשבונו מודד מוסמך אשר ילווה את העבודה ברציפות ,ויספק על
חשבו נו את כל המכשירים והאביזרים הדרושים לשם כך ,וזאת תוך כל תקופת העבודה עד למועד
סיומה ומסירתה.

 00.22הגנה בפני נזקי אקלים ומי תהום

 - 31במהלך 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' .במקרה של תוספת לבנין קיים ינקוט הקבלן ,על חשבונו הוא ,בכל האמצעים הדרושים
להגנת הבנין הקיים מחדירת מי גשמים או מים מכל מקור אחר.
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים ו/או מי תהום בשטח
העבודה וירחיקם במהירות המירבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של המפקח .אמצעי
ההגנה יכללו כיסוי ,אטימה ,אספקת משאבות מים והפעלתן ,הערמת סוללות ,חפירת תעלות
לניקוז המים ,אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע המבנה/העבודה וסתימתן בגמר הביצוע
וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על ידי המפקח .אמצעי ההגנה הנ"ל יינקטו על ידי הקבלן ,על
חשבונו הוא ,והכל באופן ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו המלאה 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.
להסרת ספק מודגש בזה כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר ,לרבות גשמים ,לא
ייחשבו ככוח עליון.
 00.23אחריות למבנים ומתקנים קיימים
הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן
על חשבו נו כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה .עם גילוי מתקן תת קרקעי על הקבלן
להודיע מיד למפקח ולקבל את הוראותיו על אופן הטיפול בו.
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים ,במבנים,
במתקנים ובתכולתם וישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.
לפני ביצוע החפירה בידיים או בכלי מכני ,יש להודיע למפקח על פרטי הכלי והמפעיל ולוודא כי
אין כבלים או צינורות בתוואי החפירה כגון :כבלי חשמל ,תקשורת ,קוי ביוב ,מים ועוד.
הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קיבל ובין אם לא קיבל
אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר.
יינקטו צעדים חמורים נגד קבלנים אשר יגרמו לנזק מבלי להודיע עליו .הקבלן מצהיר בזאת כי
הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם
על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה
מהנזק הנ"ל.
 00.24ביצוע בשלבים
על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע בשלבים כפי שיקבע המפקח וכי המפקח יהיה רשאי
לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו .הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות לא יזכה את
הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש כעילה להארכת תקופת הביצוע.

 00.25תאום עם קבלנים אחרים

 - 31על הקבלן לקחת בחשבון ,כי בעת ובעונה אחת עם ביצוע העבודות שלפי חוזה זה ,עשויות להתבצע
עבודות על ידי קבלנים ו/או גורמים אחרים (להלן "גורמים אחרים") .על הקבלן לתאם ולשתף
פעולה עם הגורמים האחרים ,לפי הוראות המפקח ,ולמנוע עיכובים והפרעות לעבודתם .התאום
ושיתוף הפעולה כנ"ל לא יזכה את הקבלן בתוספת כל שהיא.
 00.26תיאום ושירותים לגורמים אחרים
בנוסף לאמור בסעיף  0018במסמך ג' יתן הקבלן ,ללא תמורה נוספת ,שירותים לגורמים אחרים
כגון :חברת החשמל ,קבלנים מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות בהצעה/הסכם זה,
עובדי תחזוקה של המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח ,השירותים שעל הקבלן לתת
לגורמים אחרים יהיו כדלקמן:
א .אספקת מים ,חשמל ותאורת עזר.
ב .מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו.
ג.
ד.

מתן אפשרות כניסה לאתר ,גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות ,צירי הליכה
וכו'.
הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים.

ה .אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע.
ו .הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים ,כך שלא ייפגעו ע"י פועלי הקבלן.
ז .נקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה.
 00.27חומרים אשר יסופקו ע"י המזמין
המזמין רשאי לספק לקבלן כל חומר ו/או מוצר אחר שיראה לנכון ולנכות מחשבון הקבלן בעת
אספקת חומר זה.
כל חומר ו/או מוצר שיסופק כנ"ל ייבדק ע"י הקבלן והוא יקבלו במקום יצורו בארץ או בנמל
ישראל במקרה של ייבוא ,יובילו למקום העבודה ויהיה אחראי לשמירתו ולשלמותו ויקבעו במקום
כדרוש .הקבלן יודיע למפקח על כל חומר מיד עם הגיעו למקום העבודה.
חומרים ו/או מוצרים כתחליף לאלה שיפגעו או יישברו ע"י הקבלן יסופקו ע"י הקבלן מחדש על
חשבונו הוא לשביעות רצון המפקח.
הקבלן יהיה אחראי לכל אחור שיגרם בגלל הצורך להחליף מוצרים כאלה .חומרים שהקבלן לא
השתמש בהם יוחזרו למזמין עם תום העבודה.
 00.28מהנדס באתר
הקבלן יעסיק באתר העבודה במשך כל תקופת הביצוע לצרכי התאום והפיקוח על העבודה ,מהנדס
מנוסה ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ,אלא אם כן הקבלן עצמו או בא כוחו המוסמך
כאמור בסעיף  13של מסמך ב' הוא בעצמו מהנדס רשום ויטפל בעבודות  -אישית.
כמו כן יעסיק הקבלן מנהל עבודה מנוסה ורשום אשר יהיה נוכח באתר משך העבודה באתר.
 00.29יומן עבודה
יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן ,ובו ירשום כל יום:
א .מספר הפועלים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד לסוגיהם.

 - 36ב.
ג.

כל החומרים והסחורות שנתקבלו.
רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומן בבנין.

ד .מזג האויר.
ה .במדור מיוחד ובאופן בולט :הערות ,בקשות ותביעות הקבלן המיועדות למזמין או למפקח אם
הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד.
ו .במדור מיוחד ובאופן בולט ,הוראות ודרישות המפקח אם הוא בוחר בדרך זו במקום שליחת
מכתב מיוחד.
ז .פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח .חשבונות בעד עבודות יומיות
ייעשו רק לפי הרשום ביומן.
יומן העבודה יחתם כל יום ע"י הקבלן או מנהל העבודה מטעמו וע"י המפקח מטעם המזמין על פי
שיקול דעתו .
יומן העבודה ינוהל ב -3העתקים :הדף המקורי עבור המפקח והעתק עבור הקבלן.
היומן יועמד לרשות המזמין או בא כוחו בכל זמן הגיוני .בגמר העבודה יימסר היומן הכרוך
למזמין לשמירה ,ויעמוד לשם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוני במשך שנה מגמר העבודה.
רישומי הקבלן ביומן העבודה אינם מחייבים את המזמין .היעדר הסתייגות בכתב של הקבלן ביומן
העבודה לגבי רישומי המפקח באותו שבוע מהווה אישור לנכונותם של הפרטים הרשומים בו.
 00.30תקופת ביצוע
א .על הקבלן יהיה להתחיל את העבודות באתר ,תוך  10ימים מיום חתימת החוזה ועם מסירת
השטח ולאחר קבלת צו התחלת עבודה.
ב .על הקבלן לסיים את ביצוע עבודותיו (בשלמות) בהתאם ללוח זמני ביצוע תוך  6חודשים
קלנדריים ממועד קבלת צו התחלת עבודה.
ג .מוסכם בין הקבלן למזמין שכל יום איחור במסירת חלקי המבנה לאחר תום המועדים הנ"ל
יזכה את המזמין לקבל מאת הקבלן סך של  1000ש"ח ליום בערכים צמודים למדד תשומות
הבניה למגורים על בסיס חודש  1/13שהוא הבסיס למחירים בהסכם זה.
כמו כן מסכים הקבלן ,שהמזמין יהיה רשאי לקזז את הסכומים שיגיעו לו מסעיף זה ,אם
יגיעו ,מסכומים שהמזמין חב לו.
 00.31לוח זמנים
לא יאוחר מאשר  11יום מיום מתן צו התחלת העבודה יוגש ע"י הקבלן לוח זמנים שיעדכן את
הלוח שהוגש בשלב המכרז .הלוח יעודכן בהתאמה למועד סיום העבודה כפי שנקבע במסמכי
החוזה .הלוח ,לאחר שיאושר על ידי המפקח יהיה חלק בלתי נפרד מהחוזה עם הקבלן.
הלוח יהיה ערוך בצורת לוח גנט ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות .לוח הזמנים יתוקן ויעודכן
מידי חודש וישקף את הסטיות והשינויים העתידים להיווצר מסיבה כלשהי .העדכון יהיה אך ורק
לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן .בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה.
איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב התקדמות העבודות אינו
מבטיח את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה לאחוז מיד בכל האמצעים להטחת זירוז
העבודה כפי שיורה המפקח.

 - 31 00.32תגבור קצב העבודה
יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים ,הוא יוכל ע"י הוראה בכתב
להורות לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודה ע"י:
 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 מהזמניםהמוקצבים.
רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח הזמנים,
לרבות האמור לעיל ,הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין :תגבור הציוד ,תגבור כוח
אדם ,עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב.
במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות ,שעות לילה ובימי מנוחה ,יהיה על הקבלן לדאוג
בעצמו ועל חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים בקשר לעבודה בשעות מיוחדות כנ"ל.
 00.33מוצר "שווה ערך"
המונח "שווה ערך" (ש"ע) ,אם נזכר במסמכי הצעה/הסכם זה פרושו שרשאי הקבלן להציע
כאלטרנטיבה מוצר שווה ערך ,מבחינת טיבו ,של חברה אחרת .מוצר שווה ערך וכן כל שינוי במחיר
הסעיף של מוצר שהוחלף טעון אישור מוקדם בכתב של המפקח (כל אישור של ש"ע החורג
מהמפרט המוצע ע"י המפקח מצריך את אישור האדריכל) ,בין אם המוצר הוחלף ביוזמת הקבלן
ובין אם ביוזמת המפקח.
בכל מקום בחוזה 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 כאילו נכתב לידו "או
שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בסעיף זה .כל הנאמר בפרק  001של
מסמך ג' חל גם על מוצר שווה ערך.
 00.34אישורים לדוגמאות ודגימות
כל הפריטים ,הציוד ,תכניות ,דוגמאות של מוצרים קנויים וכיו"ב ,שעבורם נקבע כי יבוצעו לפי
בחירת האדריכל או המתכנן או שחלה עליהם חובת הקבלן לקבל את אישור המתכנן וכן כל דוגמא
אחרת שתידרש על ידי המפקח  -יוגשו למפקח ,לא יאוחר מאשר חודש אחד לפני התאריך שנקבע
להתחלת הביצוע של העבודה שעבורה דרוש האישור לדוגמא .על הקבלן לבצע על חשבונו בדיקת
דגימות ודוגמאות במעבדות מוסמכות ולפי הוראות המפקח ולמסור למפקח את תוצאות הבדיקה.
הוצאות בדיקה חוזרת של מוצר שנפסל בבדיקה קודמת יחולו על הקבלן בנוסף לנ"ל.
תיאום תשתיות קיימות  -מתקנים עליים או תת קרקעיים
הקבלן יבדוק מקום המתקנים העל-קרקעיים והתת-קרקעיים הקיימים בשטח ,כגון :צנרת מים,
ביוב ,חשמל ,טלפון כבלים וכו' .בין שהם מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים ,הקבלן יוכל
לקבל נתונים לגבי המתקנים התת -קרקעיים הקיימים ,אולם אין המזמין אחראי לנכונותם
ודיוקם של נתונים אלה.

 - 38החפירות לגילוי הצינורות והכבלים התת קרקעיים או השימוש במכשירים מיוחדים לצורך
גילויים יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו .בכל מקרה אחראי הקבלן לשלמות המתקנים הנ"ל
ומניעת נזקים בהם .אם ,תוך כדי העבודה ,יפגעו שירותים כלשהם ,כל נזק שייגרם יתוקן על
חשבון הקבלן.
תשומת לב הקבלן מופנית להנחיות ולהוראות הרשויות המוסמכות לגבי טיפול בשירותים התת
קרקעיים והעיליים כמסומן בתכניות וכפי שיובאו לידיעתו מידי פעם ע"י המפקח .הקבלן יביא
בחשבון עובדות ידיים ליד מערכות וקווי תשתית תת קרקעיים.
לא ישולם כל תשלום נוסף עבור הצורך בעבודה הנ"ל.
בנוסף לנאמר בסעיף מתקנים תת קרקעיים בפרק  - 00מוקדמות :עבודה בסמוך למתקנים עיליים
או תת קרקעיים המצויים בשטח כגון עמודי תאורה ,חשמל וטלפון ,ריהוט גן וכדומה  -תבוצע
בכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקנים אלו ובאישורה .הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות
הנדרשים לביצוע עבודתו בסמוך למתקנים.
מערכות תת קרקעיות (צנרת וכבלים) יסומנו על פני השטח בתחילת העבודה .אופן ביצוע העבודה
בתחום מתקן תת קרקעי טעון אישור המוקדם של המפקח .אישור זה לכשינתן לא יהיה בו כדי
לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לכל נזק שייגרם למתקנים עליים או תת קרקעיים
תוך כדי ביצוע העבודה.
נתקל הקבלן באקראי במהלך העבודה ,במתקן תת קרקעי ,יודיע על כך למפקח ויקבל ממנו
הוראות על אופן הטיפול בו.
 00.35חומרים וציוד
החומרים ,המכונות ,המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע העבודה ,יהיה בהם
כדי 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 הדרושים במקרים של תקלות מכניות .עניין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות
המחייבות רציפות של ביצוע .חומרים 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 הקבלן ועל חשבונו ,ויוחלפו בציוד וחומרים אחרים
המתאימים לדרישות.
לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה יימצאו במקום
בכמות ובאיכות הדרושים לפי החוזה ולשביעות רצון המפקח.
 00.36שינויים בהיקף העבודה
המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את הכמויות ,להגדילן או להקטינן ,לבטל עבודות או
לשנותן באחרות ולפצל את העבודות .חשבון עם הקבלן יעשה לפי מחירי היחידה ולפי הכמויות
שתבוצענה למעשה .שינוי כמויות ו/או ביטול עבודות כמתואר לעיל לא ישמש עילה לשינוי מחירי
היחידה.

- 39 -

 00.37שימוש במחשב לחישוב כמויות
הקבלן מתחייב להכין את הכמויות בעזרת מחשב .ההכנה לעיבוד תיעשה בתיאום עם המפקח
ונתוני הקלט יימסרו להרצה לאחר שיאושרו ע"י המפקח .הקבלן יגיש למפקח דו"ח מלא שיכלול
את כל נתוני הקלט וההגהות במועדים שיידרשו ע"י המפקח .הגשת החשבונות תיכלול את דפי
המדידה ומשוב.
כל ההוצאות הכרוכות בהכנת הכמויות במחשב יחולו על הקבלן.
 00.38תכניות
מסמך ה' (מערכת התכניות) של הצעה/הסכם זה מכיל תכניות "למכרז בלבד" שאינן מושלמות
לפרטיהן אך נותנות יחד עם יתר מסמכי ההסכם ,מידע מספיק להצגת מחירי יחידות בכתב
הכמויות ,לקביעת סכום ההצעה ולהכנת לוח זמנים לביצוע .הקבלן המציע מאשר ,בעצם הגשת
הצעתו ,שהמידע הנ"ל אמנם מספיק ולא יבוא בשום תביעה לשינוי מחירי היחידות או ההצעה ,או
להארכת זמן בגין התכניות הלא מושלמות.
עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בביצוע העבודה ,תמסרנה לו תכניות לביצוע
במידה מספיקה להתחלת וקידום העבודה ללא עיכוב.
 00.39שינויים בתכנון המקורי
אם ירצה המזמין לבצע שינויים כלשהם בתכנון המקורי המשמש להצעת מחירים זו יהיה מחיר
השינוי מבוסס על מחירי היחידה שבהצעת הקבלן.
 00.40עדיפות בין מסמכים ופירושם
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין ההוראות שבמסמכי החוזה השונים
חייב הקבלן להסב מיד את תשומת ליבו של המפקח לכך .המפקח יקבע בלעדית וסופית לפי איזה
מסמך יש לבצע את העבודה .
בכל מקרה בו נתקל הקבלן באי הבנה או אי בהירות של הוראות המסמכים עליו לפנות אל המפקח
ולקבל הנחיותיו .לכל מקרה שבו יפרש הקבלן בעצמו סתירות ו/או אי הבנות ו/או ישלים
אינפורמציה חסרה ,הקבלן ישא באחריות מלאה ללא אישור בכתב של המפקח.
בכל מקרה של אי התאמה בין התאור והמידות שבכתב הכמויות (מסמך ד') לבין המידות
שבתכניות (מסמך ה') או במפרטים השונים (מסמכים ג' ,ג' ,-1ג' ,)-2רואים את המחיר כאילו נקבע
לפי התיאור והמידות שבכתב הכמויות.
אופני המדידה והתשלום ייקבעו לפי סדר העדיפויות כלהלן :כתב הכמויות (מסמך ד'); מפרט
מיוחד ואופני מדידה מיוחדים (מסמך ג' ;)-2המפרט הכללי (מסמך ג'); תכניות (מסמך ה'); תנאי
חוזה מיוחדים (מסמך ו')  -באם צורפו להסכם :תנאים כלליים מיוחדים (מסמך ג' ;)-1הצעת
הקבלן (מסמך א'); מדף ( 3210מסמך ב').

 - 10 00.41כתב הכמויות והמפרטים
כתב הכמויות והמפרטים מהווים השלמה לתכניות ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות
תמצא את ביטויה הנוסף במפרטים או את ביטויה המלא והמפורט בכתב הכמויות ,אם ניתן
תיאור כלשהו לאחר או למספר פריטים בכתב הכמויות ,אין הדבר מחייב מתן תיאורים דומים
ליתרם.
מודגש בזה שכל הכמויות ללא יוצא מן הכלל הרשומות בכתב הכמויות (מסמך ד') ניתנו באומדן,
כולל אותן כמויות המבוססות על רשימות למיניהן.
התשלום לקבלן ייעשה על סמך מדידות מדוייקות שתערכנה במבנה במהלך העבודה בהתאם
לשיטות המדידה שיפורטו במסמך ג' -2ומסמך ג'.
 00.42מדידה
לפני ביצוע העבודה יבצע הקבלן בשטח מדידה ראשונית של מצב קיים.
כל עבודות המדידה באתר ובכלל זה כל מדידה שתידרש על ידי המפקח באתר ,בין אם שייכת ובין
אם לא שייכת לפרוייקט יתבצעו על חשבון הקבלן וללא תשלום נוסף.
כל עיכוב בביצוע שלב כלשהו של העבודה שיגרם עקב ליקוי או פיגור בנושא המדידה ,ינוכה מלוח
הזמנים של הקבלן ולא יוכר לצורך הארכת תקופת העבודה ו/או תשלום התיקרות.
אם לא נאמר אחרת במפורש בכתב הכמויות ,יכללו מחירי היחידה שבכתב הכמויות את כל
האמור בפרקים ובסעיפים הרלוונטיים של מסמכי ההצעה /הסכם ובאופן מיוחד את הנאמר
במסמכים ג'( -2מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים) ו-ג' (המפרט הכללי הבינמשרדי).
00.43

תכניות עדות ((AS MADE

על הקבלן להגיש עם סיום עבודתו תכניות עדות ( (AS MADEמעודכנות לפי הביצוע.
תכניות עדות ישורטטו במחשב בתוכנת אוטוקד על בסיס קובץ התכנון של המתכננים
שימסרו לקבלן .הגשת התכניות האלה היא תנאי לקבלת העבודה .לא תשולם תוספת מחיר עבור
תכניות אלה והן לא תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר
לא אושרו ע"י המפקח בעת הביצוע.
 00.44ניקוי אתר הבנין
הקבלן יבצע וישא בהוצאות לניקוי אתר הבנין מזמן לזמן ,בתוך יומיים מקבלת הוראה לניקוי
מהמפקח ,ובגמר כל העבודות מכל פסולת ,אשפה ,אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור
למזמין את האתר ואת סביבתו הסמוכה נקיים ,לשביעות רצונו של המזמין.
הפסולת תסולק על ידי הקבלן למקום שיורה עליו המפקח .הקבלן יהיה אחראי להשגת האישורים
מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת וישא בכל נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת
במקום שלא אושר על ידי הרשויות כאמור לעיל .באחריות הקבלן להשיב את המצב לקדמותו
בסיום עבודתו.
 00.45בדק ותיקונים

 - 11בהסכם זה תהיה תקופת הבדק והתיקונים (אחריות) לעבודות הבניה ועבודות אחרות אשר לא
נאמר אחרת עבורן להלן וביתר מסמכי ההסכם  -שנה אחת  -מתאריך מתן תעודת הגמר.
וכן כל תקופה הנקובה לגבי עבודות אחרות במסמכי ההסכם האחרים.
תקופת הבדק תחל מתאריך מתן תעודת השלמה לעבודה ע"י המזמין או בהיעדר תעודה כזו -
מתאריך קבלתו הסופית של המבנה ע"י המזמין .כל פגם או קלקול שיופיעו בעבודות בתוך תקופת
הבדק הנקובה לעבודה המתאימה ,יתוקן או יוחלף ע"י הקבלן מיד עם קבלת הודעה על כך
מהמזמין ולשביעות רצונו המלאה של המזמין.
 00.46ביצוע בקשתות ,שיפועים וכדומה
מחירי היחידה ,אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא הסכם זה ,יהיו תקפים גם לגבי כל העבודות
והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת
אלכסונים ,קשתות וכדומה  -וזאת אפילו אם אין עובדות ועבודות אלו מוזכרות במפורש בתיאור
של הסעיפים בכתב הכמויות.
מודגש בזאת ,שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל ,לא תשולם כל תוספת כספית
מעבר לנקוב בכתב הכמויות ,אלא אם צוין הדבר במפורש כסעיף נפרד בכתב הכמויות .בעבודות
שלגביהן לא תהיה מצויינת התייחסות כלשהי לנושא דנן (קרי  -צורות גיאומטריות מיוחדות,
שיפועים וכדומה) ,רואים את מחירי היחידה ,אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו ,ככוללים גם את
הצורך בביצוע כנדרש ,וזאת ללא כל תוספת כספית לקבלן.
 00.47עבודות נוספות
עבודה אשר אי אפשר למדדה ו/או לקבוע את מחירה בהסתמך על סעיף דומה בכתב הכמויות,
יקבע מחיר מראש על פי מאגר מחירים לענף הבניה בהוצאת "דקל"  -שירותי מחשב להנדסה
בע"מ במהדורתו האחרונה בהנחה של  11 %ללא רווח קבלן.
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מפרט טכני מיוחד
ואופני מדידה מיוחדים
10

פרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר

המהווה השלמה לנאמר בפרק  02עבודות בטון יצוק באתר.

