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מסמך א'

מכרז מס' 11/2020

בניית מלתחות במועדון הכפרי עומר
הצעת הקבלן

לכבוד,
מועצה מקומית עומר,
 .1הנני מתחייב בזאת לבצע העבודות המפורטות במסמכי המכרז/חוזה תמורת הסכום הכולל
של _______________________________________:ש"ח
במילים(____________________________________:שקלים חדשים) כולל מע"מ.
המכרז/חוזה אינו צמוד ולא תשולמנה התייקרות.
 .2הח"מ ,הקבלן ,מצהיר בזאת כי:
א .רכש ,קיבל ,בחן ולמד את כל מסמכי המכרז.
ב .ביקר בישוב ובדק את כל תנאי העבודה המיוחדים כגון :דרכי גישה ,שירותים ציבוריים ,סוגי
קרקע וכל הגורמים האחרים הקשורים לביצוע העבודה.
ג .בדק את כל הפרטים בקשר לעבודה ואת כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז
ו/או מהחוזה  -הכוללים את כל הפרטים וכל הכמויות ,כל החומרים וכל פרטי העבודה
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

.3
.4

.5

.6

הדרושים לביצועה בשלמותה.
הוזמן להשתתף בסיור קבלנים וניתנה לו ההזדמנות לקבל את מלוא המידע הנחוץ.
אין לו ולא תהיינה לו תביעות כל שהן בגין הכרת חומר המכרז ,הבנתו ,הכרת תנאי המקום,
המגרש והסביבה.
הצעתו כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודה שבמכרז ו/או בחוזה בשלמותה ובאפשרותו לבצע
אותה באמצעות כוח האדם והציוד שברשותו.
מחירי הצעתו כוללים את כל הרווח וכל ההוצאות הכלליות והאחרות העלולות להידרש
לביצוע העבודה בשלמותה.
אם הצעתו תתקבל:

 .1הוא יתחיל בעבודה תוך שבעה ימים מיום קבלת הצו להתחלת העבודה.
 .2יחתום על החוזה וימציא את הערבות הנדרשת לביצוע החוזה וזאת תוך שבעה ימים
מהיום שנדרש לכך על ידי המועצה.
להצעתי זו מצורפת ערבות בנקאית צמודה בסכום של 100,000 :ש"ח ,בהתאם לדרישות המכרז.
אני מייפה את כוחכם באופן בלתי חוזר ,במקרה ולא אקיים התחייבות מהתחייבויותיי על פי תנאי
המכרז ו/או ההצעה ,לחלט ערבות זו מבלי שתשלח אלי כל הודעה או התראה ואני מוותר מראש
על כל זכות להתנגד לכל צעד שתנקטו כדי לגבות את הערבות.
ידוע לי שאין אתם חייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי ותהיו רשאים לבטל
את המכרז ו/או שלא לחתום על החוזה ו/או שלא לבצע את העבודה ו/או להקטין את היקפה ,הכל
על פי שיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט.
להצעתי זו מצורפים כל מסמכי המכרז.

__________________
חתימה וחותמת המועצה

___________________
חתימה וחותמת הקבלן
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שם הקבלן:

_____________________

וכתובתו_______________ :

טלפון:

_____________________

פקס'_________________ :

איש הקשר מטעם הקבלן:
שם :

_________________________________תפקיד__________________:

טלפון ______________ :

טלפון נייד ______________ :פקס___________ :

תאריך______________ :

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד ______________________ מס' רישיון_________ מרחוב ________________
ב_____________ ,המשמש כיועצו המשפטי של ________________ (המציע במכרז זה) ,מאשר כי
המוסמכים לחתום מטעם המציע הינם __________________________:וכי הצעה זו וכל מסמכיה
נחתמה כדין על ידי מורשים אלו והיא מחייבת את המציע.

______________
תאריך

__________________
חתימה וחותמת המועצה

______________
חותמת

______________
חתימה

___________________
חתימה וחותמת הקבלן
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מסמך ב'

מכרז מס' 11/2020

בניית מלתחות במועדון הכפרי עומר
הוראות ותנאי המכרז

פרק א'  -כללי
 .1במכרז רשאים להשתתף אך ורק קבלנים הרשומים כחוק במועד הגשת ההצעה בפנקס הקבלנים
בהתאם לחוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות  1969 -לענף  100בסיווג כספי ג 3-לפחות,
בעלי כושר וניסיון קודם לבצע את העבודה.
 .2המסמכים הבאים ,לרבות מסמך זה ,מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ומהחוזה שיחתם עם
הקבלן שהצעתו תבחר (יקראו להלן" :מסמכי החוזה"):
מסמך א'  -הצעת הקבלן.
מסמך ב'  -הוראות ותנאי המכרז.
מסמך ג'  -ההסכם.
מסמך ד'  -מפרט טכני מיוחד.
מסמך ה'  -ערבות בנקאית
מסמך ו'  -תכניות ו/או רשימות ופרטים(.מצורת חוברת תכניות בנפרד)
מסמך ז'  -כתב כמויות.
מסמך ח'  -מסמכי הבהרה ,תוספות ופרטיכל מסיור הקבלנים שהוצאו בכתב במהלך הליכי
המכרז.
מסמך ט'  -תצהיר מס'  - 1על פי חוק עובדים זרים.
תצהיר מס'  - 2על פי חוק שכר מינימום ( .נמסרו בעת רכישת המסמכים)
תצהיר מס'  - 3על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  -העסקת אנשים עם מוגבלות.
מסמך י'  -החוזה הסטנדרטי הממשלתי לבצוע עבודות ,מדף מס' ( 3210נוסח התשס"ה  -אפריל
( )2005להלן"-החוזה הממשלתי") .בכל מקום שנאמר בו" :מדינת ישראל" יש לקרוא:
"המועצה המקומית עומר" (לא מצורף).
מסמך יא'  -המפרט הכללי הבין-משרדי (הספר הכחול) ,ההוצאה אחרונה ליום חתימת החוזה (לא
.3

.4
.5
.6

מצורף).
מודגש בזאת במפורש של מועצה זכות קיזוז מכל חשבון ו/או תשלום בגין כל סכום שחב לה הקבלן
מכל סיבה שהיא .לעניין זכויות המועצה לקבל החזרים מהקבלן תהיה היא זכאית גם להחזר של כל
תשלום ששילמה לקבלן לרבות תשלומי מע"מ.
כל ערבות הניתנת ע"י הקבלן תכלול את סכום המע"מ ,הקבוע אותה עת והחל על הסכום בגינו ניתנת
הערבות (הערבות תהיה בלתי מותנית) כמפורט בסעיף  1למסמך א'.
הקבלן יחתום על החוזה ,יישא בהוצאות ביולו וישלם למועצה את הוצאותיה בקשר עם עריכתו.
במקרה שתתגלינה סתירות או אי התאמות בין ההוראות הכלולות במסמכי החוזה השונים ,יהא סדר
העדיפויות זה הקבוע במפרט הכללי הבין-משרדי (מסמך י') ,בפרק המוקדמות (.)00

פרק ב'  -הוראות בדבר הגשת ההצעות
 .7תיק המכרז כולל מעטפה אחת.

__________________
חתימה וחותמת המועצה

___________________
חתימה וחותמת הקבלן
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 .8המציע יגיש את הצעת מחירו במעטפה המצ"ב לתיק המכרז ויחתום את המעטפה.
 .9כמו-כן יגיש המציע את המסמכים המפורטים להלן:
 .9.1מסמך א'  :הצעת הקבלן
 .9.2מסמך ב'  :הוראות ותנאי המכרז חתומים ע"י הקבלן בכל דף ,כולל מילוי טבלאות בסעיפים
( 42 ,41,40עבודות דומות).
 .9.3מסמך ג'  :ההסכם ,כאשר הוא מלא וחתום ע"י הקבלן.
 .9.4מסמך ד'  :מפרט טכני מיוחד ,כאשר הם חתומים ע"י הקבלן בכל דף.
 .9.5מסמך ה'  :ערבות בנקאית על סך  100,000ש"ח ,בתוקף עד לתאריך  ,23.3.2021בנוסח המצ"ב.
הערבות תוחזר ע"י המועצה למציעים שלא זכו במכרז ,לא יאוחר מ 80 -יום לאחר
המועד האחרון להגשת ההצעות.
 .9.6מסמך ו'  :תכניות ו/או רשימות ופרטים( .מצורפות בנפרד חוברות תכניות ,רשימות ופרטים)
על הקבלן לחתום בכל דף בחוברות.
 .9.7מסמך ז'  :כתב כמויות( ,יש להחזיר את תדפיס הנעילה האחרון של כתב הכמויות החתום
במעטפת המכרז ).
 .9.8מסמך ח'  :מסמכי הבהרה ,תוספות ,פרוטוקול מסיור קבלנים וכל התכתבות שהוצאה במהלך
המכרז ,כאשר הם חתומים ע"י הקבלן.
תצהיר מס'  - 1על פי חוק עובדים זרים
 .9.9מסמך ט':
תצהיר מס'  - 2על פי חוק שכר מינימום ,חתומים ומאושרים כדין.
תצהיר מס'  -3על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים  -העסקת אנשים עם מוגבלות.
(נמסרו בעת רכישת טפסי המכרז).
 .9.10אישור תקף לפי חוק ביצוע עסקאות עם גופים ציבוריים.
 .9.11אישור על שיעור ניכוי מס במקור.
 .9.12אישור מרואה חשבון או עורך דין בדבר מורשה חתימה (במקרה שהמציע הוא תאגיד) וכן
אישור עו"ד שהחותם/ים על טופסי המכרז הינו/נם מורשה/ים אלו (עמוד  4בטפסים אלו).
פרק ג'  -פיצול העבודות או צמצומו
 .10למרות המפורט בחוזה הממשלתי ,רשאית המועצה להקטין ו/או להגדיל את היקף החוזה עד .50%
המועצה רשאית להחליט למסור לזוכה לביצוע חלק מן העבודות בלבד ,כמפורט בכתבי הכמויות.
 .11המועצה רשאית להחליט למסור לביצוע חלק מהעבודות לזוכה אחד וחלק או חלקים אחרים מן
העבודות לזוכה או זוכים אחרים.
 .12המועצה רשאית לקבוע להחליט על פיצול העבודה למספר שלבים ובלבד שתקופת הביצוע הכוללת לא
תעלה עקב זאת למעלה מפי שלוש מן התקופה המקורית בתאומים ובשינויים המחויבים בתנאי מכרז
אלה.
 .13החליטה המועצה כאמור לעיל לא יהא בכך כדי לפגוע בחובתו של הזוכה לבצע את העבודות שהוחלט
למסור לו את ביצוען ,על פי הצעתו המקורית בתאומים ובשינויים המחויבים על פי העניין.

__________________
חתימה וחותמת המועצה

___________________
חתימה וחותמת הקבלן
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פרק ד'  -תקופת ביצוע ,פיצוי ופרס
.14

א .על הקבלן להשלים את ביצוע העבודות ולמסרן למועצה תוך  240ימי לוח לאחר התאריך שבו
שלחה לו המועצה את ההודעה בדבר זכייתו במכרז (להלן " -הודעת הזכייה") ,אלא אם כן נקבעה
בהודעה תקופה ארוכה יותר.
ב .הודעת הזכייה תחשב כצו התחלת העבודה ,אם לא נאמר בה כי צו התחלת עבודה יימסר בנפרד.
ג .למרות האמור לעיל לא יהיה הקבלן רשאי להתחיל בעבודה ולקבל את אתר העבודה עד שימציא
למועצה את העתקי פוליסות הביטוח כמפורט במסמך זה ובחוזה הממשלתי ,בתוקף התחייבותו
עפ"י החוזה .אי התחלת העבודה עקב העדר פוליסות כאמור לעיל לא תאריך את תקופת הביצוע.

 .15במקרה של פיגור במסירת העבודות למועצה ישלם הקבלן למועצה פיצוי קבוע ומוערך מראש בגין
פיגור בסך  2,000שקלים חדשים לכל יום קלנדרי של פיגור ,מבלי לפגוע בזכויות המועצה לתבוע וכל
צעד אחר או נוסף .הפיצוי הנ"ל יהיה צמוד למדד הבניה הבסיסי אליו כפוף בחוזה  -בעת הגשת הצעת
הקבלן.
 .16במקרה שהקבלן ימסור את העבודות למועצה לפני מועד שנקבע בסעיף  14א .לעיל תקדים המועצה
ביום אחד את פירעון התשלומים על פי החשבון הסופי כמותנה להלן ,בגין כל יום של הקדמת המסירה.
 .17מזג אוויר וימי גשם לא ישפיעו ולא ישנו את מועד גמר העבודה.
פרק ה'  -תנאים מוקדמים
 .18ערבויות
ערבות ביצוע
א .הזוכה יאריך את תוקף הערבות שצורפה להצעתו (תוך העמדתה על סכום של  10%מערך החוזה
כולל מע"מ) או ימציא במקומה ערבות בנקאית בגובה  10%מערך החוזה בתוספת מע"מ ,היינו
מערך העבודה שהמועצה החליטה למסור את ביצועה לזוכה על פי הצעתו ,בתוספת מע"מ ,באופן
שהערבות תהא תקפה לפחות  10חודשים לאחר יום הודעת הזכייה.
ב .הערבות הנ"ל (להלן " -הערבות הבסיסית") תשמש כבטחון לקיום התחייבויות הקבלן על פי
החוזה.
ג .לא יאוחר מ 7 -ימים מיום הודעת הזכייה או בתאריך הנקוב בהודעת הזכייה ,יתחיל הקבלן
בביצוע העבודות וזאת לאחר שחתם על החוזה ,הסדיר את מסירת הערבות הבסיסית ,המציא
למועצה את העתקי פוליסות הביטוח אשר צריכות להיות ברשותו ותיאם עם המפקח מועד לקבלת
העבודות.
ערבות בדק
ד .גובה הערבות לתקופת הבדק של  12חודשים ,מיום מסירת העבודה ,יהיה  10%מהיקף העבודה
הסופי ,בצרוף מע"מ .ערבות זו סכומה יהיה צמוד במלאו למדד תשומות הבניה ,מיום הוצאת
הערבות ועד ליום חלוטה או פירעונה.
ה .המועצה תהה רשאית להפעיל את הערבויות שנמסרו לה ע"י הקבלן בכל מקרה שהקבלן יפר
התחייבות מהתחייבויותיו.

__________________
חתימה וחותמת המועצה

___________________
חתימה וחותמת הקבלן
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פרק ו'  -חשבונות ,תשלומים וביטוחים
 .19תנאי לדרישת תשלום
א .אישור חשבון כלשהו ע"י המפקח הינו תנאי מוקדם לזכותו של הקבלן לדרוש תשלום מהמועצה
לפי החוזה.
ב .לכל החשבונות שיוגשו ע"י הקבלן למועצה יצורף לוח זמנים מעודכן למועד הגשת החשבון.
חשבון שלא יצורף לו לוח הזמנים המעודכן  -לא יתקבל.
 .20תשלומי ביניים
א .במהלך בצוע עבודה זו יהיה הקבלן רשאי להגיש שמונה ( )8חשבונות חלקים וחשבון סופי בלבד.
ב .חשבון חלקי ישולם תוך  60יום מקבלת החשבון אצל המפקח בלווית כל המסמכים הנדרשים
ובכפוף לאישורו.
חשבון הסופי ישולם תוך  90יום מקבלת החשבון אצל המפקח בלווית כל המסמכים הנדרשים
ובכפוף לאישורו.
דמי עיכבון בגובה  10%מהחשבון  -יעוכבו מכל תשלום ביניים וישולמו לקבלן עם תשלום חשבון
סופי.
ג .עבודות שבוצעו ולא הוגדר להם סעיף בכתב הכמויות ,התמורה עבורן תהיה הנמוך בין השניים,
מחירון "דקל" לקבלן משנה ללא תוספת רווח קבלני ובהפחתה של  ,20%או לפי ניתוח מחיר
שיתבסס על חשבוניות הרכישה שיצורפו אליו.
למרות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה ו/או בכל מקום אחר ,הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום תוספת
בגין התייקרות ו/או שינויים במדד.
 .21סילוק שכר החוזה
א .לא יאוחר מ 45 -יום מתאריך תעודת ההשלמה לעבודה כולה ,יגיש הקבלן חשבון סופי בצירוף כל
המסמכים הקשורים בו .שכר החוזה ייקבע סופית ע"י המועצה וישולם לא יאוחר מתום  90יום
מיום הגשת החשבון ע"י הקבלן למפקח.
ב .איחר הקבלן בהגשת החשבון יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום החשבון הסופי ע"י המועצה אותו
פרק זמן שבו איחר הקבלן בהגשת החשבון כאמור לעיל.
ג .תשלום שכר החוזה לידי הקבלן כפי שנקבע לעיל יהיה לאחר הפחתת המקדמה ו/או תשלומי
הביניים ששולמו וכל סכום אחר ששולם לקבלן עד אותה השעה ע"ח שכר החוזה ובניכוי כל סכום
המגיע למועצה מהקבלן על פי החוזה או לפי חוזה אחר בין המועצה לבין הקבלן או מכל סיבה
אחרת.
ד .החשבון הסופי יכלול את כל תביעות הקבלן מהמועצה וייראו את הקבלן כמוותר לחלוטין וללא
תנאי על כל תביעה שלא נכללה בחשבון הסופי כאמור.
ה .החשבון הסופי ישולם לקבלן לכשימציא הקבלן למועצה הצהרה על סילוק כל תביעותיו וערבות
בנקאית לתקופת הבדק של  12חודשים מיום מסירת העבודה ,להנחת דעתה של המועצה ובנוסח
שנקבע על ידה.
ו .הקבלן מתחייב להמציא למועצה לפי דרישתה העתק חשבון חו"ז של המועצה כרשום בספריו וזאת
תוך שבעה ימים מקבלת הדרישה.
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 .22מס ערך מוסף
א .מע"מ ישולם רק לאחר המצאת חשבונית מס כדין בגין הסכום שאושר לתשלום.
ב .מועד תשלום המע"מ של כל חשבונית יהיה המועד בו על הקבלן לשלמו למשרד האוצר ,אגף המכס
והמע"מ.
 .23ביטוחים
א .מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן לפי כל מסמכי ההסכם מתחייב הקבלן לרכוש על חשבונו
ואחריותו את כל הביטוחים המפורטים בהסכם ולהמציא למועצה את פוליסות הביטוח.
ב .כל הפוליסות הנדרשות כאמור תהיינה על שם הקבלן והמועצה באחריות צולבת בתור מבוטחים
ונהנים ביחד ולחוד .דיירי ם באזור מאוכלס וכן כל תושבי הישוב ועובדי המועצה המשתמשים
בדרך יחשבו בפוליסות הביטוח כצד ג'.
ג .הקבלן מתחייב להמציא עם חתימת ההסכם את פוליסות הבטוח ,את הקבלות על תשלום דמי
הבטוח וכן אישור מאת חברת הביטוח לפיו הביטוחים הנדרשים בחוזה נעשו על ידה והינם
תואמים א ת דרישות החוזה .הקבלן ידאג שהפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת בצוע
העבודות.
ד .הקבלן ימציא אישור מחברת הביטוח לפיו היא לא תבטל ולא תצמצם את הפוליסות ,אלא אם
תמסור על כך למועצה בהודעה מוקדמת של  60יום בדואר רשום.
ה .במידה ולא יהיה לקבלן כיסוי ביטוחי מלא במהלך העבודות רשאית המועצה לעכב תשלומים בגין
חשבונות שהגיש הקבלן לשלם במקומו את סכומי הבטוח ולחייב את חשבונו.
ו .סכומי הביטוח בהם מתחייב הקבלן לבטח את עצמו ואת המועצה הינם כדלקמן:
ביטוח מקיף  -אחריות קבלנים בסכום שלא יפחת מהיקף העבודה.
ביטוח צד ג'  -בגבול אחריות:
 5,000,000ש"ח
לנפגע אחד ,שלא יפחת מ:
 10,000,000ש"ח
למספר נפגעים באירוע אחד ,שלא יפחת מ:
ביטוח חבות מעבידים לעובדיו.
פרק ז'  -הוראות שונות
 .24הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בפעילות הסדירה המתנהלת בישוב ולעשות
כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא .כן מתחייב הקבלן שלא להניח על פני
השטח חומרים וציוד שיש בהם כדי להפריע למעבר הולכי רגל וכלי רכב מכל הסוגים.
 .25הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת הפרעות ותקלות לתנועת כלי רכב ,לרבות הצבת
תמרורים מחזירי אור ופנסים מהבהבים (בשעות הלילה) והצבת עובדים קבועים להכוונת התנועה
וכיו"ב ,לשביעות רצון המפקח .כמו כן יכשיר הקבלן דרכים ארעיות לפי הוראות המפקח ויהיה אחראי
לאחזקתן במ צב תקין במשך כל תקופת בצוע העבודה ,בגמר העבודה יבטל הקבלן את הדרכים
הארעיות ויביא את השטח לקדמותו  -עבור הנ"ל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי
היחידה השונים.
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 .26הקבלן יהיה אחראי לשלמות המבנים הקיימים ,הגדרות וכל מבנה ומתקן אחר בקרבת מקום ויתקן
כל נזק העלול להיגרם כתוצאה מביצוע העבודה .עם גילוי מתקן תת קרקעי (כגון :צינור ,כבל וכד') או
מחצב תת קרקעי על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות לאופן הטיפול בו.
 .27הקבלן יקרא היטב את חוקי העזר שפורסמו ואושרו למועצה המקומית עומר ויקפיד למלא אחר כל
המתחייב על פי חוקים אלו וישלם את כל המיסים וההיטלים המאושרים על ידי המועצה.
 .28הקבלן מתחייב לפנות ,כל פסולת בנין ועודפי אדמה מאתר עבודתו אל אתר דודאים או לאתר מורשה
אחר וזאת תוך יום עבודה אחד מהיום שהורה לו המפקח על כך.
 .29הקבלן ישתף פעולה עם קבלנים אחרים ,רשויות או כל מי שיוסמך על ידי המועצה לבצע עבודות שונות
בישוב או בסמוך לו עפ"י הנחיות המפקח .אין באמור בסעיף זה להיות בסיס ו/או הצדקה לשינויים
במועדי ביצוע העבודה.
פרק ח'  -מים ,חשמל ,לינה ובדיקות
 .30אספקת מים וחשמל לעבודות הינה באחריות הקבלן .הקבלן יורשה למשוך מים וחשמל מנקודת
החיבור הקיימת הקרובה ביותר למקום עבודה .כל ההוצאות להתחברות ,ולהתקנת קווים ארעיים
ולפרוק והחזרה של המצב לקדמותו תחולנה על הקבלן .משיכת מים עם שעון שיסופק על ידי המועצה
ותשלום עבורם לפי תעריף שתקבע המועצה לאותו סוג שימוש.
 .31לינה וכלכלה  -הקבלן חייב לדאוג לעצמו ולעובדיו לכל סידורי הכלכלה והלינה ,לא תותר לינה בשטח
העבודה.
 .32הוראות פרק זה תחולנה בנוסף לאמור בחוזה הממשלתי ורק במקרים שבהם סותרות ההוראות דלעיל
את הוראות החוזה הממשלתי יראו את הוראות החוזה הממשלתי כמבוטלות או מתוקנות לפי העניין.
 .33דמי בדיקות דגימות  -כל הבדיקות והאישורים הדרושים כולל בדיקות עמידות בת"י יחולו על הקבלן
במלואן .עבור הנ"ל לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.
 .34הקבלן הזוכה ידאג לתיאומים וקבלת אישורים מהגורמים המוסמכים לצורך ביצוע עבודה זו (משטרה,
חב' חשמל ,בזק ,טל"כ) כו לל הכנת תכניות להסדרי תנועה זמניים ע"י מתכנן מוסמך ,ככל שיידרש.
כמו-כן ,באחריות הקבלן לאספקת והצבת תמרור ושילוט בהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים ,כולל
חלוקת ממסרים והודעות לדיירים הגרים בסמיכות לעבודה הנידונה .עבור הנ"ל לא ישולם בנפרד
והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.
פרק ט'  -הוראות למשתתפים ותנאים מיוחדים
 .35בעת הדיון בהצעות רשאית המועצה להתחשב ביכולתו הכספית של המציע ,בותקו ובכושרו לבצע את
העבודה כפי שהדבר נבחן בעבודות קודמות ו /או דומות שבוצעו על-ידו.
 .36על הקבלן למלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל המסמכים של ההצעה ולחתום על כל אחד
מדפיה.
 .37על הקבלן להעיר את הערותיו רק במקומות המיועדים לכך .כל הערות שלא במקום זה לא תובאנה
בחשבון ,ולא תחייבנה את המועצה .כמו כן עליו לחתום על הצעתו בדיו ולא בעיפרון ,להטביע חותמת
ולציין תאריך וכתובת.
 .38אם הקבלן ימצא סתירות ,שגיאות ,אי-התאמות או שיהיה לו ספק כל שהוא בקשר למובן המדויק של
איזה סעיף ופרט ,עליו לפנות למשרד מהנדס המועצה .תשובה תישלח לכל המשתתפים במכרז זה.
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המועצה אינה אחראית לפי רושים או להסברים שיינתנו בעל פה.
 .39המועצה רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לערוך בדיקות נוספות למועמד ,במסגרתן יבדקו:
איכות וניסיון
א .תיבדקנה עבודות דומות שהמציע הזכיר בהצעתו והכלולות בטבלת המקומות הקודמים להם
סיפק שירותים כאלה הנכללים בחוזה זה ,המצורפת בזה.
ב .הקבלן מתחייב למלא בדפים אלו את פרטי המקומות (דף אחד לכל מקום) .מובהר כי רק שלושה
מקומות ייבחנו במסגרת המכרז .הוגשו יותר משלושה מקומות תבחר ועדת המכרזים שלוש
טבלאות לפי שיקול דעתה.
אמינותו של הקבלן
ג .במסגרת המכרז ייבדקו אמינות הקבלן ואמינותם של בעלי השליטה וזכות החתימה של המנהלים
ושל עובדים בכירים.
ד .המועצה תהיה רשאית להסתייע בבדיקות אלו באנשי מקצוע כפי שתמצא לנכון ,לרבות חוקרים
פרטיים ורואה חשבון .מובהר כי כל חקירה שתתבצע תעשה בידיעת הקבלן .הקבלן ,בחתימתו על
מסמך זה ,מביע את הסכמתו לבצוע החקירות.
ה .הקבלן מתחייב לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם המועצה ו/או עם מי מטעמה שיבצע את
הבדיקות.
ו .המועצה תהיה רשאית לפסול הצעה של מועמד שאינו משתף פעולה בבדיקות אלה.
ז.
ח.

