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תנאי המכרז
פרק א' – כללי
.1

כללי
 .1.1מוזמנות בזאת הצעות לביצוע עבודות בנייה (במסגרת שלב ד') להרחבת בית החולים לחיות
בר הפועל בספארי-המרכז הזואולוגי רמת-גן בע"מ ,ע"ש ישראל פלד (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 עד  150ימים מיום מתן צו להתחלת
העבודות.
 .1.4על 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.
 .1.5הזוכה 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 המשרד להגנת הסביבה וקבלתו של מימון זה
הינה תנאי להתקשרות של המזמין בהסכם נשוא מכרז זה ,אזי אם מסיבה כלשהי לא
יתקבל ה מימון ולא ניתן יהיה להוציא לפועל את ההתקשרות 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 המשרד להגנת הסביבה וקבלתו תלויה אך ורק במשרד להגנת
הסביבה.

.2

תנאי סף להשתתפות
 .2.1רישום המציע במשך  5השנים האחרונות עובר למועד פרסום המכרז ,ברשימת הקבלנים
המאושרים לביצוע עבודות ,בסיווג ג' ,1לפי רשימת הקבלנים המאושרים.
 .2.2ניסיון בביצוע של לפחות  5פרויקטים דומים (מבני ציבור) ,בהיקף של  2מיליון  ₪לפחות,
במהלך  5השנים האחרונות ,עובר למועד פרסום מכרז זה.

.3

.4

אמות המידה להשוואה בין ההצעות
אמות המידה להשוואה בין ההצעות הן ,כדלקמן:
.3.1

גובה התשלום (;)80%

.3.2

בחינת המלצות (;)20%

רכישת מסמכי המכרז
 .4.1את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בהזמנה טלפונית ,או בקופות הספארי ,החל מיום
 ,12.11.2020תמורת  500ש"ח ,בצירוף מע"מ ,שישולמו באמצעות כרטיס אשראי או
המחאה שזמן פירעונה יום רכישת מסמכי המכרז ,לפקודת הספארי ,שלא יוחזרו בכל
מקרה( .לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם גב' שרון קאופמן בדוא"ל:
.)sharon@safari.co.il
 .4.2עותק ממסמכי המכרז יישלח בדוא"ל לעיון המבקשים קודם לרכישתם ללא תשלום ,במענה
לפנייה שתישלח לsharon@safari.co.il -
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סיור מציעים ושאלות הבהרה
 .5.1סיור מציעים ייערך ביום  22.11.2020בשעה  .10:00היציאה 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.
 .5.2לאחר סיור המציעים ,ניתן יהיה לפנות לגב' שרון קאופמן בשאלות והבהרות ,אך ורק
בכתב ,בדוא"ל .sharon@safari.co.il :תשובות לשאלות שתגענה כאמור ,עד ולא יאוחר
מיום  26.11.2020בשעה  ,16:00לפני המועד האחרון להגשת ההצעות ,תישלחנה בכתב לכל
רוכשי מסמכי המכרז בצירוף השאלות שנשאלו ,ותשמשנה חלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז.

.6

מועד ומקום הגשת ההצעות
 .6.1על המשתתף להגיש את הצעתו ,במסירה אישית ,במעטפה אטומה וסגורה ,לתיבת מכרזים
שנמצאת במשרדי הספארי ,לא יאוחר מיום  7.12.2020בשעה  ,13:00על גבי טופס ההצעה
המצורף לתנאי מכרז זה ,בצירוף דיסק און-קי כנדרש למילוי כתבי הכמויות ,ובצירוף
המסמכים המצוינים בסעיף  9לפרק ב' להלן ,וכל יתר המסמכים הנדרשים בהתאם לתנאי
המכרז.
 .6.2ישיבת פתיחת המעטפות תתקיים ב ZOOM-ביום  7.12.20בשעה  .15:00מציע אשר הגיש
הצעתו ,וביקש להיות נוכח בישיבת פתיחת המעטפות ,יקבל קישור בדוא"ל לישיבת ה-
 ZOOMויורשה להשתתף בה.
פרק ב'  -תנאי המכרז

.7

תנאים כלליים
 .7.1המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי.
 .7.2לפני 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).
 .7.3על המציע לדאוג למילוי כל הוראות המפורטות בתנאי מכרז זה .אי מילוי אחת או יותר
מהדרישו ת ,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.
 .7.4המזמין רשאי שלא להתחשב בפגמים טכניים גרידא שנפלו בהצעה כלשהי.
 .7.5זכויות 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.

.8

תוקף ההצעה
 .8.1הצעות המציעים תהיינה בלתי חוזרות ,ותעמודנה בתוקפן לתקופה של  90ימים מהמועד
האחרון להגשת ההצעות ,וזאת אף לאחר בחירת זוכה או משלוח הודעה על בחירה כאמור.
 .8.2בכל 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.

.9

מסמכים שיש לצרף להצעה
 .9.1על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים( :לנוחיותכם ,ובכדי לוודא שכל המסמכים
שלהלן מוגשים יחד עם ההצעה למכרז ,סמנו  בתיבות הריקות)
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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
ובנוסף בפורמט מודפס ,הכולל חתימה בתחתית כל עמוד .אלה יימסרו בצמוד לחוברת
תנאי המכרז וההסכם ,על נספחיהם ,כשחותמת או חתימת המציע בשולי כל עמוד.



טופס פירוט הניסיון ,המצורף כנספח א' 1לתנאי המכרז ,בצירוף אסמכתאות בכתב אשר
מהן ניתן ללמוד כי למציע ניסיון בביצוע אותן עבודות.



תעודה המעידה על רישומו התקף של המציע ברשימת הקבלנים המאושרים בסיווג שלא
יפחת מג' ,1בצירוף מסמך המעיד על רישומו כאמור במשך  5השנים האחרונות עובר
למועד פרסום המכרז.



המלצות בכתב ( 3המלצות לפחות המתייחסות לעבודות דומות לפרוייקט זה (מבני ציבור)
שביצע המציע במהלך  5השנים האחרונות ,בהיקף של לפחות  2מיליון  ₪כל אחד) ,אשר
תילקחנה בחשבון בעת הערכת הצעת המציע .על ההמלצה לכלול את שם המזמין ,פרטי
התקשרות עם הממליץ ,סכום העבודה ומועד ביצוע העבודה ( 20%ממשקל ההצעה).



ערבות מכרז ,כאמור בסעיף  10להלן ,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


.10

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
 .10.1להבטחת התקשרותו של הזוכה במכרז עם המזמין ,יצרף להצעתו כל מציע ערבות בנקאית
אוטונומית בלתי חוזרת לפקודת המרכז הזואולוגי ר"ג ,ע"ש ישראל פלד בע"מ ,בסך של
 120,000ש"ח (כולל מע"מ) ,כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן (להלן" :הערבות
הבנקאית").
 .10.2תוקף הערבות הבנקאית יהא עד ליום .7.3.2021
 .10.3משתתף במכרז שלא יצרף את הערבות באופן הנדרש ,הצעתו לא תדון כלל והיא תיפסל.

 - 6 .10.4משתתף במכרז שהצעתו לא זכתה – תוחזר לו הערבות הבנקאית תוך  14יום (ארבעה עשר)
יום ממועד חתימת ההסכם עם המשתתף במכרז שהצעתו נקבעה כהצעה הזוכה על ידי
המזמין .אם לא יחתום הזוכה על ההסכם בתוך  7ימי עסקים מיום הודעת המזמין ,תחולט
ערבותו לטובת המזמין ,וזאת מבלי לפגוע בזכות המזמין לכל סעד נוסף ו/או אחר.
 .10.5האמור 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).
.11

הודעה על הזכייה וההתקשרות
 .11.1ההצעות תובאנה בפני ועדת המכרזים של המזמין שתקבע את ההצעה הזוכה.
 .11.2במידה ותהיינה שתי הצעות אשר תיקבענה כהצעות הטובות ביותר ,או יותר ,רשאי המזמין
(אך אינו חייב) לערוך התמחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים (כולם ,או חלקם ,לפי העניין
ולפי שיקול דעתו של המזמין) ,להגיש הצעה משופרת תוך שלושה ( )3ימים מיום קבלת
הודעה על כך ,ומביניהן תיקבע ההצעה הזוכה במסגרת וועדת המכרזים.
 .11.3המזמין ימסור לכל משתתף שהגיש הצעה במכרז הודעה בכתב על החלטת הועדה.
 .11.4במקרה 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.

.12

שונות
 .12.1אין 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.
 .12.2בהגשת 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.
 .12.3בהגשת 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 .

אורן בן יוסף ,מנכ"ל
המרכז הזואולוגי ר"ג בע"מ
ע"ש ישראל פלד
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נספח א'  -טופס הצעת המציע
לכבוד:
המרכז הזואולוגי רמת-גן בע"מ ע"ש ישראל פלד ("הספארי")
מכרז לביצוע עבודות בנייה להרחבת בית החולים לחיות בר ,במסגרת שלב ד'

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.

.4

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.

.5

אני מאשר בזאת כי הובא לידיעתי שמימון ביצוע העבודות מועמד  /יועמד על ידי המשרד להגנת הסביבה.
לפיכך ,ידוע לי ואני מסכים מראש כי הפסקת ו/או עצירת ו/או עיכוב בקבלת המימון ,מכל סיבה שהיא,
לרבות עיכוב בהעברת התשלומים על פי ההסכם ,לא תהווה הפרת ההסכם מצד המזמין ,ולא תהיינה לי
בגין כך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו .בפרט ,אני מאשר ומסכים כי בגין
עיכוב בתשלום לא תהא לי זכות לכל פיצוי ,שיפוי או ריבית ,מכל מין וסוג שהוא ,זולת זכותי לתשלום
התמורה המגיעה לי בגין העבודות שתבוצענה בפועל ,בהתאם להוראות ההסכם.

.6

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 זו מצורף כתב הכמויות המלא ,הכולל את התמחור בגין כל סעיף ,הן בקובץ "בינארית" על גבי
דיסק און-קי והן בפורמט מודפס הכולל חתימה על כל עמוד.

.7

תנאי התשלום וההצמדה הינם כמפורט בהסכם.

.8

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.

.9

הצעתנו 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
א ני 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.
ת אריך_____________ :

חתימת עו"ד/רו"ח____________________ :

- 8 -

נספח א' - 1טופס פירוט הניסיון
יש לפרט לפחות  5פרויקטים דומים לפרוייקט זה (מבני ציבור) אשר בוצעו במהלך  5השנים
האחרונות ,בהיקף של לפחות  2מיליון  ₪כ"א +
חובה לצרף אסמכתאות לביצוען ע"י המציע
שם המזמין
1
2
3
4
5

מועד ביצוע
הפרויקט

פירוט על סוג
העבודה

היקף כספי

פרטי איש קשר ופרטי
התקשרות עמו
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נספח ב'  -נוסח ערבות מכרז
לכבוד:
המרכז הזואולוגי רמת-גן בע"מ
ע"ש ישראל פלד

הנדון :ערבות בנקאית
על פי בקשת ________________________ (להלן " -המבקשים") אנו ערבים בזה
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  120,000ש"ח (במלים :מאה עשרים אלף שקלים
חדשים) שתדרשו מאת המבקשים ,כשהסכום הנ"ל צמוד למדד החל ממדד אוקטובר,
.2020

[הבנק רשאי להוסיף פיסקה המבהירה את תנאי ההצמדה למדד]
אנו מתחייבים לשלם לכם ,כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,תוך  7ימים 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  7.3.2021ועד 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).

.4

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).

.5

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).

.4

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).

.5

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).

.4

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).

.5

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).

.4

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).

.5

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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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 לביצוע עבודות בנייה להרחבת בית החולים לחיות בר ,במסגרת שלב ד'
(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 ,1987-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.

.4

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 2020
בין:

המרכז הזואולוגי ר"ג ,ע"ש ישראל פלד בע"מ
ח.פ51-084516-7 .
שדרת הצבי  1ברמת-גן52100 ,
(להלן " -הספארי" או "המזמין")

לבין:

מצד אחד;

___________________
ת.ז/.ח.פ____________ .
מרחוב ______________
(להלן " -הקבלן")

מצד שני;

הואיל :והמזמין מעוניין בביצוע עבודות בנייה להרחבת בית החולים לחיות בר ,במסגרת שלב ד',
הכוללות ,בין היתר ,בניית תוספת חללים בשטח של  270מ"ר ,שיפוץ חללים קיימים והזנות
חשמל ראשיות למבנה כולו להלן" :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 ,כהגדרתן לעיל ,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 נפרד).
תקופת ביצוע כל העבודות ,הינה עד  150ימים מתאריך מתן צו התחלת
העבודה .הקבלן מצהיר כי אין ולא תהייה לו ,כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה ,כלפי המזמין בעניין ההיתר ו/או עיכוב בקבלתו ,כאמור.
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  45 +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
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 .7תקופת הבדק:
 .8המפקח
 .9פיצוי מוסכם

למזמין ערבות בנקאית אוטונומית בסך של  5%מהתמורה ,בצירוף מע"מ
(להלן " -ערבות הבדק").
תקופת הבדק של הקבלן תהא בהתאם לקבוע בהוראות כל דין ,ובכל
מקרה לא תפחת מ 24 -חודשים ,והכל ממועד קבלת תעודת ההשלמה,
בהתאם להוראות ההסכם.
נ.ת.פ מהנדסים 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 מנכ"ל המזמין או מי מטעמו.
בגין כל יום של איחור בהשלמת העבודות ישלם הקבלן פיצוי מוסכם בסך
 2,000ש"ח ,בצירוף מע"מ כחוק.

הנספחים הבאים מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם:
נספח א'

–

רשימת מתכננים ויועצים.

נספח ב'

–

תנאים כלליים.

נספח ג'
נספח ד'
נספח ה'

–
–

כתב כמויות
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

נ.ת.פ מהנדסים

ניהול ופיקוח פרויקט

025325771

גלי יבגי סיטון

אדריכל

מארק גולדנברג

קונסטרוקטור/איטום

משה טימור ESO

יועץ חשמל ותקשורת

יעקב בלינקי

יועץ אינסטלציה

עופר פרדסי

יועץ מז"א

זליו דיאמנדי

יועץ קרקע

ר.ס כהן

בטיחות באש
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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.
 .1.4הקבלן 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.
 .1.5הקבלן 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.
 .1.7הקבלן 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 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 אי 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
המזמין רשאי למסור בכל עת .מוסכם במפורש ,כי אין בפיקוח על עבודות הקבלן על ידי
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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.
 .1.14הקבלן 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.
 .1.15ידוע 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.
 .1.17ידוע לקבלן כי העבודות ייערכו בצמוד למבנה בית החולים ,אשר בו מאושפזים בעלי חיים.
ידוע לקבלן כי קיים איסור חמור להיכנס לתוך מבני האשפוז ו/או לתוך ביה"ח ,מכל סיבה
שהיא ללא אישור מראש .כמו כן ,אין לעמוד ו/או לעשן ו/או לגרום לרעש שאינו קשור לבניה,
בצמוד ליחידות האשפוז /לחלונות הקבועים במבנה או למבנה בית החולים עצמו.
 .1.18ידוע 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.
 .1.19הקבלן 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.
 .1.20מובהר 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 ,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.
.2.3

מחירי 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
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הקבלן עפ"י הסכם זה ונספחיו ,כולל רווח קבלני.
 .2.4כל 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.
 .2.5הקבלן 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.
 .2.7לכל תשלום מתשלומי התמורה יתווסף מע"מ כחוק ,לפי שיעורו במועד התשלום.
 .2.8לא 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" בנייה  -בהנחה של  - 15%ו/או מחיר המבוסס על מחירי היחידה של סעיפים
דומים בכתב הכמויות " -פרו-רטה"  -הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי  -והבלתי ניתן לערעור -
של המפקח.
 .3.3יודגש 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.

.4

חשבונות ותשלומים
 .4.1חשבונות ביניים יוגשו על ידי הקבלן למזמין בתום כל חודש קלאנדרי ,בהתייחס לעבודה
שבוצעו במהלך החודש החולף (להלן" :חשבונות הביניים").
 .4.2המזמין 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.
 .4.3כל חשבון חלקי המאושר לקבלן ,ישולם לקבלן בתום  45יום מסוף החודש החולף בו בוצעו
העבודות הכלולות בחשבון בכפוף להמצאת חשבונית מס עם תאריך של החודש החולף בגין
אותו חודש שבו בוצעו העבודות (דהיינו" :שוטף  .)"45 +התשלום מותנה באישור המפקח
ומנהל הבינוי בספארי על ביצוע העבודות שבגינן הוגשה החשבונית.
 .4.4אי הגשת החשבון עד למועד שבסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא .לעיל יגרום לדחיית
המועד לביצוע התשלום ,לחודש הבא אחריו ,וזאת בלי שישולם לקבלן כל תשלום נוסף או
הפרשי הצמדה כלשהם.
 .4.5ידוע לקבלן כי המימון לביצוע העבודות הועמד ו/או יועמד על ידי המשרד להגנת הסביבה.
לפיכך ,מצהיר הקבלן ומסכים מראש כי הפסקה ו/או עצירה של ההתקשרות 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 העבודות
שתבוצענה על ידו בפועל ,בהתאם להוראות הסכם זה.

 - 21 .4.6חשבון סופי יוגש על ידי הקבלן לאחר סיום כל העבודות לפי ההסכם לשביעות רצון המזמין
בהתאם להסכם ,ולאחר שהקבלן יקבל תעודת השלמה כהגדרתה בסעיף  13להלן .רק לאחר
בדיקה ואישור ישולם החשבון הסופי (ורק לאחר קבלת תעודת השלמה ובתנאי כי הספארי
קיבל מהקבלן תכניות  ,)AS MADEוזאת 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 וכל תנאי נוסף ככל שייקבע בין הצדדים.
 .4.7במקרה 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  15%תוצאות כלליות
וטיפול) ,כל זאת בלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים המגיעים לספארי.
.5

הספקת ציוד וטיב החומרים
 .5.1הקבלן 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.
 .5.2כל החומרים והמוצרים הנועדים לביצוע העבודה 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.
 .5.3הקבלן 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.
 .5.4בכל 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.
 .5.5כמו 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.
 .5.6מוסכם בין הצדדים כי על אף האמור בסעיף  5לחוק הסכם קבלנות ,תשל"ד  ,1974 -לא תהיה
לקבלן בשום מ קרה 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  24שעות ממועד קבלת הודעה
בכתב מהספארי (לפי המוקדם) ,ולבצען בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בהסכם.
 .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.

 - 22 .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.
 .6.4היה 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  )15%ייחשבו כחוב של הקבלן
למזמין ,והוא ינוכה מתשלומים שעל המזמין לשלם לקבלן.
.7

סילוק יד
 .7.1מובהר 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.
 .7.2בתום 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.
 .7.3בכל 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  40יום 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  7ימים 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 מכל סיבה שהיא או במידה ולא יציית בתוך  24שעות 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.

 .7.4סולקה 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  7ימים ,רשאי המזמין לסלקם
ממקום המבנה לכל מקום שיראה בעיניו ,על חשבון הקבלן ,והמזמין לא יהיה
אחראי לכל נזק או אבדן שייגרמו להם.

 .7.5הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי תנאי ההסכם ו/או על-פי כל דין ולא
לגרוע מהן.
.8

עובדי הקבלן ומועסקיו

 - 23 .8.1הקבלן מתחייב בזה להעסיק בעבודות אך ורק פועלים חוקיים ,מקצועיים ומנוסים ,בעלי
אישורי עבודה ,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.
.8.3

הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו בפרויקט מנהל עבודה בעל נסיון של  10שנים לפחות
במשרה מלאה בעל הכישורים הנדרשים לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,תש"ל-
 1970ולתקנות שהותקנו על פיה ,לרבות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ,תשמ"ח-
 1988ותקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) ,התשס"ז2007-ו/או כל שינוי להן ו/או תיקון
שיבוא במקומן ו/או צווים על-פיהן ,שהינו בעל רישיון/תעודה ממשרד העבודה (כולל אישור
על הסמכתו ומינויו כממונה על הבטיחות ,לרבות לעניין עבודות בגובה וכולל אישור להדרכת
עובדים בהנחיות לעבודה בגובה) האחראי לכל עבודות הבניה שתתבצענה באתר הבנייה
(להלן " -מנהל העבודה") .הקבלן מתחייב להודיע על מינויו של מנהל העבודה למשרד
העבודה ו/או למפקח העבודה האזורי ו/או על-פי כל דין.

.8.4

בנוסף ,הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו מהנדס ביצוע שיהווה מנהל האתר שהינו מהנדס
בניין אזרחי רשום כדין ובעל נסיון בביצוע של  10שנים לפחות ,ובעל ניסיון בניה ולאתרי
בנייה בפרויקטים מסוג ובסדר גודל דומה או גדול מהפרויקט נשוא הסכם זה ,אשר יהיה
אחראי על תפקודו הכולל של אתר הבנייה (להלן" :מנהל האתר") בכל הקשור לשלבים אשר
דורשים אישור מהנדס ביצוע כגון ביסוס יציקות וכל שלב אחר אשר נדרש על פי חוק/כל דין.

.8.5

מנהל העבודה ומהנדס הביצוע יהיו נוכחים בהתאם לדרישות החוק באופן קבוע ומלא באתר
בשעות העבודה הרגילות ,לצורך פיקוח על ביצוע העבודות ויהיו זמינים לצורכי החברה בכל
שעה .בשעות בהן יעדר הקבלן מהמקרקעין יהיו מנהל העבודה וע .מומנה בטיחות כפופים
למזמין ו/או למפקח מטעם המזמין ויפעלו עפ"י כל הוראותיו וזאת מבלי שהאמור מטיל על
המזמין ו/או המפקח חובה לפקח ולתת הוראות כנ"ל .המפקח רשאי לאסור על ביצוע
עבודות באתר ללא נוכחות מנהל העבודה מטעם הקבלן באתר.

.8.6

ככל ומנהל העבודה אינו לשביעות רצונו של המזמין ,הקבלן מתחייב להחליפו בתוך  14ימים
ממתן הודעה בכתב בנימוק סביר של המזמין לקבלן בדבר אי שביעות רצונו .למען הסר
ספק ,אין במקרה האמור בכדי לעכב את ביצוע העבודות ו/או להאריך את לוחות הזמנים
המצ"ב להסכם זה .למזמין אין התנגדות כי מנהל האתר או מנהל העבודה ימונו לממונה על
הבטיחות (כהגדרתו להלן).למען הסר ספק יצוין כי מנהל העבודה מגיע ראשון ועוזב אחרון
את אתר הבנייה של הפרויקט .מבלי לגרוע מהאמור ,הקבלן מתחייב להיות נוכח באתר
ורצוף.
יומי
באופן
הפרויקט,

 .8.7מוצהר 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  1974 -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.
 .8.8הקבלן 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.
 .8.9מבלי 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.
 .8.10מבלי 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.

 - 24 .8.11נוסף 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

משרד עבודה
.9.1

.9.2

.10

הקבלן יקים ויחזיק על חשבונו מבנה ארעי ,במקום שיתואם מראש עם המזמין ,אשר ישמש
כמשרדים למפקח ולמנהל האתר מטעם הקבלן ,לכל אחד מהם חדר נפרד .המבנה יהיה
בגימור סביר כולל רצפה יבשה ונקיה ,חלונות ומזגנים ומחובר לרשת המים ,הביוב והחשמל.
כל משרד יכלול ארון לקלסרים ותכניות 4 ,כסאות ושולחן לתכניות ,תאורה ,נקודת חשמל
ונקודה לקו בזק .משרד המפקח יכלול חיבור אינטרנט רציף ומחשב קבוע עם הציוד הנלווה,
מדפסת ,מכשיר טלפון ופקס והוצאות הפעלתם תחולנה על הקבלן .הקבלן ישמור במשרד
העתק מכל התכניות ,מסמכי החוזה ,יומן העבודה והוראות המפקח בכתב ,ובכלל זה :סט
תכניות מושלם לביצוע העבודות; היתרי הבניה; המפרטים (כהגדרתם בחוזה); יומן
העבודה; לוח זמנים מפורט וכו'.
הקבלן לא יהיה רשאי להציב או לתלות שלטים מכל מין וסוג שהוא ,זמניים או קבועים ,בכל
מקום באתר או בסמוך לו ,ללא קבלת הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב.

העברה והסבה
 .10.1אין 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.

.11

בטיחות בעבודה ,נזקים וביטוח
 .11.1הקבלן 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 –  1970ותקנות הבטיחות בעבודה
(עבודות בנייה) ,תשט"ו –  1955בקשר 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.
 .11.2מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הקבלן מתחייב לקבל מממונה הבטיחות בספארי הוראות
בטיחות בכתב ,ולקיים בדווקנות את כל ההוראות הנ"ל ,משך כל ביצוע העבודות.
 .11.3הקבלן מקבל על עצמ ו 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.
 .11.4מבלי לגרוע מאחריות הקב לן לפי הסכם זה או לפי כל דין ,מתחייב הקבלן לבטח על חשבונו
הוא ,לטובתו ולטובת הספארי ולקיים במשך כל עת רלוונטית להסכם זה ועד לגמר ביצוע
העבודות נשוא ההסכם זה ,את הביטוחים המנויים בנספח הביטוח ,אצל חברת ביטוח מוכרת
ומורשת בישראל.
 .11.5המזמין ו/או המפקח מטעמו יהיו רשאים להורות על הפסקת העבודה באתר עקב הפרת
הוראת בטיחות כלשהי ו/או אי הישמעות להוראות ולהנחיות הבטיחות שניתנו לקבלן ,ולקבלן
לא תהייה כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין עקב כך ,לרבות שלא טענה בדבר גרימת עיכוב
בעבודה ,עקב וכתוצאה מעבודה שהופסקה בשל הפרת הוראות בטיחות על ידי הקבלן.
 .11.6הסעיפים דלעיל מהווים תנאי יסודי בהסכם זה.
 .11.7אין בקיומה או העדר קיומה של פוליסה כלשהי כדי לגרוע מאחריות הקבלן על פי ההסכם
ו/או על פי כל דין.
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תביעות ושיפוי
 .12.1הקבלן 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.
 .12.2הקבלן מתחייב לבוא בנעלי המזמין אם ייתבע האחרון בתביעה בגין אחד הנזקים דלעיל.
 .12.3הקבלן 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.

.13

השלמת העבודות
 .13.1בתום 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.
 .13.2לעניין לוחות הזמנים שבהסכם ,המועד שבו יקבל הקבלן קבלת תעודת השלמה לכל העבודות
ייחשב כמועד סיום ביצוע העבודות.
 .13.3בגין 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.

.14

פיצוי מוסכם
 .14.1בגין כל יום איחור מעבר למועד השלמת העבודות ,ישלם הקבלן למזמין סך של  2,000שקלים
חדשים בתוספת מע"מ כחוק (להלן" :הפיצוי המוסכם").
 .14.2אין 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.
 .14.3המזמין 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.

.15

אחריות ,ערבויות וקיזוז
 .15.1הקבלן 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 נ זק לגוף או לרכוש של צד שלישי או של הציבור ,כתוצאה ישירה או עקיפה מאופן ביצוע
העבודות.
 .15.2להבטחת 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.
 .15.3להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן לתיקון הליקויים במשך תקופת הבדק ,ימציא הקבלן
למזמין ,כתנאי קבלת התשלום הסופי וכנגד השבת ערבות הביצוע לידי הקבלן ,ערבות בנקאית

 - 26אוטונומית ובלתי מותנית ,בנוסח הקבוע בנספח ד' ובשינויים המחוייבים ,ערוכה לפקודת
המזמין בגובה  5%מהתמורה בתוספת מע"מ (להלן " -ערבות הבדק") .ערבות זו תהיה בתוקף
למשך כל תקופת הבדק כהגדרתה בהסכם.
 .15.4כל 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.
 .15.5במקרה 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.
 .15.6במקרה הצורך ,מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם ,כתבי הארכה של הערבויות כך
שתהיינה בתוקף בכל התקופה בהתאם לאמור לעיל.
 .15.7אין 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.
 .15.8בלי 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.
.16

שונות
 .16.1שום 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.
 .16.2שינוי להסכם יהא תקף אך ורק בתנאי כי ייערך בכתב וייחתם כדין על ידי הצדדים.
 .16.3הקבלן לא יהא רשאי לקזז סכומים כלשהם שהוא חייב למזמין על פי ההסכם.
 .16.4תובענות הכרוכות בהסכם זה תוגשנה אך ורק לבית משפט בעל סמכות עניינית אשר מקום
מושבו במחוז תל אביב ו/או מחוז המרכז.
 .16.5כל 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 בדוא"ל לרוכשי המכרז)
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נספח ד' – מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדים

פרק  - 00מוקדמות
 00.01תאור העבודה
מכרז/חוזה זה מתייחס להרחבת בית החולים לחיות בר ,במסגרת שלב ד' ,הכולל ,בין
היתר ,בנייה של חללים במבנה בית חולים ושיפוץ חללים קיימים ,כמפורט בכל מסמכי
המכרז השונים.
 00.02תכולת פרק " 00מוקדמות" במסמך ג'
כל הסעיפים מתוך הפרק - 00מוקדמות של מסמך ג' (המפרט הכללי) מחייבים מכרז/חוזה זה
למעט סעיף ( 00.09מדידת פאושל).
מטרת מסמך זה לפרט את התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה זו ,השונים או המנוגדים או
המשלימים את האמור בפרק  00של מסמך ג'.
 00.04אחריות
א.

הקבלן מצהיר בזאת שביקר באתר המיועד לביצוע הפרויקט ,בדק את תנאי המקום
והקרקע לרבות את הצורה והמידות של המבנה המוצע ,דרכי הגישה וכו' ,קרא ולמד את
מסמכי המכרז/חוזה הזה ,לרבות התכניות הנלוות ושאין לו ולא תהיה לו כל תביעה שהיא
בגין קשיי עבודה הנובעים מתנאי המקום ומהאילוצים שהוזכרו לעיל.

ב.

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה ,כי הוא מומחה ובעל ניסיון בביצוע
עבודות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את התכניות ,המפרטים ,סוגי חומרים וכל
יתר הדרישות למיניהם של עבודה זו וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים
לשטח בו תבוצע העבודה.
לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים
על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח בכל פרט בתכניות ,טעות בתכנון ,אי
התאמה במידות וכו' ,אשר עלולים לגרום לדעתו לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי ,זאת
בפרק הזמן שהוקצב לו ,דהיינו  14יום ממועד החתימה על החוזה עם המזמין .לא עשה
כך ,רואים אותו כאחראי בלעדי ,ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.

ג.

רואים את הקבלן כאילו כלל בהצעתו הוצאות כתוצאה מהפרעות בלתי נראות מראש,
משבירת צינורות או מתקנים אחרים קיימים ,מהעובדה כי טיב הקרקע אינו כטיב שהונח
בטרם החלה עבודה ,כתוצאה ממזג אויר ,כתוצאה מפעולת צד שלישי או מכל סיבה
אחרת .הקבלן לא יקבל כל תמורה שהיא עבור הוצאות אלו.

