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פרק  - 00מוקדמות
00.1

תאור העבודה
 00.1.01העבודה כוללת ביצוע עבודות גמר למיגון מיכלי חמצן כמפורט בכל מסמכי
המכרז.
עבודות מערכות תברואה ,חשמל ,מ"א ,תקשורת ואחרים יבוצעו ע"י קבלנים
אחרים ,כמפורט להלן.
 00.1.02על הקבלן לקחת בחשבון כי מעטפת הקומה קיימת ועליו יהיה להתאים את
עבודותיו למצב הקיים ולא יוכל לבוא בכל טענה שהיא עקב עקמומיות הקירות,
חוסר התאמה במידות וכדומה.
 00.1.03על הקבלן לבקר באתר המיועד לביצוע העבודה ,לפני שינקוב במחירי הצעתו
למכרז זה ולעמוד מקרוב על התנאים המיוחדים הכולל דרכי גישה קיימות
ובחינת המיגבלות הלוגיסטיות ,מבנים ומתקנים קיימים בשטח וכו'.
במידת הצורך יהיה על הקבלן לבצע ,על חשבונו ,דרכי גישה עבור הבאת והרחקת
הציוד וכו' ע"פ הנדרש בחוזה .לאחר גמר העבודות ,על הקבלן יהיה להחזיר את
המצב לקדמותו ולפי דרישת המפקח לשביעות רצונו המלאה.
מחירי העבודה כוללים הכנת דרכי גישה כולל הסדרי תנועה והחזרת המצב
לקדמותו ,בתיאום עם נציג בית החולים ,הכל על חשבון הקבלן וללא תמורה
נפרדת.
 00.1.04כל העבודות יהיו בהתאם להנחיות מחלקת מניעת זיהומים בבית החולים.
באחריות הקבלן לקבל לפני תחילת הביצוע את כל ההנחיות הדרושות ובמהלך
הביצוע את כל האישורים הנדרשים .לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין הנחיות
אלו ,כפי שיתקבלו במהלך ביצוע העבודה.

00.2

תנאי עבודה מיוחדים
 00.2.01העבודה מתבצעת במבנה פעיל בתוך בית חולים קיים אשר יעודו לספק  24שעות
ביממה טיפול רפואי ושרותי אשפוז ,ברמה הגבוהה ביותר.
כמו כן חלק מהעבודות כרוך בהתחברות למערכות קיימות ושינוי במערכות
קיימות .באופן מיוחד יקפיד הקבלן על תיאום מועדי הפסקה ו/או ניתוק המבנה
ממערכות ההזנה השונות כגון :מים ,חשמל ,ביוב ,תקשורת וכו' אשר יתבצעו רק
לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח.
 00.2.02הקבלן ימנע מכל הריסה/פתיחת פתח או מעבר אלא אם דיווח על כך למפקח
ולנציג ביה"ח וקיבל על כך את אישורם.
כמו-כן ימנע הקבלן מכל פירוק מתקנים ומערכות קיימות ללא אישור.
בכל מקרה שיבוצע פירוק ,ניתוק וכדומה הדבר יבוצע לאחר שתאם ,קיבל אישור
וכן הכיר והבין את אופן פעולת המערכת בה הוא מטפל כך שהוא משוכנע שלא
תגרם פגיעה כל שהיא למתקן/מערכת קיימת.
הפירוק כולל בין היתר את הפעולות הבאות:
ניתוק מצרכנים ,ניתוק חשמל וסגירת ברזים ראשיים.
•
חיתוך זהיר של הצנרת (ובידודה) ,הוצאתה וסילוקה מהשטח לאתר
•
שפיכת פסולת מאושר.
סגירת קצוות צנרת במידת הצורך ,ביצוע מעקפים זמניים/סופיים כך
•
שיאפשר תפקוד צרכנים אחרים.
 00.2.03כל העבודות לרבות השינוע והלוגיסטיקה של ההתארגנות בשטח חייבות
להיעשות בתיאום מלא עם המפקח ,על מנת שלא להפריע לפעילות בית החולים
הן בשטחים הסמוכים לאזורי העבודה והן לפעילות השוטפת ובעיקר לחולים
ולצוותים הרפואיים.
המפקח כולל הגנות מתאימות לצורכי בטיחות ,ההכנות הדרושות ,התחזוקה,
הפירוק והחזרת השטח למצבו המקורי ,הכל כפי שיאושר.
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 00.2.04הקבלן נדרש לשים לב לעובדה כי העבודה בתנאים המצוינים מחייבת הערכות
מיוחדת ומתן תשומת לב מיוחדת על מנת שההפרעה לחולים ולצוותים
הרפואיים תהיה מזערית ככל האפשר .באחריות הקבלן לאפשר מעבר חופשי
ובטוח בכל חלקי המבנה בכל שעות העבודה וכן תנועה חופשית בכבישים
הסמוכים.
הקבלן יגן על המבנה בכל תקופת הביצוע .כל פגיעה בקיים תתוקן ע"י הקבלן ועל
חשבונו.
 00.2.05העבודות המתוארות במפרט/חוזה זה כוללות גם כאלה הכרוכות ביצירת רעש,
אבק ,רעידות ,עשן (חיתוך וריתוך) ,שינוע מכונות ,התקנת צנרת ואביזרי צנרת
וכו' .על כן העבודה חייבת להעשות בתיאום הדוק ,באישור המפקח ,תוך הקפדה
על השקט ומתן אפשרות להמשך הפעילות השוטפת.
על הקבלן לקחת בחשבון שעליו יהיה להשתמש בכלים שקטים להריסות ולא
יותר שימוש בקונגו וכד' .לפני הריסות יאשר המפקח את הכלים בשימוש.
 00.2.06על הקבלן לקחת בחשבון כי את אלה מעבודותיו הגורמות לרעש או מטרד אחר
יצטרך לבצע בשעות לא מקובלות ,בהפסקות וללא רצף ,ובתיאום עם הפיקוח,
אלא שבהתארגנות נכונה יוכל להמשיך בעבודותיו בנתיבים אחרים.
כמו כן ,על הקבלן להביא בחשבון בעת הכנת מחיריו כי המפקח רשאי להפסיק
עבודות הכרוכות ברעש או מטרד אחר.
שעות הפעילות באתר יקבעו ע"י המפקח בהתאם לפעילות הקיימת במבנה ,כל
פעילות מעבר לשעות אלו ,נדרשת להיות מאושרת ע"י הרשויות השונות וכל
הכרוך בהשגת האישורים הנ"ל יהיו באחריות הקבלן בלבד ועל חשבונו .בכל
מקרה ,כל העבודות יידרשו תאום ואישור בית החולים והמפקח.
 00.2.07על הקבלן להקפיד בנוסף לאמור לעיל גם על שתי הנקודות כדלקמן:
.1

באחריות הקבלן לתאם את עבודותיו עם אחראי בטיחות אש של בית
החולים ולקבל ממנו את הנחיותיו .כל שיידרש מהנחיות אלו ,מהחוקים
והנהלים השונים כלול בהצעת הקבלן ולא ישולם בנפרד.

.2

על הקבלן להקפיד להשאיר את דרכי הכניסה לבית החולים ,לבניינים,
לחדרי מדרגות ,לדלתות מילוט פנויים למעבר ונקיים ע"מ לאפשר מעבר
בטוח ודרכי מילוט.