 02.01סוג הבטונים ותנאי הבקרה
הבטון בעבודה זו ,פרט אם צויין אחרת ,יהיה מסוג ב 30 -בתנאי בקרה טובים דרגת חשיפה .3

 02.02פלדת הזיון
א .פלדת הזיון תהיה ממוטות עגולים רגילים לפי ת"י  31ות"י  893או ממוטות מצולעים לפי ת"י
 139בהתאם למפורט בתוכניות .הזיון במרצפי הבטון ו/או בקירות יבוצע מרשתות מרותכות
עשויות ממוטות מצולעים משוכים בקר ו/או ממוטות בודדים בהתאם לתוכניות.
ב .כיסוי בטון לזיון יהיה  3ס"מ מינימום ,אם לא צויין אחרת .המרחק יובטח באמצעות שומרי
מרחק מפלסטיק בלבד.
ג .שום אלמנט מתכתי לא ייגע בפני התבניות ,כולל מסמרים.
ד .כל הברזלים (חוטי קשירה ,קוצים) שיבלטו מהבטון יש לחתוך לעומק של  1ס"מ ולמלא במלט
אטימה מסוג " "SIKA TOP 107של " "GILARאו שווי ערך.

 02.03אשפרת הבטון והגנתו
על הקבלן לנקוט באמצעים שיבטיחו מניעת התייבשות ,ע"י פריסת יריעות יוטה בשתי שכבות
ולהחזיק את משטח הבטון הרטוב למשך  1ימים .מחיר האשפרה הנ"ל כלול במחירי הרצפה
ואלמנטים.

 02.04בדיקת הבטון
לבדיקת הבטונים יילקחו מדגמים של בטון טרי להכנת קוביות .שיטות לקיחת המדגמים ,כמותם
ובדיקתם יהיו לפי ת"י  . 26כל הבדיקות תהיינה על חשבון הקבלן ובביצועו בהתאם להוראות
המפקח.

 02.05תיקוני בטון

שיטת תיקון הבטונים תתואם עם מפקח ,תאושר על ידו ועל ידי המהנדס המתכנן .תיקון בטונים
שיאושר יבוצע ללא תשלום נוסף .במידה ועל דעתו של המהנדס המתכנן לא ניתן לתקן את
הבטונים בצורה משביעת רצון ,על הקבלן להרוס את הבטונים הלקויים ולצקת אותם מחדש ללא
שום תשלום נוסף.

 02.06תבניות

 - 13א .התבניות לקירות פנים של הממ"דים בפרויקט יהיו מדיקטים חדשים.
ב .בכל עבודות הבטון והתבניות כלולים גם עשיית כל החורים ,הפתחים ומעברי צנרת ,קביעת אביזרי
מערכות ,כגון :אינסטלציה ,חשמל ,תקשורת ובטיחות וכו' .קביעת ברגים ,עוגנים ,ביצוע זיזים,
בליטות ,חריצים ,קיטום פינות ,מגרעות ,שקעים ,אפי מים וכד' .גם עבור ביצוע פתחים וחורים
שלא צוינו ו/או שלא נכללו בתוכניות בשלבי המכרז לא תשולם כל תוספת.
ג .התבניות ,התמיכות החיזוקים וכד' יבוצעו בהתאם לתקן ישראלי מס'  901ולמפרט הטכני הכללי,
ובאחריותו הבלעדית של הקבלן.

 02.07מניעת סגרגציה
יציקת אלמנטים גבוהים ו/או במרחק ממקום פריקת הבטון תעשה דרך צינור ארוך או דרך
פתחים בטפסנות שיבטיחו נפילת הבטון בגובה שלא יותר ממטר אחד כדי למנוע הפרדת מרכיבי
הבטון.

 02.08אופני מדידה מיוחדים
מחירי הבטונים מכל סוג שהוא כוללים גם את העבודות הנוספות הבאות ללא שום תוספת למחיר
היחידה:
סידורי פתחים וחורים בכל צורה שהיא הן גדולים והן קטנים ,הכנה וביטון שרוולים בכל
א.
גודל ומכל סוג.
סידור שקעים ,וקיטום פינות.
ב.
עיגון פלטקות ,פרופילים ,ברגים מכל סוג ומכל קוטר( .עבור הפלטקות והפרופילים
ג.
והברגים ישולם בנפרד).
הוצאת קוצים מברזל לכל מטרה (עבור הברזל ישולם בנפרד).
ד.
מחיר קירות הבטון הבאים במגע עם הקרקע כוללים הכנת פני הקירות לקבלת איטום.
ה.

פרק  - 04עבודות בניה
01.0

כל העבודות יבוצעו בהתאם למפרט הכללי פרק  04משנת .1991
כל בלוקי הבטון החלולים לבניה רגילה יהיו בהתאם לת"י  1מסוג  ,30עם  1חורים (אלא
אם צוין אחרת).

01.01

 04.02מישקים בקירות בניה
המישקים (האופקיים והאנכיים) בקירות הבניה יהיו מלאים בטיט ,הכל כנדרש בסעיף
במפרט הכללי.

04.03

 01.03חיבור קירות בניה לעמודים ו/או קירות בטון
-

חיבור קירות בניה אל העמודים או קירות בטון יבוצע ע"י שינני קשר מבטון לכל גובה
הבניה.
בנית הקירות תופסק בקו העמודים בשינני קשר בעומק של  10ס"מ לפחות.
רצוי שעמודי הבטון יוצקו לאחר בנית הקירות.
יש להקפיד על ניקוי תחתית העמודים מטיט הבניה ושאריות של נדבך חוצץ
רטיבות
שטח שינני הקשר ("שטרבות") נכלל בשטח הבניה הנמדד.

 01.01חיבור מחיצות בניה לאלמנטי בטון
-

חיבור המחיצות יבוצע ע"י שינני קשר עם הרחקת גמר הבניה כ -10ס"מ מקו אלמנט
יצוק.
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יש להוציא קוצים אופקיים מברזל קוטר  8מ"מ כל  10ס"מ מאלמנטי הבטון לכיוון
המחיצות.
החיבור יבוצע ע"י הכנסת מוט אנכי בקוטר  8מ"מ ויציקת בטון ב.-20
חיבור אופקי בין הנדבך העליון של הבניה לבין תקרת בטון או לתחתיתה של הקורה יעשה
במישק מלט צמנטי שלא יעלה על  1.5ס"מ .הבניה תוצמד לבטון באמצעות טריזים משברי
לבנים או מרצפות שהיו לחוצים בתוך מישק המלט.

 04.05חגורות
חגורות בבניה תתבצענה לכל אורך הקירות ומחיצות ,ולא רק מעל פתחים.
מפלס החגורות  -מעל ומתחת הפתחים .יש להוציא קוצים ממוטות בקוטר  10מ"מ מהעמודים
וקירות הבטון לתוך החגורות .מחירי הקוצים כלולים במחיר החגורות ואינם משולמים בנפרד.
הברזל בחגורות יהיה קשור בקלמרות עם חישוקים לפני הכנסתו לתבנית .חגורות אנכיות
תבוצענה בקצוות חופשיים של כל הקירות והמחיצות .בנוסף כל חיבורי הבניה יבוצעו על פי
האמור בסעיף  01.01במפרט הכללי ו/או בסעיפים אחרים מתאימים בפרק .01

פרק  - 06עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה
 06.01כ ל ל י
06.01.01

פרטי הנגרות והמסגרות יתאימו בכל לתכניות ,למפרטים ולדרישות התקנים .אם
ברצון הקבלן לספק מוצרים שפרטיהם שונים מהמתוכנן ,עליו להגיש תכנית של
השינוי המוצע ולקבל את אישור המתכנן.

06.01.02

נגרות מתועשת תסופק לבנין רק אם וכאשר יאושרו מראש ע"י המתכנן  -המפעל
שיספק את המוצרים וכן דוגמה של כל מוצר שיסופק ,כולל תעודה המעידה על
עמידתו בדרישות מפמ"כ .211 ,212 ,213

06.01.03

מידות הפתחים יימדדו ע"י הקבלן לפני תחילת ביצוע הנגרות והמסגרות .על הקבלן
להודיע למפקח על כל סטיה בין מידות הפתחים בבנין למידות בתכניות .האחריות על
התאמת המוצרים לפתחים חלה בלעדית על הקבלן.

06.01.01

מוצרי נגרות ומסגרות יבוצעו רק בנגריה או מסגריה שיאושרו מראש ע"י המפקח.
המפקח רשאי לבקר בהם בכל עת ולבדוק את החומרים וביצוע העבודה.

06.01.01

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

06.01.06

לא יובאו לאתר מוצרי נגרות או מסגרות שלא נמשחו בכל פיאותיהם בבית המלאכה
בשכבת צבע יסוד כולל כל ההכנות הדרושות .מוצרים שאוחסנו  1חודשים או יותר
לפני מועד ההרכבה יימשחו שוב בצבע יסוד חדש לפני ההרכבה.
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06.01.01

מוצרי פלדה ונגרות שיאוחסנו או יורכבו בבנין יוגנו ויישמרו באופן שתימנע כל פגיעה
בהם .אין להשתמש במלבני דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה אחרת.
מוצרים או חלקים שימצאו פגומים יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבלן על חשבונו.

06.01.08

בהיעדר דרישה אחרת יבוצעו מוצרי הנגרות מעץ אורן יבש ונקי מתאים לכל דרישות
התקנים הישראליים ובפרט ת"י  .31סיקוסים שאינם בריאים יוצאו מהעץ וייסתמו
בפקקי עץ בריא מאותו סוג.

06.01.09

לבידים למוצרי נגרות יתאימו לדרישות ת"י  31מסוג  1לפחות בצידם הגלוי ומסוג 3
לפחות בצידם הסמוי.

06.01.10

לוח לבוד (המכונה גם "פנל" או "לוח נגרים") יתאים לדרישות התקנים הישראליים.
בהיעדר דרישה אחרת תהיינה המילואות (המילוי) מעץ לבן (אשוח) ועובי הלבידים לא
יקטן מ -1מ"מ.

06.01.11

מוצרי פלדה על כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה  FE 31בעובי מזערי של  2מ"מ .ריתוכים
יהיו חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מומחים .הריתוך יהיה אחיד במראה והוא
יושחז עד לקבלת שטח אחיד וחלק.

06.01.12

כל הפרזול לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המתכנן לדוגמאות ,אחת
מכל סוג ,שיסופקו ע"י הקבלן.

06.01.13

צביעת עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה תיעשה בהתאם להוראות פרק  11במפרט
המיוחד ומחירה כלול במחיר היחידה.

06.01.11

כל אלמנטי המסגרות במבנה יהיו מגולבנים .עובי הגילבון  80מיקרון.

06.01.11

יש לטבול בזפת חם את  11הס"מ התחתונים של משקופי הפלדה לפני הרכבתם.

06.01.16

מחירי יחידה כוללים את המוצר על כל חלקיו כשהוא מושלם ,מוגמר ומורכב
במקומות ובכלל זה :הספקה ,הובלה ,שמירה ,צביעה והרכבה באתר כולל התאמה
למלבנים באתר ,אביזרי קביעה ,זיגוג כנדרש ,פרזול כנדרש ,מנעול רב מפתח (מסטר
קיי); צפויים ופסי הגנה ,גילוון וכו' ,טבילת חלק תחתון של משקופי פלדה בזפת
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פרק  – 7מתקני תברואה

הוראות ותנאים כלליים מיוחדים
מפרט זה מתייחס ל-מבנה תעופה ,גוש ,6113 :חלקה ,13 :ספארי רמת גן.
 07.0.01כללי
ביצוע העבודות יהיה כפוף למפרט הכללי לעבודות בניין שבהוצאת משרד הבטחון – בהשתתפות משרד
הביטחון ומשרד העבודה  /מע"צ ומשרד השיכון (הספר הכחול) .כמו כן כל העבודות תעשנה בהתאם
לדרישות הרשויות המוסמכות – הן העירוניות והן הארציות.
המפרט המיוחד שלהלן בא להשלים ולהוסיף למסמכים שלעיל ולתוכניות ועל כן אין זה מן ההכרח שכל
עבודה המתוארת בתוכניות תמצא את ביטוייה במפרט זה.
העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן :
המפרט הכללי של הוועדה הבין משרדית – הפרקים ,המפרטים ברשימת המסמכים וכל פרק רלוונטי
אחר.
הל"ת – הוראות למתקני תברואה ,מהדורה אחרונה.
תקן  1201על כל פרקיו ,הוצאה אחרונה.
מפמ"כ  319חלקים  1ו.2 -
כל התקנים הישראלים העדכניים חלים על הציוד ומהחומרים הנדרשים.
תקנים ומפמ"כים רלוונטים אחרים ישראליים.
יש לראות את כל התכניות כמשלימות זו את זו .על הקבלן לתאם את העבודות בהתאם לתכניות
האדריכל והמהנדס ובכל אי התאמה או אי בהירות יש להודיע על כך למתכנן לקבל את הנחיותיו.
 07.0.02תוכניות וסידורים כלליים
התוכניות המצורפות למפרט זה ,מראות את הסידור הכללי ואת העבודה
שיש לבצע ,אבל המיקום המדויק וסידור הציוד ייקבע סופית ע"י המזמין במהלך
ביצוע העבודה ,לפי התקדמותה ובאופן שיתאים לצורתו ולנתוניו הסופיים של
הבניין .
שינוי המיקום המדויק וסידור הציוד לעומת התוכניות המצורפות למפרט לא יהווה
עילה לתוספות לשכר חוזה .

פרטי התחברויות ליחידות מיועדות בעיקרן להראות את צורת ההתחברות .
החיבור באתר יבוצע בצורה מתאימה בכל מקרה על מנת לאפשר התפשטות הצנרת,
מעבר אנשים והפחתת המקום הנדרש למינימום .
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בנוסף לאמור בתנאים הכלליים ומבלי לפגוע האמור בהם  ,מתחייב הקבלן ,על
מנת למנוע תאונות ,מפולות ,שרפות וכד' בשטח העבודה ,לשמור על כל חוקי
המדינה המתייחסים לבעיות ועל נוהלי עבודה בטוחים מקובלים .ההוצאות הכרוכות בכך,
כגון בטיחות ארעית ייכללו במחירי היחידה המוגשים על ידו .
יש להקפיד בנושא הבטיחות הקפדה רבה .
אי לכך יקפיד הקבלן על הנושאים הבאים :
 לא להניח חומרים וציוד במקומות המפריעים לתנועה חופשית . לא לנתק ולחבר קווי מים ,חשמל ,תקשורת וכיו"ב ללא אישור מהמפקח . למנוע פגיעה ברכוש ובנפש . במקרה של גרימת נזק כלשהו ,יישא הקבלן באחריות המלאה בהתאםלתנאי החוזה .כל הפעולות הללו כלולות במחירי היחידה השונים .

 07.0.03הנחיות לביצוע העבודה – עבודות כלליות
בנוסף לעבודות שמפורטות במפרטים או בתוכניות ,נשוא המכרז ,הקבלן יבצע את העבודות שלהלן :
 .1לבדוק את התוכניות שקיבל.
 .2בדיקת מידות האתר והכנת כל הסקיצות הדרושות לייצור מוקדם של הצנרת.
 .3לתאם עם המהנדס את מקום התקנת אוגני הצנרת וכל שינויים שברצונו של הקבלן
להציע בעניין מיקום הצנרת כמתואר בתוכניות.
 .1אספקת כל חומרי העזר ,מנופים ,מגדלים ,כלים וציוד בניה נוסף הדרוש לבניית המתקן.
 .1לבדוק תוכניות קונסטרוקציה ולוודא ביצוע כל החורים ,מעברי צנרת ,חריצים וכו'
הנדרשים גם אם אינם מופיעים במפורש בתוכניות.
 .6להכין את כל הפתחים ,חריצים ,שרוולים ,הנמכות וכו' ברצפות ובקירות ,הנדרשים
לביצוע גם אם אינם מופיעים בתוכניות וכו'.

 .1קידוחים במידת הצורך ייעשו רק במקדח כוס יהלום ,בכל הקטרים לצורך ביצוע
עבודות התברואה.
 .8התקנה וביצוע של בסיסים לחלקי ציוד בהם קיימת דרישה כזו.
 .9עם גמר העבודה על הקבלן לסתום את כל החורים ,מעברים ,שקיעות בבטון ,לנקות
צנרת מהתזות טיח ,לכלוך וכו'.

 07.0.04בחירת הציוד

 - 18התייחסות לשמות יצרנים או מספר קטלוגי של ציוד באה לציין את רמת האיכות המינימלית הנדרשת .
הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים או ציוד יצרנים אחרים בעלי אותה האיכות והתאמה לתפקיד בתנאי
שהם תואמים את דרישות המפרט התוכניות .המהנדס והמפקח אינם חייבים לאשר את בקשת הקבלן
והחלטתם תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור .לשם קבלת אישור על הציוד בין אם הוגדר במפרט ובין אם
לא הוגדר בו  ,על הקבלן להגיש למהנדס מידע כולל ושלם על הציוד ,לרבות  :דף מידות כלליות ,נתוני
פעולה ,פרטי חומרים וכל אינפורמציה אחרת שתידרש .כל המסמכים האלה יישאו את חתימת הקבלן
המאשרת כי בדק ומצא שהציוד אותו הוא מבקש לאשר תואם את התוכניות ואת דרישות המתכנן.
לא יירכש ולא יותקן ציוד לפני קבלת אישור המהנדס ,המתכנן והמפקח .המזמין שומר לעצמו את הזכות
לספק כל הציוד או חלקו לקבלן .

 07.0.05המונח "שווה איכות "
לכל מוצר הרשום במסמכי החוזה בשם מסחרי כלשהו ואינו קשור בטבלת המחירים רשאי הקבלן להציא
"שווה איכות " .המונח "שווה איכות" כרשום לעיל ו/או נזכר במפרטים ו/או בתוכניות כאלטרנטיבה
למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ,פירושו שהמוצר חייב להיות שווה איכות מבחינת
הטיב והדרישות האחרות למוצר הנקוב .טיבו,
איכותו ,סוג ,צורתו ואופיו של המוצר "שווה איכות" טעונים אישורו המוקדם והבלעדי של

המתכנן והמפקח .קביעתו של המפקח מהווה קביעה סופית מוחלטת ואין לקבלן ולא תהיינה לו כל עילות
לדרישת תוספת או פיצוי בגין קביעה זו .החליט המפקח לאשר לקבלן להשתמש במוצר שצוין במפרט ו/או
בתוכניות ,יהיה המפקח רשאי לקבוע את שוויו של המוצר שהקבלן עשה בו שימוש כאמור ולחייב את
הקבלן בהפרש שבין ערך זה לבין הערך הקבוע במפרטים ובתוכניות.

 07.0.06אלמנטים קונסטרוקטיביים
על הקבלן להכין במבנה פתחים ,חריצים ,הנמכות ,שרוולים וכו' הדרושים בהתאם לתוכניות או לפי הנדרש
על פי נוהלי עבודה מקובלים לביצוע העבודות .הקבלן יהיה אחראי על סימון חריצים ופתחים הדרושים
בעת ביצוע עבודות השלד .חציבת פתחים ,חריצים ,קידוחים וכו' בבטונים לאחר ביצוע השלד יבוצעו אך
ורק באישור המפקח.
כל החציבות ,הנמכות ,חורים ,פתיחת רצפות ותקרות מזוין כולל חיתוך ברזלים וריתוכם מחדש ,מעברים,
החדרת שרוולים וכו' שיהיה צורך לבצע על ידי הקבלן כולל החזרת מצב השטח לקדמותו בשלמות.כל
ההכנות ,השרוולים ,ההנמכות ,החציבות ,במהלך ביצוע השלד ולאחר ביצוע השלד וכן החזרת מצב
השטח לקדמותו כלולים בעבודה ולא תשולם כל תוספת בגינן.

 - 19 07.0.07תכניות עבודה
"התכניות" משמעותן כל התכניות המצורפות לחוזה זה בהתאם לרשימת התכניות ,כמו כן
כל התכניות שיימסרו לקבלן לאחר חתימת החוזה לצורך הסברה והשלמה
ו/או לאחר שינויים.
הקבלן יבדוק את התכניות לפני תחילת העבודה ויתאם את המיקום  ,התוואי ,המפלסים  ,מידות
המתקנים וכיו"ב  ,לתכניות הבניין תוך התחשבות עם התנאים בשטח שנוצרו עקב שינויים או סטיות
מתכניות אילו.
כל שינוי שיעשה הקבלן טעון אישור המפקח בכתב מראש.

כל העבודה תבוצע בהתאם לתכניות נושאות חותמת "לביצוע" עם חתימת המהנדס ועם תאריך מסירת
התכניות לקבלן.
תכנית שינויים שתימסר לקבלן תבטל כל תכנית קודמת של אותו נושא הקבלן בלבד אחראי אם לאחר
תאריך מסירת תכנית חדשה יבצע עבודה לפי תכנית מבוטלת.
על הקבלן ללמוד לפני ביצוע העבודה את כל "התכניות" ( כולל כל תכניות האדריכלות והקונסטרוקציה של
הבניין) ולבדוק אותן לגבי ייעודן והתאמתן לדרישות הרשויות המוסמכות ,היות והוא לבדו אחראי
למסירת "המתקן" לרשויות ולמהנדס במצב עבודה תקין ומוכן לפעולה.
על הקבל ן לבדוק את התכניות והמידות הנתונות בהן ובכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות,
בשרטוטים ובמפרט הטכני ,עליו להודיע על כך מיד למפקח אשר יחליט לפי איזו מהן תבוצע העבודה.