ט.
י.
יא.

ועדת המכרזים אינה מתחייבת לברר פרטים אודות הקבלן והיא רשאית לעשות כן ,במידה
שתראה לנחוץ ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
הגיעה ועדת המכרזים לידי מסקנה שהקבלן ,שהצעתו הזולה ביותר ,מסוגל לבצע את העבודות
באמינות ,ברמה סבירה ובפרק הזמן שנקבע לביצוע העבודות ,תחליט הועדה על קבלת הצעתו
בכפוף למילוי כל התנאים האחרים במכרז זה.
הגיעה ועדת המכרזים לידי מסקנה שהקבלן ,שהצעתו הזולה ביותר ,אינו מסוגל לבצע את העבודה
במיומנות סבירה ובפרק הזמן שנקבע לביצוען ,תזמינו הועדה לשימוע.
לאחר השימוע תקבל ועדת המכרזים החלטה ביחס לקבלת ההצעה או לדחייתה.
במקרה של דחיית הצעתו של הקבלן ,תדון ועדת המכרזים בהצעה הכשירה הבאה אחריה מבחינת
המחיר ויחולו לגבי הצעה זו כל ההוראות האמורות לעיל.

יב .החליטה ועדת המכרזים כי שלושת המציעים הזולים ביותר אינם מסוגלים לבצע את העבודה
במיומנות סבירה תהיה ועדת המכרזים רשאית לבטל את המכרז.
יג .להלן טבלת עבודות דומות שבוצעו ב 3-השנים האחרונות .בטבלה יצוינו שלושה מקומות שונים
(כל אחד בדף נפרד) שלביצועם נדרש סיווג קבלנים הזהה ,לפחות ,לסווג הנדרש במכרז זה.
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.40

פרויקט מס' :1
תיאורו_________________________________________________________ :
מיקום__________________________________________________________:
מועד ביצוע_______________________________________________________:
תיאור כללי של העבודה_____________________________________________ :
המזמין  :שם_____________________________________________________ :
כתובת טל/פקס____________________________________________________:
הערות:

_____________________________________________________

מנהל הפרויקט :שם_______________________________________________:
כתובת טל/פקס ___________________________________________________
הערות:

_______________________________________________

עלות כוללת של הפרויקט______________________________________ :
זמן ביצוע לפי חוזה___________________________________________:
זמן ביצוע בפועל_____________________________________________:
סווג קבלנים נדרש_____________________________________________:
המלצות המזמין ו/או מנהל הפרויקט  -לצרף.
הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרויקט.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

__________________
חתימה וחותמת המועצה

___________________
חתימה וחותמת הקבלן

-13-

.41

פרויקט מס' :2
תיאורו_________________________________________________________ :
מיקום__________________________________________________________:
מועד ביצוע_______________________________________________________:
תיאור כללי של העבודה_____________________________________________ :
המזמין  :שם_____________________________________________________ :
כתובת טל/פקס____________________________________________________:
הערות:

_____________________________________________________

מנהל הפרויקט :שם_______________________________________________:
כתובת טל/פקס ___________________________________________________
הערות:

_______________________________________________

עלות כוללת של הפרויקט______________________________________ :
זמן ביצוע לפי חוזה___________________________________________:
זמן ביצוע בפועל_____________________________________________:
סווג קבלנים נדרש_____________________________________________:
המלצות המזמין ו/או מנהל הפרויקט  -לצרף.
הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרויקט.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

__________________
חתימה וחותמת המועצה

___________________
חתימה וחותמת הקבלן
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.42

פרויקט מס' :3
תיאורו_________________________________________________________ :
מיקום__________________________________________________________:
מועד ביצוע_______________________________________________________:
תיאור כללי של העבודה_____________________________________________ :
המזמין  :שם_____________________________________________________ :
כתובת טל/פקס____________________________________________________:
הערות:

_____________________________________________________

מנהל הפרויקט :שם_______________________________________________:
כתובת טל/פקס ___________________________________________________
הערות:

_______________________________________________

עלות כוללת של הפרויקט______________________________________ :
זמן ביצוע לפי חוזה___________________________________________:
זמן ביצוע בפועל_____________________________________________:
סווג קבלנים נדרש_____________________________________________:
המלצות המזמין ו/או מנהל הפרויקט  -לצרף.
הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרויקט.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

__________________
חתימה וחותמת המועצה

___________________
חתימה וחותמת הקבלן
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מסמך ג'

מכרז מס' 11/2020

בניית מלתחות במועדון הכפרי עומר
ההסכם
הסכם מס' __________ שנעשה ונחתם בעומר ביום
המועצה המקומית עומר
שכתובתה ת.ד 1 .עומר84965 ,
(להלן" :המועצה"):

בין:

חודש _________2020

מצד אחד

לבין:
(להלן" :הקבלן"):
הואיל

מצד שני

ולראיה באו הצדדים על החתום:
המועצה מעוניינת לבצע את העבודות המפורטות במסמכי החוזה שתאורן:
בניית מלתחות במועדון כפרי עומר (להלן" :העבודות"),

והמועצה פרסמה מכרז מס'  11/2020לבצוע העבודות (להלן" :המכרז") ,והקבלן הגיש
והואיל
הצעתו למכרז,
והמועצה מצאה את הצעתו כהצעה המיטבית וקיבלה אותה והקבלן זכה ,אפוא  ,במכרז,
והואיל
והקבלן הסכים להתקשר עם המועצה על פי כל תנאי ההסכם,
והואיל
ועל פי הוראות סע'  27לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ח  ,1985 -מאשרים החתומים מטה,
והואיל
ראש המועצה וגזבר המועצה ,כי בחוזה זה:
( )1נתקיימו כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים דרושים לפי כל דין,
( )2ההוצאה הכספית לביצועו מתוקצבת בסעיף התקציב שמספרו_____ :
לפיכך הותנה ,הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1המסמכים שפורטו בסעיף  2להוראות ותנאי המכרז הינם חלק בלתי נפרד מהסכם זה ויקראו כולם
לשם קיצור "ההסכם".
 .2הקבלן יבצע את העבודות תמורת סכום כולל של _________________________ :ש"ח  ,כולל
מע"מ ,הכל כמפורט במסמכי החוזה.
 .3על הקבלן לסיים את העבודות בתוך  240ימי לוח מיום שקיבל את צו התחלת העבודה.
 .4המועצה תשלם לקבלן את התמורה באופן המפורט במסמכי החוזה ובכפוף לכל האמור בהם.
 .5ביול הסכם זה ו/או כל מסמך הקשור בו ו/או הנובע ממנו יעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

__________________
חתימה וחותמת המועצה

___________________
חתימה וחותמת הקבלן
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מסמך ד'

מכרז מס' 11/2020

בניית מלתחות במועדון הכפרי
מפרט טכני מיוחד

הנחיות כלליות:
.1

עדיפות בין המסמכים
סדר העדיפויות של המסמכים יהיה לפי הסדר שלהלן :תוכניות ,כתב כמויות ,מפרט
מיוחד ,מפרט כללי .נתגלה סתירה בתיאורי עבודה כל שהיא בין המפרט לבין כתב כמויות
ו/או התכניות או התגלו טעויות ו/או השמטות כל שהן במסמכים הנ"ל  -חייב הקבלן
להביא את דבר הטעויות לתשומת לב המפקח לא יאוחר משבוע ימים לפני התחלת הביצוע
של אותו חלק מהמבנה שלגביו התגלו הטעויות כאמור לעיל ,והמפקח יקבע איך תבוצע
העבודה .ובכל מקרה התיאור המחמיר הוא הקובע לגבי המבנה המוצע.

.2

מוצר שווה ערך
המונח "שווה ערך" ,אם נזכר במפרט ו/או בכתב כמויות כאלטרנטיבה למוצר מסוים
הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן ו/או בשם המפעל המייצר אותו פירושו שהמוצר
חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב למוצר הנקוב.
טיבו ,איכותו ,סוגו ומחירו של המוצר "שווה ערך" טעונים אישורו המוקדם של המפקח.
ההחלטה על מוצר "שווה ערך" תהיה בלעדית למזמין ולמפקח.

.3

קבלני משנה
א .הקבלן אינו רשאי למסור או להעביר כל חלק שהוא במבנה או שרותיו לקבלן משנה
בלי הסכמת המפקח ומהנדס המועצה בכתב .אף אם יקבל הסכמה כזו ישאר
הקבלן לבדו אחראי עבור עבודתו של כל קבלן משנה שיאושר .ההסכמה שתינתן,
אם תינתן ,לא תהווה בסיס לקשירת יחסים בין המזמין ו/או המפקח לבין קבלני
המשנה.
ב.

על הקבלן להעסיק קבלני משנה בעלי ניסיון ומתאימים ומורשים לבצע העבודות.
הרשות בידי המפקח לא לאשר מסירת עבודה כלשהי לבעל מקצוע שאינו מתאים
מבחינה מקצועית לדעתו .כמו כן רשאי המפקח לדרוש הרחקה מהבניין של כל קבלן
משנה או כל פועל של קבלן משנה ,אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו.

.4

מנהל עבודה
הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך ויעסיק מנהלי עבודה מומחים בכל אחד מהמקצועות
הדרושים לבצוע העבודה .מנהלי העבודה ימצאו במקום במשך כל שעות העבודה .מנהל
העבודה יהיה גם אחראי בטיחות באתר.

__________________
חתימה וחותמת המועצה

___________________
חתימה וחותמת הקבלן
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.5

עבודות הכנה
לפני תחילת העבודה יבצע הקבלן את כל עבודות ההכנה הנדרשות לתחילת הבניה (הסרת
צמחיה ,עקירת/העתקת עצים ,חישוף  ,סילוק פסולת ומכשולים ) כך שיתקבלו פני שטח
נקיים  .עבור הנ"ל לא תשולם כל תמורה והנ"ל ייכלל במחירי היחידה השונים.

.6

מדידות וסימונים
כל המדידות והסימונים יבוצעו על ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן על סמך תכניות
שאושרו על ידי המזמין .לא ימשיך הקבלן בביצוע אלה עד לאישור המזמין לסימונים
והמדידות בשטח.
עבור הנ"ל לא תשולם כל תמורה והנ"ל ייכלל במחירי היחידה השונים.

.7

יומן עבודה
על הקבלן לנהל יומן עבודה בשלושה העתקים ,ולהמציא למפקח שני העתקים ממנו.
ביומן יירשם :מזג האוויר ,מספר הפועלים ,חומרים שנתקבלו ,התקדמות העבודה ,הערות
הוראות המפקח לקבלן ,הערות הקבלן וכל עניין אשר נוגע לביצוע עבודות .היומן ייחתם
ע"י הקבלן והמפקח.

.8

תכנית עדות ()AS-MADE
עם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח תכניות עדות ) )AS-MADEשהוכנו במהלך הביצוע
ולאחר השלמתה של העבודה.
התוכניות תעשנה על גבי תכנית בסיס של המתכנן בתוכנת "אוטוקד" והן תכלולנה את כל
המתקנים והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן מידע נוסף שיידרש להפעלת ואחזקה שוטפת
של המבנה בעתיד כגון :מיקום מדויק של צנרת ואביזרים במבנה ,קוטר וסוג צנרת ,סוג
אביזרים ,וכו'.
הכנת תוכניות בדיעבד ומסירתן למפקח בצורה מסודרת הינה תנאי מוקדם למתן תעודת
גמר למבנה וקבלתו על ידי המזמין.
הקבלן ימסור למזמין מדיה מגנטית עם תוכניות לאחר ביצוע ושלושה סטים מושלמים
של התוכניות לאחר ביצוע.
עבור תוכניות העדות על גבי מדיה ומגנטית ושלושה העתקים חתומים לא ישולם בנפרד
ומחירן כלול במחירי היחידה של העבודות השונות הנקובות בכתב הכמויות.
מסירת תוכניות עדות מהווה תנאי הכרחי לאישור החשבון הסופי.

.9

ניקוי סופי
מסירת הבניין והשטח ע"י הקבלן למזמין לאחר גמר העבודה תבוצע לאחר שכל המבנים
והשטח יהיו נקיים מפסולת ולכלוך כלשהו ,אשר יוצאו מחוץ לשטח הבנייה למקום סילוק
מאושר ע"י הרשות המקומית ,עבור הנ"ל לא תשולם כל תמורה והנ"ל ייכלל במחירי
היחידה השונים.

.10

בדק ותיקונים
במכרז/חוזה זה תהיה תקופת הבדק והתיקונים (אחריות) שנה אחת.
תקופת הבדק תחל מתאריך מתן תעודת השלמה לעבודה ע"י המזמין או בהיעדר תעודה
כזו ,מתאריך קבלתו הסופית של המבנה ע"י המזמין .כל פגם או קלקול שיופיעו בעבודות

__________________
חתימה וחותמת המועצה

___________________
חתימה וחותמת הקבלן
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בתוך תקופת הבדק הנקובה לעבודה המתאימה ,יתוקן או יוחלף ע"י הקבלן מיד עם קבלת
הודעה על כך מהמזמין ולשביעות רצונו המלאה של המזמין.

פרק  - 01קידוח כלונסאות בטון
 .1ביצוע
א .על הקבלן לבצע את העבודה בהתאם לכל התכניות והוראות המהנדס ,הוא יהיה אחראי יחידי
לביצוע העבודה במיומנות מקצועית גבוה.
ב .הקבלן רשאי לקבל את דו"ח בדיקות הקרקע ,אבל עליו לבצע על חשבונו את כל הבדיקות
הנוספות הדרושות לו לצורך הגשת המכרז וביצוע העבודה .דו"ח בדיקות הקרקע הוכן לצרכי
תכונן ואם הקבלן יסיק ממנו מסקנות לצרכי ביצוע ,יהיה זה על אחריותו המלאה .על הקבלן
להביא בחשבון הצורך בשימוש באיזמל או כל ציוד קיים אחר להשגת העומק הדרוש ליסודות.
 .2סימון
הקבלן יקבל מהמזמין צירים ראשיים ,ונקודות גובה בתוך השטח ותכנית המאפשרת לאתר את
מקומו של כל אלמנט .הקבלן יהיה אחראי לאחזקת ואבטחת הצירים ונקודות הגובה ויבצע על
חשבונו ואחריותו את סימון מקום היסודות לפי התכנית .לפני תחילת העבודה על הקבלן לוודא
את גובה הקרקע ומיקום מרכז היסודות.
 .3קידוח כלונסאות
א .יש לוודא את מרכזיות מכונת הקידוח ואת אנכיות ופני תחילת הקידוח וכן תוך מהלכה .הקבלן
יכין משטח עבודה שיאפשר יציבות המכונה על מישור אופקי .יש לבדוק בעזרת פלס עם שנתות
את שיפוע ציר מכונת הקידוח.
ב .הקדיחה תבוצע בכל שלביה תוך שימוש באמצעים אשר יבטיחו את אנכיות ויציבות דפנות
הקדיחה .יציאת המקדח תהיה במהירות כזאת שאינה גורמת יניקה ומפולות.
ג .לא תאושר קדיחה לכלונס שסטיית מרכזו מהמרכז המתוכנן עולה על  5%מרוחב (קוטר)
האלמנט (הכלונס).
ד .החלק העליון של הקדח יהיה מוגן ע"י צינור מגן בעומק  1.5מ' לפחות .צינור המגן יבטיח הגנת
הדפנות כנגד הגלים הנוצרים .ניתן יהיה לדרוש מהקבלן העמקת צינור המגן על חשבונו
להבטחת הנ"ל.
ה .ביצוע הקידוח והיציקה של היסוד יתחיל ויסתיים כולו ביום אחד .אין להשאיר יסוד בלתי
יצוק למשך הלילה אלא באישור המהנדס.
ו .הקבלן יבטיח מלאי של חלקי ציוד רזרביים בכמות מספקת להבטחת רציפות העבודה.
ז .מידות המקדח יהיו שוות למידות המופיעות בתכניות .חריגה מדרישה זו תחייב את הקבלן
להוסיף עומק לאלמנט או כל תיקון אחר על חשבונו .חריגה חמורה על פי קביעת המהנדס
תאפשר פסילת האלמנט.
ח .בשלב הראשון יבוצעו הקידוחים שבפינות הנגדיות של המבנה ,בהתאם להוראות המפקח ,על
מנת להגדיל או להקטין את האורך על פי ממצאי הקרקע ,לפי שיקול דעת בלעדי של המהנדס.
 .4הכנת והכנסת הזיון
א .מוטות הזיון יהיו מהסוג הנדרש בתוכניות ויתאימו לדרישות התקנים הנוגעים בדבר במהדורתם
האחרונה .ריתוכים וחפיפות יעשו רק במקומות המצוינים בתוכניות ,או שיאושרו ע"י המהנדס.
במקרה והקבלן ירצה לבצע רתוכים במקומות אחרים ,יהיה עליו לקבל את אישורו בכתב של
המהנדס .על הקבלן לנקוט בכל הקשירות הדרושות ,ובשימוש במספר כלי ההרמה המתאימים
והדרושים ,אשר יבטיחו שמוטות הזיון ישארו במקומם הנכון ולא יקבלו שום כפיפה תמידית
בעת פעולת ההרמה.
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ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

ז.