 00.2.08הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לרכוש או לנפש כתוצאה
מעבודה בלתי זהירה או נקיטת אמצעי זהירות ומניעה כמתואר לעיל.
כל הנזקים לרכוש או לגוף כתוצאה מביצוע ניתוקים או הפסקות ללא תיאום
מראש ,או גרימת נזקים כתוצאה מרשלנות ,או מחוסר זהירות ושמירה על חוקי
הבטיחות והגהות בעבודה  -יחולו על הקבלן בלבד ,והוא יפצה את המזמין,
עובדיו ,החולים ובני משפחתם ,קבלני משנה של הקבלן או של המזמין ,נותני
שירות וספקים וצדדים אחרים ,במלוא הנזק הישיר והעקיף.
האמור לעיל חל גם על הפעלה מחודשת של מערכת אשר נותקה קודם לכן.
 00.2.09הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנידרשים למניעת פגיעות בנפש וברכוש ,בכל שטח
הבנייה וסביבת עבודתו.
אמצעי ההגנה יהיו כפופים לאישור יועץ בטיחות מטעם המזמין.
עלות ביצוע אמצעי הגנה אלה יהיו על חשבון הקבלן ,ללא תשלום תמורה נפרדת.
על הקבלן להקפיד על עבודה בתוך תחומי העבודה בכל שעות היממה ולוודא
שאין פגיעה בתנועות הלוגיסטיות.
כל תנועה לוגיסטית מחוץ לתחום המבנה חייבת להיות מתואמת מראש עם
מערך הבטחון של בית החולים.
 00.2.10עבור כל המתואר לעיל לא תשולם לקבלן כל תוספת ,ועליו לכלול את ההוצאות
הנוספות (אם תהיינה לדעתו) במחירי עבודתו.
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גידור השטח וארגון האתר
 00.3.01בשטח ההתארגנות הקבלן יקים בהיקף אזורי העבודה וההתארגנות שיוקצו לו,
כולל אזור המכולה לפינוי פסולת ,על חשבונו ,גדר יציבה קשיחה ואטומה בגובה
 2.0מטר לפחות מפחי איסכורית חדשים .הגדר תוקם בגבולות אתר הבניה
ותפורק עם סיום העבודות .הגדר תוחזק ע"י הקבלן במצב תקין כל משך הבניה.
הקבלן יגיש לאישור המפקח תרשים ארגון האתר הכולל מבנים קיימים ,מבנים
מוצעים ,דרכי גישה ,שערי כניסה ותואי הגדר.
מודגש כי קיימת אפשרות שעקב אופי העבודה ,עבודות קבלנים אחרים או
גורמים אחרים (חברת חשמל וכו') ,תדרש הזזת הגדר או מבני העזר אשר בתחום
האתר ומיקומם מחדש לרבות מערכותיהם.
עבודה זו תעשה על ידי הקבלן תוך  5ימים מצ.ה.ע .וללא כל תשלום נוסף.
שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על ידי המפקח .על
הקבלן לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של המתקנים השונים.
הקבלן אחראי על ניקיון שטח ההתארגנות וסביבתו במהלך כל העבודה.
 00.3.02הקבלן יהיה אחראי באופן מלא גם על גידור ו/או תיחום שטח הקומה המשופצת
והפרדתם משאר חלקי המבנה וביה"ח .לצורך כך ,הקבלן יסגור את הגישה
לקומה המשופצת בגבס חסין אש ,ויתקין דלת אש תקנית בכניסה למחלקה.
הסגירה הנ"ל תפריד את הקומה המשופצת מגרם המדרגות הראשי של המבנה,
תוך מתן אפשרות למילוט מהקומות העליונות.
 00.3.03עבור הכנת שטחי ההתארגנות ועבודות הגידור ,לרבות פירוקם ,לא ישולם לקבלן
ועלותם תהיה על חשבונו.

00.4

מים וחשמל
בנוסף לאמור בסעיפים  6.10 ,6.9בתנאי החוזה:
 00.4.01המזמין ירשה לקבלן להשתמש בחשמל ומים לצורך ביצוע העבודה ולהתחבר
לצורך כך לרשתות הקיימות של החשמל והמים במקום ,אולם הדבר ייעשה לפי
התנאים הבאים:
ההתחברויות תעשינה במקומות שיקבעו על ידי המפקח ולפי התנאים
א.
שיקבעו על ידו כולל מונים מתאימים.
כל ההוצאות עבור הקמת המערכת ,השימוש השוטף במים וחשמל וכן
ב.
של התקנת ההתחברויות לרבות לוח זמני ושל הסרתן בתום ביצוע
העבודה והחזרת המצב לקדמותו ,תחולנה על הקבלן בלבד.
המזמין לא יהיה אחראי עבור הספקה בלתי מספקת או בלתי סדירה,
ג.
הפסקות או תקלות באספקת המים והחשמל .על הקבלן לעשות מראש,
על חשבונו ,סידורים מתאימים (כגון מיכלי מים וגנרטור להספקה
עצמית) למקרה של תקלות ,כדי שעבודתו לא תיפסק.
תקלות כנ"ל לא תשמשנה עילה להארכת זמן הביצוע ולתביעה כלשהיא
ד.
מצד הקבלן.
מערכת החשמל הזמני תכלול ג"ת ועמדות עבודה בכמות מספקת ולפי
ה.
הנחיות הפיקוח.
מערכת החשמל הזמני תיבדק ע"י בודק מוסמך לפני הפעלתה.
הקבלן יתחזק את המערכת לאורך כל תקופת עבודתו.
ו.
 00.4.02מודגש בזאת ,כי כל ניתוק ו/או התחברות למערכת קיימת תעשה רק לאחר
אישור מראש ובכתב מהמפקח!!!

00.5

משרדי פיקוח באתר בזמן הביצוע
 00.5.01משרדים
הקבלן יקים/יבנה בשטח הקומה שני משרדים אשר ישמשו את צוות
)1
המפקחים ואת מנהלת הפרויקט באתר במשך כל תקופת הביצוע ובנוסף
מטבחון עם ארון תחתון +כיור  +משטח שיש באורך כ 1.5-מ' ,תא
שרותים עם כיור קטן .דלתות עם צילינדר רב בריח .בכל חדר יותקן מזגן
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בגודל  2.5כ"ס .חלוקה פנימית ,תכנית חשמל ותכנית התאורה  -לפי
החלטת הפיקוח.
בכל חדר יותקן לוח כתיבה מגנטי במידות  2.0*1.2מ'
כל החדרים יחוברו ע"י הקבלן ועל חשבונו למערכות מים ,ביוב ,חשמל,
טלפון  +פקס  +אינטרנט ויתוחזקו על חשבונו במשך כל תקופת הביצוע.
נקודות התחברות יתואמו עם גורמי בית החולים.
הקבלן יגיש לאישור המפקח תוכנית המשרדים והעמדת ציוד ורהוט
כמפורט לעיל ,תוך  14יום מיום קבלת צ.ה.ע.
כל הציוד ותכולת המבנים יהיו חדשים.

 00.5.01ציוד מחשוב וטלפוניה
)1

על הקבלן לספק מערכת מחשוב חדשה ,כולל חיבור רשת ואינטרנט,
לשימושם הבלעדי של מנהלת הפרויקט והמפקח כפי שיפורט בהמשך
וילקם ויציבם בחדרים עפ"י הנחיות המפקח( .שלוש יחידות)

)2

על הקבלן לספק ציוד מחשוב ותקשורת חדשים עפ"י הרשימה הבאה:
2.1

שני מחשבים  FUJITSU - ESPRIMO P2560 -הכולל :
מעבד/ Intel® Pentium® processor E5700 2 Cores -
Threads, 3.0 GHz, 2 MB, 800 MHz
זיכרון 4GB -מהירות MHz 1066 :סוג זיכרוןDDR3 :
כונן קשיחSATA II, 7200 rpm, 500GB, 3.5-inch - .
S.M.A.R.T
כונן אופטי DVD RW-
-

כרטיס גרפי
כרטיס רשת LAN: 10/100/1000 MBit/s-
יציאה לרמקולים Audio: line-in, Audio: line-in /
microphone
יציאה למיקרופון Audio: line-out Front audio: -
microphone Front audio: headphone
יציאות USB 2.0 total: 8 USB front: 2 USB -USB
rear:
4 USB internal 2
יציאה למסךVGA RS-232 -

מקלדת ועכבר
רמקולים Stereo 300w -
 3שנות אחריות באתר לקוח
מערכת הפעלה (Win7 Pro) Business -
רישיון Office Home and Bus 2013
מסך "Mag - H1900S 19כולל רמקולים
מתג Switch 8Port 10/100Mbps 3COM

המחשב יצויד בתוכנות הבסיסיות הבאות (לרבות רישיונות):
WINDOWS 7
OFFICE 2013
MSPROJECT 2013
תוכנת אנטי וירוס NOD32
תוכנת AUTOCADVIEWER
מיכרזומט
מחירון דקל ממוחשב
2.2

מערכת גיבוי אל פסק לכל ציוד מחשוב חיוני אל-פסק (כמובן
בוולטאז' שמתאים לו -מכונת צילום זקוקה ל UPS-יותר חזק
מ PC-למשל).
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מרכזיה מסוג  PANASONIC 3/8או ש"ע  5 +מכשירי טלפון
לחצנים חכמים לכל שולחן במערכת החדרים ,המרכזייה תהיה
בעלת  3קווי חוץ נכנסים לשירות המזמין  +הפיקוח וקו נפרד
לפקס.

)3

על הקבלן להתקשר לשירות תחזוקה ותפעול של החומרה והתוכנה כולל
זמן תגובה של לא יותר מ 24-שעות לתחנות העבודה ולא יאוחר מ6-
שעות לשרת.

)4

הקבלן יתחזק את כל הציוד המשרדי שסופק ע"י קבלן קודם ויעביר על
שמו קווי טלפון ,אינטרנט ,חוזה מול ספקי שרות אחרים הנותנים שרות
למנהלת הפרויקט .הקבלן יספק כל החומרים כגון טונר ,נייר ,סוללות
וכו' להפעלת ציוד זה.