החלטת המפקח בנידון תהיה סופית ולא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש
בסטיות הנ"ל.
כל השינויים והתיקונים יסומנו ע"י הקבלן על גביי התכניות יימסרו למפקח בתום העבודה יחד עם
התכניות שיכין הקבלן .תיקונים אלה יסומנו על "סמי אורגינליים" ויוכנו "תכניות עדות" ( " AS
 )"MADEממוחשבות בפורמאט "אוטוקאד" .

ביחד עם תוכניות אלה ימסור הקבלן סט של קטלוגים של הציוד הטכני שהותקן ובו הוראות טיפול
והפעלה.
הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית עבור דיוק הביצוע ביחס למפלסים גמורים  ,מיקום ציוד,
שיפועי צינורות וכו' ודיוק העבודה בכללותה בתאום עם שרטוטי אדריכלות ,קונסטרוקציה ופרטי
ציוד פנים.
 07.0.08אחריות ונסיון הקבלן

 - 10א .הקבלן יהיה קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג המתאים לביצוע עבודות צנרת מתכתית
בריתוך ,צנרת מתכתית בהברגה ,צנרת נחושת ,פקסגול ,פולאתילן צפיפות גבוהה בריתוך,
ציוד מכני  -חשמלי מסוגים שונים וכו' עם נסיון מוכח בביצוע מתקני תברואה ומערכות
ועליו להוכיח
כמפורט במפרטים ובתוכניות .הקבלן יהיה בעל נסיון זה של עבודות
שביצע מערכות דומות בעשרה מבנים לפחות ,ובגובה מעל  21מטר ("בנין רב-קומות").
למזמין תהיה זכות לפסול כל קבלן שלדעתו נסיונו אינו מספק.
ב .רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה ,כי הוא מומחה ובעל נסיון בביצוע
עבודות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את התוכניות ,המפרטים ,סוגי חומרים וכל
יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו וכי הוא בקי בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח
בו תבוצע העבודה.
לפי כך ,רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקני המבוצעים על ידו
ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח והמתכנן בכל פרט בתכניות ,טעות בתכנון ,אי התאמה
במידות וכו' אשר עלולים לגרום ,לדעתו ,לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי .לא עשה כך ,רואים
אותו כאחראי בלעדי ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.
ג .רואים את הקבלן כאילו קיבל על עצמו את כל האחריות על העבודה ויישא בכל ההפסדים
שיגרמו עקב אופי העבודה וכמותה ,כתוצאה מהפרעות בלתי נראות מראש ,משבירת
צינורות מים או צינורות אחרים קיימים ,מהעובדה כי טיב הקרקע אינו כטיב או צינורות
אחרים קיימים ,מהעובדה כי טיב הקרקע אינו כטיב שהונח בטרם החלה העבודה,
כתוצאה ממזג האוויר ,כתוצאה מפעולת צד שלישי או מכל סיבה אחרת :הקבלן אחראי
לכל נזק לרכוש או לאדם אשר ייגרם כתוצאה מביצוע העבודה או חלק ממנה ,בין אם
תבוצע על-ידו ,ע"י פועליו ,שליחיו ,באי כוחו ,מורשיו ,משמשיו או קבלני משנה
ושליחיהם ,מורשיהם וכו' אשר להם ימסור את ביצוע העבודה או חלק ממנה.
הקבלן מתחייב לתקן ,להחליף ולהחזיר למקומו ,על חשבונו ,כל נזק שנגרם בגלל שגיאה בעבודה
ואי מילוי הוראות המפקח ,חומר בלתי מתאים או גרוע ,ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה
ולמפרט ,או כל עבודה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה ,הן בזמן הביצוע של המערכות
והן בתקופת האחריות .על הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת

שיינתן לו ע"י המפקח .באם לא ימלא הקבלן אחרי דרישה זאת ,הרשות בידי המזמין לבצע
את התיקון בעצמו או ע"י קבלן אחר .המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שהיו
לו וההפסדים שנגר מו לו או לנכות מסכום כלשהו אשר הוא חייב לקבלן ,או להפעיל את
הערבות המתאימה שניתנה לו ע"י הקבלן.

 07.0.09חוקים ותקנות

 - 11עבודות אשר לגביהן קיימים חוקים ,דרישות ותקנות וכו' של רשויות מוסמכות ,עירוניות
וממשלתיות ,לרבות הרשות המקומית ,הג"א ,משרד הבריאות ,שרותי כבאות ,משטרה וכו' –
תבוצענה בהתאם לדרישות .כל ההוצאות בגין הנ"ל כולל תשלומים על ביקורות ובדיקות נכללות
במחיר המתקן המושלם.

 07.0.10מסירת העבודה לרשויות המקומיות
א .עם גמר העבודות  ,על הקבלן למסור את העבודה לרשות המקומית ו  /או לנציגיה וכן
לקבל אישור לגמר העבודה ,כפוף להנחיות המפקח.
ב .לא תחשב עבודה לגמורה לפני קבלת אישור גמר ( או לחילופין "טופס )" 1
מנציגי הרשות המקומית  ,כפוף להנחיות המפקח.
ג .אין מסירת העבודה לנציגי הרשות המקומית גורעת מכלליות מפרט  /חוזה זה
בדבר מסירתה למזמין .

07.0.11

פיגומים ומעברים בבניין

על הקבלן לבדוק אפשרות העברת ציוד והרכבתו בבניין .במידת הצורך יתאם הקבלן עם קבלן הבניין
ובאישור המהנדס השארת פתחים או אי בניית קירות עד להרכבת הציוד.
על הקבלן לספק את כל הסולמות ,הפיגומים ,קשרים ,מסלולים וציוד הרמה הדרוש לבצע העבודה על
חשבונו .כל הציוד יהיה בהתאם לדרישות הרשויות והמוסדות לבטיחות.

 07.0.12תמיכות
הקבלן יספק וירכיב כל התמיכות ,החיזוקים והתליות הדרושים לשם תמיכת הציוד ,הצנרת ,בצורה
שהמערכת תהיה חופשית מרעידות .
תמיכות הצנרת תבוצענה כך שתתאפשר התפשטות כתוצאה משינויי טמפרטורה .
הצינורות העולים ייתמכו ע"י תליות בברגי "פיליפס" לקירות וצידי הפיר (במידה וקיים )
כך שיוכלו לשאת כל משקל הצינור בתוספת  100%מקדם בטחון.

"קונסולים" ותליות צנרת

 - 12על הקבלן להכין מכל ה"קונסולים" הדרושים ולאשרם ע"י המהנדס עוד לפני תליית הצינורות .קביעת
ה"קונסולים" לקירות ולתקרות וכו' תעשה בעזת ברגי "פיליפס" ,ברגי יריה או רול פלגים.
כל אמצעי התליה" ,קונסולים" ,תליות וכו' יהיו אביזרים חרושתיים מגולוונים ,מוכנים מתאימים לקוטר
ומספר הצינורות.
התליות יסופקו עם אטם גומי מחורץ ,למניעת החלקה והעברת הרעש.
כל אביזרי התליה ,יבודדו למניעת רעש ע"י גומי מחורץ בעובי  1מ"מ מינימום.

 07.0.13חיצוב  ,מעבר צנרת  ,בסיסי ציוד
שרוולים עבור מעברי צנרת יסופקו ויורכבו על ידי הקבלן במועדים שייקבעו על ידי המהנדס עם קוצי עיגון
לבטון  ,עם פקקים מתאימים למניעת סתימות .אספקת והכנת השרוולים הינה באחריות הקבלן ולא
ישולם בעבורם בנפרד .
באחריות הקבלן לדאוג להכנת מעברי צנרת מים ,דלוחין ,שופכין ומרזבים בעמודים .
ציוד כגון משאבות ,מנועים ,משאבות חום וכו' יותקנו על בסיסי בטון קבועים ,הבנויים למניעת רעידות .
הבסיסים יבוצעו על ידי הקבלן לפי תוכניות קונסטרוקציה אשר יוכנו על סמך
תוכניות העבודה של הקבלן .
הקבלן יספק זוויתני פלדה מגולוונים .בכל מקרה על הקבלן להיות נוכח בשעות היציקה ולוודא שהעבודה
מתבצעת בהתאם לדרישותיו .

 07.0.14היקף העבודה
העבודה הכלולה במפרט זה כוללת בין היתר את כל החומרים ,חומרי העזר והעבודה למסירת מתקן
מושלם ועבודות הבדק .
הציוד יעבור בצורה שקטה ,ללא רעידות או רעש יתר ,בכפיפות לאמור להלן בסעיפי המפרט בחוזה וביתר
התוכניות .

העבודה כוללת את הסעיפים הבאים אך אינה מוגבלת להם :
 חיבור מים זמני לאתר.

 מערכת מים מחוץ לבניין.
 מערכת מים בתוך הבניין .
 מערכת דלוחין ושופכין בבניין .
 מערכות שרותים ( .כולל אספקה והתקנת כל הכלים הסניטריים).
 מערכות ניקוז מזגנים.

 - 13 צנרת מים חמים  /קרים.
 שרוולים וחיצוב פתחים בקירות בלוקים.
 התחברות לרשת הביוב במתחם.
 התחברות לרשת המים במתחם.
 ניקוזים בכלובים ובמבואה הראשית.
העבודה כוללת אספקה והתקנה של כל חלקי המערכת ,הפעלתם ואיזונם על מנת למסרן כשהן פועלות
באופן סדיר ותקין כנדרש במפרט המיוחד ,במפרט הכללי ובכל יתר התוכניות כהגדרתן בחוזה בהתאם
.

07.0.15

שרטוטי ייצור

לפני התחלת העבודה על הקבלן להגיש לאישור שרטוטי יצור בשלושה עותקים
כדלקמן :
א .שרטוטי הרכבה כללית.
ב .פרטים וקטלוגים מלאים של כל הציוד ,שסתומים אל חוזרים ,קבועות וסוללות.
ג .פרטי מהלך צנרת.
שרטוטי ייצור יהיו מבוססים על הציוד שאושר ע"י המהנדס וכן על התוכניות
האחרונות של הבניין הנמצאות בבניין .
אישור המהנדס לשרטוטי עבודה ו  /או פרטי ציוד אינם משחררים את הקבלן
מאחריותו לטיב הציוד ו  /או התאמתו לתפקידו כמפורט בסעיפי המפרט והתוכניות
והתאמת העבודה לתקן :
עבור שרטוטי הייצור והחישובים לא ישולם בנפרד ועלותם כלולה בעלות העבודות
השונות .

07.0.16

ניקוי  ,בדיקות ניסויים והכנה לפעולה

ניקוי הצנרת ,הבדיקות ,הניסויים והכנסת כל המערכת לפעולה ,ייעשו ע"י הקבלן על חשבונו .על הקבלן
להודיע לפחות שבעה ימים מראש על כוונתו לבצע פעולות אלו ,כדי שהמפקח יוכל להיות נוכח במידה
והוא מוצא לנכון .הקבלן יוציא דו"ח מפורט על כל בדיקה שביצע .
הקבלן ישטוף ויחטא את הצנרת לפני הכנסת המערכת לפעולה .השטיפה תעשה כך שהמים והלכלוך לא

יעברו דרך הציוד .הקבלן יתקין מסננים זמניים בצינורות ויסירם בתום השטיפה .עם סיום השטיפות
יהיו המים היוצאים מהצינורות נקיים ללא חול ,סייגים וכיו"ב .הקבלן יכין על חשבונו את כל החיבורים

 - 11הצינורות הדרושים לאספקת המים ולניקוז המים בזמן השטיפה .על הקבלן לקבל אישור המפקח שמערכת
הצינורות אומנם נקייה ואפשר להפסיק את פעולת השטיפה.
שילוט  ,סימון  ,סכמות והוראת הפעלה ואחזקה.

07.0.17
סימון :
א.

הקבלן יספק ויחבר על חשבונו ,לכל ברז ,צינור גלוי ואביזר פונקציונלי ,דיסקית מפלסטיק
"סנדוויץ" בקוטר  10מ"מ ובה מוטבע מספר האביזר ותפקידו כפי שמופיע בסכמה .הדסקית תהיה
צבועה לפי צבעי הקוד של המזמין .

ב.

על הצינורות יסמן הקבלן חיצים המראים את כוון הזרימה ,גודל  100 * 20מ"מ
לפחות והמרחק המרבי ביניהם  1מטר.

ג.

הצנרת תצבע בהתאם לצבעי הקוד .בידוד "ארמפלקס" ילופף בסרט צבעוני
מודבק למגוף.

ד.

הסימונים והשלטים כלולים במחירי היחידה ולא ישולם עבורם בנפרד.

סכמות :
עם גמר העבודה יספק הקבלן את הסכמות הבאות :
א .סכמות מים קרים.
ב .סכמות ביוב פנים ,דלוחין ושופכין.
ג .סכמת מי גשם.
ד .סכמת ניקוז מי מזגנים.
ה .שרטוטי הייצור במידה ויידרשו.

מסירת המערכת :

לקראת מסירת המערכת ,יגיש הקבלן למפקח שלוש מערכות של תכניות עדות
( " ) "AS MADEמעודכנות בפורמט "אוטוקאד" ,לפיהן בוצעה המערכת .

התכניות תערכנה ע"י הקבלן ועל חשבונו ובקנה מידה הזהה לתכניות מקוריות ,או בקנה מידה
אחר במידה ויניח את דעת המפקח  .תכניות הביצוע לקווי חוץ תעשנה ע"י מודד מוסמך
ותשאנה את חתימתו .

 - 11למען הסר ספק ,הוראות בחוזה בקשר לתוכניות לאחר ביצוע יחולו על התוכניות האמורות
בסעיף זה .
-

הקבלן יפעיל ,יווסת ויפעיל את המערכת ויכין אותה מסירה לאחר
שעברה הרצה והיא פועלת כתיקנה .

לקראת המסירה ימסור הקבלן למפקח :
-

 3מערכות של חוברות אחזקה הכוללות :

א .הוראות הפעלה.
ב .קטלוגים של ציוד.
ג .הוראות אחזקה.
ד .תוכניות לאחר ביצוע על נייר לבן ובנוסף בפורמט "אוטוקד" על דיסקט .C.D.
עבודה הנדרשת לסעיף זה כלולה במחירי היחידות ולא ישולם עבורה בנפרד.

תוכניות לאחר ביצוע (“:)”As-Made
א .על הקבלן להכין על חשבונו תוכניות ממוחשבות המראות את העבודות הנסתרות כגון :
ביוב ,מערכת צינורות ,אספקת מים ,מערכת צנרת מי דלוחין ומתקנים אחרים הקשורים למערכות
אינסטלציה סניטרית כפי שבוצעו (כולל כל השינויים לתוכניות המקוריות).
ב .התוכניות תראינה בצורה ברורה ומדוייקת את העבודות שבוצעו ותימסרנה למהנדס.
ג .התוכניות הנ"ל לא תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר
לא אושרו ע"י המהנדס בעת ביצוע השינויים הנ"ל.

 07.0.18תקופת הבדק והשרות
הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו על פי חוק המכר לתקופה של  21חודש/ים מיום קבלת
המתקן ע"י המזמין" -תעודת סיום העבודות" .הקבלן מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או ליקוי אשר
יתגלו תוך תקופה זו ,אלא אם כן נגרם הפגם או הליקוי עקב שימוש בלתי נכון ,בניגוד להוראות ההפעלה
והאחזקה שנמסרו על ידו.
כל התיקונים יבוצעו ללא דיחוי לא יאוחר מ 21 -שעות ממסירת ההודעה על התקלה וזאת על מנת למנוע
הפרעות בפעולתו התקינה והסדירה של המתקן.
לא בא הקבלן לבצע התיקונים במועד שנדרש רשאי המזמין להורות על ביצוע התיקונים ,לרבות רכישת
חלקים ,באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות .תוך תקופת הבדק יחליף
הקבלן לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק ו/או פריט שלם אשר נתגלה כליקוי .על חלקים ופריטים
שהוחלפו תחול אחריות למשך תקופה של  12חודש מיום החלפתם .האחריות אינה חלה על ציוד אשר

 - 16יסופק ע"י המזמין והותקן ע"י הקבלן במסגרת חוזה זה זאת בתנאי שהציוד הותקן והופעל בתיאום וע"י
הנחיות ספקי הציוד ומפרט זה.
במידה של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד ו/או דרישות מפרט זה ,יישא הקבלן באחריות
מלאה לפגמים ליקויים ותקלות שנתגלו ,ויתקנם על חשבונו במשך תקופת האחריות כמפורט לעיל.
כמו כן חייב הקבלן במשך תקופת הבדק לבצע את עבודות השירות הנדרשות והמומלצות ע"י יצרני הציוד.
עם תום תקופת האחריות על הקבלן למסור המתקן לדיירים במצב פעולה תקין מכל הבחינות

כולל תיקון או חידוש במידה ויידרש .על הקבלן להודיע בכתב למזמין שבועיים לפני תום מועד תקופת
האחריות על כוונתו למסור את המתקן .לא הודיע הקבלן על כוונתו למסור המתקן ,או שנמצא המתקן
בעת בדיקתו במצב שאינו כשר למסירה ,יידחה מועד גמר תקופת האחריות עד למועד בו יימסר המתקן
לדיירים לשביעות רצונם המלאה .עם מסירת המתקן יוציא היועץ במשותף עם המפקח תעודת קבלה של
המתקן.
 07.0.19קבלת המתקן ואחריות
עם גמר העבודות הכרוכות בהתקנת המערכות ,יחל הקבלן בהפעלה נסיונית של המתקן .על מועד התחלת
פעולת הבדיקה וההפעלה הנסיונית יודיע הקבלן בכתב ליועץ ,למפקח ולמזמין.
קבלת המתקן תעשה :
רק לאחר מסירת תיקי הסבר לתפעול ולאחזקה.
רק לאחר הפעלת המתקן בשלמותו וזאת למרות שהופעלו בינתיים חלקים בודדים לשירות לדיירים .אין
הקבלן רשאי לסרב להפעלת חלקים של המתקן לפני הפעלה סופית ,במידה שיידרש לכך לפני התחלת
תקופת האחריות.
הקבלן יהיה אחראי למערכות למשך שנתיים מקבלת "טופס  ,"1כמו כן יסב את כל תעודות האחריות
מהיצרנים אל דיירים ויעביר לו אותם בתום תקופת האחריות.

 07.0.20שלבי קבלת המתקן ו/או הדירות
א .ביקורת ראשונה:
עם סיום העבודות יבצע המתכנן ,ביחד עם המפקח והקבלן "ביקורת ראשונה" של כל
העבודות .המתכנן יכין רישמת פגמים שימצאו בזמן הביקורת והקבלן יידרש לתקנה
לשביעות רצונו של המתכנן  /מפקח.
ב .בדיקה לאחר תיקון ליקויים (מסירה ראשונה):
עם סיום תיקון כל הפגמים מהמסירה הראשונה תתבצע ע"י הקבלן ובנוכחות המתכנן
והמפקח "בדיקה שניה של כל המערכת" .
07.0.21

שונות

לפני תחילת העבודה הקבלן יתאם עם הרשות המקומית את כל הדרישות

 - 11הספציפיות הקיימות באזור.
במידה ודרישה מסוימת תחייב תוספת עלות ,על הקבלן להודיע למפקח לפני
תחילת העבודה.
לא תתקבל דרישה לתשלום שלא דווח עליה לפני תחילת העבודה.
התחברויות מים וביוב של המבנה המדובר למתחם כלולות במחירי היחידה ולא תשולם כל תוספת בגינן.

המפרט הטכני המיוחד
07.1
07.1.01

עבודות תברואה
עבודות עפר

בכל מקום בו מופיעה חפירה היא כוללת גם חציבה .עבודות החציבה כלולות במחירי היחידה של החפירה
ולא ישולם עבורן בנפרד.
מחירי החפירה כוללים גם ביצוע עבודות הלוואי כגון יישור מוקדם ,ניסור אספלט ,הסרת
צמחיה ,הרחקת פסולת ועודפים ,מילוי חוזר של מיטב החומר החפיר עד להחזרת השטח לקדמותו.
החפירה בעזרת כלים מכניים מתאימים לעבודה או בעבודת ידיים ,תעשה לפי בחירתו של הקבלן ובאישור
המהנדס .לקבלן לא תשולם כל תוספות תיקונים ,הרחבות יישור וכו' הדרושים להשלמת החפירות גם את
תעשנה בידיים וכן לא תשולם תוספת עבור עבודת ידיים ,דיפון תימוך וכו' של הפרעות או סמיכות למבנים,
עמודי טלפון וחשמל ,קווי צינורות למיניהם וכו' .אישורי חפירה מכניים אינו פוטר את הקבלן מאחריות
מלאה לשלמותם של מתקנים על ותת קרקעיים.
במידת הצורך יפרק הקבלן מדרכות ו /או משטחי אספלט ו  /או "גרנוליט" ויחזיר את המצב לקדמותו
במהירות האפשרית ותוך תיאום עם המפקח .
כל האמור במפרט זה מתייחס לביצוע עבודות עפר ועבודות תת קרקעיות המהוות דירשיות מימימאליות
לביצוע העבודות.
יודגש כי כל העבודות התת קרקעיות יבוצעו בהתאמה לדוח הקרקע והנחיות יועץ הקרקע הרלוונטיות וכן
הנחיות מהנדס הבניין  /המתכנן והכל בהתאם לאופי העבודה והדרישות.
דגש לביצוע עבודות תת קרקעיות ביחס לבטיחות בעבודה בהתאם לכל דין.
07.1.02

מילוי מוחזר

המילוי עד גובה  20ס"מ מעל קודקוד הצינור וכן למרחק  20ס"מ משני צידי הצינור ומתחתיו יהיה
מהחומר המשמש לריפוד ( חול ,זיפזיף ,אלא אם צוין אחרת ) ויהודק היטב במהדק יד  1ק"ג ,באופן שווה
משני צידי הצינור ,תוך כדי הרטבת החומר .מעל לגובה  20ס"מ מעל קודקוד הצינור יהיה המילוי ממיטב
העפר החפור ,חופשי מאבנים
ומצמחים ויהודק גם הוא במהדק יד ,בשתי שכבות של  20ס"מ כל אחת ובאופן סימטרי משני צידי הצינור.
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מעל מפלס זה יהיה המילוי כמתואר בסעיף  11013במפרט הכללי .
למרות שחלקו של מילוי זה וחומר התושבת הינו חומר מובא ,יכלול מחיר הצנרת את מחיר המילוי הנ"ל
וכן את מחיר המילוי בגומחות שמתחת למחברי הצינורות.
07.1.03

צביעה

כל חלקי הציוד מברזל ,פח או פלדה שחורה ייצבעו בשתי שכבות צבע יסוד נגד חלודה ושתי שכבות צבע
סינטטי עליון .הגוון העליון יהיה אפור פלדה ,במידה ולא נאמר אחרת .לפני צביעת השכבה הראשונה
ייעשה ניקוי יסודי.
חלקים ללא חלודה יעברו ניקוי ע"י "טינר" או ממיס מתאים אחר .חלקים עם חלודה ינוקו ע"י מנקה כימי
מתאים שאותו יש לשטוף בסוף התהליך ,או ע"י מברשת פלדה מסתובבת עד שייעלמו סימני החלודה
לחלוטין .לפני בצוע תיקוני צינורות שחורים ינוקו כנ"ל וייצבע בשתי שכבות צבע יסוד בלבד .
לאחר ביצוע החיתוכים והריתוכים יש לחזור ולנקות היטב מקום החיתוך או הריתוך ואחר כך לצבוע.
צבע עליון יהיה לפי בחירת האדריכל.
כל קווי הצינורות ,האביזרים והחיזוקים ,למים קרים ,דלוחין ושופכין ומי גשם הגלויים לעין ,שאינם
מחומרים פלסטיים ייצבעו בשתי שכבות צבע מגן וכן  2שכבות צבע סופי ,כמפורט להלן.
מחיר הצביעה כלול במחיר הצנרת .
צינורות מגולוונים ייצבעו כדלקמן :
 שכבה מקשרת ( ווש -פריימר " ) .
 שתי שכבות צבע יסוד כדוגמת "אנטי – רוסט" או "אוניסיל . " ZN
 שתי שכבות צבע עליון "סופרלק" או לחילופין "פוליאור" או "המרייט" .
כל האמור לעיל מתייחס גם לגבי ספקים ,מתלים ,חיזוקים וכל חלקי ברזל הקשורים
בצנרת.