ד.

הקבלן מתחייב לתקן ,להחליף ולהחזיר למקומו ,על חשבונו ,ובאופן מיידי ,לפי דרישת
המפקח ,כל נזק שנגרם בגלל שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח ,שימוש בחומר
בלתי מתאים או בטיב גרוע ,ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה ,לתכניות ולמפרט ,או כל
תקלה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה ,בתנאי שהמזמין יודיע על הנזק
במהלך הביצוע או תוך תקופת האחריות והבדק .דעתו של המפקח תקבע סופית את מידת
אחריותו של הקבלן .על הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת שיוקצב לו
ע"י המפקח .באם לא ימלא הקבלן אחרי דרישה זאת ,הרשות בידי המזמין לבצע את
התיקון בעצמו או ע"י קבלן אחר ,על חשבון הקבלן.
המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהיו לו וההפסדים שנגרמו לו או לנכות
מסכום כלשהו אשר הוא חייב לקבלן ,או להפעיל את הערבות המתאימה שניתנה לו ע"י
הקבלן.

ה.

הקבלן לא יקבל כל תמורה נוספת בגין כל האמור בסעיף זה.

 00.05אתר ההתארגנות וארגון האתר
א.

תחום העבודה וההתארגנות יוגדרו לקבלן לפני תחילת העבודה.

ב.

תחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתאם לנתונים הקיימים ובהתאם
להוראות המפקח.

 - 29ג.

תוך שבעה ימים מקבלת צו התחלת עבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח תרשים ארגון
האתר הכולל מבנים קיימים ,מבנים מוצעים ,דרכי גישה ,שערי כניסה ותוואי הגדר .שטח
ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על ידי המפקח .על הקבלן לקבל
אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של המתקנים השונים.

 00.06גידור
א.

תוך  7ימים מיום הנקוב ב"צו התחלת עבודה" יקים הקבלן באתר גדרות ,מחיצות
ושערים סביב העבודות להגנה על בני אדם ולהגנת הרכוש ,כולל שלטי אזהרה "כאן
בונים" ,הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד העבודה .תוואי הגדר יכלול את
כל שטח הפיתוח ,בהתאם להנחיות המפקח.

ב.

הגדר תהיה אטומה ,עשויה מפחי "איסכורית" חדשים בגובה  2מ' לפחות ,נסמכים על
קונסטרוקצית פלדה צבועה .כל פרטי הקיר והקשירות בתיאום עם המפקח .יש להתקין
פתחי ראיה בקירות לפי הנחיות המפקח .הגדר תענה לדרישות הבטיחות המחמירות
ביותר ולהנחיות הראשות המקומית.

ג.

על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות שיידרש להזיז קטעי גדרות או מבני עזר בהתאם
להתקדמות העבודה ,וזאת ללא תשלום כלשהו ,לרבות מיקומם מחדש על מערכותיהם.

ד.

במקומות הדרושים יותקנו שערים להכנסת כלי רכב ,ציוד וחומרי בניה והולכי רגל ,אשר
יוחזקו במצב נעול במהלך כל העבודה .השערים יהיו מפלדה צבועה.

ה.

עבור מילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן ,נקיטת כל אמצעי הבטיחות ,הזזת מבנים וגדרות
וכו' לרבות פירוקם בגמר העבודה ,לא ישולם לקבלן בנפרד ועל הקבלן לכלול את
ההוצאות בקשר עם זה במחיר ההצעה.

 00.07שלט
א.

הקבלן יכין יתקין ,על חשבונו ,שלט פח בגודל  3X2מטר לפחות ,באתר הבנייה או בסמוך
לו .השלט יכיל את שם העבודה ,שמות המתכננים ,שם הקבלן ופרטים נוספים .תוכן
השלט ,צורתו ,גודל האותיות ,צורת ומיקום ההתקנה ,וכל עניין אחר הקשור בשלט -
יקבעו בלעדית ע"י המפקח.

ב.

כחלק מהשלט תוכנס בו הדמיה ממוחשבת צבעונית ברמה גבוהה ("פרוצס") .ההדמיה
תבוצע ע"י הקבלן בהתאם לתוכניות הממוחשבות המופיעות במכרז ,שיסופקו לקבלן ע"י
האדריכל .קובץ ממוחשב של תכנון השלט עם ההדמיה ,יימסר למפקח בסוף תכנונו ,ועל
הקבלן לקבל את אישור המפקח טרם ייצורו.

ג.

הקבלן יגיש למפקח אישור ממהנדס על קונסטרוקצית השלט ואופן התקנתו באתר .פרט
לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא עם הורה על כך המפקח ו/או נדרש ע"פ חוקי
הבטיחות.

ד.

על הקבלן להביא בחשבון ,כי יתכן שבמהלך הפרויקט יידרש לשנות את מיקומו של
השלט ,ללא תמורה ,כתוצאה מאילוצים של התקדמות העבודות או עקב דרישות של
המפקח או מכל סיבה אחרת.

ה.

עבור תכנון השלט לרבות ההדמיה ,ייצורו ,התקנתו ,שינויים במיקומו ,אחזקתו וסילוקו
בגמר העבודה לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל אלו תיחשב ככלולה במחירי היחידה
השונים שבכתב הכמויות.

ו.

פרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא עם הורה על כך המפקח ו/או נדרש ע"פ חוקי
הבטיחות .הקבלן יגיש לאישור את תכנון השלט.

 00.08שמירה
הקבלן ידאג לשמירה על הציוד ,החומרים והמבנים .אם יקרה קלקול ,אבידה או גניבה למבנים,
לחומרים ,לציוד ,לכלים ולמכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח המבנה ,ישא הקבלן
בכל ההפסד ולא תחול כל אחריות על המזמין.

 - 30 00.11מים וחשמל
הקבלן אחראי לאספקת המים והחשמל ,בכפוף לאמור במסמך ג' .מועדי ניתוק מערכות מים
וחשמל קיימות (באם יידרש לצורך התחברות) יתואמו עם המפקח כדי שלא יגרום 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 המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין.
כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו .חוקי ונהלי התנועה בשטח
המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית לכל הוראות המזמין 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.
 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.
 00.14שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר
מודגש בזאת שלא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין כגון :אוכל ,מקלחות
ושירותים סניטריים ,טלפון וכיו"ב .מודגש בזאת כי לינת פועלים באתר אסורה בהחלט.
 00.15שמירה 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 ,כמוגדר בתקנות הרלוונטיות ובמפרט הכללי,
לשביעות רצון המפקח.
 00.16עבודה 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 למפקח ועליו לקבל את אישורו
המוקדם .כמו כן ,ידאג הקבלן לקבלת אישורים מתאימים מטעם הרשות המקומית ,משרד
העבודה ו/או רשויות רלוונטיות אחרות.
 00.17תיאום עם המפקח
כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום ,אין להתחיל בביצוע
עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח.
 00.18כוח אדם
הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו ,את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות ,את
א.
ההשגחה והפיקוח עליהם ,אמצעי תחבורה ,ניהול האתר וכל דבר אחר הכרוך בעבודתם
כשהם נתונים לפיקוחו ,מרותו והשגחתו במישרין או באמצעות באי כוחו המוסמכים.
הקבלן ינקוט בכל הצעדים האפשריים כולל העסקתם של פועלים זרים מחו"ל ובלבד שלא
יגרם שום פיגור בקצב התקדמות העבודה בהתאם ללוח הזמנים של הפרוייקט ושלבי
הביניים של לוח הזמנים.
ב.

שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של הפועלים השונים לא תתקבל כעילה לעיכובים ולפיגור
בקצב העבודה ו/או כוח עליון וכד'.

ג.

על הקבלן יהיה להגיש למפקח את פרטי עובדיו ופועליו לאישור  48שעות לפני תחילת
עבודתם באתר .האישור לעובד מסוים הינו זמני ועלול להתבטל במהלך העבודה .הכניסה
והיציאה של מכוניות הקבלן ,לצורך אספקת ציוד וחומרי בניה תהיה באופן שיסוכם
מראש עם המפקח.

 00.19מהנדס ביצוע ומנהל עבודה באתר
לצורכי תיאום ,ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה ,יעסיק הקבלן ,באתר ,באופן קבוע ובמשך
א.
כל תקופת הביצוע:
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מנהל עבודה ראשי בעל ניסיון מוכח של  10שנים לפחות בישראל בביצוע עבודות
דומות.

.2

מהנדס ביצוע אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים ואדריכלים ,בעל ניסיון מוכח של
 10שנים לפחות בישראל בביצוע עבודות דומות .המהנדס יחתום במועצה
המקומית כאחראי על הביצוע ,אחראי לביקורת וכאחראי בטיחות.

.3

לעבודות סימון (לרבות חידוש הסימונים) ולמדידות ,על הקבלן להעסיק במקום
במידת הצורך מודד מוסמך עם מכשירי מדידה וכלי עזר תאודוליט ,מד מרחק
אלקטרוני ,מאזנת אוטומטית וכדומה) במספר ובאיכות נאותים ,כפי שיקבע
מהמפקח .כל מדידה שתידרש ע"י המפקח תבוצע ע"י המודד ללא תשלום כלשהו.

ב.

המפקח רשאי לבקש החלפת מי מהם מאנשי הצוות הנ"ל באם ימצא כי אינם מתנהגים
כראוי או אינם מתאימים לתפקידם .במקרה ותידרש החלפה ,תתבצע ההחלפה תוך 14
ימים מיום הודעת מנהל הפרוייקט.

ג.

צוות הביצוע של הקבלן יהיה נוכח באתר העבודה בקביעות יום יום לכל אורך תקופת
הביצוע ויעבוד בכפיפות להוראות המפקח.
העדר של מי מצוות הקבלן יוכל לשמש ,בין השאר ,עילה להפסקת העבודה ע"י המפקח.

ד.

מודגש בזאת שצוות הביצוע לא יועסק בפרויקטים אחרים.

ה.

שמות אנשי הצוות ופרטי נסיונם ,יועברו לאישור המפקח לפני תחילת הבצוע ורק לאחר
אישורו של הנ"ל יוכלו להימנות על צוות הקבלן .פסיקת המפקח בענין זה היא בלעדית
וללא זכות ערעור מצד הקבלן.

ו.

אם לדעת ב"כ המזמין נמצא כי מנהל הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/או המודד ו/או
אחראי הבטיחות אינו ממלא את תפקידיו כיאות ו/או כישוריו נמצאו בלתי מתאימים
לביצוע העבודות שהן נשוא מכרז זה ,יהיה המפקח רשאי להורות לקבלן להעביר את הנ"ל
מן האתר ולהחליפו באחר בעל כישורים מתאימים ,וקביעתו בענין זה תהיה סופית.

ז.

המודד וקבוצת המדידה ימצאו באתר ככל שיידרש לצורך סימונים ומדידות.
המודד וקבוצת המדידה יעמדו לרשות המפקח למדידת כל סוג מדידה שירצה לבצע
ביוזמתו בהקשר עם פרויקט זה (אפילו אם הקבלן אינו זקוק למדידה זו) וזאת ללא כל
תשלום נוסף.

ח.

כל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן יחולו על הקבלן ולא ישולם
לקבלן עבורן בנפרד.

ט.

מינוי צוות הקבלן המפורט לעיל יבוצע תוך שבוע מיום הנקוב ב"צו התחלת עבודה".

 00.20קבלני משנה וספקים
א.

העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן הראשי תבוצע רק עפ"י אישור מראש ע"י המפקח .גם
אם יאשר המפקח העסקת קבלני משנה ,גם אז יישאר הקבלן הראשי אחראי בלעדי עבור
טיב הביצוע של עבודות קבלני המשנה והתיאום ביניהם.

ב.

המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משנה ,ספק או כל פועל של קבלן
משנה אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו באחר .ההחלפה
הנ"ל תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן תוך  5ימים ולא תשמש עילה להארכת זמן
ביצוע.

ג.

תוך ארבעה עשר יום יגיש הקבלן רשימת ספקים וקבלני מלאכות לאישור המפקח
כדלקמן:
הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות  3קבלני משנה לכל עבודה אותה הוא
1.
מבקש לבצע באמצעות קבלן משנה.
.2

כל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד בתנאי הסף להלן:
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2.2

קבלן רשום בפנקס הקבלנים ,אשר הינו בעל הסיווג הנדרש לביצוע
עבודות בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעות קבלן משנה
זה באותם מקצועות החייבים ברישום.
בעל נסיון של לפחות  10שנים בעבודות זהות או דומות לעבודות אותן
מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם.

.3

לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן ,לגבי כל
קבלן משנה בנפרד:
פרופיל חברה.
3.1
שמות פרויקטים שביצע הקבלן בשלוש השנים האחרונות ,אשר זהים
3.2
בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה.
לגבי פרויקטים אלה ,יש לציין את שם המתכנן ,שנת התכנון והביצוע,
ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס לתפקוד המערכות
בפרויקטים אלה (כולל מס' הטלפון שלהם).

.4

לפני אישור קבלן המשנה ,המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם קבלני
המשנה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי ,על מנת להתרשם מהנסיון והמקצועיות של
הקבלנים המוצעים.

.5

מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור המפקח לא תכלול קבלנים
העומדים בתנאי הסף המצוינים לעיל ,שמורה למזמין הזכות למסור את ביצוע
העבודות באותו תחום לקבלן משנה אחר ,ולא יינתן לקבלן הראשי כל פיצוי על
כך !!

.6

יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף המפורטים לעיל,
מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח ,ועל הקבלן להביא זאת בחשבון לפני
הגשת הצעתו למכרז זה.

.7

מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור בכתב
מהמפקח ,בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה בפרויקט זה ,שייבחר לפי ההליך
המצוין לעיל.

ד.

על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה ,שכן המפקח יקפיד לבצע באופן
דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה ,כמפורט לעיל.

ה.

במקרה של אי תשלום תשלומים שוטפים המגיעים לקבלני המשנה במשך  120יום לאחר
שהקבלן קיבל תשלום מהמזמין ,שומר המזמין לעצמו את הזכות לשלם ישירות לקבלני
המשנה את המגיע להם על בסיס חשבונות חלקיים מאושרים ע"י המפקח .הסכומים
שישולמו לקבלני המשנה ינוכו מהכספים המגיעים לקבלן.

 00.21תיאום ושירותים לגורמים אחרים
הקבלן ייתן ,ללא תמורה נוספת ,שירותים לגורמים אחרים כגון :חברת בזק ,חברת החשמל,
קבלנים מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות במכרז/חוזה זה ,עובדי תחזוקה של
המזמין וכל גורם אחר שיורה עליו המפקח.
השירותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן:
אספקת מים ,חשמל ותאורת עזר.
א.
מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו.
ב.
מתן אפשרות כניסה לאתר ,גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות ,צירי
ג.
הליכה וכו'.
הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים.
ד.
אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע,פיגומים וכו'
ה.
הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים ,כך שלא ייפגעו ע"י פועלי הקבלן.
ו.
ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה.
ז.
תיקוני טיח,ריצוף,צבע,גבס וכו'
ח.
שילוב בלוח הזמנים של הקבלן.
ט.
ביטוח.
י.
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א.

כללי
במסגרת העבודות לביצוע המבנה ,נכללות עבודות נוספות אשר אינן נכללות במסגרת/
חוזה זה ע"פ קביעת המזמין .עבודות אלה יוצאו למכרזים נפרדים ויבוצעו על ידי קבלנים
אחרים ,שיקראו "הקבלנים האחרים" ,וזאת בכפוף לאמור בתנאים כלליים לעבודות.

ב.

המזמין יבצע התקשרות ישירה עם הקבלן האחר בהתאם לסעיף  00.06.03.02במפרט
הכללי ועל הקבלן יהיה לבצע עבודות תיאום הנדרשות לביצוע מקביל של העבודות
בהתאם לסעיף  00.06במפרט הכללי לרבות השתלבות בלוח הזמנים הכללי של הקבלן
הראשי,שירותי אתר,ביטוח וכו'-ראה גם סעיף . 00.21
בנוסף לאמור בסעיף ב' ,תיכלל החובה של סגירת מעברים שיעשו על ידי הקבלנים
האחרים ,דרך מחיצות וקירות (בטון ,בנויות ו/או גבס) ,וזאת בכל שלבי העבודה ,לפני או
אחרי עבודות טיח .השרוולים ומסגרות העץ למעבר התעלות ,יסומנו במשותף ,יסופקו
ויותקנו על ידי הקבלן הראשי ועל חשבונו.

ד.

כתמורה לתיאום וביצוע תיקונים במהלך העבודה או אחריה ומתן שירותים לקבלנים
האחרים לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום שהוא ,עלות הנ"ל תהיה על חשבון הקבלן.

ג.

 00.23בקורת העבודה
א.

הקבלן יעמיד ,על חשבונו ,לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים הנחוצים
בשביל בחינת העבודות .למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה ,או למקום העבודה
של הקבלן ,או למקומות עבודה אחרים ,בהם נעשית עבודה עבור הפרוייקט.

ב.

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 ,על חשבונו.

ג.

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.

ד.

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה ,או חלק ממנה ,או עבודה במקצוע
מסוים ,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 יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים ,לטיב
העבודה ולאופן ביצועה.

ו.

הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא
בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של העבודה הנדונה.
במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה,
או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.

ז.

השגחת המזמין והמפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של הקבלן
לביצוע העבודה לפי כל תנאי ההסכם.

 00.24יומן עבודה
יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן ,ובו ירשום כל יום:
מספר הפועלים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד לסוגיהם.
א.
כל החומרים והסחורות שנתקבלו.
ב.
רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומן בבניין.
ג.
מזג האוויר.
ד.
במדור מיוחד ובאופן בולט :הערות ,בקשות ותביעות הקבלן המיועדות למזמין או למפקח
ה.
אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד.
במדור מיוחד ובאופן בולט :הוראות ודרישות המפקח אם הוא בחר בדרך זו במקום
ו.
שליחת מכתב מיוחד.

 - 34פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח .חשבונות בעד עבודות יומיות
ז.
ייעשו רק לפי הרשום ביומן.
יומן העבודה ייחתם כל יום ע"י הקבלן או מנהל העבודה מטעמו וע"י המפקח מטעם המזמין.
יומן העבודה ינוהל ב 3 -העתקים :הדף המקורי ,העתק עבור המפקח והעתק עבור הקבלן .העתק
המפקח יימסר ע"י הקבלן למפקח למחרתו אם מדור ה' או ו' הנזכרים לעיל מכילים רשום ,ואם
לא  -בסוף כל השבוע.
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 מהוה אישור לנכונותם של הפרטים הרשומים בו.
כל הגשת חשבון חלקי תוגש בצירוף יומני עבודה חתומים .תנאי זה הינו בסיס לבדיקת החשבון
ואישורו
 00.25התוויה ,סימון וערעור על גבהים קיימים
נקודות הקבע המשמשות מוצא למדידות תימסרנה 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 ויתוחזקו 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 10-ימים מיום קבלת צו התחלת עבודה .טענות
שיובאו לאחר מכן ,לא יילקחו 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 ,ויספק ,על חשבונו ,את כל המכשירים
והאביזרים הדרושים לשם כך ,וזאת תוך כל תקופת העבודה עד למועד סיומה ומסירתה.
על הקבלן יהיה להרוס ולבנות מחדש ,על חשבונו ,כל עבודה שתבוצע לפי סימון בלתי נכון.
 00.27אחריות למבנים ומתקנים קיימים
הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים ,עיליים ותת קרקעיים ,באתר העבודה
ובדרכי הגישה אליו ויתקן ,על חשבונו ,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.
 00.28חפירה תת-קרקעית
לפני ביצוע חפירה בידיים או בכלי מכני ,יש לוודא כי אין כבלים או צינורות בתוואי החפירה כגון:
כבלי חשמל ,תקשורת ,קווי ביוב ,מים וכיו"ב.
לפני ביצוע כל עבודת חפירה ,ישיג הקבלן אישורי חפירה מ"בזק" ,חברת החשמל ,חב' הכבלים,
רשות העתיקות וכל גורם אחר בעל תשתית תת -קרקעית.
הקבלן יישא 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.
 00.29ביצוע בשלבים
על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה עשויה להתבצע 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.
 00.30לוח זמנים
א.

לא יאוחר מאשר  15יום מיום מתן צו התחלת העבודה יוגש ע"י הקבלן לוח זמנים
בהתאם לסעיף  00.04.08במפרט הכללי.

ב.

הלוח יהיה ממוחשב ,ערוך בצורת לוח גנט ,ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות .לוח
הזמנים יתוקן ויעודכן מידי חודש וישקף את הסטיות והשינויים העתידים להיווצר
מסיבה כלשהי ,עדכון יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן .בשום אופן לא
יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה.
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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 להבטחת זירוז העבודה כפי שיורה המפקח.

ד.

עבור לוח הזמנים לא ישולם לקבלן בנפרד.

 00.31תגבור 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 ,כפוף לסעיף  00.15לעיל ,ולעשות כל דבר שהתנאים יחייבו כדי
למנוע חריגה הזמנים המוקצבים.
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 לפעול
כאמור בסעיף  00.15לעיל.
 00.32מוצר "שווה ערך"
המונח "שווה ערך" (ש"ע) ,אם נזכר במסמכי מכרז/חוזה זה פירושו 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 והאדריכל ,בין אם המוצר הוחלף
ביזמת הקבלן ובין אם ביזמת המפקח.
בכל מקום במכרז/חוזה 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.
 00.33בדיקות מעבדה
הקבלן יהיה אחראי להזמנה ותאום וביצוע של כל בדיקות המעבדה ,מכל סוג ,ככל
שידרש,לפני ביצוע ולאחר ביצוע, ,על פי כל התקנים ועל פי דרישת הפיקוח ועל ידי גורמים
חיצוניים (יועצים ,מכון התקנים וכדומה) על פי פרוגרמת בדיקות כללית שתמסר לו על
ידי המפקח וכן בדיקות ספציפיות שיורה המפקח מעת לעת או על פי המפרטים הטכניים .
-

הבדיקות תבוצענה במעבדות מוסמכות שתאושר ע"י המזמין ,ותוצאות הבדיקות הנ"ל
תחייבנה את שני הצדדים .העתקי תעודות של תוצאות הבדיקות יועברו למפקח במקביל
להעברתם לקבלן .

-

תיאום הבדיקות יבוצע באחריות מלאה של הקבלן .כל עיכוב שיגרם למהלך העבודה בגין
בצוע הבדיקות לא יחשב לצורך תביעות לוח זמנים ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בתכנון
בצוע מערך הבדיקות.

-

מודגש בזאת כי מערך הבדיקות יכלול גם את כל קבלני המשנה על כל מוצריהם בהתאם
לדרישת המפקח ובכל מקרה יכללו גם את הבדיקות כדלקמן:
בדיקות בטון ,זיון פלדה ובדיקות לכלונסים.

בדיקות קרקע ,הידוק ואספלטים.

בדיקות מערכת אוורור ומיזוג אוויר לפי ת"י .1001

בדיקות מערכות גילוי וכיבוי אש לרבות ספרינקלרים.

בדיקות ריתוך ,בדיקות עובי גלוון וצבע ובדיקות חוזק הדבקות לצבע.

בדיקות למרחבים מוגנים לרבות :אטימות ,ציפויים ומערכות סינון.

בדיקות מתקני תברואה  -שרברבות (אינסטלציה סניטרית) לרבות:

בדיקת נקזים מתחת לבניין.

בדיקת מערכות אספקת מים פנים וחוץ.

בדיקת נקזים ,שפכים ודלוחים בתוך המבנה.

בדיקת מערכות הגברת לחץ בתוך המבנה.

בדיקת צנרת כיבוי אש ועמדות כיבוי אש.
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-

בדיקת התקנה של מערכות ביוב ותיעול הבניין.
בדיקות למערכת ההסקה
בדיקת בצוע גמר של עבודות שרברבות.
בדיקת מערכת אוויר דחוס
בדיקת התקנה של תקרות תותב פריקות ולא פריקות.
בדיקות התקנה של מערכות סולריות ומערכות אספקת גז (גפ"מ).
בדיקת מערכת לחיפוי קירות חוץ באבן טבעית.
בדיקת חיפוי קירות באריחי קרמיקה.
בדיקת חוזק הדבקות של טיח וריצוף.
בדיקות התקנה של מעקים.
בדיקה טרמוגרפית בלוחות חשמל בסיום הפרוייקט
בדיקות לקבלת טופס  4וטופס 5
כל בדיקה אחרת שתידרש על פי כל דין ועל פי דרישת המפקח.
כמו כן רשאי יהיה המפקח להזמין בדיקות באופן עצמאי על חשבון הקבלן ככל
שימצא לנכון על פי שיקול דעתו הבלעדית

תוצאות הבדיקות יועברו מיד לידיעת המפקח באמצעות משלוח עותק מכל בדיקה,
ישירות על ידי המעבדה אל המפקח.
כל הבדיקות יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת מטעם הקבלן ועל חשבונו
הקבלן יגיש לבדיקה ואישור המפקח את הסכם הבדיקות עם המעבדה תוך  14יום מקבלת
צו התחלת העבודה.

עבור כל הבדיקות הנ"ל ,תיקון ליקויים ובדיקות חוזרות ,עד לקבלת כל האישורים הדרושים ועד
אישור סופי של המפקח לא ישולם לקבלן בנפרד ועלותם תחול על הקבלן.
 00.34טיב החומרים והמוצרים
א.

הקבלן חייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה
בלבד .בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות
מדרישות תו תקן או סימן ההשגחה המתאים.

ב.

כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהטיב המשובח ביותר וממוצרי יצרן מוכר .כל
החומרים והאביזרים ללא יוצא מן הכלל חייבים לקבל את אישור המפקח.

ג.

מודגש בזאת שכל החומרים שיסופקו ,ללא יוצא מן הכלל ,יעמדו בדרישות ת"י  921וכל
דרישות הרשויות הרלוונטיות.

ד.

תוך  45יום מתחילת הביצוע ,יכין הקבלן ,על חשבונו ,תערוכה שתוצג במבנה הפיקוח של
כל החומרים והמוצרים (פרזולים ,אביזרים ,מוצרים וכו') ,ללא יוצא מהכלל לאישור וכל
חומר שיסופק לאחר מכן ע"י הקבלן יתאים לדוגמאות המאושרות.

 00.35בדיקת דגימות ואישורן
א.

חומרים אשר יאושרו ע"י המפקח כמפורט לעיל יעברו בדיקות במעבדה שתקבע ע"י
המזמין .לא יוחל בשום אופן בביצוע העבודה תוך שימוש בחומרים או ציוד אחר בטרם
הושלמו הבדיקות המוקדמות המתאימות ואושרו לביצוע ע"י המפקח והמתכננים.
החומרים והמוצרים אשר יספק הקבלן יהיו לאחר שיתאימו מכל הבחינות לדגימות
שאושרו.

ב.

כל סטייה בטיב החומר תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול
מהאתר .הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים אחרים בטיב מאושר
ובכמות המתקבלת על דעת המפקח.

ג.

אישור החומרים והמוצרים או מקורם ע"י המפקח לא יפטור בשום פנים את הקבלן
מאחריות מלאה ובלעדית לטיבם או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש בהם.
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א.

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.

ג.

כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת מתקנים בהתאם למפרט ולרשימת הכמויות ,טעונים
אישור היועץ והמפקח לפני הזמנתם אצל אחרים ,או לפני מסירתם לביצוע בבתי המלאכה
של הקבלן ,גם אם הם תואמים מפורשות את הנדרש.
לפני מתן האישור ,רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן ,או מספק הציוד -תכניות,
הסברים ותיאורים טכניים.

ד.

היועץ והמפקח יאשרו הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר יכולים
להוכיח שהנם בעלי ידע וניסיון בייצור ציוד ואביזרים מגודל זה ומגודל דומה הדרוש
במתקן הנ"ל.
כמו-כן עליהם להוכיח כי ציוד דומה שיוצר על-ידיהם נמצא בפעולה לשביעות רצון
המשתמשים בו במשך  5שנים לפחות .לגבי ציוד הדורש שרות תקופתי ,המזמין ייתן
עדיפות ליצרנים בעלי שם מוכר הנותנים שרות יעיל ומהיר .להזמנת ציוד ואביזרים
תוצרת חו"ל תינתן עדיפות ליצרנים או לספקים שלגביהם קיימים בארץ סוכנות
המחזיקים מלאי של חלקי חילוף ולציוד הדורש שרות ,לכאלה המחזקים בארץ ארגון
שרות יעיל .לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או יצרן שלא נתן שירות טוב בעבר
ללקוחותיו .האישור להזמנת ציוד יינתן ע"י היועץ והמפקח על-גבי העתק הזמנת הציוד
שאליה יצורפו כל המסמכים הטכניים לקביעת סוג הציוד ,טיב הציוד ותנאי האחריות.

ה.

התנאים הטכניים להזמנת הציוד יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור למפקח 3
סטים של הוראות הרכבה ,החזקה והחזקה מונעת ,על כל התכניות והפרוספקטים של
הציוד ואביזרי העזר וכן רשימת חלקי חילוף מומלצים להחזיק במלאי .את כל
הדוקומנטציה הנ"ל של הציוד ימסור הקבלן למפקח לפני הרכבת הציוד במקום ,והדבר
יירשם ביומן .אין באישור המפקח/יועץ לציוד כל שהוא משום הסרת אחריותו של הקבלן
לטיב הציוד ופעולתו התקינה והמושלמת ,ובמידה ויתברר במשך תקופת האחריות כי
הציוד פגום ואינו עומד בדרישות ,הוא יוחלף מיידית ע"י הקבלן ללא כל זכות ערעור,
וללא תוספת כספית כל שהיא.

ו.

חומרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה בהתאם
לדרישות המפרט או קצב ההתקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע ,או שאינם במצב
מכני תקין ,יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו ,ויוחלפו בציוד וחומרים
אחרים המתאימים לדרישות.

ז.

לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה יימצאו
במקום בכמות ובאיכות הדרושים לפי החוזה ולשביעות רצון המפקח.

ב.