 00.5.03ציוד משרדי
על הקבלן לספק את הציוד המשרדי החדש הבא:
שולחן גדול לחדר צוות הפיקוח  10 +כיסאות  +שלוחה  +שולחן - T
)1
למפקח ראשי.
בכל משרד  -כיסא מנהלים ,שולחן עם שלוחה וכסא למפקחים.
)2
 5ארונות פח  2דלתות במידות  80/40/200ס"מ לפחות עם אמצעי נעילה.
)3
 2יחידות מדפים פתוחות לתיקים וקלסרים לכל חדר/משרד במידות
)4
 2.00*1.20מ' כ"א (סה"כ  6יחידות).
מדפים מסביב לקירות החדר בגובה  1.80מ' למחסן/לארכיון ולחדר
)5
הדוגמאות עם מרווחים מתאימים.
לוח כתיבה מגנט/טושים.
)6
מערכת אזעקה למשרדי הפיקוח הכוללת לוחות מקשים ,חיישן בכל חדר
)7
וצופרים בהתאם .כמו כן יסופק ע"י הקבלן ציוד כיבוי אש תקני בכל
החדרים.
ציוד כיבוי אש עפ"י תקן בכל החדרים.
)8
מתקני שתייה מים קרים וחמים כדוגמת מי-עדן או ש"ע ,כולל אספקה
)9
סדירה של מים וכוסות.
מקרר  50ליטר
)10
מכונת גריסת נייר דגם  ,IDEAL4605או אינטימוס .452
)11
פחים.
)12
הערה :
כל הריהוט והציוד יהיו חדשים ,השולחנות יהיו עם ציפוי פורמאיקה ,כולל קנט
גושני ,הכיסאות יהיו עם ציפוי סקיי ,כסאות למנהלים יהיו עם משענות יד
ומשענת ראש עם ציפוי סקאי.
 00.5.04אחזקת המשרדים והציוד
הקבלן יהיה אחראי ,על חשבונו ,על תחזוקה ,נקיון ושמירה שוטפת של
המשרדים של צוות הפיקוח הקיימים באתר לרבות כל ההוצאות בגין מוצרי
ניקיון ,היגיינה ,חשמל ,טלפון ,חוזי אחזקה לציוד המחשוב והתוכנות והעברת
המשרדים במידת הצורך בהתאם להתקדמות וזאת עד לגמר ביצוע הפרויקט.
כמו כן הקבלן יהיה אחראי על חשבונו לתקינות ותחזוקת הציוד המשרדי ויהיה
אחראי על חשבונו לספק נייר צילום  + A3/A4וטונרים למכונת הצילום,
למדפסות ולפקס וכן אספקת נייר טואלט ,קפה ,סוכר וכוסות מים חד פעמיים
לקר וחם ,במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט ,במשרדי צוות הפיקוח ומשרדי
המנהלת הקיימים באתר.
באחריות הקבלן ועל חשבונו ,החלפת כל הציוד הבלוי בהתאם להוראות המפקח,
בציוד חדש ,בתוך  24שעות.
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 00.5.05בגמר הביצוע יפונו כל המתקנים הזמניים שהקבלן יביא מהאתר ויהיו רכוש
הקבלן.
 00.5.06כל האמור בסעיף זה יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו ,עבור הנ"ל לא יקבל הקבלן
כל תשלום שהוא.
00.6

שרותי בקרת איכות
על הקבלן להכין פרוגרמה בדיקות ודפי מעקב ודיווח לאישור המזמין.
על הקבלן לערוך מפרט לבקרת האיכות לאישור המפקח.
על הקבלן להציג חברת בקרת איכות לאישור המזמין תוך  30יום מיום מתן צו התחלת
עבודות ,ותוכנית מפרטת לבקרת איכות תוגש לאישור תוך  50ימים ממתן צו התחלת
עבודה .במידה והמזמין לא יהיה מרוצה משרותי בקרה מהחברה החיצונית יכול לפי
שיקול דעתו הבלעדית להביא חברת בקרת איכות אחרת לפעול במקום הנוכחי ולחייב את
החשבון של הקבלן הראשי עבור עלות השרותים של בקרת האיכות.

00.7

ציוד וחומרים
 00.7.01על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד .במידה
שתנאי המקום ידרשו זאת ,יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר ,ארוז
כיאות ,בצורה שתאפשר הכנסת הציוד למקום המיועד .כל הציוד שיובא יוגן
בעטיפת ברזנט או פלסטיק להגנה בפני לכלוך כתוצאה מהעבודות.
 00.7.02הקבלן יהיה אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד קבלת
המתקן על-ידי המפקח .לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום
היצור .לא יועבר ציוד למקום ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל פתחיו סגורים
ואטומים בפני חדירת אבק ,לכלוך וכדומה .לא יועבר ציוד מאושר למקום
ההרכבה טרם שנתקבל אישור להעברתו על-ידי המפקח .הקבלן יוודא את
התאמת מידות הפתחים והמעברים להעברת ציודו טרם שיועבר הציוד למקומו
המיועד .במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו ויורכב במקום
הצבתו.
 00.7.03על הקבלן להמציא למפקח וליועץ דגמים מכל החומרים והאביזרים בהם יש
בדעתו להשתמש לביצוע העבודה( ,מתוך הרשימות והמפורט במפרט הטכני)
ולקבל עליהם אישור המפקח בכתב .הדגמים המאושרים יישארו במשרדו של
המפקח עד לסיום העבודה ולא ישולם לקבלן שום פיצוי עבור הוצאות פירוק
עבודות בהן השתמשו בחומרים לא מאושרים.
 00.7.04כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת מתקנים בהתאם למפרט ולרשימת
הכמויות ,טעונים אישור המפקח לפני הזמנתם אצל אחרים ,או לפני מסירתם
לביצוע בבתי המלאכה של הקבלן ,גם אם הם תואמים מפורשות את הנדרש .לפני
מתן האישור ,רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן או מספק הציוד תכניות,
הסברים ותיאורים טכניים.
המפקח יאשר הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר יכולים
להוכיח שהנם בעלי ידע וניסיון בייצור ציוד ואביזרים מגודל זה ומגודל דומה
הדרוש במתקן הנ"ל .כמו-כן עליהם להוכיח כי ציוד דומה שיוצר על-ידיהם
נמצא בפעולה לשביעות רצון המשתמשים בו במשך  3שנים לפחות .לגבי ציוד
הדורש שרות תקופתי ,המזמין ייתן עדיפות ליצרנים בעלי שם מוכר הנותנים
שרות יעיל ומהיר .להזמנת ציוד ואביזרים תוצרת חו"ל תינתן עדיפות ליצרנים
או לספקים שלגביהם קיימים בארץ סוכנים המחזיקים מלאי של חלקי חילוף
ולציוד הדורש שרות ,לכאלו המחזיקים בארץ ארגון שרות יעיל .לא יאושר ציוד
כל שהוא של ספק או יצרן שלא נתן שירות טוב בעבר ללקוחותיו .האישור
להזמנת ציוד יינתן ע"י היועץ והמפקח על-גבי העתק הזמנת הציוד שאליה
יצורפו כל המסמכים הטכניים לקביעת סוג הציוד ,טיב הציוד ותנאי האחריות.
 00.7.05הגנה על הציוד
במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד
פגיעות אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על-ידי
הקבלן ועל-ידי גורמים אחרים .במידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה,
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הנזק יתוקן על-ידי הקבלן ללא כל תשלום מצד המזמין .הציוד המוכנס לחדרי
המכונות יוגן על-ידי הקבלן בעטיפת ברזנט להגנה בפני חדירת לכלוך לתוכו
כתוצאה מבניה ,טיח וכו' .פתחים בצנורות יאטמו למשך מהלך ההתקנה.
 00.7.06גישה
על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד
המותקנים על-ידו ,כגון :מסננים ,מנועים ,שסתומים ,לוחות בקרה וכו'  -לשם
טיפול ,אחזקה ותיקונים .בכל מקרה אשר מבנה הבנין והגמר הפנימי מונעים
גישה חופשית לחלקי הציוד יודיע הקבלן על כך למפקח בטרם יתקין את הציוד.
לא יעשה הקבלן שינויים מהותיים ללא אישור מוקדם מהמפקח .מחובת הקבלן
לאפשר ליועץ ולמפקח גישה חופשית באתר ובבתי המלאכה לצורכי ביקורת ,בכל
עת ולכל העבודות המבוצעות על-ידו.
 00.7.07הגנה בפני חלודה
הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על-מנת לוודא שכל חלקי
המתקן יהיו מוגנים באופן יעיל בפני חלודה .לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה
שהדבר אפשרי בין מתכות שונות .כל המתלים וכל חלקי הברזל והפלדה הבאים
במגע עם רטיבות או לחות יהיו מגולוונים.
 00.7.08שימוש זמני בציוד
ציוד אשר יהווה חלק קבוע במתקן לא יופעל בזמן בדיקתו הראשונית ללא אישור
המפקח .על הקבלן לדאוג שכל המסננים הן במערכות המים והן במערכות הגז
יהיו חופשיים מלכלוך בעת מסירת המתקן .על הקבלן להשתמש בתקופת
הניסויים של המתקן במערכות סינון זמניות שתוחלפנה עם סיום הבדיקות,
למערכות נקיות וסופיות.
 00.7.09מוצר שווה ערך
מוצר שוה ערך יהיה כמפורט בתנאי החוזה המיוחדים.
על הקבלן לקחת בחשבון כי באותם המקרים בהם נדרש מוצרים זהים לקיים
(כגון :ריצוף אבן ,מדרגות ,גופי תאורה מסויימים וכדומה) לא יתאפשר מוצר
שווה ערך ועל הקבלן יהיה לברר את ספק המוצר הקיים ולהזמין מוצר זהה.
במידה ולא קיים מוצר זהה בשוק ,המפקח יקבע על המוצר הזהה ,ללא שינוי
במחירי היחידה.
00.8

תקנים
מודגש בזאת ,שבנוסף לאמור במפרט הכללי ,יחולו על הקבלן דרישות כל התקנים
הישראליים ומפרטי מכון התקנים העדכניים בעת ביצוע העבודה ,גם אם הם אינם
מפורטים במפרט הכללי ,ללא כל תוספת תשלום שהוא.