המפקח יבדוק את כלוב הזיון כאשר הוא תלוי בצורה חופשית באוויר ,וימנע הכנסת הכלוב אם
אינו מספק את הדרישות .במקרה זה יהיה על הקבלן לתקן את כלוב הזיון באופן שהברזלים
ישארו ישרים לפני הכנסת הכלוב לחפירה.
המרחק המינימלי בין מוטות הזיון יהיה  15ס"מ בכל כיוון ,כדי לאפשר זרימת הבטון בצורה
תקינה .
יש להשתמש ב"ספייסרים" מצינורות (שלושה בקידוח) בקוטר  7ס"מ להבטחת הרווח בין כלוב
הזיון לדופן החפירה ,אשר ישלפו עם גמר היציקה .אורך ה"ספייסרים" לא יפחת ממחצית עומק
החפירה.
אין להשתמש בגלגלי פלסטיק .ניתן להשתמש בגלגלי בטון (תשעה לפחות) ברדיוס השווה לכיסוי
הבטון ובעובי  2.5ס"מ (ב.)-30
כלוב הזיון יורד לחלל החפירה במצב אנכי לחלוטין וללא פגיעות בדפנות .הכלוב יונח במרכז
ובכוון הנכון ויתלה בגובה הדרוש באמצעות קשירות מתאימות שיבטיחו את מקומו גם במשך
היציקה .ביצעו קשירות אלה יקבל את אישורו מראש של המהנדס .בסיס הכלוב יהיה מוגבה 0.3
מ' לפחות מעל קרקעית הקידוח.
אם יתקבל הקבלן או אם בהתאם לפרוט בתכניות ,יהיה צורך לחבר לכלוב הברזל אביזרים
שונים לצורך התחברות הקונסטרוקציה של המבנה הראשי ,או ביצוע תמיכות שונות ,יוכנו כל
החיבורים ע"י הקבלן ולזאת ללא תשלום נוסף.

 .5יציקה
א .יש להתחיל ביציקת היסוד לא יאוחר מאשר שעה לאחר גמר ניקוי אחרון של הקידוח.
ב .יציקת הבטון תהיה רצופה ,אין להתחיל ביציקה אלא לאחר ש -50%מכמות הבטון הגיעה
לאתר .הקבלן יבדוק את עליית הבטון בתוך החפירה ועל ידי כך יוודא אם היו מפולות.
עליית בטון תרשם בטופס לכל כמות של משאית אחת .המשאית תבוא לאתר עם תעודת שקילה
במאזני גשר (ברוטו ,טרה ונטו) כדי לוודא את נפח הבטון הנוצק .אם לא תבוצע שקילה זו של
המשאיות ,יהיה צורך בהגדלת כמותה בדיקות הסוניות והגלעיניות ע"ח הקבלן.
ג .קצב יציקת הבטון לא יפחת מ -35מ"ק לשעה .הקצב יבטיח גמר היציקה לפני תחילת
ההתקשרות כדי לאפשר החזרת המאמצים האפקטיביים המקוריים בדופן הקידוח.
ד .ליציקת היסוד ישתמש הקבלן בצנור טרמי אשר יגיע עד לתחתית החפירה ,ועם התחלת היציקה
לא יורם הצנור יותר גבוה מ -25ס"מ מתחתית החפירה ,ויוחזק במצב זה עד שהבטון יגיע לגובה
של  5מ' מעל פני הצינור .הרמת הצינור מתחתית החפירה תיעשה רק לאחר מילויו בבטון .קוטר
הצנור הטרמי יהיה  20ס"מ לכלונס בקוטר עד  1.2מ' ובקוטר  25ס"מ בקוטר גדול יותר.
ה .פקק ,פתיתי קלקר או ורמיקוליט (עפ"י דרישת המהנדס) יבטיח ירידת הבטון בצינור הטרמי
ללא סגרגציה.
ו .אם הבטון אינו זורם בצינור הטרמי לאחר הרמתו ב -25ס"מ הנ"ל ,יש להפסיק את היציקה,
לנקות את החפירה מחדש עד להשגת העומק הדרוש ולהתחיל את היציקה מחדש.
ז .במשך כל זמן היציקה יש לשמור על כך שתחתית צינור הטרמי תמצא  5מ' מתחת לפני הבטון
הטרי .לצורך חישוב עומק החדירה של צינור הבטון בתוך הבטון הטרי של הכלונס ,יש להתחשב
בתוספת של  20%מעל לנפח החור התיאורטי.
ח .יציקת היסוד תיעשה ברציפות אחת ללא הפסקה כלשהיא .במקרה של הפסקה במשך היציקה
מכל סיבה שהיא שתעלה על שעה ,יהיה על הקבלן בהתאם לדרישת המהנדס לבצע קידוח גלעין
לכל אורך היסוד להוכחת איכותו.
ט .הבטון יעטוף את הזיון בכל מקרה בעובי המתאים להפרש בין מידות הכלוב למידות החפירה.
י .אי מילוי כל אחד מהתנאים דלעיל לשביעות רצון המהנדס יגרור אחריו הפסקת העבודה בכל
שלב שהוא ,ופסילת היסוד הנדון .במקרה זה מתחייב הקבלן לסלק את הבטון של היסוד היצוק,
לנקות מחדש את החפירה ולהמשיך את החפירה  0.50מ' נוסף ולצקת מחדש ,הכל לפי המקרה.
יא .ראש היסוד יסותת עד לחשיפת בטון בעל איכות כנדרש במפרט ,ובמידת הצורך ישלים הקבלן על
חשבונו את יציקת הראש המסותת החסר עד לגובה הנדרש בתכנית.
 .6איכות הבטון
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א .תערובת הבטון תהיה מורכבת מאגרגטים מודרגים היטב ,אשר יבטיחו צפיפות הבטון
ויחד עם זאת עבידות טובה.

פרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר
 .1סוגי הבטון:
סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות ,בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון מסוג ב30-
במקרה שנדרש בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט  150ק"ג למ"ק בטון מוכן.
הצמנט יהיה מסוג צ.פ .250

.2
א.
ב.
ג.
ד.

איכות הבטון והיציקות
תנאי בקרה:
תנאי הבקרה הנדרשים להכנת הבטון יהיו תנאי בקרה טובים לכל סוגי הבטון.
ציפוף הבטון:
יש להקפיד על אחידות הבטון לכל חתך האלמנטים ,וכן על אטימות הבטון בפני חדירת מים
וזאת ע"י ציפוף מתאים ובעזרת כלים מתאימים המאושרים ע"י המפקח.
מניעת סגרגציה:
יציקת אלמנטים גבוהים תעשה בעזרת צינור ארוך או דרך פתחים בטפסות שיבטיחו נפילת
בטון לגובה של לא יותר ממטר אחד כדי למנוע הפרדת מרכיבי הבטון.
אשפרה:
אשפרת הבטון תעשה ע"י הרטבת הבטון ברציפות במשך  7ימים לפחות ,או ע"י שימוש
ב CURING COUMPOUND -לפי הוראות המפקח .במקרה של שמש חזקה או רוחות
יבשות יש לכסות את פני הבטון ע"י יריעת פוליאתילן או לנקוט באמצעים אחרים באישור המפקח

 .3טפסות (תבניות)
א .תכן הטפסות:
מערכת הטפסות תבוצע לפי ת"י  904ותתוכנן כך שתאפשר קבלת כל העומסים ללא שקיעות או
הריסה ותקנה לבטון את הצורה והגימורים הנדרשים בתכניות.
ב .קביעת אלמנטים בבטון:
לפני יציקת הבטון יש לקבוע חורים ,שרוולים ,חריצים ,בליטות ,עוגנים ,אביזרים וצנרת כגון חשמל
ואינסטלציה וכיו"ב ,לחזקם היטב לתבניות ולקבל את אישור המפקח למיקומם וצורת קביעתם
לפני היציקה .יש להקפיד על כל הנ"ל באופן מיוחד ביציקת בטון חשוף.
 .4פלדת הזיון:
פלדת הזיון תהיה ממוטות רגילים או מצולעים או רשת מרותכת כמפורט בתכניות .על המוטות
להיות נקיים מחלודה ,כתמי שומן ,לכלוך וכל חומר אחר .המוטות יחוזקו היטב למקומם כדי למנוע
תזוזה בזמן היציקה .אורך המוטות חייב להתאים לאורך הברזל בתבניות
יש להקפיד על כיסוי בטון לפי התקן או התכניות ולמנוע היצמדות המוטות לטפסות.
 .5פירוק אלמנטים
חלקי בטון שנוצקו ונתגלו בהם ליקויים אשר לדעת המתכנן או המפקח אי אפשר לתקנם ,יפורקו
ויסולקו מהאתר בהתאם להנחיות המפקח .באותם מקומות תבוצע יציקה חדשה ובהתאם
להוראות ולמפרטים שיימסרו ע"י המפקח.
 .6עיבוד פני הבטונים
גמר פני הבטונים יהיה גמר חלק.
א.
כל הקירות ,עמודים ,קורות ותקרות יוצקו בטפסנות פלדה או בתבניות מלבידים חדשים
ב.
מצופים המוקפים במסגרות פלדה כדוגמת "אקרו"

__________________
חתימה וחותמת המועצה

___________________
חתימה וחותמת הקבלן

-21-

ג.

הצדדים הפנימיים של כל הקירות ,הקורות ,העמודים והתקרות יוצקו בתבניות ללא פגמים
וללא רווחים במישקים האנכיים והאופקיים ועם פינות קטומות כדי שיתקבלו שטחים יצוקים,
חלקים וישרים ללא בליטות ,כיסי חצץ ופגמים.
הדרישה היא לקבלת בטון נקי על כל השטחים הפנימיים .יש לנקות את כל השטחים מבליטות
צמנט ,ולסתום את כל החורים ואת מקומות הקשירה במלט צמנט ממין תערובת הבטון בכדי
לקבל פנים חלקים ורצופים.

פרק  - 04עבודות בנייה
 .1סוגי בלוקים:
בהיעדר כל דרישה במסמכי ההסכם יהיו סוגי הבלוקים לבנייה כדלקמן :
א .בלוקי בטון חלולים עם ארבע חורים בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי המתאימים
לת"י  5סוג א'.
ב .בלוקי פומיס בעובי  22ס"מ בעלי תו תקן של מכון התקנים הישראלי .
 .2אופן הבנייה:
א .לפני תחילת בניית הקירות יש לבנות שורת בלוקים אחת ולקבל את אישור המפקח.
ב .חיבור קירות או מחיצות חדשים בינם לבין עצמם ייעשה ע"י שינני קשר (שטרבות).
ג .חיבור מחיצות או קירות בלוקים אל עמודים אם קירות בטון יבוצע ע"י יצירת שינני קשר
(שטרבות) ויציקת חגורות אנכיות כמפורט במפרט הכללי.
ד .מאלמנטי הבטון יבלוט זיון קשר (קוצים) בקוטר  8מ"מ במרווחים של  40ס"מ ,באורך בולט
של  60ס"מ שיוכנס אל המרווחים שבין שינני הקשר.
ה .חיבור לבטון אופקי יבוצע כמפורט במפרט הכללי ע"י טריזים ומישק מלט-צמנט שעוביו לא
יעלה על  1.5ס"מ.
ו .חיבור בין קירות ומחיצות קיימים לחדשים יבוצע ע"י מוטות קשר (קוצים בקוטר של  8מ"מ)
את הקוצים יש להכניס עם דבק אפוקסי לקיר או לעמוד הקיים.
ז .חיבור חגורות או קורות חדשות לישנות ייעשה ע"י קוצים כנ"ל או קוצים בעלי קוטר ואורך
זהה לנ"ל המחוברים לברגי פיליפס.
ח .מישקים בין הבלוקים בקירות ומחיצות יהיו כאמור במפרט הכללי – מלאים ואחידים
בעוביים.
ט .יש לבצע בהקפדה בניה נקייה בהתאם לסעיף  04036במפרט הכללי בבלוקים שיאושרו ע"י
המפקח .המישקים יבוצעו בהקפדה על מילוי אחיד.
י .בניית בלוקי פומיס תבוצע במלט עם מוסף מיוחד שטיבו ויישומו יהיו לפי הוראות המפקח.
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פרק  – 05עבודות איטום
כללי
לפני התחלת עבודות האיטום ,על הקבלן להתקשר ולהיפגש עם המתכנן באמצעות המפקח לקבלת
הסברים והדרכה .עבודות האיטום יבוצעו אך ורק במזג אוויר נוח ,לא כאשר נושבת רוחות שאינן
מאפשרות ביצוע תקין של עבודות האיטום ולא בימים גשומים.
בימי גשם יש לתת לתשתית האיטום תקופת ייבוש לאחר הגשם האחרון.
.1

א.
ב.
ג.
ד.
ה.

הכנות לאיטום הגג
יש להציף את הגג במים לשם בדיקת זרימת המים .מקומות נמוכים שבהם יישארו שלוליות מים
בגובה של  2מ"מ ומעלה יסומנו בצבע וימולאו בטיט צמנט בהתאם לשיפוע המתאים.
טיט הצמנט יהיה ביחס  1צמנט  1חול ויכיל ערב מסוג בי.ג'י  .בונד.
נזילות מים בגג יתוקנו בטיט צמנט כנ"ל ,לפני ביצוע האיטום.
לפני מריחת הטיט יש להרטיב את פני הבטון במים.
אשפרת התיקונים תיעשה במשך  5ימים.
עבודות אלו יבוצעו במידת הצורך לפי החלטת המפקח והיא כלולה במסגרת אחריותו של
הקבלן לביצוע פני בטון חלקים כהכנה לאיטום.
אין להתחיל בביצוע האיטום ,אלא רק לאחר שהגג התייבש במשך שבוע מיום ביצוע בדיקת
הזרימה והשטיפה ,או לאחר חודש לפחות מיציקת הגג.
המפקח יבדוק את הגג יאשר בכתב את הכנת השטח לפני תחילת ביצוע האיטום.
השיפועים יבוצעו ע"י "בטון שפועים" לפי המפרט הטכני של מכון התקנים.
הבטקל יהיה במשקל מרחבי של  1200ק"ג/מ"ק ובעובי לפי המפורט בתכניות.
הרכב הבטון יקבע קודם היציקה בבדיקות מוקדמות ,אשפרת הבטון המוקצף תהיה במשך 7
ימים לפחות.
מיד בתום היציקה תיגמר שכבת הבטון המוקצף ע"י החלקה בסרגל המתאים לפי השיפועים
והעובי הדרוש בהתאם לתכניות.

.2
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
.3

איטום ביריעות ביטומניות משוכללות
סוג היריעה:
יריעת האיטום תהיה עשויה מביטומן  100/40עם תוספת של  15%פולימר אלסטומרי S.B.S.
היריעה תהיה מצופה בשבבי אבן.
עובי היריעה יהיה  5מ"מ.
ביריעה תהיה שכבת שריון מלבד פוליאסטר "טרוירה" בעלת חוזק של 14ק"ג/ס"מ בכל כיוון.
התארכות היריעה יהיה  :פוליפז  4/180תוצרת פזקר או שווה ערך.
סוגי היריעה יאושרו ע"י הקונסטרוקטור.
מהלך הביצוע
מריחת פריימר ביטומני מסוג פריימקוט  101או  GS-474של  250ג"ר/מ"ר ,וייבוש למשך  5שעות
א .היריעות תולחמנה במלוא שטחן אל התשתיות .העבודה תבוצע בהתאם להוראות היצרן,
למפרט ,ולתכניות.
ב .עבודות האיטום יתחילו בהלחמת "יריעות חיזוק" במפגש מישורים שונים ,פירוט ראה בסעיף
"רולקות".
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ג .לפני ההלחמה יש לפרוש את גלילי היריעות ,לתת להם "לנוח" על הגג הפתוח חצי שעה ,ולגלגלם
חזרה משני הקצות לכוון המרכז .ההלחמה תחל באמצע הגליל ותתקדם כלפי הקצוות.
ד .כוון הנחת יריעות יהיה תמיד מהצד הנמוך אל הצד הגבוה ,בצורה זהה לצורת הנחת רעפי גג.
יש לוודא כי פריסת היריעות היינה בקו ישר.
ה .זמן חימום היריעה ועוצמת החום יהיו תואמים לסוג היריעה ולתנאי מזג האוויר בעת היישום,
ויהיו המינימליים הדרושים להמסת הביטומן באופן אחיד לרוחב היריעה.
ו .את היריעות יש להניח בצורת שח-מט ,כך שלא יוצר מפגש של ארבעה יריעות בסיומת (צומת)
אחת .הלחמת היריעות תבוצע בחפיה של  10ס"מ לכוון האורך ו 15 -ס"מ לכוון הרוחב.
בכל מקום מתבצעת הלחמה של יותר משכבה אחת (כגון מעל ליריעת החיזוק),
תוזזנה החפיות של השכבה העליונה כלפי השכבה השניה ברוחב של  1/3יריעה.
ז .על כל היריעות המולחמות יש לעבור עם מריחת (שפכטל) מחוממת היטב ע"מ לגהץ החוצה קצת
ביטומן .יש להקפיד מאד לא לשרוף את היריעה בעת הפעולה
ח .בכל פגם קטן שנתגלה ,יש להלחים רצועה מאורכת אשר "תעבור" את הפגם ב 20 -ס"מ לכל צד.
ט .כאשר משתמשים ביריעה עם גימור של שביבי אבן ,או רדיד מתכת ,צריך לחמם היריעות באזור
החפיפות ולהשקיע באגרגטים או להסיר את הרדיד ע"מ לאפשר הדבקה נאותה של היריעות.
י .לאחר גמר ההחלמה יש לחמם את הביטומן הבולט מקצות היריעה ולזרות עליו שבבי אבן
כדוגמת השבבים שעל היריעה וכן לבצע הלבנה ב 2 -שכבות צבע "ביטומסילבר".
.4

איטום רולקות:
במפגשים מישוריים שונים כגון מעקות ,הגבהות ,מרזבים ,מעברי צנרת וכו' יבוצע האיטום ב2 -
יריעות:
"יריעות חיזוק":
רצועות יריעות איטום ברחוב  30ס"מ ללא ציפוי שבבי אבן מולחמות בפינות הנ"ל .יריעות
החיזוק יולחמו לפני הלחמת יריעות הגג.
"יריעות חיפוי":
לאחר ביצוע איטום הגג תולחם רצועת יריעות חיפוי שתחל מפני המעקה או אף המים ותרד
אנכית עד לגג ותחפוף אופקית  15ס"מ על פני יריעות האיטום העיקרית .יריעת החיפוי תהיה
מצופה בשבבי אבן.

.5

סרגל אלומיניום:
יריעת איטום יסתיימו בקצה ביקורת וכ 10 -ס"מ מעל מפלס בטון בגגות.
היריעות יוחזקו בעזרת סרגל אלומיניום בחתך  50X2מ"מ עם שוליים מכופפים ב 45 -מעלות
בשני צדדיו .קיבוע הסרגל ע"י דיבלים במרחק  30ס"מ .הסרגל ייאטם ע"י מסטיק.

.6

מריחת יסוד:
תהיה תמיסה ביטומנית בעת  30-50%מוצקים ,כגון .GS-474 :
אריג לזיון הביטומן האלסטומרי :יהיה זכוכית לבן במשקל מזערי של  55ג"ר למ"ר כגון מתוצר
"אינטרגלס"

.7

בדיקת אטימות
לאחר גמר האיטום תבוצע בדיקת אטימות ע"י הצפת הגג במים למשך  72שעות.
גובה המים יהיה  3ס"מ מעל למפלס הגבוה ביותר בגג.
במידה ותתגלה נזילה ,ירוקן הגג ,ייובש ויתוקן.
התיקונים וההצפות החוזרות יבוצעו על חשבון הקבלן עד לקבלת אישור בכתב מהמפקח.

.8

אחריות לאיטום ביריעות ביטומנית
תקופת האחריות לטיב האיטום (לטיב החומר ולטיב הביצוע) תהיה למשך  10שנים .האחריות
תכלול תיקון כל נזילה שתתגלה ,וכן תיקון או פיצוי על כל נזק שייגרם למבנה לתכולתו עקב
נזילות.

.9

אופני מדידה ותכולת מחירים

א .איטום הגג ביריעות ביטומניות:
מחיר האיטום יחשב ככולל את כל העבודות והחומרים הדרושים בכדי לקבל את האיטום
באיכות הנדרשת במפרט (מפרט כלל ומפרט מיוחד) והתכניות.
כמו כן מחיר איטום הגג ייחשב ככולל:
 .1טיפול בתשתית איטום הגג ,לרבות תיקוני שיפועים ותיקוני סדקים.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7

איטום ביריעות ביטומניות משוכללות.
שימוש בפרטי פינות ,מעברי צנרת.
בדיקת איטום ע"י הצפה.
שטחים מאוטמים על הגג יימדדו לפי פריסת במטרים רבועים בניכוי כל השוטחים הבלתי
מאוטמים ללא התחשבות בפחת חפיה וכו'.
"יריעות חיזוק".
פרופיל אלומיניום לקיבוע יריעות האיטום.