 00.37מערכת בקרת איכות
הקבלן יקיים מערכת בקרה איכות בהתאם לסעיף  00.08במפרט הכללי ,ללא כל תשלום
 00.38חישוב כמויות וחשבונות לתשלום
 חשבון חלקי מצטבר ,יוגש אחת לחודש בתחילת החודש הקלנדרי ,מודפס ובקובץ
בינארית ויכלול את כל העבודות שבוצעו ואושרו ע"י המפקח עד לאותו מועד.
 תשלום החשבון החלקי יותנה בהגשת חישוב כמויות מלא ,מדוייק וסופי עבור החלק
שבוצע ואשר עבורו נדרש התשלום.
 חישוב הכמויות יוגש כשבוע לפני הגשת החשבון החלקי לצורך בדיקה ואישור.
 במידה והקבלן לא יעמוד בדרישות אלו – החשבון לא יבדק.
 oהקבלן מתחייב להכין את הכמויות והחשבונות בעזרת מחשב ובתוכנת בנארית .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 .כל ההוצאות הכרוכות בהכנת הכמויות במחשב יחולו על הקבלן.
 oחשבון שלא הוכן על פי הנהלים לא יבדק ויוחזר לקבלן.
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הקבלן יספק כל מסמך הוכחה לכמויות אשר ידרש מהמפקח לרבות סקיצות/סימונים/מדידות
וכו'.ללא מסמכים אלה והגשת לשביעות רצון המפקח החשבון לא יבדק
הקבלן מתחייב לצרף לחשבון החלקי יומני עבודה חתומים

 00.39תכניות
א.

התכניות המצורפות למכרז/חוזה זה הינן 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 לבצוע .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.

ב.

עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע העבודה ,תמסרנה לו תכניות
לביצוע במידה מספיקה להתחלת וקידום העבודה ללא עיכוב .עם קבלת צו התחלת
העבודה יגיש הקבלן רשימה תוך  14יום של התוכניות והפרטים החסרים .לא תאושר
לקבלן כל תביעה עקב חוסר פרטים ,לאחר הספקת החומר החסר ,לפי המפרט ברשימה
הנ"ל.

ג.

הקבלן מתחייב לבדוק את תכניות הבניה ,האינסטלציה ,החשמל ,מיזוג האוויר ,דוח
בטיחות באש ופרטי איטום והגימור ,ואת תנאי המקום בכל הנוגע לעבודות הכלולות
בחוזה זה .עליו להכיר את שלבי בצוע כל העבודות המבוצעות במבנה ובאתר ,ולקחת
בחשבון את מצבן הקיים של אותן עבודות ,במועד בו יבצע את עבודותיו הוא.
רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר ובמבנה ,וזכותו להודיע למהנדס תוך  14יום מיום
חתימת החוזה ,על סתירות בין התכניות לבין התנאים במקום ,לרבות עבודות מוקדמות
שבוצעו ע"י קבלן אחר ,ביחס למידות הפתחים ,אפשרויות גישה וכדומה ולקבל את
הנחיות המהנדס בנדון.
לא הודיע הקבלן במועד הנ"ל ,תחול עליו כל האחריות לעבודות ,פרטי הבצוע ,לשינויים
בציוד או באביזרים עקב אי התאמה למבנה ,למידות הפתחים ,לאפשרויות גישה וכד'.

ד.

הקבלן מצהיר שקיבל את כל התכניות והאינפורמציה הדרושים לו לבצוע העבודות,
שהבין את כל התכניות ,המפרטים והתיאורים ,ושביכולתו לבצע לפיהם מתקן מושלם
ופועל כהלכה לשביעות רצון המהנדס.
מיקום הציוד ,פתחי היציאה ,הצינורות וכו' כמצוין בתכניות ,אינו מדויק והמהנדס רשאי
לשנותו בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן בצוע העבודה .על הקבלן יהיה
להתאים את המיקום ,התוואי ,המפלסים וכיו"ב לתכניות בנין ,מיזוג האוויר ,החשמל,
הגמר ומקצועות אחרים ,תוך התחשבות עם התנאים המציאותיים שנוצרו עקב שינויים
או סטיות מתכניות אלה ,וישא באחריות מלאה ובלעדית עבור דיוק הבצוע.

ה.

על הקבלן לבצע לפי המידות בתכניות ,לבדוק את כל המידות שבתכניות בטרם יתחיל
בעבודתו ולהודיע למהנדס על אי-התאמות שבין המידות שבתכניות לבין המידות
שבמציאות ,ולבקש הוראות והסברים בכתב .בכל מקרה אחראי הקבלן לבדוק דיוק
המידות וכל עבודה שתעשה שלא במקומה (כתוצאה מאי דיוק ומאי התאמה) תיהרס
ותיבנה מחדש ע"י הקבלן ,בצורה נכונה ועל חשבונו.

ו.

ה"תכניות" משמען כל התכניות המצורפות לחוזה בהתאם לרשימת התכניות ,וכמו כן
תכניות שתימסרנה לקבלן לאחר חתימת החוזה לצורך הסברה ,השלמה ושינוי.
תכנית שינויים שתימסר לקבלן ,תבטל כל תכנית קודמת באותו נושא .הקבלן אחראי
לוודא לפני הבצוע ,שבידיו התכנית העדכנית.

ז.

הקבלן מודע לכך שבהתאם למציאות שתתגלה בזמן הביצוע יתכנו שינויים בתכנון בכל
התחומים .בהתאם לכך יעודכן התכנון .שינויים אפשריים אלו לא יהוו עילה לשינוי
מחירים ו/או להארכת משך הביצוע.

 00.40מחירי יחידה
מחירי היחידה שירשמו לכל סעיף יהוו מחיר מלא וכולל לאותו סעיף במצבו הסופי לפי
א.
כוונת מסמכי החוזה .המחיר יכלול כל אלמנט הדרוש להשלמת העבודה במסגרת אותו
סעיף ,אף אם לא פורט פריט משני זה או אחר במפורש ,כל עוד הוא כרוך הגיונית
בהשלמת העבודה במסגרת הסעיף העיקרי .מחיר היחידה יכלול גם את חלקו היחסי של
הפריט הנדון בהוצאות הכלליות הכרוכות בעמידה בכל תנאי מסמכי החוזה וכל אלמנט
אחר בעל ערך כספי העשוי להיות כרוך בהשלמת הנדרש.
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מחירי היחידה יכללו כל מס החל על הפריט או העבודה במסגרת אותו סעיף ,למעט מס
ערך מוסף .כל פטור ממסים לו עשוי המזמין להיות זכאי ,הנו מענינו הבלעדי של המזמין
ואין לכך כל השלכה על מחירי היחידה.

ג.

רשימת פריטים ברשימת כמויות
כל הפריטים הרשומים ברשימת הכמויות מיועדים לאספקה והרכבה ע"י הקבלן ,אלא אם
נאמר אחרת במפורש .המחירים לפריטים אלה יכללו רכישה ,הובלה ,אחסנה ,מיקום,
התקנה ,שרות ואחריות ,חיבור וכל פעולה או פריטי עזר הנדרשים להבאת הפריט הנדון
למצב פעולה תקין ובטוח ,כולל כל הוצאה ישירה ועקיפה הכרוכה בבצוע באופן מושלם,
רווח קבלני וכדומה.
פריטים המסומנים במפורש כ"אספקה בלבד" ,מכוונים לאספקה ע"י הקבלן עד למחסנו
שבאתר הבניה .מחיר "אספקה" יכלול רכישה ,הובלה ,החסנה ,הוצאות ישירות ועקיפות
הכרוכות בפעולות אלה ורווח קבלני על פעולות אלה בלבד.
פריטים המסומנים במפורש כ"הרכבה בלבד" .מחיר התקנת הפריטים כולל את כל הנדרש
לביצוע מושלם של הפריט ,לרבות עמידה בהתחייבות הקבלן לתקופת הבדק ,תקורה
ורווח קבלן עד לקבלת מתקן מושלם ,פרט לתשלום עלות הפריט עצמו אשר תחול על
המזמין.
כל החומרים יגיעו לאתר באחריות המזמין .פריקת החומרים ,אחסונם הזמני ופיזורם
במבנה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד.

ד.

אספקת פריטים
המזמין רשאי לספק בעצמו פריטים מסוימים כראות עיניו ולבצע בכך בעצמו סעיף של
"אספקה בלבד" .כן רשאי המזמין לספק פריטים חליפיים מבלי שהדבר ישמש עילה לשנוי
מחיר ההרכבה כל עוד אין שנוי מהותי בעבודת ההרכבה עצמה או בפריטי הלוואי
הכרוכים בהרכבה.
הקבלן יגיש למפקח חישוב כמויות עבור כל החומרים שהמזמין יספק ,לפי סוגים ומידות,
לרבות כמויות פחת .במידה וכמויות הקבלן לא יספיקו ,יהיה על הקבלן לספק ,על
חשבונו ,את כל החומרים מחדש בכמויות הנכונות.
חישובי הכמויות יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד.

 00.41שינויים
א.

ב.

שינוי כמויות
הכמויות בסעיפים השונים של כתב הכמויות הם באומדן בלבד.
המזמין רשאי לשנות את הכמות בסעיף כלשהו ברשימת הכמויות ע"י הגדלה או הקטנת
הכמות בכל יחס ,ואף לבטל סעיפים לחלוטין,למסור עבודות/חלקי עבודות לקבלנים
אחרים ,מבלי שדבר זה יהווה עילה לשנוי במחירי היחידה של אותו סעיף ו/או סעיפים
אחרים הקשורים בו.
למען הסר ספק מודגש שמחירי היחידה יישארו ללא שינוי ,אפילו אם כתוצאה משינוי
בתוכניות גדל מספר האביזרים או הספחים או אמצעי העזר שאינם משולמים וכלולים
במחיר היחידה.
כמו כן במידה ובכתב הכמויות מצוינים סעיפים כאלטרנטיבה או כ 50%-מהכמות,זכותו
של המזמין לבחור את הסעיפים לביצוע כראות עיניו,לבטל סעיפים שלמים,לבצע חלקי
סעיפים בכל כמות שהיא ובכל יחס שהוא כראות עיניו ,מבלי שדבר זה יהווה עילה לשנוי
במחירי היחידה של אותו סעיף ו/או סעיפים אחרים הקשורים בו.
במידה וכתוצאה משינוי הכמויות כלפי מעלה,יקבל הקבלן רווח בלתי סביר ובלתי
הגיוני,יקבע המחיר לסעיף על פי המפורט בסעיף ב' להלן.
שינויים בתכנון המקורי ועבודות נוספות
אין להתחיל בביצוע שינוי כלשהו מהתכנון המקורי ללא קבלת הודעה בכתב מהמפקח
בצירוף אישור על מחיר השינוי כולו.
מחירי העבודות הנוספות (חריגות) ייקבעו על בסיס הצעות מחיר שיוגשו ע"י הקבלן עפ"י
שלושת הקריטריונים הבאים:
עפ"י סעיף דומה בכתב הכמויות מותאם ע"י פרורטה ובניכוי כל ההנחות שניתנו
.1
ע"י הקבלן בעת הגשת הצעתו.
עפ"י מחירון דקל לעבודות בניה גדולות ובהנחה של  ,15%ללא תוספת עבור קבלן
.2
ראשי ו/או מרחקים.
על בסיס  3הצעות מחיר מפורטות של קבלני משנה או ספקים -שיוגשו על ידי
.3
הקבלן או על ידי המזמין.
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דעתו הבלעדי של המפקח.
 00.42כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות
א.

מחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהים לכל העבודות מאותו סוג גם
אם בוצעו בזמנים שונים ובמקומות שונים בבניין ,בכמויות שונות ומידות שונות .מודגש
בזאת שעל הקבלן לרשום מחירים זהים בסעיפים זהים בפרקים שונים .בכל מקרה של
סתירה המחיר הזול יקבע לכל הסעיפים הזהים.

ב.

לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/או נפחים ו/או אורכים קטנים ו/או בגין
עבודות ידיים ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא הנובע מביצוע העבודה.

ג.

מחירי היחידה יהיו זהים לביצוע בכל שטח אתר העבודה.

 00.43מחירי יסוד
תשומת לב הקבלן מופנית להגדרת המונח "מחיר יסוד" במסמכי ההצעה:
להדגשה ולהבהרה יצוין ,שמחיר יסוד של מוצר כלשהוא הוא מחירי ששולם בפועל עבור אותו
מוצר .הכוונה אינה למחיר המופיע במחירון החברה המספקת אלא למחיר ששולם לאחר כל
ההורדות ו/או הנחות למיניהן ,ללא הוצאות הובלה ,פריקה וכו'.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע עם ספק או יצרן כלשהוא מחיר מוצר ולחייב את הקבלן
לרכוש את המוצר במחיר הנ"ל.
לדוגמא :אם מחיר סעיף הכולל פריט במחיר יסוד של /₪ 60מ"ר הינו  ₪ 200והמזמין החליט
לרכוש פריט שעלותו בפועל ,₪ 50הקבלן יהיה זכאי לתשלום
של₪ 200-60+50=190:
מודגש בזאת שמחיר היסוד כולל פחת
 00.44עדיפות בין המסמכים ופירושם
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות שבמסמכי המכרז השונים
חייב הקבלן להסב מיד את תשומת ליבו של המפקח לכך .המפקח יקבע בלעדית וסופית לפי איזה
מסמך יש לבצע את העבודה והקבלן לא יתחיל בביצועה של עבודה כזו לפני שקיבל את הנחיות
המפקח בנידון.
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.
במקרה של אי התאמה בין מסמכי החוזה יקבע המחיר לפי הדרישה המחמירה ביותר לטובת
המזמין וזאת עפ"י קביעתו הבלעדית של המפקח.
 00.45תכניות עדות ( )AS MADEוספרי מתקן
א.

על הקבלן להכין ,על חשבונו ,תכניות המראות את כל העבודות בהתאם לביצוע בפועל
כולל העבודות הנסתרות כגון קווי חשמל ,ניקוז ,אינסטלציה פנים וחוץ,מיזוג
אוויר,מעליות,מערכות שונות,אדריכלות וכד' כפי שבוצעו (כולל כל השינויים לתכניות
המקוריות) ,הכל בהתאם לאמור בסעיף  00.12.01במפרט הכללי.

ב.

כל תכניות ה AS MADE -יוכנו באמצעות תכנת "אוטוקאד" בהתאם לגרסת המתכנן.

ג.

המדידה תיעשה ע"י מודד מוסמך והתוכניות תחתמנה על ידו ותכלולנה את כל המידות
המתוכננות ואת מידות ומפלסי/אורכי האלמנטים והמערכות כפי שבוצעו בפועל.
לא תותר המשך עבודות שלד ללא אישור קונסטרוקטור לתכנת עדות כלונסאות

ד.

הקבלן יכין וימסור למזמין ,על חשבונו 5 ,סטים ו CD -של תכניות
ה AS MADE-לאחר שהציגן בפני המתכנן ,כל אחד בתחומו ,וקבל את אישורו .התכניות
תסמנה בצורה ברורה ומדויקת את העבודה שבוצעה ,לרבות מיקומים ועומקים מדויקים
של שוחות וקוים תת קרקעיים חדשים ו/או קיימים ,ותימסרנה למפקח כחלק ממסמכי
החשבון הסופי .התכניות הנ"ל לא תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על
השינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת ביצוע השינויים הנ"ל.
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כמו כן יספק הקבלן עם סיום עבודתו  5סטים של ספרי מתקן לכל המערכות שסיפק
הכוללים הוראות הפעלה ,קטלוגים וכו' בהתאם לאמור בסעיף  00.12.02במפרט הכללי.

ו.

בניגוד לאמור במפרט הכללי ,עבור הכנת התכניות וספרי המתקן ומסירתן למפקח,
כמפורט לעיל ,לא ישולם בנפרד והתמורה לכך תחול על הקבלן.
לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני על הוראות סעיף זה
לשביעות רצון המפקח.

ז.

עבור הכנת התכניות וספרי המתקן ומסירתן למפקח ,כמפורט לעיל ,לא ישולם בנפרד
והתמורה לכך תחול על הקבלן.
לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני על הוראות סעיף זה
לשביעות רצון המפקח.

 00.46ניקוי אתר העבודה
א.

הקבלן ישמור על אתר נקי ,יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבניין בכל יום ובגמר כל
העבודות מכל פסולת ,אשפה ,אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור למזמין את אתר
הבניין ואת סביבתו הסמוכה נקיים ,לשביעות רצונו של המזמין.
תהיה הקפדה מיוחדת שהאתר יהיה באופן קבוע נקי ומסודר.

ב.

פעם בשבועיים ובגמר העבודה הקבלן ישפשף וינקה את כל הרצפות והמרצפות במים
וסבון.

ג.

כמו כן ,בגמר העבודה ינקה הקבלן את כל הדלתות והחלונות ,יוריד כל כתמי צבע ונוזלים
אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה .עליו להשאיר את כל העבודות
מושלמות ואת הבניין מוכן לשימוש מיידי .הרצפות יישטפו במים וסבון.

ד.

הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמר העבודה.

ה.

הפסולת תסולק ע"י הקבלן למקום שיאושר ע"י הרשויות .הקבלן יהיה אחראי להשגת
האישו רים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת ויישא בכל נזק או קנס שיוטלו
עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר ע"י הרשויות כאמור לעיל.

ו.

עבור כל האמור בסעיף זה לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא.

ז.

לא תסתיים ההתקשרות עם הקבלן והקבלן לא יקבל חשבון סופי עד לקבלת אתר נקי
ומסודר לשביעות רצון המפקח.

 00.47ביצוע בקשתות/שיפועים/שטחים קטנים וצרים וכדומה
א.

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 לרבות בשטחים קטנים
וצרים,גליפים,רצועות,התחברות והתאמה לקיים,שטחים מוגבלים וכו'  -וזאת אפילו אם
אין עובדות ועבודות אלו מוזכרות במפורש בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויות.

ב.

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 מצוינת 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.

 00.48ביצוע עבודות תגמיר על בטון ,גבס ,טיח וכו'
בכל אותם הסעיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת תגמיר זאת או אחרת (דוגמת
חיפוי קרמיקה ,צבע וכדומה) תבוצע על סוג מסוים של רקע ,על הקבלן לבצע (במסגרת אותו סעיף
כמויות) את עבודת התגמיר על כל רקע כנדרש כדוגמת בטון ,טיח (פנים וחוץ) ,גבס וכו' ,ללא כל
שינוי במחיר היחידה שנקב בכתב הצעתו ,וזאת אפילו אם סוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה,
אינו מוזכר כך במפורש.
 00.49פתחים ושרוולים
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הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות שונות הקשורות למתקן כגון :השארת חורים
ושרוולים ,התקנת צינורות לפני יציקות וכו' .לשם כך על הקבלן להכין בזמן את כל
האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו לביצוע מעברי
צנרת דרך קירות וכו' .חציבות לאחר יציקה לא תורשינה אלא לאחר קבלת אישור
המפקח.
הכנת הפתחים המתאימים למעבר הצינורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותו.

ב.

על הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים שיבצעם באתר ,על ידי קידוח יהלום ,בתאום
עם המפקח .כל מעברי הצנרת דרך מרחבים מוגנים ייעשו על ידי הכנסת הצינור ביציקה,
על ידי שרוול ואטימה או באמצעות מסגרות מיוחדות כדוגמת  MCTאו ,LINK SEAL
הכל בהתאם לדרישות והנחיות פיקוד העורף.

ג.

מעברי צנרת מתכת דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם חומר
מעכב אש.
מעברי צנרת פלסטיק דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ומעיל ממתכת
המגן על צינור הפלסטיק בצמוד למעבר ותוך שימוש בחומרי אטימה מתאימים.

ד.

כל הפתחים יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו .השרוולים ומסגרות יסופקו ע"י הקבלנים
השונים .עבור קידוחים ופתחים שלא הופיעו בתוכניות הביצוע והקבלן לא ידע על קיומם
בעת ביצוע השלד ישולם לקבלן בנפרד.

 00.50העברת חומרים וציוד
על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד .במידה שתנאי המקום
ידרשו זאת ,יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר ,ארוז כיאות ,בצורה שתאפשר הכנסת
הציוד למקום המיועד .כל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברזנט או פלסטיק להגנה בפני לכלוך
כתוצאה מהעבודות.
הקבלן יהיה אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד קבלת המתקן על-ידי
המפקח .לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום היצור .לא יועבר ציוד למקום
ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל פתחיו סגורים ואטומים בפני חדירת אבק ,לכלוך וכדומה .לא
יועבר ציוד מאושר למקום ההרכבה טרם שנתקבל אישור להעברתו על-ידי המפקח .הקבלן יוודא
את התאמת מידות הפתחים והמעברים להעברת ציודו טרם שיועבר הציוד למקומו המיועד.
במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו ויורכב במקום הצבתו.
 00.51הגנה על הציוד
במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד פגיעות אפשריות
העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על-ידי הקבלן ועל-ידי גורמים אחרים.
במידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה ,הנזק יתוקן על-ידי הקבלן ללא כל תשלום מצד
המזמין .הציוד המוכנס לחדרי המכונות יוגן על-ידי הקבלן בעטיפת ברזנט להגנה בפני חדירת
לכלוך לתוכו כתוצאה מבניה ,טיח וכו' .פתחים בצנורות יאטמו למשך מהלך ההתקנה.
 00.52גישה
על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים על-ידו ,כגון:
מסננים ,מנועים ,שסתומים ,לוחות בקרה וכו'  -לשם טיפול ,אחזקה ותיקונים .בכל מקרה אשר
מבנה הבנין והגמר הפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי הציוד יודיע הקבלן על כך למפקח בטרם
יתקין את הציוד .לא יעשה הקבלן שינויים מהותיים ללא אישור מוקדם מהמפקח .מחובת הקבלן
לאפשר ליועץ ולמפקח גישה חופשית באתר ובבתי המלאכה לצורכי ביקורת ,בכל עת ולכל
העבודות המבוצעות על-ידו.
 00.53הגנה בפני חלודה
הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על-מנת לוודא שכל חלקי המתקן יהיו
מוגנים באופן יעיל בפני חלודה .לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין מתכות
שונות .כל המתלים וכל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות או לחות יהיו מגולוונים.
 00.55רזרבות למזמין
הקבלן ימסור למזמין  5%מכל הריצופים והחיפויים ו/או מכל רכיב אחר שידרוש המפקח .עבור
הנ"ל לא ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול את עלותם במחירי היחידה השונים.
 00.56טופס 5 ,4

 - 43באחריות הקבלן להשיג טופס  ,4טופס  ,5תעודת גמר וכל אישור אחר שיידרש לצורך אכלוס
המבנה מהרשות המקומית ומכל רשות אחרת.
על הקבלן לדאוג לכל השגת האישורים הנדרשים לצורך קבלת אישורים כנ"ל ע"מ לאפשר אכלוס
במועד סיום הפרויקט.
לצורך מטלה זו ימנה הקבלן "אחראי על הביצוע"" ,אחראי על דיווח" ,מודד מדווח וכו' ,במועד
הנדרש ע"י הרשויות.
באחריות הקבלן לפעול מבעוד מועד ברשויות כדי להשיג את כל האישורים הדרושים לאפשר
אכלוס כחוק במסגרת משך ביצוע הפרויקט.
עבור כל הנ"ל לא ישולם בסעיף נפרד והנ"ל כלול בהצעת הקבלן.
 00.57עבודה בגובה
מודגש בזאת שמחירי היחידה כוללים גם ביצוע העבודות בכל גובה שיידרש לרבות שימוש
בפיגומים מכל סוג,אמצעי הרמה מכל סוג,מנופים מכל סוג,במות הרמה וכו' ,בכל גובה שיידרש
וככל שידרש,לרבות מפעילים ועובדים מקצועיים ככל שידרש,לכל אורך תקופת הביצוע.הקבלן
יעסיק אך ורק עובדים מקצועיים המוסמכים להפעלת אמצעי ההרמה ככל שידרשו ואשר עברו
הסמכה לעבודה בגובה  -הקבלן יידרש להציג מסמכי הסמכה מתאימים לכל עובד ועובד טרם
ביצוע העבודות בגובה ,על העובדים להיות מצוידים בכל אמצעי המיגון והאבטחה הנדרשים.
 00.58הגנה מפני התפשטות אש
כל המוצרים המורכבים בפרויקט יהיו מוגנים מפני התפשטות אש כחלק מתהליך הייצור של
המוצר או בתוספת ,בכל צדדי המוצר ,למשך זמן כנדרש בת"י  921וע"פ הנחיות יועץ הבטיחות.
 00.59מניעת רווח מופרז
-

היה למפקח יסוד להניח ,ששכר ההסכם ששולם או שעומד להיות משולם לקבלן ,מניח
לקבלן רווח מופרז ,רשאי המנהל לצוות על עריכת חקירה והקבלן מתחייב להמציא
למנהל ,למפקח ולנציגיהם את כל הפנקסים ,החשבונות והמסמכים האחרים הנוגעים
להסכם או לביצוע של פעולה כל שהיא הכרוכה בביצוע ההסכם ,וכן לתת כל ידיעות
אחרות ,הן בעל פה והן בכתב ,שתידרשנה לביצוע החקירה.

-

קבע המפקח כתוצאה מהחקירה כאמור ,כי לפי שיקול דעתו מניח שכר ההסכם לקבלן
רווח מופרז – יופחת שכר ההסכם כך שיניח לקבלן רווח הוגן ומתקבל על הדעת בלבד ,כפי
שייקבע על ידי המפקח ,והקבלן מתחייב להחזיר ,לפי דרישה ,כל סכום שקיבל מעל לשכר
ההסכם מופחת כאמור .כן רשאי המזמין לנכות כל סכום כזה מכל סכום שיגיע לקבלן
מהמזמין או לגבות אותו בכל דרך אחרת.

-

לצורך קביעת רווח הוגן ומתקבל עלה דעת לפי סעיף זה ,יובאו בחשבון הרווחים
המקובלים אצל קבלנים אחרים שביצעו מבנים מטעם המדינה בתנאים דומים וכן על פי
מחירון דקל בהנחה של .15%

-

המפקח לא יהיה רשאי לצוות על עריכת חקירה לפי סעיף זה ,לאחר תום  12חודש מיום
מתן תעודת סיום תקופת הבדק.

 00.60כתב הכמויות/המפרטים/התוכניות
כתב הכמויות המפרט הטכני והתוכניות משלימים זה את זה ומהווים מיקשה אחת.מחירי
היחידה בכל סעיף כוללים את כל המפורט בכתב הכמויות,במיפרט המיוחד ובתוכניות.אין הכרח
שכל פירוט המתואר באחד מהמסמכים הנ"ל ימצא את ביטויו המלא והמפורט גם בשאר
המסמכים .מחירי היחידה לא ישתנו מכל סיבה שהיא.
מודגש בזה שכל הכמויות ללא יוצא מן הכלל הרשומות בכתב הכמויות ניתנו באומדן ,כולל אותן
כמויות המבוססות על רשימות למיניהן.
התשלום לקבלן ייעשה על סמך מדידות מדויקות שתערכנה במבנה במהלך העבודה בהתאם
לאופני המדידה.
 00.61פרטים ומיפרטים של יצרנים
-

מודגש בזאת שמחיר כל העבודות/החומרים/המוצרים וכו' ,של כל היצרנים/ספקים וכו'
,המצוינים במיכרז/חוזה זה,כוללים את כל האמור בפרטים/במיפרטים/בקטלוגים ובכל
מסמך אחר של היצרנים/ספקים ולפי הדרישה המחמירה ביותר על פי החלטתו הבלעדית
של המפקח ו/או נציג המזמין .
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בגמר העבודה יגיש הקבלן אישור של היצרן/ספק שאכן העבודה בוצעה על פי
המיפרטים/פרטים של היצרן/ספק.בכל מקרה אישור זה לא גורע מאחריותו הבלעדית של
הקבלן לטיב העבודה.

 00.62עבודה בחום
עבודות בחום יבוצעו על פי הנחיות והוראות משרד העבודה ועל פי כל החוקים,התקנות והתקנים.
 00.63דוגמאות
לפני תחילת העבודות יגיש הקבלן לאישור המפקח דוגמאות מכל העבודות  /מוצרים /
חומרי הגמר .
-

כמו יכין הקבלן דוגמאות של עבודות/מוצרים/חומרי גמר וכו' מותקנים באתר בצורה
מושלמת בשטח לאישור המפקח ,כמות הדוגמאות והיקפם לפי הוראות המפקח.

-

רק לאחר אישור המפקח בכתב יתחיל הקבלן בביצוע העבודה המאושרת.

-

הדוגמאות יבוצעו לעבודות בטון גלוי/חשוף ,נגרות אומן ,מסגרות אומן ,אלומיניום,
תברואה ,חשמל ,טיח ,ריצופים וחיפויים ,צבע ,אבן ,מיזוג אוויר ,מעליות ,מסגרות חרש,
נגרות חרש ,אלמנטים מתועשים ,נגישות ,ריהוט ,גילוי וכיבוי אש ,פיתוח ,גידור ,ריהוט
חוץ וכן כל דוגמא אחרת שתידרש על פי החלטתו הבלעדית של המפקח.

-

כל האמור בסעיף זה יבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו.

 00.64מוצרי נירוסטה
כל מוצרי הנירוסטה במיכרז/חוזה זה יהיו מסוג . 316
 00.65תוכניות SHOP DRAWINGS
הקבלן יכין על חשבונו תוכניות  SHOP DRAWINGSלכל האלמנטים והעבודות
בפרוייקט ללא יוצא מן הכלל על פי דרישות והנחיות המפקח ,לאישור כל יועצי
הפרוייקט,לרבות ביצוע כל התיקונים והעידכונים על פי ההערות של כל יועצי הפרוייקט עד
לאישורם הסופי.רק לאחר אישור סופי יתחיל הקבלן בייצור ובביצוע העבודות .מובהר לקבלן כי
הזמן הנדרש לאשר את ה shop DRAWINGSלא יתווסף ללוח הזמנים החוזי וכי הקבלן לוקח
בחשבון את משך הזמן הנדרש לאישור הנ"ל.
 00.66בטיחות בעבודות בנייה
על הקבלן לעמוד על חשבונו בכל דרישות הבטיחות המפורטות במיפרט הכללי בפרק
 – 97בטיחות בעבודות בנייה  .כל האמור בפרק  97במיפרט הכללי כלול במחירי היחידה
שבכתב הכמויות.
 00.67תכולת מחירים
מודגש בזאת שכל האמור בתנאים הכלליים המיוחדים (מסמך ג',)1במפרט המיוחד (מסמך
ג',)2במיפרט הכללי הבינמשרדי,בתוכניות,בחוזה,בתקנים ובשאר כל מסמכי המיכרז לרבות כל
פרט ו/או הוראה המצוינים במסמכים הנ"ל ושלא נמדדו בסעיף נפרד בכתב הכמויות ,כלול
במחירי היחידה שבכתב הכמויות ,לא תשולם תוספת עבור ביצוע כמפורט במסמכים הנ"ל.
ימדדו אך ורק עבודות שלגביהם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות.
למען הסר ספק ,מחירי היחידה כוללים אספקה ,התקנה ,חיבור והפעלה ,בין אם צוין במפורש
בסעיף ובין אם לא ,אלא אם צוין אחרת במפורש.

_________________
תאריך

_______________________
חתימת הקבלן
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פרק  - 01עבודות עפר
 01.01כללי
 01.01.1עבודות העפר יבוצעו בהתאם לאמור בהנחיות יועץ הקרקע.
 01.02חפירה בשטח
01.02.1

עבודות החפירה כוללות את כל העבודות הנדרשות לצורך המבנה .יתרת החומר
החפור (עודפים) תעורם במקום שיורה המפקח ו/או תסולק מן השטח למרחק כלשהו,
ללא תשלום נוסף.
המונח חפירה ,הנזכר במכרז/חוזה זה ,מתייחס בכל מקרה גם לחציבה בסלע ,אף אם
לא נזכרת החציבה במפורש.