07.1.04

צינורות לאספקת מים לצריכה ולמערכות כיבוי אש בתוך הבניין :

צינורות למים חמים וקרים בקוטר "  21 / 1מ"מ:
א .צנרת עד קוטר  21מ"מ ועד בכלל תהיה עשויה מצינורות  S.P.בלחיצה  /מולטי גול.

 - 19ב .חיבורי הצנרת ,האביזרים ,יהיו מחברים מקוריים של היצרן .חיבורי הברגה ייאטמו באמצעות סרט
טפלון.
ג .אין לכסות בבטון ,טיח ,ריצוף את הצנרת לפני שבוצעו בדיקות המפעל המייצר צנרת ,לפני בדיקות
לחץ ולפני בדיקת המהנדס .ניתן לבטן קטעים של עד  10ס"מ (ללא אביזרים) עד הבדיקות הנ"ל
ולאחר הבדיקות מיד לכסות את כל הצנרת בבטון .יש לבצע "מופות חיוץ" בין מערכת מים בתוך
הבניין לבין צינור חיבור מים מהרשת העירונית.
צנרת מים ראשית:
א .בתוך הבניין צינורות מים בקוטר " 2עד " 1יהיו מצנרת פלדה כדוגמת תוצרת תוצרת "אברות" או
שוו"ע עם עטיפה תלת שכבתית  :שכבת יסוד אפוקסי ,שכבת הדבקה ושכבת הגנה מפוליאטילן.
כל העבודות בצנרת ,הרכבה ואביזרים יתאימו לתקנים  269,193,130,103ולהערות היצרן.

עמדות כיבוי האש
עמדת כיבוי אש תכלול  :ברז כיבוי אש " 2עם חיבורי "שטורץ" ,גלגלון עם מזנק ועם חיבורי "שטורץ"2 ,
זרנוקי כיבוי אש בקוטר " 2ובאורך  11מטר כל אחד ,מזנק רב שימושי בקוטר " 2עם חיבור "שטורץ" ",2
מטף כיבוי אבקה במשקל  6ק"ג.

07.1.05

מגופים ושסתומים – בתוך הבניין:

למים קרים וחמים יהיו עבור לחץ של  16אטמ' ומותאמים לטמפ' עד  90מעלות
צלזיוס .
קוטר המגוף כקוטר הצינור עליו מורכב אלא אם כן צוין אחרת .
קטרים " 3/1" , 1/2יהיו ברזי מעבר מלא תוצרת "יועם" או "שגיב" .
קוטר עד " 2כדורי מעבר מלא תוצרת "שגיב" .

שסתומים חד כווניים :
למים קרים וחמים  ,מים חמים לצריכה יהיו תוצרת "סוקלה" שוויץ מתאימים
ללחץ עבודה של  10אטמפ' ולטמפ' של עד  90מעלות צלזיוס.
 קטרים " – 1/2תוצרת " 11/2קים" דגם  2111 Sעם תושבת דיסקה וקפיץ מפלב"מברונזה עם חיבורי הברגה.
שסתום בטחון :
א .שסתומי ביטחון יותאמו לת"י . 405

 - 60ב.

שסתומי הביטחון יותקנו ביציאה מכל דוד חימום מים ויהיו מותאמים
ללחוץ עבודה של  10אטמ'  .הקפיצים יהיו מפלדת קפיץ בלתי מחלידה .
אופן החיבור בהתאם לקטרי הצנרת.

07.1.06

צנרת מים קרים מחוץ לבניין

הצנרת מחוץ לבניין תהיה :
בקוטר עד " 3כולל  -צינור פלדה  SCH – 10ללא תפר ,מגולוון  ,עטוף בשתי
שכבות סרט פוליאתילן עטיפה חרושתית כדוגמת תוצרת "אברות" ויונח ריפוד חול
בעובי  11ס"מ לפחות  .החיבור יהיה בהברגה לפי תקן  B.S.P.עם איטום
טפלון או בריתוך לפי החלטת המפקח.
צינור בקוטר " – 1כנ"ל אך צינור פלדה שחור לפי ת.י 130 .עם ציפוי מלט פנימי ועטיפת שרוול פלסטי
חיצוני חרושתי.

צנרת לכיבוי אש:
* צנרת עד קוטר " 2בכלל תהיה עשויה מצינורות מגולוונים ללא תפר מדרג סקדיול
 10עם עטיפת פלסטיק חרושתית עם חבורי הברגות .ההברגות תהיינה לפי תקן
 B.S.Pעם אטימות טפלון.
*

צנרת מקוטר " 3ומעלה תהיה צנרת מגולוונת עם מחברי "."QUICKCOUP

*

הקשתות וההסתעפויות תהיינה עשויות אביזרים מאותו חומר של הצינור .לא
יורשו כיפופים בצינורות.

מגופים מחוץ לבניין:
המגופים מחוץ לבניין יורכבו בתוך תאים מחוליות בטון טרומי ,בקוטר כמפורט בתוכנית .עומק התא
מינימום  10ס"מ מתחת לרום תחתית הצינור .כל המגופים יהיו אלכסוניים .ברזים " 2ומעלה יהיו כדוגמת
"רפאל " סידרה  1000אלא אם כן ציון אחרת בתוכניות .תחתית התא תהיה מרופדת בשכבת חצץ  11ס"מ,
המכסה יהיה בטון טרומי מתאים מסוג ב.ב .קוטר המגופים יהיה כקוטר הצינור עליו הם מורכבים אלא
אם כן צויין אחרת בתוכניות.

 - 61תא מגן למגופים :
תאי מגן למגופים בהתאם לתוכנית מחוליות בטון טרומיות תוצרת "מוזאיקה " או שווה איכות .מכסה
התא הוא מכסה ב.ב .תוצרת "מוזאיקה" בקוטר  10ס"מ מטיפוס בינוני ,עומק התא הוא עומק צינור מים
בתוספת  10ס"מ .אי לכך מתחת לצינור יושאר חלל  20ס"מ ,המאפשר ביקורת וטיפול אביזרים .גובה
המכסה הוא קרקע או גובה הריצוף או משטח האספלט המתוכננים .כל חלקי המתכת בשוחה ובמערכת
האביזרים ייצבעו בפרק  1106במפרט הכללי .

07.1.07

צנרת השופכין והדלוחין בתוך הבניין

מערכת הדלוחין הפנימית תהיה עשויה מ "גיברית".
הצינורות והספחים יהיו מאותה תוצרת .אין להשתמש בצנרת שונה מזו של הספח אלא באישור בכתב
מיצרן הספח.
חומר והתקנה בהתאם למפרט מכון התקנים מפמ"כ  319חלקים  1–2ועל פי הוראות היצרן.
העבודה תבוצע בהתאמה הדוקה להוראות היצרן ללא סטיות .
המחיר כולל את כל הספחים.
צינורות אופקיים יונחו בשיפוע כמצוין בתוכניות .אם לא צויין אחרת – בשיפוע .2 %
כל שינוי בקווי דלוחין יש להשתמש בזויות  11מעלות לרבות קטע נפרד באורך 2.1
פעמים הקוטר.

צינורות שופכין בבניין :
בכל הקומות ,כולל צינורות אוורור ,גלויים או סמויים יהיו מצנרת "גבריט" ( . )H.D.P.Eכל החיבורים,
מופות התפשטות ,אביזרים והתקנת צנרת יהיה לפי מפרט מת"י מפמ"כ  ,319והוראות היצרן.
כל צנרת ביוב מתחת לרצפת הבניין תהיה בתוך עטיפת בטון בעובי  10ס"מ מסביב.
צנרת דלוחין " 2או פחות יהיו מ"גיברית" .מחיר צינורות דלוחין ,ביוב ותיעול יכללו גם את כל מיני אביזרי
הביקורת הדרושים.
מחיר צנרת תת-קרקעית יכללו גם את עבודות החפירה ,מילוי הידוק ועטיפת חול הדרושים להתקנתם.
בצנרת ביוב אנכית יותקנו עיני ביקורת כל  3מטר בכל גובה הבניין.
כמו כן יש להתקין עין ביקורת בצנרת בכל המקומות שמתוכנן שינוי כיוון זרימה.
לתשומת לב הקבלן  :במערכת הביוב  -כל המכסים של קופסאות ביקורת ,מחסומי תופי ,מחסומי רצפה
וכד' יהיו מפליז.

07.1.08

צינורות אוויר :

 - 62אם לא צויין אחרת אוויר בקוטר " 1ומעלה יהיו מ  H.D.P.E -מאותו סוג
של הקולטן ( בחלק החשוף לשמש הצינור יהיה עמיד . ) UV
קביעת הצינורות תעשה כמפורט לעיל לגבי צינורות שופכין .
07.1.09

צינורות ביוב חיצוניים :

צינורות ביוב חיצוניים – יהיו מפי.וי.סי קשיח לפי ת"י " SN-8 881עבה דופן" עם חיבורים אטומים בצורת
שקע-תקע וגומייה .במרתף – הצינורות יהיו מ.H.D.P.E -
סימון התוואי של קווי -הביוב וכן עומקם ושיפועיהם יסומנו במקום העבודה בהתאם לתכניות לדרישות
והנחיות המפקח.
עבודות עפר הקשורות בהנחת צינורות ביוב נכללות במחיר צינור הביוב.
יש לבצע מצע חול בעובי  20ס"מ מתחת לצינורות הביוב וכיסוי חול בצידיהם ומעליהם  ,באופן שהצינור
יהיה עטוף מסביב עד לגובה  20ס"מ מעל קו העליון .החול יהיה חול נקי מתאים ,המובא מבחוץ .העטיפה
תבוצע בשכבות שעוביין אינו עולה על  11ס"מ  ,מהודקת היטב תוך הרבצה במים כל  30ס"מ  .תעשה
הידוק מכני יסודי עד למחצית גובה הצינור.
תעלות לצינורות יחפרו ברוחב מינימלי להנחה נוחה של הצנרת.
הקבלן ידאג לסימון ודיפון התעלות ,באופן מתאים ויישא בכל נזק שייגרם לאדם או לציוד בגין סימון
ודיפון לא מספיקים.

כל המדידות והסימנים כולל גבהים יבוצעו ע"י מדד מוסמך של הקבלן ולא תשולם שום תוספת
בגין ביצוע המדידות ו/או הסימונים .הקבלן יספק על חשבונו את כל המכשירים וחומרי העזר
לביצוע המדידות כנדרש.

צנרת תת קרקעית:
על כל צנרת העוברת מתחת לאלמנטים קונסטרוקטיביים ובקרקע יש לקבל את אישור
מהנדס הקונסטרוקציה בכתב בהתאמה להנחיות יועץ הקרקע בטרם ביצוע העבודות את
תוואי מעבר הצנרת כפי שמופיע בתכנית האינסטלציה
במידה ונדרש יצירת תושבת ("ווטה") לצנרת התת קרעית היצמד  -בהתאם להנחיות
מהנדס הקונסטרוקציה לכל פרטי החיבור ,הזיון וכיוצ"ב יינתנו על ידי מהנדס
הקונסטרוקציה ויהיו כלולים במחיר ביצוע העבודות.

 - 63באין דרישה אחרת קונסטרוקטיבית:
א .צנורות המונחים בקרקע יוגנו בעטיפת בטון מזויין ב 200 -בעובי מינימלי של  12ס"מ מכל
צידי הצנור.
ב .פלדת הזיון תורכב מ 1 -מוטות בקוטר  12מ"מ לאורך הצנור וחישוקים בקוטר  6מ"מ כל
 20ס"מ.
ג .עטיפת הצנורות בבטון המזויין תבוצע כמפורט גם אם לא סומנה בתכניות.

07.1.10

ניקוז גגות :
-

ניקוז הגגות בנגר עילי  /תת קרקעי בתאום עם תוכניות הפיתוח של הרשות

המקומית ויועץ פיתוח השטח.
יודגש כי יש לתאם את תכנית הניקוז עם הגורמים הרלוונטיים ובכלל זאת  :יועץ הקרקע ,יועץ הפיתוח,
יועץ האיטום ודרישות הרשות המקומית.
קולטני מי גשם יעשו ע"י צינור פלדה.
מאספי מי גשם יהיו מתוצרת "הרמר"" ,דלמר".
הקולט יכלול גם מכסה חוסם לכלוך (  , ) P.V.C.צווארון ביטומני להתחברות
מושלמת ליריעות הגג  ,יציאה לצינור ניקוז לפי תקן DIN – 19199
פרט הקולט עם הצנרת יהיה שאפשר יהיה לנקות את הקולט דרך קופסת ביקורת
עם מכסה פליז מרובע בדופן מעקה הגג .
מחיר קולטי הגשם ו/או קופסאות הביקורת ו/או מחסומי הרצפה המשמשים את מערכת ניקוז מי הגשם
או ניקוזי המרפסות יכללו במחיר הצנרת ולא תשולם כל תוספת עבור הפריטים הנ"ל.

בכל מקום שצינור מי גשם מתנקז לגג נמוך יותר או לאזור שאין בו נגר תת

קרקעי  ,תותקן אגנית טרומית מתחת למוצא המרכז  .האגנית תהיה באורך  1.1מ',
או שתורכב משני חלקים באורך כולל  1.1מ' .
צנרת מי גשם תבוצע לפי תכנון בתוך הקירות מצנרת פלדה מגולוונת או מיציקת ברזל .כל החיבורים
ואביזרים יבוצעו לפי תקן ישראלי .קולט מי הגשם ימוקם סמוך ככל האפשר לגשמה אליה הוא מתחבר.
קוטר הגשמה וקוטר מוצא קולט מי גשם לא יהיו קטנים מ.1" -
יש להתקין עין ביקורת במקומות שמתוכנן שינוי כיוון זרימה.
בכל צנרת מי גשם יותקנו עיני ביקורת לבדיקה וניקוי.
תאי בקרה לניקוז יבוצעו כמפורט בסעיף תאי ביקורת לביוב .
יודגש כי בשום מקרה אין לנקז נגר עילי באופן של יצירת שיפועי קרקע לשוחות הניקוז המיועדות לניקוז
אלמנטים אחרים בהתאם לתכניות.
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באלמנטים לניקוז מתכניות האינסטלציה הסניטארית .
07.1.11

כללי

התקנת הצנרת תיעשה בתוואי כנדרש בתוכניות .תינתן תשומת לב להתקנת הצנרת בקווים ישרים
המקבילים לקירות ,כמו כן לא מסומנים כל האביזרים ועל הקבלן לספק ולהתקין את כל האביזרים
הדרושים (שלות ,מופות התפשטות וכד')  .חיבורי הצנרת לציוד יהיו בהתאם להנחיות היצרנים ובאישור
המהנדס.
בקו הצינור מים ליד כל אביזר שאינו כולל אוגנים אינטגרליים (כגון מגוף) ועל יד כל נקודת התחברות
לציוד ,יותקן מקשר המאפשר פירוק הציוד את הצנרת.
07.1.12

בדיקת מכון התקנים:

הקבלן יזמין את מכון התקנים לבדיקת המערכות ולהוצאת אישורים מתאימים.
הבדיקות ייערכו בשלבים הבאים :


עם סיום הצנרת התת-קרקעית מתחת לרצפה ולפני כיסוייה.



נוכחות ובדיקה בעת עריכת בדיקת לחץ לצנרת המים ובדיקות עומס מים לצנרת הביוב.



בדיקת צינורות מים ,ביוב ומי גשם ושוחותיהם בחצר – לפני כיסוי החפירות.



בדיקת צנרת כללית.



יש לבצע בדיקות ריתוך בצנרת גבריט ע"י חברה מוסמכת ולהעביר את הדוחות למנהל הפרוייקט
או מפקח.

07.1.13

בדיקת לחץ :

כל קווי המים והביוב ייבדקו לפי דרישות המפקח ובהתאם להוראות המפרט
הכללי למתקני תברואה סעיף  01006והל"ת .
במסגרת הבדיקות והוויסותים יעשה הקבלן את הפעולות הבאות :
א.

צנרת אספקת מים חמים וקרים תיבדק בלחץ הידראולי הגדול פי  1.1מלחץ העבודה אבל
לא פחות מאשר  10אטמ'  .הלחץ לא יירד במשך  21שעות  .על הקבלן לתקן ו/או להחליף
אביזרים שאינם עומדים בלחץ זה  .את הבדיקה יש לבצע לפני בידוד הצנרת או כיסויים
בכל חומר שהוא.
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בדיקת קווי נקזים תת קרקעיים תעשה ע"י אטימת הקצוות ומילוי הקווים במים .
הקווים יעמדו בבדיקה אם מפלס המים אינו יורד במשך  21שעות.

בדיקת קווי ביוב – הקצוות של קוו הצינורות בתוך תאי הבקרה ייאטמו בכל קטע בין

ג.

התאים בנפרד ,ע"י פקקים .בתוך הפקקים יותקנו צינורות  0עומד ( שפורפרות
פיאזומטריות ) בגבהים מתאימים ,ובכל מקרה בגובה של  1.20מטר לפחות מעל רום
קודקוד הצינור בנקודה הגבוהה ביותר בקווי הצינורות .הצינורות ,לרבות צינורות העומד,
ימולאו מים .קוו הצינורות יעמוד בבדיקת האטימות אם מפלס המים בצינורות העומד לא
יורד במשך  12שעות לפחות .בכל קטע בין תאי הבקרה תיבדק התנוחה הצינור והמעבר
החופשי בו ,באמצעות קרן אור ( פנס וראי ).
ד.

כל תא בקרה ימולא במים עד גובה המכסה ,לאחר סתימת הכניסות וסתימת היציאה בתא
הבקרה הסמוך שלאחריו.
תא בקרה עומד בבדיקת האטימות אם לא מופיעים סימני דליפה במשך  12שעות לפחות.

ה.

המהנדס רשאי לדרוש מן הקבלן לבצע בדיקת וויסותים נוספים ללא תשלום
נוסף אם נראה לו שהדבר דרוש להבאת המתקן למצב פעולה תקין.

ו.

הקבלן יזמין את מכון התקנים לביקורת הביצוע והחומרים ,לפי השלבים
שנקבעו ע"י מכון התקנים.

07.1.14

תאי ביקורת (שוחות) לביוב :

תאי ביקורת לביוב יהיו תוצרת "חופית" או שו"ע מאושר או שוחות בטון כולל תקרות ומכסים מבטון
תוצרת "וולפמן" או שו"ע מאושר.
העבודה כוללת גם את :
הרחבת החפירה בהתאם לדרוש.
מצע חול בעובי  11ס"מ .
מכסה מדרכה  8טון או  10טון ( לפי המפורט בתוכניות ) ותקרה
המתאימה לכך  .קוטר המכסה יתאים ל – ת"י . 1201
יש למרוח בגריז שולי המכסה והתושבת שלו בתקרת התא.
התאמת גובה מכסה השוחה לגובה הפיתוח.
עבור מכסה  10טון ישולם בנפרד בתוספת למחיר התא והוא כולל תקרה מתאימה לעומס
הכביש.
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 07.1.15קבועות תברואתיות ואביזריהן :
07.1.15.1

כל הכלים הסניטרים והסוללות שיסופקו ע"י הקבלן יהיו בהתאם לפרק המוקדמות
למפרטים המיוחדים וישאו תו תקן ישראלי
הקבועות שיורכבו בבניין יוגנו
ויישמרו בזמן הבניה ,ובסיום העבודה יימסרו במצב תקין.
כל הארמטורות תהיינה מסגסוגת נחושת ,מצופות ניקל כרום .כל הידיות
תהיינה מחומר פלסטיק או ממתכת לפי בחירת האדריכל.

 07.1.15.2קבועות :
קופסאות ביקורת/מחסומי רצפה ":1
קופסאות ביקורת/מחסומי רצפה " 1מ H.D.P.E. -יותקנו בתוך יציקת רצפה לפי התוכנית.
הקבלן יתקין שרוול  H.D.P.E.עד הרצפה .המכסה יהיה מתוברג מפליז בגוון שיקבע ויונח
בתוך מסגרת פליז מרובעת כנ"ל.
מחסומי רצפה יהיו מאותו חומר של צנרת הדלוחין והשופכין המשרתת אותם.

