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רשימת המסמכים למכרז/חוזה זה:
מסמך
מסמך א'

מסמך שאיו מצורף

מסמך מצורף
הצעת הקבלן
ותאים וספים

תאי החוזה לביצוע מבה על ידי קבלן  -מדף
) 3210החוזה הסטדרטי של מדית ישראל-
וסח תשס"ה .(2005
כל פרקי המפרט הכללי הבימשרדי לעבודות
בין ואופי המדידה ותכולת המחירים
המצורפים למפרטים הכלליים ,במהדורתם
העדכית ביותר.

מסמך ב'
מסמך ג'

מסמך ג'1-
מסמך ד'
מסמך ה'

תאים כלליים מיוחדים
רשימת עבודות במסגרת
פאושלית
תכיות ופרטים

הערות:
א.

המפרטים הכלליים המצויים לעיל ,שלא צורפו למכרז  /חוזה זה ואים ברשותו של
הקבלן ,יתים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הבטחון ,או להורדה ברשת באופן חופשי
בכתובת:
http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx

ב.

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה ,בין שהם מצורפים ובין שאים
מצורפים.

________________________
הקבלן
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מסמך ג' - 1-תאים כלליים מיוחדים
)המהווה חלק בלתי פרד ממכרז/חוזה זה(

________________________
הקבלן
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פרק  - 00מוקדמות
 00.01תאור העבודה
מכרז/חוזה זה מתייחס לשיפוץ )חלקי( בבין  5בקמפוס מכללת אחווה כמפורט במסמכי
המכרז השוים.
-

מודגש בזאת שהעבודה מבוצעת במבה קיים ופעיל שימשיך בפעילותו השוטפת
לאורך כל תקופת הביצוע ובחיבור ובסמוך למבים קיימים אשר משכת בהם
הפעילות השגרתית והשוטפת ,על הקבלן לתאם מראש עם המפקח כל עבודה
לפי ביצועה ולקבל את החיותיו באשר לצורת העבודה ומועדיה על מת שלא
לגרום להפרעות בפעילותם הרגילה של המשתמשים במבה.

-

מודגש בוסף שהעבודה תבוצע במספר שלבים על פי הגדרת המפקח .בכל שלב
הקבלן יידרש להתארגות המתאימה לאותו השלב שכוללת יצירת חיץ בין שלב
זה לקיים ,יתוק והפרדות של ביוי ומערכות ,וביצוע העבודה ברצף להשלמת
אותו השלב .לא תהיה לקבלן תביעה כלשהיא בגין עבודתו בשלבים ויהיה עליו
לקחת ה"ל בחשבון בתקורותיו ובלוח הזמים שיכין.

-

באופן מיוחד יקפיד הקבלן על תיאום מועדי הפסקה ו/או יתוק המבה
ממערכות ההזה השוות כגון :מים ,חשמל ,ביוב ,תקשורת וכו' .כל היתוקים
יבוצעו בתאום עם כל הגורמים .יתוק המערכות ה"ל יבוצע רק לאותו איזור של
השיפוץ כך שהמערכות לשאר חלקי המבה ימשיכו לתפקד.

-

כן דרש הקבלן להקפיד הקפדה יתרה על קיטת כל אמצעי הבטיחות הדרשים
על מת למוע זקי פש ורכוש למבים הקיימים ,תכולתם והמשתמשים בהם.
הקבלן ישא באחריות מלאה לכל פגיעה כזו.

-

הקבלן יבצע על חשבוו מחיצות גבס או מחיצות פח איסכורית זמיות ודלתות
עם עילה להפרדה בין איזורי העבודה לשאר חלקי המבה לפי הוראות המפקח
לרבות העתקת המחיצות והדלתות בכל פעם שיידרש .במידת הצורך המחיצה
תכלול הפרדה אקוסטית ,הגה באמצעות יריעות יילון ,גבס ירוק וכו'.

-

עבודות רועשות ו/או כל עבודה אחרת שעל פי שיקול הפיקוח יידרש לבצען
בשעות חריגות יבוצעו בשעות בהן לא תגרם הפרעה ללימודים ו/או התהלות
המכללה . .ביצוע עבודות כאמור יתואמו מול המכללה והמפקח ובאישורו.

-

על הקבלן לקחת בחשבון עבודות בשעות לא שגרתיות לרבות עבודות בשעות
לילה .לא תשולם לקבלן שום תוספת מחיר עבור עבודה בשעות לא שגרתיות.

 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 התאים המיוחדים המתייחסים לעבודה זו ,השוים או
המוגדים או המשלימים את האמור בפרק  00של מסמך ג'.
 00.03תקופת ביצוע
מועד התחלת העבודה קבע ליום  ,25.8.2019ומועד הסיום הסופי והחזרת המבה
לפעילות המכללה )כמפורט במסמכי המכרז( ,לא יאוחר מיום .19.8.2019
הקבלן יסיים את העבודה בתריך הקוב ,אלא אם כן יסוכם אחרת ,עפ"י אישור בכב של
המכללה.
 00.04אחריות
א.

הקבלן מצהיר בזאת שביקר באתר המיועד לביצוע הפרויקט ,בדק את תאי
המקום לרבות את הצורה והמידות של המבה המוצע ,דרכי הגישה וכו' ,קרא
ולמד את מסמכי המכרז/חוזה הזה ,לרבות התכיות הלוות ושאין לו ולא תהיה
לו כל תביעה שהיא בגין קשיי עבודה הובעים מתאי המקום ומהאילוצים
שהוזכרו לעיל.

ב.

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה ,כי הוא מומחה ובעל יסיון
בביצוע עבודות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדי את התכיות ,המפרטים,
________________________
הקבלן
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סוגי חומרים וכל יתר הדרישות למייהם של עבודה זו וכי הוא בקיא בהם
ובתאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה.
לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקיה ולשלמותם של המתקים
המבוצעים על ידו ועליו להפות את תשומת לבו של המפקח בכל פרט בתכיות,
טעות בתכון ,אי התאמה במידות וכו' ,אשר עלולים לגרום לדעתו לכך
שהמתקים לא יפעלו כראוי ,זאת בפרק הזמן שהוקצב לו ,דהייו  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 ראות
מראש ,משבירת ציורות או מתקים אחרים קיימים ,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 חשבוו ,ובאופן מיידי ,לפי
דרישת המפקח ,כל זק שגרם בגלל שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח,
שימוש בחומר בלתי מתאים או בטיב גרוע ,ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה,
לתכיות ולמפרט ,או כל תקלה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה,
בתאי שהמזמין יודיע על הזק במהלך הביצוע או תוך תקופת האחריות והבדק.
דעתו של המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו של הקבלן .על הקבלן לבצע
תיקוים 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 שגרמו לו או
לכות מסכום כלשהו אשר הוא חייב לקבלן ,או להפעיל את הערבות המתאימה
שיתה לו ע"י הקבלן.

ה.

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

 00.05אתר ההתארגות וארגון האתר
א.

תחום העבודה וההתארגות יוגדרו לקבלן לפי תחילת העבודה.

ב.

תחומי העבודה ודרכי הכיסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתאם לתוים הקיימים
ובהתאם להוראות המפקח.

ג.

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

 00.06גידור
א.

הקבלן יציג למכללה ולמפקח את תוואי הגידור אותו הוא מבקש לגדר כתחום
העבודה תו  3ימים מיום שקיבל הודעה על קבלת העבודה לביצוע .תוכית הגידור
וההתארגות תקבע סופית בהתאם לאישור המפקח וציג המכללה.
בתאריך  ,25.8.2019יגדר הקבלן את שטח העבודה באמצעות גדרות ,מחיצות
ושערים סביב העבודות להגה על בי אדם ולהגת הרכוש ,כולל שלטי אזהרה
"כאן בוים" ,הכל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקות משרד העבודה .תוואי
הגדר יכלול את כל שטח הפיתוח ,בהתאם להחיות המפקח.

ב.

הגדר תהיה אטומה ,ובטיחותית בתאום ואישור עם ציג המכללה .הגדר תעה
לדרישות הבטיחות המחמירות ביותר ולהחיות קב"ט המכללה .

ג.

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

ד.

במקומות הדרושים יותקו שערים להכסת כלי רכב ,ציוד וחומרי ביה והולכי
רגל ,אשר יוחזקו במצב עול במהלך כל העבודה .השערים יהיו מפלדה צבועה.
________________________
הקבלן
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ה.

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

 00.07שלט
א.

הקבלן יכין יתקין ,על חשבוו ,שלט פח בגודל  3X2מטר לפחות ,בסמוך לאתר
העבודה .השלט יכיל את שם העבודה ,שמות המתכים ,שם הקבלן ופרטים
וספים .תוכן השלט ,צורתו ,גודל האותיות ,צורת ומיקום ההתקה ,וכל עיין
אחר הקשור בשלט  -יקבעו בלעדית ע"י המפקח.

ב.

התקת השלט אחזקתו ופירוקו בסיום העבודה באחריות הקבלן ועל חשבוו .לא
תשולם לקבלן כל תוספת בגין הצבת השלט החזקתו ופירוקו בסיום העבודה.

ג.