01.02.2

עבודות העפר כוללות סילוק הפסולת בכל סוגיה הנמצאת בעומק החפירה ,הריסה
וסילוק של כל דבר שעלול הקבלן להתקל בזמן החפירה ,לרבות חלקי מבנים ,יסודות
וכדו' .כל הפסולת תסולק אל מחוץ לשטח האתר למקום שפך המאושר ע"י הרשויות.
אם יש צורך בתמיכת החפירה ,יבצע הקבלן את כל התמיכות הדרושות לפי הוראות
המפקח ומחירי היחידה ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הקשורות לתמיכות הנ"ל,
לרבות חלקי מבנים ,יסודות וכד'.

01.02.3

לפני ביצוע החפירה ,יבצע הקבלן ,ללא תשלום נוסף ,חפירות גישוש לגילוי כבלים או
צנרות או מבנים תת קרקעיים מכל סוג שהוא בתוואי החפירה .כל נזק שיגרם יתוקן
על ידי הקבלן ועל חשבונו .הצורך בחפירות ,מיקומן והיקפן יקבעו בתאום עם המפקח
לפני תחילת הביצוע ובמהלכן.

01.02.4

במקרה של חפירה מתחת לעומק הנדרש ,תבוצע העבודה כמפורט במפרט הכללי.

 01.03עודפי חפירה
כל עודפי החפירה יורחקו למקום שפך מותר מחוץ לתחום האתר ללא תשלום נוסף.
מודגש שחול החפירה ,כורכר ומצעים הינם רכוש המזמין והמזמין רשאי להורות לקבלן למיין את
חומר החפירה ולאחר מיונו לדרוש מהקבלן להעביר לשטחי מילוי ו/או לערימות באתר ,במקומות
שיורה במפקח.
חומר שיפסל ייחשב כפסולת ויסולק מהאתר ע"י הקבלן ועל חשבונו.
 01.04אופני מדידה ומחירים
 01.04.1בנוסף לנאמר בפרק  01של המפרט הכללי יכללו המחירים גם את הנאמר להלן:
הכנת תוכניות מפלסים של פני הקרקע לאחר ביצוע עבודות הפירוקים ולאחר
א.
ביצוע חפירה כללית בשטח ,שיוגשו לאישור המפקח ואשר ישמשו בסיס למדידת
הכמויות לעבודות החפירה והמילוי הכלליות.
מילוי חוזר ,מהודק בשכבות ,פיזור החומר בערמות ו/או בשכבות במקומות
ב.
שונים שיורה המפקח וכן הרחקת עודפי האדמה החפורה ו/או שאינה מתאימה
לצורכי מילוי ,לאתר שפך מותר ,כולל ההובלה למרחק כלשהו וכל התשלומים
לכל הרשויות הנדרשות .לא ימדד ולא ישולם בנפרד עבור סילוק הפסולת ועודפי
העפר אל מחוץ לשטח האתר.
מודגש בזאת שבניגוד לאמור במפרט הכללי ,פינוי הפסולת יהיה לכל מרחק
שהוא ,ללא כל תוספת מחיר.
חפירות גישוש ככל שיידרש.
ג.
כל הנדרש ע"י יועץ הקרקע.
ד.
 01.04.2מחירי החפירה והמילוי יהיו אחידים ותקפים לכל ציוד ולעבודת ידיים .לא ישולם כל
תשלום נוסף עבור ביצוע העבודה בידיים ,בהתאם לדרישות המפקח ,בקרבת מתקני
חשמל ,תברואה ,מתקנים תת-קרקעיים קיימים ,בקרבת חלקי מבנה קיימים וכן בכל סוגי
מבנה בהם יש להגיע לתשתית הביסוס ב 20-30 -הס"מ האחרונים .לא תשולם כל תוספת
עבור תמיכת דפנות חפירה.
סוג הציוד בו ישתמש הקבלן לצורך החפירה לא ישנה את מחירי היחידה הנקובים בכתב
הכמויות ,לרבות עבודת ידיים.
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עבודות החפירה ימדדו בהתאם למפרט הכללי ,דהיינו שטחי עבודות העפר יחושבו לפי
היטל אופקי של תחתית החפירה.
לא תשולם כל תוספת עבור שיפועים ומדרונות ,הרחבות לתעלה ,דפנות אלכסוניות,
מרווחי עבודה וכיו"ב.

פרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר
 02.01כללי
 02.01.1סוגי הבטון
סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות ,בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון מסוג ב-
 30ובחשיפה על פי ת"י
עבור בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט  150ק"ג למ"ק בטון מוכן.
 02.01.2תנאי בקרה
תנאי הבקרה הנדרשים יהיו טובים לכל סוגי הבטון במבנה.
 02.01.3הכנות ליציקה
בימי שרב וחום יש למנוע התקשרות מהירה של הבטון ,ועל כן יש לנקוט באמצעים להגנת
הבטון מפני התאיידות מהירה של המים ,מיד לאחר יציקתו ,כדי למנוע סדיקה פלסטית.
לא תורשה יציקה בטמפרטורה העולה על  30מע' צלזיוס ,אלא באישור מוקדם של
המפקח.
שרוולים יוכנסו לקירות ,קורות ותעלות הבטון ,לפני יציקת הבטון.
קצוות הצינורות ,אביזרי הניקוז ,מחסומי רצפה ,מרזבים וכו' ,יאוטמו למשך זמן
היציקה.
יובטח מיקומו של הזיון בחתך ע"י מרווחים מתועשים מתאימים ויציבים במיקום
ובמפלס שנקבע בתכניות.
 02.01.4בדיקת חוזק הבטונים
על הקבלן להוכיח את טיב הבטונים בקורות מבטון ובעמודים ,לפני יציקת התקרה .באם
אין תעודות על חוזק הבטון כעבור  28יום ,עליו להמציא תעודות על חוזק הבטון בעמודים
אחרי  7ימים ,החוזק לאחר  7ימים .חייב להגיע ל 70%-מהחוזק הדרוש אחרי  28יום .רק
במידה ויתמלא תנאי זה ,תאושר יציקת התקרה מעל הקורות והעמודים.
 02.01.5על הקבלן להתייחס להנחיות יועץ הקרקע.
 02.01.6מפרט זה בא להוסיף ולא לגרוע ממפרט מיוחד של הקונסטרוקטור המצורף להסכם זה
 02.02טפסות
02.02.1

התבניות לבטונים תעשינה מלבידים ו/או מפלדה ,חדשים ,בתאום עם המפקח.
הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' .904
עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע על ידי
ברגי פלדה כמפורט במפרט הכללי.

02.02.2

הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון בצורה
ובממדים הנתונים בתכניות .תכנון זה טעון אישורו המוקדם של המהנדס והאדריכל,
אך אין אישור התכנון משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לעמידות מערכת
הטפסים בלחץ הבטון במהלך היציקה ,הריטוט ובפני מאמצים כלשהם.

02.02.3

הפסקות יציקה ,באם תורשינה ע"י המהנדס ,תעשינה רק במקומות לפי אישור
המהנדס.
כל העבודות הקשורות להפסקת יציקה ,חומרי העזר ,תוספת הזמן ,הציוד וכל הקשור
להפסקת היציקה ,אינם נמדדים בנפרד והם נכללים במחירי היחידה וכתב הכמויות.
הקבלן יגיש  6שבועות מראש ,הדרישה להפסקות יציקה עם תכנון מפורט לגבי הפרטים
המוצעים ,לאישור המהנדס.
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בנוסף לאמור במפרט הכללי אין לפרק תמיכות של תקרה עד להתקשות הסופית של
התקרה השניה מעליה ללא קבלת אישור המהנדס .קצב הביצוע יקבע את כמות
התמיכות והקומות ומשך הזמן שיש לתמוך חלקית את התקרות  -השיטה והכמות
תאושר על ידי המהנדס.

02.02.5

הקבלן רשאי להכניס ערבים בבטון להתקשות מהירה של הבטון בתנאי שהבטון לא
יאבד מחוזקו.

 02.05דרישה מיוחדת לדיוק היציקות
 02.05.1על הקבלן לקחת בחשבון כי לקירות ועמודים נדרש דיוק מרבי של אנכיותם המוחלט,
פילוסם האופקי ולרבות של כל צורה אחרת .על הקבלן לבדוק את המידות ואת הפילוס
הנדרש בזמן הרכבת הטפסות בעזרת מכשירי מדידה מדויקים (תיאודוליט וכד')
באמצעות מודד מוסמך.
 02.05.2הסיבולת שהיא הסטייה בין המידה הנומינלית לבין המידה המתקבלת למעשה לא תעלה
על דרגה  6לפי טבלת הדרגות בת"י  ,789טבלה מס' .1
 02.05.3אי עמידה בדרישות המוגדרות לעיל תהווה עילה לפסילת אלמנטי הבטון כמוגדר בסעיף ב'
של המפרט הכללי .כל ההוצאות ו/או הפסדי זמן שיגרמו כגון הריסת האלמנטים
ויציקתם מחדש ברמה הנדרשת ,הישר והמפולס של הקירות יהיו על חשבונו של הקבלן.
 02.06חורים ,חריצים ,שרוולים ,אלמנטים מבוטנים וכו'
 02.06.1בנוסף לאמור במפרט הכללי לפני כל יציקה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק
של אביזרים ,חריצים ושרוולים.
לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולקבל אישור בכתב
ממבצעי המערכות כי בוצעו כל ההכנות הנדרשות להם.
מודגש בזאת שאין מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות הדרושות יופיעו בתכניות
הקונסטרוקציה ולכן על הקבלן לבדוק גם את תכניות המערכות והאדריכלות ובמידה
וחסרות תכניות עליו לדרוש אותם בכתב מהמהנדס.
לפני כל יציקה יכין הקבלן תכנית של כל החורים ,שרוולים ,חריצים וכו' ויברר עם כל
הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את הנדרש.
 02.06.2מבלי לגרוע מדרישות תנאי החוזה ,הקבלן יעסיק באתר מהנדס לצורך תאום המערכות,
חורים ,שרוולים וכל ההכנות הנדרשות .המהנדס יכין תוכנית מפורטת של החורים,
שרוולים ,חריצים ,משקופי עזר ,אפי מים וכל הקשור ביציקת הבטונים .התכנית תועבר
לאישור המהנדס לפני הביצוע.
מכל מקום כל האחריות לתאום וריכוז האינפורמציה הנ"ל תחול על הקבלן.
כל חור ,מעבר ופתח המופיע באחת מתוכניות המערכות ולא בוצע ע"י הקבלן ,מכל סיבה
שהיא ,יבוצע ע"י הקבלן לאחר היציקה ע"י קידוח ו/או ניסור הבטונים לפי הנחיות
המפקח בשימוש במסור יהלום .כל ההוצאות הכרוכות בכך תהיינה על חשבון הקבלן.
 02.07אשפרה
 02.07.1בנוסף לאמור במפרט הכללי תת פרק  0205על הקבלן לבצע את האשפרה המתאימה
לתנאי האקלים.
 02.07.2על כל השטחים ,טרם חלפו  7ימים מיום היציקה ,יותז חומר שחוסם התאדות המים
מתוך הבטון " "CURING-COMPOUNDצבעוני.
הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד (שטחי הפסקות יציקה)
עליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ולהחזיק את משטח הבטון רטוב למשך 7
ימים.
על משטחי הפסקת יציקה אין להתיז .CURING COMPOUND
 02.07.3הקירות התת-קרקעיים יאושפרו במשך  10ימים וייובשו במשך  18ימים נוספים לפחות.
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האשפרה  ,CURING COMPOUNDצריך להיות על בסיס ביטומן כגון  GS-474ותואם
לדרישת  ASTM-C309בשיעור של כ 500-גר' למ"ר.
 02.07.4הקבלן ימנה עובד מקצועי מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע האשפרה.
 02.08ביצוע מישקים עקב הפסקת יציקה
 02.08.1הפסקות יציקה ברצון הקבלן ,בין בבטונים חשופים ובין בקורות או עמודים ,חייבות
באישורו של המפקח.
בנוסף לאמור במפרט הכללי ביצוע מישקים עקב הפסקת יציקה חלות על הקבלן ונדרש
לכך אישור המפקח.
 02.08.2בכל אלמנט הניצוק בשלבים ואשר התכניות מורות על כך שישנם שלבי יציקה נוספים
הדורשים חיבור מלא בין הבטון שיוצק בשלב מאוחר לזה שנוצק קודם לכן יטופל בהתאם
להנחיות הניתנות לעיל ולהלן לגבי אישורי הפסקת היציקה.
 02.08.3הקבלן יקפיד על ביצוע הפעולות הבאות בעת הפסקת היציקה של השלב הראשון:
הרחקת מי הצמנט או שמן טפסות מפני הבטון.
חיספוס הבטון באמצעים מכניים ,כגון מברשות ברזל וכו' ,כל עוד הבטון טרי
ו/או בנקוי חול במידה ולא חוספס הבטון כנ"ל בעת היותו טרי ,כולל נקוי כל
הזיון הבולט מעל קו הפסקת היציקה .סילוק כל החומרים רופפים וחומרים
שהורדו כנ"ל.
הרטבת פני הבטון המחוספסים מספר פעמים כשעה פני היציקה ויבושם לפני
היציקה עד להעלמות הצבע הכהה של הבטון.
 02.09ביטון משקופים
יש לבטן את כל המשקופים מכל סוג שהם ,שמסומנים בתכניות אדריכלות ,בעת יציקת קירות,
קורות ועמודים .על הקבלן להגן על המשקופים בעת הביטון ,כך שמידות המשקוף ,גלוון המשקוף
וגמר המשקוף יישמרו בקפדנות.
 02.10שימוש בבטונים מיוחדים
למניעת סדיקה טרמית כגון עקב חום הידרציה באלמנטי בטון עבים ביסודות וכדו' ,יש להשתמש
בבטונים מיוחדים כגון :בטון מיקה (ללא פוליה) ,עם שקיעה " 6" ,5במקומות בהם יש צפיפות זיון
או בטון מיוחד למניעת סדיקה עשיר באפר פחם ועם מנת מים צמנט נמוכה תוך שימוש
בסופרפלסטיסייזר ו/או אמצעים אחרים עפ"י שיקול דעתו של הקבלן ובייעוץ מוכח בכתב
מטכנולוג בטון מאושר ע"י המפקח.
 02.11פלדת הזיון
 02.11.1מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים רתיכים/פלדה מצולעת רתיכה/רשתות
פלדה מרותכות ,כמצוין בתכניות .הפלדה תתאים לדרישות התקנים הישראליים
העדכניים ללא כל סטיות שהן .מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים
בהחלט.
 02.11.2על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים מעל
מפלס התקרות.
 02.11.3המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאישור ובדיקה לצורך
התחשבנות .על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המתכנן לא יספק רשימות ברזל בנפרד
וכל הנושא של הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל חשבונו.
 02.11.4במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה
המצוינים בתכניות ,יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן ובאופן כללי
ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין לפי הוראות המפקח  -חל איסור מוחלט לריתוך ברזל ,הן
לצורך חפייה והן לצורך הארכה  -לא יבוצעו ריתוכים באתר.
על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ 12-מ'
ובקטרים גדולים מעל קוטר  25מ"מ ,עליו לקחת בחשבון במחיר הצעתו כי לא תשולם
תוספת מיוחדת על כך.
על הקבלן להיערך בהתאם וליידע את ספקי מוטות הזיון בזמן.
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יהיו נקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר.
 02.11.6חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם בעבורן,
כמפורט במפרט הכללי.
 02.11.7שומרי המרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק וכמותם תהיה
במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח.
 02.11.8באם יבקש הקבלן לייצר רשתות מרותכות מפלדה רתיכה במקום ברזל קשירה  -יקבל
הקבלן את אישור המפקח לכך .הפרש העלויות ע"ח הקבלן .באם יהיה צורך בשינוי
התכניות ,עלות השינויים תחול על הקבלן.
 02.13אופני מדידה מיוחדים
 02.12.1בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להלן:
הובלת ושימת הבטון והזיון בטפסים בכל הגבהים לרבות מנופים מיוחדים.
א.
תכנון וביצוע כל התמיכות למיניהם.
ב.
כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים כמפורט לעיל.
ג.
שימוש בבטונים מיוחדים לרבות מוספים כמפורט לעיל.
ד.
עיצוב חריצים ,בליטות ,קיטומים ,אפי מים וכד' ,אלא אם צוין אחרת בכתב
ה.
הכמויות.
הכנסת ברגים ,עוגנים ,ווים וכד' כנדרש לפי תוכניות המערכות (מע' אינסטלציה
ו.
מים וביוב ,חשמל ,תקשורת ,מיזוג אויר וכו') או לפי הוראות המפקח.
עיגונים לכל האלמנטים הנדרשים.
ז.
ביצוע כל הפתחים והחורים למיניהם עבור דלתות ,תעלות ,כבלים ,צנרת וכו' ,וכן
ח.
החריצים ,המגרעות ושקעים כפי שידרשו בתכניות או הדרושים לביצוע עבודות
הגמר והמערכות .לרבות תיאום ובדיקת כל הפתחים והמעברים של כל קבלני
המשנה אשר מועסקים ע"י המזמין וכן סידור וחיזוק לטפסות לפני היציקה של
כל הפריטים הדרושים למערכות ועבודות הגמר ואשר יש לעגנם או לבצע הכנות
לעיגונם בבטון.
קביעת צינורות מי גשם בתוך תבניות הבטון לפני יציקתו.
ט.
הכנת רשימות ברזל.
י.
סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרת.
יא.
אשפרת הבטון כמפורט לעיל.
יב.
כל הנדרש בהתאם להנחיות יועץ הקרקע.
יג.
לא תהיה תוספת תשלום לקבלן עבור דרגת חשיפה לפי תקן .
יד.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד
טו.
בסעיפי כתב הכמויות.
 02.13.2מחירי היחידה כוללים יצירת שטחי בטון חלק בכל שטח שיידרש לרבות כל תיקון נדרש
בבטון שלא השיג את החלקות הצפויה ממנו ,בהתאם להנחיות המפקח וכמפורט לעיל.
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פרק  - 04עבודות בניה
 04.01סוגי הבלוקים
בהיעדר כל דרישה אחרת במסמכי ההסכם יהיו סוגי הבלוקים לבניה ,בלוקי בטון חלולים בעלי תו
תקן של מכון התקנים הישראלי המתאימים לת"י  5סוג א'.
מקור וסוג הבלוקים יאושרו מראש ע"י המפקח.
 04.02לפני התחלת בנית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור המפקח.
 04.03תאום הבניה עם קבלני משנה למערכות ,או קבלנים אחרים ,מסביב ללוחות חשמל ,צינורות,
מעברים וכו' ,תבוצע בשלבים לפי התקדמות ותיאום עם קבלני המערכות השונות ועל פי הנחיות
מפורטות של מהנדס הקבלן לתאום מערכות.
במקרה והצינורות יבוצעו לפני עבודות הבניה ,תותאם הבניה לצנרת או לתעלות קיימות ,תוך
הקפדה על מילוי החריצים ובידוד מתאימים.
במקרה והצינורות או התעלות יבוצעו אחרי עבודות הבניה ,יש להכין פתחים מתאימים ו/או
סיתות בבלוקים לפי הגדלים הנדרשים.
 04.04כל הקירות והמחיצות הפנימיות ,ייבנו לכל גובה המבנה ,עד לתקרת הבטון ,אלא אם יורה אחרת
המפקח.
 04.05עבודות הבניה יבוצעו בהתאם לנדרש בת"י .1523
חגורות אופקיות ואנכיות יבוצעו בהתאם לת"י  .466חגורות מתחת למחיצות בחדרים רטובים
ובספי דלתות יבוצעו בהתאם לפרטי האיטום.
החגורות יעוגנו ע"י קוצים לרצפה ,לתקרה ,לעמודים ולקורות .במידה והקבלן לא יכין קוצים
בשעת היציקה ,יהיה עליו לבצע קוצים בקוטר המפורט בת"י  466שיקדחו לאלמנטים כולל דבק
אפוקסי.
 04.06אופני מדידה מיוחדים
בנוסף לאמור במפרט הכללי ובמסמכי המכרז ,מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להלן:
כל החגורות למיניהם (אופקיות ,אנכיות ,שטרבות וכו') לרבות זיון כנדרש ,קוצים עם דבק
א.
אפוקסי וכו' .הכל יימדד במ"ר נטו ,בניכוי כל הפתחים.
ביטון משקופים.
ב.
בניה במעוגל.
ג.
בניה נמוכה אשר אינה מגיעה לתקרת הבטון.
ד.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד בסעיפי
ה.
כתב הכמויות.
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פרק  - 06עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה
 06.01כללי
 06.01.1פרטי הנגרות והמסגרות יתאימו בכל לתכניות ,למפרטים ולדרישות התקנים .על הקבלן
להכין תוכניות ייצור לכל האלמנטים בהתאם לסעיף  06.02במפרט הכללי ולקבל את
אישור המפקח ,לרבות פירטי איטום של אלמנטי הנגרות/מסגרות ובין אלמנטי
הנגרות/מסגרות לבין חלקי הבניין בהם הם מותקנים.
 06.01.2לאחר אישור המפקח ,לפני הייצור הכללי ,ירכיב הקבלן באתר אב טיפוס מכל קבוצת
מוצרים ,לפי בחירת המפקח ,גמור על כל חלקיו לאישור המפקח ,בהתאם לסעיף
 06.01.06במפרט הכללי .הקבלן לא יתחיל בייצור הכמות הכללית לפני קבלת אישור
הדוגמאות.
 06.01.3מוצרים שיאוחסנו או יורכבו בבנין יוגנו ויישמרו באופן שתימנע כל פגיעה בהם .אין
להשתמש במרכבי דלתות או חלונות לחיזוק פיגומים או לכל מטרה אחרת .מוצרים או
חלקים שימצאו פגומים יתוקנו או יוחלפו ע"י הקבלן על חשבונו.
 06.01.4מוצרי פלדה על כל חיבוריהם יבוצעו מפלדה  FE 37בעובי מזערי של  2מ"מ .ריתוכים
יהיו חשמליים בלבד ויבוצעו ע"י רתכים מומחים.
הריתוך יהיה אחיד במראה והוא יושחז עד לקבלת שטח אחיד וחלק.
 06.01.5כל הפרזול לעבודות נגרות ומסגרות חייב באישור מוקדם של המפקח לדוגמאות ,אחת
מכל סוג ,שיסופקו ע"י הקבלן.
 06.01.6כל מוצרי הפלדה יהיו מגולוונים בהתאם לת"י  918וכמפורט בפרק  19במפרט הכללי .על
הקבלן לקחת בחשבון כי האתר נמצא בסביבת ים ועל הגלוון לעמוד בתנאים אלו.
 06.01.7כל המוצרים יגיעו לאתר כשהם צבועים .באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד.
 06.02רב מפתח
מנעולי הדלתות (כולל כל הסוגים  -נגרות ,מסגרות ,דלתות ,דלתות אש ,דלתות אקוסטיות וכו')
יותאמו לרב מפתח ( )MASTER KEYשל קוד  -קי מותאם לכל הדלתות במבנה .כמו כן ,יקבעו
אזורי משנה בהתאם להנחיות המפקח.
מחיר הרב מפתח כלול במחירי הדלתות ואינו נמדד בנפרד.
 06.03דלתות אש
כל דלתות האש יהיו בעלי תו תקן ובאישור היצרן ומכון התקנים לאחר שהדלת הורכבה .עלות
בדיקת הדלתות ,לרבות התיקונים הדרושים ,כלולה במחיר היחידה ואינה נמדדת בנפרד.
 06.04אטימות
יש להבטיח אטימות מלאה בפני חדירת מי גשמים ,אבק ורוח ,בין אגפי החלונות והדלתות
החיצוניות ,לבין מלבניהם ,וכמו כן ,בין המלבנים לבין חשפי הפתחים .החללים מאחורי המלבנים
הלחוצים והעשויים מפח פלדה ימולאו בטון אטום.
המרווחים ,שבין חשפי הפתחים לבין המלבנים המורכבים מפרופילי פלדה ,ייאטמו במסטיק
פוליסולפידי ממין וגוון מאושר .יש לדחוס את המסטיק לתוך המרווח באמצעות אקדח מיוחד
למטרה זו ,וכן גם לכחל את המישק כיחול מושקע ,או כפי שיידרש.
 06.05אופני מדידה ומחירים
 06.05.1בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה השונים יכללו גם את העבודות המפורטות
להלן:
א .ביטון המשקופים במחיצות וקירות בטון לרבות מילוי מלבני הפלדה (משקופים)
בבטון ועיגונם.
ב .כל החיזוקים הנדרשים לרבות זויתנים מעוגנים בבטון בתאם לפרטים ולרשימות.
ג .הגנה על כל העבודות בפני פגיעה פיזית ,כימית ,כנגד מזיקים ופגיעות אחרות.
ד .כל הטיפול הנדרש לעמידות בפני אש ע"פ ת"י  921לרבות בדיקת דלתות אש כולל
התיקונים הדרושים.

 - 52ה .כל הכתובות הנדרשות על דלתות וארונות הידרנטים.
ו .כל הנדרש לדלתות מבוקרות לרבות תיאום עם הקבלנים האחרים.
ז .הכנת תוכניות ייצור והתקנה ודוגמאות לאישור המפקח.
ח .כל עבודות הסיתות ,החציבה ,ההתאמה למבנה וכיו"ב ,הקשורות בהרכבת חלקי
הנגרות והמסגרות ,אשר נובעים מאי התאמת המבנה ,וכן גם את כל התיקונים
של כל חלקי הבניין ,שניזוקו בעת ההרכבה.
ט .גילוון וצביעה.
י .כל הפרזול כנדרש ברשימת הנגרות והמסגרות לרבות מחזירי שמן,ידיות
בהלה,מתאמי סגירה,מעצורים,מגיני אצבעות וכו'
יא .מנעול רב מפתח (מאסטרקיי) וג'נרל מסטרקי.
יב .כל המפורט בד"ח הבטיחות,בדו"ח אקוסטיקה,בדו"ח נגישות ובשאר דוחו"ת
היועצים
יג .כל האמור ברשימות ובמפרט המצורף לרשימות גם אם לא צוין במפורש בכתב
הכמויות.
יד .איטום מוחלט ומושלם של אלמנטי הנגרות/מסגרות
טו .איטום מוחלט ומושלם בין אלמנטי הנגרות/מסגרות לבין חלקי הבניין השונים
מכל סוג בהם הם מותקנים.
טז .בדיקות אטימות לרוח מיים ואבק של כל אלמנטי הנגרות/מסגרות
 06.05.2שינויים במידות ,בגבולות ( 10%עשרה אחוזים) בכל כיוון לא יגרמו לשינוים במחירים.
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פרק  - 08עבודות חשמל ותשתית לתקשורת
 08.01מפרט מיוחד לעבודות חשמל
העבודות יבוצעו לפי פרק  ,08/2015פרק  18/2005ופרקים רלוונטיים מעודכנים אחרים במפרט הכללי
לעבודות בנין ולפי ההשלמות/תוספות במפרט מיוחד זה.
פרק זה בא להשלים הפרקים הנ"ל ופרקים רלוונטיים מעודכנים אחרים.
 00.00תנאים כלליים מיוחדים
 00.01פקוח ובקורת העבודה
המפקח הוא הממונה מטעם המזמין לבדוק ולפקח על טיב העבודה ולדאוג שתבוצע
לפי לוח הזמנים .לפיכך:
א .המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון ,שי נוי והריסה של עבודה אשר לא בוצעה
תוך
בהתאם לתכניות או להוראותיו ויהיה הקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח
התקופה שתיקבע על ידו.
ב .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.
ג .המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה ,או חלק ממנה ,או עבודה
במקצוע מסויים ,א ם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות ,המפרט הטכני ,או
הוראות המהנדס.
ד .המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים ,לטיב
העבודה ולאופן ביצועה.
ה .הקבלן יתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות עבודה כל שהיא בכדי
לאפשר לו לבקר ולקבוע לפני כיסויה 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.
 00.02סווג הקבלן המבצע
הקבלן המבצע יהיה בעל רש יון מתאים לעומס המתוכנן של המתקן (על בסיס גודל ההזנה
הראשית למתקן נשוא חוזה זה או ,במקרה של ספק ,על פי קביעת היועץ) ,הרשיון יהיה תקף
למועד חתימת החוזה והקבלן מתחייב לחדשו עד תום תקופת הבדק ,לפחות.
הזמנתו של קבלן להגיש הצעה או להשתתף במכרז אינה משחררת אותו מהצורך להוכיח כי
הוא בעל רשיון מתאים ,או לחילופין ,שבעלי המקצוע שהוא יעסיק במתקן גם הם בעלי רשיון
מתאים.
הכרת האתר ותנאי העבודה
00.03
על הקבלן לראות ולהכיר את אתר העבודה והתנאים שבו.
חתי מתו של הקבלן על מכרז/חוזה זה תחשב גם כאישורו שהוא מכיר את האתר ותנאי
העבודה הקיימים בו.
תאום עם מנהל האתר ונציגיו
00.04
כאשר העבודה כוללת תוספת ו/או שינויים בתחום מתקן קיים ופעיל (מוסד ,מחנה ,מתקן
וכדומה) ,הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בשיתוף פעולה מלא עם
כל הגורמים הנוגעים בדבר ,ובמיוחד להקפיד לתאם מראש מועדים ומשך הפסקות חשמל וכן
לברר היטב המצאותם של שרותים אחרים באיזור העבודה ולהמנע מפגיעה בהם.
 00.05אחריות לנזקים
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי למנוע תאונות ונזקים לאדם ולרכוש כתוצאה
מעבודתו .הקבלן ישא בכל האחריות במקרה של תביעות פיצויים נגדו ,נגד המזמין או כל
אדם אחר ויחוייב בתשלום עבור נזק שיגרם לאדם או לרכוש כתוצאה מעבודתו ,שליחו ,בא
כוחו או קבלן משנה שלו .אחריות זו מתייחסת גם לשמירה והגנה על עבודות גמורות כגון:
רצפות ,מדרגות ,צפויים ,נגרות ,צנרת ,מכשירים ,ציוד וכו' .כל הנ"ל הם על חשבונו וללא