הכנה למוני מים :
על הקבלן לבצע את מערכת קריאת מוני מים ממוחשבת ,הכוללת את צנרת  2" P.V.Cעם
חוט משיכה .פלט חשמלי בכניסה לבניין ,לוח בקרה בחדר משאבות ושקע חשמלי  16Aעבור
המערכת הנ"ל.
את כל העבודות ,יש לבצע לפי הנחיות של חברות המובילות בתחום כדוגמת "ארד דליה" או
שו"ע.
הכנה למונה מים ראשי תעשה לפי הנחיות הרשות המקומית .בכל מקרה קטע הצינור הישר
לפני ואחרי יהיה באורך מינימלי של  10פעמים קוטר הצינור הקבלן יתאם ללא
תוספת תשלום את פרטי החיבור עם הרשות המקומית ויפעל ע"פ הנחיותיהם לרבות קריאה
ממוחשבת (הכוללת שרוולים מתאימים ,והתקנת מערכת קריאה ממוחשבת תוצרת "ארד
דליה" או שו"ע מאושר לכל המונים בבניין כולל מונה ראשי).

מערכת מדידת מים ראשית:
הקבלן יצבע מד מים ראשי במקום המסומן בתוכנית השטח.
מד מים משולב בקוטר "¾  1" Xתוצרת "ארד דליה" או שוו"ע מאושר ע"י העירייה.
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ולפי דרישות הרשות המקומית.
07.1.17

חיטוי מערכת אספקת מים הראויים לשתייה:
עם סיום והפעלת המערכת לאספקת מי שתיה ,על הקבלן לבצע חיטוי
המערכת כדלקמן :
א .המערכת או חלק ממנה (כולל מאגר מי שתייה) תמולא תמיסה המכילה  10חלקים
למיליון כלורין פעיל למשך  6שעות לפני הדחתה והכנסתה לשימוש.
ב .לאחר פעילות החיטוי הנ"ל יש לשטוף היטב את המערכת על כל מרכיביה.

07.1.18

צנרת ניקוז מזגנים:
צנרת לניקוז מזגנים תהיה צנרת גבריט ) (H.D.P.Eבקוטר "½ עד " 2לפי תכנית אינסטלציה
ו"תרד" בנפרד מקולטני הביוב אל מפלס החוץ .ב 2-הקומות העליונות חלק מהמזגנים ינוקז
אל תוך מערכת הביוב.

07.1.19

מערכת אספקת גז
מערכת אספקת גז לבנין ,תתבצע ממיכל גז תת קרקעי ,שיסופק ע"י חב' גז .כל העבודות
במערכת הנ"ל יש לבצע לפי תקנים ישראלים למערכות גז ולפי הנחיות חברה המספקת גז
לפרוייקט ובתאום איתה.

07.1.20

התחברויות לרשויות.

ההתחברויות חייבות לכלול המפורט להלן:
 .1תיאום מוקדם עם נציגי הרשויות.
 .2קבלת אישורי ניתוק/חיבור בכתב מהמפקח.
 .3הכנת כל החומרים הדרושים לביצוע החיבור על מנת לקצר את זמן הניתוק.
 .1העבודה כוללת את כל ההתחברויות הדרושות:
I

מערכת ביוב כולל מפלים ,התחברות לצינור ביוב וכיוצ"ב.

 IIמערכת מים כולל חיבור צינור עירוני קיים לצינור חדש
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 .1לא תשולם כל תוספת מחיר עבור ביצוע העבודה הנ"ל.

אופני מדידה
כללי
 .1אופני המדידה ותכולת המחירים כפי שהם מופיעים בפרק זה מתייחסים לכל סעיפי העבודה
הכלולים בתכניות ובמפרטים המיוחדים המשלימים זה את זה.
 .2העבודה תתבצע במחיר סופי וללא שינוי מכל סיבה כלשהיא
 .3תיאורי היחידות בסעיפים השונים בפרק זה ובתכניות הינם תמציתיים בלבד .רואים את תכולת
המחירים ככוללים את מלוא התמורה עבור ביצוע העבודה ,אספקת החומרים ,חומרי עזר וכל
הדרוש לביצוע מושלם .מתן פירוט חומרי עזר ו/או עבודות עזר הנתון בפרק זה ו/או בהתאם לכל
דרישה  ,תקן ,תקנה וכל דין
 .1למען הסר ספק המחירים כוללים בין השאר  :כל סוגי הצנרת שופכין ודלוחין ,ביוב מים ותיעול
כל הפיטינגים ,רקורדים ,אביזרים ,הסתעפויות מופות התפשטות ,שלוט לתליה ,בידוד עיגונים
אוגנים ,צבע מגן ו/או עטיפה אספלטית חרושתית כנדרש.
כלים סניטריים יכללו  :אספקה והתקנה ,אביזרים ,אביזרי חיבור ,צנרת ביוב ו/או שופכין ודלוחין,
ארמטורות ,סיפונים ,באסלות מושב פלסטי ומיכל הדחה וכל הנדרש לאספקה והתקנה של הכלי
הסניטרי.
תיאומים עם רשויות למעבר צנרת כל שהיא יעשו ע"י הקבלן כולל תשלומי אגרות.
מודגש שהקבלן מצהיר בזאת כי בדק את התוכניות והמפרטים ולא מצא שום פרט חסר לקבלן מתקן
מושלם במחיר פאושלי .לא תתקבל שום תביעת הקבלן לתוספת מחיר עבור המערכת  ,פרטים
ואלמנטים חסרים .חתימת הקבלן על מסמך/חוזה זה פירושה שבדק את התוכניות ולקח בחשבון
פריטים שלא סומנו ולא תתקבל תביעה נוספת.

פירוט
 .1לא תשולם כל תוספת עבור חומר ועבודה שטיבם עולה על המינימום הנדרש.
 .2לא תשולם כל תוספת בגין הקטנה או הגדלת כמויות מהמתוכנן
 .3הנחת צנרת מים ,ניקוז וביוב חוץ וכן הנחת שוחות הביקורת כוללים חפירה ו/או חציבה.
 .1בכל מוצר שווה איכות אשר יוגש לאישור תיבדק התאמה טכנית והתאמה כספית.
 .1מחיר עבודות נוספות ,שאינן כלולות בתכניות ייקבע כמפורט להלן בכל מקרה המחיר
יקבע לפני ביצוע העבודה .אם לא נקבע רשאי המפקח לקבוע המחיר לפי החלטתו
הבלעדית.

עלות עבודות נוספות ייקבע לפי הסדר המפורט להלן:
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א .מחירי מחירון דקל בהנחה של 20%
ב .ניתוח מחירים מפורט שיכין הקבלן ויאושר על ידי המפקח
 .6על מנת להסיר כל ספק מחירי הצנרת כוללים:


כל הספחים אלא אם פורטו בסעיף נפרד בכתב הכמויות.



כל אמצעי החיבור כגון בנדים ,אוגנים" ,רקורדים" ,מופות ,מחברי "קוויק-אפ"
וכדומה וכל אמצעי הקביעה ,התמיכה וחומרי העזר.



תיקוני בידוד ,צבע ,איטום וכו' לצינורות שנפגעו.



חפירה וחציבה בקירות ,ברצפה ,מתחת לרצפה ובקרקע.



הכנת שרוולים או קידוח(יהלום) באלמנטים טרומיים שסופקו לאתר.



כל שרוולי המעבר מבוצעים בקידוח.



עטיפת פלסטיק חרושתית לצנרת מגולוונת סמויה.



אטימת מעברים דרך אזורי אש.



צביעת צנרת ואביזרים.



עטיפת בטון לצנרת במילוי.



עטיפת בטון לצנרת חיצונית.



התחברות למערכת ביוב במתחם.



התחברות למערכת מים במתחם.

מחיר קולטי הגשם ו/או קופסאות הביקורת ו/או מחסומי הרצפה המשמשים את מערכת
ניקוז מי הגשם.

פרק  – 8מתקני חשמל

 .1כללי:
.1.1

העבודה תבוצע תוך תיאום עם יתר הקבלנים והמתכננים הקשורים עם העבודות במקום,
ובהתאם ל :-תכניות ,המפרט המיוחד ,התקן הישראלי (רשמי או רגיל) ,מפרטי מכון התקנים
הישראלי ,חוק החשמל והתקנות הקשורות בו ,תקנות ע"פ חוק התכנון והבנייה ,הוראות :חברת
החשמל ,בזק ,חברת הטלוויזיה בכבלים ,והמפקח ,וכן  -ע"פ "מפרט כללי לעבודות חשמל",
בהוצאתו האחרונה ע"י משהב"ט (להלן " -המפרט הכללי").

.1.2

סתירות  -מפרט טכני זה נועד לצורך הבהרות ,הדגשות ,הרחבות ו/או שינויים במפרט בנין" -
יקבע מפרט טכני זה.

 - 10.1.3

תאומים  -הקבלן יתאם עבודותיו עם הרשויות השונות ,המפקח ,המזמין ,והקבלנים האחרים
הפועלים בשטח.

.1.1

רשיון  -ביצוע העבודה יעשה ע"י העבודות תבוצענה אך ורק על ידי קבלן חשמל מורשה ,בעל
רשיון תקף המתאים לסוג ולהיקף העבודה הנידונה ,וכן ,להיות בעל סיווג מתאים מטעם רשם
הקבלנים בענפים-160 :א וגם -210א ,ובעל המלצות מספיקות המעידות על כך שבצע עבודות
דומות ובהיקפים דומים ,לשביעות רצון המזמין ומתכנן המתקן .במידה והקבלן ירצה להעסיק
בבצוע העבודה קבלן משנה ,יהיה עליו לקבל מראש ובכתב הסכמת המפקח להעסקת קבלן
המשנה ,לפני תחילת ביצוע כל עבודה או מלאכה ,לרבות חפירות ,הנחת צנרת ויציקות .קבלן
המשנה יהיה חייב לעמוד בכל התנאים המפורטים לעיל .המפקח לא יהיה חייב לנמק החלטתו
בנדון.

.1.1

תוך  30יום מתאריך מתן פקודת התחלת העבודה ,הקבלן ימציא ויתקין ,בתיאום עם המפקח
ובמקום שיקבע על ידו ,דוגמאות מושלמות של הציוד והעבודות אותן הוא מתכוון להתקין ולבצע
במסגרת העבודה ,לרבות :תכניות בצוע של לוחות חשמל ערוכות ע"י יצרן לוחות מאושר ,תכניות
של מערכות שונות ,עמודי תאורה וזרועות ,גופי תאורה ,אביזרים ומתקנים ,יסודות ואלמנטים
שונים אחרים.

.1.6

במידה והקבלן יחפוץ להתקין מערכת ו/או אביזר ו/או פריט (להלן – "פריט") השונה מאלה
הנדרשים ע"פ מפרט טכני זה ו/או ע"פ כתב הכמויות (להלן – "הפריט המקורי") ,יהיה על הקבלן
לספק לאותו מקום ,ביחד עם הדוגמאות שימציא ,גם את הפריט המקורי לרבות קטלוגים לשם
השוואתם וכמו כן ,ימציא הקבלן את כל אמצעי הבדיקה ומדידה הדרושים ,ע"פ דרישת המפקח
וכן ,את כל ההוכחות הדרושות להוכחת בקשתו להחלפת כל פריט מקורי ,לרבות חישובים
פוטומטריים .המזמין ,רשאי לפסול כל דוגמה ולדרוש ביצוע דוגמאות נוספות ו/או בדיקת כל
פריט ו/או מלאכה ע"י גורם מוסמך ו/או מעבדת בדיקה רשמית ומתאימה ,בארץ או בחו"ל,
שתקבע ע"י המפקח או המתכנן ,והקבלן מתחייב להגיש ,ללא קבלת תמורה ,את כל העזרה
בטיפול ,חומרים ,ועבודה .הקבלן ישא גם בכל ההוצאות הכרוכות בבדיקות המעבדה ,בביקורות
החוזרות של הציוד ובעלות הבדיקות הפוטומטריות ואישורן .הפריט החליפי יאושר לאספקה
ו/או התקנה אך ורק אם המעבדה האמורה תאשר שהוא זהה או עדיף ,בכל הפרמטרים כאחד,
לפריט הנדרש בחוזה ,כמפורט להלן.
מובהר ומוסכם ,לא תאושר כל חריגה בלוח הזמנים לביצוע עקב הבדיקות האמורות.

.1.1

במידה ויאושר פריט חליפי כאמור ,המחיר שישולם לקבלן בגינו יקבע ע"פ היחס שבין מחיר
המחירון "ברוטו" של הפריט החליפי לבין מחיר המחירון "ברוטו" של הפריט המקורי ,מוכפל
במחיר החוזה שלו ע"פ כתב הכמויות .מובהר ומוסכם ,כי בשום מקרה לא ישולם לקבלן ,בגין
הפריט החליפי ,יותר ממחיר החוזה של הפריט המקורי.

.1.8

המושג 'ש"ת' (שווה תכונות) או "ש"ע" (שווה ערך) פירושו  -שווה בכל התכונות כאחת:
החשמליות ,והמכניות והאופטיות ,והצורניות ,ובסוג החומרים הם הוא עשוי ומורכב ,ובצבעו,
ובאטימותו ,ובעמידותו בתנאי אקלים ובאורך חייו ,ובניסיון המצטבר עמו וכיוצ"ב.
הפוסק היחיד בעניין זה יהיה מתכנן המתקן.

.1.9

בקורת  -כל העבודות וחומרים אותם ספק ו/או בצע הקבלן יעברו בקורת באמצעות "מהנדס
בודק" שיאושר מראש ע"י המזמין .הטיפול בהעברת הביקורות ,כאמור ,ואישור תקינות
המתקנים ללא הסתייגויות מצד הבודקים ,יעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו ,וכל תיקון ו/או שנוי
שיידרש ע"י אחת הרשויות הנ"ל ,לשם קבלת המתקן ללא הסתייגויות  -יעשה ע"י הקבלן מיד,
ועל חשבונו( .התשלום בגין ביקורת חברת החשמל ישולם ישירות לחח"י ע"י המזמין).

.1.10

קבלת המתקן  -בגמר העבודה ,תערכנה  2ביקורות לקבלת העבודה ,כדלקמן:
ביקורת ראשונה  -לאחר שהקבלן ערך בעצמו בקורת התאמה לתכניות ,ולפני חיבור
א.
החשמל.
ביקורת סופית  -לאחר אישור ללא הסתייגויות של "מהנדס בודק" וחיבור החשמל למתקן
ב.
ולאחר שהקבלן ערך בעצמו ביקורת הפעלה ויסות המערכות ,הצהיר והוכיח כי תיקן כל
ההערות וההסתייגויות שנרשמו ע"י כל הרשויות הנ"ל והמתקנים אושרו ללא הסתייגויות
ע"י כל הרשויות הנ"ל.
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בגמר העבודות ,לאחר שהמתקן עבר ביקורת כאמור ללא הסתייגויות ,ולאחר שערך בעצמו
ביקורת התאמה ,הפעלה וויסות הציוד והמציא למפקח  3מערכות של תכניות עדות (AS
) ,MADEובמדיה מגנטית ע"ג דיסק בתוכנת  ,CADשתאושר ע"י המפקח .התכניות יכללו בין
השאר :פרטי תוואי צנרת וכבלים ,סימון ציוד ואביזרים ,מספרי מעגלים ,תכניות ביצוע של
לוחות חשמל ,מערכות שונות ,יעוד ציוד ,הסברים ,הוראות הפעלה וכד' .לאחר אישור תכניות
העדות ע"י המפקח ,יזמן הקבלן את נציגי המזמין ,המפקח והמתכנן ,לשם עריכת ביקורת על
טיב העבודה והתאמתה לדרישות.

.1.12

אחריות הקבלן לטיב הציוד שספק ,עבודותיו וכל מערכות החשמל תהיה לתקופה של  21חודשים
מיום קבלת המתקן ללא הסתייגויות ע"י המזמין (או בהתאם לתעודת האחריות של ספקי הציוד
והמתקנים השונים  -המאוחר מבין השניים) .בתקופת האחריות יתקן הקבלן ,על חשבונו ,כל
תקלה שתארע במתקן ,כתוצאה מחומרים ו/או ציוד ו/או עבודה לקויים ,תוך  21שעות ממועד
מסירת ההודעה על התקלה .האחריות לגופי תאורת חוץ תהיה לתקופה של  8שנים לפחות מיום
קבלת המתקן ללא הסתייגויות ע"י המזמין ,לרבות הצבע החיצוני .אחריות זו תגובה במכתב
התחייבות מאת ספק גופי התאורה.

 .2תוספות ,שנויים והבהרות ל"מפרט הכללי":
.2.1

לוחות חשמל:
.2.1.1לוחות החשמל יבוצעו במפעל העומד בתקן ישראלי מס'  2002והתקן הבינלאומי ISO 9002
ובעל תעודת אישור הסמכה ליצור לוחות מיתוג ובקרה ע"פ ת"י  1119חלק  1מטעם מכון
התקנים הישראלי.
.2.1.2לוח החשמל יהיה עשוי ע"פ המפורט בכתב הכמויות ו/או התכניות ,ויכלול ,בין היתר :פסי
צבירה מנחושת עבור פאזות ,אפס והארקה; מסילות; חיזוקים; תעלות חיווט; פנלים
מתפרקים המחוזקים באמצעות תפסניות קפיציות; נרתיק לתכניות ובו  3מערכות של
תכניות ביצוע ומקום שמור בשיעור  30%מכמות הציוד המותקן .סוגי הציוד והאביזרים
שיותקנו בלוח יהיו זהים לאלה המותקנים בלוח הראשי במבנה.
.2.1.3לוח פח יהיה עשוי מפח מגולוון בטבילה בעובי  2מ"מ לפחות ,צבוע בתנור בשיטה
אלקטרוסטטית בעובי  80µלפחות.
.2.1.1לכל אביזר בחזית הלוח ובתוכו ,יותקן שלט נפרד עשוי מבקליט-סנדוויץ ,ומחוזק ללוח
באמצעות  2ברגים מצופי קדמיום.
.2.1.1חיווט הלוח יעשה באמצעות מוליכים בעלי בדוד תקני ,בצורה מקצועית ונאה ,כולל סימונים
לכל גיד ושרוולי "סנטוליט" לכל מעגל.
.2.1.6המהדקים יהיו "מהדקי-מסילה" עם סימונים מקוריים.
.2.1.1חיזוק הלוח למקומו יעשה באמצעות ברגים בלבד.

.2.2

חפירת תעלות
.2.2.1לפני החפירה יש לוודא שאין כל אלמנט אשר יפגע ע"י החפירה .הבדיקה תעשה ע"י הקבלן
באמצעות כלים ומכשירים מתאימים.
.2.2.2יש לסלק כל אלמנט אשר מפריע לחפירת התעלה ולקבל אישור לתוואי החפירה .אישור
המפקח לתוואי החפירה אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לכל נזק אשר יגרם עקב
החפירה.
.2.2.3עומק החפירה יהיה לפחות  90ס"מ מתחת לפני השטח הסופיים בשטחי גנים ומדרכות

 - 12ובעומק של  100ס"מ לפחות במעברי כביש .רוחב התעלות  10 -עד  60ס"מ ,אלא אם צוין
אחרת בתוכניות.
.2.2.1בחפירה תהיינה  2שכבות של ריפוד חול לרוחב כל התעלה .שכבה ראשונה בעובי של  10מ"מ
מתחתית התעלה ,שכבה שניה (לאחר הנחת הצינורות הנמדדים בנפרד) בעובי שכזה שגמר
פני הריפוד יהיו  11ס"מ מעל חלק עליון של הצינור.
.2.2.1כיסוי התעלה יבוצע בשכבות של אדמה ללא סיגים ולכלוך ו/או מצעים ,עם הידוק כל שכבה
של  20ס"מ וסרט סימון מפלסטיק בעומק של  30-10ס"מ מפני השטח.
 .2.2.6כל עבודות חפירה בכביש ו/או במדרכה ושיקום הכביש ו/או המדרכה יבוצעו לפי פרק  11של
המפרט הכללי הבין משרדי.
.2.2.1בכל מקום בקרבת שירותים אחרים  -יש לבצע את החפירה בעבודת ידיים.
 .2.2.8בכל מקום אשר בגלל החפירה נפגעה אבן שפה כל שהיא  -יש להחליפה באבן שפה זהה
חדשה על חשבון הקבלן.
 .2.2.9יש לסלק את כל שאריות העבודה מהאתר ולהשיב את פני השטח לקדמותם.
 .2.2.10אין לכסות את התעלות ,מעל שכבת החול ,לפני בדיקת המפקח.

.2.3

שוחות מעבר והסתעפות
.2.3.1שוחות מעבר והסתעפות ,תהינה עשויות מגלילי בטון טרומי ,בקוטר של  60ס"מ ,אם לא
נדרש אחרת במפורש .השוחות תהייה בעומק מינימלי של  110ס"מ ותונחנה על גבי מצע
חצץ בעובי  20ס"מ ,ותכלולנה גם מסגרות עגולות או ריבועיות (בהתאם למקום התקנתם)
עשויות מיציקת פלדה ומתאימות למעמס הצפוי במקום התקנתם ,וכן – מכסים יצוקים
מפלדה הכוללים שילוט מוטבע הכולל כתובת" :תאורה" וכן סמל ושם המזמין.
.2.3.2בכל מקום שהמזמין תחליט להשתמש בקווי צנרת קיימים ושוחות מעבר קיימות ,על הקבלן
יהיה לנקז המים מהשוחות ,לנקותן ,לנקות הצינורות לכל אורכם ורק לאחר מכן להשחיל
הכבלים בצינורות .בגין ביצוע הנ"ל לא יקבל הקבלן כל תוספת שהיא.