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

 00.08שמירה
הקבלן ידאג לשמירה על הציוד ,החומרים והמבים .אם יקרה קלקול ,אבידה או גיבה
למבים ,לחומרים ,לציוד ,לכלים ולמכשירים שהוחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח
המבה ,ישא הקבלן בכל ההפסד ולא תחול כל אחריות על המזמין.
 00.09באחריות הקבלן לשמור על שטח העבודה וסביבתו ולמוע מזרים כל גישה ומעבר
ולהבטיח את שטח העבודה מפגיעה בזרים.
 00.10משרד לקבלן
)מבוטל(
 00.11מים וחשמל
הקבלן ישלם על חשבוו ,את כל ההוצאות עבור השימוש השוטף במים ו/או חשמל וכן
יבצע על חשבוו התקת ההתחברויות למקור המים ו/או חשמל בתחילת העבודה והסרתן
בתום ביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו ,בכפוף לאמור במפרט הכללי.
במקרה ואין באתר אפשרות להתחברות למקור מים ו/או חשמל יספק הקבלן על חשבוו
הבאת מים לאתר באמצעות מיכלי מים וכן גרטור לייצור חשמל בהספק המתאים כולל
תחזוקה שוטפת ,עלות האחזקה ,אספקת דלק לתפעול הגרטור וכל הדרש לתפעול
מושלם של הגרטור באתר.
מועדי יתוק 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 זק שייגרם לקבלן בגין הפסקת מים או חשמל מכל סיבה שהיא.
 00.12תועה בשטח המזמין
תיבי התועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממו ייקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין.
כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו יועו אך ורק בתיבים אלו .חוקי והלי התועה
בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית לכל הוראות
המזמין בעיין זה .הקבלן מתחייב לשמור על שלמות תיבי התועה שקבעו לו ויתקן ,על
חשבוו ,כל זק שיגרם להם בגין שימוש הקבלן כגון זק מרכב זחלי ,גרירה ,שפיכת בטון,
פיזור חומר וכיו"ב.
 00.13דרכי גישה ארעיות
במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות  -הן תבוצעה על ידי הקבלן ועל חשבוו ותוסרה 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 עוות השה לפי החיות המפקח .דרכי הגישה
הארעיות אין רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא
תמורה.
 00.14שירותים מהמזמין ולית פועלים באתר

________________________
הקבלן
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מודגש בזאת שלא תיתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין כגון :אוכל,
מקלחות ושירותים סיטריים ,טלפון וכיו"ב .מודגש בזאת כי לית פועלים באתר אסורה
בהחלט.
 00.15שמירה על איכות הסביבה
הקבלן יקוט ,על חשבוו ,בכל האמצעים שקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או ייקבעו
ע"י המפקח ,כדי למוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש ,כמוגדר בתקות הרלווטיות
ובמפרט הכללי ,לשביעות רצון המפקח.
 00.16עבודה בשעות היום בימי חול
בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם ,הקבלן מתחייב להתארגן לביצוע עבודות בכל שעות
היממה ,וזאת תוך תיאום מוקדם ציג המזמין ועליו לקבל את אישורו המוקדם .כמו כן,
ידאג הקבלן לקבלת אישורים מתאימים מטעם כל הרשויות רלווטיות.
 00.17תיאום עם המפקח
כל העבודות תבוצעה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום ,אין להתחיל
בביצוע עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח.
 00.18כוח אדם
א.

הקבלן מתחייב לספק ,על חשבוו ,את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות,
את ההשגחה והפיקוח עליהם ,אמצעי תחבורה ,יהול האתר וכל דבר אחר הכרוך
בעבודתם כשהם תוים לפיקוחו ,מרותו והשגחתו במישרין או באמצעות באי
כוחו המוסמכים .הקבלן יקוט בכל הצעדים האפשריים כולל העסקתם של
פועלים זרים מחו"ל ובלבד שלא יגרם שום פיגור בקצב התקדמות העבודה
בהתאם ללוח הזמים של הפרוייקט ושלבי הבייים של לוח הזמים.

ב.

שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של הפועלים השוים ו/או קבלי משה וספקים
אחרים ,לא תתקבל כעילה לעיכובים ולפיגור בקצב העבודה ו/או כוח עליון וכד'.

ג.

על הקבלן יהיה להגיש ציג המכללה את פרטי עובדיו ופועליו לאישור  48שעות
לפי תחילת עבודתם באתר .האישור לעובד מסוים היו זמי ועלול להתבטל
במהלך העבודה .הכיסה והיציאה של מכויות הקבלן ,לצורך אספקת ציוד
וחומרי ביה תהיה באופן שיסוכם מראש עם ציג המכללה והקב"ט.

 00.19מהדס ביצוע ומהל עבודה באתר
א.

לצורכי תיאום ,יהול ופיקוח על ביצוע העבודה ,יעסיק הקבלן ,באתר ,באופן
קבוע ובמשך כל תקופת הביצוע:
.1

מהל עבודה ראשי בעל יסיון מוכח של  10שים לפחות בישראל בביצוע
עבודות דומות.

.2

לעבודות חשמל ומיזוג אויר קבלן בעל רישום סיווג מתאים ברשם.

ב.

המפקח רשאי לבקש החלפת מי מהם מאשי הצוות ה"ל באם ימצא כי אים
מתהגים כראוי או אים מתאימים לתפקידם .במקרה ותידרש החלפה ,תתבצע
ההחלפה תוך  2ימים מיום הודעת מהל הפרוייקט.

ג.

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

ד.

מודגש בזאת מהל העבודה לא יועסק בפרויקטים אחרים במקביל עד מועד סיום
ומסירה סופית למזמין.

ה.

שמות אשי הצוות ופרטי סיום ,יועברו לאישור המפקח לפי תחילת הבצוע ורק
לאחר אישורו של ה"ל יוכלו להימות על צוות הקבלן .פסיקת המפקח בעין זה
היא בלעדית וללא זכות ערעור מצד הקבלן.

________________________
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ו.

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

ז.

מיוי צוות הקבלן המפורט לעיל יבוצע קודם תחילת העבודה )לפי .(25.8.2019

 00.20קבלי משה וספקים
א.

העסקת קבלי משה ע"י הקבלן הראשי תבוצע רק עפ"י אישור מראש ע"י
המפקח .גם אם יאשר המפקח העסקת קבלי משה ,גם אז יישאר הקבלן הראשי
אחראי בלעדי עבור טיב הביצוע של עבודות קבלי המשה והתיאום בייהם.

ב.

המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משה ,ספק או כל פועל
של קבלן משה אשר לפי ראות עייו איו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו
באחר .ההחלפה ה"ל תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן תוך  2ימים ולא
תשמש עילה להארכת זמן ביצוע.

ג.

הקבלן יגיש את רשימת הספקים וקבלי המשה תוך  3ימים ממועד הודעת
המזמין על בחירתו לביצוע העבודה.

ד.

מודגש כי לא יתן יהיה להתחיל בעבודות קבלי המשה 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 דקדקי את הליך אישור קבלי המשה ,כמפורט לעיל.

 00.21תיאום ושירותים לגורמים אחרים
הקבלן ייתן ,ללא תמורה וספת ,שירותים לגורמים אחרים כגון :חברת בזק ,חברת
החשמל ,קבלים מטעם המזמין לעבודות במבה אשר אין 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 איפורמציה על המבה ועל מערכות קיימות במבה וסביבתו.
ב.
מתן אפשרות כיסה לאתר ,גישה למקום המבה וזכות שימוש בדרכים ארעיות,
ג.
צירי הליכה וכו'.
הכוות מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים.
ד.
אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושיוע.
ה.
הגה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים ,כך שלא ייפגעו ע"י פועלי
ו.
הקבלן.
יקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה.
ז.
 00.22קשר עם קבלים אחרים
א.

כללי
במסגרת העבודות לביצוע המבה ,כללות עבודות וספות אשר אין כללות
במסגרת /חוזה זה ע"פ קביעת המזמין .עבודות אלה יוצאו למכרזים פרדים
ויבוצעו על ידי קבלים אחרים ,שיקראו "הקבלים האחרים" ,וזאת בכפוף
לאמור בתאים כלליים לעבודות.

ב.

המזמין יבצע התקשרות ישירה עם הקבלן האחר בהתאם לסעיף 00.06.03.02
במפרט הכללי ועל הקבלן יהיה לבצע עבודות תיאום הדרשות לביצוע מקביל של
העבודות בהתאם לסעיף  00.06במפרט הכללי לרבות השתלבות בלוח הזמים
הכללי של הקבלן הראשי.

ג.

בוסף לאמור בסעיף ב' ,תיכלל החובה של סגירת מעברים שיעשו על ידי
הקבלים האחרים ,דרך מחיצות וקירות )בטון ,בויות ו/או גבס( ,וזאת בכל
שלבי העבודה ,לפי או אחרי עבודות טיח .השרוולים ומסגרות העץ למעבר
התעלות ,יסומו במשותף ,יסופקו ויותקו על ידי הקבלן הראשי ועל חשבוו.
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ד.

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

 00.23בקורת העבודה
א.

הקבלן יעמיד ,על חשבוו ,לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים
החוצים בשביל בחית העבודות .למפקח תהיה תמיד הרשות להיכס למבה ,או
למקום העבודה של הקבלן ,או למקומות עבודה אחרים ,בהם עשית עבודה עבור
הפרוייקט.

ב.

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון ,שיוי והריסה של עבודה ,אשר לא בוצעה
בהתאם לתכיות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך
התקופה שתקבע על ידו ,על חשבוו.

ג.

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה ,הראים לו כבלתי מתאימים
לעבודה במבה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחיה של כל חומר  -וסף
לבדיקות הקבועות בתקים הישראליים .הקבלן לא ישתמש בחומר שמסר
לבדיקה בלי אישור המפקח.

ד.

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה ,או חלק ממה ,או עבודה
במקצוע מסוים ,אם לפי דעתו אין העבודה עשית בהתאם לתכיות ,המפרט
הטכי או הוראות המהדס .ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או
לשיוי 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 לפי שהוא עומד לכסות איזו עבודה
שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפי כיסוייה את אופן הבצוע הכון של
העבודה הדוה .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 איה גורעת מאחריותו המלאה של
הקבלן לביצוע העבודה לפי כל תאי ההסכם.