- 54 -

00.06

00.07

00.08

00.09
00.10

00.11
00.12

00.13

00.14

00.15
00.16

תשלום נפרד או נוסף כל שהוא .חציבות בבטונים ובאיטונג יבוצעו רק אחרי תאום מראש עם
המפקח ורק בכלים מתאימים (ניסור ,קידוח וכו').
הצעת מחיר
לפני הגשת הצעתו ,על הקבלן ללמוד את כל הפרטים הקשורים עם העבודות העלולים
להשפיע על עבודתו ועל המחיר ,כמו תנאי המקום ,פרטי החוזה ,המפרט ,תנאי התשלום וכד'.
אי הבנה או פרטי עבודה שלא נלקחו בחשבון מראש ,לא יהוו סיבה מספקת לשינוי המחירים.
התכניות המצורפות למ כרז/חוזה זה הן "למכרז בלבד" .עם קבלת צו התחלת עבודה ימסרו
לקבלן תכניות "לבצוע" .המזמין רשאי לשנות את התכניות בתקופת העבודה .מחירי היחידה
שהוצעו במכרז ישארו בתוקף עד תום העבודה גם אם יוכנסו שינויים בתכניות בכל שלב
שהוא.
חומרים
על הקבלן לספק חומרים ו מוצרים תקניים בלבד ,חדשים ובטיב מעולה באישור היועץ ו/או
המזמין לפני התקנתם .היועץ ו/או המזמין רשאי לדרוש מהקבלן כל מידה ו/או תאור טכני,
ו/או דגימה של חומרים ומכשירים לפני מתן אישור על שימוש בהם .ציוד שלא יאושר יוחלף
ע"י הקבלן על חשבונו באם יידרש .אישור הנ "ל אינו גורע במאומה מאחריותו המלאה
והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים המסופקים במתכונת אותן דגימות כפי שטיב זה מוגדר
במפרט ו/או בתקנים.
ביצוע העבודה
העבודה תבוצע ע"י פועלים מקצועיים בהנהגת מנהל עבודה בעל רשיון מתאים לסוג העבודה,
אשר יימצא במקום העבודה במשך כל זמן הביצוע .המזמין רשאי לפסול כל עובד ,כולל מנהל
עבודה ,או יצרן שלפי דעתו אינם מתאימים לביצוע העבודה ,ללא מתן הסבר.
אישור לפני ביצוע
לפני ביצוע העבודה יבקש הקבלן אישורו הסופי של המפקח על התכניות שברשותו וכן
הנחיות הקשורות לפרטי הביצוע .אין לבצע כל שינוי ללא אישור המפקח.
מניעת טעויות בביצוע
הקבלן חייב לדאוג שתהיה ברשותו מערכת תכניות מעודכנת של בנין ,פנים ,מערך ציוד,
קונסטרוקציות ,צנרת ואינסטלציות אחרות לשם מניעת טעויות בביצוע .במקרה שתתגלה
סתירה או אי התאמה בתכניות ,על הקבלן לפ נות מיד למפקח ולא לבצע עד לבירור אי
ההתאמה.
יומן עבודה
על הקבלן לנהל יומן עבודה ,בו ירשום תהליכי התקדמות העבודה ,הערות המפקח וכן
תביעות הקבלן לגבי עבודות חריגות או עבודות ברג'י.
עבודה ברג'י
בתור עבודה ברג'י תחשב כל עבודה לא מגודרת בסעיפי חוזה ואשר המפקח מחליט לא לקבוע
עבורה מחיר חריג .החלטה זו תנתן בכתב.
מדידה של שעות ברג'י תהיה שעה נטו של העובד ו/או הציוד באתר הבניה בלי להתחשב בזמני
נסיעה ,אבטלה ,ניהול עבודה וכיו"ב.
עבודות חריגות
עבודות נוספות או ציוד נוסף שלא מופיעים בסעיפי החוזה ואשר הקבלן מבקש לבצען או
לספק במחיר חריג ,עליו להגיש נספח מצורף לחשבון עבודות חשמל עם נתוח מחירים עבורם.
מחיר חריג יתבסס על מחירי החוזה.
תאום עם גורמים אחרים
על הקבלן לבוא בדברים עם חברת החשמל ורשות התקשורת (בזק) בכדי לקבל הנחיות בנוגע
להכנות הדרושות לחיבור החשמל וטלפונים ולבצעם בהתאם ובמועד המתאים ,הכל בתאום
עם המפקח .כמו כן עליו לעבוד בתאום ובשיתוף פעולה מלא עם הקבלנים האחרים העובדים
באתר ולנקוט בכל האמצעים כך שעבודתו לא תינזק או תוסתר על ידי עבודת הקבלנים
האחרים.
שינויים
על הקבלן לבדוק את כל השינויים בתכנון המתייחסים לעבודתו והן של בעלי מקצוע אחרים
אך נוגעים גם בעבודתו ,ולבצעם בתאום עם המפקח.
זמני ביצוע
על הקבלן לתאם את זמני הביצוע לפי התקדמות הבניה ולפי דרישות הקבלן הראשי .במקרה

- 55 -

00.17

00.18

00.19

00.20

00.21

00.22
00.23

00.24
00.25

של פיגור בביצוע לגבי לוח הזמנים שנקבע מראש ,זכות המזמין לדרוש מהקבלן להגביר כח
העבודה שלו או כל אמצעי ביצוע אחר ,ללא תוספת תשלום .פעולה זו אינה גורעת מזכותו של
המזמין לחייב את הקבלן בתשלו ם דמי פיגורים ו/או נקיטת כל אמצעי אחר כפי שנקבע
בחוזה.
שינוי היקף העבודה
זכות המזמין לשנות ,להוסיף או לצמצם בתחום של  35%מהיקף העבודה (אם לא צוין אחרת
במסמכי החוזה) ,ע"י שנוי כמויות בסעיפים ו/או בסעיפים או פרקים שלמים ,כמו כן להכניס
שינויים בתכניות תוך מהלך העבודה ,ואין הקבלן זכאי לדרוש תוספות למחירים המוסכמים.
אספקת ציוד או עבודה על ידי גורם אחר
זכות המזמין לספק חלק מהציוד כגון גופי תאורה ,לוחות חשמל ,שנאים וכו' או להזמין אצל
אחרים ציוד ועבודו ת מיוחדות כמו מערכות קשר ,גנרטורים וכד' ,ועל הקבלן לספק מידע,
הדרכה וכל הדרוש לתאום העבודה ,ללא תוספת תשלום .אם יוחלט על מימוש סעיף זה,
הדבר לא יחשב כ"שינוי היקף העבודה".
עבודה בבנין מאויש
בעת ביצוע עבודות בבנינים מאויישים ,הקבלן נדרש לעתים לבצע עבודות מחוץ לשעות
העבודה הרגילות או בימי מנוחה.
הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום מיוחד בגין עבודות אלו.
קבלת המתקן
לאחר קבלה ואישור המתקנים על ידי כל הרשויות הרלוונטיות ,על הקבלן למסור את המתקן
על כל חלקיו למפקח ו/או למזמין כשהם פועלים בצורה תקינה ועליו לתקן על חשבונו את כל
הליקויים ,סטיות מהתכניות ו/או הוראות תוך זמן שיקבע על ידי המפקח.
אחריות הקבלן
הקבלן אחראי כלפי המזמין עבור טיב העבודות ,חומרים ומכשירים שסיפק לתקופה של שנה
אחת מתאריך קבלת המתקן (אם לא צוין אחרת במסמכי החוזה) .במשך תקופה זו על הקבלן
לתקן מיד ועל חשבונו כל עבודה לקויה ולהחליף כל חומר או ציוד פגום ,פרט למקרים
שהקלקול נבע משימוש בלתי נכון או רשלנות של אנשים המשתמשים במתקן.
פיקוח
הפיקוח על העבודה ואישורה על ידי המפקח אינו גורע מאחריותו של הקבלן הבלעדית
והמלאה למתקנים במשך תקופת האחריות.
קבלן משנה
על הקבלן לקבל אישור מראש על מסירת חלק מהעבודה לקבלן משנה .בכל מקרה ,הקבלן
יהיה אחראי לכל הפעולות ,הנזקים או המחדלים של קבלן המשנה .כל מו"מ יתנהל באמצעות
הקבלן בלבד ולא עם קבלן המשנה.
מחסן באתר
על הקבלן לדאוג ולהכין עבורו ועל חשבונו מחסן באתר לכל ציודו והוא יהיה אחראי בלעדי
לשמירתו .עליו לתאם עם המפקח מיקומו ופרטים אחרים הקשורים לכך.
תקופת הביצוע
על הקבלן לסיים העבודה בהתאם למוגדר ולמוסכם בחוזה ולא יאוחר מאשר בתום
) חדשים מהתאריך שנקבע בהוראה להתחלת ביצוע העבודה (צו
(
התחלת העבודה).

תאור העבודה
08.01.01
המתקן כולל קומת משרדים וחדר לימוד.
המתקן יחובר למתקן קיים בכל מערכות החשמל ,התקשורת ,גילוי אש וכריזה על הקבלן לבצע
תאום מלא באתר לצורך ביצוע החיבורים כולל התאמת סוג הציוד לציוד הקיים ,חפירה והנחת כל
התשתיות לחיבור המבנים.
מערכת החשמל (כללי)
08.01.02
א .כל המתקן יהיה סמוי (תה"ט) למעט חלקים שתוכנן להתקינם על מגשים ,סולמות בתעלות או
בצנרת גלויה.
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לאטום את המעברים נגד אש ועשן וכן לצפות את הכבלים עם חומר מעקב בעירה.
ג .מעברים למרחבים מוגנים ולמקלטים לכל סוג מתקן ,יבוצעו עם פריטים מיוחדים עמידים בפני
הדף ואטומים בפני גזים אש ועשן ויתאימו בגודלם וקוטרם לכבלים העוברים דרכם.
הפריטים יהיו תקניים ומתוצרת בעלת מוניטין בשטח זה.
מובילים ,מוליכים וכבלים

08.01.03

א .כל המוליכים יהיו מנחושת ,בידוד  XLPE-FR1בצבעים תקניי ם ,פרט אם מסומן אחרת
בתכניות.
ב .החיבורים וההסתעפויות בתיבות יהיו ע"י סרגלי מהדקים ממוספרים
ומסומנים ,מהדקי תותב (עם ברגים ופחיות מגן) .אין להתקין מהדקי כיפה

(קוניים).

ג .התעלות והמגשים יותקנו במרחק של  5ס"מ מהקיר כדי לאפשר מעבר צנר ת גלויה בינם
לבין הקיר .כל המתלים ,החיזוקים וחמרי העזר יהיו מגולוונים ובלתי מחלידים.
במקומות שמסומנים פרטי ההתקנה ,העבודה תבוצע לפי הפרטים.
ד .כבלים היוצאים מלוחות חשמל יצבעו ע"י חומר נגד אש לפחות  1.5מ' מעל הלוח.
08.01.04

לוחות חשמל

א .לוחות החשמל י יוצרו על ידי יצרן לוחות חשמל העומד בכל התקנים העדכניים ביותר ביום
הגשת הלוחות לבדיקה.
ב .צביעת הלוחות תבוצע עם צבע חלק בגוון שיקבע המפקח ו/או האדריכל (על הקבלן לברר
זאת לפני הבצוע) .בהעדר הנחיה אחרת הצביעה תהיה אלקטרוסטטית באבקת אפוקסי
בגוון אפור -בז' ) . (RAL7032הגוון של ארונות עשויים פוליאסטר משורין יהיה ע"י פיגמנט
בחומר הפלסטי ולא ע"י צביעה חיצונית.
ג .בכדי למנוע נגיעה מקרית ,כל החלקים הנמצאים תחת מתח יהיו מוגנים ,כולל החלקים
הנמצאים מאחורי דלתות הלוח.
ד .הציוד המורכב יעמוד בכל התקנים ומהדגם החדיש ביות ר של אותו יצרן
 .1מנתקי הספק מ 100A -יכללו בלוק מגעי עזר וסליל הפסקה מרחוק ,עמידה בזרמי
קצר תהיה בהתאם למפורט בכתבי הכמויות.
 . 2ממסר לזרם פחת :יהיו מתוצרת הזהה למאמ"תים.
ה .לאחר בחירת ואישור דגמי הציוד ,על הקבלן להשתמש באותו ציוד בכל הלוחות המיועדים
לאותו פרוייקט.
ו .יש לאטום את כל הלוחות הכוללים מתקני כיבוי בגז.
ז .חדירת כבלים ללוחות (מכל הכוונים) תבוצע ע"י פנלים מיוחדים כמו דגם LEGRAND -
 ATLANTICעל מנת להבטיח אטימות הלוח נגד פיזור גז כבוי.
ח .בכל המפסיקים הראשיים בלוחות יש להתקין שני מגעי עזר חופשיים ( NC + NOבנוסף לאלה
הדרושים לפעולה והגנות המפסיק).
08.01.05

אביזרים בקירות
.1

כל האביזרים יהיו שקועים בקירות אלא אם צוין במפורש אחרת.

.2

האביזרים יהיו מדגם ביטיצ'ינו לייט" בגוונים שיתואמו עם האדריכל.

.3

אביזרים מוגנים מים יהיו מאותה סידרת דגם כמו האביזרים הרגילים.
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גופי תאורה ואביזריהם
.1
.2
.3

.8
08.01.07

הקבלן יספק גופי תאורה (ג"ת) מדגם ותוצרת כמפורט בתכניות
ו/או בכתב הכמויות או ש"ע ואיכות.
כל גופי התאורה יהיו מאושרים ע"י מכון התקנים ובעלי תקן
מתאים לסוג הגוף ומקום ההתקנה.
גופי תאורה לשלוט יוארו ע"י נורות  LEDאיכותיים.

.4

ג"ת חרום מסוגים שונים יכללו ערכות חרום עם אחריות ל 5-שנים לפחות
לכל מרכיבי הערכה.

.5

יש להגיש לאישור המזמין דוגמא מכל סוג של ג"ת שיש לספק למתקן.

.6

כל ג"ת שאושר ע"י המזמין יצויד במסמך מודפס שיערך ע"י נציגי המזמין וישאר
ברשות המפקח עד השלמת הפרויקט כדוגמא או בדיקת הגופים שיסופקו לאתר.
לאחר השלמת המתקן הדוגמאות יוחזרו לקבלן.

.7

מקורות האור/הנורות יהיו תוצרת אוסרם-גרמניה ,פיליפס-הולנד,
ג'נרל אלקטריק-ארה"ב.
יש להקפיד כי אותו דגם של נורה יהיה מאותה תוצרת בכל הפרויקט.
ההסתעפויות בין ג"ת אחד למשנהו יבצעו ע"י תיבות הסתעפות תקניות
ומסומנות ,ממוקמות עם גישה נוחה לתיבה.

עדכון תכניות אחרי ביצוע  -תכניות עדות )( – (AS MADEהשלמות לפרק 08.1.08.00
במפרט הכללי).
לאחר השלמת המתקן אך לפני בדיקות הקבלה של מסירת המתקן למזמין ,הקבלן יכין
מערכת אורגינלים של המתקן משורטטים בצורה מקצועית ,ברורה ומובנת ,על תכניות
האדריכלות המעודכנת  -בשרטוט ממוחשב בהם יופיעו כל פרטי הבצוע לרבות תואי מדויק
של הצנרת של כל המערכות ומקום תיבות ההס תעפות ,כל השינויים והסטיות מהתכניות
המקוריות כפי שבוצעו למעשה וברמה של תכניות המתכנן .שני העתקים של תכניות אלו
בליווי הסברים הדרושים ,ימסרו למתכנן באמצעות המפקח לצורך בדיקה והערות ולצורך
בדיקת הקבלה של המתקן .מערכת אחת של התכניות יוחזרו לקבלן לעדכון והשלמה.
לפני המסירה הסופית של המתקן הקבלן יגיש למפקח תיק הכולל:
 שתי מערכות העתקים של התכניות המעודכנות לרבות תכניות יצרן הלוחות. מפרטים מקוריים של היצרנים של הציוד שהותקן במתקן זה (צידו גלוי אש ,מערכתכריזה ,אינטרקום ,גנרטור ,בקרים ומכשירים דיגיטלים וכו').
בנפרד
עבודה זו הינה חלק מעבודת הביצוע של הסעיפים השונים ולא ישולם עבורה
ו/או בנוסף.

08.01.08

אופני מדידה ותכולת המחירים (השלמה לפרקים  ,18.00 ,08.00במפרטים הכלליים
למתקני חשמל ותקשורת)
כל המפורט במפרט הטכני אף אם לא הוזכר מפורשות בסעיפי
כתב הכמויות על הקבלן לכלול במחירים שונים של כתב הכמויות.
המחירים המוצעים לסעיפים השונים יכללו גם:
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תכנון מפורט של מבנה והחיבורים של לוחות חשמל ,הגשתם לאישור המתכנן
וביצוע כל התיקונים והשינויים שידרשו.

ב.

תכנון מפורט לביצוע של פרטים שונים לרבות פרטי התקנה של ג"ת שונים,
תעלות כבלים ,תעלות עם אביזרים על הקירות ,תעלות ברצפה והמכסים שלהם,
ג"ת שקועים בקירות וברצפה וכו'.

ג.

תכניות עדות לפי דרישות המפקח תוך ביצוע העבודות.

ד.

תכניות עדות מפורטות ומאושרות של כל המתקן וכן מפרטים טכניים של כל
הציוד והמכשירים בבנין כגון ,אביזרים בקירות ,אביזרים בלוחות ,גופי תאורה
בקרים ,הוראות הפעלה ותחזוקה וכו'.

08.01.081

תכולת המחירים
כל המחירים כוללים אספקה והתקנה למעט סעיפים בהם צוין במפורש
אחרת.
א .מחירים לאספקה בלבד
לסעיפים שהתאור שלהם מתחיל במילה "אספקה" יש להציע
מחיר של אספקה בלבד כולל החומרים והציוד הדרושים ואשר לא
פורטו במפורש והפחת שלהם ,כולל כל העבודות וההוצאות
הרלוונטיות המפורטות לעיל עד מסירת הציוד לידי המפקח באתר
כולל העמסה ,הובלה ופריקה.
ב .מחירים להתקנה בלבד
לסעיפים שהתאור שלהם מתחיל במילה "התקנה" יש להציע מחיר
של התקנה בלבד כולל חומרי העזר והעבודות הדרושים (ולא
סופקו על ידי אחרים) כגון מוליכים ,ברגים ,אומים ,דיסקיות,
פסים וזויתנים מחורצים ,מלט ,טיח ,צבע ,הארקת מובילים כחוק,
וכל הדרוש להשלמת העבודה ומסירתה כשירה לפעולה כולל כל
העבודות וההוצ אות הרלוונטיות המפורטות לעיל כולל כל תיקוני
הבטון והטיח אשר לא ימדדו ולא ישולם עבורם בנפרד.

08.01.082

בדיקת המתקן
בדיקת המתקן תבוצע על חשבון הקבלן .גם אם המתקן יבוצע בשלבים
הבדיקות יבוצעו בנפרד לכל שלב ושלב.

08.01.83

לחצן לכבאים
נקודת לחצן הפסקה לכבאים בכניסה למבנה כולל לחצן אדום  22מ"מ
קוטר בתוך טבעת מגן ,כבל פיקוד וצינור מהלחצן עד הלוח ,פנל
אלומיניום מאולגן משותף עם שילוט חרוט צבעוני לכל לחצן.

08.01.084

מדידת תעלות ומגשים
בנוסף לנאמר במפרט הכללי ,יש לכלול במחיר התעלה גם כל
העבודים הדרושים לחיבור כבלי ההזנה ,להתקנת קופסאות השקעים,
הכבלים ,החיתוכים במכסה והחיזוקים לכבלים כל  50ס"מ והארקת
התעלות המתכתיות כמפורט כולל החמרים הדרושים ,לרבות מוליך
הנחושת  16ממ"ר והחיזוקים שלו לכל קטע של התעלה לכל אורכה.
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ובגודל מתאים לתעלה.
המדידה לפי מטר רץ של התעלה המותקנת ללא כל תוספות
עבור עבודים מיוחדים ,הארקה ,זויות ,פינות ,הדבקות ,סופיות
וכדומה.
08.01.085

מדידת לוחות חשמל
מחיר המבנה :ימדד לפי שטח מצטבר של חזית הלוחות (מ"ר) ולפי
קבוצות עומק שונות ,ו/או לפי מבנה מושלם ללוח מסוים ו/או כמוגדר
בכתב הכמויות והמחיר יכלול כל המפורט במפרט הכללי ובמפרט
המיוחד וכן סימון כל המוליכים המתחברים למהדקים עם שרוולים
ממוספרים וזהוי אחר וכל הדרוש להשלמת הלוחות ושלוט חרוט.
לוחות ראשיים ולוחות גדולים אחרים כוללים גם תרשים גרפי (מימי)
בחזית ע"י פסי אלומיניום צבעונים ,בתאום עם המתכנן.
פסי צבירה בלוחות חשמל יהיו בדרגה אחת יותר גבוהה מהמ"ז
הראשי של אותו הלוח לפי ערכו הנומינלי.
התקנת הלוח באתר וחיבורו כלולה במחיר המבנה ,לרבות העמסה,
הובלה ופריקה וכל ההכנות להתקנת הלוח במקומו המיועד.
בלוחות חשמל בהם יותקנו בקרים של מערכת בקרת מבנה או
מערכות מ.נ.מ אחרות של חווט הבקרים יכלל במחיר הלוח ולא ישולם
עבורו בנפרד.
מחיר האביזרים :לפי יחידות ,כשהכמות ניתנת במרוכז ,המחיר כולל
התקנה שלוט וחווט בלוחות.

08.01.086

תיבת מעבר והסתעפויות מיוחדות
תיב ות סטנדרטיות תה"ט וגלויות הדרושות ומתאימות לקוי צנרת
ונקודות  -יכללו במחירי הצנרת והנקודות ולא ימדדו בנפרד.
תיבות מיוחדות ,החריגות בגדלן וסוגן ביחס לצנרת ,וסומנו במפורש
בתכניות לפי הגודל ו/או הדגם ימדדו בנפרד לפי הסעיף המתאים
בכתב הכמויות.

08.01.087

שעות רג'י
ימדדו רק אותן עבודות שאינן כלולות באופני המדידה לעיל
א.
ו/או של המפרט הכללי ו/או של כתב הכמויות והמחיר כולל
את כל הכלים והמכשירים הדרושים לבצוע העבודות.
יש לקבל מהמפקח אישור מראש ובכתב ביומן העבודה,
ב.
לעבודות שתמדדנה כשעות רג'י.
אם יתברר שעבודות מסוימות אשר אושרו בטעות כאמור
ג.
בס.ק.ב .לעיל אך הן כלולות למעשה באופני המדידה ,הן
ימדדו לפי אופני המדידה האחרים ולא לפי שעות.

08.01.088

מכשירי מדידה

מחיר מכשירי מדידה ,מונים וכד' יכלול כל משני הזרם
ומתח הנדרשים לעבודתם התקינה.
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.1

כללי
מפרט זה מתיחס למערכת גלוי וכבוי אש ,כולל גלאים ,נורות סימון ,לחצנים ,מרכזיית הפעלה,
צופרים ,אזעקות ,סימונים ,חווט ,חיבורים ,ניסוי והפעלה .יחד עם מסמכי ההצעה ,על הקבלן לצרף
גם מפרטים טכניים מקוריים של היצרן לכל פריטי המערכת המוצעים על ידו .המזמין שומר
לעצמו הזכות לפסול כליל הצעות שלא צורפו אליהם המפרטים הנ"ל.

.2

מפרטים ותקנים
כל העבודות הקשורות במערכות אלה תבוצענה בהתאם לת"י  ,1220וכן מפרט זה ודרישות , UL
 ,NFPAודרישות שרותי הכבאות וכן בהתאם למפרט הכללי למתקני חשמל .בכל מקרה של שוני או
סתירה לגבי המפרט או אופני המדידה ,יובא הדבר לבירור בפני המהנדס ופסיקתו תהיה הקובעת .
כל רכיבי המערכת יהיו כנדרש וכמפורט בת"י : 1220
מבנה ומאפייני הגלאי יתאימו למקום התקנתם וסוג הגילוי הנדרש.

.3

פעולת המערכת
המערכת תכלול את הלוגיקה ,המעגלים ,הפריטים והחיבורים כדי לפעול כמפורט להלן:

 3.1התראת תקלה
המערכת תתן התראת תקלה במקרים הבאים :
א .הפסקת חשמל (מהרשת) ללוח מכל סיבה שהיא.
ב .חוסר מתח חירום או תת-מתח ממצבר הגבוי.
ג .קצר ו/או נתך במעגל המבוקר ו/או ניתוקו היזום מהלוח.
ד .שליפת גלאי מהבסיס שלו ו/או פירוק לחצן ,צופר ,מצבר וכו'.
ה .בעת התראת תקלה יושמע צליל (שונה מצלילי אזעקות האש) בלוח הפיקוד והבקרה ובלוחות
המשניים וכן ידלקו נורית כללית לתקלה ונורית תקלה פרטית של המעגל/קו המבוקר .נוריות
התקלה תהיינה בצבע שונה מנוריות אזעקת אש .אם המערכת הינה מסוג אנלוגית זיהוי לפי
"כתובת" הגלאי ,הלוח יכלול חלון תצוגה עם רישום טכסט מילולי דיגיטלי (  LEDאו )LCD
בעברית עם הסבר מהות ,כתובת ואיזור התקלה.
הצליל ניתן לביטול ע"י מתג  -מפתח .האיתות האורי (נוריות) ימשיכו לדלוק עד תיקון מושלם
של התקלה ואז יכבו אוטומטית .
ו .אם לוח הבקרה כולל גם מדפסת  -ירשם האירוע גם על המדפסת עם ציון התאריך ,הזמן,
כתובת ,באיזור ומהות התקלה אחר תיקון התקלה ירשם גם אירוע זה במדפסת.
ז .המערכת תבקר את כל הרכיבים החיוניים וכן המעגלים הבאים:
 כל המעגלים/קוים עם גלאים למיניהם. כל המעגלים/קוים של לחצנים. כל המעגלים/קוים של צופרים. קו החיבור של החייגן האוטומטי. -קו החיבור של המטען והמצבר.
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3.2

א .מגלאים באיזורים השונים:
 אזעקה אור  -קולית או דיגיטלית -קולית בלוח הבקרה. הפעלת הצופרים באיזור בו פעל הגלאי. הפעלת החיוג האוטומטי לכל המנויים המחוברים לחייגנים. הפעלת מעגל האזעקה בלוח הבקרה הראשי. שחרור מגנטים בדלתות של הקומה  /איזור . פקוד להפסקת המזגן וסגירת מדפי האש באיזור. פקוד להפעלת מפוחי יניקת העשן מהאיזור. פקוד לסגירת ברז הגז (בישול) של הקומה.ב .מגלאים בתוך לוחות חשמל:
 כל הפעולות כמו בתת  -סעיף א' לעיל . אם פעלו שניים או יותר גלאים מחוברים במצולב -( CROSS),יופעל גם השסתום לשחרור גזכיבוי בלוח המסויים.
ג .מלחצנים ידניים:
 כל הפעולות כמו בתת  -סעיף א' לעיל. פקוד להפסקת חשמל בלוח החשמל של האיזור.ד .ממתגי זרימה במערכת הממטירים:
 כל הפעולות כמו בתת  -סעיף א' לעיל. פקוד להפסקת חשמל בלוח החשמל של האיזור  /קומה .ה .תוספות וחריגים:
 אזעקה מגלאים בחדר מכונות מעלית או מהפיר ,יתן פקוד ללוחות המעליות שתעצרנהבתחנה הקרובה ביותר ודלתותיהן תפתחנה ותשארנה פתוחות.
3.3

המערכת תאפשר חיבור למערכת ממוחשבת לבקרת המבנה ) (RS232כאשר פרוטוקול התקשורת
ואם סופית עם ספק המערכת בקרת המבנה .תהיה אפשרות להעברת כל האינפורמציה בין שתי
מערכות.
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מערכת תקבל אינדיקציה ותפעיל במידת הצורך מערכות כבוי בלוחות החשמל או באיזורים
אחרים.

 .4אישורים ותוצרת
כל הציוד המוצע חייב להיות מאושר לשימוש על ידי הרשויות כמפורט להלן ,כולל מכבי האש ,חברות
הביטוח ,מת"י ויועץ הבטיחות של המבנה .
הציוד יהיה מתוצרת בעלת מוניטין בין לאומי ומהדגם החדיש ביותר של אותו יצרן .
כל רכיבי המערכת (למעט המצברים) יהיו מאותו יצרן .
 .5מתח
הציוד יפעל במתח נמוך ( 24וולט) ז.י .וז.ח ..מתח כניסה  230וולט ז.ח.
 .6ביצוע המערכת
המתקן יבוצע ברובו סמוי ובחלקו גלוי ,החווט יושחל בצנורות ובתיבות אשר הוכנו בבנין (ביציקות,
בקירות ובחלקי המבנה) ע"י קבלן החשמל.
החיווט יהיה בצורת כבלים רב  -גידיים תקניים.
כל החיבורים בתיבות יבוצעו עם מהדקים מסומנים ועם שלטים.
הגידים יהיו בצבעים שונים או בעלי סימון זיהוי אחר כלול בכבל ע"י היצרן.
 .7אחריות
הקבלן יהיה אחראי לכל המערכות והציוד למשך שנה (אם לא צוין אחרת במסמכי החוזה) מיום הקבלה
הסופית של המתקן ולאחר ניסויים והפעלתם.
כמו כן יצרף להצעתו התחייבות בכתב לגבי תקופת אספקת חלפים ,אך לא פחות מעשר שנים .התחייבות
זו תכלול גם הצהרה כי ברשותו מלאי חלקי חלוף מתאים ובכמות מספקת לתת שרות מלא ומידי
בתקופת האחריות והמזמין רשאי לבוא ולראות מלאי זה .
מבנה ורכיבי המערכות
להלן פירוט של מבנה המערכות ורכיביהן:
 .8גלאים
הגלאים ברובם יהיו מסוג אופטי ,אך במקומות שאלה לא מתאימים ,יותקנו ו/או יוחלפו לגלאים
מתאימים מסוג אחר (עשן-אופטי ,טמפרטורה ,להבה וכדומה).
הגלאי יתאים לפעולה בטמפ .סביבה רגילות בתחום °C÷+60°C-.10
הגלאי לא יושפע ע"י תנאי סביבה אחרים כגון ברקים ,שדורי אלחוט ושדורים בתדר גבוה ,קרינת רנטגן,
ניצוצות ,מטענים סטטיים ,אבק ,מתח הפוך וכו'.
הגלאי יכלול התקן לשינוי הרגישות ע"י בורר דרגות.
במערכת כלולים גם גלאים לטמפרטורה מכסימלית ,גלאים לשינוי טמפרטורה (נקודת האזעקה °C+( 60
וגלאים אחרים שייקבעו בבוא העת .כל הגלאים יהיו בעלי בסיס זהה המאפשר להתקין בהם ,בשיטת
"ביונט" ,כל סוג גלאי שהוא ולהחליף ביניהם בעת הצורך.
כל הגלאים יכללו נורית סימון אשר תפעל בעת מצב התראה וכן סידור פנימי שיאפשר חיבור
נורית מקבילה ,נפרדת ,כמפורט להלן .גלאים עם "כתובת" ,יכללו את כל האלקטרוניקה
הדרושה לכך בבסיס בלבד ולא בגלאי .הגלאי והבסיס יהיו בנויים מחומר פלסטי ,בלתי שביר.