.2.4

מובילים  /צינורות:
 .2.1.1כל מתקן הפנים יבוצע בצורה סמויה בקירות (תה"ט) ובצורה גלויה מתחת לתקרות (עה"ט) .
.2.1.2מובילים המותקנים מעל תקרות כפולות ו/או קירות כפולים יהיו מסוג "פנ" ,בקוטר
מינימלי של  20מ"מ ,בצבעים שונים עבור מערכות שונות ,כדלקמן :חשמל  -ירוק; טלפון -
כחול; טלוויזיה  -חום; גלוי עשן  -אדום; אזעקה  -צהוב; מחשב  -תכלת; כריזה  -סגול.
.2.1.3קוטרם המינימלי של מובילים המותקנים על ו/או מתחת הטיח במתקני פנים יהיה  20מ"מ.
המובילים יחוזקו לתקרת הבטון באמצעות חבקים (שלות) מתכתיים ו/או סרטי חביקה
בלבד.
.2.1.1חיתוך תעלות כבלי חשמל ותקשורת יעשה באמצעות משור חשמלי בזויות מתאימות
("גרונג") .קצות התעלות יסגרו במסתמים סטנדרטיים תעשייתיים.
.2.1.1הצנרת תותקן בתוואי הקצר ביותר האפשרי.

 - 13.2.1.6צינורות העוברים דרך תפר יותקנו בתוך "שרוולים" פלסטיים שרשוריים בקוטר המאפשר
מעבר חלק של הצינורות הנ"ל .אורך השרוולים יהיה  30ס"מ משני צידי התפר.
.2.1.1אין להשחיל חוטים במובילים אלא לאחר הטיח והשלמת כל המובילים והקופסאות!

.2.5

קופסאות הסתעפות ומעבר:
.2.1.1קופסאות המותקנות עה"ט תהיינה מחומר "כבה מעצמו" (חסין אש) ,מוגנות מים (IP55
לפחות) ,מרובעות עם מכסים שיחוזקו לקופסאות באמצעות  1ברגים.
.2.1.2אין לקדוח/לחתוך פתחים נוספים בקופסאות סטנדרטיות ,בתוספת לפתחים פציחים
קיימים.
.2.1.3לקופסאות המותקנות תחת הטיח ,בקוטר  10מ"מ ,אין להכניס יותר מ 1 -מובילים.
.2.1.1כל הקופסאות תסומנה/תשולטנה בשלטים/סימנים ברי-קיימא ,באישור המתכנן בלבד.
.2.1.1כל גוף תאורה יוזן מקופסת חיבורים שתותקן בסמוך לו.

.2.6

אביזרי גמר:
אביזרי הגמר (כגון:מפסיקי זרם ,בתי-תקע וכו') ,יהיו מתוצרת " ,"GEWISSוישולטו עם שלטים  /מדבקות
ברי-קיימא ,באשור המתכנן בלבד.

.2.7

גופי תאורה:
.2.1.1גופי התאורה והמערכות האופטית שבתוכם יהיו מהדגמים והתוצרת המוגדרים בכתב
הכמויות בלבד או ש"ת מאושר .לא יתקבלו תחליפים המיוצרים ,שלא במפעל החברה
המייצרת את הגוף המקורי!
.2.1.2כל גוף תאורה חייב לקבל אישור מכון התקנים הישראלי (גם אם קיים עבורו אישור תקינה
ממעבדות תקינה מורשות בחו"ל) ,שיעיד על עמידותו בכל דרישות התקן הישראלי.
.2.1.3ספק גופי תאורה יהיה חייב להמציא את האישורים כדלקמן ,כתנאי לאישור גופי התאורה
המוצעים על ידו:
 .2.1.3.1אישור רשמי ,מהיצרן המקורי של גופי התאורה ,המעיד כי הוא ספק מורשה של
היצרן ,וכי ביכולתו לספק חלקי חילוף ע"פ החוק וגיבוי טכני מלא.
 .2.1.3.2הוכחות מספקות המעידות כי ברשותו תוכנת חישוב פוטומטרית ,המתאימה לגופי
התאורה המסופקים ועובדים טכניים המסוגלים להמציא חישובים פוטומטריים
מתאימים.
 .2.1.3.3הוכחות מספקות כי סיפק גופי תאורה דומים לפרויקטים בארץ ,במשך  1שנים
לפחות שלפני מועד הוצאת המכרז.
.2.1.1כל הברגים בגופי תאורת חוץ יהיו מפלב"מ.
.2.1.1כל ציוד ההפעלה לנורה (לרבות משנק ,מצת וקבל) יותקן על גבי מגש מתאים בתוך גוף
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.2.1.6גוף תאורה  - PLיסופק עם ציוד הפעלה (כולל משנק) מותקן בתוך הגוף ,נורות בגוון אחיד
" ,"COOL WHITEתוצרת " ,"OSRAMתותבים לכניסת כבלי ההזנה ושרוולי
"סנטוליט" וסימון שם היצרן על הגוף.
.2.1.1גוף תאורת  - LEDיתאים לתקנים IEC605981 :על כל חלקיו; ( IEC62471בטיחות
פוטוביולוגית);  .IEC62301; IEC60838הנורות תהיינה מתוצרת " "PHILIPSאו
" "Creeגוון האור יהיה . 4000K
.2.1.8גוף תאורת חירום -יבנה מחומרים מסוג "כבה מעצמו" ,יצויד בבקר טעינה ,ממיר אלקטרוני
עם מנגנון ניתוק מיידי של הסוללות כאשר מתחם מגיע ל – ( 1Vלמניעה מפני פריקת יתר),
שנאי טעינה יצוק ,מנגנון ניתוק המתח במקרה של חוסר או תקלה בנורה ,סוללות ניקל-
קדמיום בקיבול שיבטיח פעולה תקינה ב 50% -מתפוקת האור הרגילה ,למשך  90דקות
לפחות ,לחצן ניסוי ,נורית בקורת ושלט מתאים.
.2.1.9התקנת ג"ת  -כוללת ,בין השאר :תאומים; הובלה; אחסון; חיזוקים; כבלי חבור; תותבים;
שרוולי פלסטיק וכד' .חיזוק גופי תאורה השקועים בתקרה כפולה יבוצע לתקרת הבטון
בלבד ולא לתקרה הכפולה ,באמצעות ברגים מגולוונים או מוטות הברגה מגולוונים .חיזוק
גוף תאורה המותקן על תקרת או קירות החוץ של המבנה ,יבוצע באמצעות  1תותבי
"פיליפס" וברגים מגולוונים (כולל איטומים).

 .3אופן מדידת הכמויות:

(הבהרות ותוספות למפרט הכללי)

 3.1אם לא נרשם אחרת בכתב הכמויות או בתכניות :מחירי היחידות בכתב הכמויות לא ישתנו במידה
והכמות תגדל  /תקטן  /תבוטל בכל סעיף שהוא ,על פי החלטת המזמין או המפקח.
 3.2המחירים כוללים אספקה והתקנה ,וכן את ערך כל העבודות והחומרים הנחוצים לשם השלמת העבודה
קומפלט ,אך אינם מפורטים במפורש ,כגון :תיאומים והתאמות ,מחזיקים ,יריות ,מהדקים ,מבדדים,
בידוד ,שרוולים ,קידוחים ,חציבות ,סיתותים ותיקונם ,ביטון ,פרוק רצוף ,סימונים ,חיבורים מכניים
וחשמליים וכל חומרי העזר ועבודות הלוואי ,שאינם מצוינים במפורש ,וכן ,אספקת והתקנת דוגמאות
וניסיונות תאורה ככל שיידרש.
 3.3נקודות  -מחיר הנקודה הינו עבור נקודה מוכנה לשימוש ,החל ממוצא הנקודה ועד ללוח החשמל המזין,
ואביזר גמר ע"פ המפורט בכתב הכמויות ו/או הוראות המפקח .כמו כן ,כולל המחיר את כל העבודות
ועבודות הלוואי וחומרי העזר ,שילוט ,צנרת ,מובילים ותעלות למיניהן ,כבלים ומוליכים על פי הדרוש,
קופסאות ותיבות חיבור והסתעפות למיניהן ,הארקה ,קידוחים ,חציבות ,סיתותים ותיקונם ,טיח ,צבע
וכיוצ"ב .מחיר נקודה לא ישתנה אם הנקודה תותקן כולה או בחלקה ,בתקרה ו/או בקיר ו/או במחיצת
גבס ו/או בתקרה תותבת  -מעל או מתחת לטיח .מחיר נקודת מאור לא ישתנה במידה ומספר גופי תאורה
יחוברו ליציאה אחת ,או מס' נקודות יופעלו ע"י מפסק  /לחצן אחד מכל סוג שהוא ,או במידה ומספר
מפסיקים/לחצנים יפעילו נקודה אחת .כמו כן ,לא ישתנה מחיר הנקודה אם תהיה חד פאזית אך מוזנת
ממעגל דו/תלת פאזי.
3.1

למחיר נקודת מאור המופעלת עם מ"ז מחליפים  /מצליבים  /לחצנים  -יתווסף מחיר נקודה עבור כל מ"ז,
שבנוסף לאביזר הראשון.

3.1

מחיר נקודת תא פוטואלקטרי  /מאור חירום נפרד  -יהיה זהה למחיר נק' מאור.

3.6

מחיר צינור/מוביל יכלול :כל המצמדים התעשייתיים ,קופסאות מעבר/הסתעפות לסוגיהן ,חיזוקים,
סופיות ,חיבורים ,הארכות ,קשתות ,תותבים ,שרוולים ,חבקים ,ביטון וכיוצ"ב.

3.1

מחיר קו הזנה יכלול :כל המובילים ,הכבלים ,המוליכים ,קופסאות מעבר/הסתעפות לסוגיהן ,תיאומים,
חיבורים מכניים וחשמליים וכיוצ"ב  -קומפלט.
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מחיר כבל כולל גם :חיבורים בקצוות ,השחלה בשרוול חדש ו/או קיים ,מהדקים ,נעלי כבל" ,כפפת"
בידוד מתכווצת לכבלים בחתך של  10ממ"ר ומעלה וראשי כבל.

3.9

מחיר גוף תאורה כולל גם :בורגי חיזוק ,ציוד הפעלה לרבות :משנק ,מצת ,קבל (שיבטיח מקדם הספק של
 0.92לפחות) ,מהדקים קבועים וחסיני חום ,ברגים ,אומים ודסקיות משוננות ,מוליכים עם בידוד טפלון
או אסבסט ,תותבים לכניסת כבלים ושילוט בר קיימא הכולל שם היצרן ודגם גוף התאורה ונורה.

 3.10מחיר חפירת תעלת כבלים כולל גם :חציבה ו/או חפירה ,בכלים או בידיים ,ברוחב עד  10ס"מ (אם לא
נרשם אחרת) ובעומק של עד  120ס"מ; ריפוד בחול; כיסוי; הידוק והרטבה בשכבות מצעים וחול; סרט
אזהרה פלסטי לאורך תוואי החפירה; וסילוק עודפי העפר והפסולת למקום שפך מאושר.
 3.11מחיר שוחת בטון כולל גם חפירות; שוחה מאלמנטים טרומיים בעומק  110ס"מ; ביטון; מצע חצץ בעובי
 20ס"מ; התאמת הריצוף מסביב לשוחה ומכסה (עגול או ריבועי לפי הוראות המפקח) עם כתובת טבועה
"חשמל" ע"פ העניין ,ושם וסמל המזמין וכן – צביעת המכסה והמסגרת בצבע מגן; איטום כל הצינורות
הנכנסים לשוחה באמצעות פוליאוריטן מוקצף וביטון גלילי הבטון והמסגרת.
 3.12מחיר חבור הזנה ללוח חשמל קיים ,כולל ,בין השאר :תיאומים; התאמות; גישושים; חציבות ותיקונן;
חפירות וכיסוין; החזרת פני השטח לקדמותם; פירוקים וניתוקים; חיבורים מכאניים וחשמליים;
מהדקים; שרוולים; איטומים; שלטים וכיוצ"ב.

פרק  - 09עבודות טיח
 09.01טיח פנים
09.01.01

09.01.02
09.01.03
09.01.01

טיח פנים יבוצע בשתי שכבות :שכבה תחתונה ,מיישרת בעובי של כ -12מ"מ ושכבה
עליונה דקה ("שליכט") מעובדת ע"י שפשפת לבד .הטיח יבוצע לפי סרגל בשני
הכיוונים.
יש להרטיב את המשטח עד רוויה יום לפני ביצוע הטיח.
פני המשטח יהיו נקיים מחומרים זרים ומתקלפים .הם יהיו מיושרים ומוחלקים
ללא שקעים ובליטות .סתימות יש לבצע בטיט צמנט.
הטיח יבוצע במלט צמנטי ביחס  1:3.1ובתוספת ערב משפר עבידות מסוג בי.ג'י .בונד
או " "SBRאו שווה ערך מאושר ע"י המפקח.
אין להשתמש בסיד בתערובת.

09.01.01

כל פינה חפשית במבנה יש לחזק ע"י זויתני רשת  X.P.M.מגולוונת בגובה  1.80מ' מעל

09.01.06

שיפולי הריצוף.
במפגשים בין קירות לתקרות ,בתפרי התפשטות ובמפגש חומרים שונים יש לחרוץ
את הטיח לכל עומקו.

כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  10ס"מ או יותר יעשה בעזרת רשת  X.P.Mמגולוונת
09.01.01
עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי.
גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן
09.01.08
שהשיפולים יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח.
 09.02טיח חוץ וטיח צמנט

- 16 -

09.02.01
09.02.02
09.02.03
09.02.01
09.02.01

פני המשטח החיצוני יהיו נקיים מחומרים זרים ומתקלפים ,מיושרים וללא שקעים
ובליטות.
יום לפני הנחת הטיח יש להרטיב את המשטח עד לרוויה.
השכבה התחתונה של הטיח תהיה שכבת הרבצה ממלט צמנטי ביחס  1:3לפי
המפורט בסעיף  09.02.12במפרט הכללי הבינמשרדי ומחירה כלול במחיר הטיח.
אשפרת שכבת ההרבצה תעשה ע"י התזת מים במשך  3ימים.
אשפרת הטיח תעשה באותו אופן.
הטיח יבוצע במלט צמנטי ביחס  1:3.1ובתוספת ערב משפר עבידות מסוג בי.ג'י .בונד
או " "SBRאו שווה ערך מאושר ע"י המפקח.
אין להשתמש בסיד בתערובת.

09.03

הקבלן יבצע מערכת טיח חיצוני בהתאם למסומן בתכניות ועפ"י המפורט:
טיח "גזית" של "מרדכי וולך" או ש"ע לפי מפרט של "מרדכי וולך
ווגה" או ש"ע מאושר .
מערכת הטיח מורכבת משלוש שכבות :

בע"מ/נירלט

שכבת ההרבצה .שכבת יישור .שכבת גמר  3מ"מ טיח פיגמנט צבעוני "גזית" כולל שכבת אטום
סיליקוני "סילוקסאן".או ווגה של נירלט כנ"ל .יש לקבל הנחיות בצוע מפורטות מהאדריכל ויצרן
הטיח לפני הבצוע.
על הקבלן לבצע דוגמאות טיח חוץ לפני הביצוע ולקבל את אישור המפקח לגוון ולהחלקה.
יש להקפיד על ביצוע של קירות שלמים בכל מהלך טיוח )לכל הגובה( ,למניעת הפרשי גוונים.
יש למקם את הפיגום מרוחק מהמבנה ולא לחברו למבנה על מנת למנוע חורים ופגיעות בטיח.
המפקח יסמן את הקירות בנוכחות הקבלן והמפקח על מנת למנוע טעויות בזיהוי צבע או טקסטורה.
סה"כ יבחרו  1דוגמאות שמהם יבחרו התושבים את צבע ביתם ,ניתן לבחור עד  2צבעים לבית,
החלוקה תקבע ע"י האדריכל.
09.04

זוויתני רשת מגולוונת
יש לקבוע סרגלי מגן למקצועות הקירות ,העמודים וכו' במקומות שהדבר יידרש על ידי המהנדס.
הסרגלים יהיו עשויים מפח מגולוון חזק עם רשת מתכת מתוחה בצדדיהם  /פינות פח מחורר (פינות
גרמניות) ויקבעו )לפי אנך( למקצועות האמורים לפני הטיח באמצעות מסמרים מגולוונים או מסמרי
פלדה .בכל מקרה יהיו הפינות ערומות מכיסוי הפלסטיק הקבוע עליהם.
אחרי הקביעה יש לצבוע את פינת הפח המגולוון בצבע מגן .הרשת תכוסה בשכבת טיט צמנט 1:3
לפני הטיוח .אחרי גמר הטיוח יש לצבוע את פינת הפח המגולוון בשתי שכבות צבע שמן בגוון הסיוד.
בחוץ יש לקלף את פס ה PVCמפינות גרמניות טרם ביצוע שכבת טיח סופי.

09.05

עיבוד מיוחד
על יד תפר התפשטות יעובד הטיח לכל אורך המקצוע ולכל עומק התפר בחיתוך דק.

09.06

גמר טיח במפגשים

 - 11בקו הפגישה בין התקרות והקירות של הקומה העליונה יש לחתוך חריץ דק עמוק בקו ישר
ואופקי .חריץ דומה וחתך בכל קו פגישה גלוי בין טיח אחד .על טיח התיקרות והמחיצות

09.09

להגמר בקו אופקי בדיוק מעל חיפוי השיפולים ובאופן שחיפוי השיפולים יבלטו במידה
שווה בהחלט לכל אורכם ,מפני הטיח .יש להקפיד במיוחד על ביצוע נכון של גליפים,
קנטים ,חשפי פתחים ,מעקות וכדומה.
אופני מדידה
09.06.01
09.06.02
09.06.03

כל המדידות נטו בניכוי פתחים ושטחים ללא טיח.
לא תשולם תוספת עבור יצירת קנטים ,גליפים ,פתחים ,פינות ,רצועות צרות וכיו"ב.
המחירים כוללים תיקונים וסתימות אחרי העברת צנרות ,הרכבת שיפולי ריצוף
וכיו"ב.
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פרק  - 10עבודות ריצוף וחיפוי

 10.01ריצוף באריחי קרמיקה
 10.02.01בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה  1בת"י  )2( 311במידות ובגוון
לפי בחירת האדריכל.
 10.02.03מידת כל המרצפות תהיה זהה .יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל
המרצפות .יש למיין את המרצפות לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה
מתאימה בשל גודל ,גוון או פגם.
 10.02.01צורת הנחת האריחים  -לפי התכניות או לפי הנחיות האדריכל.
 10.02.01בכל מקום שיידרש ,יורכבו אריחים לשימוש מיוחד בעלי שפה או שפות מעוגלות
ומחירם כלול במחיר הכללי של הריצוף.
 10.02.06הדבקת האריחים על גבי בטון או מדה תיעשה ע"י "שחלפיקס  "211מתוצרת "שחל"
או שווה ערך מאושר על ידי המפקח .הדבקת האריחים על גבי ריצוף קיים תיעשה ע"י
"טיטאקריל  "211תוצרת "שחל" או שווה ערך מאושר ע"י המפקח .אופן ההדבקה
ייעשה בהתאם להנחיות ומפרטי היצרן.
 10.02.01מילוי מישקים ("רובה") יבוצע ע"י "שחל  "260או שווה ערך ,מעורב באבקת צבע בגוון
לפי בחירת האדריכל ומיושם בהתאם להנחיות ומפרטי היצרן.
 10.02חיפוי קירות באריחי קרמיקה
 10.03.01האריחים יהיו בעלי מידות אחידות וגוון אחיד ,אריחי הקרמיקה יהיו מסוג א' לפי
טבלה  1בת"י  ,)2( 311במידות ובגוון לפי בחירת האדריכל.
 10.03.02מתחת לאריחים יש לבצע שכבת הרבצה מטיט צמנט כמפורט בסעיף  09.02.12במפרט
הכללי .מחיר שכבת ההרבצה כלול במחיר החיפוי.
 10.03.03על גבי שכבת ההרבצה יש לבצע שכבת טיח שחור ,סרגל בשתי כיוונים כהכנה להדבקת
אריחי קרמיקה .שכבת הטיח נמדדת בנפרד בפרק .09
 10.03.01מידת כל האריחים תהיה זהה .יש להקפיד על תאריך ייצור אחיד וגוון אחיד לכל
האריחים .יש למיין את האריחים לפני ביצוע החיפוי ולסלק כל אריח שאינו מתאים
בשל גודל ,גוון או פגם.

 - 19 10.03.01הטיט להדבקה יהיה טיט צמנט ,טיט אקרילי מסוג "טיטאקריל  "211תוצרת "שחל"
או שווה ערך מאושר ע"י המפקח.
 10.03.06שורות קיצוניות או עליונות יהיו בעלי שפות מעוגלות.
 10.03.01בהעדר הנחיות אחרות יהיה סידור האריחים בקווים ישרים עוברים אנכית ואופקית.
 10.03.08יש להקפיד על סתימת מרווחים בין אריחי הקרמיקה לבין האלמנטים היוצאים
מהקירות ,כגון צינורות וברזים ,ע"י אטימה אלסטומרית באישור המפקח ,כמו כן יש
לסתום בחומר כנ"ל ,את הרווח שבין שורת האריחים התחתונה לבין הרצפה.
 10.03.09מילוי מישקים ("רובה") יבוצע ע"י "שחל  "260עם אבקת צבע בגוון מתאים לגוון
האריחים .הרכב חומר המילוי ואופן הביצוע יהיו בהתאם לנחיות ומפרטי היצרן.
10.01

מחירי היחידה כוללים ריצוף בזוויות שונות לפי תוכניות האדריכל.
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פרק  - 11עבודות צביעה
 11.01כ ל ל י
 11.01.01כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם
המקורית .לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה.
 11.01.02הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות
חומרי הדלול הנדרשים .המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר השכבות שידרשו
לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא.
 11.01.03בחירת הגוונים תיעשה ע"י האדריכל והיא כוללת את האפשרויות הבאות:
א.

ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע ,תוספת מגוון וכיו"ב.

ב.

בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה (למשל :מסגרת דלת או חלון בגוון שונה
מהכנף או שני קירות ,בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכד').

ג.

בחירת גוונים שונים ליחידות השונות (למשל דלת החוזרת במבנה מספר
פעמים  -אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון).