00.9

חיזוקים לרעידות אדמה
 00.9.1על הקבלן לחזק את כל הפריטים והרכיבים המותקנים על ידו כנגד רעידות
אדמה בהתאם לחוברת "הנחיות לטיפול במערכות לא סטרוקטורליות בבתי
חולים למניעת נזקים במקרה של רעידת אדמה" בהוצאת משרד הבריאות,
המנהל לתכנון ,פיתוח ובינוי מוסדות רפואה שהתפרסם ביום  18/07/12או כל
מהדורה חדשה שתתפרסם עד ליום סיום ההתקנות.
 00.9.2הקבלן מצהיר בזה ,כי ברשותו נמצאת החוברת הנ"ל ,קראה והבין את תוכנה,
קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע עבודתו בכפיפות
לדרישות המוגדרות בה.
הצהרה זו מהווה נספח לחוזה זה ,והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
 00.9.3אחריות הקבלן להבטיח עמידות התליות והעיגונים בכל דרישות נוהל.
הקבלן יגיש תכניות לאישור הפיקוח/מתכנן להעמדת הציודים ,תלייתם ,צנרת,
תעלות וכל אלמנט אחר או אביזר כפי שנרשם בנוהל משרד הבריאות.
הקבלן יגיש תכנית קונסטרוקטור לביצוע ההתקנים לכל סוג ציוד כפי שהוגדר
ולאחר אישור התכנית יחל בביצוע ההתקנה.
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כל האלמנטים שיהיו בשימוש הקבלן לצורך ביצוע החיזוקים סוגם ,החומר
שממנו עשויים יהיו בהתאם לנוהל משרד הבריאות ולאחר שקיבלו אישור
הפיקוח והמתכנן.
 00.9.4כל התליות ,התמיכות ,החיבורים וכו' יבוצעו ע"פ דרישות המפרט המיוחד ו//או
התוכניות ו/או המפרט הכללי ו/או ת"י ו/או ע"פ האמור לעיל ,הכל לפי המחמיר
מביניהם.
 00.9.4עלות כל החיזוקים ,התליות ,התמיכות ,החיבורים והעיגונים כנ"ל לרבות
תכנונם וקבלת אישורים מכל הרשויות הנדרשות ,כלול במחירי היחידה ולא
ישולם בנפרד ,גם אם לא מפורט במפורש במפרטים להלן.
 00.10תוכניות עדות ( )AS MADEוספרי מתקן
בנוסף לאמור בסעיף  13.2בתנאי החוזה ובסעיף  00.12במפרט הכללי:
 00.10.1על הקבלן להגיש ,עם סיום עבודתו ,שלושה סטים של תוכניות עדות
( )AS MADEמעודכנות לפי הביצוע של כל התוכניות שנמסרו לו לביצוע וכן
הוראות הפעלה ,קטלוגים וכו' של מערכות התברואה ,חשמל ,תקשורת ,גילוי
וכיבוי אש ,מיזוג אוויר וכל חלק בניין אחר שיידרש במסמך ממסמכי החוזה,
עליו להגיש תוכניות עדות או מסמכים אחרים.
 00.10.2תוכניות העדות תהיינה ממוחשבות ומעודכנות ביחס לקובץ המקורי ,על פיו
בוצעה העבודה .הגשת התוכניות האלה היא תנאי להשלמת העבודה .לא תשולם
תוספת מחיר עבור תוכניות אלה והן לא תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות כספיות
של הקבלן על שינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת הביצוע.
 00.10.3מסמכים טכניים (תיק מתקן):
המסמכים הטכניים יכילו שלושה תיקים זהים בשפה העברית.
כל תיק יכיל:
תאור המערכת והציוד עם הסבר פעולתם.
.1
מערכת תכניות מעודכנות "כפי שבוצע" ליום המסירה ,אשר תכלולנה:
.2
תרשימי זרימה עקרוניים של המערכות המאפשרים הבנה של
2.1
תהליכים וזיהוי כל הפריטים .התרשימים יהיו חד קויים ויכללו
את כל המידע החיוני היסודי להבנת המתקנים ,המערכות,
התהליכים וכו'.
תוכניות הבצוע של פרטי הציוד השונים.
2.2
תוכניות התקנה והרכבה בפועל של פריטי הציוד ,הצינורות,
2.3
החיבורים ,החוטים וכו' ,כפי שהם מופיעים במציאות ומזוהים
ע"י מספר קטלוגי מתאים.
שרטוטים אחרים הדרושים להבנת המערכת ופעולת הציוד.
2.4
דיאגרמות ועקומות עבודה למערכות ופרטי ציוד,עם ציון נקודת העבודה
.3
ספרי ציוד ,מפרטים וקטלוגים של יצרני הציוד ,וכן כל חומר טכני
.4
שהיצרן חייב למסור יחד הציוד.
הוראות הפעלה מודפסות ליחידות הציוד הבודדות ולמערכות .ההוראות
.5
יכללו הסבר מלא ומשלים על בטיחות,הפעלה,הדממה,פרוק,הרכבה,
כיול,איתור תקלות ואופן הטיפול בהן.
הוראות אחזקה ומפרטי אחזקה ליחידות הציוד הבודדות ולמערכות
.6
ההוראות יהיו מודפסות ויכללו פירוט מדוייק של הפעולות עם תדירויות
הבצוע כפי שהומלצו ע"י יצרני הציוד.
תעודות בדיקה למתקנים וציוד כמפורט להלן:
.7
תעודות על בדיקות שנעשו ע"י בודקים מוסמכים,מעבדות
7.1
מוסמכות או חברת החשמל ,במקרים בהם הדבר מתחייב
מהחוק,דרישות המפרט,תנאי החוזה והוראות מנהל הפרוייקט.
תעודות על בדיקות של החלקים והאביזרים,תעודות (או דפי
7.2
יומן) בדיקות חלקיות שנעשו בזמן הבצוע.
תעדות בדיקה בנושאים שונים שנדרשו במפורש ע"י המזמין.
7.3
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רשימת חלקי חילוף של היצרן עם מספרים קטלוגיים,שרטוטים
ופריטים מזהים המאפשרים זיהוי כל פריט וחלק לצורך הזמנתו
מהיצרן.
רשימת חלקי החילוף המומלצים ע"י היצרן לשמירה במלאי המזמין
עבור הציוד המותקן.
כתובת ומספר טלפון אשר אליו יש לפנות במקרה של תקלה או דרישה
לשרות.
אישורי מכון התקנים לתקרות תותבות ,מערכת כיבוי וגילוי אש ,דלתות
אש ,מתקן מ"א ,מתקני תברואה ,איטום גג וכד' .אישורי פיקוד העורף
למתקנים באחריותם.
דוחות מסירה סופיים של המתכננים.
העברת וצריבת כל התוכניות/האישורים/ההנחיות/הרשימות וכל החומר
האחר ,ע"ג מדיה דיגיטלית כגון תקליטורים וכיו"ב בקבצים הניתנים
לקריאה ע"י תוכנות מוכרות והנמצאות בשימוש כגון office, autocad
וכד' ובקבצים מוכרים כגון :קבצי תמונות pdf, dwg, dxf, xls ,וכו'.

 00.10.4בניגוד לאמור במפרט הכללי ,עבור כל המתואר בסעיף זה לא ישולם לקבלן
בנפרד.
 00.11ניקוי אתר הבנין
בנוסף לאמור בסעיפים  13.3 6.11בתנאי החוזה:
 00.11.1פינוי הפסולת יתבצע אך ורק ע"י שרוול לתוך מכולה סגורה ומכוסה באופן קבוע!
 00.11.2כמות המכולות וגודלם יקבע ע"י המפקח באתר בהתאם לדרישות ואישור בית
החולים .הקבלן ידאג לכיסוי המכולות והשרוול כך שלא יגרם מפגע כתוצאה
מאבק.
הקבלן יפנה את המכולה לכשתתמלא תוך ניקיון השטח והסביבה.ה.לפני מסירת
הפרוייקט למזמין ,הקבלן ישפשף וינקה את כל הרצפות והמרצפות ,ינקה את כל
הדלתות והחלונות ,יוריד כל כתמי צבע ונוזלים אחרים וכן סימנים ועקבות
לכלוך אחרים מחלקי העבודה .עליו להשאיר את כל העבודות מושלמות ואת
הבנין מוכן לשימוש מיידי ..הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים
בגמר העבודה ויסתום בורות וכו' ,ויחזיר את מצב המקום לקדמותו ,כולל הדשא
ומערכת ההשקיה.
 00.11.3כל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם בנפרד.
 00.12קשר עם קבלנים אחרים
א.

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

ב.