 - 63 .9נוריות סימון משניות (נפרדות)
במקומות סגורים תידרשנה נוריות סימון נפרדות מהגלאים ,הן תותקנה מחוץ לחדר ,בגופים
נפרדים על הקיר ,התקרה ,או תחת הטיח .נורית זו תדלוק כל עת שגלאי בחדר במצב אזעקה.
במקומות שבהם יש בחדר יותר מגלאי אחד ,יפעילו אלה נורית סימון חיצונית אחת בלבד .
.
יש לצייד את הבסיס של הגלאים הנ"ל בהתקן מתאים שיאפשר זאת
 .10התקנת הגלאים
התקנת הגלאים תבוצע כדלקמן:

.I

על תקרות אקוסטיות  -חיזוק בסיס הגלאי ייעשה מעל לתקרה האקוסטית ,על ידי חיזוק קשיח.
הבסיס ,הגלאי ונורית הסימון יבלטו מתחת לתקרה .מיקום הגלאי יתואם עם המפקח ועם יצרן
התקרות האקוסטיות.
התקנת הגלאי כוללת את כל אביזרי החיזוק והחיבור הדרושים ,כולל סידורים שיאפשרו
פירוק והתקנה של חלקי התקרה.

.II

התקנה גלויה על תקרות בנויות או חלקי מבנה תבוצע בצורה רגילה ,בתוך בסיס המיועד
התקנה גלויה והתחברות אליו על ידי צנור קשיח .צורה זו של התקנה תהיה בחדרי
מכונות ,בחללים שמעל לתקרות אקוסטיות וכו'.

.III

התקנה בתעלות אוורור  -ההתקנה תהיה בתוך בסיס מותאם לתעלות מיזוג אויר ,בתיאום עם
קבלן מיזוג האויר והמפקח.

.IIII

התקנה בלוחות חשמל  -בלוחות שיידרשו ,יותקנו הגלאים בחלק העליון של הלוחות ,כאשר
הגלאי מחוזק לשלד הלוח או לפנל העליון ,או לתקרת ה"נישה" בתוכה מותקן הלוח .בכל
יותקן הגלאי כך שתתאפשר גישה אליו לצרכי טיפול ואחזקה.

מקרה

 .11לחצני אזעקה
הלחצנים יהיו בצבע אדום ,עם כסוי זכוכית דקה מתאימה לשבירה לצורך הפעלת הלחצן ועם נורית
 LEDאדומה הנדלקת עם הפעלת הלחצן ונשארת דולקת עד הפעלת ה.RESET-
הלחצנים יהיו מתוצרת זהה ליתר פריטי המערכת.
 .12לוח הפיקוד והבקרה
לוח הבקרה יבנה לפי הטכנולוגיות המתקדמות ביותר ועל טהרת חצאי מוליכים כאשר כל המערכות
הפנימיות מודפסות ומותקנות על כרטיסים משולבים ניתנים לשליפה והחלפה מהירה ,מבנה מודולרי,
נוריות סימון  LED,בקרה ע"י מיקרו מחשב.
מבנה הארון יהיה חזק (מפח  2.0מ"מ) ,נאה ועם נעילה.
לוח הפיקוד והבקרה יותקן בכניסה לבנין או במקום אחר שייקבע ,ויכלול את המרכיבים הבאים:
א.

ספק כח.

ב.

יחידת מטען.

ג.

יחידת פיקוד.

ד.

יחידות בקרה לאזורים השונים (כולל מקומות שמורים).

ה.

יחידת הפעלת אזעקות.
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יחידת קריאה (חייגן) אוטומטית למכבי אש ,משטרה וכו'.

ז.

ארון ציוד.

ח.

מצברים.

ט.

יציאות וכל אביזרי העזר.

כל היחידות שבלוח תהיינה מודולריות ותתחברנה למערכת על ידי מחברי שקע-תקע המותקנים עליהן
ובארון הציוד.
הפעלת מתגי האזעקה ו "RESET" -בלוח ,יהיו מפתח מיוחד או לחצנים דיגיטלים עם "קוד" מיוחד.
 .13ספק כח
יחידה זו מיועדת לאספקת הכח הדרוש להפעלת כל מעגלי הפיקוד והבקרה (טרנספורמטורים ,נתיכים,
ממירים וכו') ובנוסף לנ"ל מנורות סימון המורות על מצב המערכת.
 .14יחידת מטען
היחידה אוטומטית ותהיה מיועדת לטעינה רצופה של המצברים לשעת חירום והיחידה תאפשר טעינה
רצופה (צפה) וטעינה מוגברת.
המעבר מסוג טעינה אחד למשנהו ייעשה אוטומטית ,הכל בהתאם למצב המצברים וניצולם.
המטען יכלול את כל המכשירים ואביזרי העזר הדרושים כולל נתיכים בכניסות וביציאות ,מד זרם ,מתג
ידני לקביעת סוג הטעינה (בנוסף לסדור האוטומטי) וכו'.
במידה ויצויין שאספקת המתח הראשוני ( 230וולט) תהיה ממערכת אל-פסק ,תוצע יחידה זו
כאלטרנטיבה נוספת בלבד.
 .15יחידות פיקוד
יחידות הפיקוד תבצענה (בין היתר) גם הפעולות הבאות:
א.

הפעלת המערכת.

ב.

בקרה מתמדת של מעגלי האזורים  24שעות ביממה.

ג.

אפשרות השתקת צופר המרכזיה  -במקרה של אזעקה.

ד.

אפשרות השתקת זמזם התקלה  -במקרה של תקלה במערכת.

ה .הפעלת המערכת לצורך ניסויים  -במצב זה מנותקת מערכת האזעקה ,על מנת לאפשר בדיקת רכיבי
המערכת.
ו.

החזרת המערכת למצב פעולה אחרי ביטול האזעקה.

ז.

בקרת תקינות נוריות הסימון שבלוח ע"י לחצן מתאים.

ח.

בקרה מתמדת של הרכיבים החיוניים של המערכת וביניהם שלמות החווט ,הנתיכים ;השונים,
שליפת גלאי ,לחצן או אביזר אחר ממקומם ומתן התראת תקלה כולל הפעלת הזמזם וציון האיזור
של התקלה.

ט.

אפשרות השבתה זמנית של כל איזור שהוא במערכת

.

 - 65 .16יחידת בקרה לאזור
היחידה (המורכבת בתוך ארון הציוד) ,מיועדת לזיהוי מהיר ומתן אזעקה מכל מעגל או כתובת
בנפרד .היחידה מפעילה את מעגל האזעקה הכללי ובמקביל נורית ציון האזור שבתוכה.
ההתרעות המתקבלות מהיחידה הן:
א.

אזעקה במקרה שריפה  -הפעלת הצופר וציון מספר האיזור ומיקומו על צג דיגיטלי LCD

ב.

אזעקה במקרה של תקלה  -הפעלת זמזם וציון מהות התקלה על צג דיגיטלי .LCD

ג.

אם המערכת תהיה אנלוגית/כתובתית כל המידה יופיע בטקסט עיברי על צג דיגיטלי על מסך
 LCDגדול וקריא תכלול מערכת זכרון שתאגור את כל הארועים של  6חודשים אחרונים (לפחות),
ותאפשר ע"י דפדוף לקרוא כל ארוע שהיה .המערכת תכלול גם מודול תקשורת וכרטיס להעברת
המידע למערכת בקרה.

 .17יחידות אזעקות
יחידות האזעקות משותפות לכל המעגלים וכוללות אמצעי אזעקה ,כדלהלן:
א.

צופר אזעקה בלוח הבקרה להתראה על שריפה וכן צופרים מפוזרים בבנין ,באיזורים
השונים.
הצופר יהיה מסוג אלקטרוני (רמקול) .הצפירה תהיה בעצמה חזקה ותישמע למרחק  100מטר
לפחות .הפעלת הצופרים תהיה איזורית ו/או כללית לכל הבנין ,כפי שיקבע באתר.

ב.

הפעלת חייגן הטלפון האוטומטי.

ג.

זמזם תקלה  -להתראה על תקלה בקוים או ביחידות המערכת.
הזמזם יהיה מסוג אלקטרו מיכני ,אות ההתראה ישמע למרחק של  20מטר לפחות.

 .18חייגן טלפון אוטומטי
החייגן יחובר לאחד הקוים של מרכזית הטלפון של הבנין ומיועד לחייג אוטומטית לארבעה מנויים
ולאחר שהמנוי הרים את השפופרת ,ישמיע הודעה מוקלטת על פרוץ שריפה בבנין .החייגן יהיה מדגם
משוכלל ואמין ויאפשר תכנות באתר של בחירת המנויים ,מספר החזרות על החיוג ,ועוד.
על היחידה לחזור על החיוג עד אשר לפחות שני מנויים ענו לקריאה הטלפונית.
כן יהיה אפשר להפעיל את היחידה באופן ידני.
החייגן לא יתחיל בחיוג לפני שיוודא כי קיים צליל חיוג ולפני קיום התנאים שהוזכרו ב"פעולת המערכת"
לעיל .החייגן יצוייד בבקרת קו אשר יתן התראה על ניתוק קו הטלפון לרכזת.
בבנינים גדולים עם מרכזית טלפונים פרטית יתקנו שני חייגנים ,אחד לחיוג למנויים פנימיים ,ושני למנויים
חיצוניים .שני החייגנים יופעלו בו-זמנית.
 .19ארון הציוד
ארון הציוד יכלול מסגרות הרכבה ומחברים לכל רכיבי יחידת הפיקוד והבקרה ,לפי שיטה מודולרית,
באמצעות "שקע-תקע" .הארון יהיה עשוי מתכת ויכלול דלת עם חלון שקוף .הארון יהיה צבוע צבע יסוד,
אחר נקיון יסודי של הפח ,ופעמיים צבע עליון שרוף בתנור בגוון שיקבע .הארון יותקן על הקיר או שקוע,
כפי שידרש.
 .20לוח בקרה משני
במקומות שידרש יותקן לוח בקרה משני .על הלוח תופענה כל האזעקות במקביל ללוח שבחדר הבקרה,
כולל אפשרות הפסקת האזעקה המקומית.
הפעלת הלוח כולה תעשה באמצעות מעגלי הבקרה והפיקוד של לוח הבקרה הראשי.

 - 66לוח הבקרה המשני יצויד באזעקות הקוליות וכן בנוריות הסימון לאזורים ,תקלות וכו' ,וכן בלחצן
השתקת הצופר/זמזם.
 .21יחידות עזר
יחידות העזר בתוך לוח הבקרה והפיקוד מיועדות להפעלת מערכות כבוי אוטומטיות ,להפסקת
פעולת מזגני האויר ,לוחות החשמל ,סגירת דלתות ע"י שחרור אלקטרומגנטים וכדומה ,באזור
.
ממנו מתקבלת ההתראה במעגל הבקרה
המערכת תצויד עם ממסרי יציאה להפעלות מערכות שונות (לפחות  30ממסרים) שיופעלו ע"י
כרטיסי יציאה מהבקר הממוחשב כאשר התכנות להפעלת הממסרים ייקבע בסמוך להפעלת המערכת .
 .22סימון האזורים והתקלות
כל אביזרי הפיקוד והבקרה ,מתגים ,נוריות וכו' ,יסומנו סימון פונקציונלי ברור בשפה העברית.
 .23פעמונים אזוריים או צופרים
יותקנו צופרי האזעקה האזוריים ובמקומות כפי שיצויין בתכניות .הצופרים יופעלו מיחידת הבקרה
במקביל למעגלי האזעקה האזוריים דרך מתג שיאפשר את ניתוק הצופר בכל אזור.
הפסקת צופר האזעקה האזורי תיעשה ביחידת הפיקוד והבקרה הראשיים .סוג הפעמון או הצופר,
צורתו ,צבעו וצלילו יקבעו על ידי המפקח ועל הקבלן לאפשר את הבחירה מתוך מספר דגמים שיביא
בפניו ,מותאמים למחיר המוצע וביניהם גם דגמים אלקטרוניים וכאלה הניתנים להתקנה שקועה
בקירות ותקרות עם "גריל" מתאים.
 .24מערכת המצברים
הקבלן יספק מערכת מצברים ניקל  -קדמיום אשר תתאים ,מבחינת הקיבול ,להפעלה תקינה של
המערכת משך  72שעות רצופות לפחות ,מבלי שהדבר יביא נזק למצברים ,כולל ארגז צבוע צבע אנטי
חומצתי להתקנת המצברים במקרה והמצברים אינם כלולים במבנה לוח הבקרה.
המצברים יותקנו במקום שיקבע בתאום עם המפקח.
במידה וההזנה תהיה מיחידת אל  -פסק ,תוצע מערכת המצברים המיוחדת כאלטרנטיבה נוספת
בלבד .
 .25מוליכים וחיבורים
הקבלן יספק ,ישחיל ויחבר את כל המוליכים הדרושים למערכת לשם פעולתה התקינה .המוליכים יושחלו
בצנורות שיותקנו מראש ובהיעדר צנורות יותקנו על ידי היצרן בכבלים גלויים.
במחיר המוליכים והנקודות יש לכלול את עבודות העזר וחמרי העזר הדרושים כגון קופסאות ,מהדקים,
שרוולים ,סימון המוליכים וכדומה.
המוליכים יהיו מנחושת ,בחתך מתאים להמלצות היצרן ודרישות התקן עבור האביזרים השונים
(גלאים ,צופרים ,מגנטים וכו') ,אך לא פחות מ 0.5 -ממ"ר ומפל המתח בחיבורים לאביזר לא יעלה
על  .5%הבידוד יהיה  PVCבצבעים שונים לכל גיד או סימון זיהוי מקובל אחר .
המוליכים של כל מעגל/קו יהיו מאוגדים בכבל בעל עטיפה משותפת או יהיו שזורים לכל אורכם
לצמה משותפת אחת.
הבידוד ועטיפת המוליכים יתאימו להתקנה קרובה לכבלים במתחים שונים ( V 400וכו') ולעומסים
גדולים וכן בתדירויות שונות .הקבלן הינו אחראי בלעדי להתאמתם של הכבלים ולפעולתה התקינה
של המערכת בהתחשב בכך.
הלחצנים בכל איזור יחוברו מלוח הבקרה על מעגלים נפרדים ממעגלי הגלאים א פ י ל ו אם ב ת כ
נ י ו ת מ ס ו מ ן א ח ר ת  .מוליכים אלה יכולים להיות מותקנים בצינורות ותיבות משותפים עם
מעגלי הגלאים .
החיבורים בכל התיבות ,החיבורים וההסתעפות ,יהיו ע"י מהדקים מסודרים ומסומנים,
ובעלי אמינות חיבור גבוהה .

 - 67 .26רשימת מתקנים וחלקי חלוף
על הקבלן לצרף להצעתו רשימת מקומות בהם הותקנו על ידו מתקנים דומים או זהים לאלה
שבהצעה ,עם ציון מועד הפעלתם כולל אישור הרשות שבדקה אותם.
על הקבלן להוכיח כי ברשותו מלאי חלקי חלוף מקוריים לכל פריטי ומרכיבי המערכת.
 .27מסמכים ותכניות עדות
עם השלמת העבודה ולפני התחלת בדיקות הקבלה של המתקן ,על הקבלן למסור למפקח שני סטים
של המסמכים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.

תכניות עדות ממוחשבות ,ברורות ומפורטות של כל המתקן כפי שבוצע למעשה הכוללות בנוסף
למצוין בתכנית היועץ גם סימונים נוספים שנדרשו לבצוע כגון לוחות מהדקים ,כמות גידים,
מעגלים וכו'.
סט מפרטים טכניים של כל פריטי הציוד ,הוראות הפעלה והוראות אחזקה של כל המערכת.
תרשים גרפי של המתקן עם ציון מקום הגלאים וסימון האיזורים .התרשים יהיה נאה ומשורטט
בצורה שניתן יהיה לסדר במסגרת ליד לוח הפקוד ובקרה או במקום אחר שיקבע המפקח.
אחרי אשור המסמכים הנ"ל על הקבלן למסור למפקח עוד שני סטים מושלמים של כל
המסמכים.

 08.02.01אופני המדידה ומחירים
אם לא נדרש במפורש אחרת בכתב הכמויות ,המחירים המוצעים יהיו עבור אספקה והתקנה .המחירים
כוללים כל העבודות וחמרי העזר הדרושים אף שלא פורטו במפורש .וכן בדיקות ותקונים/השלמות עד
קבלת אישור סופי של מכון התקנים הישראלי על כל המתקן ,עבור בדיקות ותיקונים/השלמות אלו לא
ישולם בנפרד.
 .001אביזרים
האביזרים ימדדו כיחידות מושלמות .המחירים כוללים הניסוי וההפעלה .כל גלאי ימדד לפי סוגו.
במחיר כל גלאי כלולה נורית הסימון שלו וכל חלקיו .כל הצופרים ,הזמזמים וכו' אשר יהיו מותקנים
בנפרד ומחוץ ללוח הבקרה ,ימדדו אף הם כיחידות .היחידות המותקנות בלוח הבקרה לא ימדדו
בנפרד ,אלא יכללו במחיר לוח הפיקוד והבקרה עצמו.
 .002לוח הפקוד והבקרה
הלוח ימדד כיחידה מושלמת כשהוא כולל את כל המרכיבים כמפורט ,כל האביזרים ,החיווט
הפנימי ,כולל מקום לאיזורים שמורים וכרטיסי הפיקוד ,כולל ניסוי והפעלה.
 .003חיווט
החווט יימדד בנפרד לפי יחידות הקצה המותקנות (גלאים ,לחצנים ,צופרים וכדומה) .הכבלים יהיו לפי
הצורך ושיטת הפעולה (בעלי שני גידים או יותר) כולל ההשחלה בצנורות קיימים או בהתקנה תקנית
גלויה על הטיח כולל כל החיבורים באביזרים ,בתיבות ,במרכזיה וכו' ,המהדקים ,המעברים ,הניסוי
וההפעלה.
-

מחיר היחידה כולל את החיווט מלוח הפקוד והבקרה (מרכזית גלוי אש) עד הנקודה .

-

החיווט הרב גידי בין לוח הבקרה המשני ועד לוח הפיקוד והבקרה הראשי ימדד בנפרד ,לפי
מטר אורך (מ).

-

החווט הפנימי בלוחות הבקרה וביניהם לציוד עזר כחייגן ,מצברים וכדומה ,לא יימדדו בנפרד ויש
לכלול אותו במחירי הלוחות.

-

המחיר כולל כל הנדרש לעיל במפרט החשמל בסעיף "מוליכים וחיבורים".

 - 68 .004מתקן כיבוי אוטומטי
מחיר המערכת כולל:
-

מיכל תקני עם כמות גז מתאימה לנפח המיועד לכיבוי ,אך לא פחות מהמצויין בכתב
הכמויות .קיבול המיכל יהיה בגודל שיאפשר מילוי בכמות הגדולה ב 25% -מהכמות
המסופקת עם המערכת .

-

מחיר הגלאים המותקנים בלוח החשמל זהה למחיר יתר הגלאים בבנין אך כולל עבודות וחומרי
העזר הדרושים לכך .

-

חיווט וחיבור הגלאים שעל הלוחות ,מחולקים לשני איזורים במצולב עד התיבה האיזורית ,כולל
הצנרת שעל הלוח.

-

נחירי פיזור הגז מותאמים למקום ההתקנה בכמות הדרושה לחלל המיועד ,אך לא פחות מהנדרש
בכתב הכמויות.

-

כל הצנרת מהמיכל לכל נחירי הפיזור תהיה מסוג כנדרש בתקן ו/או כנדרש במפרט הכללי.

-

שסתום חשמלי (או שסתומים לפי הצורך) לשחרור הגז ע"י פקוד מהמרכזיה ,מד לחץ/קיבול
ואביזרי הבטיחות הדרושים וכן שסתום לשחרור ידני.

-

חיווט וחיבור השסתום עד המרכזיה.

-

הוראות הפעלה ואחזקה מודפסות בבירור ובאותיות גדולות ,מותקנות על הקיר על לוח
כיסוי פרספקס שקוף.

-

במקומות שלא קיימת מרכזית גילוי אש כללית של המבנה או שהדבר נדרש במפורש גם אם יש
מרכזית גלוי אש כללית ,המערכת תכלול גם מרכזית גילוי מקומית לשני האיזורים ,כולל ספק כח,
מצברים ,צופר אזעקה פנימי וחיצוני וכל החיווט של המערכת.

דיקט עם

 .005תכניות עדות
עם גמר בצוע העבודות יספק הקבלן ,על חשבונו ,תכניות עדות ממוחשבות ,שנערכו ושורטטו על ידו
ולאחר שנבדקו ואושרו בחתימתם של המפקח והמתכנן ,כשבהם מצויינים כל פרטי הבצוע ,הציוד,
החווט ,המידות וכו'.
עבור תכניות אלה לא ישולם בנפרד ויש לכלול את מחירן בשאר מחירי ההצעה.
כמו כן ,על הקבלן לספק ללא תשלום גם את המסמכים כמפורט לעיל בסעיף "הוראות הפעלה
ואחזקה".
 .006תנאים נוספים
מחירי היחידה יכללו גם את כל הנדרש והמפורט באפני המדידה של עבודות החשמל הכלליות.
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פרק  - 09עבודות טיח
 09.01דרישות כלליות-טיח חוץ ופנים
 09.01.1הטיח יהיה מוכן במפעל מתוצרת "תרמוקיר"" ,כרמית" או ש"ע .לא יותר להכין תערובת
באתר .טיח למרחב מוגן יהיה בעל אישור פיקוד העורף.
 09.01.2כל הפינות המטויחות ,אופקיות ואנכיות ,יקבלו חיזוקי פינה ע"י מגן פינה מפח מגולוון +
פינת הגנה מ P.V.C-לבן עמיד ב UV -תוצרת " "PROTECTORאו ש"ע ,לכל אורך וגובה
הפינה.
 09.01.3בחיבור בין אלמנטי בטון ובניה ,אופקי ואנכי ,תבוצע חבישה ע"י הנחת רצועת פיברגלס
ברוחב מזערי של  15ס"מ ,כשהיא ספוגה בטיט צמנטי עם ערב אקרילי ,לאורך תפר
החיבור .החבישה תבוצע בשלב הכנה לטיח פנים וטיח חוץ .יש לדאוג לאשפרת
ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות.
 09.01.4קנטים וגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין ומישוריותם ונציבותם תיבדק בסרגל מכל צד
של הפניה.
 09.01.5כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  10מ"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת  X.P.Mמגולוונת
עוברת משני צידי החריץ כמפורט במפרט הכללי.
 09.01.6גמר טיח במפגש עם שיפולי הריצוף יהיה בקו אופקי מעל השיפולים ובאופן שהשיפולים
יבלטו במידה שווה לכל אורכם מפני הטיח.
 09.01.7המחיר כולל הכנת דוגמאות לסוגי הטיח השונים לפי דרישת המתכנן והדוגמאות תהיינה
במידות של לפחות  2X2מ'.
 09.01.8שכבת הרבצה (התזת צמנט תחתונה) תבוצע על קירות חדרים רטובים  -כלול במחיר
החיפוי.
 09.02אופני מדידה מיוחדים
מחירי היחידה כוללים גם את כל המפורט להלן:
טיח בחשפים וגליפים.
א.
יישום במעוגל ובשיפוע.
ב.
חיזוק פינות כמפורט לעיל בכל הפינות האופקיות והאנכיות,לכל אורך וגובה הפינה,בטיח
ג.
פנים ובטיח חוץ,לרבות מסביב לחשפי פתחים ,גליפים,ובכל מקום שידרש.
רצועות פיברגלס ורשת  X.P.Mמגולוונת כמפורט לעיל.
ד.
טיח ליד אלמנטים שונים (כלים סניטריים ,מלבני חלונות ,אביזרים שונים וכיו"ב)
ה.
כיסוי חריצי אינסטלציה במערכות השונות ברצועת רשת מתוחה.
ו.
שיכבת הרבצה על גבי אלמנטי בטון כהכנה לטיח פנים.
ז.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד בסעיפי
ח.
כתב הכמויות.
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פרק  - 10עבודות ריצוף וחיפוי
 10.01כללי
 10.01.1סוג המרצפות/אריחים/חיפויים יהיה בהתאם לנדרש בכתב הכמויות ולפי בחירת המפקח.
כל הריצופים יעמדו בת"י  2279למניעת החלקה ובכל התקנים הנדרשים מבחינת חוזק,
ספיגות ,עמידות בשחיקה ,סטיה מהמידות למישוריות וכו' .האריחים יהיו מסומנים בתו
התקן.
על הקבלן לספק אישור בכתב של כל יצרן מסוגי הריצוף והחיפוי השונים ואישור מכון
התקנים או התחנה לחקר הבניה בטכניון המוכיח עמידותו של סוג הריצוף/חיפוי הספציפי
בכל התקנים הנדרשים.
 10.01.2מידת כל המרצפות/אריחים תהיה זהה .יש להקפיד על סדרה אחידה של היצור (תאריך
ייצור) לכל אזור בקומה שלמה או בחללים גדולים ,אין לערבב סדרות שונות לאותו אריח.
יש להקפיד על גוון אחיד לכל המרצפות/אריחים .יש למיין את המרצפות לפני ביצוע
הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה מתאימה בשל גודל ,גוון או פגם.
 10.01.3צורת הנחת האריחים  -לפי התכניות או לפי הנחיות המפקח.
 10.01.4יש לבטן צנרת חשמל ואינסטלציה לפני הריצוף.
 10.01.5במעבר בין סוגי ריצוף שונים ובמקום בו יש הפרש מפלסים ,יסתיים הריצוף ,בהעדר
הוראה אחרת ,בזויתן פליז ו/או אלומיניום שטוח  40/4מ"מ מעוגן היטב.
 10.01.6הריצופים יבוצעו באלטרנטיבות הבאות:
בהדבקה ישירה ע"ג הבטון .במידת הצורך יבצע הקבלן ,על חשבונו ,מדה
א.
מתפלסת ו/או שפכטל עד לקבלת משטח חלק מוכן להדבקה.
ע"ג חול מיוצב או סומסום  +טיט בעובי  2ס"מ ,נטול סיד עם מוסף להגדלת
ב.
העבידות .תכולת הצמנט בתערובת  200 -ק"ג למ"ק.
בחדרים רטובים (אזורים נמוכים) יבוצע הריצוף בהדבקה ע"ג בטון ב 30-מוחלק
ג.
עם מוסף לאטימה בהתאם למפרט הכללי (הכלול במחיר היחידה).
תחום האלטרנטיבות בהתאם להוראות המפקח באתר ,ללא שינוי במחירי היחידה.
 10.01.7מודגש בזאת שעבודות הריצוף והחיפוי כוללות דגשים ,שילוב גוונים וצורות וכדומה ,הכל
לפי התוכניות ולפני הנחיות המפקח באתר.
 10.01.8על הקבלן לבצע שיפועים מתאימים לפני הנחיות המפקח.
 10.01.9על הקבלן להגיש לאישור המפקח מראש משטח לדוגמה ,אשר יכלול אריחים ושיפולים
מכל סוג שהוא.
האישור יכלול את:
סוג האריחים.
א.
אופן הביצוע ,כולל :הכנת התשתית ,החומרים ,שיטת הביצוע ,הרובה וכל הדרוש
ב.
לביצוע העבודה.
המשטח לדוגמא יהיה בשטח  12מ"ר לפחות במקום המיועד לריצוף ויהווה חלק
מהעבודה המיועדת לביצוע.
10.01.10הקבלן יתן אחריות בכתב לתקופה של  10שנים מיום אישור המפקח בכתב על גמר
העבודה .הקבלן אף יעמיד ערבות למשך שלוש שנים מתום השלמת הפרויקט ,לאחריותו
על עבודות הריצוף .האחריות תכלול את כל מרכיבי הביצוע והחומרים כגון :עבודות
הנחה והטיפול במשקים ,האריחים וחומרי המליטה .האחריות תכלול את כל מרכיבי
התפקוד הכלולים במפרט זה .הקבלן יתקן ,על חשבונו ,את השטח שיקבע כפגום עפ"י
חוות דעת של מומחה מטעם המזמין .התיקון יוכל לכלול החלפת הריצוף באזור מסוים או
בשטח כולו.
הקבלן מתחייב להתארגן ולבצע תיקונים תוך  10ימי לוח ממועד משלוח ההודעה על גילוי
פגמים או תוך  48שעות במקרה של תקלה חמורה ,עפ"י שיקול דעתו של המפקח.

 - 7110.01.11הגנה על שטחים מרוצפים
על הקבלן להגן על משטחים מרוצפים מפני כל פגיעות באמצעות לוחות גבס ו/או שכבת
הגנה מגליל קרטון גלי מודבקים ביניהם עד לגמר כל העבודות במבנה ו/או כל שיטת הגנה
אחרת שתאושר ע"י המפקח וזאת ללא תוספת תשלום ,אולם בכל מצב הקבלן הינו
האחראי הבלעדי לכל פגיעה במרצפות.
 10.02ריצוף באריחי גרניט פורצלן
 10.02.1בהיעדר הוראה אחרת יהיו האריחים מסוג א' לפי טבלה  4בת"י  )2( 314בגוון לפי בחירת
המפקח.
 10.02.2צורת הנחת האריחים בהתאם לתכניות .על הקבלן לקחת בחשבון שילוב דוגמאות
מיוחדות לרבות חיתוכים מדויקים בהתאם לתכניות.
 10.02.3הטיט להדבקה יהיה מסוג "סופר גמיש  "100של "כרמית" ו/או "פלסטומר  "770של
"תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט (+ )1:2לטקס  15%( 460מכמות הצמנט) של "נגב
טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח.
הטיט להדבקה ע"ג חול מיוצב יהיה מסוג "סופר טיט  "181של "כרמית" ו/או "ריצופית
סופר" של "תרמוקיר" ו/או טיט מחול:צמנט (+ )1:2לטקס  15%( 460מכמות הצמנט) של
"נגב טכנולוגיות" או ש"ע באישור המפקח.
 10.02.4הכנת האריחים להדבקה
לפני ביצוע ההדבקה מכינים מראש את האריחים המיועדים להדבקה .יש לשטוף את גב
האריח במים ולשפשף במברשת כדי להסיר את האבק או את אבקות ה"חילוץ" מגב
האריח .הסבר :אריחים תעשייתיים עשויים בכבישה בתבנית .לצורך חילוץ מהיר של
האריח מן התבנית ,משתמשים היצרנים באבקה "מחליקה" (כגון טלק למשל) .אבקה זו,
כשהיא נמצאת בכמויות גדולות על גב האריח ,מפריעה במידה משמעותית לקשר שבין
הדבק וגב האריח ,ויש להסירה ,לפני ההדבקה.
המצאות האבקה ,ניכרת בקלות שכן ניתן לנגבה ביד.
על מנת להסירה ,יש לשטוף היטב את גב האריח ,או לפחות לשפשף בעזרת מטלית רטובה,
לפני יישום שכבת דבק כל שהיא .בזמן ההדבקה צריכים הלוחות להיות נקיים מאבק
ויבשים .ניקוי האריחים יכלול גם את הפאות הניצבות המיועדות לקלוט את מילוי
המישקים (רובה או כוחלה).
 10.02.5ריצוף בחדרים רטובים ומקלחות
הריצוף יעשה לאחר שכבת איטום כמפורט בפרק  05לעיל .יש לרצף בשיפוע לכיוון מחסום
הרצפה ,יש לבצע הפרדה עם פס פליז מתחת לדלת הכניסה ובאזור המוגדר למקלחת
ובהתאם לתוכניות האדריכלות .בכדי לבצע את השיפועים לפי תוכניות האדריכלות יש
לבצע חיתוכים אלכסוניים ,הכלולים במחיר היחידה.
 10.02.6מילוי מישקים
הנחת הריצוף תהיה בהתאם לכל התקנים הנדרשים עם שמירה על מישקים  3מ"מ לפחות
או בהתאם תוכניות .המישקים יהיו ממולאים בחומר כיחול רובה אפוקסי תוצרת
" "MAPEIאו ש"ע .עומק החדרת ה"רובה"  -עד שתיפגש עם הדבק שחדר למישק ולפחות
 6מ"מ.
נדרש להשתמש בחומר מילוי מישקים  ,מוכן מראש ע"י היצרן ,בגוון המוזמן .אין לאלתר
ולהשתמש במגוון או פיגמנט ,בשטח.
לפני מילוי המישקים יש לסלק מהמישקים את הפסולת והדבק הקשוי לעומק  10מ"מ.
הפסולת תסולק ע"י שואב תעשייתי.
בשטחים גדולים של  6.0/6.0מ' לפחות ו/או בהתאם לתוכניות האדריכלות ,יש לבצע
מישקי התפשטות ברוחב כ 10-8 -מ"מ ו/או כפי שיקבע ע"י המפקח בעזרת חומר גמיש על
בסיס סיליקון בגוון שיקבע ע"י המפקח .התכנון של מיקום המישקים יובא לאישור
האדריכל והמפקח.