 00.24יומן עבודה
יומן עבודה יוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן ,ובו ירשום כל יום:
מספר הפועלים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכוות וציוד
א.
לסוגיהם.
כל החומרים והסחורות שתקבלו.
ב.
רשימה מפורטת של העבודות שעשו בציון מקומן בביין.
ג.
מזג האוויר.
ד.
במדור מיוחד ובאופן בולט :הערות ,בקשות ותביעות הקבלן המיועדות למזמין
ה.
או למפקח אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד.
במדור מיוחד ובאופן בולט :הוראות ודרישות המפקח אם הוא בחר בדרך זו
ו.
במקום שליחת מכתב מיוחד.
פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח .חשבוות בעד עבודות
ז.
יומיות ייעשו רק לפי הרשום ביומן.
יומן העבודה ייחתם כל יום ע"י הקבלן או מהל העבודה מטעמו וע"י המפקח מטעם
המזמין.
יומן העבודה יוהל ב 3 -העתקים :הדף המקורי ,העתק עבור המפקח והעתק עבור הקבלן.
העתק המפקח יימסר ע"י הקבלן למפקח למחרתו אם מדור ה' או ו' הזכרים לעיל
מכילים רשום ,ואם לא  -בסוף כל השבוע.
היומן יועמד לרשות המזמין או בא כוחו בכל זמן הגיוי .בגמר העבודה יימסר היומן
הכרוך למזמין לשמירה ,ויעמוד לשם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוי במשך שה מגמר
העבודה.
רישומי הקבלן ביומן העבודה אים מחייבים את המזמין .היעדר הסתייגות בכתב של
הקבלן ביומן העבודה לגבי רישומי המפקח באותו שבוע מהוה אישור לכוותם של
הפרטים הרשומים בו.
 00.25התוויה ,סימון וערעור על גבהים קיימים
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הקבלן

10
קודות הקבע המשמשות מוצא למדידות תימסרה לקבלן ע"י המפקח במקום המבה.
כל המדידות ,התוויות והסימון יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבוו ובמידה שעשו כבר ע"י
גורמים אחרים ,יושלמו ו/או יבדקו ויתוחזקו ע"י הקבלן.
כמו כן יהיה על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים המסומים בתכיות .כל ערעור על
גבהים קיימים המסומים ,יוגש למפקח לא יאוחר מ 10-ימים מיום קבלת צו התחלת
עבודה .טעות שיובאו לאחר מכן ,לא יילקחו בחשבון .על הקבלן להתקין קודות קבע
וספות לפי הצורך או להתקין מחדש קודות אשר עקרו ממקומן מסיבה כלשהי.
למטרות אלו יעסיק הקבלן ,על חשבוו ,מודד מוסמך ,ויספק ,על חשבוו ,את כל
המכשירים והאביזרים הדרושים לשם כך ,וזאת תוך כל תקופת העבודה עד למועד סיומה
ומסירתה.
על הקבלן יהיה להרוס ולבות מחדש ,על חשבוו ,כל עבודה שתבוצע לפי סימון בלתי
כון.
 00.26הגה בפי זקי אקלים ומי תהום
במהלך כל זמן ביצוע העבודות השוות יקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגת
המבה/העבודה ,הציוד הכלים והחומרים בפי השפעות אקלימיות לרבות גשמים ,רוח,
אבק ,שמש וכו'.
הקבלן יקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למוע הצטברות מי גשמים ו/או מי תהום
בשטח העבודה וירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של
המפקח .אמצעי ההגה יכללו כיסוי ,אטימה ,אספקת משאבות מים והפעלתן ,הערמת
סוללות ,חפירת תעלות ליקוז המים ,אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע
המבה/העבודה וסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על ידי
המפקח .כל אמצעי ההגה ה"ל ייקטו על ידי הקבלן ,על חשבוו הוא ,והכל באופן
ובהיקף שיהיו לשביעות רצוו המלאה של המפקח.
כל זק שייגרם לעבודות גם אם קט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י
המפקח ,יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבוו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצוו
המלאה.
להסרת ספק מודגש בזה כי עיכובים בעבודה הגרמים עקב תאי מזג אויר ,לרבות
גשמים ,לא ייחשבו ככוח עליון.

 00.27אחריות למבים ומתקים קיימים
הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבים ומתקים קיימים ,עיליים ותת קרקעיים ,באתר
העבודה ובדרכי הגישה אליו ויתקן ,על חשבוו ,כל זק שייגרם להם כתוצאה מביצוע
העבודה .עם גילוי מתקן תת קרקעי על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל את הוראותיו
על אופן הטיפול בו.
הקבלן יקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למוע זק או פגיעה באשים ,במבים,
במתקים ובתכולתם וישא באחריות מלאה לכל זק או פגיעה כאמור.
 00.28חפירה תת-קרקעית
לפי ביצוע חפירה בידיים או בכלי מכי ,יש לוודא כי אין כבלים או ציורות בתוואי
החפירה כגון :כבלי חשמל ,תקשורת ,קווי ביוב ,מים וכיו"ב.
לפי 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 במתקים ה"ל בין אם קיבל ובין אם
לא קיבל אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר.
ייקטו צעדים חמורים גד קבלים אשר יגרמו לזק מבלי להודיע עליו .הקבלן מצהיר
בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לזק שייגרם לאותם מבים ומתקים
קיימים ומתחייב לתקם ,על חשבוו ,לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות
הישירות והעקיפות שגרמו כתוצאה מהזק ה"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 עייו .הביצוע בשלבים ולפי
עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש כעילה להארכת תקופת הביצוע.
 00.30לוח זמים
א.

הקבלן יגיש למפקח לוח זמים מפורט תוך  3ימים לאחר ההודעה על בחירתו
לביצוע העבודה.
________________________
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ב.

הלוח יהיה ממוחשב ,ערוך בצורת לוח גט ,ויכלול את כל הפעילויות הדרשות.
לוח הזמים יתוקן ויעודכן מידי חודש וישקף את הסטיות והשיויים העתידים
להיווצר מסיבה כלשהי ,עדכון יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר בייהן.
בשום אופן לא יגרמו עדכוים אלה למועד חדש לסיום העבודה.

ג.

איחור לגבי לוח הזמים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב
התקדמות העבודות איו מבטיח את השלמת המבה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה
לאחוז מיד בכל האמצעים להבטחת זירוז העבודה כפי שיורה המפקח.

ד.

עבור לוח הזמים לא ישולם לקבלן בפרד.

 00.31תגבור קצב העבודה
יחליט המפקח כי התפוקה איה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמים ,הוא יוכל ע"י הוראה
בכתב להורות לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודה ע"י:
הבאת ציוד וסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח.
הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השוים.
עבודה בלילות וימי מוחה ,כפוף לסעיף  00.16לעיל ,ולעשות כל דבר שהתאים
יחייבו כדי למוע חריגה הזמים המוקצבים.
רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח
הזמים ,לרבות האמור לעיל ,הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין :תגבור
הציוד ,תגבור כוח אדם ,עבודת שעות וספות בלילות ובימי מוחה וכיו"ב.
במקרה של צורך בעבודה של שעות וספות ,שעות לילה ובימי מוחה ,יהיה על הקבלן
לפעול כאמור בסעיף  00.16לעיל.
 00.32מוצר "שווה ערך"
המוח "שווה ערך" )ש"ע( ,אם זכר במסמכי מכרז/חוזה זה פירושו שרשאי הקבלן להציע
כאלטרטיבה מוצר שווה ערך ,מבחית טיבו וראותו ,של חברה אחרת .מוצר שווה ערך
וכן כל שיוי 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 וסימי זיהוי מסחריים של חומר ציוד,
מוצר וכו' עשה הדבר לצורך תיאור הטיב ,התכוות והראות הדרשת מאותו מוצר .יש
לראות את שם המוצר כאילו כתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה
ערך כמשמעו בסעיף זה.
 00.33תאום בדיקות ופיקוח חיצויות
הקבלן יהיה אחראי להזמה ותאום של בדיקות ופיקוח על ידי גורמים חיצויים )יועצים,
מכון התקים וכדומה( על פי פרוגרמת בדיקות כללית שתמסר לו על ידי המפקח וכן
בדיקות ספציפיות שיורה המפקח מעת לעת או על פי המפרטים הטכיים .כמו כן רשאי
יהיה המפקח להזמין בדיקות באופן עצמאי ככל שימצא לכון.
תוצאות הבדיקות יועברו מיד לידיעת המפקח באמצעות משלוח עותק מכל בדיקה,
ישירות על ידי המעבדה אל המפקח.
הקבלן יגיש לבדיקה ואישור המפקח את הסכם הבדיקות עם המעבדה תוך  14יום
מקבלת צו התחלת העבודה.
עבור כל הבדיקות שידרשו לא ישולם לקבלן בפרד 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 הרלווטיות.

ד.

תוך  45יום מתחילת הביצוע ,יכין הקבלן ,על חשבוו ,תערוכה שתוצג במבה
הפיקוח של כל החומרים והמוצרים )פרזולים ,אביזרים ,מוצרים וכו'( ,ללא יוצא
מהכלל לאישור וכל חומר שיסופק לאחר מכן ע"י הקבלן יתאים לדוגמאות
המאושרות.
________________________
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 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 והמתכים.
החומרים והמוצרים אשר יספק הקבלן יהיו לאחר שיתאימו מכל הבחיות
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 פים את
הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית לטיבם או לטיב העבודות המבוצעות תוך
שימוש בהם.

 00.36חומרים וציוד
א.

החומרים ,המכוות ,המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע
העבודה ,יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבה ואיכותה.

ב.

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 מכיות .עיין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות
המחייבות רציפות של ביצוע.