 11.01.01חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול ,אביזרי חשמל וכיוצא
בזה ,יפורקו ע"י בעלי המלאכה המתאימים יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם
סיום הצביעה.
 11.01.01שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי ,יבש וחופשי
מאבק .יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע שכבות הגמר.
 11.01.06לפי דרישת המפקח או המתכנן  -יכין הקבלן דוגמאות צביעה בגוונים ובתגמירים
שונים בכמות ,במקום ובשטח שיורה עליו המפקח.
 11.01.01בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות ,חלונות ,ארונות ,קבועות סניטריות
וכיו"ב .המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.
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 11.02צביעת שטחי טיח ,בצבע אוניאור על בסיס מים תוצרת נירלט או ש"ע
בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע סיוד ,הכוונה היא לסיוד בצבע אוניאור על בסיס מים תוצרת
נירלט או ש"ע .היישום לפי הוראות יצרן.
נתונים טכניים
מכיל :תערובת אקרילית על בסיס מים וחומרים מינרלים.
דילול :ביישום על גבי עץ וקירות יש לדלל את הצבע בכ 11-20% -מים .ביישום על מתכת :אין לדלל.
כושר כיסוי מירבי* :כ1 -מ"ר/ליטר.
הכנת השטח
מתכת מגולוונת :יש לבדוק שפני השטח שלמים ונקיים מאבק ,חולדה ,שמנים ,ומכל לכלוך אחר לפני
צביעה .יש לצבוע בצבע יסוד מתאים (יסוד פנולי  103או DTMעל בסיס מים של נירלט)
ברזל שחור/חודה :יש להסיר חולדה באמצעות מברשת פלדה ולהסיר לכלוך ,אבל ושמנים באמצעות מדלל
( 032יש להמתין ליבוש מלא של המדלל לפני הצביעה) ,לאחר מכן ליישם יסודי פנולי  103לפני
המשך צביעה.
עץ צבוע :יש ללטש קלות את הצבע הקיים .פגמים במידה וישנם .יש לתקן עם שפכטל לעץ של נירלט
ולצבוע יסוד ראשון סינטטי.
עץ חדש :יש ללטש את פני העץ עד הגעה לפני שטח חלקים לחלוטין ולצבוע ביסוד ראשון סינטטי.
קיר צבוע :יש לנקות מאבק ולכלוך ,להסיר חלקי צבע רופפים ולבצע ליטוש קל לפני השטח יש לתקן חורים
ופגמים עם אלטק חוץ .יש לצבוע ביסוד מקשה לצבעוני בקירות פנים או בפריימר  Xבקירות חוץ.
קיר חדש :יש להחליק את הקיר עם שפכטל גודל בונד (לקירות פנים) ואלטק חוץ (לקירות חיצוניים),
לאחר מכן יש ליישם יסוד מקשר.
הוראות יישום
יש ליישם  2שכבות עד לכיסוי מלא באמצעות מברשת ,רולר או התזה .יש לדלל בהתאם להוראות.
ניקוי:
כלים וידיים ניתן לנקות עם מים וסבון לאחר השימוש.
הגבלות:
אין לששים את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל 1-מעלות צלזיוס ,וכאשר צפוי גשר בטווח של 12
שעות.
זמני ייבוש:
בין שכבות 2-3 :שעות
למגע 1 :שעה
ייבוש סופי 21 :שעות
(בתנאי אשלים של  20מעלות צלזיוס ו 80%-לחות).
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 11.07צביעת חלקי עץ פנימיים  -גמר מבריק  -בצבע סינטטי
בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"סופרלק" תוצרת "טמבור" או שווה
ערך מאושר .הביצוע לפי הוראות היצרן ,כולל:
א.

שכבת צבע יסוד  -שמן פשתן מדולל בטרפנטין ,תבוצע בנגריה .יש להמתין לייבוש מלא
לפני תחילת הצביעה.

ב.

שתי שכבות דבק שפכטל והחלקה בנייר לטש.

ג.

צבע ראשון יסוד או צבע ראשון סינטטי מדולל בטרפנטין והחלקה בנייר לטש.

ד.

 2שכבות "סופרלק" ,או עד לקבלת כיסוי מלא.

ה.

אם לא צוין במפורש אחרת תהיה צביעה של דלתות בשכיבה.

 11.08צביעת חלקי עץ חיצוניים ופנימיים בלכה שקופה מגוונת
בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"לזור  "ARTIתוצרת חברת ""ARTI
המשווק בארץ ע"י "יעד פרזול" ,או שווה ערך מאושר .הביצוע לפי הוראות היצרן ,כולל :ניקוי
והכנה ,צביעה בשלוש שכבות ,או עד לקבלת כיסוי מלא כולל יבוש וליטוש בין שכבה לשכבה.
 11.09צביעת חלקי מתכת חיצוניים ופנימיים בצבע אמאייל סינטטטי בהתזה
בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"איתן" תוצרת "טמבור" או שווה
ערך מאושר .הביצוע לפי הוראות היצרן כולל:
ניקוי ,הסרת חלודה וצביעה בהתזה של שכבת צבע יסוד "איתן" חום מדולל במדלל
א.
סינטטי מס'  - 18יבוצעו במסגריה.
מילוי ,תיקונים והתזה של שכבה נוספת "יסוד איתן".
ב.
החלקה בנייר לטש והתזה של שתי שכבות "איתן" מדולל במדלל סינטטי מס'  18או עד
ג.
לקבלת כיסוי מלא .ההתזה בהפסקה של  10דקות בין השכבות (רטוב על רטוב).
במקרה של צביעת חלקים מגולוונים יש לבצע לפני שכבת היסוד הראשונה שכבה של "ווש
ד.
פריימר" בהתזה.

 - 83 11.10צביעת חלקי מתכת חיצוניים ופנימיים בצבע סינטטי מבריק בהברשה
בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"סופרלק" תוצרת "טמבור" או שווה
ערך מאושר .הביצוע לפי הוראות היצרן כולל:
א.

ניקוי ,הסרת חלודה וצביעה של שכבת מיניום סינטטי (כתום) יבוצעו במסגריה.

ב.

שכבה נוספת של מיניום סינטטי ושכבת "אנטירוסט" אפור.

ג.

 2שכבות "סופרלק" או עד לקבלת כיסוי מלא.

ד.

במקרה של צביעת חלקים מגולוונים יש לבצע לפני שכבת היסוד הראשונה שכבה של "ווש
פריימר".

פרק  - 12עבודות אלומיניום
 12.00מפרט כללי ות"י
עבודות האלומיניום יהיו בהתאם לדרישות המפרט הכללי פרק  12במהדורתו העדכנית ביותר
ובהתאם לדרישות התקנים הישראליים.
 12.01פרופילי האלומיניום לעבודה יותאמו לדרישה המצויינת ברשימות האלומיניום .במקרה שלא
כתוב אחרת יהיו הפרופילים דוגמת "מיפרומאל" או "קליל" או שווה ערך שיאושר ע"י המתכנן.
 12.02עובי דופן פרופילי האלומיניום
בכל מקרה שלא צויין אחרת יהיה עובי דופן הפרופיל בחלונות בשטח של עד  2.0מ"ר לא פחות
מ -1.11מ"מ .בחלונות בשטח העולה על  2מ"ר ,בדלתות וכן בכל סוגי הפתחים השייכים למבני
ציבור לא יפחת עובי דופן הפרופיל מ -1.60מ"מ.
 12.03אלגון וציפוי פרופילי האלומיניום
עובי שכבת האלגון ייקבע ע"י המתכנן לפי הגדרת איכות הסביבה .בכל מקרה יהיה העובי המזערי
של שכבת האלגון בהתאם לרמה  11  2 - 2מיקרומטר אלא אם צויין אחרת .שטח האלגון יהיה
אחיד במראהו ,ללא כתמים ופגמים אחרים .שכבת האלגון תעמוד בדרישות ת"י  .321ציפוי
הפרופילים יבוצע ע"י מצפה מורשה בעל תו-תקן.

 - 81 12.04צביעת פרופילי האלומיניום תעשה בתהליך אלקטרוסטטי של צבע על בסיס אקרילי בהתזה
ואפיה בתנור בעובי לא פחות מ 130 -מיקרומטר בגוון שיבחר ויאושר ע"י האדריכל על פי לוח
הגוונים של  ..R.A.Lהצביעה תתאים לת"י  1068ותקן אמריקאי .-AMMA603.1-
 12.05מוצרי האלומיניום יעמדו בבדיקות הבאות:
א.
ב.
ג.

עמידות בחדירת אויר לפי כינוי .2
עמידות בפני חדירת מים ,לפי כינוי .2
עמידות בהעמסה מיכנית לפי כינוי .2

 - 81 12.06חיבורים
החיבור של הפרופילים ושל כל יתר חלקי המוצר יעשה באמצעות ברגים או מסמרות ויהיה בכל
מקרה חיבור יציב שיבוצע באורח מקצועי נכון .כל הברגים ,המסמרות ושאר אמצעי החיבור
למיניהם יהיו מפלדה מצופה קדמיום-כרום והציפוי יבוצע לפי דרישת ת"י  .266כל חיבורי הפינות
יהיו חיבורים פנימיים ,עם פינות קשר מאלומיניום מתאימות לפרופיל הספציפי.
 12.07משקופים סמויים
כל מוצרי האלומיניום יורכבו על משקופים (מלבנים) סמויים מפח פלדה מגולבן בעובי  2מ"מ .את
המשקופים יש לצפות בשכבת אבץ חם בהקפדה מיוחדת על מקום הריתוך.
כל הברגים מברזל יהיו מצופים קדמיום כרום .האיפוס בין המשקופים הסמויים לבין חלקי הבטון
ייעשה בהשלמת יציקה של בטון דליל ללא סיד ו/או בחומרי איטום מאושרים ,לפני הרכבת חלקי
האלומיניום .האיטום בין משקופי האלומיניום והמשקופים הסמויים יעשה בחומר אקרילי
שיאושר ע"י המתכנן.
התקנת משקופים סמויים תיעשה ע"י חיבור המשקוף בקידוח ,הכנסת דיבל לחור הקידוח
והצמדת המשקוף ע"י בורג מצופה קדמיום ,או ע"י עוגנים .המרחק בין עוגן לעוגן או בין חור
חיבור אחד לשני לא יעלה על  60ס"מ .ביטון משקופי העזר ייעשה בטיט צמנט ללא סיד .אין
להתקין משקופים סמויים ביריה (אקדח).
קווי טיח או ריצוף קיר מסביב לפתחים יוגדרו ע"י כיפוף מתאים במשקוף הסמוי.
 12.08מגע אלומיניום וחומרים אחרים
מוצרי האלומיניום הבאים במגע ישיר עם בטון או טיח ,יקבלו שכבת הגנה ביטומנית .כל חיבור
של מוצר אלומיניום עם מתכת אחרת ,כגון פלדה וכד' ,ייעשה בדרך שתמנע פגיעה קורוזיבית
באלומיניום.
 12.09פירזול
הפרזול יהיה מסוג משובח בהתאם לרשימת האלומיניום .כל הצירים ,המנעולים ורוזטות וכו'
באם לא צויין אחרת יחוברו ליחידות בעזרת ברגי קדמיום.
כל חלקי הפירזול טעונים אישור האדריכל על פי דוגמאות שיסופקו ע"י הקבלן.
בהיעדר דרישה אחרת יהיה הפירזול לחלונות מכל הסוגים ,ידיות וסגרים תוצרת "אלום" גלגלים
לכנפי חלונות נגררים יהיו גלגלים עם מיסבי מחט או מיסבי כדורים המצופים בניילון או אקולון.
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ולכנף עם ברגים (לא עם מסמרות עוורים) ,צירי פין לדלתות יהיו מברזל מגולבן (הפריט המחובר
לריצוף) .מנעולים וצילינדרים תוצרת "ירדני" או ש"ע מחזירי זמן עליונים ותחתונים תוצרת "ייל"
איט ליה או שווה ערך והמותאמות לגודל הכנפיים לפי טבלה המצורפת למחזיר השמן והמגדירה
גודל משאבה לפי רוחב הכנף ומשקלה.
כל הדלתות יסופקו עם מנעול "מסטר קי" זהה לזה של דלתות העץ.
ידיות בדלתות וכן רוזטות וכיסויים יהיו ,בהיעדר דרישה אחרת ,מסוג " "HEWIאו שווה ערך
מאושר ע"י האדריכל.
מחיר הדלת יכלול מעצור מסוג "ליפסקי" או שווה ערך מותקן ברצפה ו/או בלמי גומי ברצפה או
בקיר לפי הנחיות המפקח.
בחלונות יותקנו בלמי גומי למניעת פגיעות הכנף במסגרת או בקיר.
 12.10הזיגוג
במידה שלא צויין אחרת יהיה עובי הזכוכית בהתאם לדרישות ת"י  1099ובכל מקרה לא יפחת
מהנקוב במפרט הכללי עבור רמה  1בהתאם לשטח הזכוכית.
הזכוכית תהיה חד-מינית ,מהמין המעולה ביותר ,בלי בועות אויר ,גלים ,שריטות או פגמים
אחרים .זכוכית פגומה תורחק ותוחלף על חשבון הקבלן גם לאחר הרכבתה.
הזכוכית תהיה שקופה ומחוסמת ,א ם לא צויין אחרת .הזיגוג יורכב באמצעות "סרגלי זיגוג"
בתוספת אטמים המותאמים לעובי הזכוכית והמושחלים בחריץ המתאים להם בסרגלי הזכוכית
ובניצב הבולט של פרופיל הכנף ובמרכזה .בין האטמים לזכוכית יבוצע איטום נוסף ע"י חומר
סיליקוני שקוף .האטמים טעונים אישור המתכנן.

 12.11חלקים שאינם אלומיניום
כל חלק שאינו אלומיניום או זכוכית כולל חלקי פלסטיק ,גומי ,מרק ,מרק אקרילי וכו' ,טעונים
אישור המתכנן.
לפי דרישת המתכנן יהיה על הקבלן לספק דוגמאות ומפרטים טכניים של החומרים אותם הוא
מבקש לאשר .אטמים יהיו מניאופרן או  .EPDMלא יאושרו אטמים מ.P.V.C. -
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הסמוי ליחידה לא יעלו על  1מ"מ מכל צד .החיבור יתבצע ע"י הצמדת היחידה למשקוף במרחקים
ביניהם וחיבור בבורג פח מצופה קדמיום.
 12.14איטום
המרווחים בין הפתח הבנוי לבין יחידת האלומיניום ייעשה בחומרים אקריליים או סילאקרילים.
איטום פינות המשקופים יתבצע בדבק אפוקסי או סיליקון בגוון שקוף .חומרי האיטום חייבים
באישור המתכנן (ראה סעיף  12.10לעיל).
 12.15אישור לייצור
על הקבלן להגיש תכניות עבודה מפורטות בקנה מידה  1:1של כל טיפוס בנפרד כולל חתכים
אפקיים ואנכיים ,צורת חיבור למבנה ,משקופים עוורים ,מלבנים ,כנפיים ,גמר ליד קירות ופרטי
פרזול.
לא יחל הקבלן ביצור כל חלק שהוא מן המוצרים בטרם קיבל את אישור האדריכל לתכניות,
ובמידה שנדרש  -אישור לדוגמה של מוצר מוגמר .התכניות יוגשו לאדריכל בשני עותקים ,ולאחר
שיאושרו בכתב ע"י המפקח .על הקבלן לדאוג לכך שהתכניות ימסרו לאישור האדריכל לא יאוחר
מ -30יום לפני המועד שיקבע להתקנת המשקופים העוורים.
אישור האדריכל על התכניות שהוגשו ע"י היצרן יחייב את היצרן לייצר היחידות לפי התכניות
המאושרות ואין לסטות מהן.
 12.17מידות הפתחים
מידות הפתחים בבנין ילקחו ע"י היצרן ובאחריותו בלבד ועל פיהן ייצר את היחידות .על כל סטיה
בפתחים מהמידות המופיעות בתכנית לבין המידות בפועל יש להודיע לאדריכל ולקבל את אישורו
לכך.
 12.18הגנת המוצרים
הקבלן יספק את מוצרי האלומיניום כשהם מפורזלים ומזוגגים ,עטופים ומוגנים ,ויאחסנם
במקום סגור ונקי ,ובצורה נאותה ,שתמנע הינזקותם או היפגעותם של המוצרים עד להרכבה.
ההרכבה תיעשה ,כאמור ,לאחר תום העבודות האחרות בבנין ,והמוצרים המורכבים יוגנו מכל
פגיעה עד לגמר הבנין ומסירתו .במקרה שהוכתם המוצר על ידי צבע ,מלט או סיד ,הוא ינוקה מיד,
ועם תום הבניה ינוקו כל המוצרים במטלית נקיה ובמים פושרים עם דטרגנטים עדינים ,לאחר
היבוש יימרחו בשכבה דקיקה של שמן פרפין .אין להשתמש בניקוי בחומרים אלקליים או בצמר
פלדה.
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 12.19מועד ההתקנה
לא יתחילו בהרכבה לפני קבלת היתר לכך מאת המפקח .המלבנים הסמויים יורכבו לפני הטיוח.
 12.20נקיון היחידה כולל את ניקויה מחמרי עזר שנשארו על גבי היחידה כגון שבבי קידוח ,קצה
מסמרות עוורות או חומרי איטום שלא במקומם ,פסולת החומרים שהוא פועל יוצא מיצור
והתקנת היחידה בבנין .הפסולת תפונה למקום שיאושר ע"י המפקח.
 12.21חלקי אלומיניום בלתי מתאימים
חלקי האלומיניום ופירזול ו/או מוצרים שלא יתאימו לתכניות ולמפרט הטכני או לא יהיו
לשביעות רצון המפקח ,יוחלפו אפילו אחרי הרכבתם בחדשים ,על חשבון הקבלן.

פרק  – 19מסגרות חרש
המהווה השלמה לנאמר בפרק  19במפרט הכללי מהדורה רביעית.2000 -
19.1

כל פרופילי הפלדה והפחים מפלדה בדרגת חוזק .FE 360

19.2

סוג הפלדה בכל הפרופילים והפחים המיועדים לגלוון יהיו מסוג המתאים לגלוון בטבילה באבץ חם.

19.3

הגלוון יבוצע באבץ חם ע"פ ת"י .918

19.4

דיוס פלטות מתכת ,עוגנים ,סמכים וכו' יעשה עם אחד מהחומרים הבאים או שו"ע ,סיקה גראוט
 ,211סיקדור  12אפוקסי ,סיקדור  ,31דבק אפוקסי מולטילוק ,בהזרקה או בהברשה.
האמור לעיל כלול במחיר קונסטרוקציית הפלדה ולא יימדד בנפרד.

19.5

כל הפרופילים יהיו שלמים מקצה לקצה ללא חיבורי הארכה ,כל חלק המסומן בתוכנית כחתיכה
אחת ייעשה מחתיכה אחת בלבד ,רק באישור מפורש של המתכנן בכתב יותר לייצר חלק כזה
מחתיכות ,במקרה זה יבצע הקבלן את כל החיבורים על חשבונו וללא תמורה נוספת כולל כל
החומרים הנדרשים.
מודגש בזאת שכל עבודות הצביעה יבוצעו במסגרייה ,לפני הבאת המערכת לאתר .באתר יבוצעו
תיקוני צבע בלבד.
כל מוצרי הפלדה הגלויים לעין ,יצבעו כמפורט בסעיף .19.11

19.6

פרטי החיבור ומקומות החיבור של הקונסטרוקציה יהיו כנדרש בתוכניות ,במידה ואין פירוט ,על
הקבלן לקבל אישור לפרטי החיבור ומקומות החיבור שהוא מציע לבצע.

19.7

הברגים האומים והדסקיות לקונסטרוקציית הפלדה יהיו בדרגת חוזק  8.8לפי ת"י .1221

19.8

הברגים ,האומים והדיסקיות יהיו מגולוונים באבץ חם או בשיטת  ,TDCכל הברגים יהיו לפי תקן.

19.9

הברגים ימרחו במשחת "מולינקוט" לפני הסגירה ,כל הברגים יסגרו עם דיסקית קפיצית ואומים
כפולים.

 - 89 19.10בכל הברגים הבולטים מהיסודות (ברגי יסוד) יש לסיים את קצה הבורג באמצעות אום כיפה מגלוון
וצבוע.
 19.11דרגת הסיבולת לייצור ולהקמה תהיה דרגה  1בהתאם לת"י .189
 19.12הנחיות ובדיקות לריתוך
הנחיות ריתוך
כל הריתוכים יעשו ע"י רתכים מוסמכים בלבד לתקן ישראל ת.י 121
א.
ריתוכי קונסטרוקציה.
כל הריתוכים יבוצעו בעזרת אלקטרודות מסוג .1018 ,ZIKA-4
ב.
עובי מינימאלי של ריתוכים  3מ"מ אם לא מצוין אחרת.
ג.
ריתוך בשיטת  MIGבגיבוי גז מסוג  CO2יתאפשר באישור המזמין עם חוט
ד.
ריתוך ש"ע ל  1018 -פלקס.
כל הריתוכים מלאים אלא אם מצוין אחרת.
ה.
פינות ריתוך ימולאו באלקטרודה כך שתהיה רציפות.
ו.
שלקות וסיגים ינוקו מייד לאחר ריתוך על מנת לוודא שלא "יתקעו" בין הפרופילים.
ז.
מידות סופיות יש לקחת באתר לפני חיתוך  -באחריות הקבלן.
ח.
בדיקות ריתוך
א.
ב.

ג.

לכל הריתוכים תבוצע בדיקה חזותית כמפורט בסעיף  190311במפרט הכללי.
בדיקות ריתוכים ללא הרס (כמפורט בסעיף  190310במפרט הכללי) ,תבוצע
לכל  2טון 10 ,צילומים ולפי החלטת המפקח.
במידה ויתגלו פגמים רשאי המפקח להגדיל את גודל המדגם לפי שיקול דעתו.
כמו כן רשאי המפקח לדרוש בדיקות לא הורסות נוספות בהתאם לסעיף  190310במפרט
הכללי.
מחיר בדיקות הריתוך כלול במחיר קונסטרוקציית הפלדה ולא יימדד בנפרד.