 - 72 10.07אופני מדידה ומחירים
בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים:
ניקיון וקרצוף כל הכתמים למיניהם ,והבאת הריצוף למצב נקי ומסירה למזמין במצב נקי
א.
לחלוטין.
ביטון צינורות ,עיבוד מוצאי צנרת ,מכסים וכו' וסתימה בתערובת מתאימה לסוג הריצוף
ב.
על בסיס מלט לבן.
שילוב גוונים ודוגמאות לפי התוכניות לרבות חיתוכים ,הנחה באלכסון ,כל ההתאמות
ג.
למיניהן וכו' .לא תשולם תוספת עבור עיבוד פסים צרים ,שטחים קטנים ,מעוגלים וכו'.
הכנת השטח לריצוף לרבות מדה מתפלסת ,חול מיוצב ,בטון ו/או בטון שיפועים או
ד.
סומסום כמפורט לעיל בכל עובי שידרש.
הכנת השטח לחיפוי לרבות טיח כמפורט לעיל.
ה.
סידור שיפועים ,את ההשלמות ואת העיבוד סביב מחסומי הרצפה וכד' מותאמים לחומר
ו.
מסביבם לרבות ניסור האריחים למידות מדויקות במיוחד במקומות בעלי צורה
גיאומטרית מיוחדת וכן קידוחים במקומות הדרושים עבור אביזרי אינסטלציה ,חשמל
וכיו"ב.
ליטוש-הברקה ("פוליש") ודינוג ("ווקס") משטחי טרצו.
ז.
הגנה על כל משטחי הריצוף מכל סוג  ,באמצעות לוחות קרטון או לוחות גבס ,מצופים
ח.
נילון ,לרבות סילוק ההגנה לפני המסירה ,כלולה במחיר הריצוף.
ביצוע דוגמאות וגוונים לבחירת המפקח ופירוקם.
ט.
יצירת מישקים ברוחב מינימאלי של  3מ"מ וסתימתם ברובה.
י.
איטום במסטיק דו קומפוננטי ,רובה גמישה ובטון פולימרי מסביב לכל מתקני התברואה
יא.
ברצפה ובקירות.
סילר
יב.
מחירי היחידה בסעיפים השונים בפרק זה כוללים גם את כל החומרים ,הספים ,פרופילי
יג.
ההפרדה מנירוסטה/פליז/אלומיניום,במעבר בין ריצופים/חיפויים ובקצה
ריצופים/חיפויים ,פרופילי הגמר למיניהם ,אופקיים ואנכיים המשווקים ע"י "אייל
ציפויים" או ש"ע,או כמפורט בתוכניות ,הכל לפי דרישת האדריכל וכמתואר בתוכניות
ובפרטים בתוכניות.
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פרק  - 11עבודות צביעה
 11.01כללי
 11.01.1כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם המקורית.
לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה.
 11.01.2הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות פריימר
וחומרי הדילול הנדרשים .המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר השכבות שידרשו
לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא( .בכל מקרה יבוצעו לפחות שלוש שכבות).
 11.01.3בחירת הגוונים תיעשה ע"י המפקח והיא כוללת את האפשרויות הבאות:
ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע ,תוספת בגוון וכיו"ב.
א.
בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה (למשל :מסגרת דלת או חלון בגוון שונה
ב.
מהכנף או שני קירות ,בגוון שונה זה מזה באותו חדר וכדו').
בחירת גוונים שונים ליחידות השונות (למשל דלת החוזרת במבנה מספר פעמים -
ג.
אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון).
 11.01.4חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול ,יפורקו ע"י בעלי המלאכה
המתאימים ,יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה.
 11.01.5שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי ,יבש וחופשי
מאבק .יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע שכבות הגמר.
 11.01.6לפני תחילת עבודות הצבע ,על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבוע ,בגודל  1מ"ר ,מכל סוג
צבע ,לאישור המפקח .רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו להמשיך בעבודה.
כל הגוונים  -לפי בחירת המפקח .המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות עד לקבלן
הגוון המבוקש.
 11.01.7בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות ,חלונות ,ארונות ,קבועות סניטאריות
וכיו"ב .המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.
 11.01.8מחירי היחידה יהיו זהים ליישום הן ע"ג טיח והן ע"ג לוחות גבס.
 11.02טיפול בצבעים
 11.02.1כל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן.
 11.02.2את הצבעים יש לשמור במיכלים סגורים היטב ,במקומות מאווררים שאינם חשופים
לקרני השמש ,לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדי.
 11.02.3כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע"י היצרן.
 11.02.4במקרה של שימוש בצבעים דו-מרכיביים יש להקפיד על היחס הנכון בין החלקים בשעת
ערבובם.
 11.02.5אין לבצע שום עבודות בגשם ,טל ורטיבות.
 11.03בטיחות
 11.03.1כל כלי העבודה (מברשות ,מרססים וכד') יהיו במצב תקין .כן יש לצייד את העובדים
בציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים.
 11.03.2אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או מאחסנים צבעים או
מדללים.
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 11.04.1ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכנית וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י ממיס
(טרפנטין טמבור) ברוחב  30ס"מ סביב הפגם בצבע.
 11.04.2צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים אחידים ובעלי גוון
אחיד.
 11.05באם לא יאמר אחר ,עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה  10ס"מ מעל לתקרות אקוסטיות.
לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה הסופי .במידה
והקבלן יצבע במקום שלא ידרש ,שטחים אלו לא ימדדו ועלות הצביעה תהיה על חשבון הקבלן.
 11.06אופני מדידה מיוחדים
 11.06.1בנוסף לאמור במפרט הכללי ,מחירי היחידה כוללים:
ליטוש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פני קירות חלקים
א.
ונקיים.
הגנה על כל פרטי הבנין והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל רצפות
ב.
וחלונות ע"י כיסוי בברזנטים או בפוליאתילן והורדת כל כתמי הצבע מרצפות,
חלונות וכו' ,בגמר העבודה.
ניקוי שטח הפלדה באמצעות זרם חול בלחץ אויר.
ג.
הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילון בועות או ש"ע עד גמר העבודה באתר וניקיון
ד.
סופי.
שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת המפקח.
ה.
הכנת דוגמאות עד לקבלת אישור המפקח.
ו.
תיקוני צבע שידרשו לאחר התקנות כלשהן או תיקונים כלשהם ,שידרשו ע"י
ז.
המפקח.
 11.06.2צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיננה נמדדת בנפרד.
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פרק  - 12עבודות אלומיניום
 12.01כללי
מודגש בזאת שעבודות האלומיניום יבוצעו אך ורק ע"י קבלן הכולל מפעל בעל תו-תקן ומחלקת
תכנון בסגל החברה.
ההרכבה תתבצע ע"י צוות עובדים יומיים של הקבלן ולא ע"י קבוצות קבלניות.
 12.02תוכניות ביצוע
 12.02.1על הקבלן להכין תכניות  SHOP DRAWINGSלאישור המפקח .התכניות יבוצעו ע"י
מומחה בתחום ,הטעון אישור המפקח,לרבות פירטי איטום של אלמנטי האלומיניום ובין
אלמנטי האלומיניום לבין חלקי הבניין בהם הם מותקנים.
 12.02.2בנוסף יגיש הקבלן תוכניות עבודה מפורטות לאישורו של המפקח .תוכניות העבודה
לאישור תהיינה ברמת פירוט הנדרשת ע"י מכון התקנים לשרטוטי תו תקן.
 12.02.3לאחר אישור התוכניות ע"י המפקח והכנסת שינויים בתוכניות במידה שיהיה צורך בכך,
יוכל היצרן לגשת לייצור.
 12.02.4לאחר אישור המפקח ,לפני הייצור הכללי ,ירכיב הקבלן באתר אב טיפוס מכל
קבוצת מוצרים ,לפי בחירת המפקח ,גמור על כל חלקיו לאישור המפקח .הקבלן לא
יתחיל בייצור הכמות הכללית לפני קבלת אישור הדוגמאות.
 12.03חומרים וציפויים
 12.03.1כל האביזרים יתאימו לדרישות הנקובות בת"י  1068חלקים  1ו ,2 -המתייחסים לחלונות
אלומיניום.
 12.03.2פרופילי האלומיניום יתאימו לדרישות מפמ"כ של מכון התקנים ,בעובי  2מ"מ לפחות.
דרישות העובי הן דרישות מינימום והעובי יקבע עפ"י מידת הכפף המותרת לפחים כמוגדר
בדרישות התפקוד של מפרט זה.
 12.03.3רמת גימור
א.

פרופילים
פרופילי אלומיניום במעטפת הבניין יהיו בגמר צבוע בתנור בהתאם לרשימות.

ב.

אמצעי חיבור
ברגים ,אומים ,מסגרות דסקיות וכן אמצעי חיבור אחרים יהיו עשויים פלדלת אל
חלד בלתי מגנטית ,אלומיניום או חומרים בלתי מחלידים אחרים המתאימים
לאלומיניום מבחינת הרכבם הכימי ,כך שלא ייווצר תא חשמלי .כמו כן ,הם יהיו
בעלי חוזק מכני המתאים ליעודם.

ג.

אמצעי עיגון
אמצעי העיגון של המסגרות יהיו עשויים אלומיניום ,או פלדת אלחלד או חומרים
בלתי מחלידים אחרים ,בהתחשב בסביבה הקורוזיבית בה נמצא הבניין.

ד.

אביזרים ופרזול
האביזרים והפרזול יהיו מאלומיניום מאולגן טבעי או פלדה בלתי מחלידה בגמר
מופרש כמפורט ,שאינו מזיק לאלומיניום ואינו ניזוק על ידו .האביזרים והפרזול
יתאימו לדרישות התקנים ויאושרו ע"י המפקח.

ה.

סרגלי זיגוג
הסרגלים לקביעת השמשה במגרעת הזיגוג יהיו במקומות ובמידות המצוינים
בתוכניות.
הסרגלים יהיו בצבע המסגרת ,חתוכים בהתאמה לחיבור פינות האגף ,חיבור ישר
בצורה מדויקת ונקייה ומחוזקים במקומם בלחיצה.
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הזכוכית
הזכוכית תהיה מסוג בהתאם למפורט ברשימת האלומיניום ובתוכניות .הזכוכית
בה ייעשה שימוש תתאים לדרישות ת"י  1099ות"י .938

 12.04אטימות
יש להבטיח אטימות מלאה בפני חדירת מי גשמים ,אבק ורוח,של אלמנטי האלומיניום ובין
אלמנטי האלומיניום לבין מלבניהם ,וכמו כן בין המלבנים לבין חשפי הפתחים מכל סוג בהם הם
מותקנים.
 12.05אופני מדידה ותכולת מחירים
 12.05.1בנוסף לאמור במפרט המיוחד מחירי היחידה כוללים גם:
תוכניות ייצור ותוכניות התקנה לכל האלמנטים.
א.
דוגמאות לכל האלמנטים.
ב.
הפרדה בין אלומיניום לפח ע"י חומר בידוד כדוגמת פלציב.
ג.
כל הבדיקות כנדרש.
ד.
כל הפרזול כנדרש לרבות ידיות בהלה,מחזירי שמןן,מעצורים,מגן אצבעות וכו'.
ה.
כל הנדרש בהתאם להנחיות יועץ האקוסטיקה,בטיחות ,נגישות ושאר הדוחו"ת
ו.
של יועצי הפרוייקט.
כל האמור במפרט המיוחד וברשימת האלומיניום וכל הנדרש ע"י היצרן עד
ז.
לקבלת מוצר מושלם.
כל עבודות הסיתות ,החציבה ,ההתאמה למבנה וכיוצ"ב ,הקשורות בהרכבת חלקי
ח.
האלומיניום אשר נובעים מאי התאמת המבנה וכן גם כל התיקונים שלכל חלקי
הבניין שניזוקו בעת ההרכבה.
מנעול רב מפתח (מאסטר קיי) וג'נרל מסטרקי.
ט.
איטום מוחלט ומושלם של אלמנטי האלומיניום
י.
יא .איטום מוחלט ומושלם בין אלמנטי האלומיניום לבין חלקי הבניין השונים מכל
סוג בהם הם מותקנים.
בדיקות אטימות לרוח מיים ואבק של כל אלמנטי האלומיניום
יב.
משקופים עיורים כולל ביטון,עיגון,איטום וכו'.
יג.
 12.05.2שינוי מידות בגבולות  ±10%בכל כיוון לא יהווה עילה לשינוי במחיר היחידה.
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פרק  - 22אלמנטים מתועשים בבנין
 22.02תקרות אקוסטיות ו/או תותב
 22.02.1דרישות כלליות
א.

כל התקרות יעמדו בת"י  5103ולתקן רעידות אדמה וכן בדרישות עמידות אש לפי
ת"י  ,921ומסומנות בתו התקן.

ב.

הקבלן יהיה קבלן מאושר בעל ניסיון ומוניטין בהרכבת תקרות אקוסטיות,
מאושר ע"י המפקח.

ג.

הקבלן ימציא לאישור המפקח תוכניות ביצוע המראות את שיטת התליה ,העיגון
והחיבור וכן שלבי שילוב אביזרי חשמל ,מיזוג אויר ומערכות אחרות .על הקבלן
האחריות לתאום מלא של ביצוע התקרה בכל שלב ושלב .שלבי התקרה יחלו רק
לאחר אישור המפקח כי המערכות האלקטרו-מכניות שמעל התקרה בוצעו
ונבדקו.

ד.

על הקבלן להגיש ,על חשבונו ,תוכניות לתליית התקרה ולקבל את אישור המפקח.
הקבלן יגיש חישוב סטטי לאישור המפקח .התוכניות יאושרו גם במכון התקנים.

ה.

חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור של שם
היצרן ויאוחסנו במקום יבש ומוגן.

ו.

מפלס התקרה יסומן לכל אורך הקירות ,הקורות והעמודים שעימם באה התקרה
במגע .הסימון יעשה בציוד מקצועי ויאושר ע"י המפקח.

ז.

כל הפלטות בתקרות יהיו מחוזקים בקליפונים עליונים כנגד רעידות אדמה.

ח.

במרחב מוגן יבוצעו חיזוקים ע"פ דרישות פיקוד העורף.

 22.02.2תקרות אקוסטיות עשויות אריחים ומגשים מפח ,מחוררים ו/או אטומים
א.

על הקבלן לספק ולהתקין באזורים שונים בבנין בהתאם לתכניות ,תקרות
אקוסטיות עשויות אריחים ומגשי פח מגלוונים ,מחוררים (אקוסטיים) ו/או
אטומים .לכל מגש תהיה "כתף" בגובה  40מ"מ לפחות ,עם כיפוף פנימי של 10
מ"מ לצורך חיזוק המגש.

ב.

אחוז החירור באריחים ובמגשים המחוררים יהיה  .26%החירור יהיה מיקרו
פלוס בקוטר  2מ"מ.

ג.

הפח יהיה צבוע בצבע מוכן ( )PRE-PAINTמשני הצדדים .הצביעה של הפח
תיעשה בתנור .הצבע החיצוני יהיה מטיפוס סיליקון פוליאסטר בעובי  80מיקרון,
בגוון  RALלפי בחירת המפקח .הצד הפנימי של הפחים ייצבע בצבע להגנה .הצבע
יהיה עמיד לכיפופים ללא סדקים.

ד.

המגשים ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה מתאימה
עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה.

ה.

קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  1.20מטר.
הלוחות ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק
לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.
כיוון ומיקום הלוחות ייקבע לפי התכנית ולפי הוראות המפקח .מגשי הפח יהיו
בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים.
החיבורים בין הלוחות יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או
אמצעים אחרים כשלוחות צמודים אחד לשני.

ו.

בתוך התקרות האקוסטיות המחוררות תודבק יריעה מפחיתת רעשים ל0.75-
.NRC
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עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי מעבר לאורך
קירות ,מחיצות ,סינרים וכד' ,וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר.
הקונסטרוקציה תהיה בצבע קלוי בתנור בגוון  RALהתואם את התקרה עצמה
ו/או בצבע שחור .יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים (אחד למשנהו)
וכן על חיתוכי זויות (גרונג) מדויקים בהחלט.

ח.

התקרות תכלולנה חיתוך פתחים ,חורים ואלמנטים אחרים כנדרש .כל
החיתוכים יבוצעו במפעל ,לא יותר לבצע חיתוכים באתר.

ט.

יש להקפיד על נוחיות בפירוק המגשים בכל מקום על מנת לאפשר גישה נוחה
לחלל שמעל לתקרה .חלוקת המגשים ,קוים מנחים ופרטי קצה יבוצעו לפי
הנחיות המפקח.

י.

מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני צמר סלעים בעובי  25מ"מ ובמשקל מרחבי
 60ק"ג/מ"ק ו/או מילוי צמר זכוכית בעובי  25מ"מ ובמשקל מרחבי  24ק"ג/מ"ק,
כולל ציפוי שקיות פוליאטילן כבה מאליו בעובי  30מיקרון.

יא.

כל התקרות התותבות פריקות מודולריות (מאריחים או מגשים) במרחב המוגן
יבוצעו כפוף להצעות תקן ישראל 5103
תקרות תותבות פריקות :כללי תכן והתקנה במקלטים ובמרחבים מוגנים.
בין היתר תשומת הקבלן מופנית לדרישת התקן להתקנת תפסי אחיזה בין
האריחים או מגשים ופרופילים הנושאים .כל הנ"ל כלול במחיר היחידה.

 22.02.3תקרות מינרליות
א.

תקרות אקוסטיות וציפויים אקוסטיים יהיו מלוחות מינרליים (צמר זכוכית
דחוס) ו/או פיברגלס מאושרים ע"י המפקח ,ובהתאם למפורט בתוכניות ובכתב
הכמויות.

ב.

האריחים יהיו מטופלים בצבע מסוג "( "AKUTEXTסילקוני) לרבות החלק
העליון .השוליים יהיו מוקשים בסיליקון .החלק הגלוי של הלוחות יהיה צבוע
בצבע אקרילי יצוק .כל האריחים לאחר עיבוד ליד קורות ופתחים יעברו טיפול
זהה של הקשחת השוליים.

ג.

האריחים ייתלו מהתקרה הקונסטרוקטיבית באמצעות קונסטרוקציה מתאימה
עשויה מפח מגולוון ומוטות הברגה.

ד.

קונסטרוקצית העזר תתלה במרחקים שלא יעלו על  1.20מטר.
הלוחות ייקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פירוק קל של התקרה בלי שייגרם נזק
לאלמנט עצמו או לסמוכים אליו.
כיוון ומיקום הלוחות ייקבע לפי התכנית ולפי הוראות המפקח .מגשי הפח יהיו
בעלי דפנות צד מורמים לצורך הקשחת המגשים.
החיבורים בין הלוחות יהיו נקיים ובצורה שלא תגלה כל פרופיל חיבור או
אמצעים אחרים כשלוחות צמודים אחד לשני.

ה.

עבודות התקרה האקוסטית תכלולנה גם אספקה והתקנת פרופילי גמר לאורך
קירות ,מחיצות וכד' ,וסביב גופי תאורה ומפזרי אויר .הפרופילים ( )L + Zחייבים
באישור מוקדם של המפקח ויהיו בצבע קלוי בתנור בגוון  RALהתואם את
התקרה עצמה .יש להקפיד על חיבורים נאותים של הפרופילים (אחד למשנהו) וכן
על חיתוכי זויות (גרונג) מדויקים בהחלט .הפרופילים ( )L+Zיהיו בעובי של 2
מ"מ.

ו.

התקרות תכלולנה חיתוך פתחים ,חורים ואלמנטים אחרים כנדרש.
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א.

לוחות הגבס יהיו בעובי  12.5מ"מ .הלוחות יהיו אטומים ו/או מחוררים ,בהתאם
לתוכניות.
הלוחות המחוררים כוללים כולל ממברנה אקוסטית בעובי  0.2מ"מ ברמת ספיגה
של  NRC 0.85 – 0.8המודבקת ללוחות.
סוג החירור יקבע לפי בחירת האדריכל ,לא תשולם כל תוספת בגין חירור לא
רגולרי ו/או בקוטר משתנה.

ב.

השלד יקבע ע"י מהנדס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי ההנחיות לאמצעי התליה
והחיבור לתקרה הקונסטרוקטיבית.
יש להשתמש בקונסטרוקציה מקורית של אורבונד מסוג .F-47
בקרניזים המעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימים.
השלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פרטי ומפרטי היצרן.

ג.

בתקרות הגבס יעשו כל ההכנות עבור הרכבת גופי תאורה ,ספרינקלרים ,גלאים,
גרילים למיזוג אויר וכיו"ב.
בקרניזים דקורטיביים יש להקפיד על הרכבת פינות מגן חיצוניות מפס פלדה
מגולוונת בפינה אופקית ואנכית.

ד.

במידת הצורך ,יתוכנן ויבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו ,חיזוקים סמויים לקרניזי
תאורה לצורך נשיאת הגופים .פרט החיזוק יאושר ע"י האדריכל וכלול במחירי
היחידה.

ה.

גמר כל התקרות יהיה בשפכטל עד לקבלת משטח מוחלק מוכן לצבע .מודגש בזה
שכל התקרות יבוצעו בהתאם למפורט וכן להנחיות האדריכל.

ו.

צביעת התקרות המחוררות תהיה באתר ,ברולר קצר בלבד ,ע"פ הנחיות היצרן,
בגוון לבחירת האדריכל.

ז.

מעל התקרות המחוררות יונחו מזרוני צמר סלעים בעובי  50מ"מ ובמשקל מרחבי
 60ק"ג/מ"ק ו/או מילוי צמר זכוכית בעובי  50מ"מ ובמשקל מרחבי  24ק"ג/מ"ק,
כולל ציפוי שקיות פוליאטילן כבה מאליו בעובי  30מיקרון.

ח.

תקרות גבס רציף במרחבים מוגנים יבוצעו כפוף לתקן ישראלי  5103חלק .3,2,1

 22.03דוגמאות
22.03.1

על הקבלן להכין דוגמא אחת מכל סוג של מחיצה ,ציפוי ,תקרה ,רצפה וכו',
המורכבים במסגרת עבודותיו ,ולקבוע אותם במקומות עליו יורה המפקח .הדוגמאות
תהיינה במידות ובצורה שיקבעו על ידי המפקח ותכלולנה גם את תעלות התאורה.

22.03.2

הדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותשקפנה במדויק :את דרישות המפקח,
את הוראות המפרט הטכני ואת תכניות העבודה כפי שאושרו על ידי המפקח.

22.03.3

הביצוע הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות על ידי
המפקח והכללת השינויים ,כפי שידרשו.

22.03.4

גווני הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המפקח.

22.03.5

בנוסף לכל האמור לעיל על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות ולכל האביזרים
האחרים שיש בדעתו להשתמש בהם ,בעת ביצוע התקרות :סרגלי גמר ,ברגים ,פחים,
אביזרי אקוסטיקה ,וכו'.
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 22.04.1אלמנטי גבס ( תקרות ,סינורים וכו')
בנוסף לאמור במפרט הכללי ,מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן:
קונסטרוקציות נשיאה לרבות תכנונם ואישור מכון התקנים .
א.
קונסטרוקצית חיזוק כולל אלמנטים מיוחדים כמפורט לעיל לרבות תכנונם כולל
ב.
פרופילי  R.H.Sואישור קונסטרוקטור מטעם הקבלן ועל חשבונו.
עיבוד פתחים כנדרש,כולל גליפים בהיקף פתחים וכולל גליפים בקצה מחיצות
ג.
חופשיות ומחיצות נמוכות אופקי ואנכי.
את כל האיטומים למיניהם לרבות איטום סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית +
ד.
מרק לפי פרט אקוסטיקה.
כל החיזוקים והחיבורים ,קונסטרוקצית העזר ,חיזוקים דיאגונליים ,חיזוקים
ה.
לרעידות אדמה,חיזוקי עץ ,חומרי העזר למיניהם וכל הנדרש להתקנה מושלמת.
את כל האיטומים למיניהם כנגד מעברי אש לפי הנחיות יועץ הבטיחות ואיטום
ו.
סביב תעלות וצינורות בצמר זכוכית  +מרק לפי פרט אקוסטיקה.
כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים ובמידות כפי שידרוש המפקח
ז.
ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל.
כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות
ח.
מהן ,לרבות בדיקת אקוסטיות ,הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שינוי
שיידרש.
עיבוד במעוגל ובשיפוע.
ט.
פרופילי פינות,פרופלי ניתוק,פרופילי סיום וכו'
י.
שפכטל.
יא.
כל החיזוקים החיזוקים וההכנות לכל האלמנטים המשולבים באלמנטי הגבס
יב.
והתלויים על אלמנטי הגבס ,לפי פרטי חברת אורבונד,לרבות
דלתות,חלונות,מחיצות מתועשות ,ארונות,אלמנטי נגרות ומסגרות,אלמנטי
אינסטלציה,אלמנטי חשמל,אלמנטי מיזוג אוויר,אלמנטי אלומיניום,אלמנטי
חיפוי מכל סוג,מערכות שונות אחרות וכן כל אלמנט אחר כמפורט בתוכניות
ואשר ידרש במהלך הביצוע.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד
יג.
בסעיפי כתב הכמויות.
המדידה תהיה במ"ר נטו בניכוי כל הפתחים למיניהם ,בכל גודל שהוא.
התשלום למחיצות גבס וציפוי גבס תהיה רק עבור קונסטרוקציה עם חיפוי לוחות גבס,לא
ישולם לקבלן עבור קונסטרוקציה ללא חיפוי לוחות גבס.
מדידת תקרות וסינורי גבס תהיה בפרישה של השטח הנראה לעיין לאחר קביעת כל
התקרות .
 22.04.2תקרות אקוסטיות
בנוסף לאמור במפרט הכללי ,מחירי היחידה כוללים גם את הנאמר להלן:
קונסטרוקציות נשיאה משנית וראשית ככל שיידרש ובכל גובה שידרש לרבות
א.
תכנונם ואישור מכון התקנים.
הכנות לתעלות ומפזרי מיזוג אויר ,גלאי עשן וכיו"ב ולמערכות אחרות כנדרש.
ב.
חומרי עזר וכל המוצרים והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה.
ג.
כל פרופילי הנשיאה מפח מגולוון לרבות פרופילי גמר ומעבר וכל החיזוקים
ד.
כמפורט לעיל.
חיזוק התקרות כנגד רעידת אדמה הכל עד לביצוע מושלם של העבודה בכפוף
ה.
לדרישת התכניות ו/או האדריכל.
כל הדוגמאות הדרושות בגודל ובחומרים אמיתיים ובמידות כפי שידרוש המפקח
ו.
ו/או האדריכל ועד אישור סופי ע"י המפקח ו/או האדריכל.
כל הבדיקות והדגימות שידרוש המפקח וכל ההוצאות הכרוכות בהן והנובעות
ז.
מהן ,לרבות בדיקת אקוסטיות ,הוצאות תיקון כל ליקוי שיתגלה בהן וכל שינוי
שיידרש.
כל החיזוקים החיזוקים וההכנות לכל האלמנטים המשולבים בתקרות
ח.
האקוסטיות והתלויים על התקרות האקוסטיות,לרבות אלמנטי
אינסטלציה,אלמנטי חשמל,אלמנטי מיזוג אוויר,אלמנטי אלומיניום,אלמנטי
חיפוי מכל סוג,מערכות שונות אחרות וכן כל אלמנט אחר כמפורט בתוכניות
ואשר ידרש במהלך הביצוע.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה נמדדת בנפרד
ט.
בסעיפי כתב הכמויות.
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 22.04.3מודגש בזאת שכל הנדרש ע"י פיקוד העורף לביצוע עבודות במרחבים מוגנים כלול במחירי
היחידה ולא ימדד בסעיפים נפרדים,אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות.
 22.04.4מחירי היחידה של כל העבודות בפרק זה (מחיצות ,תקרות ,ציפויים שונים וכו') כוללים
פתיחת פתחים לציוד מיזוג אויר ,גופי תאורה ,גילוי אש וכו' לרבות תאום הפתחים,חיזוק
הפתחים,משקופים מחוזקים,כל ההכנות לקביעת האלמנטים המיועדים לקביעה בפתחים
וכו'
 22.04.5קונסטרוקצית נשיאה
מודגש בזאת שמחירי היחידה של כל האלמנטים בפרק זה (מחיצות ,תקרות ,ציפוייםוכו') כוללים תכנון וביצוע של קונסטרוקצית הנשיאה מכל סוג ,משנית וראשית לרבות
קבל ישור מעבדה מוסמכת.
 בתקרות אקוסטיות/תותב מכל סוג ,המחיר כולל תכנון וביצוע קונסטרוקצית נשיאהמכל סוג לרבות קונסטרוקצית נשיאה משנית וראשית,מכל סוג וככל שידרש ובכל גובה
שידרש .
הקבלן יכין על חשבונו תוכניות מפורטות וחישוב סטטי מפורט ערוך על ידי מהנדס רשוי,לאישור המפקח .קונסטרוקצית הנשיאה תבוצע על פי התוכניות של הקבלן .כל הנ"ל על
חשבונו הבלעדי של הקבלן.
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פרק  - 23כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר
23.1

כללי
23.1.01

כל עבודות הביסוס יבוצעו בהתאם להנחיות מתכנן הקונסטרוקציה ולהנחיות יועץ
הקרקע ובהתאם לפרק  23במפרט הכללי .כל הדרוש ע"י יועץ הקרקע וכל האמור
במפרט הכללי כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

 23.1.02סימון מרכזי יסודות
סימון מרכזי יסודות ייעשה ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו.
.1
תהיינה
שיטת המדידה והציוד יבטיחו דיוק בסימון מרכז כל יסוד כאשר השגיאות לא
.2
מצטברות.
סימון צירי היסודות יסומן ביתדות "מאובטחות" כך ,שניתן יהיה לבקר את מרכז מכונת
.3
הקדוח תוך כדי מהלך הקדוח וגם לאחר שהיתד המסמן את מרכז הקדוח כבר אינו קיים.
23.1.03

על הקבלן להגיש עם סיום עבודתו תכנית עדות ( )AS MADEמעודכנת לפי הביצוע של
עבודות הביסוס .תוכנית העדות תעודכן ע"ג דיסקט ותימסר למזמין .התוכנית
תבוצע ע"י מודד מוסמך .הגשת התכנית היא תנאי לקבלת העבודה .לא תשולם
תוספת מחיר עבור תכנית זו והיא לא תוכל לשמש כבסיס לתביעות כספיות של
הקבלן על שינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת הביצוע.