ג.

כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת מתקים בהתאם למפרט ולרשימת
הכמויות ,טעוים אישור היועץ והמפקח לפי הזמתם אצל אחרים ,או לפי
מסירתם לביצוע בבתי המלאכה של הקבלן ,גם אם הם תואמים מפורשות את
הדרש.
לפי מתן האישור ,רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן ,או מספק הציוד-
תכיות ,הסברים ותיאורים טכיים.

ד.

היועץ והמפקח יאשרו הזמת ציוד ואביזרים רק אצל יצרים או ספקים אשר
יכולים להוכיח שהם בעלי ידע ויסיון בייצור ציוד ואביזרים מגודל זה ומגודל
דומה הדרוש במתקן ה"ל.
כמו-כן עליהם להוכיח כי ציוד דומה שיוצר על-ידיהם מצא בפעולה לשביעות
רצון המשתמשים בו במשך  5שים לפחות .לגבי ציוד הדורש שרות תקופתי,
המזמין ייתן עדיפות ליצרים בעלי שם מוכר הותים שרות יעיל ומהיר .להזמת
ציוד ואביזרים תוצרת חו"ל תיתן עדיפות ליצרים או לספקים שלגביהם
קיימים בארץ סוכות המחזיקים מלאי של חלקי חילוף ולציוד הדורש שרות,
לכאלה המחזקים בארץ ארגון שרות יעיל .לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או
יצרן שלא תן שירות טוב בעבר ללקוחותיו .האישור להזמת ציוד ייתן ע"י
היועץ והמפקח על-גבי העתק הזמת הציוד שאליה יצורפו כל המסמכים
הטכיים לקביעת סוג הציוד ,טיב הציוד ותאי האחריות.

ה.

התאים הטכיים להזמת הציוד יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור
למפקח  3סטים של הוראות הרכבה ,החזקה והחזקה מועת ,על כל התכיות
והפרוספקטים של הציוד ואביזרי העזר וכן רשימת חלקי חילוף מומלצים
להחזיק במלאי .את כל הדוקומטציה ה"ל של הציוד ימסור הקבלן למפקח לפי
הרכבת הציוד במקום ,והדבר יירשם ביומן .אין באישור המפקח/יועץ לציוד כל
שהוא משום הסרת אחריותו של הקבלן לטיב הציוד ופעולתו התקיה
והמושלמת ,ובמידה ויתברר במשך תקופת האחריות כי הציוד פגום ואיו 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 הזמים שקבע ,או
שאים במצב מכי תקין ,יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבוו,
ויוחלפו בציוד וחומרים אחרים המתאימים לדרישות.
________________________
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ז.

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

 00.37מערכת בקרת איכות
הקבלן יקיים מערכת בקרת איכות בהתאם לסעיף  00.08במפרט הכללי ,ללא כל תשלום
 00.38שימוש במחשב לחישוב כמויות ולחשבוות
הקבלן מתחייב להכין את הכמויות והחשבוות בעזרת מחשב .ההכה לעיבוד תיעשה
בתיאום עם המפקח ותוי הקלט יימסרו להרצה לאחר שיאושרו ע"י המפקח .הקבלן
יגיש למפקח דו"ח מלא שיכלול את כל תוי הקלט וההגהות במועדים שיידרשו ע"י
המפקח .כל ההוצאות הכרוכות בהכת הכמויות במחשב יחולו על הקבלן.
 00.39תכיות
א.

התכיות המצורפות למכרז/חוזה זה הין תכיות "למכרז בלבד" שאין
מושלמות לפרטיהן אך ותות יחד עם יתר מסמכי ההסכם ,מידע מספיק להצגת
פרטי העבודה הכללים ברשימת העבודות במסגרת המחיר הפאושל .התוכיות
משמשות בין השאר לקביעת סכום ההצעה ולהכת לוח זמים לבצוע .הקבלן
המציע מאשר ,בעצם הגשת הצעתו ,שהמידע ה"ל אמם מספיק ולא יבוא בשום
תביעה לשיוי הצעתו הכספית או להארכת זמן בגין התכיות הלא מושלמות.

ב.

עם מתן ההודעה על בחירת הקבלן הזוכה בביצוע העבודה ,תתקיים פגישת תאום
עם צוות התכון הפיקוח ציגי המכללה והקבלן .בפגישה זו יובהרו כל הפרטים
והשאלות אשר דרשים לביצוע העבודה .ככל ויידרשו הבהרות והשלמות מצד
המתכים תושלם העבודה במקביל לביצוע העבודה ע"י הקבלן.

ג.

הקבלן מצהיר שקיבל את כל התכיות והאיפורמציה הדרושים לו לבצוע
העבודות ,שהבין את כל התכיות ,המפרטים והתיאורים ,ושביכולתו לבצע
לפיהם מתקן מושלם ופועל כהלכה לשביעות רצון המהדס.

ה.

על הקבלן לבצע לפי המידות בתכיות ,לבדוק את כל המידות שבתכיות בטרם
יתחיל בעבודתו ולהודיע למהדס על אי-התאמות שבין המידות שבתכיות 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 ותיבה מחדש ע"י הקבלן ,בצורה כוה ועל חשבוו.

ו.

ה"תכיות" משמען כל התכיות המצורפות למסמכי המכרז והתוכיות
המשלימות אשר יימסרו לו מעת לעת במהלך ביצוע העבודה.
תכית שיויים שתימסר לקבלן ,תבטל כל תכית קודמת באותו ושא .הקבלן
אחראי לוודא לפי הבצוע ,שבידיו התכית העדכית.

ז.

הקבלן מודע לכך שבהתאם למציאות שתתגלה בזמן הביצוע יתכו שיויים
בתכון בכל התחומים .בהתאם לכך יעודכן התכון .שיויים אפשריים אלו לא
יהוו עילה לשיוי מחירים ו/או להארכת משך הביצוע.

 00.40שיויים
א.

שיויים בתכון המקורי ועבודות וספות
אם ירצה המזמין לבצע שיויים כלשהם בתכון המקורי המשמש להצעת הקבלן
יחושבו השיויים באתאם למפורט להלן:
 .1עפ"י מחירון עבודות קטות ושיפוצים בהוצאת "דקל".
 .2לל בסיס  3הצעות מחיר מפורטות של קבלי משה או ספקים שיצורפו
ליתוח ,ובהתאם לאישור המפקח.
 .3תביעות שיגיש הקבלן בגין זק שייגרם לו כביכול עקב מחדל זה או אחר
של המזמין ,או עקב החלטות אלו או אחרות שיקבל המזמין מפעם לפעם,
ישולמו לקבלן ,במידה ויאושרו לו ע"י המפקח ,ללא תוספת של רווח קבלי
כלשהו.

 00.42מבוטל.
________________________
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 00.43מחירי יסוד
תשומת לב הקבלן מופית להגדרת המוח "מחיר יסוד" במסמכי ההצעה:
להדגשה ולהבהרה יצוין ,שמחיר יסוד של מוצר כלשהוא הוא מחירי ששולם בפועל עבור
אותו מוצר .הכווה איה למחיר המופיע במחירון החברה המספקת אלא למחיר ששולם
לאחר כל ההורדות ו/או החות למייהן ,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 ה"ל.
 00.44עדיפות בין המסמכים ופירושם
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות שבמסמכי המכרז
השוים 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
לפי שקיבל את החיות המפקח בידון.
בכל מקרה בו תקל הקבלן באי הבה או אי בהירות של הוראות המסמכים עליו לפות
אל המפקח ולקבל החיותיו .לכל מקרה שבו יפרש הקבלן בעצמו סתירות ו/או אי הבות
ו/או ישלים איפורמציה 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.
 00.45מבוטל
 00.46יקוי אתר העבודה
א.

הקבלן ישמור על אתר קי ,יבצע ויישא בהוצאות ליקוי אתר הביין בכל יום
ובגמר כל העבודות מכל פסולת ,אשפה ,אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור
למזמין את אתר הביין ואת סביבתו הסמוכה קיים ,לשביעות רצוו של המזמין.
תהיה הקפדה מיוחדת שהאתר יהיה באופן קבוע קי ומסודר.

ב.

כמו כן ,בגמר העבודה יקה הקבלן את כל הדלתות והחלוות ,יוריד כל כתמי
צבע ווזלים אחרים וכן סימים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה .עליו
להשאיר את כל העבודות מושלמות ואת הביין מוכן לשימוש מיידי .הרצפות
יישטפו במים וסבון.

ג.

הקבלן יסלק את כל המחסים והצריפים הארעיים בגמר העבודה.

ד.

הפסולת תסולק ע"י הקבלן למקום שיאושר ע"י הרשויות .הקבלן יהיה אחראי
להשגת האישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת ויישא בכל זק
או קס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר ע"י הרשויות כאמור
לעיל .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 קי ומסודר לשביעות רצון המפקח.

 00.47ביצוע בקשתות ,שיפועים וכדומה
א.

מחירי היחידה ,אותם יקוב הקבלן לעבודות שוא הסכם זה ,יהיו תקפים גם
לגבי כל העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי
צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסוים ,קשתות וכדומה  -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 כ"ל ,לא תשולם כל
תוספת כספית מעבר לקוב בכתב הכמויות ,אלא אם צוין הדבר במפורש כסעיף
פרד בכתב הכמויות .בעבודות שלגביהן לא תהיה מצוית התייחסות כלשהי
לושא דן )קרי  -צורות גיאומטריות מיוחדות ,שיפועים וכדומה( ,רואים את
מחירי היחידה ,אותם קב הקבלן בכתב הצעתו ,ככוללים גם את הצורך בביצוע
כדרש ,ואת ללא כל תוספת כספית לקבלן.