פרק  - 07מתקני תברואה
.1

קבועות תברואיות
א .כללי
הקבועות הסניטריות תהיינה מחרס לבן סוג א' תוצרת "חרסה" "IDEAL STANDARD" ,או
ש.ע .מאושר ,בדגמים וגדלים כמפורט בכתב הכמויות .כשלא מפורט דגם או גודל,יביא הקבלן
את הקבועה לאישורו של המפקח ורק עם אישורו ,תותקן הקבועה.
ב .כיורי רחצה
יהיו דגם "חרצית" במידות  40*25ס"מ דגם "נופר" (אוולי שקוע בשייש) בהתאם למפרט ויכללו
סיפון מפלסטיק תוצרת "ליפסקי" " 1 1/4או ש.ע ,.פקק ושרשרת ,וכו' הכל כמפורט בכתב
הכמויות או בתוכניות .הכיורים יותקנו בגובה אחיד מעל הרצפה בתוך אחיר הקרמיקה או
מתחת למשטחי שיש על זיזים מצינורות " 1/2עשויים נירוסטה מבוטנים בקיר .קצה הצינור
יהיה סגור ברוזטת נירוסטה.
ג .אסלות
תהיינה מחרס לבן סוג א' תלויות או על הרצפה בהתאם למפורט.
חיבור אסלה רגילה למערכת השופכין ייעשה באמצעות אביזר עם ע.ב .כנדרש.
האסלות התלויות תהינה תוצרת "חרסה " או ש.ע .עם כניסה אחורית לצינור השטיפה.
האסלה ומיכל ההדחה יותקנו על מבנה קשיח עשוי פלדה שמסופק על ידי יצרן האסלה דוגמת
"פלאסון" .המבנה ישמש כתבנית (שבלונה) לקביעה מדוייקת של מיקום צינור השופכין ,צינור
המים וברגי חיזוק האסלה וכן להעמדת מיכל ההדחה.
בקירות שאינם נושאים המבנה ישמש גם להעברת עומסי האסלה לקירות ולרצפה.
כלל המתקנים אסלה ,מיכל הדחה ומבנה כמפורט לעיל יובאו לאישור המתכנן ,כולל התקנה
מושלמת של יחידה לדוגמא בשטח .רק לאחר אישור המתכנן יוזמנו כל המתקנים ויותקנו
בשטח .ברגי החיזוק של האסלה לקיר יהיו עשויים נירוסטה.
החיבור בין האסלה לאביזר יאטם באופן מוחלט באמצעות אטם גומי מתאים .מיכלי ההדחה
יהיו מטיפוס סיפון בוכנה דגם "ספיר" מוסווה תוצרת "פלסים" או ש.ע .או מזרם שטיפה חצי
אוטומטי " 3/4תוצרת " "DELABIEאו ש.ע .בהתאם למפורט בכתב הכמויות .המושב יהיה
עשוי פלסטיק דגם כבד עם צירי נירוסטה.
ד .קערות מטבח
תהיינה מחרס לבן סוג א' במידות  60 X 40X 20ס"מ תוצרת "חרסה" או ש.ע .הכיורים יכללו
סיפון פלסטי " 2תוצרת "ליפסקי" או ש.ע פקק ושרשרת 2 ,זיזים מצינור נירוסטה " 1/2חסומים
בקצוות וכו'.
ה .ברזים וסוללות
הברזים והסוללות יהיו כמפורט בכתב הכמויות או ש"ע.
במידה והדגם לא מפורט בכתב הכמויות או בתכניות ,הדגם המוצע יובא לאישור המפקח.
כל הברזים יותקנו בצורה סימטרית ומרכזית לכיור.
גלגלות הברזים והסוללות (ראש הברז) ,יהיו עשויים פליז ,מצופים כרום או חומר אחר קשיח
במיוחד שיאושר ע"י המתכנן.
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בכל הברזים והסוללות הרגילות (לא חצי אוטומטיות) יותקנו ווסתי ספיקה דוגמת תוצרת
"יוניטרול" להקטת ספיקת המים בברז .הווסתים יותקנו בין פיות הסוללות והסוללות או
בחיבור לקיר בברזים בודדים.
ו .עמדות כיבוי אש
תותקנה בנישות או בארון כיבוי אש סטנדרטי ותכלולנה ברז שריפה " 2דגם 7
תוצרת "פומס" או ש.ע .עם חצי מצמד טיפוס "שטורץ" ,גלילון רב כווני על ציר מסתובב עם
צינור גומי משוריין " 3/4באורך  25.0מ' עם מזנק ריסוס מופעל באמצעות ברז מהיר פתיחה
תוצרת "להבות" או שווה ערך ,ברז כדורי תוצרת "הבונים" 1" ,או ש.ע .בחיבור הגלגלון למערכת
המים וכו'.
עמדות כיבוי האש מחוברות למערכת הכיבוי האוטומטית עשויים לעמוד בלחצים של עד 12
אטמוספירות .הגלגלון כולל הצינור המשוריין ,החיבור לגלגלון ,ברז הניתוק " ,1אביזרי החיבור
השונים וברז הכיבוי " 2יעמדו כולם בלחץ  12אטמוספירות.
במקומות כמצוין בתכנית יותקן ציוד נלווה לעמדת כיבוי אש:
 2זרנוקים עשויים בד משוריין בקוטר " 2באורך  15מ' עם מצמדי
"שטורץ" בקצוות.
מזנק דו תכליתי  14מ"מ.
 2מטפי כיבוי אבקה יבשה  6.0ק"ג כ"א.
 .2צינורות למים קרים חמים וגזים
א.

התקנת הצינורות הגלויים
כל העבודות הקשורות בהעמסת צינורות ,הובלתם ,פריקתם ,הטיפול בצינורות,
אחסונם ,השימוש בחומרים שונים ובשיטות עבודה שונות לצורך הנחתם תעשנה
בהתאם לתקנים ומפרטים המוכרים ,כגון מפרטי מיא"מ והנחיות היצרנים.

ב.

קונזולות ,מתלים וכו'
צנרת גלויה תוצמד לקירות ,תקרה ,מבני קונסטרוקציה אחרים תחתית נישות וכו',
באמצעות קונזולות  ,מזחלות ,חבקים וכו' מיוצרים חרושתית דוגמת תוצרת
" "UNISTRATאו ש.ע .כל הקונזולות  ,חבקים וכו' ,יהיו מפלדה מצופים קדמיום.
במידה ויידרש ע"י האדריכל ,הקונזולות יצבעו בגוון לפי דרישת האדריכל .שטח המגע
בין הצינור והחבק או הקונזולה ,יעטף ברפידת גומי עשויה  EPDMלצינורות מים
ונחושת וניאופרן לצינורות נירוסטה .במידת האפשר הצינורות יונחו על מבנה תליה,
קונזולה וכו'.
הקבלן יתאים את סוג הקונזולה למספר הצינורות ואופן ההרכבה; צמודה לקיר ,ניצבת,
תלויה לתקרה וכו'.
לפני הרכבת הקונזולות ,חבקים וכו' ,יובאו דוגמאות מכל סוג ומין ,לאישור המפקח .רק
לאחר אישור המפקח לגבי סוג הקונזולה ,אופן השימוש ,מיקום וכו' ,תבוצע עבודת
התקנת הקונזולות.
הצנרת תונח על תמיכות בלי להשפיע על מקומות חיבור הצינור לאביזרים ו/מכשירים.
המרחק בין הקונזולות יהיה כלהלן:
 צינורות אופקיים בקוטר עד " 1/2יתמכו כל  1.0מ'. צינורות אופקיים בקוטר " 3/4ומעלה יתמכו כל  2.0מ'. קוים אנכיים בקוטר עד " 1יתמכו כל  2מ'. קוים אנכיים בקוטר מ 1 1/2 "-ועד בכלל יתמכו כל  3מ'.ליד כל שוני זוית בצנרת תותקן תמיכה.
עבור אספקת והתקנת הקונזולות וכל הנאמר בפרק זה ,לא ישולם בנפרד והעלויות עבור
הנ"ל יהיו כלולות במחירי היחידה השונים להנחת הצינורות.

ג.

מעבר דרך קירות
המעבר עם צינורות מכל סוג שהוא דרך קירות ,רצפות ,תקרות וכו' יעשה דרך שרוולים
שנוצקו מראש בבטונים או דרך קידוחים והתקנת שרוולים שייעשו בשלב מאוחר יותר.
הרווח בין השרוול והצינור יאטם בחומר אלסטי דוגמת אלסטוסיל או ש.ע.
עבור התקנת השרוולים ואיטום מעבר דרך שרוולים ,לא ישולם בנפרד.
התקנת השרוולים תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.
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ד.

איטום המעבר דרך קירות
המעבר דרך קירות ,תקרות ,פודסטים בפירים וכו' יאטם באמצעים מיוחדים חוסמי אש
כדוגמת  KBSתוצרת " " GRUNUאו ש.ע .עבור איטום המעברים לא ישולם בנפרד
והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.

ה.

שמירת נקיון פנים הצינור
הקבלן ינקוט בכל האמצעים המתקבלים על הדעת על מנת לשמור על הצינורות מחדירת
לכלוך או כל חומר זר אחר לתוכם .לפני הרכבת הצינורות יש לנקות היטב את הקצוות
של כל צינור .אופן הניקוי יהיה טעון אישורו של המהנדס .על הקבלן לשמור על כך שלא
ישארו גופים זרים בצינורות.
צביעת הצנרת המתכתית
כל הצינורות ללא יוצא מן הכלל (כולל צינורות מגולבנים וצינורות עם בידוד טרמי),
יצבעו כלהלן:
 .1צינורות מגולבנים
יצבעו בשתי שכבות צבע מגן "מגנול" ושתי שכבות צבע סינטטי עליון.
 .2צינורות מים חמים מגולבנים
צינורות שייעטפו בבידוד טרמי ייצבעו בשתי שכבות צבע מגן עשיר אבץ עמיד
בטמפרטורות גבוהות.

ו.

 .3צינורות שחורים
שתי שכבות צבע יסוד מגנול ושתי שכבות צבע סינטטי עליון.
גווני השכבות וגווני הצבע העליון יהיו לפי הנחיות המזמין.
עבור הצביעה לא ישולם בנפרד ומחיר הצביעה יהיה כלול במחירי היחידה השונים.
 .4הכנת ל"מי  -קר" או "משקור"
תכלול סיפון בגובה  60ס"מ עשוי ספחי פי .פי או  H.D.P.Eכמפורט בקוטר
 40מ"מ  32 -מ"מ מחובר לקופסת ביקורת וברז " 1\2למים קרים.
 .3צביעה לזיהוי צנרת
א .צבע ראשי (רקע)
כל הצנרת המתכתית תצבע בשתי שכבות וסוד ושתי שכבות צבע גמר בגוון לפי הוראות המזמין
לצורך זיהוי המערכות.
אם הצנרת מוגנת מפני קורוזיה ולא נדרשת צביעה (צינור מגולוון למשל שלא נדרש לצבעו צבע
יסוד וגמר) ,הסימון יתבצע ע"י טבעות סימון ברוחב  15ס"מ.
ב .טבעות זיהוי
 .1טבעות הזיהוי בגוון שנקבע מסומן מעל הצבע הראשי של הצנרת.
 .2במקרה שסימון הצבע הראשי יעשה ע"י טבעות ראשיות ,יסומנו טבעות הזיהוי על גבי
הטבעות הראשיות.
 .3טבעות הזיהוי יסומנו במקומות כמפורט להלן.
 .4רוחב טבעות הזיהוי יהיה  5ס"מ.
 .5ניתן לסמן את טבעות הזיהוי בסרטים מודבקים במקום צבע .הסרטים יהיו מחומר פלסטי
בגוון המתאים ,ההדבקה תעשה כך שטבעת שתווצר תהיה ניצבת לציר הצינור .חפיפת קצות
הסרט תהיה מאחורי הצינור בצד הלא נראה לעין.
.4

שילוט וזיהוי צינורות ומגופים
א .ליד כל שסתום ,מתקן ,ציוד ,לוח וכו' יותקן שלט מתוצרת " " MUPROאו ש.ע.
תוכן השלט שיבוצע בחריטה יציין את סוג האספקה ומספרי החדרים או האזורים או המתקנים
עליהם הוא פוקד .ליד כל שסתום ניתוק במערכת מי כיבוי אש יסודר שלט שבו יצוין:
"מי כיבוי אש  -יש להודיע למנהל על סגירת השסתום".
כל שלט יחוזק עם  2ברגים לחבק שיורכב על הצינור או על האביזר או לשלדת פלדה מחוזקת
לקיר ליד הצינור או על יד השסתום.
על הקבלן להכין רשימת שלטים ותכנית מיקום השלטים לאישור המפקח.
ב .בנוסף לזיהוי הצינורות עפ"י גוונם כאמור לעיל ,יזוהו כל הצינורות על ידי מדבקות מודבקות
בדבק מגע על הצינורות ,במרחקים שלא יותר מ  6 -מטר בצינורות ישרים וליד כל חדירה לקיר
או תקרה ,פיר ,רצפה ,הסתעפות וכו'.על המדבקות ירשם סוג הזרם וחץ המורה על כיוון הזרימה.
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גודל המדבקות יתאים לקוטרי הצינורות.
ג .בחדר המכונות יתלה על הקיר במקום בולט לוח מקרא שעליו יהיה המפתח לסימון הצנרת.
לוח יכול להשתלב עם לוח תרשים חדר המכונות( .ראה להלן).
הלוח יהיה עשוי פרספקס וגודלו יתאים לכתיבת המקרא באותיות שגודלן  3.0ס"מ לפחות.
עבור עבודות זיהוי צינורות ועבודות עזר כולל מדבקות שילוט ,חבקים ,לוח מקרא ,וכו' לא
ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.
.5

.6

פעולות למניעת קורוזיה
תוך תקופת ביצוע העבודות על הקבלן לבצע את הפעולות למניעת קורוזיה כדלהלן:
א .שכבת צבע יסוד ראשונה יש לבצע מיד לאחר הכנת המוצרים או הרכבת הצינורות.
ב .מוצרי פלדה שיוכנו בבתי מלאכה של הקבלן או אצל יצרנים ,יסופקו עם צבע יסוד.
ג .יש למנוע מגע ישיר בין צינורות אל ברזליים וצינורות פלדה או חובק פלדה ,על ידי ליפוף
הצינור במקום המגע בסרט  EPDMמודבק או על ידי השחלתו בתוך שרוול מצינור
פלסטיק.
ד .למניעת קורוזיה פנימית בצינורות כתוצאה משאריות מים מהמבחנים ,יש להוסיף למי
המבחנים חומרים אלקליים מאושרים על ידי המפקח ,כך שהמים יהיו בעלי  P.Hבין  8עד .9
ה .לאחר גמר המבחנים יש לנקז את הקווים.
ו .הגנה בפני שיתוך (חיוץ)
יש להשתמש באמצעים טכניים נכונים ומקובלים למניעת תופעות השיתוך .צירוף המתכות
וחיבורם במעגלי מים שונים ,ייעשו בצורה המונעת שיתוך אלקטרוכימי .לדוגמא :בכל מעבר
מצינור " 3שחור לצינור מגולבן יותקן אביזר חיוץ .בצינורות שקוטרם עד " 2יעשה החיוץ
באמצעות "רקורד חיוץ" (עם טבעת בידוד) מיוחד לטרה זו.
בצינורות מעל " 3כולל ,יעשה החיוץ באמצעות "דרסר חיוץ" (דרסר עם אטם בין שני
האוגנים ומעברי הברגים)  ,או אמצעי דומה מאושר.
עבור חיוץ לא ישולם בנפרד ומחיר אביזר החיוץ יהיה כלול במחירי היחידה השונים.
צינורות מים חמים וקרים
א .סוג הצינורות
צינורות בקוטר " 2לאספקת מים לעמדות כיבוי אש יהיו מפלדה ללא תפר , SCH 40 ,לפי
תקן  ASTM A 53מגולבנים מחוברים בהברגה .ספחי הצנרת ,כגון :זוויות ,מסעפים,
היצרויות ,רקורדים וכו' ,יהיו מאותו סוג ותקן של הצינור.
צינורות מים קרים וחמים יהיו פוליפרופילן " PP-Rפולירול " מחוברים בריתוך .
ב .בדיקת לחץ הידרוסטטי לצנרת
לאחר השלמת הצנרת והתקנת כל האביזרים ,תיבדק הצנרת בדיקת לחץ הידרוסטטי.
הבדיקה תבוצע בצנרת כולה או בקטעים .במקרה והבדיקה תעשה בקטעים ,תעשה בדיקה
נוספת עם השלמת כל העבודה ,על כל המערכת כולה.
לא יוחל במילוי הצנרת אלא לאחר מתן אישור לכך בכתב מהמפקח.
הקו ימולא בהדרגה ובאיטיות כדי למנוע הלם או רעידת הצינורות ובכדי לאפשר את יציאת כל
האוויר מהצינורות .מהירות מילוי הקו במים תיקבע ע"י המהנדס.
אחרי גמר המילוי ,אך טרם יועלה הלחץ ,יבדקו כל האביזרים לאטימותם וייעשו כל התיקונים
הדרושים במקרה ויתגלו דליפות באטמי האביזרים .אם יתגלו בבדיקה זו דליפות בחיבורים או
פגמים באביזרים שאין לתקנם כשהצנרת מלאה מים .ינוקזו הצינורות ויבצעו התיקונים
הדרושים ,יש לחזור על הבדיקה הזו עד אשר יתוקנו כל הדליפות.
בדיקת הלחץ תבוצע אך ורק בנוכחות המפקח .לחץ הבדיקה יקבע ע"י המפקח אך לא יהיה
פחות מ  12.0-אטמ' .הלחץ הדרוש יושג ע"י משאבת לחץ מיוחדת .כל הציוד ,האביזרים
והמכשירים המשמשים לבדיקת הלחץ ,יהיו טעונים אישור המפקח.
ג .חיטוי הקווים
 .1כללי
כל הצינורות המיועדים להובלת מי שתייה ,יישטפו ויחוטאו לפני הכנסתם לשרות ע"י
כלורינציה .חיטוי הצנרת תעשה אחרי בדיקת לחץ ,אלא אם קיימות או ניתנו הוראות אחרות.
החיטוי ייעשה בהתאם להוראות משרד הבריאות ובהתאם למפורט להלן .עם גמר החיטוי ,על
הקבלן להמציא אישור ממשרד הבריאות שאכן הקו חוטא ומאושר לשימוש.
עבור שטיפת וחיטוי הקווים כמפורט להלן ,לא ישולם בנפרד והמחיר עבור כל המפורט כולל
חיטוי חוזר במידת הצורך ,ייחשב ככלול במחירי הנחת הצנרת.
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 .2שטיפת הצינורות לפני החיטוי
לפני החיטוי ישטפו הצינורות היטב במים נקיים כדי להוציא כל לכלוך וגופים זרים העלולים
להישאר בצינורות.
מי השטיפה יוזרמו במהירות של מטר אחד לשנייה לפחות ,אך רצויה מהירות גדולה מזו.
בעת שטיפת הקו ,יישטפו גם נקודות הניקוז ומוצאים אחרים .השטיפה צריכה להמשך עד
שהמים הנאספים ליד כל מוצא במיכל זכוכית שקוף ,ייראו נקיים ושקופים .עם התחלת
השטיפה ,יש להתחיל בהוספת כלור ,כאמור להלן.
 .3חיטוי הצינורות
חיטוי הצינורות ייעשה ע"י הוספת כלור למים בשעור של  50מיליגרם לליטר .הוספת הכלור
תתחיל עם השטיפה ,באופן שמי הכלור ישטפו גם את כל המגופים של המוצאים.
בחומר כלורינציה יש להעדיף תמיסה או טבליות של היפוכלוריד.
בתום תקופת  24שעות ,חייבת שארית הכלור החופשי בסוף הקו (המרוחק מנקודת הכנסת
הכלור) להיות לפחות  10מיליגרם לליטר .אם השארית היא בין  1מ"ג לל' ו –  10מ"ג לל' ,יש
להשאיר את מי הכלור בקו לתקופה נוספת של  24שעות .אם שארית בכלור החופשי בתום 24
שעות היא קטנה מ  1 -מ"ג לל' ,יש לשטוף ולחטא את הקו מחדש.
כאשר אין אפשרות להשאיר את מי הכלור בצינורות במשך  24שעות ,יש להגדיל את שעור הכלור
ל  75 -מ"ג לל' ולהשאיר את מי הכלור בקו למשך  6שעות לפחות .הדרישות לשעורי הכלור בסוף
הקו ישארו בעינם גם במקרה זה.
ד .בידוד צנרת
בידוד צנרת מים חמים יעשה ע"י קליפות גומי סינטטי תוצרת "ענביד".
העוביים המזעריים של הבידוד יהיו כדלהלן אם לא צויין אחרת:
קוטר צינור

.7

"3/4 - 1/2
25

"1 1/4" - 1
30

"2" - 1 1/2
35

אביזרים למים חמים וקרים
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

.8

ברזים למים חמים ,מים קרים ,וכו' עד " 2כולל יהיו ברזים אלכסוניים.
ברזי בטחון ושחרור לחץ יהיו תוצרת "בראוקמן" עם דיאפרגמה וידית (משיכה או סיבוב)
מכוילים ללחץ פתיחה של  3.0אטמ' (אלא אם צויין אחרת).
מסננים יהיו תוצרת "קים" דגם  4113או .4123
שסתומי שחרור אויר אוטומטיים יהיו תוצרת "בראוקמן" מתאימים לעבודה בטמפ' של 100
מעלות צלזיוס.
אחרי כל אביזר מגוף וכו' שאינו מאוגן מכיוון הזרימה ובחיבור למכשירים יש להרכיב רקורד.
כל האביזרים יתאימו ללחץ  16אטמ'
מערכת הדלוחין ,ניקוז ושופכין

א.
ב.
ג.
ד.