23.1.04

אחריות כוללת של הקבלן
הקבלן יבצע את הכלונסאות לפי התכניות ולפי שיטת הביצוע המתוארת במפרט
והתאם להנחיות יועץ הקרקע .אם לדעת הקבלן המידע שבהם אינו מספק ,עליו
לבצע ,על חשבונו ,בדיקות נוספות הדרושות לו לצורך הגשת ההצעה וביצוע העבודה.
בכל מקרה ,האחריות לשלמות הכלונסאות ולאי היווצרות מפולות בקידוח חלה עליו
בלבד .אם לדעתו יש לנקוט באמצעים נוספים לאבטחת שלימות הכלונסאות ,הוא
יעשה זאת על חשבונו.
על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו את מיקום הקידוחים בהתאם למצב הקיים בשטח
ואת הצורך בשימוש בכלים מיוחדים לרבות קידוח ידני.

23.1.05

 23.1.06הקדיחה
הקדוח יבוצע על ידי הקבלן בשיטת כלונסאות יצוקים באתר בקידוח יבש מכונה , M-150
.1
יתכן צורך בשימוש של וידייה.
הציוד טעון אישור המפקח.
.2
יש לוודא את מרכזיות מכונת הקידוח ואת אנכיותה לפני התחלת הקדיחה וכן תוך כדי
.3
מהלכה.
הסטיות המותרות הנן כמפורט במפרט הכללי :סטיית המרכז לא תעלה על  5ס"מ ביחס
.4
למרכז המתוכנן.
סטית הציר מהאנך לא יותר מ.2% -
.5
כל קדוח ייעשה עם צינור מגן עליון כמפורט במפרט הכללי .צינור המגן יבלוט מפני
.6
הקרקע.
בכל שלבי הקדוח יש להגן על דפנות הקידוח מפני מפולות
.7
יש לנקות את תחתית הקידוח מקרקע מופרת ,שיירי בוץ ומשקע חול .הניקוי ייעשה מיד
.8
לפני הכנסת הזיון לבור הקדוח .לפני גמר הקדוח תנוקה סביבת הבור מכל חומר שהוצא
מהקדוח כדי למנוע הפרת התחתית בעת הכנסת הזיון והיציקה.
ניקוי תחתית הקדוח ייעשה ע"י מקדח שטוח סגור .הקבלן יביא בחשבון משמעות דרישה
.9
זו והצורך בהחלפת המקדח עם סיום הקדיחה ולפני הכנסת כלוב הזיון.
 .10יש לתכנן את העבודה כך שהיציקה תעשה מיד בגמר הקדוח והכנסת הזיון .באם עלול
לחול עיכוב ביציקה ,יש לעכב את גמר הקדוח לפחות  1.0מ' עומק עד סמוך למועד
היציקה .באם חל עיכוב לאחר הכנסת הזיון ,יש להוציאו ולנקות את הבור ,בשנית
כמתואר לעיל בעזרת מקדח שטוח סגור ,ולהכניס את הזיון מחדש.
 .11אין להתחיל בקדוח לפני שמובטחת רציפות העבודה עד לגמר היציקה .בהתאם לדרישה זו
יתוכנן סוף יום העבודה.
 23.1.07סידור הזיון בכלונסאות
מבנה כלוב הזיון והקשחתו תהיה כמפורט בסעיף  23031של המפרט הכללי.
.1
בניגוד לאמור במפרט הכללי ,המוטות האלכסוניים או צלבים פנימיים לא ימדדו ומחירם
.2
כלול במחיר הזיון .ריתוכים של חישוקי חיזוק כלולים במחיר הזיון.

 - 83.3
.4
.5
.6

ימדדו ,עם פלדת הזיון ,רק החישוקים המצוינים בתכנית.
כאשר הזיון אינו ממשיך עד לתחתית הכלונס ,יש לרתך חישוקים לצינורות הבקרה בחלק
התחתון של הכלונס שבו אין זיון ע"מ להבטיח שמירת מיקומם ומרחקם ההדדי.
כסוי הבטון סביב הזיון יהיה  5-8ס"מ בהתאם לקוטר הכלונס
כיסוי הבטון סביב הזיון יובטח ע"י גלילי בטון כמפורט במיפרט הכללי.
אין להשתמש בגלילי פלסטיק.
הכנסת הזיון תעשה בעזרת מנוף ללא פגיעה בדפנות הבור .כאשר הזיון כבד יש להשתמש
בשני מנופים :אחד להרמת כלוב הזיון במרכז הכובד והשני להבאתו למצב אנכי והורדתו
לבור.

 23.1.08יציקת הבטון
הבטון יהיה ב 30 -בסומך " ,6בדרוג "משאבה" ,יכיל לפחות  400ק"ג צמנט למ"ק ויתאים
.1
לדרישות ת"י  466חלק  1לבטון יצוק במים בשיטת טרמי .בניגוד לאמור במפרט הכללי ,
לא יופחת מכמות הצמנט הנ"ל עקב המצאות אפר פחם בתערובת.
לבטון יוספו מוספים כך שיובטח הסומך הנדרש ,אחוז החללים יהיה בין  4%ל6% -
2.
והתקשרות הבטון תעוכב לפחות עד  3שעות לאחר גמר היציקה.
מרכיבי התערובת ,המוספים ואופן בהוספתם לבטון יובאו לאישור מקודם של המפקח.
3.
היציקה תעשה כמפורט במפרט הכללי.
4.
היציקה ללא הפסקה עד קבלת בטון נקי מעפר ,או כל פסולת אחרת ,בראש הכלונס.
.5
הקבלן יידרש לסלק את הבטון המעורב במים מהחלק העליון של הכלונס ועד לבטון הנקי.
.6
כל עבודות העפר הכרוכות בסילוק זה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו לאחר קבלת אישור
המפקח לאופן הבצוע .תשומת לב הקבלן מופנית לכך שהכלונסאות יצוקים למפלס הנמוך
מפני השטח.
יש לרטט את הבטון עם ויברטור לעומק  3מ' עליונים לפחות.
.7
פרוק או שליפת צינור המגן תיעשה רק לאחר שיובטח שכלוב הזיון אינו שוקע בבטון
.8
הטרי .בכל מקרה יש להבטיח שלא תיווצר "פטרייה" בקצה העליון של הכלונס ,והוא
יהיה בקוטר המתוכנן בדיוק עד לקצהו העליון.
 23.1.09פקוח ובקרה
על הקבלן ל אפשר ולסייע למפקח להגיע לכל נקודה באתר ולמקורות החומרים כדי לבדוק
.1
את החומרים ,הציוד והמלאכה .על הקבלן להעמיד לרשות המפקח עזרה לצורך לקיחת
דוגמאות וביצוע בדיקות לפי הדרישות.
איכות הקדיחה והיציקה יבדקו ע"י שילוב בדיקות בשיטה האולטרסונית והסונית
.2
כמתואר בדו"ח יועץ הקרקע.
הבדיקות תעשנה ע"י מעבדה מנוסה שתאושר ע"י המפקח .תוצאות הבדיקות של מעבדה
3.
זו ,לאחר אישורן ע"י המפקח ,יחייבו את הקבלן בכל המשמעויות הנובעות מהן .קביעת
המפקח לגבי המעבדה הנבחרת ולגבי אישור תוצאות הבדיקות תהיה סופית.
מועד בצוע הבדיקות והחלטה על היקפן ,יקבע באופן בלבדי ע"י המפקח .מתן תוצאות
.4
בדיקות שליליות בשלבים מאוחרים של העבודה לא יזכו את הקבלן בשום תוספת או
פיצוי.
הקבלן יבצע הכנה ויסיע לבצוע הבדיקות .עבור בדיקות בשיטה האולטרסונית יכין הקבלן
.5
צינורות בקרה ,בכ 20% -מהכלונסאות ,בקטרים שונים ע"פ קביעת המפקח.
בדיקה סונית תעשה לכל הכלונסאות.
.6
בכל מקרה יהיה המפקח הקובע לגבי היקף בצוע הבדיקות והוא רשאי לשנות את ההיקף
.7
בכל סוג בדיקה ללא הגבלה כולל בטול הבדיקות לגמרי.
על הקבלן לקחת דוגמאות מאצוות הבטון ולהעבירן למעבדה מוסמכת לבדיקת החוזק.
.8
מספר המדגמים והבדיקות יקבע ע"י המפקח במקום ולא יפחת מבדיקה תקנית אחת לכל
כלונס.
על הקבלן למלא ,עבור כל כלונס" ,טופס תיעוד לביצוע כלונס" בהתאם לנספח במפרט
.9
הכללי בפרק 23.
 .10אישור או פסילת כלונס בהתאם לתוצאות הבדיקות – ראה מפרט הכללי.
 .11בגמר הבדיקות והתיקונים על הקבלן למלא את צינורות הבקרה בדייס צמנטי (גראוט).
 .12המפקח רשאי לדרוש את חשיפת הכלונס ע"מ לבחון את חלקו העליון.
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הכנה לבדיקה אולטרסונית כוללת בין היתר:
התקנת צינורות בדיקה צמודים לכלוב הזיון בכמות ובמקום כמתואר בפרטי התכניות.
.1
ובכפוף לדרישות המפרט הכללי יותקנו  2צינורות בכל כלונס נבדק לכל אורכו.
הצינורות יגיעו לתחתית הכלונס .בחלקו התחתון של הכלונס שבו אין זיון ,ירותכו
חישוקים לקיבוע הצינורות בהתאם לפרט שיוגש לאישור המפקח ,חישוקים אלו אינם
נמדדים.
שמירה על תקינות ושלמות הצינורות עד להשלמת בצוע הבדיקות.
.2
סידור גישה נוחה לכלונס.
.3
מלוי צינורות הבדיקה במים ואחזקתם מלאים עד גמר הבדיקה.
.4
מלוי הצינורות בדיס צמנטי לאחר גמר הבדיקות.
.5
 23.1.11הכנה לבדיקה סונית
הכנס לבדיקה סונית כוללת בין היתר:
ניקוי ראש הכלונס ממים ,גושים רופפים ,מיץ בטון ועד לשביעות רצון המפקח.
.1
סידור גישה נוחה לכלונס.
.2
 23.1.12סיתות פני הכלונס
כל הכלונסאות מסתיימים מתחת לפני החפירה הכללית כמפורט בתכניות.
.1
במקרה של היווצרות "פטריה" בראש הכלונס ,יידרש הקבלן לסתת בזהירות את
.2
ה"פטריה" ולהשאיר כלונס נקי בקוטר המתוכנן .עבודה זו איננה נמדדת.
כל העפר ושברי הבטון מעבודת הסיתות יסולקו מהאתר למקום שפך מאושר באחריות
.3
הקבלן ועל חשבונו ולכל מרחק שהוא.
 23.1.13תיקון סטייה במרכז כלונס
המפקח יקבע בכל מקרה של סטייה כזו מהם האמצעים הנדרשים לתיקון.
התיקון יכלול ביצוע הכלונס מחדש או קורות נוספות וללא כל תמורה.
 23.1.14תיקון סטייה במפלס פני בטון הכלונס או בקוצי הזיון
במידה ונתגלתה סטייה במפלס פני בטון הכלונס העולה על  + 5או  – 30ס"מ ,יידרש
.1
הקבלן לתקן את הסטייה ע"פ הנחיות המפקח.
בטון עודף ייחצב ויסותת בזהירות עד למפלס הדרוש תוך שמירה על שלימות קוצי הזיון.
.2
בטון חסר יושלם ביציקה לאחר שפני בטון הכלונס ינוקו היטב.
3.
הכלונס יימדד לפי אורכו המתוקן .לא תשולם כל תוספת עבור התיקון עצמו.
.4
קוצי זיון קצרים מהמתוכנן בסטייה בשיעור העולה על  5פעמים קוטר המוט ,יתוקנו לפי
.5
הנחיות המפקח.
הקבלן יידרש לחצוב ולסתת את פני הכלונס לגלוי אורך נוסף של המוטות או שיידרש
6.
לרתך ,בריתוך תקני ,הארכה לקוצים הקצרים.
ריתוך קוצים יאושר רק במקרה שבו נעשה שימוש בפלדה המותרת בריתוך מסוג פ -W
.7
. 440
במקרה שהפלדה אינה מאפשרת ריתוך ללא פגיעה בחזקה ,יידרש הקבלן לבצע חיבורים
באמצעות שרוולים מתועשים עם ברגים המיועדים למטרה זו ומהסוג המתאים לקוטר
המוט .כגון מסוג  Ancon MBT Couplersמסדרת .ET Series Couplers
כל התיקונים ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
.8
 23.1.15קידוח כלונסאות צמודים
אין לקדוח באופן רצוף שני כלונסאות אשר המרחק בין ציריהם יהיה קטן מפי  2.5קוטר הכלונס
הקטן .קדיחת הכלונס השני תותר רק לאחר שהבטון בכלונס הראשון יגיע למחצית חוזקו
הסופי .בכל מקרה יש להמתין לפחות שלושה ימים.
 23.1.16מפלס פני הכלונסאות
פני הכלונסאות יהיו בתחתית קורות היסוד או ראשי הכלונס בהתאם לתכניות .לא יבוצעו עמודי
יסוד .הקידוח יבוצע ממפלס פני חפירה כללית .רק לאחר יציקת הכלונס יחפרו התעלות עבור
ארגזי המצע שמתחת לקורות היסוד.
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אופני מדידה מיוחדים
בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם:
סיתות ראשי הכלונסאות בעזרת פטיש מתאים כלול במחיר היחידה ואינו נמדד
.1
בנפרד .הסיתות יבוצע עד לקבלת בטון נקי ובריא ,לא מפורר ,ללא כל שאריות לכלוך,
בנטונייט ,קרקע וכו'.
מדידות ושירותים של מודד מוסמך לרבות הכנת תכנית עדות (.)AS MADE
.2
כל הבדיקות (סוניות ,אולטראסוניות) כמפורט לרבות צינורות הבדיקה.
.3
האורך למדידה יהיה האורך היצוק על פי האורך המסומן בתוכניות .לא ישולם
.2
לקבלן עבור קידוח ללא יציקה ולא ישולם לקבלן עבור ביצוע כלונסאות מעבר לאורך
הנקוב בתוכניות.
לא יימדד אורך הכלונס היצוק מעל למפלס הסופי המתוכנן או אפילו עד פני הקרקע
.3
כדי להגיע לבטון נקי כנדרש .
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פרק  - 29עבודות יומיות (רג'י)
 29.01אופני מדידה
המדידה תיעשה רק עבור אותן עבודות שנרשמו ביומן עבודות יומיות בעת ביצוע העבודה
ושיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח.
שעות העבודה תרשמנה ביומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים ,ותוגשנה באותו יום
לאישור המפקח .הרשימה תכלול את הפרטים הבאים:
תאריך ,שעות עבודה ,שמות הפועלים ומקום ותאור העבודה המדויק.
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.
 29.02כוח אדם
יש לרשום ביומן העבודה רק את השעות שבהן עבדו הפועלים בפועל .מנהלי העבודה לא יירשמו
במצבת כוח אדם וייחשבו ככלולים ברווח הקבלן.
 29.03ציוד 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) בהנחה של .15%
 29.04חומרים
כמויות החומרים שהושקעו בעבודה ,לרבות פחת ,הובלה וכיו"ב ,טעונות אישורו בכתב של
המפקח .אם יידרש ,יספק הקבלן קבלות חתומות ע"י הספקים.
 29.05פיגומים 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.
 29.06תכולת מחירים לעבודות כוח אדם ברג'י (עבודות יומיות)
המחירים לשעת העבודה ייחשבו ככוללים בין היתר את:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

שכר היסוד וכל התוספות הנהוגות כגון :תוספת ותק ,תוספת משפחה ,תוספת יוקר.
כל ההיטלים ,המסים ,הוצאות ביטוח הטבות סוציאליות.
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.

 29.07תכולת מחירים 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 ,הוצאות
כלליות של הקבלן ורווחיו.
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נספח ה'  -רשימת התוכניות
(המהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז/הסכם זה)



וכן כל תוכניות אחרות אשר תתווספנה במידה ותתווספנה לצורך הבהרה ו/או הוספה ו/או
שינויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו.
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נספח ו'  -נוסח ערבות ביצוע

לכבוד:
המרכז הזואולוגי רמת-גן בע"מ
ע"ש ישראל פלד

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  7ימים 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 ע ל 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,
הבנק
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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 – 1970
והתקנות שלפיה ,וכן חוק ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד –  1954ולפי 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:

.4

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 י' – ביטוח
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה או על פי דין ,מתחייב הקבלן לבטח על חשבונו הוא ולקיים
במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ועד לגמר ביצוע העבודה ,נשוא חוזה זה ,את הביטוחים המנויים
להלן ,אצל חברת ביטוח מוכרת ומורשת בישראל.
היקף הכיסוי הניתן על-פי הביטוחים להלן אינו נופל מהיקף הכיסוי הניתן על-פי נוסח פוליסות הידוע
כ"-ביט" מהדורה ( 2016או נוסח פוליסות המקביל לו במועד עריכת הביטוחים),
חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות אלה אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע
מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח ,תשמ"א.1981-
 .1פוליסה לביטוח עבודות קבלניות :
פרק א' – ביטוח על מלא ערך עבודות החוזה.
הפוליסה תכלול בשם המבוטח את שם הקבלן ,קבלנים וקבלני משנה ,את המזמין ואת המפקח
מטעמו ותבטח את העבודות במלוא ערכן ,לרבות חומרים ,ציוד ,מתקנים וכל רכוש אחר שהובא
לאתר לצורך ביצוע העבודה כנגד כל הסיכונים למקרה של נזק שייגרם לעבודה ולרכוש האמור במשך
תקופת ביצוע העבודה וכן במשך תקופת תחזוקה המורחבת בת  24חדשים .
פרק א' בפוליסה יורחב לכסות בין השאר ,נזקי 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 ,נזק
מתכנון לקוי,חומרים לקויים או עבודה לקויה.
פרק ב'  -ביטוח חבות חוקית כלפי הציבור.
הפוליסה תבטח את החבות החוקית של הקבלן כלפי צד שלישי על פי דין בגין נזק לגוף ו/או
לרכוש,בגבול אחריות שלא יפחת מ – ₪ 5,000,000לאירוע כלשהו ולכל האירועים המצטברים
בתקופת הביטוח(.או שווה ערך ב .) $-
הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מ  -אש ,התפוצצות ,בהלה ,שיטפון ,מכשירי
הרמה ,פריקה וטעינה ,מתקנים סניטרים פגומים ,הרעלת מזון ו/או משקה ,כל דבר מזיק במאכל או
משקה ,זיהום תאונתי של הקרקע ,האוויר והמים ,רעידות והסרת תמיכות ,שביתה והשבתה ,חבות
בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה (מכל דרגה) ועובדיהם ,בעלי חיים ,שימוש בכלי נשק וכן תביעות
תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי .רכוש המזמין יחשב לרכוש צד ג' למעט הפריט עליו עבדו במישרין
 .ככול ויש שימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה ,שאין חובה
חוקית לבטחו ב "ביטוח חובה" ייכלל כיסוי עבור נזקי גוף הנובעים משימוש בנ"ל עד סך של
 . ₪ 1,000,000כיסוי לנזקי רכוש הנגרמים על ידי כלי רכב מעל לגבולות האחריות הסטנדרטים של
פוליסת כלי הרכב וכן לנזקי גוף שאינם מכוסים על ידי בטוח רכב חובה עד סך של .₪ 1,000,000
פרק ג'  -ביטוח חבות מעבידים
הפוליסה תבטח את החבות החוקית של הקבלן כלפי עובדיו מפני תביעות על פי פקודת הנזיקין (נוסח
חדש) תשכ"ח  1968וחוק מוצרים פגומים תש"ם  1980בגין כל היזק גופני,נפשי או שכלי או מות
כתוצאה מתאונה או מחלה שאירעו תוך כדי או עקב עבודתם בביצוע העבודה נשוא חוזה זה ב גבול
אחריות שלא יפחת מ –  ₪ 20,000,000לתובע  ,לאירוע ולתקופה (או שווה ערך ב .)$ -
הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק ,העסקת נוער כחוק ,חבות בגין וכלפי
קבלני משנה ועובדיהם ,חבות בגין נזקי גוף עקב שימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח חובה,
וכן הגבלה בדבר שעות עבודה.

 - 92 .2פוליסה 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 החוזה ,במלוא ערכם
מפני אובדן או נזק כנגד הסיכונים המצויינים 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 –  ₪ 1,000,000או לפי שווים ב .$ -
למען הסר ספק מוסכם כי המונח "ציוד" כולל מנופים,גוררים וכן כלים נעים וממונעים אחרים מכל סוג.
. 3פוליסה לביטוח "אש מורחב" :
הפוליסה תכסה 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".
 .4על אף האמור בסעיפים  2ו  3 -לעיל ,מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח "אש מורחב" ו/או
צ.מ.ה במלואם או בחלקם ,אולם הפטור המפורט בסעיף קטן  6ד' להלן יחול כאילו נערך הביטוח
כאמור במלואו.
למען הסר ספק ,הפטור איננו כולל ביטוח צד שלישי צ.מ.ה.
 .5פוליסה לביטוח חבות המוצר :
הפוליסה תכסה את החבות החוקית של הקבלן כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ו/או רכוש כלשהו אשר
נגרם על-ידי או עקב פגם במוצרי הספק המיוצרים ,מטופלים ,משווקים ומסופקים על-ידי הספק ו/או
הבאים מטעמו בגבול אחריות של  ₪ 4,000,000לתובע ,לאירוע ולתקופה (או שווה ערך ב .)$ -
הפוליסה תכלול ,תקופת גילוי מאורכת של ששה חדשים לפחות ותקופה רטרואקטיבית
א.
החופפת את תקופת וההתקשרות.
הקבלן מתחייב להמשיך ולחדש פוליסה זו כל עוד קיימת אחריותו על פי דין.
 .6בפוליסות הנ"ל יכללו התנאים הבאים:
א .הביטוחים יהיו קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך ע"י המזמין והמבטחים מוותרים על כל טענה
ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
ב.תבוטל זכות השיבוב(תחלוף) בתביעה של המבטח כלפי המזמין ו/או עובדיו ו/או הבאים מטעמו
ובלבד שהויתור כאמור לא חל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
ג .פרק ב' בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות (ביטוח צד שלישי )  ,ביטוח חבות המוצר וביטוח צד
שלישי צ.מ.ה .יורחבו לשפות את המזמין בגין אחריות שתוטל עליו למעשי ו/או מחדלי הקבלן והבאים
מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
ד .הקבלן פוטר את המזמין ו ו/או את מי מטעמו מאחריות בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי
ביטוח הצ.מ.ה .וביטוח "אש מורחב" המפורט בסעיפים  2ו –  3לעיל (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו
אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות) ,אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת בן
אדם שגרם לנזק בזדון.
ה .פרק ג' בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות (ביטוח חבות מעבידים) ,יורחב לשפות את המזמין היה
ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי ההוא נושא בחבות מעביד כלשהי כלפי מי מעובדי הקבלן.
ו .רכוש המזמין יחשב כרכוש צד ג' כלפי הקבלן ,עובדיו והבאים מטעמו ,למעט רכוש שפעלו עליו
במישרין.
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ח .הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו או יצומצמו ולא יחול בהן שינוי לרעה במשך תקופת הביטוח אלא לאחר
שחלפו  60יום מיום שנמסרה למזמין הודעה בדאר רשום מהמבטחים על הצמצום ו/או הביטול כאמור.
ט .תגמולי ביטוח הנובעים מנזק לעבודות עצמן ו/או לרכוש המזמין  ,ישולמו אך ורק למזמין או על פי
הוראותיו המפורשות בכתב.
 .7הקבלן ימציא למזמין במועד חתימת חוזה זה,אך לפני תחילת ביצוע העבודות ,אישור ביטוח,חתום
ע"י המבטח ,בנוסח שבנספח י' 1לחוזה וכן ימציא ,ללא דרישת המזמין ו ,מידי שנה ,ולא יאוחר מאשר
 7ימים לפני תחילת כל שנה ,אישור על המשך החלת הפוליסות כאמור.
 .8תקופת הביטוח תהיה לתקופה המיועדת לביצוע העבודה .אם תוארך תקופת העבודה ,לפי הוראות
הסכם זה ,תוארכנה הפוליסות בתנאים המקוריים בהתאם .
 .9מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן הינם בבחינת דרישה מזערית
המוטלת על הקבלן ,שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין .מוסכם
בזאת ,כי לקבלן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות
כאמור.
 .10הקבלן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעמו מאחריות ,לכל אובדן או נזק לרכוש ,המובא על ידו
או על ידי מי מטעמו לחצרי המזמין המשמש את הקבלן לצורך מתן השירותים ,ולא תהיה לקבלן כל
טענה ,דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור; ואולם הפטור כאמור ,לא
יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .11מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ,ובמקרה בו השירותים או חלק
מהם יסופקו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן ,על הקבלן לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות
ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם .לחלופין ,לקבלן נתונה הרשות לכלול את
קבלני המשנה במסגרת ביטוחי הקבלן  .מובהר בזאת ,כי על הקבלן מוטלת האחריות כלפי המזמין
ביחס לשירותים במלואם ,לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה.
 .12בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות יודיע הקבלן על כך בכתב למבטח ולמזמין .הקבלן מתחייב
לנהל כל משא ומתן עם המבטח בשיתוף פעולה עם המזמין בכל הדרוש למימוש הזכויות על פי
הפוליסה ,וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לנהל המשא ומתן בעצמה.
 .13הקבלן יגיש את כל ההצהרות ויבצע את כל התשלומים באופן שכל החומרים והמבנים (שעל
הקבלן לשלם מס רכוש בגינם) על-פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים ,יהיו מבוטחים מפני נזקי מלחמה על
פי החוק הנ"ל באופן מרבי .הקבלן מסב בזה לחברה כל זכות שיש ו/או שתהיה לו עפ"י החוק הנ"ל
ומיפה את כוחו באופן בלתי חוזר לגבות כל סכום שיגיע לו עפ"י החוק הנ"ל.
 .14הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מאחריות הקבלן כאמור בחוזה זה והקבלן מתחייב לבטח את
עצמו ואת עובדיו בכל הביטוחים המתחייבים על-פי הדין.
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אישור קיום ביטוחים  -ביטוח עבודות קבלניות  /בהקמה

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה
וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי
באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

המבוטח

מבקש האישור*

מען הנכס המבוטח /
כתובת ביצוע
העבודות*

המרכז הזואולוגי ר"ג ,ע"ש שם
ישראל פלד בע"מ
ת.ז/.ח.פ.
ת.ז/.ח.פ.
51-084516-7
שדרת הצבי  1ברמת-גן 52100 ,מען
כיסויים
פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות אחריות או
סכומי ביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
פוליסה

מעמד מבקש האישור*

☐קבלן הביצוע
☐קבלני משנה
☐שוכר
☒אחר :מזמין העבודה
תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות /
סכום ביטוח  /שווי
העבודה
סכום

כל הסיכונים עבודות
קבלניות

הרחבות לדוגמה (ניתן
בהתאם לפרקי הפוליסה):

לפרט

כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

מטבע

/308/309/313/314/316
318/327

"ביט"
מהדורה
(2016או
נוסח
פוליסות
המקביל לו
במועד
עריכת
הביטוחים)

גניבה ופריצה
רכוש עליו עובדים
רכוש סמוך
רכוש בהעברה
פינוי הריסות

צד ג'

5,000,000

₪

302/304/307/309/312/
//322//315
328/329/

אחריות מעבידים

20,000,000

₪

319//304/328///309/

₪

/302/304/312/315/318
327/328

ציוד מכני הנדסי

"ביט"
מהדורה
(2016או
נוסח
פוליסות
המקביל לו
במועד
עריכת
הביטוחים)

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:
 -060קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות)

ביטול/שינוי הפוליסה*
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

אישור קיום ביטוחים
אישור קיום ביטוחים
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אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה
וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי
באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור*
המרכז הזואולוגי ר"ג ,ע"ש
ישראל פלד בע"מ
ת.ז/.ח.פ.
ת.ז/.ח.פ.
51-084516-7

המבוטח

אופי העסקה*
☐נדל"ן
☐שירותים
☐אספקת מוצרים
☒אחר :בנייה

☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☐מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☒אחר :מזמין העבודה

שדרת הצבי  1ברמת-גן ,מען
52100

כיסויים
סוג הביטוח
חלוקה לפי גבולות אחריות
או סכומי ביטוח

רכוש

חבות המוצר

מספר
הפוליס
ה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה
"ביט"
מהדורה 2016
נוסח
(או
פוליסות
המקביל לו
במועד עריכת
הביטוחים)

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

"ביט"
מהדורה 2016
נוסח
(או
פוליסות
המקביל לו
במועד עריכת
הביטוחים)

מעמד מבקש האישור*

גבול האחריות /סכום
ביטוח
סכום

4,000,000
לתובע,
לאירוע
ובמצטבר
פי
על
הפוליסה.

מטבע

כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

₪

//309/313/314/
316329/328

₪

/304/307/309/328/332

פירוט השירותים
 -060קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות)

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

ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