 00.48מבוטל

________________________
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 00.49מבוטל
 00.50העברת חומרים וציוד
על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד .במידה שתאי
המקום ידרשו זאת ,יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר ,ארוז כיאות ,בצורה
שתאפשר הכסת הציוד למקום המיועד .כל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברזט או פלסטיק
להגה בפי לכלוך כתוצאה מהעבודות.
הקבלן יהיה אחראי ליקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקה ועד קבלת המתקן
על-ידי המפקח .לא יועבר ציוד למקום ההתקה טרם שבדק במקום היצור .לא יועבר
ציוד למקום ההתקה אשר איו מכוסה וכל פתחיו סגורים ואטומים בפי חדירת אבק,
לכלוך וכדומה .לא יועבר ציוד מאושר למקום ההרכבה טרם שתקבל 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.
 00.51הגה על הציוד
במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממו כגד פגיעות
אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על-ידי הקבלן ועל-ידי
גורמים אחרים .במידה שיגרם זק כלשהו למרות אמצעי ההגה ,הזק יתוקן על-ידי
הקבלן ללא כל תשלום מצד המזמין .הציוד המוכס לחדרי המכוות יוגן על-ידי הקבלן
בעטיפת ברזט להגה בפי חדירת לכלוך לתוכו כתוצאה מביה ,טיח וכו' .פתחים
בצורות יאטמו למשך מהלך ההתקה.
 00.52גישה
על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה וחה אל כל חלקי הציוד המותקים על-
ידו ,כגון :מסים ,מועים ,שסתומים ,לוחות בקרה וכו'  -לשם טיפול ,אחזקה ותיקוים.
בכל מקרה אשר מבה הבין והגמר הפימי מועים גישה חופשית לחלקי הציוד יודיע
הקבלן על כך למפקח בטרם יתקין את הציוד .לא יעשה הקבלן שיויים מהותיים ללא
אישור מוקדם מהמפקח .מחובת הקבלן לאפשר ליועץ ולמפקח גישה חופשית באתר
ובבתי המלאכה לצורכי ביקורת ,בכל עת ולכל העבודות המבוצעות על-ידו.
 00.53הגה בפי חלודה
הקבלן יקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על-מת לוודא שכל חלקי המתקן
יהיו מוגים באופן יעיל בפי חלודה .לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין
מתכות שוות .כל המתלים וכל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות או לחות
יהיו מגולווים.
 00.54בדק ותיקוים
תקופת הבדק תחל מתאריך מתן תעודת השלמה לעבודה ע"י המזמין או בהיעדר תעודה
כזו-מתאריך קבלתו הסופית של המבה ע"י המזמין .כל פגם או קלקול שיופיעו בעבודות
בתוך תקופת הבדק הקובה לעבודה המתאימה ,יתוקן או יוחלף ע"י הקבלן מיד עם
קבלת הודעה על כך מהמזמין ולשביעות רצוו המלאה של המזמין.
 00.55רזרבות למזמין
הקבלן ימסור למזמין  5%מכל הריצופים והחיפויים ו/או מכל רכיב אחר שידרוש
המפקח .עבור ה"ל לא ישולם לקבלן בפרד ועליו לכלול את עלותם במחירי היחידה
השוים.
 00.56מבוטל
 00.57עבודה בגובה
מודגש בזאת שמחירי היחידה כוללים ביצוע העבודות בכל גובה שיידרש לרבות פיגומים
ואמצעי הרמה מכל סוג ובכל גובה שיידרש.
 00.58הגה מפי התפשטות אש
כל המוצרים המורכבים בפרויקט יהיו מוגים מפי התפשטות אש כחלק מתהליך הייצור
של המוצר או בתוספת ,בכל צדדי המוצר ,למשך זמן כדרש בת"י  921וע"פ החיות יועץ
הבטיחות.
 00.60מבוטל
________________________
הקבלן

16

 00.61תקים
מודגש בזאת ,שבוסף לאמור במפרט הכללי ,יחולו על הקבלן דרישות כל התקים
הישראליים ומפרטי מכון התקים העדכיים בעת ביצוע העבודה ,גם אם הם אים
מפורטים במפרט הכללי ,ללא כל תוספת תשלום שהוא.
 00.62תכולת מחירים
מודגש בזאת שכל האמור בתאים הכלליים )מסמך ג'  (1והמפרט המיוחד )מסמך ג' ,(2
בתוכיות ובפרטים המצורפים לחומר המכרז ,לרבות כל פרט ו/או הוראה המצויים
במסמכים ה"ל ושלא רשמו ברשימת העבודות ,כלול סעיפי העבודה במחיר הפאושלי.
הקבלן אחראי להסב ולהבהיר אם יש לדעתו חוסר במסמכי המכרז ובסיכום סיור
הקבלים וההבהרות אשר יוציא המזמין .לא תשולם תוספת עבור ביצוע העבודה במלואה
עפ"י כל מסמכי המכרז ורבות ההבהרות וההשלמות שייתו עד מועד הגשת ההצעות.
למען הסר ספק ,מחירי היחידה כוללים אספקה ,התקה ,חיבור והפעלה ,בין אם צוין
במפורש בסעיף ובין אם לא ,אלא אם צוין אחרת במפורש.

_________________
תאריך

_______________________
חתימת הקבלן

________________________
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מסמך ג' – 2-מפרט טכי מיוחד
)המהווה חלק בלתי פרד ממכרז/חוזה זה(

________________________
הקבלן
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פרק  - 06עבודות גרות אומן ומסגרות פלדה
 06.01דלתות
עבודות גרות דלתות כולל פירוק הכפיים ,החלפת הפרזול בהתאם לצורך ,התאמה
וקיצור בהתאם לגובה לאחר ביצוע ציפוי הרצפות בשכבת אפוקסי .כמו כל כוללת העבודה
החלקת הכף לצורך הדבקת טפס לפי פירוט המעצבות.
 06.02גרות במסדרוות
עבודות גרות בפרוזדורים יבוצעו לפי תוכיות ורשימוה המעצבות.
על הקבלן להציג לאישור את פרטי הגרות ואת הקבלן המבצע לפי תחילת העבודה ולקבל
את אישור המפקח בכתב.

________________________
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פרק  - 08עבודות חשמל תקשורת
 8.1רשימת מפרטי חשמל המהווים חלק בלתי פרד מחוזה זה
חוק חשמל.
8.2.1
 8.2.2מפרט כללי למתקי חשמל ואופי המדידה )פרק  (08בהוצאת משרד הביטחון.
הערה:
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו מצאים המפרטים הזכרים במכרז/חוזה זה ,קראם והבין את
תכם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות
המוגדרות בהם.
 8.2רשימת תוכיות חשמל
 8.2.1תוכיות חשמל תאורה כמפורט בתוכיות המעצבת
 8.3תאור העבודה
עבודות החשמל יבוצעו בהתאם לתוכיות המעצבת.
עבודות החשמל כוללות את כל העבודה הדרשת לחיבור גופי התאורה המפורטים ברשימת
העבודות ובתוכיות המעצבת למערכת החשמל הקיימת .כמו כן כוללת העבודה התקת גופי
תאורה חיצוית.

________________________
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פרק  - 09עבודות טיח
 09.01דרישות כלליות
 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 הפיות המטויחות ,אופקיות ואכיות ,יקבלו חיזוקי פיה ע"י מגן פיה מפח
מגולוון  +פית הגה מ P.V.C-לבן עמיד ב UV -תוצרת " "PROTECTORאו
ש"ע ,לכל אורך וגובה הפיה.
 09.01.3בחיבור בין אלמטי בטון וביה ,אופקי ואכי ,תבוצע חבישה ע"י החת רצועת
פיברגלס ברוחב מזערי של  15ס"מ ,כשהיא ספוגה בטיט צמטי עם ערב אקרילי,
לאורך תפר החיבור .החבישה תבוצע בשלב הכה לטיח פים וטיח חוץ .יש לדאוג
לאשפרת ה"תחבושת" במשך יומיים לפחות.
 09.01.4קטים וגליפים יהיו חדים וישרים לחלוטין ומישוריותם וציבותם תיבדק בסרגל
מכל צד של הפיה.
 09.01.5כיסוי טיח על חריצים שרוחבם  10ס"מ או יותר ייעשה בעזרת רשת X.P.M

מגולוות עוברת משי 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 מפי הטיח.
 09.01.7המחיר כולל הכת דוגמאות לסוגי הטיח השוים לפי דרישת המתכן והדוגמאות
תהייה במידות של לפחות  2X2מ'.
 09.01.8שכבת הרבצה )התזת צמט תחתוה( תבוצע על קירות חדרים רטובים  -כלול
במחיר החיפוי.

________________________
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פרק  - 10עבודות ריצוף וחיפוי
 10.01עבודות ציפוי אפוקבי בהתזה בעובי  2000מיקרון לפי מפרט טכי ספציפי המצורף
לתוכיות העבדוה.
 10.02עבודות הציפוי כוללים את כל הדרש להכת השטח עפ"י המפרט המצורף.