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

ג.
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כתמורה לתיאום וביצוע תיקונים במהלך העבודה או אחריה ומתן שירותים
לקבלנים האחרים לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום שהוא ,עלות הנ"ל תהיה על
חשבון הקבלן.
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 00.13מחירי היחידה
 00.13.1ביצוע בקשתות ,שיפועים וכדומה
מחירי היחידה ,אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא הסכם זה ,יהיו
.1
תקפים גם לגבי כל העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים
משופעים ו/או בעלי צורה גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסונים,
קשתיים ,גליים וכדומה  -וזאת אפילו אם אין עובדות ועבודות אלו
מוזכרות במפורש בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויות.
מודגש בזאת ,שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל ,לא
.2
תשולם כל תוספת כספית מעבר לנקוב בכתב הכמויות ,אלא אם צוין
הדבר במפורש כסעיף נפרד בכתב הכמויות .בעבודות שלגביהן לא תהיה
מצויינת התייחסות כלשהי לנושא דנן (קרי  -צורות גיאומטריות
מיוחדות ,שיפועים וכדומה) ,רואים את מחירי היחידה ,אותם נקב
הקבלן בכתב הצעתו ,ככוללים גם את הצורך בביצוע כנדרש ,ואת ללא
כל תוספת כספית לקבלן.
 00.13.2ביצוע עבודות תגמיר על בטון ,גבס ,טיח וכו'
בכל אותם הסעיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת תגמיר זאת
או אחרת (דוגמת חיפוי קרמיקה ,צבע וכדומה) תבוצע על סוג מסוים של רקע ,על
הקבלן לבצע (במסגרת אותו סעיף כמויות) את עבודת התגמיר על כל רקע כנדרש
כדוגמת בטון ,טיח (פנים וחוץ) ,גבס וכו' ,ללא כל שינוי במחיר היחידה שנקב
בכתב הצעתו ,וזאת אפילו אם סוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה ,אינו מוזכר
כך במפורש.
 00.13.3כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות
מחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהים לכל העבודות
.1
מאותו סוג גם אם בוצעו בזמנים שונים ובמקומות שונים בבניין,
בכמויות שונות ומידות שונות .מודגש בזאת שעל הקבלן לרשום מחירים
זהים בסעיפים זהים בפרקים שונים .בכל מקרה של סתירה יקבע
המחיר הזול מבניהם לכל הסעיפים הזהים.
לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/או נפחים ו/או אורכים
.2
קטנים ו/או בגין עבודות ידיים ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא
הנובע מביצוע העבודה.
מחירי היחידה יהיו זהים לביצוע בכל שטח אתר העבודה.
.3
מחירי היחידה כוללים ביצוע העבודות בכל גובה ואזור שיידרש לרבות
.4
פיגומים ואמצעי הרמה ושינוע מכל סוג ובכל גובה שיידרש.
 00.13.4אספקה והרכבה
כל הפריטים הרשומים ברשימת הכמויות מיועדים לאספקה והרכבה
.1
ע"י הקבלן ,אלא אם נאמר אחרת במפורש .המחירים לפריטים אלה
יכללו רכישה ,הובלה ,אחסנה ,מיקום ,התקנה ,חבור וכל פעולה או
פריטי עזר הנדרשים להבאת הפריט הנדון למצב פעולה תקין ובטוח,
כולל כל הוצאה ישירה ועקיפה הכרוכה בבצוע באופן מושלם ,רווח
קבלני וכד'.
פריטים המסומנים במפורש כ"אספקה בלבד" ,מכוונים לאספקה ע"י
.2
הקבלן עד למחסנו שבאתר הבנייה .מחיר "אספקה" יכלול רכישה,
הובלה ,אחסנה ,הוצאות ישירות ועקיפות הכרוכות בפעולות אלה ורווח
קבלני על פעולות אלה בלבד.
פריטים המסומנים במפורש כ"הרכבה בלבד" ,מכוונים להתקנה והרכבה
.3
מושלמת ע"י הקבלן (כשהאספקה עד למחסנו של הקבלן מבוצעת ע"י
אחרים או נמדדת כסעיף נפרד ברשימת הכמויות).
מחיר "הרכבה" יכלול את כל הטפול בפריט ממחסן הקבלן באתר ועד
.4
להבאת הפריט למצב פעולה תקין ובטוח ,על כל ההוצאות הכרוכות בכך
והרווח הקבלני על פעולות אלה (בלבד).
המזמין רשאי לספק בעצמו פריטים מסוימים כראות עיניו ולבצע בכך
.5
בעצמו סעיף של "אספקה בלבד" .כן רשאי המזמין לספק פריטים
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חליפיים מבלי שהדבר ישמש עילה לשנוי מחיר ההרכבה כל עוד אין שנוי
מהותי בעבודת ההרכבה עצמה או בפריטי הלוואי הכרוכים בהרכבה.
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פרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר
 02.01כללי
 02.01.1סוגי הבטון
סוגי הבטון יהיו לפי המפורט בתכניות ,בכל מקרה שלא נאמר אחרת יהיה הבטון
מסוג ב.30-
עבור בטון רזה תהיה הכמות המזערית של צמנט  150ק"ג למ"ק בטון מוכן.
 02.01.2תנאי בקרה
תנאי הבקרה הנדרשים יהיו טובים לכל סוגי הבטון במבנה.
 02.01.3הכנות ליציקה
בימי שרב וחום יש למנוע התקשרות מהירה של הבטון ,ועל כן יש לנקוט
באמצעים להגנת הבטון מפני התאיידות מהירה של המים ,מיד לאחר יציקתו,
כדי למנוע סדיקה פלסטית.
לא תורשה יציקה בטמפרטורה העולה על  30מע' צלזיוס ,אלא באישור מוקדם
של המפקח.
שרוולים יוכנסו לקירות ,קורות ותעלות הבטון ,לפני יציקת הבטון.
קצוות הצינורות ,אביזרי הניקוז ,מחסומי רצפה ,מרזבים וכו' ,יאוטמו למשך
זמן היציקה.
יובטח מיקומו של הזיון בחתך ע"י מרווחים מתועשים מתאימים ויציבים
במיקום ובמפלס שנקבע בתכניות.
 02.01.4בדיקת חוזק הבטונים
על הקבלן להוכיח את טיב הבטונים בקורות מבטון ובעמודים ,לפני יציקת
התקרה .באם אין תעודות על חוזק הבטון כעבור  28יום ,עליו להמציא תעודות
על חוזק הבטון בעמודים אחרי  7ימים ,החוזק לאחר  7ימים .חייב להגיע ל70%-
מהחוזק הדרוש אחרי  28יום .רק במידה ויתמלא תנאי זה ,תאושר יציקת
התקרה מעל הקורות והעמודים.
 02.01.5על הקבלן להתייחס להנחיות יועץ הקרקע.
 02.02טפסות
 02.02.1התבניות לבטונים תעשינה מלבידים ו/או מפלדה ,חדשים ,בתאום עם המפקח.
הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' .904
עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע
על ידי ברגי פלדה כמפורט בסעיף  02064במפרט הכללי.
 02.02.2הקבלן יהיה אחראי לתכנון מערכת הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון בצורה
ובממדים הנתונים בתכניות .תכנון זה טעון אישורו המוקדם של המהנדס
והאדריכל ,אך אין אישור התכנון משחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית
לעמידות מערכת הטפסים בלחץ הבטון במהלך היציקה ,הריטוט ובפני מאמצים
כלשהם.
 02.02.3הפסקות יציקה ,באם תורשינה ע"י המהנדס ,תעשינה רק במקומות לפי אישור
המהנדס.
כל העבודות הקשורות להפסקת יציקה ,חומרי העזר ,תוספת הזמן ,הציוד וכל
הקשור להפסקת היציקה ,אינם נמדדים בנפרד והם נכללים במחירי היחידה
וכתב הכמויות.
הקבלן יגיש  6שבועות מראש ,הדרישה להפסקות יציקה עם תכנון מפורט לגבי
הפרטים המוצעים ,לאישור המהנדס.
 02.02.4בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף  02067ו 02068-אין לפרק תמיכות של תקרה
עד להתקשות הסופית של התקרה השניה מעליה ללא קבלת אישור המהנדס.
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קצב הביצוע יקבע את כמות התמיכות והקומות ומשך הזמן שיש לתמוך חלקית
את התקרות  -השיטה והכמות תאושר על ידי המהנדס.
 02.02.5הקבלן רשאי להכניס ערבים בבטון להתקשות מהירה של הבטון בתנאי שהבטון
לא יאבד מחוזקו.
 02.03יציקת בטון בגמר בטון חלק
 02.03.1כל הבטונים יהיו בגמר בטון חלק ,מוכן לצביעה ,למעט אלמנטים אשר הוגדרו
ו/או יוגדרו כבטון חשוף ,כמפורט בסעיף הבא.
אחרי פירוק התבניות יתקבלו פני בטון נקיים חלקים וישרים ללא בועות אויר,
ברזל חשוף וכיסי חצץ וללא בליטות וחריצים .חלקות פני הבטון תהיה כזו שאם
המזמין ירצה לצבוע את פני הבטון הוא יוכל לעשות זאת ללא צורך בשכבת מלוי
"מתקנת" או "בגר" .במקומות הנדרשים מישקים יבצע הקבלן סרגלים
מתאימים.
הבטון החלק יבוצע בהתאם לאמור בסעיף  0208במפרט הכללי פרט עם צוין
אחרת במפרט המיוחד לעיל ולהלן ו/או בתכניות.
 02.03.2יציקת הבטון תתבצע עם ויברציה קלה באמצעות וברטורי מחט אשר יוחדר
לצדדי המשפכים המתוארים להלן ,בכמות כפי שיידרש .כמו כן יש להכות על
התבניות בפטישי גומי בכל זמן היציקה להבטחת חדירה מלאה של הבטון לתוך
התבנית ,לשם כך יותקן פיגום עבודה לכל הגובה.
הקבלן ישתמש בבטון עם מנת המים הנמוכה ,הצמנט יהיה מאותו מקור ומאותו
משלוח .הקבלן יקפיד במיוחד על ניקיון האגרגטים.
 02.03.3לצורך הכנסת המרטטים לבטון ולצורכי ביקורת נדרש הקבלן להכין "חלונות"
בצד הפנימי של הקירות במרחקים אופקיים של  4.0מטר לכל היותר בין
"החלונות".
 02.03.4יש להרכיב לפני כל יציקת קטע קיר ,משפך אנכי באורך של  60ס"מ במרווחים
שאינם עולים על  4.0מטר ,דרך משפכים אלה יושחל צינור הגומי של המשאבה
ויורד עד קרוב לפני הבטון שכבר נוצק .כל זאת כדי להבטיח שלא יותז בטון טרי
על התבניות בחלק העליון של היציקה .על מנת להבטיח את חדירת צינור
המשאבה בין  2רשתות זיון של הקירות .על הקבלן להשתמש בצינור בחתך אובלי
ב 4-5-המטרים האחרונים.
 02.03.5הקבלן יגיש לאישור תכניות ביצוע ( (SHOP DRAWINGSשל התבניות .התכניות
יכללו מיקום כל הלוחות ,הספייסרים ,שיטת קשירת התבנית ,הנקזים וכל
אלמנט אחר הנראה על פני הבטון.
 02.03.6במידה והיציקה תבוצע בשלבים  -השלבים יקבעו בתאום ובאישור האדריכל
והמהנדס .הקבלן יגיש תכנית לאישור המהנדס והאדריכל ויבצע על חשבונו
סרגלי הפרדה.
 02.03.7באחריות הקבלן להזמין את האדריכל לביקורת בכל שלב של הרכבת התבניות,
ובמיוחד לפני הרכבת הזיון.
 02.03.8היציקה תבוצע לאחר שהאדריכל יאשר סופית את התבניות במקום .לשם
הרחקת הזיון מהתבניות ייצר הקבלן במקום מרחיקים (ספייסרים) בטון (מסוג
בטון ליציקה) יצוק בתבניות ביצים פלסטיות עם חוטי קשירה מאלומיניום  -לפי
פרט והנחיות האדריכל או לחילופין יותר שימוש במרחיקים מ-פי.וי.סי.
סטנדרטיים שיאושרו ע"י האדריכל.
 02.03.9היציקה תהיה עם חריצים טרפזיים בהתאם לתוכניות.
02.03.10הקבלן לא ישתמש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות
הטפסות או לקשירתם .למניעת השימוש בחוטי ברזל ישתמש הקבלן בשיטה
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מאושרת ע"י המהנדס לפיה ניתן לחבר ולקשור את הטפסות באמצעות מוטות
מתיחה מיוחדים לשימוש בבטונים חשופים.
החורים הנגרמים כתוצאה מהשימוש במוטות אלה יסתמו על ידי הקבלן לאחר
פירוק הטפסות בטיט צמנט ביחס  1חול  2.5צמנט.
02.03.11תשומת לב מיוחדת של הקבלן מופנית לסדרי היציקה של הבטונים.
הטפסות הנצמדים לקיר בטון יצוק יאטמו בשיטה שתמנע נזילות על פני הבטון
שכבר יצוק ,כגון :איטום בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני.
פני הבטונים ינוקו מיד אחרי פירוק הטפסות לשביעות רצונו של המהנדס.
02.03.12על הקבלן לנקוט באמצעים למנוע התרחבות הטפסות במקום החיבור לבטון
שנוצק קודם.
02.03.13כל שטח מבטון חלק מהווה שטח מוגמר אשר על הקבלן להגן עליו מכל פגיעה
באמצעים מאושרים על ידי המהנדס.
02.03.14במידה ופני הבטון ,הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונו של המפקח,
יבצע הקבלן ,על חשבונו ,כל ציפוי אשר יידרש מהאדריכל.
 02.04יציקת בטון בגמר בטון חשוף
 02.04.1הנחיות כלליות
בטון חשוף יבוצע בהתאם למפורט בתוכניות ובכל מקום אחר שיידרש.
א.
על הקבלן לברר עם האדריכל והמהנדס ,לפני תחילת ביצוע היציקות,
את מיקומם המדויק של הבטונים החשופים .במידה והקבלן לא יצק
בטון חשוף במקום שנדרש ,הוא יהרוס את היציקות שביצע ,ויבצע ,על
חשבונו ,יציקות חדשות.
בכל מקום (מפרט ,תכניות ,כתב כמויות ועוד) בו נכתב "בטון חשוף"
ב.
ו/או "בטון חשוף אדריכלי" ו/או "בטון אדריכלי"  -הכוונה הינה לבטון
חשוף חזותי בתנאי חשיפה לאויר ימי בהתאם להגדרתם במפרט הכללי.
העבודה תבוצע בהתאם לאמור בסעיף המפרט הכללי .האמור להלן
ג.
מהווה השלמה לנאמר במפרט הכללי.
 02.04.2הכנות
א.