צינורות הדלוחין הגלויים יהיו עשויים מפלדה  SCH .40ללא תפר מגולבנים ,מחוברים בספחי
דרנז' עשויים פליז עם או בלי עיני ביקורת או עשויים פוליאטילן בצפיפות גבוהה H.D.P.E
בהתאם למפרט מ.ת.י .מפמ"כ  349חלק  1דוגמת "מובילית" או ש.ע .כמפורט בתכניות.
צינורות ברצפה ,בקירות ,בחללים טכניים ,פירים וכו' יהיו  HDPEכנ"ל.
צינורות פלדה מותקנים חיצונית יהיו צבועים בשתי שכבות צבע מגן "מגנול" ושתי שכבות צבע
עליון ויחוזקו לקירות ,תקרות וכו' באמצעות חבקים ,קונזולות וכו' .כל הקונזולות ,חבקים,
גשרים וכו' יהיו תוצרת ". "UNISTRUT
מחיר היחידה עבוד צינורות הדלוחין יכלול הכנת תכניות ביצוע ( )SHOP DRAWINGSע"י
יצרן הצינורות ,אחריות ל 10 -שנים על ההתקנה והחומר ,קבלת היתר ממכון התקנים כולל
התקנת פתחי ביקורת כפי שידרשו בקירות ,רצפות וכו' וספחים עם או בלי ע.ב .כגון זוויות,
מסעפים ,מופות ואביזרי ריתוך חשמליים לפי הצורך ,מחברי התפשטות ,וכו' ,צביעה כנדרש,
חיזוק הצינורות לקירות תקרות וכו' ,קונזולות ,חבקים גשרי צנרת וכו'  .על הגג ,בחללי תקרות
אקוסטיות ,בפירים ,מעבר דרך רצפות ,תקרות וכו' שרוולים ,איטום חוסם אש ,חריצים ,בקירות
וברצפות וביטון בקירות או ברצפה וכו' ,וכל הנדרש להתקנה בהתאם לתכניות ומפרטים.
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א.
ב.
ג.
ד.

.10

א.
ב.

.11

א.
ב.
ג.
ד.

.12

.13

ניקוז המזגנים
מערכת ניקוז המזגנים מורכבת מצינורות  SCH 40בהתאם למפורט בתוכניות.
ניקוז המזגנים יעשה בתוך מחסומי ריצפה או דרך קולטני ניקוז אופקים שמתנקזים אל תחנת
השאיבה במרתף התחתון.
צינורות בקוטר עד " 3כולל יהיו מפלדה ללא תפר, SCH 40,לפי תקן ASTM A 5
מגולבנים מחוברים בהברגה .ספחי הצנרת ,כגון :זוויות ,מסעפים ,היצרויות,
רקורדים יהיו מאותו סוג ותקן של הצינור.
צינורות מי גשם
צינורות ניקוז מי גשם מגגות ומרפסות או משטחים פתוחים לשמיים ,יהיו צינורותH.D.P. E
כמפורט בתכניות.
שינוי כוון ייעשה באמצעות אביזרים מיוצרים באופן חרושתי בלבד.
הצינורות הגלויים בנישות ובמרתף יחוזקו לקירות ,תקרות אלמנטים קונסטרוקטיביים וכו'
באמצעות שלות ,קונזולות ,מתלים וכו' ,תוצרת  UNISTRUTכמפורט בסעיף  07.2.3לעיל.
מחירי היחיד ה לצינורות כוללים ספחים ,חיזוקים כנ"ל ,מעברים דרך קירות ותקרות וכו'.
הצינורות העוברים בעמודים או בחלקים קונסטרוקטיביים ,יותקנו במקום לפני יציקת הבטון
ויחוזקו באופן יציב לקונסטרוקציה ,על מנת למנוע תזוזות בעת היציקה .מתחת למוצא תתקן
אגנית עשויה בטון.
ברדסים וקולטני מי גשם וניקוז
הברדסים וקולטני מי גשם במשטחים פתוחים יהיו תוצרת " " SMITHאו " "JOSAMבהתאם
למפורט בכתב הכמויות .מחיר היחידה יכלול אביזר מעבר לצינור פלדה או HDPEלפי הנדרש.

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
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צינורות השופכין וניקוז
צינורות השופכין והניקוז יהיו מתחת לרצפה וגלויים מתחת לתקרות המרתפים ועל הקירות
במרתפים יהיו עשויים יצקת ללא ראש לפי ת.י .124 .ספחים לפי ת.י 125 .או . HDPE
צינורות השופכין הגלויים בתקרות אקוסטיות ,פירים וכו' יהיו עשויים . HDPE
הצינורות והאביזרים  HDPEיתאימו למפרט מת"י מפמ"כ  349חלק .1
הצינורות יהיו על הקירות ,צמודים לתקרות בחללי תקרה אקוסטית וכו' צמודים
לקירות ,לתקרה ,או בחלקי מבנה אחרים באמצעות חבקים ,קונזולות ,מתלים וכו'.

א.

הנחיות לביצוע צנרת D.H.P.E
התקנת המערכת תעשה לפי מפמ"כ  349חלק  ,2ובכפוף להוראות ההתקנה המפורטות של היצרן
ותחת פיקוח שרות השדה של היצרן.
על הקבלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב  H.D.P.Eובעל תעודת הסמכה מאת
נציגו המורשה של יצרן הצנרת והאביזרים.
תהליך הייצור והרכבת המערכת יהיה כפוף למפמ"כ  349חלק  ,2לרבות אחריות היצרן
לתפקודה התקין של המערכת ,לתקופה של  10שנים.
על הקבלן המבצע להמציא כתב אחריות הנושא את שם העבודה ,מאת נציגו הרשמי של היצרן.
הרכבת המערכת תעשה לפי תכניות ביצוע מפורטות ,שיסופקו לקבלן המבצע ע"י נציג היצרן,
כחלק מאספקת הצנרת והאביזרים .על הקבלן המבצע להמציא את תכניות הבצוע המפורטות
לאישור המתכנן לפני תחילת עבודות הייצור וההרכבה.
חיבור הצנרת וספחי הצנרת תעשה בריתוך פנים  WELDING BUTTבמכונת ריתוך ,עם ראשי
ריתוך חשמליים ,עם מחברי שקוע לרבות מחברי התפשטות או מחברי הברגה לפי דרישות
התכנון המפורט.
החיזוקים ,התמיכות ותליות הצנרת יהיו במיקום ובחוזק הדרוש לפי מפמ"כ  349חלק 2
והוראות היצרן ,תוך ציונם ע"ג תכניות הביצוע המפורטות.
הקבלן המבצע אינו רשאי להרכיב צנרת ,ספחים ואביזרי צנרת של יצרנים שונים ללא אישור
היצרן הנושא באחריות וכן באישור המפורש של המתכנן.
בכל מהלך העבודה יעשה שימוש בראשי חיבור חשמליים מסוג אחד בלבד .להחלפת סוג ראשי
החיבור החשמליים במהלך העבודה ,יש לקבל אישור מפורש של המתכנן.
הקבלן המבצע אחראי להגן על כל פתחי הצנרת בכל שלבי ביצוע ההרכבה ,בפני סתימת הצנרת
ע"י פקקי קצה מרותכים ופקקי קצה פריקים לפי הצורך.
מחירי היחידה לצנרת דלוחין  ,שופכין וניקוז
מחיר היחידה עבוד צינורות הדלוחין יכלול הכנת תכניות ביצוע ( )SHOP RAWINGSע"י יצרן
הצינורות ,אחריות ל 10 -שנים על ההתקנה והחומר ,קבלת היתר ממכון התקנים ,ספחים עם או
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בלי ע.ב .כגון זוויות ,מסעפים ,מופות ואביזרי ריתוך חשמליים לפי הצורך ,נקודות קבע  ,מחברי
התפשטות ,וכו' עם או בלי ע.ב ,צביעה כנדרש ,חיזוק הצינורות לקירות תקרות וכו' ,קונזולות,
חבקים ,גשרי צנרת וכו' ,על הגג ,בחללי תקרות אקוסטיות ,בפירים ,מעבר דרך רצפות ,תקרות
וכו' בשרוולים ,איטום עמיד אש ,חריצים ,בקירות וברצפות וביטון בקירות או ברצפה וכו' ,וכל
הנדרש להתקנה בהתאם לתכניות ומפרטים.
.15

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

קופסאות ביקורת
קופסאות ביקורת ,קופסאות ביקורת נופלות ,מאריכים ושרוולים יהיו עשויים .HDPE
מכסים ומסגרות יהיו עשויים פליז דגם כבד .הקופסאות ,המאריכים וכו' ,ייקבעו במקומם ע"י
עטיפת בטון.
מסגרות תהינה מרובעות ,המכסים יהיו צבועים בצבע אמאיל בתנור בגוון הרצפה באישור
האדריכל.
מחסומי רצפה  200/100מ"מ (" )8"*4ו )4" * 2"( 110/63 -מ"מ יהיו עשויים  HDPEאו יצקת
כמפורט בתכנית ויקבעו בבטון בהתאם לפרטים.
מחיר היחידה למחסום כולל רשת פליז דגם כבד עם מסגרת מרובעת צבועים
אמאיל בתנור ,סל נירוסטה במחסום " , 8/4וכן את השרוול לפי הפרטים.
איטום המרווח בין המחסום והשרוול ואיטום המרווח בין השרוול והתקרה וביטון המחסום.
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פרק  - 08עבודות חשמל
.1
א.

ב.
ג.

ד.

ה.
ו.

ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.

כללי:
העבודה במכרז זה מבוססת על תכנון אדריכלי לבניית מבנה מלתחות במרכז מועדון כפרי
בעומר.
בפרויקט יבנה מבנה מלתחות חדש בשטח של כ –  130מ"ר והפרויקט יכלול עבודות בינוי,
עבודות פירוק ,והתקנת מערכות חשמל ותקשורת חדשות.
מערכות החשמל והתקשורת יותאמו לנדרש בתכניות האדריכל ,המזמין ,תכניות החשמל
והפיקוח בשטח.
העבודה לפי הסכם זה היא לביצוע מתקני החשמל והתקשורת המצוינים בתכניות ובתכניות
הפרטים כולל התחברת ותוספות בלוח החשמל הראשי של המבנה ,אספקה והתקנה של גופי
תאורת פנים וחוץ.
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתאם למפרט  08בהוצאת משרד הביטחון ומפרט זה,
בהתאם לתוכניות ,לכתב הכמויות ולדרישות המזמין.
העבודה תבוצע בכפוף לתקנות של הגופים הבאים:
חוק החשמל המעודכן ותקנותיו.
.1
מפרט טכני של הועדה הבין משרדית פרק  08בהוצאת משרד הביטחון.
.2
תקנים לבטיחות אש וחירום.
.3
תקנות והוראות חברת החשמל .
.4
תקנים ישראליים.
.5
חוק התכנון והבנייה.
.6
בכל מקרה של סתירה כלשהי בין הנחיות מפרט זה לבין כתב הכמויות או התוכניות על הקבלן
לבקש את הנחיית המפקח ולפעול לפיה.
לביצוע העבודה יועסקו אך ורק עובדים מוסמכים ומקצועיים וחשמלאים בעלי רישיונות
המתאימים לעבודה על פי החוק .המזמין או בא כוחו שומרים לעצמם את הזכות לדרוש
הפסקת עבודתו של כל עובד אשר אינו עונה לדרישות הטכניות או שאינו שומר על נהלי העבודה
והבטיחות באתר.
הקבלן יהיה אחראי על שמירת נוהלי הבטיחות בעבודה (כולל נהלי עבודה בגובה).
אין לעבוד תחת מתח !!!
עבודה בלוחות חשמל תתבצע אך ורק ע"י זוג חשמלאים  -כאשר אחד משגיח ומפקח על עבודת
חברו.
ציוד העבודה יהיה בעל תווי תקן.
הקבלן יספק למפקח דוגמאות מהאביזרים אותם הוא אמור להתקין במתקן ובלוחות ,רק
לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח יוכל הקבלן להתקינם באתר.
ציוד שווה ערך יהיה בעל תו תקן וחייב לעבור את אישור המזמין והמתכנן החשמל בפרויקט.
העבודה תתקבל רק לאחר ביקורת ואישור בודק מוסמך .היה ונמצאו ליקויים על הקבלן
לתקנם על חשבונו עד לתיקון כלל הליקויים אישור הבודק וחיבור המתקן למתח (כולל בדיקת
ואיזון פאזות).
לוח החשמל יבוצע ע"י מפעל ליצור לוחות מוסמך תקן  61439ובעל כל האישורים הנדרשים
בלבד ובאישור המזמין והמתכנן (ראה פרק לוחות).
הקבלן צריך לבצע את כל המופיע בתוכניות המכרז ואח"כ בתכניות הביצוע ללא תביעות
כספיות בגין תוספות ,באחריות הקבלן לבדוק את התוכניות ולהגיש הצעה הכוללת את כל
המופיע בהם.
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 .1גופי תאורה
א .אין להתקין או להזמין גופי תאורה ללא קבלת אישור בכתב מהמפקח ומהמתכנן.
ב .דגמי גופי התאורה מופיעים בכתב הכמויות ובתכניות.
ג .מחיר הקבלן יכלול את הובלת הציוד ,איחסון ,ביטוח ,התקנה וחיבור.
ד .הקבלן יגיש את דגמי גופי התאורה לאישור המזמין והאדריכל טרם רכישתם.
 .2זמני עבודה
א .כיוון שהפרויקט מתבצע בשטח מתחם ספורט פעיל עם תנועת מנויים ועובדים ,העבודה
תתאפשר בתיאום עם המפקח באזורים שיקבעו מראש במועדים ולפי לוחות זמנים שיקבעו
מראש תוך כדי תיחום אזורי העבודה ושמירה על כל כללי הבטיחות.
ב .יש לקבל אישור בכתב מהמפקח על זמני העבודה  ,תחולת העבודה והאזורים בהם מתוכנן
ביצוע העבודה ,האישור הנ"ל יופק לשבוע עבודה ויחודש בסיומם עבור השבוע העוקב,
הקבלן יידרש לספק את כל המשאבים הנדרשים בכדי לעמוד בזמנים שנקבעו ע"י המפקח.
ג .ככלל העבודה תמשך לא יותר מהמוגדר ע"י המפקח מרגע קבלת צו התחלת עבודה.
 .3חומרים ואישור הציוד
א .מיד עם קבלת צו התחלת עבודה – יגיש הקבלן רשימת ציוד ואביזרים מלאה ומפורטת
להתקנה באתר.
ב .על הקבלן לאשר ולהזמין את הציוד (לרבות ציוד ללוח חשמל ,ציוד תאורה ,אבזרים וכל יתר
הציוד) תוך התחשבות בזמן האספקה הצפוי על מנת לא לגרום לעיכובים בעבודה ובמסירת
הפרויקט למזמין.
ג .על הקבלן לספק חומרים ומוצרים חדשים ובטיב מעולה מאושרים ע"י מכון התקנים
הישראלי וכן מאושרים ע"י היועץ ו/או המזמין לפני התקנתם .
ד .היועץ או המזמין רשאי לדרוש מהקבלן כל מידה ו/או תיאור טכני ו/או דגימה של החומרים,
אביזרים ,ציוד חשמלי וכד' לפני מתן אישור להשתמש בהם  ,ואף לדרוש תעודת אשור מכון
התקנים לאביזרים השונים.
ה .ציוד שלא אושר והותקן ע"י הקבלן יוחלף ע"י הקבלן ועל חשבונו.
ו .המזמין שומר לעצמו הזכות לשנות ציוד לסוג אחר שווה ערך תוך כדי ביצוע הפרויקט.
 .4הארקות ומוליכי חיבור לפה"פ
א .קבלן החשמל יבצע מערכת הארקת יסודות ע"פ תקנות החשמל המעודכנות ביותר ולפי
הנדרש בתכניות .
ב .קבלן החשמל יבצע מערכת השוואת פוטנציאלים מבוססת על תקנות החשמל האחרונות .יש
להאריק את כל חלקי המתכת שבמתקן לרבות גופי תאורה ,מבנה לוחות ,קופסאות וצינורות
משוריינים ,תעלות כבלים ,מיזוג אויר וכד' .כגון :קורות לתקרות גבס וקירות גבס וכן
תמיכות תקרות אקוסטיות ע"י מוליכי חיבור בחתך  10ממ"ר נפרדים מכל גוף מתכת מחובר
לפה"פ וכן שילוט בר-קיימא "הארקה לא לפרק" במקומות הנדרשים.
ג .קבלן החשמל יחשוף את ברזלי הזיון של המבנה הקיים ויבצע חיבור לברזלי הזיון של
המבנה החדש ע"י ריתוך ב –  2נק' לפחות (החיבור בין ברזלים בקוטר של  10מ"מ לפחות).
.5

פס השוואת פוטנציאלים:
א .על הקבלן להתקין בסמוך ללוח החשמל פס השוואה מנחושת מלבני בחתך  50 * 5מ"מ ,הפס
יכלול  7ברגים לפחות בקוטר  3/8אינץ' עשויים מפליז עם דסקיות קפיציות ואומים ,כולל
חורים מותאמים לברגים והתקנה.
ב .לפסי השוואה אלו יאריק הקבלן כל השירותים מתכתיים דרושים כאשר חתך החוטים
המתחברים לפס לא יקטן מ  - 10ממ"ר – מוליך מבודד  PVCוכן יבוצע שילוט בר קיימא
בשני קצותיו.
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 .6הקבלן
א.
ב.

א.
ב.

הקבלן יעסיק אנשי מקצוע מוכשרים בהתאם לסוג העבודה הנדרש  ,כאשר עבודות
חשמלאות יתבצעו רק על ידי חשמלאים המוסמכים לכך לפי הזרם הנקוב של העבודה.
יש להציג רישיונות חשמל למפקח בטרם כניסה לעבודה.
בדיקות הארקה
בתום העבודה תבוצע בדיקת איכות הארקה ובמידת הצורך תתוגבר מערכת ההארקה
כאמור עד לקבלת הערך המתאים.
הבדיקות יכללו בין היתר :
 .1בדיקת התנגדות הארקה מהארקת יסוד המבנה.
 .2בדיקת התנגדות הארקה של המוליך.
 .3רציפות של מוליך הארקה .והתקנת פס השוואה במידות מתאימות ,חיבור כל
המערכות המתכתיות כנדרש.
 .4כל תוצאות הבדיקה יעברו למפקח בכתב.
 .5במידה ובדיקת הארקה תראה חוסר עמידה בדרישות יהיה על הקבלן לתגבר את
מערכת ההארקה כפי שיידרש.

 .7מוליכים מובילים וכבלים למתח נמוך
א .סולמות  /תעלות יותקנו על תקרה/קיר קונסטרוקטיבי/ת ויוארקו בהתאם לנדרש בחוק
החשמל.
ב .כל כבלי החשמל למעגלים הסופיים יותקנו בצנרת  Φ25לפחות וכנדרש בתכניות.
ג .כבלי החשמל מסוג  N2XYמבודדי  XLPEומעטה  FR3 – PVCבעלי תפקוד משופר במקרה
שריפה.
ד .יש להשתמש בצנרת מסוג פלסטי כפיף כבה מאליו ובעל תו תקן.
ה .צנרת בחתיכה רצופה אחת – לא יאושר שימוש בקטעי צינורות מחוברים.
 .8כבלים למתח נמוך
א .הכבלים בין מקור ההזנה עד לצרכנים יהיו מחתיכה אחת רצופה וללא מחברי מופות ו/או
קופסאות מהדקים לכל אורך הכבל.
ב .מעל חתך  6ממ"ר יהיו הכבלים עם מוליכים שזורים ובעלי חתך עגול (לא יתקבל כבל בחתך
סקטוריאלי) ,הכבלים יהיו בעלי בידוד  N2XYמסוג . FR3
ג .הכבל יעמוד בדרישות התקן הישראלי או בהעדרו לתקנים הגרמניים ו/או בריטיים בגמר
ההתקנות ולפני בדיקת המתקן יבצע הקבלן בדיקת בידוד הכבלים ע"י מכשיר מגר 1000
וולט ,הכל בהתאם לתקן ישראלי  547הוצאה עדכנית.
ד .על הכבל יסומן לכל אורכו שם היצרן ותאריך הייצור .לא יתקבל כבל מתאריך ייצור ישן או
ללא סימון.
ה .כבלים המותקנים בחפירה  /חציבה ברצפה משותפת למערכות חשמל ותקשורת יותקנו
במרחקים (אחד מהשני) כמפורט להלן:
 .1מרחק בין כבל מתח נמוך למערכות תקשורת לבין כבל פיקוד למתח נמוך מאוד  20ס"מ
תותקן מחיצת הפרדה בין מערכות חשמל ותקשורת( .לפני כיסוי הכבלים על הקבלן
לבקש אישור המפקח בכתב להתקנת הכבלים כמפורט לעיל)
 .2כל הכבלים יותקנו בצנרת תקנית בקוטר כנדרש בתכניות ולא פחות מצנרת בקוטר
.Φ25
ו .מוליכי הארקה יהיו גמישים מבודדי ( PVCלא תשולם כל תוספת כספית).
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 .9צבעי צינורות
הצינורות אשר יותקנו לחשמל ,תקשורת ומתח נמוך מאד  /בקרה – יהיו בעלי תו תקן ישראלי
 61386בצבעים שונים כמפורט להלן:
א .חשמל – ירוק.
ב .טלפון – כחול.
ג .גילוי אש – אדום.
ד .מחשבים – צהוב.
ה .בקרה – לבן.
ו .כריזה – לבן.
ז .ביטחון – חום.
ח .הצבעים השונים – ללא תוספת כספית.
ט .הצינורות יהיו מסוג פלסטי כפיף כבה מאליו ובעל תו תקן שצוין לעיל.
י .שילוט מוליכים ,כבלים וצרכני מעגלים סופיים
.1
.2
.3
.4

.5

.6
.7
.8

כל קבוצת מהדקים תסומן באמצעות שלט סנדויץ' חרוט.
כל מהדק יסומן בהתאם למספור המופיע בתכנית הבנייה של הלוח– סימון ע"י
מספרי פלסטיק עליהם חרוטים המספרים.
כל גיד יסומן באמצעות מספור פלסטי סטנדרטי.
כל כבל המותקן בתעלות או על סולמות או בצינורות – ישולט כל  10מטר לפחות
וביציאה מלוח חשמל ,בכניסה לצרכן כלשהוא ,השילוט יהיה עשוי עץ סנדוויץ'
בצבע שחור ועליו חרוט מספר המעגל בלבן ושם לוח החשמל המזין כבל זה.
כבלים המותקנים בחפירות  /בחציבות ברצפה ישולטו ביציאה מלוח החשמל ובצד
הצרכן (שם הלוח המזין ,חתך ,מספר מעגל וסוג הכבל ,תיאור הצרכן כפי השילוט
בלוח בהתאמה)
השילוט כלול במחיר הכבל או הלוח או אביזר כלשהוא ולא תשולם כל תוספת
כספית עבור תוספת שלטים בהתאם לדרישות.
שילוט לוחות חשמל ייעשה משלטי סנדויץ' פלסטיים חרוטים ויכללו מספר מעגל
תיאור הצרכן ,סוג המעגל בהתאם לתכנית השלטים יחוזקו ע"י דבק וניטים.
אביזרי חשמל שונים ישולטו ע"י שילוט חרוט.