________________________
הקבלן
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פרק  - 11עבודות צביעה
 11.01כללי
 11.01.1כל הצבעים יהיו צבעים מוכים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם
המקורית.
לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שה ומעלה ממועד הצביעה.
 11.01.2הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות
פריימר וחומרי הדילול הדרשים .המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר
השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא) .בכל מקרה יבוצעו לפחות
שלוש שכבות(.
 11.01.3בחירת הגווים תיעשה ע"י המפקח והיא כוללת את האפשרויות הבאות:
ערבוב גווים שוים מאותו סוג צבע ,תוספת בגוון וכיו"ב.
א.
בחירת גווים שוים למרכיבי היחידה )למשל :מסגרת דלת או חלון בגוון
ב.
שוה מהכף או שי קירות ,בגוון שוה זה מזה באותו חדר וכדו'(.
בחירת גווים שוים ליחידות השוות )למשל דלת החוזרת במבה מספר
ג.
פעמים  -אין הכרח שכל הדלתות תהייה באותו גוון(.
 11.01.4חלקים שקבע ע"י המפקח שאים מיועדים לצביעה כגון פרזול ,יפורקו ע"י בעלי
המלאכה המתאימים ,יאוחסו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה.
 11.01.5שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה קי ,יבש
וחופשי מאבק .יש לקבל אישור המפקח לתאי הצביעה לפי התחלת ביצוע
שכבות הגמר.
 11.01.6לפי 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 הגווים  -לפי בחירת המפקח .המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר דוגמאות
עד לקבלן הגוון המבוקש.
 11.01.7בגמר עבודות הצבע יש לקות כתמי צבע מרצפות ,חלוות ,ארוות ,קבועות
סיטאריות וכיו"ב .המבה יימסר קי 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 שאים
חשופים לקרי 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 הכון 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 מאחסים צבעים
או מדללים.
 11.04תיקוי צבע
________________________
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 11.04.1יקוי בעזרת מברשת פלדה מכית וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י
ממיס )טרפטין 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.
לפי 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.
תשומת לב הקבלן
מופת באופן מיוחד למפרט הכללי הבימשרדי ,לא תתקבל כל טעה ביחס לאי הבת מסמכי
החוזה עקב אי התאמה לדרישות המפרטים ה"ל .המפרטים הכללים המצויים לעיל יתים
לרכישה בהוצאה לאור של משהב"ט ,הקריה ,ת"א.

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכים ,בין שצורפו ובין שאים מצורפים ,לבין האמור
במפרט המיוחד הזה ולמתואר בתוכיות ,על הקבלן לברר לפי תחילת הביצוע ורק לאחר קבלת
הסבר או החלטה של המזמין ימשיך בביצוע בהתאם לכך.
ביצע הקבלן לפי שברר וימצא ע"י המזמין שיש לעשות אחרת ,יתקן הקבלן לא דיחוי את הדרש
וללא כל תשלום וסף.

מחירי הצעת הקבלן כוללים כל העבודות הלוות הדרשות להשלמה ,הפעלה ,הרצה ומסירת
העבודות הכל באופן מושלם ,כולל כל הבדיקות הדרשות ,בדיקת בודק מוסמך לחשמל ,בדיקות
מכון התקים ,בדיקות איטגרציה ו/או כל בדיקה אחרת שתידרש וכן ביצוע שירות ואחריות
במשך תקופת הבדק למשך שה מיום קבלת סופית -הכל כלול במחיר.

________________________
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פרק  - 22אלמטים מתועשים בבין
 22.01מחיצות וציפויים
 22.01.1כללי
ביצוע עבודות בלוחות גבס יהיה לפי הפרטים המופיעים בתוכיות וכמפורט
במפרט "מדריך למחיצות גבס" בהוצאת מרכז הבייה הישראלי  -משרד שיכון,
אגף תכון והדסה בהוצאה אחרוה עדכית ליום חתימת החוזה ,ע"פ פרטי
ומפרטי חברת "אורבוד" ,במהדורה המעודכת.
יש להקפיד על האיטומים הדרשים.
 22.01.2מחיצות וציפויי גבס
א.

חומרים
(1
(2

(3
(4
(5
(6

(7

ב.

לוחות גבס לבים ו/או ירוקים )עמידי מים( ו/או ורודים )חסיי
אש( ו/או ירקרקים )עמידי מים וחסיי אש( בעובי  12.5מ"מ.
הקוסטרוקציה מורכבת מפרופילים מגולווים ברוחב כדרש
עם יצבים במרחק שיקבע ע"י מהדס הקבלן .בכל מקרה לא
יעלה המרחק בין היצבים על  40ס"מ.
הקוסטרוקציה לחיפוי הקירות מורכבת מפרופילים כדוגמת
המחיצות ו/או פרופילי "אומגה" מגולווים בעובי  2-3ס"מ,
בהתאם לתוכיות וקביעת המפקח באתר.
המחיצות יהיו חד קרומיות ו/או דו-קרומיות )שי לוחות בכל
צד( ,בהתאם לתוכיות.
הזקיפים יבוצעו בהתאם לאמור במפרט הכללי ויהיו ברוחב 100
מ"מ ובעובי  0.8מ"מ לפחות.
עובי פרופילי השלד )מסילות ,יצבים( יהיה באחריות מהדס
הקבלן.
בחלל הפימי מילוי צמר סלעים בעובי  50מ"מ ובמשקל מרחבי
 80ק"ג/מ"ק ו/או מילוי צמר זכוכית בעובי  50מ"מ ובמשקל
מרחבי  24ק"ג/מ"ק ,המילוי כולל ציפוי שקיות פוליאטילן כבה
מאליו.
המזרוים יחוזקו ע"י אביזר מיוחד של חב' "אורבוד" למיעת
גלישת מזרוי הבידוד ממקומם.
בצידי הדלתות יש להרכיב זקף משקוף מיוחד מפח מגולוון
בעובי  2מ"מ מחוזק לרצפה ולמסילה העליוה ע"י סדלי ייצוב
ע"פ פרטי חב' "אורבוד" .לחילופין ,באם ירצה הקבלן ,יבצע
פרופילי  .R.H.Sמגולווים בפתח במקום הזקף המשקוף
המיוחד ,על חשבוו וללא תשלום מיוחד.

החיות ביצוע
(1
ו/או קומפריבד .האיטום בין קצוות הלוחות לרצפה ולתקרה
יבוצע באמצעות מרק אקרילי.
בתחתית המחיצה יש לעבד חריץ בגובה  1ס"מ לרבות סתימה
במסטיק המתאים לפי החיות יצרן הגבס.
השלד ולוחות הגבס תגעה עד לתקרת הבטון .עבור המעברים
(2
של מערכות כגון תעלות מיזוג אויר תעלות חשמל ותקשורת,
צרות שוות וכיו"ב .יש להכין מסגרות מתאימות מפרופילי
שלד מסביב לפתחים .רק לאחר מכן תבוצע הרכבת לוחות
הגבס .פרטי איטום מסביב למעברים יבוצע בהתאם לפרטים
המפורטים בהחיות היועץ האקוסטי.
המסילות המורכבות ברצפה ובתקרת הבטון יורכבו בעזרת
(3
ברגים למיתד  5/35ומיתד פלסטי  .7/35מספר הברגים יקבע ע"י
מהדס הקוסטרוקציה של המבה.
בכל פיה אכית תבוצע הגה ע"י פית מגן חיצוית מפח מגולוון
(4
לרבות קצוות אכיות של מחיצות גבס ,מסוג PROTEKTOR
.1018/2162
מעל ומתחת למסלולים האופקיים יותקו פסי איטום EPDM

________________________
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(5
(6
(7

(8

(9
(10
(11
ג.

יש לבצע את המחיצות באופן רציף מהרצפה ועד התקרה
הקוסטרוקטיבית .כלומר ,מבחית סדר העבודה ,יש לבצע
קודם כל את המחיצות ורק לאחר מכן תקרות אקוסטיות.
הקבלן יהיה אחראי לאטימת כל המרווחים שבין לוחות הגבס
לבין הציורות ,לאחר התקת הציורות.
יש להימע מהתקת שקעים ,מפסקים וכד' גב אל גב בתוך
מחיצת הגבס .כדי למוע פרצות אקוסטיות דרך קופסאות
החשמל השוות יש להתקין במרחק של  60ס"מ לפחות זו מזו.
באופן כזה ימעו גשרי קול בין החדרים.
יש למוע מעברי רעש אפשריים דרך תעלות חשמל ותקשורת.
לשם כך יבוצע קטע תעלה קבוע וסגור אשר יבלוט מכל צד של
הקיר .לאחר התקת המכסה תבוצע השלמת איטום של
המרווחים שבין התעלה לבין מחיצת הגבס באמצעות מרק
אלסטומרי.
בחיבור בין פלטות יש להקפיד על מרוק כדרש עד לקבלת
משטח מוחלק מוכן לצבע.
יש להקפיד שהתפר בין הלוחות לא יהיה חופף אלא במדורג.
איטום המחיצות כגד מעבר אש יבוצע ע"פ החיות יועץ
הבטיחות.

קוסטרוקצית חיזוק
תכון הקוסטרוקציה יבוצע ע"י מהדס הקבלן ,מטעם הקבלן
(1
ועל חשבוו ,ויאושר ע"י המפקח לפי היישום.
במחיצות גבוהות )מעל  330ס"מ( ,תבוצע קוסטרוקצית חיזוק
(2
לרבות ציפוף היצבים ,הגדלת עובי הפח ,פרופילי .R.H.S
מגולווים אשר יעוגו לרצפה ולתקרה לרבות פלטקות+קוצים
מרותכים וכדומה.
תליית אביזרים לסוגיהם על גבי מחיצות גבס )כיורים ,משטחי
(3
שיש ,מזגים ,ארוות ,אסלות תלויות ,מקלחוים וכד'( ייתלו
ע"ג מחיצות גבס ע"י אביזרים מיוחדים של היצרן אורבוד
והתקתם תהיה עפ"י החיות ומפרט היצרן.
מחיר הקוסטרוקציה והאביזרים המיוחדים ,לרבות תכום,
(4
כלול במחיר היחידה.

 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  ,921ומסומות בתו התקן.

ב.

הקבלן יהיה קבלן מאושר בעל יסיון ומויטין בהרכבת תקרות
אקוסטיות ,מאושר ע"י המפקח.

ג.

הקבלן ימציא לאישור המפקח תוכיות 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-מכיות שמעל התקרה בוצעו ובדקו.