כללי
הקבלן מתחייב לבצע תכנון מפורט ,לרבות התייעצות עם בעלי ניסיון
בעבודה דומה ,בצוע דוגמאות ודגמים ,עבודה זהירה ומוקפדת מאוד
ובבקרת ביצוע ואיכות גבוהה מן הרגיל.
לא תינתן לקבלן כל אפשרות לתיקונים ,כל קטע קיר שייפסל ייהרס
ויבוצע מחדש עד לשביעות רצונו המלאה של האדריכל.
על הקבלן להשלים ,על חשבונו ובאחריותו ,את תוכניות התבניות,
מיקום המחברים ,הפסקות יציקה ,מיקום אביזרים והכנות לחלקי
מערכות שישולבו בבטון ,בהתאם להנחיות ופרטי האדריכל והמהנדס.
על הקבלן לקבל אישור האדריכל והמהנדס לסידור התבניות באתר
לאחר ההרכבה ולפני סידור ברזל הזיון.

ב.

יעוץ מעבדה ותכנון התערובת
לפני תחילת העבודה יקוימו פגישות עם הטכנולוג הראשי של החברה
שתבחר על-ידי הקבלן המבצע כספקית הבטון שלו .בפגישות יתואמו
הנושאים בתערובת הבטון עצמה ובאלו הנובעים ממנה ,כגון :הובלת
הבטון ,הכנת התבניות ,ויברציה ,אשפרה ,פרוט תבניות וכו'.

ג.

דוגמאות  -בקנה מידה  1:1של אלמנט עם בטון חשוף חזותי
עם סיום שלב תכנון התערובת וסכום נוהלי בצוע ,יכין הקבלן,
.1
על חשבונו 3 ,דוגמאות לפחות של בטון חשוף לאישור האדריכל,
המהנדס והמפקח ,כל דוגמא תהיה לפי העובי האמיתי של הקיר
ותכלול לפחות  4מ"ר קיר .כל דוגמא תהיה בתערובת בטון שונה
לבדיקת גוונים של הבטון.
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בדוגמאות ישולב קטע עם גמר חלק וחריצים לפי התכנון וכפי
המיועד להתבצע ,לרבות  2שדות לפחות של חזות הכוללות
הפסקת יציקה ויציקת המשך עוקבת.
במידה והדוגמאות לא יענו על דרישות המפרטים והתכנון
לשביעות רצוף המפקח והמתכננים ,ימשיך הקבלן לבצע
דוגמאות נוספות  -לרבות עדכון התערובת ,עדכון מספור שיטות
ההובלה ,ההשמה ,ייצוב התבניות ,ויברציה וכו'  -עד לקבלת
תוצאה המתאימה לדרישות.
כל התהליך הזה יבוצע בלוח זמנים מינימלי אפשרי ,כדי לאפשר
התחלת עבודה עם תערובת ,טכניקת הובלה והשמה בדוקים
ומאושרים .איחור בקבלת אישור הדוגמאות לא יהווה עילה
לשינוי בלוח הזמנים.
הדוגמאות המאושרות  -הסופיות  -יישארו באתר העבודה עד
השלמת הפרויקט לצורך השוואה בין הבטונים שנוצקו לדוגמא
המאושרת ולאחר מכן ייהרסו.
באחריות הקבלן לוודא כי למפעל המספק את הבטון נפח אחסון
למלט (סילוסים) המספיקים לאלמנטי הבטון החשוף
המרכיבים קומה אחת!  -כל יציקות הבטון החשוף לקומה
יבוצעו מאתה מנת צמנט שתוזמן ותאוחסן אצל ספק הבטון!
האדריכל רשאי לדרוש צמנט ללא אפר פחם ללא תוספת מחיר
להצעת הקבלן.