 .10ביצוע התקנות נקודות ואביזרי חשמל
 .1צנרת קופסאות ונקודות
א .על הקבלן להניח צנרת מריכף בקוטר מינימאלי של  25מ"מ (ציפוי המעטפת החיצוני ,במידה
ולא נדרש אחרת בתכניות) לפחות ביציקות קירות ו/או תקרות או בחציבות ו/או ברצפה.
ב .כל הצנרת תהיה כבה מאליה ומסוג תקני.
ג .בקירות בטון קונבנציונלי יניח הקבלן את הקופסאות ביציקה כאשר שיטת העבודה של הקבלן
הינה התפצלות בתקרה .הנ"ל יעשה ע"י קופסאות הכוללות מכסה עם ברגיי חיזוק.
ד .כל נקודת בתקרה תכלול קופסא ,גם נקודות אחרונות במעגל.
ה .מדגש בזה שבמקרה הנ"ל לא יבצע הקבלן יותר מ –  4התפצלויות מקופסא אחת.
ו .בקירות בלוקים ו/או גבס ,יחצוב הקבלן בקיר ויניח צנרת מריכף כבה מאליה בקוטר  25מ"מ
לפחות.
ז .לא יורשה שימוש בצנרת  ,13.5 ,11או  16מ"מ כלל לשום שירות.
ח .הצנרת תבוצע אך ורק בקווים ישרים אופקיים או אנכיים ולא אלכסונים.
ט .במידה ויאלץ הקבלן להניח צינורות אופקיים בקירות יהיה זה בגובה לפי התקנות.
י .כל הקופסאות  55מ"מ עבור אביזרים יהיו קוניות תקניות בלבד או בשימוש באבזרים גויס
SYSTEMאו בטיצ'ינו  living lightאו ש"ע לפי אישור המזמין עם קופסאות מלבניות
תקניות.
יא .קצה הקופסא יהיה בקו ישר ואסטטי עם הטיח לפי התקנות.
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יב.
יג.
יד.
טו.
טז.
יז.

הקבלן יברר לפני התקנת הקופסאות עובי הטיח המתוכנן בכל קיר בכדי לבצע את הקופסאות
בולטות מהקיר בגובה זה.
במידה ויהיה צורך להאריך את הקופסאות עקב עובי טיח רב מגובה הקופסא  ,אין להאריך את
הקופסא אלא לפרק את הקופסא הקיימת ולהתקין חדשה עומק או רגילה במקום.
אין לבצע מחברי מופות לצנרת – כל צנרת בקווים/מעגלים ע"י חתיכה רצופה אחת.
במקרה של הנחת צנרת במילוי בריצוף יניח קבלן החשמל על הצנרת בטון רזה.
הקבלן לא ישחיל כבלים אלא לאחר ביצוע טיח במבנה ולאחר שהמפקח יאשר ביצוע החוטים.
כאשר יש צורך בשימוש בקופסת עומק ,יעשה השימוש ע"י קופסאות תקניות בלבד לא יורשה
שימוש בזוג קופסאות רגילות אחת בתוך השנייה.

 .2אביזרים
א .כל האביזרים יהיו כדוגמת גוויס  TOP SYSTEMאו בטוצינו  LIVING LIGHTאו שווה
ערך כולל אביזרי הטלפון ,המחשב ,והאנטנה .בהתקנת מ"ז  ,שקעים או אביזרים נוספים
שהם בגובה זהה יש להקפיד שיותקנו בקו אחד  -ללא הפרש גבהים ביניהם.
ב .אביזרים זהים יותקנו בשיטת הרכבים.
ג .הקבלן יידרש להציג דוגמאות לאישור המזמין והמתכנן.
 .3נקודות מאור וגופי תאורה
א .כל גופי התאורה יהיו לדים – דגמי הגופים צויינו בתכניות ובכתב הכמויות.
ב .נקודות המאור יכללו צנרת  25מ"מ מריכף כבה מאליה וחוטים  1.5ממ"ר או  2.5ממ"ר כפי
שיידרש בתכניות ובצבעים תקניים מהלוח ועד לנקודה – כבלים מסוג .N2XY
ג .כל נקודת תאורה בתקרה תסתיים בגוף תאורה בעל תו תקן ומאושר ע"י המזמין.
ד .הגופים יהיו מאושרים ע"י מכון התקנים.
ה .כל האביזרים יהיו מחוזקים לחלק הקבוע של הגוף.
ו .כל הברגים יהיו מגולוונים או מצופים קדמיום או מפליז.
ז .כל גופי התאורה הרגילים והדו תכליתיים ושלטי יציאה יהיו תיקנים לפי תקן
ישראלי רשמי  20על חלקיו ויובאו לאישור המתכנן והמפקח לפני ההתקנה.
ח .כל שלטי היציאה יהיו מבוססי לדים בלבד ועם התווית תו תקן על הגופים בלבד.
ט .כל שלטי היציאה וגופי החירום חד תכליתיים יחוברו ללוח בכבל עמיד אש שעתיים.
י .הזנה מגוף תאורה אחד למשנהו יש לבצע קופסאות הסתעפות  .אין לבצע הסתעפות בתוך גוף
התאורה.
 .4לוח חשמל
 .1כללי:
א .במסגרת הפרויקט יבוצעו עבודות התחברות ללוח ראשי הקיים בכושר  3*100Aבמבנה מכון
הכושר והבריכה וכן תוספת מפסק תלת פאזי בכושר .3*63A
ב .במבנה המלתחות יבוצע לוח חשמל משנה בכושר  ,3*50Aהלוח יהיה מבנה פח ובדרגת הגנה
 IP-54לפחות וייבנה ע"פ התכניות.
 .2הנחיות והוראות מיוחדות
א .ציוד ייחשב כציוד שנמסר למזמין ,רק לאחר שהוא הותקן ,חובר למתח ,עבר את כל הבדיקות
והופעל בהתאם לתכנון ולאחר שהקבלן מסר את כל התוכניות ,תוצאות הבדיקה והוראות
ההפעלה והתחזוקה.
ב .הקבלן יספק תיאור טכני וקטלוגים של הציוד שהוצע על ידו לאחר שהוא בדק שהציוד המוצע
מתאים להתקנה מבחינת התכונות החשמליות והמכניות.
ג .הציוד העיקרי כמו מפסקי זרם ,מגענים ,שנאי זרם ומתח ,מנורות ,לחצנים וכו' יהיו מתוצרת
שתאושר עם קבלת תכניות הייצור.
ד .במידה והקבלן מציע ציוד בעל תכונות טכניות ו/או מידות ,השונות מאלה המתוארות במפרט
או בתוכניות ,עליו לציין במפורש את כל הסטיות עם הגשת ההצעה הכספית ולקבל על כך
אישור ממנהל הפרויקט.
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ה .לא ייגרם שום עיכוב במועד המתוכנן של סיום העבודה ,עקב השינויים המוצעים.
ו .הקבלן יספק תיאור טכני ותוכניות בנייה של ייצור של הלוח וכן אפשרויות ההתקנה במקום,
בלי לגרום לשיבושים באתר ובתיאום עם כל יתר גורמי הביצוע בשטח.
ז .המפרטים ,רשימת הכמויות ולוח המחירים ,השרטוטים ,המפרט הכללי הבין -משרדי ,תקנות
ותקנים ,משלימים זה את זה ואם הקבלן מוצא סתירה כלשהי בין המסמכים שהוזכרו ,עליו
להסתייג לפני הגשת הצעה למכרז לשם קבלת הבהרות והנחיות מתאימות מהמתכנן ו/או
המפקח.
ח .תנאי העבודה :
 .1העבודות תבוצענה בתיאום מלא עם המפקח ,המתכנן ונציגי המזמין.
 .2הקבלן ידאג לסידורי הבטיחות באתר בזמן העבודות על לוח החשמל הקיים לפי
הסטנדרטים המקובלים
ט .אחריות
הקבלן יהיה אחראי לכל הציוד ,החומרים והעבודות שבוצעו על ידו ,לתקופה של שנה אחת
מיום קבלת תעודת גמר לגבי ציוד חשמלי.
 .5עבודות מנ"מ – גילוי אש וכריזה
א .במסגרת הפרויקט יבוצעו הכנות צנרת למערכת מנ"מ.
ב .הקבלן נדרש לבצע את כל ההכנות בתיאום מושלם עם ספק המערכת.
 .6אופני מדידה מיוחדים
מחירי היחידה המוצגים בכתב הכמויות יכללו את:
 .1תכניות לאישור ותוכניות עדות.
כל הבדיקות לרבות  :מכשירי בדיקה ומדידה ,יומן הבדיקות ,הפעלת המתקנים ,בדיקת המתקן
ובדיקת משטר הפעלות מערכת גילוי אש (בדיקת אינטגרציה).
 .2התקנות עזר ואמצעים למיניהם ,הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.
 .3סימון זיהוי לכבלים ,שילוט לוחות ,גופי תאורה ,תעלות ,סולמות ,מפסיקי זרם ,בתי תקע ,לוחות
שרות וכו'.
 .4חיזוק חוזר של כל הברגים והחיבורים החשמליים בלוחות החשמל כעבור ששה חודשים לאחר
הפעלת המתקן – סעיף זה יבוצע לפי דרישה מפורשת מהמזמין.
 .5כל חיזוקי הברזל הדרושים לקביעת והתקנת האביזרים הנזכרים בסעיפים השונים של כתב
הכמויות ,כולל מתקן התליה לסולמות כבלים ,לתעלות כבלים ,לגופי התאורה ,לתעלות פסי צבירה
וכד' ,כולל פרופילים מברזל מגולוונים להתקנה משותפת של צינורות או כבלים במתקן.
המחיר כולל גם את כל החבקים ,חיזוקים ,מהדקים ,סגירות ,חומרי בידוד ,וכן את כל שאר חומרי
העזר ועבודות הלוואי אשר לא פורטו במפורש ואשר נחוצים להשלמת המתקן ,הפעלתו ועבודתו
התקינה של המתקן.
כמו כן כלולות תיבות הסתעפות מסוג כבה מאליו  ,עם מכסה נסגר ע"י ברגים ועם מהדקים,
פ"צ ,וכד' עבור כבלים בחתך עד  16ממ"ר.
 .7תיאומים
מחירי העבודות בחוזה זה כוללים גם את התשלום עבור כל התיאומים השונים הנחוצים לשם
ביצוע המתקן ולא תשולם כל תוספת כספית בגין פעולות תיאום אילו ללא הבדל באם התאום הוא
עם קבלנים אחרים או עם גורם מתכנן.
 .8ציוד חליפי
במידה והקבלן מציע ציוד חליפי השונה מזה המאופיין במכרז/חוזה זה זכאי המפקח לדרוש
ציוד ואביזרים המתאימים לתנאי עבודה ובעל נתונים שהם בדרגה הגבוהה הקרובה ביותר
לנדרש במכרז/חוזה זה,המזמין רשאי לפסול ציוד חליפי ולדרוש ציוד נדרש בחוזה.
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 .9הכנת דוגמאות
הכנת דוגמאות למיניהן כלולה במחירי היחידה של אותם אביזרים שהן הוכנו עבור דוגמאות
ישולם רק אם הן אושרו להתקנה כפי שהן כמוצר מוגמר ראוי להתקנה ושימוש .על הקבלן
לספק דוגמאות ולהתקינן באתר
 .10צינורות
א.
ב.
ג.

צינורות פלסטיים כפיפים שימדדו בנפרד (שלא במסגרת נקודות) כוללים גם :קופסאות
הסתעפות ומעבר סטנדרטיות וכן חוטי השחלה מניילון בקוטר  4ממ"ר באותם מקומות
שלא מושחלים בהם מוליכים.
בצינורות בקוטר  36מ"מ ומעלה המחיר כולל חבל השחלה בקוטר  8מ"מ.
הצנרת כוללת גם קופסאות הסתעפות מסוג כבה מאליו – עם מכסה הנסגר ע"י  4ברגים.

 .11צנרת
מחיר הצנרת כוללת פתיחת חריצים בקירות ובבטון לצורך התקנה סמויה ותיקון החריצים בבטון.
 .12כבלים ומוליכים
כבלים ומוליכים כוללים במחיריהם גם :חיבורם בקצותיהם ,נעלי כבל ,תגיות סימון ,חבקים,
חיזוקים סגירות מגן ,קופסאות הסתעפות משוריינות אטומות ,מהדקי הסתעפות עד חתך 16
ממ"ר ,השחלה ,הנחה ,חיזוק וכד' .אורך הכבלים והמוליכים יקבע עפ"י אורך התעלות והמוליכים
בהם אם מונחים או מושחלים.
 .13נקודות
א .כל הנקודות לחשמל ותקשורת כוללות את אספקת והתקנת הצנרת,המוליכים והכבלים בין
מקור הזינה לבין הנקודה ,השקע לחיבור חשמלי אותקשורת ,כולל חיווט וחיבור בקצוות.
ב .נקודות בהתקנה סמויה כוללת גם חציבה בקירות  ,חגורות בטון ותקרות וכן אטימה בבטון
וחול ביחס  1:3ותיקוני טיח.
ג .נקודת מאור להתקנה סמויה כוללת:
 .1כבלים מסוג  FR-N2XYעם מוליכים מנחושת  1.5ממ"ר או  2.5ממ"ר מושחלים בצנרת
ומחוברים בלוח חשמל ,בג"ת ובמ"ז.
 .2צינור פלסטי כפיף כבד כבה מאליו בקוטר  25מ"מ ,מותקן בהתקנה סמויה,
לרבות חציבות בקירות ,אטימה ,וקופסאות מעבר פלסטיות עם מכסה הנסגר ע"י  4ברגים.
 .3מפסק זרם  10אמפר ואו לחצן מואר מהדגם המפורט בתכנית מותקן בהתקנה סמויה.
 .4כל ציוד עזר ושילוט.
 .5עבור מ"ז מחליף שני  -ישולם לקבלן מחיר מחצית נקודת מאור.
 .6במקומות בהם קיים ג.ת .דו תכליתי לחרום  -לא תשולם לקבלן כל תוספת כספית בגין
תוספת מוליך.
 .14בדיקת המתקן ומסירתו
א .לפני מסירת המתקן למפקח  ,ימסור הקבלן את המתקן לבדיקת בודק חשמל מוסמך.
ב .כל הטיפול בהזמנת בודק החשמל לבדיקת המתקן ,וכן כל התיקונים שביצועם יידרש על ידם
יבוצעו ע"י הקבלן ויהיה כלול במחיר העבודה.
ג .רק לאחר שהמתקן עבר את בדיקת בודק החשמל ונתקבל על ידם ללא הערות /או הסתייגויות
יימסר המתקן למפקח ו/או למתכנן לבדיקתם הסופית המתקן ייחשב כמשולם באופן סופי רק
לאחר קבלתו ללא הסתייגויות ע"י המפקח והמזמין ומסירת תכנית עדות.
ד .המזמין רשאי לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות נוספות בשלבים שונים של העבודה.
ה .המזמין רשאי להזמין לבדיקה בודק מטעמו.
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פרק  - 09עבודות טיח:
 .1טיח חוץ
א .טיח החוץ יהיה טיח צמנטי עם הרבצה תחתונה ,שכבת טיח מיישרת ,ושכבת שליכטה שחורה.
ב .המחיר כולל את כל הנדרש לביצוע מושלם לרבות פרופילי פינה ורשתות.
 .2שליכט צבעוני על גבי טיח חוץ:
שליכט צבעוני גמיש יהיה בהתאם לבחירת האדריכל.
א.
השליכט יבוצע על גבי פריימר במריחה חד שכבתית על פי הנחיות היצרן אך לא פחות מכמות של 2
ב.
ק"ג למ"ר.
הכנות הטיח לביצוע השליכט הצבעוני יהיו בהתאם למפורט בפרק  11במפרט הכללי.
ג.
 .3טיח פנים:
טיח הפנים יהיה טיח צמנטי בשתי שכבות עם סרגל בשני הכיוונים.
א.
המחיר כולל את כל הנדרש לביצוע מושלם לרבות פרופילי פינה ורשתות.
ב.
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פרק  – 10עבודות ריצוף חיפוי קירות

 .1עבודות ריצוף וחיפוי:
א .סוג הריצוף והחיפוי יהיה על פי בחירת האדריכל לרבות דגם ,גוון ודרגת חספוס.
ב .לפני התחלת העבודה ,יספק הקבלן דוגמאות של כל חומרי וסוגי הריצוף כמוגדר בסעיף של המפרט הכללי.
ג .השיפולים יהיו מסוג הריצוף ,גובה השיפולים  7ס"מ.
מקצועות השיפולים בפינה ינוסרו בזוית של  45מעלות ("גרונג")

 .2מילוי מישקים:
א .רוחב מינימאלי של המישקים האנכיים והאופקיים ,חייב להיות אחיד ברוחב  3מ"מ לפחות וממולאים ברובה.
ב .עומק החדרת ה"רובה" לפחות  6מ"מ.
ג .נדרש להשתמש בחומר מילוי מישקים ,מוכן מראש ע"י היצרן ,בגוון המוזמן .אין לאלתר ולהשתמש במגוון או
פיגמנט ,בשטח
 .3חיפוי קירות:
א .הדבקת האריחים תבוצע ע"ג טיח פנים ,כמפורט בפרק  09לעיל ,בדבק מסוג שחלקריט  472מתוצרת
"שחל" או "גרנירפיד" תוצרת "נגב טכנולוגיות" ו/או דבק " "C-7מתוצרת "כרמית" או ש"ע .יישום הדבק
בהתאם להוראות היצרן.
ב .בפינות יבוצע פרופיל גמר דגם " "RONDECאו ש"ע .פרופילי הפינה כלולים במחיר הריצוף

 .4חיפוי קירות חוץ בלוחות פרלקס ודקטון

א .חזיתות מחופים יבוצעו בחיפוי יבש על גבי פרופילים.
ב .פרט התליה יהיה על פי הנחיות היצרן ויאושר על ידי מהנדס.
ג .החיבורים יהיו נסתרים.
ד .הקבלן יכין מקטע לדוגמה בגודל של לפחות  10מ"ר לאישור המפקח והאדריכל.
ה .לאחר הביצוע הקבלן יעביר אישור מהנדס מבנים מטעמו לתקינות החיפוי.
ו .אחריות הקבלן לעבודות החיפוי  10 -שנים

__________________
חתימה וחותמת המועצה

___________________
חתימה וחותמת הקבלן

-40-

פרק  - 11עבודות צבע
 .1כללי
 .1כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים באריזתם המקורית.
לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה.
 .2הצביעה תבוצע בהקפדה לפי דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג וכמות חומרי הדילול נדרשים.
המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי למספר השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא.
 .3בחירת הגוונים תיעשה ע"י האדריכל והיא כוללת את האפשרויות הבאות:
 .4חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול ,אביזרי חשמל וכיוצא בזה ,יפורקו ע"י
בעלי המלאכה המתאימים יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום הצביעה.
 .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.
 .6לפי דרישת המפקח ו/או המתכנן  -יכין הקבלן דוגמאות צביעה בגוונים ובתגמירים שונים בכמות ,במקום
ובשטח שיורה עליו המפקח.
 .7בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות ,חלונות ,ארונות ,קבועות סניטריות וכיו"ב .המבנה
יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח
 .2צביעת שטחי טיח ,גבס ובטון פנימיים בסיד סינתטי (סיוד)
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע סיוד ,הכוונה היא לסיוד בסיד סינתטי מסוג "פוליסיד" תוצרת
"טמבור" או שווה ערך מאושר .הביצוע לפי הוראות היצרן כולל :הסרת חלקים רופפים ,ניקוי ,סתימת
חורים ,צביעה ב 3-שכבות או עד לקבלת כיסוי מלא.
בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"סופרקריל  "2000תוצרת "טמבור" או
שווה ערך מאושר .הביצוע לפי הוראות היצרן ,כולל :הסרת חלקים רופפים ,ניקוי ,סתימת חורים,
שכבת "בונדרול" סופר או "יסוד מגן  ,"333שתי שכבות "סופרקריל" או עד לקבלת כיסוי מלא.
צביעת חלקי עץ פנימיים-גמר עמום (מט)-בצבע פוליאוריטני
בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"פוליאור" תוצרת "טמבור" או שווה ערך
מאושר .הביצוע לפי הוראות היצרן כולל :ניקוי והכנה ,סתימת חורים במרק  ,P.V.A.ליטוש המרק,
שלוש שכבות "פוליאור" או עד לקבלת כיסוי מלא( .ללא צבע יסוד).
צביעת חלקי עץ פנימיים-גמר מבריק-בצבע סינתטי
בכל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל תבוצע הצביעה ב"סופרלק" תוצרת "טמבור" או צביעת
חלקי מתכת חיצוניים ופנימיים בצבע אמאייל סינתטי בהתזה
צביעת חלקי מתכת חיצוניים ופנימיים בצבע סינתטי מבריק בהברשה.
כל מקום שבו נקבע שיש לבצע צביעה כנ"ל בוצע הצביעה ב"סופרלק" תוצרת "טמבור" או שווה ערך
מאושר .הביצוע לפי הוראות היצרן ,כולל :ניקוי ,הסרת חלודה וצביעה של שכבת מיניום סינתטי
(כתום) יבוצעו במסגרייה.שכבה נוספת של מינום סינתטי ושכבת "אנטירוסט" אפור.
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ט .במקרה של צביעת חלקים מגולוונים יש לבצע במקום שכבת היסוד לעיל  2שכבות "גלווקוט" או ש"ע,
סה"כ עובי היסוד  70מיקרון.
י .אופני מדידה בנוסף לאמור במפרט הכללי:
מחיר הצביעה למ"ר כולל את כל ההכנה והשכבות הנדרשות בהתאם לסוג החומר והצביעה כמפורט
לעיל.
יא .מחירי אלמנטי הנגרות ,המסגרות והאלומיניום כוללים את כל עבודת הצביעה הנדרשת כאמור ברשימות
ובמפרטים.