ד.

על הקבלן להגיש ,על חשבוו ,תוכיות לתליית התקרה ולקבל את אישור
המפקח .הקבלן יגיש חישוב סטטי לאישור המפקח .התוכיות יאושרו
גם במכון התקים.

ה.

חומרי התקרה יובאו לאתר באריזות המקוריות סגורות עם סימון ברור
של שם היצרן ויאוחסו 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 בקליפוים עליוים כגד רעידות
אדמה.
________________________
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ח.

במרחב מוגן יבוצעו חיזוקים ע"פ דרישות פיקוד העורף.

 22.02.3תקרות וסיורים מלוחות גבס
א.

לוחות הגבס יהיו בעובי  12.5מ"מ .הלוחות יהיו אטומים בהתאם
לתוכיות.

ב.

השלד יקבע ע"י מהדס מטעם הקבלן עם הדגשה לגבי ההחיות לאמצעי
התליה והחיבור לתקרה הקוסטרוקטיבית.
יש להשתמש בקוסטרוקציה מקורית של אורבוד מסוג .F-47
בקריזים המעוגלים יש להשתמש בחומרי שלד ולוחות גבס מתאימים.
השלד לתקרות המחוררות יהיו ע"פ פרטי ומפרטי היצרן.

ג.

בתקרות הגבס יעשו כל ההכות עבור הרכבת גופי תאורה ,ספריקלרים,
גלאים ,גרילים למיזוג אויר וכיו"ב.
בקריזים דקורטיביים יש להקפיד על הרכבת פיות מגן חיצויות מפס
פלדה מגולוות בפיה אופקית ואכית.

ד.

במידת הצורך ,יתוכן ויבוצע ע"י הקבלן ועל חשבוו ,חיזוקים סמויים
לקריזי תאורה לצורך שיאת 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 להחיות
האדריכל.

ו.

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

 22.03דוגמאות
 22.03.1על הקבלן להכין דוגמא אחת מכל סוג של מחיצה ,ציפוי ,תקרה ,רצפה וכו',
המורכבים במסגרת עבודותיו ,ולקבוע אותם במקומות עליו יורה המפקח.
הדוגמאות תהייה במידות ובצורה שיקבעו על ידי המפקח ותכלולה גם את
תעלות התאורה.
 22.03.2הדוגמאות תהייה מושלמות מכל הבחיות ותשקפה במדויק :את דרישות
המפקח ,את הוראות המפרט הטכי ואת תכיות העבודה כפי שאושרו על ידי
המפקח.
 22.03.3הביצוע הכולל של העבודות ייעשה אך ורק לאחר אישור סופי של הדוגמאות על
ידי המפקח והכללת השיויים ,כפי שידרשו.
 22.03.4גווי הצבע של התקרות יקבעו ויאושרו על ידי המפקח.
 22.03.5בוסף 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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פרק  - 28עבודות הריסה ופרוק
 28.01כללי
 28.01.1העבודה כוללת פירוק הקיים במבה ,כמפורט בתוכיות ולפי החיות המפקח.
 28.01.2שלבי הפירוק יתואמו עם המפקח .עבור עבודה בשלבים לא יקבל הקבלן כל
תשלום שהוא.
 28.01.3באחריות הקבלן כי במהלך ביצוע העבודות יתוק כל המערכות הקיימות )מים,
חשמל ,ביוב וכדו'( בתאי שהמבה ימשיך לתפקד כמפורט בפרק  00לעיל.
בטרם יחל הקבלן בביצוע עבודות ההריסה והחציבה יוודא כי ותק הזרם
החשמלי בקטע המבה בו מבוצעות העבודות .בכל מקרה בו יתקל הקבלן,
במהלך עבודתו ,בקוי חשמל ,תקשורת ,מים ,ביוב ,יקוז ,ציוד כלשהו וכד' יפה
למפקח ויקבל הוראות למהלך הטיפול .אין לחתוך קוי מים ,חשמל וכד' מבלי
לקבל אישור המפקח.
 28.01.4מודגש בזאת שבכל מקום בו אמר "פירוק" הכווה "הריסה" וכן ההיפך.
 28.01.5התקים העיקריים הוגעים לפרק זה:
מספר התקן
שם התקן
כללי בטיחות למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים
900
ציוד מגן אישי לעבודה משקפי מגן
953
פיגומים
1139
כל האמר בפרקי המפרט הכללי לעבודות בין ,חל גם על פרק זה ,פרט אם צוין
אחרת באחד ממסמכי החוזה.
 28.01.6בעת ביצוע עבודות הריסה ופרוק שוים ,על הקבלן לקוט בכל האמצעים
הדרושים ולמלא אחר הוראות המפקח ומשרד העבודה ,על מת להבטיח הריסה
ו/או פירוק בצורה בטוחה לחלוטין ללא סכה לעוברים ושבים ולעובדים ,וללא
פגיעות ו/או זקים מכל סוג שהוא בשאר חלקי המבה .האלמטים להריסה ו/או
פירוק יהיו תמוכים ומחוזקים היטב בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה עד
לסילוקם המסודר מאתר הבין.
 28.01.7אלמטים המיועדים לפירוק ואשר לדעת המפקח ראויים לשימוש חוזר ו/או
לשימור יפורקו בזהירות מרבית על מת למוע פגיעה בשלמותם ויאוחסו בכל
מקום שיורה עליו המפקח.
על הקבלן לברר לפי תחילת העבודה אילו אלמטים מיועדים לשימור .במידה
והקבלן יהרוס אלמט שמיועד לשימור ,עליו יהיה לספק חלק זהה על חשבוו.
 28.01.8מחירי היחידה של כל עבודות הפירוק וההריסה כוללים את כל התיקוים
הדרשים כגון :תיקוי בטון ,בייה ,טיח ,ריצוף ,צבע ,אבן ,אלמטים מתועשים
וכו'.
 28.02הריסת בטוים
 28.02.1ההריסה תבוצע בכלים מאושרים על ידי המפקח ובתיאום אתו תוך הימעות
מפגיעה באלמטים שאים להריסה ותוך מיעת הפרעה לפעילות השוטפת במבה
ובסביבתו.
 28.02.2על הקבלן לדאוג לתמיכה אותה של כל האלמטים הסמוכים לפי ההריסה,
בעת ההריסה ,אחריה ועד לאישור המפקח בכתב שיתן להסיר את התמיכות.
תוכית התמיכות תובא לאישור המפקח וזאת מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית
של הקבלן לתמיכות.
 28.02.3במקומות שבהם צוין בתכיות ו/או שיורה עליהם המפקח  -יש לשמור על שלמות
הזיון הקיים.
 28.03הריסת קירות בויים
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 28.03.1לא תשולם תוספת בגין פריצת פתחים בקירות קיימים ,הריסת קטעים ושטחים
קטים .מחיר ההריסה כולל גם פירוק של כל האלמטים בקירות )דלתות,
חלוות וכו'( והציפויים שעל הקיר ויתוק וסילוק המערכות המחוברות לקיר או
המצאות בתוכו .מחיר ההריסה כולל גם את הריסת החגורות והעמודוים
שבקיר וחיתוך הזיון.
 28.03.2לאחר פריצת פתחים ,יש לישר את הבלוקים בהיקף הפתח ולצקת חגורות בטון
מזוין בהיקף .כל ה"ל כלול במחיר הפריצה ואים מדדים בפרד.
 28.04פיוי פסולת ביין ויקוי השטח
 28.04.1הקבלן יקה בסוף כל יום ועל-פי הוראות המפקח את הכבישים והמדרכות אשר
לוכלכו בפסולת הביין .העבודה תתקבל כאשר השטח יהיה קי מכל פסולת
ביין ,מיושר ,וכאשר כל השטחים קיים לחלוטין.
 28.04.2מקום סילוק פסולת הביין ייקבע בתיאום עם הרשויות המוסמכות ,ורק לשם
רשאי הקבלן לסלק פסולת הביין.
עם הגשת הצעתו של הקבלן עליו למסור בכתב את מקום השפיכה ,המאושר על-
ידי הרשויות ,שאליו הוא מתכוון להעביר את החומר מהביין שייהרס על-ידו.
מקום שפיכה זה ייבדק על-ידי המפקח וחייב לקבל את אישורו .במידה ובמהלך
ביצוע העבודה יוברר כי הקבלן מעביר את הפסולת אל מקום שפיכה אחר ,רשאי
יהיה המפקח לעכב תשלומים או לא לשלם כלל עבור העבודה.
 28.04.3מודגש שוב כי בכל מקרה הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין ,וכלפי הרשויות
להעביר הפסולת למקום שפיכה מאושר.
המזמין לא יהיה צד כלשהו בתביעה של גורם חיצוי בושא שפיכת פסולת .כל
תביעה בושא זה תועבר ישירות לקבלן ,אשר ישא בכל האחריות  -כספית או
אחרת ,הן בתקופה של עבודתו והן לאחר גמר עבודתו ללא הגבלת זמן.
 28.04.4כל ההוצאות הקשורות בסילוק פסולת הביין ועודפי החומרים ייכללו על-ידי
הקבלן במחירי העבודה .הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום וסף בגין עבודה זו.
סילוק פסולת האשפה יבוצע לכל מרחק שהוא ,כפי שיידרש.
 28.05תקות עבודה ממשלתיות ועירויות
 28.05.1הקבלן ימלא בדייקות אחר כל תקות העבודה הממשלתיות והעירויות שקבעו
בקשר לביצוע העבודות ובטיחות הפועלים .לא תאושרה כל תביעות של הקבלן
על-סמך טעה שלא ידע את התקות ה"ל ,וכן לא תיתן לו הארכת זמן כלשהי,
עקב איחור שגרם על-ידו מפאת אי-מילוין של התקות ה"ל.
 28.05.2מודגש בזאת כי במסגרת עבודות ההריסה של המבה ,על הקבלן לפעול לפי
תקות משרד העבודה ותקות רשויות אחרות קיימות ,וזאת תוך קיטת כל
אמצעי הזהירות המרביים הדרשים להגה על העוברים והשבים ,על הפועלים
העוסקים במלאכת ההריסה ,ועל כלי רכב יידים וייחים בתחום העבודה ולידו,
ועל כל ביין ,קיר ,ריצוף וכל אלמט אחר המצא בשטח.
 28.06עבודות הכה
-

לפי ביצוע כל הריסה שהיא על הקבלן לחשוף את המערכת הקוסטרוקטיבית
של הבין ,ע"י קילופי טיח ,חציבות ,חפירות ,פרוקים וכד' .על הקבלן להזמין
לאתר את המפקח לבדיקת המערכת הקוסטרוקטיבית וקבלת אישור על ביצוע
ההריסות .במידת הצורך ,יבצע הקבלן בדיקות וספות להבהרת המערכת ,לפי
דרישת המהדס .לא יבצע הקבלן כל עבודת הריסה לפי שקיבל אישור המפקח.
עבור כל ה"ל לא תשולם כל תוספת מחיר לקבלן ועל הקבלן לכלול את כל ה"ל
במחירי היחידה השוים שבהצעתו.