 02.04.3הטפסנות
א.

הנחיות לבצוע הטפסנות
התבניות לחלקי הבטון החשוף החלקים יהיו מלוחות כפולים,
.1
לוח חדש עליון ולוח תמיכה תחתון ,בגמר פורמאיקה ו/או
פורניר ו/או "טגו" ,בהתאם למפורט בתוכניות על מנת לקבל
בטון חשוף וחלק לחלוטין עם חריצים בהתאם להנחיות
האדריכל.
התבניות יהיו מפלדה בהתאם לפרטי האדריכל.
התבניות יהיו חדשות ,מתועשות ,כדוגמת תוצרת "פרי" ו/או
"מאבה" ו/או "אלומלייט" ו/או "שבא" ו/או ש"ע שיאושר ע"י
המפקח.
סגירה בין התבניות תבוצע תוך הקפדה על הצמדה מרבית ,וכל
.2
מרווח ייסתם במרק ויוחלק  -מצד פנים  +ניקוי יבש על פני
הבטון הקיים.
לכל התבניות יהיה שלד נושא מקורות פלדה מתאימות ,ויובטחו
.3
חבורים "חכמים" בין התבניות ,כך שתהיה הצמדה מלאה
וחבור רציף.
גודל הטפסות יהיה בגודל המקסימלי המבטיח שליטה והצבה
נוחים ומסודרים  -תוך התחשבות במידות התבניות ופסי
ההפרדה של האדריכל.
הצבת התבניות תיבדק בעזרת מודד ,שיבטיח הן את הקו והן
4.
את אנכיות ורציפות התבניות! לא תאושר התקדמות לשלב
הכנסת מוטות הזיון לפני קבלת אישור מודד בנדון ,לרבות
קוצים למדרגות בטון משוננות הצמודות לקיר.
לא תאושר התקדמות לשלב הכנסת המוטות לפני בדיקה
.5
ואישור בכתב של האדריכל על קבלת התבניות.
כל פינות הבטון הגלוי/חשוף הן ישרות ללא גרונג .על הקבלן
.6
לחזק את הבטונים בפינה ,לפי הנחיות המהנדס ,למניעת
שברים .במקום בהם הפינה גלויה תאטם התבנית בצידה
החיצוני כדי למנוע נזילה של "מיץ" בטון וקבלת פינה בה
אגרגטים חשופים.
פירוק התבניות תעשה בתאום עם טכנולוג בטון כדי למנוע שבר
הפינה בעת פירוק התבניות.
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בחלק התחתון יוצבו התבניות על פסי "קומפריבנד"  -למניעת
בריחת "מיץ בטון" בזמן היציקה.
"שמן תבניות" ייקבע בעת בצוע הדוגמאות כך שלא יכתים את
הבטון.
לא תותר הפסקת יציקה אלא בתכנון מראש ואך ורק במסגרת
חריץ או פוגה מתוכננת.
סרגלי עצוב פינות יבוצעו בעץ קשה בלבד מעוצב ומהוקצע
במידות שנקבעו על ידי האדריכל.
יש להרכיב לפני כל יציקת קטע קיר ,משפך אנכי באורך של 60
ס"מ במרווחים שאינם עולים על  4.0מטר ,דרך משפכים אלה
יושחל צינור הגומי של המשאבה ויורד עד קרוב לפני הבטון
שכבר נוצק .כל זאת כדי להבטיח שלא יותז בטון טרי על
התבניות בחלק העליון של היציקה .על מנת להבטיח את חדירת
צינור המשאבה בין  2רשתות זיון של הקירות .על הקבלן
להשתמש בצינור בחתך אובלי ב 4-5-המטרים האחרונים.
באחריות הקבלן להזמין את האדריכל והמהנדס לביקורת בכל
שלב של הרכבת התבניות ,ובמיוחד לפני הרכבת הזיון.
היציקה תבוצע לאחר שהאדריכל והמהנדס יאשרו סופית את
התבניות במקום.

ב.

תוכנית ביצוע
העבודה תתבצע לפי תכנית אדריכלות מפורטת שבה יופיעו
.1
חלוקה לסרגלים ופרטים לבצוע .הקבלן מתחייב לבצוע צמוד
לפי תכנית זו.
הקבלן יגיש לאישור תכניות ביצוע ( (SHOP DRAWINGSשל
.2
התבניות .התכניות יכללו מיקום כל הלוחות ,הספייסרים,
שיטת קשירת התבנית ,הנקזים וכל אלמנט אחר הנראה על פני
הבטון.
כיוון הלוחות והתבניות יהיה בכיוון אחד ע"מ שיהיה אחידות
בפני החזיתות.

ג.

טפול בתבניות
מיד עם פרוק קטע תבנית ,יטופל זה לקראת הכנתו ליציקה
1.
הבאה.
התבנית תנוקה היטב מכל שאריות בטון ,לרבות סימני ושאריות
.2
סיד ושאריות חומר האטימה  -סיליקון  -בין התבניות השונות -
במרווחים.
תבוצע בדיקה חזותית לקביעת מצב התבנית ,לאיתור נקבים,
.3
חתכים וכו' לשם קביעת אישור על שימוש חוזר בתבנית.
השימוש בתבניות העץ לא יהיה יותר מפעמיים!

ד.

שומרי מרחק  -מחברים
שומרי המרחק ,המחברים שבין שתי התבניות  -פנים וחוץ -
.1
יבוצעו במידות ומיקום מדויק לפי פרישות בתוכניות
האדריכלות.
סוג שומרי המרחק יתואם עם המתכננים ,בעקרון :צינורית
.2
פלסטיק שבתוכה יועבר מוט ההידוק  +קונוסים מגומי קשיח
ו/או פלסטיק קשיח .עם סיום יציקת קטע קיר יוצאו מוטות
המרווח וצינוריות הפלסטיק  +הקונוסים ,ותבוצע סתימה  -לפי
הוראות והנחיות האדריכל  -תוך שימוש בתערובת המבטיחה
חוזק גבוה והדבקות אל הבטון ,לדוגמא :מריחת שכבה מקשרת
"טורובונד" וסתימה ב"סטרקצ'ורייט"  -חומרים של חברת
" "THOROהמשווקים על ידי חברת "אלוני" או ש"ע שיאושר
ע"י המפקח.
הכיסוי לזיון יהיה בהתאם לנדרש בתוכניות וכפוף לאזור
.3
סביבה ימית .סידור הזיון יבטיח חפיות למלוא כוח המתיחה
לפי אישור המהנדס.
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 02.04.4ויברציה
א.

ב.
ג.

 02.04.5אשפרה
א.
ב.

מיכלי מיגון

יציקת הבטון תתבצע עם ויברציה קלה באמצעות וברטורי מחט אשר
יוחדר לצדדי המשפכים המתוארים להלן ,בכמות כפי שיידרש .כמו כן
יש להכות על התבניות ,לכל שטח היציקה ,בתנועה מלמעלה למטה,
בפטישי גומי בכל זמן היציקה להבטחת חדירה מלאה של הבטון לתוך
התבנית ,לשם כך יותקן פיגום עבודה לכל הגובה.
לצורך הכנסת המרטטים לבטון ולצורכי ביקורת נדרש הקבלן להכין
"חלונות" בצד הפנימי של הקירות במרחקים אופקיים של  4.0מטר לכל
היותר בין "החלונות".
מידות הויברציה  -עומק הכנסת המחט ,משך הויברציה ,סוג
הויברטורים וכו'  -יבדקו בעת הכנת הדוגמאות .נושא הויברציה הוא
בעל חשיבות מרבית והקבלן יוודא כי אנשים קבועים יבצעו אותה במשך
כל הפרויקט.
אשפרת הבטונים תחל יום לאחר היציקה .התבניות ישוחררו ומים
יוחדרו למרווח שבין התבניות לבטון .גם לאחר שחרור וסילוק התבניות
הקבלן ימשך בהרטבת הקירות  -למשך שבוע לפחות.
האשפרה תבוצע בהתאם לסעיף במפרט הכללי.