פרק  – 12אלומיניום:
כללי
על הקבלן להגיש תכניות עבודה מפורטות ,לאישור האדריכל באמצעות המפקח ולאישור מהנדס:
א .מועד ההתקנה
ב .פרופילי האלומיניום
ג .עובי דופן פרופילי האלומיניום
 .1צביעת פרופילי האלומיניום
צביעת פרופילי האלומיניום תעשה בתהליך אלקטרוסטטי של צבע על בסיס אקרילי בהתזה בתנור.
מוצרי האלומיניום יעמדו בבדיקות הבאות:
א .עמידות בחדירת אויר
ב .עמידות בפני חדירת מים
ג .עמידות בהעמסה מכנית
 .2חיבורים
א .כל מוצרי האלומיניום יורכבו על משקופים (מלבנים) סמויים מפח פלדה
ב .מגע אלומיניום וחומרים אחרים מוצרי האלומיניום הבאים במגע ישיר עם בטון או טיח ,יקבלו
שכבת הגנה ביטומנית.
ג .כל חיבור של מוצר אלומיניום עם מתכת אחרת ,כגון פלדה וכד' ,ייעשה בדרך שתמנע פגיעה
קורוזיבית באלומיניום.
 .3פרזול
א.
ב.
ג.
ד.

הפרזול יהיה מסוג משובח בהתאם לרשימת האלומיניום .כל הצירים ,המנעולים ,הרוזטות וכו'
באם לא צוין אחרת יחוברו ליחידות בעזרת ברגיי קדמיום .כל חלקי הפרזול טעונים אישור
האדריכל על פי דוגמאות שיסופקו ע"י הקבלן.
גלגלים לכנפי חלונות נגררים יהיו גלגלים עם מיסבי מחט או מיסבי כדורים המצופים בניילון
אוקולון .קיר הזיגוג במידה שלא צוין אחרת יהיה עובי הזכוכית.

 .4הזכוכית
א .תהיה מהמין המעולה ביותר ,בלי בועות אוויר ,גלים ,שריטות או פגמים אחרים .זכוכית פגומה
תורחק ותוחלף על חשבון הקבלן גם לאחר הרכבתה.
ב .הזכוכית תהיה שקופה ,אם לא צוין אחרת .הזיגוג יורכב באמצעות "סרגלי זיגוג" בתוספת
אטמים המותאמים לעובי הזכוכית והמושחלים בחריץ המתאים להם בסרגלי הזכוכית.
 .5רשתות
א .רשתות נגד יתושים או זבובים יהיו עם חור מרובע " 2מ מתוחות על המסגרת בצורה שלא יוצרו
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ב.
 .6איטום
א.
ב.

 .7מידות
א.

חלקים שאינם אלומיניום לחלקי פלסטיק ,גמר ,מרק ,מרק אקרילי וכו' ,טעונים אישור לפי
דרישת המתכנן.
על הקבלן יהיה לספק דוגמאות ומפרטים טכניים של החומרים אותם הוא מבקש לאשר .אטמים
יהיו מניאופרן או  ,EPDMלא יאושרו אטמים מ .PVC
איטום המרווחים בין הפתח הבנוי לבין יחידת האלומיניום ייעשה בחומרים פוליאוריטנים
כמפורט בהנחיות האדריכל .חומרי האיטום יקבלו את אישור המפקח.
הקבלן הוא אחראי לאטימה מלאה של אלמנט האלומיניום ושל המרווח בין האלמנט לקירות
הבניין.

מידות הפתחים בבניין יילקחו ע"י היצרן ובאחריותו בלבד ועל פיהן ייצר את היחידות .על כל
סטייה בפתחים מהמידות המופיעות בתכנית לבין המידות בפועל יש להודיע לאדריכל ולקבל
את אישורו לכך.

 .8הגנת המוצרים
א .הקבלן יספק את מוצרי האלומיניום כשהם מפורזלים ומזוגגים ,עטופים ומוגנים ויאחסנם
במקום סגור ונקי ,ובצורה נאותה ,שתמנע הינזקותם או היפגעותם של המוצרים עד להרכבה.
ב .ההרכבה תיעשה ,כאמור ,לאחר תום העבודות האחרות בבניין ,והמוצרים המורכבים יוגנו מכל
פגיעה עד לגמר הבניין ומסירתו.
ג .במקרה שהוכתם המוצר ע"י צבע ,מלט או סיד ,הוא ינוקה מיד ,ועם תום הבנייה ינוקו כל
המוצרים במטלית נקייה ובמים פושרים עם דטרגנטים עדינים ,לאחר הייבוש יימרחו בשכבה
דקיקה של שמן פרפין .אין להשתמש בניקוי בחומרים אלקליים או בחומרים שוחקים.
 .9חלקי אלומיניום בלתי מתאימים
א .חלקי האלומיניום ופרזול ו/או מוצרים שלא יתאימו לתכניות ולמפרט הטכני או לא יהיו
לשביעות רצון המפקח ,יוחלפו אפילו אחרי הרכבתם בחדשים ,וכל זאת יעשה ויכלל במחיר
היחידה.

__________________
חתימה וחותמת המועצה

___________________
חתימה וחותמת הקבלן

פרק  – 15מיזוג אויר:

המפרט הנ"ל מהווה השלמה למפרט הכללי למיזוג אויר של משרד הביטחון פרק  15והמפרטים הנוספים.

 .1כללי
א.
ב.
ג.
ד.

היחידות הינן מוצר מושלם של יצרן מוכר ,מאושר ע"י המתכנן בלבד .מזגנים מפוצלים יהיו כדוגמת
תוצרת "אלקטרה"" ,טורנדו" או "תדיראן" וכוללים משאבת ניקוז פנימית.
כל התקנות המזגנים תהיינה כפופות לדרישות ת"י  994חלק  1וחלק .4
כל ההתקנות תהיינה כפופות להנחיות של יצרן הציוד’ כאשר יש דגשים מיוחדים אשר מצורפים בזאת.
בכל מקרה של סתירה בין הרשום במסמך זה לבין הוראות יצרן או כל גורם אחר יש ליידע את המפקח
ולפעול ע"פ הנחייתו .בכל מקרה שבו לא תובא הסתירה לידיעת המפקח ,יישא הקבלן בעלות השינויים.

 .2הספק קירור למזגנים.
א .הספק היחידה יתאים למצויין בפרוספקט של היצרן בעבודה בתנאים רגילים של טמ' חוץ  35 ˚ Cותנאי
פנים של  R.H 50% 25 ˚ Cולאחר עבודה רצופה של לפחות שעתיים בתנאים אלה.
קבלת המערכת תבוצע לאחר עבודת המערכת באופן רצוף כשבוע ימים!
 .3צנרת גז
א .צנרת הנחושת תהיה רציפה ותונח בחתיכה אחת ממיקום המאייד (יחידה פנימית) עד ליחידה החיצונית -
מעבה עם עודף של קטעי צנרת של  1מ' ליד המעבה והיחידה הפנימית .הצינור הינו מקטע אחד בלבד ולא
יותקן צינור מולחם ממספר קטעים .הצינורות יונחו עם שרוולי הבידוד .בעובי  13מ"מ.
ב .הצנרת תישמר אטומה ונקייה כל זמן ההתקנה והאכסון .בגמר ההתקנה תיאטם הצנרת בקצוות.הצנרת
בחיבור ובסמוך לחיבורה ליח' העיבוי תותקן כך שתעבור את גובה הברזים למניעת כניסת מים לבידוד
הצנרת.
ג .תליית/חיזוק/תמיכת צנרת גז וחשמל של המזגנים תהיה ע"י השחלת הצנרת בשרוול  P.V.Cגדול מהצמה
ובינם יהיה ספוג קשיח או שרוול ארמופלקס בעובי בידוד  19מ"מ לפחות העוטף את כל הצמה ,שרוול ה-
 P.V.Cיחוזק לקיר או תקרה ע"י שלה אומגה  Ωמתאימה או תליה מסוג אגס ברוחב מינימלי של  2ס"מ.
ד .חיפוי צמת הצנרת יהיה ע"י סרט  P.V.Cמוגן  UVבצבע לבן יהיה בחפיפה של  50%לפחות.
 .4בידוד הצנרת
א .בידוד הצנרת – שרוולים מגומי מוקצף תוצרת ארמפלקס בעובי דופן  13מ"מ .בכל קטרי הצנרת ומתאים
לקוטר הצינור בדיוק !.לא יותר חופש על הצינור ,צנרת גלויה תוגן ע"י עטיפת סרט פלסטי .ותותקן בתוך
תעלת P.V.C
ב .כל צינור קרר יבודד בנפרד ע"י בידוד מתאים לקוטר הצינור ללא "חופש" ,צינורות הבידוד יהיו מושלמים
מולבשים על גבי צינורות הנחושת ללא חיתוך ,אין להשתמש בחלקי בידוד וידופלקס באורך קצר מ 2 -מ'.
 .5חשמל – פיקוד ובקרה
א .הקבלן יספק את החשמל ליחידות מלוח החשמל הראשי .הקבלן יתקין את האינסטלציה החשמלית בין
היחידות .ע"י היחידות מותקנים מפסקי בטחון מסוג פקט .האינסטלציה החשמלית מותקנת בהתאם
לדרישות חוק החשמל.
ב .לכל יחידה יותקן מאמ"ת מסוג מושהה דגם  Cבהתאם להספק היחידה.
ג .כבלי החשמל והתקשורת בין היחידות מאייד ומעבה יהיו ללא חיבורים לכל אורך התוואי – לא מאושר
להתקין קופסאות חיבורים.
ד .אין להתקין קופסאות חיבור בקו החשמל .מפסק פקט שיותקן ליד יחידת העיבוי ,הוא יותקן ליד היחידה
ולא עליה .צנרת גז וחשמל מחוץ למבנה ואשר לא בתוך תעלות  P.V.Cאו פח תהיה עטופה ע"י גזה וסילפס.
 .6אופני מדידה
א .מחיר צינורות הניקוז יהיה כלול במחיר הציוד.
ב .פתחים דרך הגג ואיטומם כלולים במחיר המזגן ,כולל פעמון הגנה ואיטום נגד חדירת מי גשם.
ג .המחירים כוללים שרות אחריות למשך  5שנים.

44

פרק  - 22אלמנטים מתועשים בבניין
 .1תקרות אקוסטיות ו/או תותב

א.
ב.
ג.
ד.

ה.
ו.

ז.
ח.
ט.

י.
יא.

הקבלן יכין תוכניות מפורטות לכל אלמנטי התקרות.
כל התקרות האקוסטיות יבוצעו כמפורט בתכניות.
כל האלמנטים בתקרות יקבעו בנפרד ובצורה שתאפשר פירוק של התקרות מבלי שייגרם נזק לאלמנט
עצמו או לסמוכים אליו .התקרות תהיינה ישרות ומפולסות ללא עיוותים ,גלים ,עקומות וכו'.
הקבלן יכין חורים ופתחים כהכנה להתקנת המערכת החשמלית ומפזרי אויר למיניהם בהתאם
להנחיות שיקבל מקבלן החשמל ומיזוג האוויר (באמצעות המפקח) .האחריות הבלעדית לתיאום הנ"ל
חלה על הקבלן .התעלות יונחו בקווים ישרים נמשכים ללא עיוותים.
כל הפתחים והחורים הדרושים לפיזור מיזוג אויר ,לגופי תאורה וכו' יבוצעו וימוקמו תמיד במרכז
הגיאומטרי של האלמנט ,אלא אם קיבל הקבלן הוראה מפורשת אחרת.
תכנון כל התקרות יובא לאישור האדריכל לרבות ביצוע דוגמאות מכל סוג של תקרה .רק לאחר אישור
האדריכל לדוגמאות יורשה הקבלן לייצר את התקרות .הדוגמאות תהיינה במידות ובצורות שייקבעו
ע"י האדריכל ו/או המפקח .הדוגמאות תהיינה מושלמות מכל הבחינות ותקפנה במדויק את דרישות
המפקח או הוראות המפרט הטכני ו/או את תכניות העבודה.
התקרות יבדקו על ידי מכון בדיקה מאושר על חשבון הקבלן .בסיום העבודה יעביר הקבלן תוצאות
בדיקה תקינות למפקח.
בנוסף לאמור לעיל יהיה על הקבלן לקבל אישור המפקח לדוגמאות וכל האביזרים.
על הקבלן לתקן ללא דחייה כל פגם או נזק אשר יתגלה תוך ביצוע העבודה ו/או לאחריה עד למסירה
של העבודות למזמין באמצעות המפקח .פגמים ו/או נזקים שלדעת המפקח אינם ניתנים לתיקון לא
יתקבלו ועל הקבלן יהיה להחליף ללא דיחוי את האלמנטים הפגומים באלמנטים חדשים לשביעות
רצונו של המפקח.
מודגש בזאת שעל הקבלן למסור את כל העבודות כשהן נקיות מכל לכלוך וללא פגם ונזקים .הקבלן
ינקוט בכל האמצעים על מנת להגן ולשמור על העבודות עד למסירתן הסופית.
התקרות תותקנה על גבי קונסטרוקציה נושאת כמפורט בתקן הישראלי .יא .אלמנטי פח ייצבעו
בגוונים לפי בחירת האדריכל (צבע אפוי בתנור) .עובי מינימלי של הצבע  80מיקרון.

 .2תקרות ממגש׳ פח מחורר או אטום
.1
.2
.3
.4
.5
.6

עובי הפח יהיה  0.8מ"מ .במידה ונדרש חירור ,החורים בפח יהוו לפחות  20%מסך כל השטח.
הפח יהיה מגולוון וצבוע בתנור בצבעים לפי בחירת האדריכל .ל
כל מגש תהיה "כתף" בגובה  40מ"מ עם כיפוף פנימי  10מ"מ לצורך חיזוק המגש.
המגשים יונחו על פרופילי קצה בעובי  2מ"מ ( )L+Zצבועים בתנור .בתוך כל המגשים יונחו מזרוני צמר
סלעים בעובי " 2בעלי משקל מרחבי  50ק"ג/מ"ק .צמר הסלעים יהיה מצופה בשכבת פלא"ב (פוליאתילן
שאינו דליק).
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 האדריכל.

__________________
חתימה וחותמת המועצה

_________________
חתימה וחותמת הקבלן
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פרק  -57מערכות מים וביוב חיצוניות
 .1תיאור העבודה
אספקה והנחת רשת המים והביוב תעשה בהתאם למפרט הבין משרדי  -פרקים ( 57עבודות מים ביוב וניקוז),
לתכניות ולמפרט המיוחד הרצ"ב.
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

מכרז/חוזה זה מתייחס להנחת קווי מים וביוב ,חיבורי מים לצינורות ומתקנים קיימים במתחם לרבות:
קווי מים עשויים פוליאתילן מצולב (פקסגול) בקטרים  90 - 160מ"מ.
מגופים וברזי כיבוי אש על קווי המים.
התחברויות לקווי מים קיימים.
קווי ביוב עשויים פי.וי.סי עבה לביוב קצרים בקוטר  110-160מ"מ.
תאי ביקורת עגולים טרומיים.

 .2קווי מים
א .הצינורות לאספקת מי שתייה יהיו עשויים פוליאתילן מצולב לפי ת.י ,2002 .דרג ( 10עמידים בפני )U.V.
לקטרים מ 75 -עד  160מ"מ ודרג  15לקטרים בין  32ל 63 -מ"מ.
ב .הצינורות יחוברו באביזרי "פלסאון" בשיטת הריתוך החשמלי " ,”ELECTROFUSIONאין להשתמש
ג .בחיבורים מכאניים.
ד .מסעפי ם ליציאות למגרשים מקווים הראשים יהיו רוכבי "פלסאון" בשיטת הריתוך החשמלי
.ELECTROFUSION
ה .מחיר היחידה לצינור יכלול את כל האביזרים ,החומרים והעבודות הנדרשים לביצוע העבודה בשלמותה.
ו .הצינורות הקיימים אמורים להיות שלמים עד לגמר ביצוע העבודות של הנחת קווי מים החדשים.
ז .על הקבלן לבצע חפירות גישוש ולנקוט בכל אמצעי הזהירות למניעת פגיעה בצינורות הקיימות.
 .3מגופים
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

המגופים שיורכבו בעבודה זו יהיו מגופי טריז קצרים בציפוי פנים באמייל ובציפוי חוץ באמייל/אפוקסי
או רילסן ,ללא שקע מתחת לטריז ,עם סגר מצופה אלסטומר ,מתוצרת "רפאל" ( ) TRSאו "הכוכב" -
באישור המזמין בכתב  -לפני ביצוע העבודה.
מצדו האחר של כל מגוף יחובר המגוף לאוגן מחליק על פליר (או לתותב אוגן מרותך לצינור) או להסתעפות
עם ניצב מאוגן (פלסאון  -ריתוך) ,מצדו השני  -לאוגן מחליק כנ"ל.
כל הברגים ,האומים בהם ישתמש הקבלן לחיבור אביזרים ואוגנים במכרז זה יהיו מגולבנים.
השוחות בהן יורכבו המגופים לפי פרטים סטנדרטיים מס' תהיינה בקוטר  80 /100ס"מ עם תקרה ופתח
בקוטר  60/50ס"מ ומכסה יצוק ,כולל סימון "מים".
למגוף הנמצא בקצה קו יחבר הקבלן קטע צינור באורך כ 80-ס"מ עם פליירים ואוגנים מחליקים בשני
קצותיו שיצא מהשוחה.
לאוגן שמחוץ לשוחה יחבר הקבלן אוגן אטום (צבוע בצבע אפוקסי המתאים לשימוש במי שתייה).

 .4הידרנטים
א .יורכבו לפי הפרט כולל ההסתעפות מהקו ,כשלשה ( )3מ.א .צינור פקס בקטר  110מ"מ לחציית החניה
והמדרכה ואוגן לחיבור ללמד  .הזרוע האופקית והאנכית של הלמד יעשו מצינור פלדה " 4"x1/4ציפוי
פנים בבטון ,ציפוי חוץ "טריו" ,כאשר החיבור ביניהן עשוי בקשת ריתוך ) (LRבאותו עובי ובאותם ציפוים.
ב .בקצוות הזרועות ירותכו אוגנים בתקן מתאים לאוגן קצה החיבור מהקו הראשי אל הזרוע האופקית
ולאוגן מתקן השבירה אל הזרוע האנכית .על אוגן זה יורכב מתקן שבירה ואוגן אטום בקוטר " 4ברום
שיבלוט  10ס"מ מעל לפני המדרכה.
ג .הזרוע האנכית תיקבע בגוש בטון (ב  )30 -כאשר כולו מהודק מסביב בחומר התשתית .פני
הגוש ) (40x40x40יהיו בעומק  30ס"מ לפחות מתחת לפני המדרכה העתידיים.
 .5התחברויות לצינור/מגוף קיים.
א .בהתחברות לצינורות מים או למגופים קיימים  -יגלה הקבלן את הקו או את מוצא המגוף/קטע העיגון
הקיים בנקודת ההתחברות ,יפרק סוף קו או אוגן אטום קיים ,או יחתוך הצינור הקיים כנדרש וירתך
אליו את צינור החדש באמצעות מצמד ריתוך ו/או מעברי קוטר /מצמד אוגן בקטרים הדרושים.
ב .הקבלן אחראי להתאמת גובה ,כיוון וקוטר בנקודת החיבור.
ג .הקבלן יביא כל זאת בחשבון במחיר שינקוב לצורך ביצוע ההתחברות.
ד .אין לחפירות הגילוי וההתחברות סעיף נפרד בכתב הכמויות ,ועל הקבלן להביא בחשבון בסעיפי החפירה,
הנחת הקווים וההתחברויות.
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ה.
ו.