 19.13צביעת הפלדה
הכנת השטח :ניקוי משומנים ולכלוך ע"י מים ודטרגנט ,חספוס פני השטח באמצעים מכניים כמו
בד שמיר להסרת תחמוצת עד קבלת שטח מט ואחיד ,או שטיפת חול קלה.
צבע יסוד :אפוגל ,יסוד אפוקסי דו רכיבי שכבה אחת בעובי  60-10מיקרון ,ייבוש  16שעות מינימום
או שו"ע.
צבע ביניים :אפוקסי קופון פוליכמקיור אפור ,שכבה אחת בעובי  110-130מקרון ,ייבוש  16שעות
מינימום או שו"ע.
צבע עליון :צבע פוליאורתן טמגלס בגוון לבחירת האדריכל לפי גווני  RALמבריק  /ברק משי,
שכבה אחת בעובי  10מקרון ,ייבוש  8שעות ,ייבוש סופי  21שעות.
כל האמור לעיל כלול במחיר צביעת פלדה ולא יימדד בנפרד.
 19.14ביצוע הצביעה וביקורת האיכות ע"י הקבלן:
הקבלן לא יתחיל בביצוע הצביעה על כל שלביה טרם נתקבלו האישורים הבאים:
• גמר עבודות מסגרות – השחזת בליטות וסיבי הריתוך ,הסרת נתזי ריתוך והעגלת פינות חדות
ו"גראטים".
• גמר הכנת השטח.
• גמר הכנת צבע.
• השלמת יישום השכבה הקודמת.
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אחיד ללא הפסקות ,נזילות ,טיפות קרושות ופגמים אחרים .כאשר המפרט דורש – תהיינה שכבות
הביניים בגוונים שונים.
לפני כל צביעה של שכבה חדשה יש לנקות באוויר דחוס יבש את כל השכבה הקודמת ,ולהסיר את כל
האבק והלכלוך וכן לתקן את כל הפגמים בשכבה קודמת ע"י הסרת הצבע תוך גרוד וחספוס הצבע בקרבת
התיקון.
הקבלן יהיה אחראי להסרת האבק והלכלוך העלול להצטבר בין צביעה לצביעה  .אחרי הפסקה בפעולות
הצביעה  -רשאי המפקח להורות על שטיפת המשטח הצבוע בסילון מים מתוקים .ללא תמורה .אין להתחיל
בצביעת שכבה חדשה לפני ייבוש מוחלט של השכבה הקודמת וזאת עפ"י הוראות זמן הייבוש של היצרן
תוך התחשבות בטמפרטורה ובתנאים השוררים באתר .
אם טמפרטורת הפלדה עליה צובעים עולה על  10מעלות ,יהיה על הקבלן לקבל הנחיות מיצרן הצבע.
על הקבלן להודיע למפקח על התחלת עבודת הצביעה ולהיות איתו בתאום רצוף לצורך דיווח על כל שלבי
הצביעה.
 19.15אופני מדידה של קונסטרוקציית פלדה
המחירים הנקובים בכתב הכמויות כוללים את כל האמור בסעיף  19.001במפרט הכללי.
עבודות מסגרות חרש ימדדו תוך הבחנה כמפורט להלן:
א.

קונסטרוקציית הפלדה – תכלול את כל קונסטרוקציית הפלדה לסוגיה.
העבודות של הקונסטרוקציה ימדדו נטו ,כשהן מושלמות במקומן במבנה לפי משקלן
התיאורטי הכולל בטונות .קובעים את המשקל בהתאם לתוכניות ,לא יובאו בחשבון
הפרשי משקל ,הפסדי חיתוך ,פחת ,משקל הריתוך ,הצביעה והגילוון .משקל הפלדה
יחושב לפי  1.81טון למ"ק.
ברגים ישקלו במשקל הקונסטרוקציה לפי הנ"ל ולפי אותו מחיר יחידה.
ברגי יסוד ,קוצים מרותכים ,פלטות שטוחות ,לוחות בסיס ,פחי קשר ועיגון כולל
מבוטנים ,ישקלו במחיר הקונסטרוקציה לפי הנ"ל ולפי אותו מחיר יחידה.

 19.16אופני מדידה של צביעת הפלדה
הצביעה תימדד בנפרד מהקונסטרוקציה לפי טונות פלדה אותה יש לצבוע.

פרק  23כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
המהווה השלמה שנאמר בפרק  23במפרט הכללי מהדורה ראשונה .2000

23.1

הנחיות לביצוע הכלונסאות
כל הכלונסאות יבוצעו ביבש ,בהתאם להוראות פרק  23במפרט הכללי של הועדה הבין-משרדית
(כלונסאות קידוחים ויצוקים באתר).

23.2

בקרת איכות הכלונסאות
כל הכלונסאות ייבדקו בשיטה הסונית
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ממצאי הבדיקות הסוניות יהוו ראייה בלעדית לטיב הכלונס .במקרה שהבדיקות יגלו ממצא חריג
בכלונס כלשהו רשאי המפקח לדרוג כי בכלונס זה יבוצע קידוח גלעין בקוטר " 3לכל עומקו ו/או
תעשה חפירה סביבו על מנת לאפשר בדיקות נוספות ו/או בחינה הסתכלותית של חלקו העליון.
בדיקות סוניות יבוצעו בכל הכלונסאות.
כל הבדיקות הנוספות הללו יהיו על חשבון הקבלן.

פרק  - 29עבודות יומיות (רג'י)
 .1אופני מדידה
המדידה תיעשה רק עבור אותן עבודות שנרשמו ביומן עבודות יומיות בעת ביצוע העבודה
ושיאושרו מראש ובכתב על ידי המפקח.
שעות העבודה תרשמנה ביומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים ,ותוגשנה באותו יום
לאישור המפקח .הרשימה תכלול את הפרטים הבאים:
תאריך ,שעות עובדה ,שמות הפועלים ומקום העבודה המדוייק.
עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבנה כשעות
רגילות.
התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל נטו.
דו"ח לעבודות רג'י חתום ע"י המפקח ,יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלום.
 .2כוח אדם
סיווג העובדים יבוצע בהתאם ללוח הנהוג בהסתדרות פועלי הבניין.
יש לרשום לעובדים רק את השעות שבהן עבדו בפועל .מנהלי העבודה לא יירשמו במצבת כוח אדם
וייחשבו ככלולים ברווח הקבלן.
 .3ציוד מכני
אם העבודה היומית מחייבת את השימוש בציוד מכני ,תשולם תמורתו בהתאם למחירים
ובכפיפות לתנאים האחרים לגבי אותו ציוד כמפורט בכתב הכמויות.
אם לא פורטו מחירים בכתב הכמויות ,יהיה המחיר עפ"י מחירון "חשב" או "דקל"
העדכני( .הנמוך מבניהם).
 .4חומרים
כמויות החומרים שהושקעו בעבודה ,לרבות פחת ,הובלה וכיו"ב ,טעונות אישורו בכתב של
המפקח .אם יידרש ,יהא הקבלן חייב להוכיח את ההוצאות באמעצות קבלות
חתומות ע"י הספקים.
 .5פיגומים ודרכים
הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים ,דרכים ,אמצעי עזר וכיו"ב ,אלא אם כן הותקנו
אלה במיוחד ובאופן בלעדי לצורכי העבודה היומית ,ואושרו בהתאם ובכתב ע"י
המפקח.
 .6מחירים לעבודות כוח אדם ברג'י (עבודות יומיות)
המחירים לשעת העבודה ייחשבו ככוללים ,בין היתר את:
 שכר היסוד וכל התוספות הנהוגות כגון :תוספת ותק ,תוספת משפחה ,תוספת יוקר.
 כל ההיטלים ,המיסים ,הוצאות ביטוח ,הטבות סוציאליות.
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הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.
זמני הנסיעה (לעבודה ומהעבודה).
דמי שימוש בכלי עבודה ,לרבות ציוד הקבלן (לרבות הובלת הכלים למקום העבודה וממנו).
הוצאות הקשורות בהשגחת וניהול העבודה ,הרישום והאחסנה.
הוצאות כלליות ,הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.
רווח הקבלן.

 .7מחירים לעבודות ציוד מכני
המחירים לשעת עבודה המוצגים להלן ייחשבו ככוללים ,בין השאר את:
שכר מפעיל הכלי ,אחזקת הציוד ,הובלתו למקום העבודה והחזרתו ,דלק ,שמן וחשמל הנדרשים
להפעלת הציוד ,מחיר הציוד והוצאות השוטפות עליו ,כגון :ביטוח פחת ובלאי,
ההוצאות הכלליות של הקבלן ורווחיו.
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מסמך ה'  -רשימת התוכניות

(המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה)

יימסרו כקבצים דיגיטאליים במייל לרוכשי המכרז
אדריכלות-יבגי סיטון אדריכלים בע"מ
מס' גיליון

שם התוכנית

קנ"מ

תאריך הפצה

סטטוס

1

מבנה אשפוז ותעופה  -תכנית קרקע

1:10

18.12.16

מכרז

2

מבנה אשפוז ותעופה  -תכנית גגות

1:10

18.12.16

מכרז

3

מבנה אשפוז ותעופה – חזיתות

1:10

18.12.16

מכרז

1

מבנה אשפוז ותעופה  -חתכים

1:10

18.12.16

מכרז

1

מבנה אשפוז ותעופה – רשימת מסגרות  +אלומיניום

1:21

18.12.16

מכרז

6

מבנה אשפוז ותעופה – תכנית ריצוף

1:10

18.12.16

מכרז

1

מבנה אשפוז ותעופה – בריכת רחצה ופרטים

1:21/1:10

18.12.16

מכרז

קונסטרוקציה-גלברג מהנדסים
קנ"מ

תאריך הפצה

סטטוס

שם התוכנית

מס' גיליון
1019-01

תכנית כלונסאות

1:10,1:21

20.11.16

למכרז

1119-02

תכנית רצפה

1:10,1:21

18.12.16

למכרז

1119-03

תכנית גגות

1:10,1:10

18.12.16

למכרז

חשמל -רמי אלוביץ הנדסת חשמל בע"מ
קנ"מ

תאריך הפצה

סטטוס

שם התוכנית

מס' גיליון
100*60

הזנות חשמל ותקשורת

1:100

22.11.16

למכרז

90*06

חשמל ומנ"מ

1:10

21.11.16

למכרז

80*10

תרשים לוח חשמל

21.11.16

למכרז
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אינסטלציה-רביד תכנון והנדסה
קנ"מ

תאריך הפצה

סטטוס

שם התוכנית

מס' גיליון
1

I-1277-1

1:10

6.12.16

למכרז

2

I-1277-2

1:100

6.12.16

למכרז

הערות :וכל תוכניות אחרות אשר תתווספנה במידה ותתווספנה לצורך הבהרה ו/או הוספה ו/או שינויים
אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו.

נספח ו'  -נוסח ערבות ביצוע

לכבוד:
המרכז הזואולוגי תל-אביב רמת-גן בע"מ

הנדון :ערבות בנקאית
על פי בקשת ________________________ (להלן " -המבקשים") אנו ערבים בזה
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ___________ ש"ח (במלים:
________________) שתדרשו מאת המבקשים ,כשהסכום הנ"ל צמוד למדד החל
ממדד חודש ______________________.

[הבנק רשאי להוסיף פיסקה המבהירה את תנאי ההצמדה למדד]
אנו מתחייבים לשלם לכם ,כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,תוך  1ימים מיום
דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את
דרישתכם ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.

[הבנק רשאי להוסיף פיסקה המבהירה את דרכי מסירת הדרישה בסניף]
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ,ואינה ניתנת לביטול .לא יהיה צורך להוכיח
את דרישתכם על פי ערבות זו בהליך משפטי ,או באופן אחר ,ואינכם ולא תהיו חייבים
להגיש תחילה ,לשם קבלת תשלום על פיה ,תביעה משפטית נגד המבקשים ,ולדרוש
תחילה תשלום מאת המבקשים.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי התאריך הנ"ל לא תענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,

 - 91הבנק
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נספח ז'  -נוסח הצהרה לקיום הוראות פקודת הבטיחות

.1

הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל – 1910
והתקנות שלפיה ,וכן חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד –  1911ולפי כל דין אחר העוסק
בבטיחות בעבודה ,לרבות כל התקנות ,ההוראות והצווים שפורסמו ו/או יפורסמו מכוחם וכל
הוראות מפקחי הבטיחות והמורשים על פי-דין ליתן הוראות בנושאי בטיחות.

.2

הקבלן מצהיר ומאשר כי הינו קבלן ראשי כמשמעו של דבר בפקודה ובתקנותיה .הקבלן מאשר כי
העבודות יבוצעו על ידו כקבלן ראשי ובהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה שימונה על ידו
לצורך כך.

.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  1לעיל:

.1

א.

הקבלן יקיים במועד ובמדויק את תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה ,התשמ"ח –
 )1988לרבות כל החובות המוטלות על מבצע בניה כמפורט בתקנות אלה.

ב.

הקבלן ידווח למפקח העבודה האזורי שבאזורו מתבצעות העבודות ,על היותו קבלן ראשי
לביצוע העבודות.

הקבלן לא יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהי עבור קיום התחייבויותיו על פי האמור בנספח זה.

תאריך

חתימת הקבלן
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נספח ח'  -נוסח הצהרת קבלן ראשי

.1

הקבלן מתחייב למלא תפקיד קבלן ראשי ,אחראי על האתר על פי כל דין ,עד להשלמת ההסכם.

.2

הקבלן מצהיר ומאשר כי הינו קבלן ראשי כמשמעו של דבר ,מבצע עבודות ומנהל העבודה ,כי
העבודות תבוצענה על ידו כקבלן ראשי ובהנהלתו הישירה והמתמדת של מנהל עבודה שימונה על
ידו לצורך כך.

.3

הקבלן מתחייב לדווח לכל רשות מוסכמת עפ"י דין ,על היותו קבלן ראשי לביצוע העבודות נשואות
הגשת הצעות זאת.

תאריך

חתימת הקבלן
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נספח ט' – אבני דרך לתשלום התמורה
הסכום הכולל יתחלק ל 9 -חלקים שווים וישולם על פי אבני הדרך המפורטות מטה,
בהתאם להגשת חשבונות ביניים ,ובכפוף לאישורם על ידי המזמין ו/או המפקח ,כמפורט בהסכם.

שלב :1

הקמת האתר עד גמר רצפה וביסוס

שלב :2

גמר בניית מעטפת

שלב :3

גמר גג

שלב :4

גמר עבודות תשתית (חציבה) /אינסטלציה /מערכות

שלב :5

גמר טיח

שלב :6
חיצוני)

גמר אלומיניום ומסגרות (ככל שיבוצע על ידי הקבלן ,ולא יבוצע על ידי קבלן מסגרות

שלב :7

גמר חיפויים וריצופים

שלב :8

גמר התקנת אביזרי קצה חשמל ואינסטלציה

שלב :9

סיום כל העבודות – לאחר קבלת תעודת השלמה
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נספח י' – טופס אישור קיום ביטוח

לכבוד
המרכז הזואולוגי ת"א  -ר"ג בע"מ (להלן "הספארי") ו/או הרשות לשמירת הטבע והגנים לאומיים
(להלן "הרשות")
שדרת הצבי 1
רמת-גן,
א.ג.נ,.
הנדון :פוליסת ביטוח בקשר עם חוזה מספר ____________
מיום __________ ביניכם לבין __________(להלן "הקבלן" )
אנו החתומים מטה ______ ,חב' לביטוח בע"מ (להלן "המבטח") מאשרים כי הקבלן מבוטח על ידינו
בפוליסות הבאות:
 .1פוליסה לביטוח "עבודות קבלניות" :
פוליסה מס'_____________
בתוקף מיום _____________ועד_____________ועוד  12חודשי תחזוקה מורחבת.
פרק א' :רכוש
סה"כ ערך העבודה לביטוח ( לרבות חומרי עבודה) ________________ . ₪/$
הפוליסה כוללת בשם המבוטח את שם הקבלן,קבלני משנה,את הספארי ו/או הרשות  ,ואת המפקח
מטעמם ומבטחת את עבודות החוזה,חומרים ציוד ומתקנים וכל רכוש אחר המהווה חלק
מהעבודות,כנגד הסיכונים המקובלים בפרק א' לפוליסה.
הפוליסה מכסה בין השאר,נזק עקיף וישיר מתכנון לקוי,עבודה וחומרים לקויים ,נזק לרכוש סמוך
ולרכוש שעליו עובדים השייך לאחד מיחידי המבוטח, ,מבני עזר,מתקנים וציוד קל,הוצאות פירוק
ופינוי הריסות,הוצאות מיוחדות להחשת תיקון נזק,הוצאות מיוחדות למומחים שונים ושכר
אדריכלים,רכוש בהעברה ורכוש מחוץ לשטח האתר,רעידת אדמה ונזקי טבע והכל ,באם לא צויין
במפורש ,בסכומי ביטוח הולמים ומתאימים להיקף העבודה ולסיכונים הכרוכים בביצועה.
בוטלו בפוליסה החריגים המתייחסים לפרעות ,שביתות ונזק בזדון והפסקת עבודה.
פרק ב' :צד שלישי
גבול אחריות לאירוע ותקופה ( ₪ 4,000,000 :או שוו ערך ב .) $ -
הפוליסה מבטחת את אחריות הקבלן כלפי צד שלישי על פי דין בגין נזק לגוף ו/או לרכוש ואיננה
כוללת חריגים והגבלות בקשר עם :אש,התפוצצות,שיטפון,בהלה,מכשירי הרמה,פריקה
וטעינה,מתקנים סניטריים פגומים,זיהום תאונתי,מתקנים תת קרקעיים,רעידות והסרת תמיכות,
שביתה והשבתה,חבות ב גין נזקי גוף עקב שימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח חובה,תביעות
תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.

 - 100פרק ג' :חבות מעבידים :
גבול אחריות לתובע  ,לאירוע ותקופה ( ₪ 20,000,000 :או שוו ערך ב . .) $ -
הפוליסה מכסה את החבות החוקית של הקבלן כלפי עובדיו מפני תביעות על פי פקודת הנזיקין (נוסח
חדש) תשכ"ח  1968וחוק מוצרים פגומים תש"ם , 1980בגין כל היזק גופני,נפשי או שכלי או מות
כתוצאה מתאונה או מחלה שאירעו תוך כדי או עקב עבודתם בביצוע העבודה נשוא חוזה זה .
הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק,העסקת נוער,קבלני משנה
ועובדיהם,חבות בגין נזקי גוף עקב שימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח חובה,וכן הגבלה בדבר
שעות עבודה,הפסקת עבודה,פיצוצים והריסה.
 .2פוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי (צ.מ.ה – ).באם יהיה שימוש בכלי צ.מ.ה:.
פוליסה מס'_____________ .
בתוקף מיום _____________ועד_____________.
סה"כ סכום ביטוח כחדש________________. ₪/$
א.כלי מספר____________.
סכום ביטוח כחדש לכלי_________$
ב.כלי מספר____________.
סכום ביטוח כחדש לכלי_________$
ג .כלי מספר___________.
סכום ביטוח כחדש לכלי_________$
הפוליסה מבטחת את הציוד בבעלותו ו/או באחריותו של הקבלן והקשורים לביצוע החוזה ,במלוא
ערכם כחדש,מפני אובדן או נזק כנגד הסיכונים המקובלים בפוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי (צ.מ.ה).
וכן יבוטחו מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין (ביטוח חובה) וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש צד
שלישי בסכום שלא יפחת מ –  1,000,000ש"ח או לפי שווים ב .$ -
למען הסר ספק מוסכם כי המונח "ציוד" כולל מנופים,גוררים וכן כלים נעים וממונעים אחרים מכל סוג.
 .3פוליסה לביטוח "אש מורחב" :
פוליסה מס'_____________
בתוקף מיום _____________ועד_____________
סכום ביטוח ( $ ____________ :או שוו ערך ב .) ₪ -
הפוליסה מכסה את הרכוש ,הציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שהובאו על ידי הקבלן או מטעם הקבלן
לאתר העבודות במלוא ערכם כחדש (ערך כינון) ,מפני אובדן או נזק ,לרבות גניבה ופריצה כנגד
הסיכונים המפורטים בפוליסה לביטוח "אש מורחב".
 .4פוליסה לביטוח חבות המוצר
פוליסה מס'_____________
בתוקף מיום _____________ועד_____________
גבול אחריות לאירוע ותקופה ( ₪ 2,000,000 :או שוו ערך ב .) $ -
הפוליסה מכסה את חבותו של הקבלן בגין נזק גוף ו/או רכוש לצד שלישי כלשהו אשר נגרם על ידי או
עקב פגם במוצרי הקבלן.
הפוליסה כוללת תקופת גילוי של ששה חדשים ממועד ביטול או אי חידוש הפוליסה.
אנו מאשרים כי הכיסוי בפוליסות הינו נוסח ביט  2016או לחילופין ,בנוסח ובתנאים שאינם
פחותים מתנאי פוליסת ביט הרלוונטית.
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בפוליסות הנ"ל נכללים התנאים הבאים:
א .הביטוחים הנ"ל קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך ע"י הספארי ו/או הרשות והמבטחים מוותרים
על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף בביטוחי הספארי ו/או הרשות.
ב .מבוטלת זכות השיבוב(תחלוף) בתביעה של המבטח כלפי הספארי ו/או הרשות ו/או עובדיהם
ובלבד הויתור כאמור לא חל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
ג .הספארי ו/או הרשות נכללים כמבוטחים נוספים בפרק א' בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות.
ד .פרק ב' בפוליסה (ביטוח צד שלישי ) ,הפוליסות לביטוח חבות המוצר וצ.מ.ה .הורחבו לשפות את
הספארי ו/או הרשות בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עליהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן והבאים
מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
ה .פרק ג' בפוליסה (ביטוח חבות מעבידים) ,הורחב לשפות את הספארי ו/או הרשות היה ונטען
לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הקבלן.
ו .רכוש הספארי ו/או הרשות נחשב כרכוש צד ג' כלפי הקבלן ועובדיו והפועלים מטעמו .
ז .האחריות לתשלום ההשתתפות העצמית במקרה של נזק ,תחול בכל מקרה על הקבלן בלבד.
ח .הביטוח הנ"ל לא יבוטל או יצומצם לרעה אלא לאחר שחלפו  60יום מיום שנמסרה לספארי הודעה
בדאר רשום מהמבטח על הצמצום ו/או הביטול כאמור.
בכפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש ע"י אישור זה ,ובלבד שאין
בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.

.1
.2
.3
.4

תאריך___________:

שם החותם ותפקידו__________________

חתימת המבטח_______________ :