-

כל עבודות ההריסה יבוצעו בזהירות מירבית על מת שלא לפגוע בקיים .בכל
מקרה של פגיעה בקיים יתקן הקבלן את הזק על חשבוו הבלעדי לשביעות רצון
המפקח.
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-

כל הפסולת תורחק על ידי הקבלן ועל חשבוו למקום שפך מותר שיאושר על ידי
המפקח והרשות המקומית .השפיכה ומקום השפך יהיו באחריותו הבלעדית של
הקבלן.

-

על פי דרישת המפקח יקים הקבלן מחיצות זמיות ויפתח מעברים זמיים ,יבצע
את עבודתו בשלבים ויימע מעבודה בשעות המוחה למיעת הפרעה לפעילות
השוטפת במבה ובסביבתו לכל אורך תקופת העבודה .כל ה"ל יבוצע על חשבון
הקבלן וכלול במחירי היחידה השוים.

28.07

סימון עבודות
בטרם יגש הקבלן לבצע עבודות חציבה ,הריסה וכד' ,יסמן הקבלן את כל החלקים
המיועדים להריסה או חציבה בצבע על גבי האלמטים השוים .אין לבצע הריסות או
חציבות מכל סוג שהוא )גם כשההריסות מפורטות בתכיות( מבלי לקבל אישורו של
המפקח בכתב ביומן העבודה.

28.08

תמיכות זמיות
בכל מקרה של ספק ליציבות חלקי שלד שוים ,במהלך ביצוע העבודות ,יבצע הקבלן
תמיכות זמיות ע"י רגלי ברזל .הקבלן ישא באחריות מלאה ליציבות המבה בכל מהלך
ביצוע העבודה ועד להשלמתה.
הקבלן יבצע את כל הבדיקות ויוודא שההריסות אים פוגעים באלמטים
קוסטרוקטיביים קיימים.
-

טיפול בקוי חשמל ,תקשורת ,מים ,ביוב ,ציוד וכד'
בטרם יחל הקבלן בביצוע עבודות ההריסה והחציבה יוודא כי ותק הזרם
החשמלי בקטע המבה בו מבוצעות העבודות .בכל מקרה בו יתקל הקבלן,
במהלך עבודתו ,בקוי חשמל ,תקשורת ,מים ,ביוב ,יקוז ,ציוד כלשהו וכד' יפה
למפקח ויקבל הוראות למהלך הטיפול .אין לחתוך קוי מים ,חשמל וכד' מבלי
לקבל אישור המפקח.

-

בעת ביצוע עבודות הריסה ופרוק שוים ,על הקבלן לקוט בכל האמצעים
הדרושים ולמלא אחר הוראות המפקח ומשרד העבודה ,על מת להבטיח הריסה
ו/או פירוק בצורה בטוחה לחלוטין ללא סכה לעוברים ושבים ולעובדים ,וללא
פגיעות ו/או זקים מכל סוג שהוא בשאר חלקי המבה .האלמטים להריסה ו/או
פירוק יהיו תמוכים ומחוזקים היטב בכל שלב ושלב של ביצוע העבודה עד
לסילוקם המסודר מאתר הבין.

-

הקבלן יתקין ,על חשבוו ,בכל מקום שיידרש ו/או לפי הוראות המפקח כיסוי מגן
)גגוים וכדומה( להגה בפי פילת חומרים ו/או פסולת עקב ביצוע העבודות.

-

כל עבודות הפירוק וההריסה יכללו את כל הדרש לביצוע עבודה גמורה
ומושלמת וזאת אפילו אם לא כל דרכי הביצוע והאמצעים הדרושים ,הוזכרו
במסמכים ו/או בתכיות.

-

שפות קווי ההריסה וברזלי הזיון מהבטוים ההרוסים ,שדרשו להישמר
להשלמות יציקה חדשות ,יהיו קיים לחלוטין משברי בטון ו/או פסולת כלשהי.

-

על הקבלן לקבל אישור מהמפקח על הכלים שבדעתו להשתמש כדי לבצע את
העבודות.

-

בכל מקום בו דרש הקבלן לפרק פריטים ב"פרוק זהיר"  -הכווה לעבודת פרוק
שתכלול קיטת אמצעי זהירות לצורך שמירה על שלמות הפריט ,יקיוו מפסולת
ולכלוך כלשהו והעברתו למקום אחסון ,או לשימוש חוזר ,לפי הוראות המפקח.
פרוק זהיר של פריט מסוים כולל בתוכו את כל החלקים השייכים לאותו פריט,
כדוגמת פרוק זהיר שלחלון כולל החלון עצמו ,הפרזול ,המשקוף ,הזכוכית,
ההלבשות למייהם וכד' ,יגרם איזה שהוא זק לפריט שפירוקו הוגדר "פרוק
זהיר" יתוקן הזק ע"י הקבלן ועל חשבוו.

________________________
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מסמך ד'  -רשימת עבודות לביצוע במסגרת הצעת המחיר הפאושלית

נושא

מהות העבודה

פירוקים והריסות

עבודות פירוקים והריסות לכל סוגם ,לרבות פירוק תקרה תותבת ,פירוק אדנית בטון ,וכל עבודת
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ריצוף

ריצוף במערכת אפוקסית כולל ליטוש ,תיקונים ,טיפול בתפרים ,הכל קומפלט
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לקונסטרוקציה T24

תאורת פנים

גוף תאורה צ.תקרה אופוריו  215Wק 120-ג 7-שחור  4יח',
גוף תאורה צ .תקרה לד  - 4000פרופיל  PCB 722צבע שחור  56מ'

תאורת חוץ

גוף תאורת הצפה מוגן מים  IP67לד  50Wלפי אישור המתכנן

דלתות כניסה

אספקת והתקנת לדלתות הזזה אוטומטיות דו -כנפיות קורסת )בהלה(
 מנגנון הזזה דו כנפי לפתח מעבר לעבודה מאומצת ,בעל תו תקן.  1גלאי אינפרא אדום לכניסה.  1גלאי משולב בטיחות ותנועה ליציאה. זיגוג בזכוכית מחוסמת שקופה  8מ"מ מערכת גיבויי לפתיחת הכנפיים בזמן הפסקת חשמל -צבע ראל לויטרינות כניסה 7016 -

דלתות כיתות

שיפוץ דלתות קיימות

קירות חוץ )כניסה(

ערבה טמבור  -טיח מינראלי צמנטי מראה בטון ואבן

קירות פנים

גירוד וקילוף צבע קיים ,תיקוני טיח ושפכטל ליישור התיקונים ,צבע סופרקריל בגוון OW221P

הערות

עובי המערכת  2000מיקרון לכל הפחות,
מערכת :חלק או מחוספס  -לבחירה ,גוון -
לבחירה.

מתאים

כולל קרניז גבס ותאורה מותאמת

סקיילייט

כיסוי חלבי לפתחי סקיילייט

קיר  6מ' אזור ישיבה
קיר סמוך לאזור ישיבה

פרודמה  8מ"מ גוון אלון HPL

קיר היקפי סקיילייט

בניית קיר להשוואת מפלסים  -לפי תכנית

קיר קפיטריה

פרודמה  8מ"מ גוון אלון HPL

תוספי נגישות

משטחי אזהרה ללקויי ראיה מסמרות בכניסות הראשיות ובחדרי מדרגות

אלמנטים נוספים לצביעה

מאחזי יד ,דלת ממ"מ

http://www.judea_ex.co.il/K0N_K5N_K11N_%D7%AA%D7%A7%D7%A8%D
7%94_%D7%A0%D7%A1%D7%A
A%D7%A8%D7%AA/

תואמת תקרה אקוסטית ,כדוגמת חברת
דורי קמחי בע"מ

פירוק והרכבה מחדש ,שיפוץ ,החלפת
ידיות וצירים )במידת הצורך( ,מדבקות
לדלתות

https://www.stickdecor.co.il/produc
ts/sub_cat/14
https://www.tambour.co.il/product/
%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7
%94

מבואה  +מסדרון  +פנים כיתות

פירוק לוחות שיש  +תיקוני טיח  /שפכטל וצבע סופרקריל כדוגמת שאר הקירות

טפט  +תאורה הקפית  +חיפוי עץ

קישורים להשלמת פירוט

פריסה לפי תוכנית אדריכלית

פריסה לפי תוכנית אדריכלית

מסמך ה'