כל נזק לתשתיות ולקווים קיימים (בין אם הם מסומנים בתכניות ובין אם לא) שיגרם במהלך הגילוי יהיה
באחריות הקבלן.
על הקבלן לתאם עם מחלקת ההנדסה משך ועיתוי הפסקת המים הנדרשת לצרך ביצוע ההתחברות.

 .6פיקוח ואישור שרות השדה של יצרני הצינורות
א .עבודות הנחת הצינורות הן הפוליאתילן והן הפלדה ,יעשו תחת פיקוח צמוד של שרות השדה של יצרני
הצינורות.
ב .עם גמר העבודה הקבלן ימציא אישורים מאת יצרני הצינורות המאשרים ביצוע הנחת הצינורות לפי
הנחיות היצרן ,שימוש בחומרים כנדרש ,עמידה בבדיקות כנדרש :לחץ ,אטימות וכו' זאת בנוסף לרשום
בסעיף להלן .כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה לצינורות.
 .7בדיקת לחץ לצינורות המים
א .בדיקת הלחץ תתבצע בהתאם לסעיף  57038של המפרט הבין-משרדי .כל קטע של הקו המוכן ולפני כיסוי
המחברים יש לבדוק בדיקה הידראולית בלחץ פנימי  13אטמ'.
ב .בדיקת הלחץ תערוך בנוכחות המפקח ,הלחץ ישמר במערכת שש שעות לפחות .רק לאחר אישורו של
המפקח תכוסה החפירה.
ג .את הקצוות הפתוחים של הקו הנבדק יש לסגרו באוגנים אטומים ופקקים ולעגנם בצורה שיעמדו בלחץ
הבדיקה של  12אטמ' מבלי להיפתח בעת כניסת הלחץ לקו.
ד .יש לעשות בגמר העבודה עוד בדיקה נוספת כנ"ל ,עבור המערכת בשלמותה כולל כל האביזרים.
 .8שטיפת וחיטוי קווי מים
א .עם גמר ביצוע הקווים יבצע הקבלן שטיפה יסודית של הקווים תוך הזרמת מים ופתיחת נקודות ניקוז,
ברזי ניקוז וכו' להוצאת מים .השטיפה והחיטוי יבוצעו בנוכחות המפקח.
ב .לאחר שהמפקח יבחין שהמים היוצאים מכל נקודה הם צלולים יתיר ביצוע חיטוי הקווים כמפורט להלן.
ג .פעולת החיטוי תכלול את כל המערכת של הצינורות והאביזרים כגון :מגופים ,צינורות ,הידרנטים וכו'
בהתאם לסעיף  57037של המפרט.
ד .חומר החיטוי יהיה תמיסה של היפוכלוריט בריכוז  50מ"ג לליטר .תמיסת המים והכלור תוכנס לקווים
ותושאר בהם  24שעות .בתום תקופה זו ייבדק הריכוז במספר נקודות ,אם יהיה הריכוז בין  1-10מ"ג
לליטר יש להשאיר את מי הכלור ל 24 -שעות נוספות .אם הריכוז לאחר  24או  48שעות פחות מ 1 -מ"ג
כלור לליטר יש להוציא את התמיסה ולחזור על התהליך מחדש עד שהריכוז הנותר בתום  24שעות יהיה
גדול מ 1 -מ"ג לליטר.
ה .בתום החיטוי תרוקן ותישטף המערכת והקו ימולא במים נקיים עד ששארית הכלור בנקודת צריכה כל
שהיא לא תעלה על  0.2מ"ג לליטר.
 .9קווי ביוב
א .צינורות הביוב יהיו בקטרים  315-160מ"מ יהיו צינורות פי.וי.סי "עבה" לביוב לפי ת.י.884 .
ב .הנחת צינורות ביוב בתעלות תעשה רק לאחר אישור המפקח שהחפירה נעשתה לשביעות רצונו.
ג .הצינורות יונחו על מצע חול ,יעטפו ויכוסו לפי הפרטים בתכניות.
ד .הנחת הקווים תעשה בכל קטע במעלה השיפוע ,כלומר מהמקום הנמוך אל המקום הגבוה.
ה .על המבצע להשתמש במכשיר לייזר לשמירת השיפועים המתוכננים.
 .10תאי בקרה לביוב
א .תאי הבקרה לביוב בקטרים  125-80ס"מ יבוצעו לפי פרק  57.082במפרט הכללי מאלמנטים טרומיים
מבטון  -חוליות ,תחתיות ,עיבודי תחתית התאים מבטון ,תקרות ומכסים.
ב .האיטום בין החוליות הטרומיות יעשה עם חומר אטמיה דוגמת "איטופלסט" מתוצרת "מוזאיקה" או
ש.ע .מאושר ומעליו טיט צמנט לכל אורך הרווח פנים וחוץ.
ג .מחברי צינורות לתא יהיו מסוג "איטוביב" תוצרת וולפמן או ש"ע.
ד .מכסי התאים יהיו מתאימים לעומס של  40טון לשוחות הנמצאים בכביש או שטח פתוח ולעומס  25טון
לתאים במדרכות.
ה .קוטר המכסים יהיה בהתאם למתואר בפרט 50 :ס"מ לתאים עד עומק  80ס"מ ו 60 -ס"מ לתאים מעל
עומק  80ס"מ.
 .11חיבור ביוב לשוחה קיימת ובניית שוחה על קו קיים
א .חיבור קו חדש לשוחה קיימת יבוצע בהתאם לתוכניות או לפי הוראות המהנדס ובאישור הרשות
המקומית ועל פי סעיף  570827במפרט הכללי.
ב .חיבור הקו החדש לשוחה קיימת יבוצע ע"י מחבר שוחה עשוי פי.וי.סי.
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ג.

מחיר היחידה להתחברות לתא קיים או התקנת תא חדש על צינור ביוב קיים כולל קידוח בדופן התא,
כולל התקנת מחבר מיוחד לחיבור צינור  , P.V.C.ביצוע עיבוד חדש בהתאם לנדרש ,חסימת צינורות
נכנסים ויוצאים שמתבטלים בגוש בטון וכו'.

ד.

אמצעי זהירות:
 .1בחיבור ביוב לתא קיים או התקנת תא על ביב קיים יש לנקוט אמצעי זהירות כמפורט להלן:
 .2העבודות תבוצענה בהתאם לכל כללי הזהירות והבטיחות ובהתאם להוראות המכון
 .3לבטיחות .בשום מקרה לא באים המפרטים הכלולים בפרק זה להוריד מאחריותו
 .4הבלעדית של הקבלן לבטיחות עובדיו ,וכלפי כל אדם העלול להיפגע עקב העבודות
 .5המבוצעות ע"י הקבלן.

 .12בדיקת צינורות הביוב
א .בדיקה הידראולית תבוצע כמפורט בסעיף  , 57058בשיטה כדלקמן :יש למלא את הקטע הנבדק במים
יעמדו בתוך הצינורות  24שעות לפחות ,אחרי זמן מה יש להוסיף את המים החסרים ולמדוד את גובה
המים בשתי שוחות לפחות.
ב .כעבור שלוש שעות או יותר יש לחזור על המדידה ולחשב את הפסדי החילחול .הפסד זה לא יהיה גדול
משלושים ליטר מים לשעה לכל קילומטר קו לכל אינץ' של קוטר פנימי .אם איבוד המים יעלה על השיעור
הנ"ל ,יש לבדוק את הקו בדיקה קפדנית ,לאתר את מקומות הדליפה ולתקנם .לאחר ביצוע התיקונים יש
לחזור על הבדיקה עד לקבלת תוצאות המשביעות את רצונו של המהנדס.
 .13בדיקת וידאו
א .בדיקת צינורות בצילומי טלוויזיה יבוצעו לפני קבלת העבודה.
ב .הצילום ייעשה בהתאם להנחיות במפרט כללי ,ע"י גוף מוסמך לכך והוא ייתן תמונה שלמה של פנים
הצינור ויראה כל פגם בפנים הצינור .העבודה תכלול שטיפת הצינור לפני הצילום וכל ההכנות הדרושות.
בדו"ח יכללו כל הפגמים שיתגלו בצינור ומקומם המדויק.
ג .בדו"ח יכתבו גם תאריך ,שעת צילום ותנאי קרקע.
ד .הדו"ח ימסור למפקח תוך  24שעות אחרי ביצוע הצילום כולל הקלטת.
 .14תיקון מפגעים
א .במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של הקלטת יתגלו מפגעים ולחוות דעת המהנדס
יש לתקנם ,הקבלן יהיה חייב לבצע תיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של המהנדס.
ב .הקבלן יתקן נזקים הישירים והבלתי ישירים.
ג .לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים תהליך הצילום החוזה יהיה בהתאם
לנאמר בסעיף "בצוע העבודה".
 .15דו"ח צילום
א .במצורף לקלטת יוגש דו"ח מפורט ,אשר יוכן ע"י מבצע עבודה זו .דו"ח צילום אינו מבטל את הדרישה
להכנת תכניות "עדות" .הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:
 .1מרשם מצבי (סכמה) של הצינור ,שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם בתכניות הבצוע ,וכל
סימן ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.
 .2דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה שתכלול:
א .קטעי הקו ,נקודת וידאו ,תיאור וציון מיקום המפגע ב"מרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה.
ב .סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.
ג .מסקנות והמלצות.
ד .רצוי שהדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות .תמונות אלו יצולמו מעל גבי הטלוויזיה
בעזרת מצלמה מתאימה.
 .16עבודות עפר להנחת צינורות ומתקני מים וביוב
א .עבור עבודות עפר לא ישולם בנפרד והתמורה תחשב ככלולה במחירי היחידה השונים בסעיפי הנחת
צינורות  ,אביזרים ומתקנים וכוללות סילוק עודפי עפר מחפירות התעלות למקום המאושר ,עם גריסת,
פיזור ,מילוי החומר עם הידוק מבוקר ברטוב בשכבות  20ס"מ.
א .בכל מקום בו מופיעה המילה "חפירה" הכוונה לחפירה או חציבה בסלע מכל סוג שהוא ובקרקע מעורבות
בסלע מכל סוג שהוא בכלים מכניים מכל סוג שהוא או בידיים.
ב .עומק החפירה יהיה בהתאם לחתכים בתוכניות ,כאשר אין חתכים (בדרך כלל בקווי המים) הצינור יונח
בעומק מינימלי כך שהכיסוי הסופי מעל קודקוד הצינור יהיה  0.80מ' במדרכות ו 1.00 -מ' בכבישים.
ג .שתית התעלה תהודק הידוק מבוקר ל 90% -מוד בציוד מכני מתאים.
ד .פסולת ועודפי החפירה יורחקו לאתר מאושר בתחום השיפוט של הרשות.
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 .17עטיפת חול לקווים
א .מצע חול מתחת לצינורות ועטיפת חול סביב הצינורות יבוצעו על פי החתכים הטיפוסיים.
ב .מצע חול ועטיפת חול יבוצעו לאורך כל קווי המים.
ג .החול יהיה חול דיונות נקי ,אינרטי ,ללא חומרים אורגניים ,אבנים או מלחים.
ד .התשלום עבור מצע ועטיפת חול סביב הקווים יהיה כלול במחירי היחידה לקווים.
 .18מילוי מוחזר מעל הצינורות וסביב תאים ומבני בטון
החומר למילוי המוחזר ,סביב ומעל קודקוד הצינור וסביב תאים עד תחתית המצע בכבישים ומדרכות
א.
יהיה חול כמפורט בסעיף  5לעיל בהתאם לחתכים הטיפוסיים.
מילוי החול יונח בשכבות של  20ס"מ תוך כדי הרטבה והידוק באמצעים מתאימים.
ב.
 40ס"מ ראשוניים מעל הצינור לא יהודקו באמצעים מכניים ויברוציוניים ,על מנת לא לפגוע בצינור.
ג.
בשטח פתוח המילוי מעל עטיפת החול יהיה חומר מובחר נקי מאבנים מונח בשכבות.
ד.
בדיקות המילוי תעשנה בהתאם לפרוגרמת הבדיקות המצורפות למסמכי המכרז.
ה.
 .19פתיחת כבישי אספלט ומדרכות לשם הנחת קווי ביוב
א .חיתוך האספלט הקיים יבוצע בקווים ישרים באמצעות משור דיסק.
ב .המצעים והאספלטים יהודקו בהידוק מבוקר שיבדק ע"י מעבדה מוסמכת.
ג .דרגת הצפיפות של המצעים תהיה בכבישים ובמדרכות לפחות .100%
ד .עובי כל שכבה לא יעלה על  20ס"מ .הקבלן יבצע לפחות  2שכבות מצע בכביש ושכבה אחת במדרכה.
ה .מיד לאחר גמר הנחת המצעים יבוצעו תיקונים זמניים מעליהם באספלט קר וזאת לפי הנחיית המפקח.
ו .לאחר מכן יגולחו שארית האספלט הקר והמצעים עד לתחתית שכבת האספלט הקיים ,אך לא פחות מ-
 8ס"מ מפני הכביש ואספלט חדש יבוצעו באופן מרוכז מעל המצעים.
 .20מבנה האספלט ייעשה כלהלן:
א .המצע ירוסס בשכבות  1.0 ,M.C.O.ק"ג/מ"ר ועל גביו ציפוי של  5.0ס"מ אספלט.
ב .שכבת ריסוס  0.25 RC2ק"ג/מ"ר ושכבת אספלט נוספת עד פני האספלט הקיים.
ג .החיבור בין האספלט החדש והישן יעשה תוך הקפדה לקבלת אספלט רציף ,כך שעם הידוקו הסופי של
חומר המילוי מעל הצינור יתקבל משטח אספלט רציף ללא מדרגות.
ד .התשלום הסופי עבור מעבר כביש עם צינור יבוצע רק לאחר גמר כל העבודות המפורטות לעיל וקבלת
משטח אספלט מושלם ללא שקיעות.
ה .קבלת האספלט והריצופים מותנית באישור מהנדס הרשות המקומית.
 .21שקיעות
א.

הקבלן יהיה אחראי לתיקון כל שקיעות שתיווצרנה במילוי של החפירה לצינורות ,לשוחות ולמתקנים
ולתיקון כל נזק שיגרם בעקבותיהן ,ישיר או עקיף ,במשך שנה מיום מתן תעודת ההשלמה.

 .22אופן מדידה
א .ביצוע תיקוני כבישי אספלט ומדרכות מכל סוג שהוא (אספלט ,אבנים משתלבות וכו') ישולמו לפי מטר
אורך.
ב .העבודה כוללת הכל כמפורט לעיל ,לרבות בדיקות צפיפות מצעים ע"י מעבדה מוסמכת.
ג .הקבלן מתחייב להחזיר את השטח לקדמותו באופן מלא וכל עבודה נוספת הכרוכה בכך ואשר אינה
מצוינת בפרק זה ,רואים אותה כאילו היא כלולה בסעיפי כתב הכמויות.
 .23תכניות לאחר ביצוע
א .עם סיום העבודה ימסור הקבלן למפקח תכניות לאחר ביצוע ( )AS- MADEשהוכנו על ידי
מודד מוסמך במהלך הביצוע ולאחר השלמתה של העבודה ,מאושרות ע"י המפקח.
ב .התכניות תעשנה על גבי תכנית בסיס ,של המתכנן בתכנת "אוטוקד" ,והן תכלולנה את כל המבנים,
המתקנים והמערכות כפי שבוצעו למעשה וכן מידע נוסף שיידרש להפעלת ואחזקה שוטפת של המבנה
בעתיד כגון :תוואי קווים ,מיקום תאים קוטר ,שיפוע ו IL-של צינורות ,תשתיות אחרות בסביבה,
קשירה למתקנים קיימים בשטח (קו מתח גבוה ,צירי כבישים ,מבנים וכו') הצטלבויות עם תשתיות עם
תשתיות וכל מידע רלבנטי שיידרש וכד'.
ג .הקבלן ימסור למזמין דיסקט עם תכניות לאחר ביצוע ושלושה סטים מושלמים של התכניות לאחר
ביצוע .הסטים יהיו חתומים בחתימת מקור ידנית על ידי מודד מוסמך.
ד .עבור תכניות בדיעבד על דיסקט ושלושה העתקים חתומים לא ישולם בנפרד ומחירן יהיה כלול במחירי
היחידה של העבודות השונות הנקובות בכתב הכמויות.
__________________
חתימה וחותמת המועצה

_________________
חתימה וחותמת הקבלן
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ו.
ז.
ח.

מסירת תכניות לאחר ביצוע מהווה תנאי בל יעבור לאישור החשבון הסופי.
עם קבלת התכניות לביצוע יבדוק אותן הקבלן ויודיע מיד למנהל הפרויקט על כל טעות ,החסרה ,סתירה
ו/או אי התאמה בין התכניות לבין שאר מסמכי החוזה או בין התכניות לבין עצמן.
מנהל הפרויקט יחליט כיצד לנהוג והחלטתו תהיה קובעת.
לא הודיע הקבלן למנהל הפרויקט כאמור ,בין אם לא הרגיש בטעות ,החזרה ,סתירה ,ואי התאמה כנ"ל
ובין אם מתוך הזנחה גרידא ,ישא הקבלן בכל האחריות לתוצאות הנובעות מכך.

__________________
חתימה וחותמת המועצה

_________________
חתימה וחותמת הקבלן
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בניית מלתחות במועדון הכפרי עומר
נוסח ערבות

לכבוד,
מועצה מקומית עומר
הנדון :ערבות בנקאית מס'

.

על-פי בקשת ________________________ (להלן " -המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום
ש"ח (_________________________ שקלים חדשים) ,בתוספת הפרשי
עד לסך של
הצמדה ,כהגדרתו של מונח זה להלן ,שתדרשו מאת המבקשים בקשר למכרז שפורסם על ידכם ,ולהסכם
ההתקשרות המהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
במכתבנו זה:
"מדד" -

משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.

הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד החדש") ,כי המדד
החדש עלה לעומת המדד של חודש ________________ שפורסם בתאריך _____________ (להלן " -המדד
היסודי" ) ,יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל,
מחולק במדד היסודי.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,תוך  7ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע אלינו,
מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על-פיה בהליך
משפטי ,או באופן אחר ,ולא תהיו חייבים להגיש תחילה ,לשם קבלת תשלום על-פיה ,תביעה משפטית נגד
המבקשים או לדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________________ ועד בכלל .דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שפרטיו מפורטים להלן ,בדואר רשום ו/או באמצעות הפקסימיליה:
___________________
שם הבנק

__________
מס' סניף

___________________
מספר טלפון

_________________
מספר פקס

_______________
תאריך

__________________
חתימה וחותמת המועצה

_________________
שם החותמים

_________________________
כתובת הבנק

___________________
חתימה וחותמת

_________________
חתימה וחותמת הקבלן
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מכרז מס' 11/2020

בניית מלתחות במועדון הכפרי עומר
רשימת תכניות ורשימות

אדריכלות:
שם התכנית

מספר התכנית

תכנית בניה

B101

תכנית גגות

B102

חתכים

B201

חזיתות

B301

תכנית תקרות

B401

תכנית רצפות

B501

תכנית ריהוט למידע בלבד

B601

פריסת פנים

B701

פרטים

B801

רשימת אלומיניום מלתחות.

1

רשימת מסגרות מלתחות.

2

רשימת שיש מלתחות.

3

קונסטרוקציה:
תכנית יסודות

1

רצפה

2

פריסת קורות ריצפה

3

תכנית גג

4

תכנית זיון קרניז

5

פריסת קירות גג

6

__________________
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חשמל:
תכנית הארקת יסודות

חש1-

תכנית חשמל תאורה ולוח

חש2-

תכנית חשמל לקוים ראשיים

חש3 -

אינסטלציה:
תכנית אינסטלציה

__________________
חתימה וחותמת המועצה

2018/304-1
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מסמך ז'

המועצה המקומית עומר

מכרז מס' 11/2020

בניית מלתחות במועדון הכפרי עומר

כתב הכמויות
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כתב הכמויות
כתב הכמויות של מכרז זה ממוחשב בשיטת "מכרזית בענן " של חברת "בינארית".
שיעור ההנחה המינימלי יהיה ( 0אפס) .אין לתת הנחות שליליות (תוספת מחיר)

את ההצעה למרכז יש להגיש באופן הבא:
א .כתב הכמויות כולל את המחירים המרביים שאינם ניתנים לשינוי על ידי המציע.
ב .על המציע למלא הנחות  -לתת פרק ,לפרק ,למבנה ,והנחה כללית .אי ציון מספר משמעו -0-
(אפס) הנחה.
ג .לאחר מילוי כל ההנחות על המציע לנעול את ההצעה במחשב לשגר את ההצעה להפקדה בתיבת המכרזים
בענן.
ד .להשלמת השתתפות במכרז יש להדפיס את ההצעה ששוגרה ,לחתום על כל דף של התדפיס ולצרפו
למסמכי המכרז .העדר תדפיס ההצעה חתום יביא בהכרח לפסילת ההצעה

בעמוד הבא מתחיל התדפיס של כתב הכמויות ,כפי שמופיע במכרזית בענן.
אין צורך במילויו של כתב הכמויות.
התדפיס המופק והחתום על ידי המציע הוא הקובע לעניין מחירי הגשת ההצעה והוא זה שיצורף למעטפת
המכרז.

__________________
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_________________
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