 02.04.6הנחיות כלליות שונות
בחודשי הקיץ יחלו היציקות בשעת בוקר מוקדמת ,ובכל מקרה לא יהיו
א.
יציקות בשעות שיא החום.
הקבלן יבצע יציקות במנות כאלו שניתן לשלוט עליהן בצורה טובה
ב.
ואחידה  -תוך הקפדה על כל מה שפורט לעיל.
יציקת הקירות תבוצע במלואה לקומה שלמה ,ללא הפסקות יציקה.
ג.
במידה ותאושרה יציקה בשלבים  -השלבים יקבעו בתאום ובאישור
האדריכל והמהנדס .הקבלן יגיש תכנית לאישור המהנדס והאדריכל
ויבצע ,על חשבונו ,סרגלי הפרדה.
תשומת לב מיוחדת של הקבלן מופנית לסדרי היציקה של הבטונים.
ד.
הטפסות הנצמדים לקיר בטון יצוק יאטמו בשיטה שתמנע נזילות על פני
הבטון שכבר יצוק ,כגון :איטום בגומי ספוגי טבול בחומר ביטומני.
פני הבטונים ינוקו מיד אחרי פירוק הטפסות לשביעות רצונו של
המהנדס.
על הקבלן לנקוט באמצעים למנוע התרחבות הטפסות במקום החיבור
ה.
לבטון שנוצק קודם.
מפעם לפעם  -במרווחים של כחודש  -יבוצע רענון של כל שלבי הבצוע -
ו.
לכל הצוות  -פועלים ומנהלי עבודה.
כל הערבלים שיובילו תערובת בטון לאתר  -לשימוש באלמנטי הבטון
ז.
החשוף  -ישטפו לפני הכנסת התערובת.
הנושא יוודא על ידי האחראים במפעל המספק את הבטון.
טכנולוג בכיר מטעם החברה ספקית הבטון ילווה את היציקות
ח.
הראשונות ,ויערוך בקורים לפחות פעם בחודש בעת בצוע יציקות
לאלמנטי בטון חשוף .הטכנולוג יציין לעצמו נושאים הראויים לדיון,
לשיפור ו/או רענון ,ויעבירם למנהלי הפרויקט ולקבלן  -לבצוע.
בשום מקרה אין להוסיף מים לתערובת באתר העבודה!
ט.
במקרה של בטון לא עביד ,יש להתייעץ עם המפעל מספק הבטון ,ובמידת
הצורך להוסיף מנת משפר עבידות הנמצאת אצל הנהגים.
בערבלים שיובילו בטון לאתר  -ליציקות הבטון החשוף  -לא יוכנסו יותר
י.
מ 5-מ"ק בטון לכל הובלה ,כדי להבטיח ששקיעת הבטון אינה משתנה
בין מועד התחלת וסיום היציקה.
הקבלן ישתדל שצוות קבוע יעסוק באותו סוג עבודה במשך כל
יא.
הפרויקט :צוות להצבת התבניות  +יישור ,צוות להרכבת פתחים
נגיטיבים ,צוות להכנסת הברזל ,צוות לסגירת התבניות ,צוות ליציקה +
ויברציה וצוות לפרוק  +אשפרה.
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בתאום עם המתכננים והפקוח ,יקבעו אזורים בהם יש צורך להשתמש
בויברטורים חיצוניים  -בעיקר בתחתית פתחים ,פינות ,אזורים עם
צינורות מי גשם וכו'.

 02.04.7שמירה על חלקי בטון חשוף עד לקבלת העבודה ע"י המזמין
מיד עם סיום הסרת התבניות ,יכוסו חלקי הבטון הגלוי לשם הגנה
א.
ושמירת פניהם.
הקבלן יקפיד לכסות ולחדש את הכיסוי עד לניקויו המלא של הבנין
ב.
ומסירתו למזמין.
כיסוי חלקי הבנין יכלול כיסוי הבטון הגלוי על כל פניו בארג גאוטכני
ג.
הגנה על פינות הבטון בסרגלי עץ והקמת תמיכה או קשירה חיצונית
אשר תבטיח את יציבות הכיסוי וההגנה על הפינות לאורך זמן.
הקבלן יתלה שילוט על גבי הכיסוי המזהיר את העובדים על קיומו של
ד.
הבטון הגלוי מתחת לשכבת ההגנה.
לא יתקבל ניקוי של פני בטון גלוי מכתמי חומרי בניין או כתמי השתנה
ה.
על הבטון.
רואים בקבלן אחראי יחיד לשמירת איכות הבטון הגלוי עד למסירתו.
ו.
שטחים בהם יתגלו פגמים יהרסו ע"י הקבלן גם בשלבים מאוחרים
ותבוצע יציקה חדשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
 02.04.8בטונים פגומים
במידה ופני הבטון ,הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונם של
א.
האדריכל ו/או המהנדס ,יהרוס הקבלן את הבטונים ,יסלקם מהשטח
ויצק קירות חדשים ,הכל על חשבונו.
במידה ויאושר ע"י המפקח ,יבצע הקבלן תיקונים בבטון החשוף בהתאם
ב.
לסעיף  02094במפרט הכללי ,אולם המפקח רשאי לדרוש הריסת הקיר
לאחר ביצוע התיקונים ,הכל כמפורט במפרט הכללי.
 02.05דרישה מיוחדת לדיוק היציקות
 02.05.1על הקבלן לקחת בחשבון כי לקירות ועמודים נדרש דיוק מרבי של אנכיותם
המוחלט ,פילוסם האופקי ולרבות של כל צורה אחרת .על הקבלן לבדוק את
המידות ואת הפילוס הנדרש בזמן הרכבת הטפסות בעזרת מכשירי מדידה
מדויקים (תיאודוליט וכד') באמצעות מודד מוסמך.
 02.05.2הסיבולת שהיא הסטייה בין המידה הנומינלית לבין המידה המתקבלת למעשה
לא תעלה על דרגה  6לפי טבלת הדרגות בת"י  ,789טבלה מס' .1
 02.05.3אי עמידה בדרישות המוגדרות לעיל תהווה עילה לפסילת אלמנטי הבטון כמוגדר
בסעיף ב' של המפרט הכללי .כל ההוצאות ו/או הפסדי זמן שיגרמו כגון הריסת
האלמנטים ויציקתם מחדש ברמה הנדרשת ,הישר והמפולס של הקירות יהיו על
חשבונו של הקבלן.
 02.06חורים ,חריצים ,שרוולים ,אלמנטים מבוטנים וכו'
 02.06.1בנוסף לאמור בסעיף  02066במפרט הכללי לפני כל יציקה על הקבלן לברר ולוודא
את מיקומם המדויק של אביזרים ,חריצים ושרוולים.
לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולקבל אישור
בכתב ממבצעי המערכות כי בוצעו כל ההכנות הנדרשות להם.
מודגש בזאת שאין מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות הדרושות יופיעו בתכניות
הקונסטרוקציה ולכן על הקבלן לבדוק גם את תכניות המערכות והאדריכלות
ובמידה וחסרות תכניות עליו לדרוש אותם בכתב מהמהנדס.
לפני כל יציקה יכין הקבלן תכנית של כל החורים ,שרוולים ,חריצים וכו' ויברר
עם כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם את
הנדרש.
 02.06.2מבלי לגרוע מדרישות תנאי החוזה ,הקבלן יעסיק באתר מהנדס לצורך תאום
המערכות ,חורים ,שרוולים וכל ההכנות הנדרשות .המהנדס יכין תוכנית מפורטת
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של החורים ,שרוולים ,חריצים ,משקופי עזר ,אפי מים וכל הקשור ביציקת
הבטונים .התכנית תועבר לאישור המהנדס לפני הביצוע.
מכל מקום כל האחריות לתאום וריכוז האינפורמציה הנ"ל תחול על הקבלן.
כל חור ,מעבר ופתח המופיע באחת מתוכניות המערכות ולא בוצע ע"י הקבלן,
מכל סיבה שהיא ,יבוצע ע"י הקבלן לאחר היציקה ע"י קידוח ו/או ניסור
הבטונים לפי הנחיות המפקח בשימוש במסור יהלום .כל ההוצאות הכרוכות בכך
תהיינה על חשבון הקבלן.
 02.07אשפרה
 02.07.1בנוסף לאמור במפרט הכללי תת פרק  0205על הקבלן לבצע את האשפרה
המתאימה לתנאי האקלים.
 02.07.2על כל השטחים ,טרם חלפו  7ימים מיום היציקה ,יותז חומר שחוסם התאדות
המים מתוך הבטון " "CURING-COMPOUNDצבעוני.
הוראה זו אינה מתייחסת לשטחי התחברות האלמנטים בעתיד (שטחי הפסקות
יציקה) עליהם יש לפרוס יריעות יוטה בשתי שכבות ולהחזיק את משטח הבטון
רטוב למשך  7ימים.
על משטחי הפסקת יציקה אין להתיז .CURING COMPOUND
 02.07.3הקירות התת-קרקעיים יאושפרו במשך  10ימים וייובשו במשך  18ימים נוספים
לפחות.
במידה ויהיה שימוש בחומר אשפרה בקירות עליהם יבוצע איטום ביטומני ,חומר
האשפרה  ,CURING COMPOUNDצריך להיות על בסיס ביטומן כגון GS-474
ותואם לדרישת  ASTM-C309בשיעור של כ 500-גר' למ"ר.
 02.07.4הקבלן ימנה עובד מקצועי מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע האשפרה.
 02.08ביצוע מישקים עקב הפסקת יציקה
 02.08.1הפסקות יציקה ברצון הקבלן ,בין בבטונים חשופים ובין בקורות או עמודים,
חייבות באישורו של המפקח.
בנוסף לאמור בסעיף  02045במפרט הכללי ביצוע מישקים עקב הפסקת יציקה
חלות על הקבלן ונדרש לכך אישור המפקח.
 02.08.2בכל אלמנט הניצוק בשלבים ואשר התכניות מורות על כך שישנם שלבי יציקה
נוספים הדורשים חיבור מלא בין הבטון שיוצק בשלב מאוחר לזה שנוצק קודם
לכן יטופל בהתאם להנחיות הניתנות לעיל ולהלן לגבי אישורי הפסקת היציקה.
 02.08.3הקבלן יקפיד על ביצוע הפעולות הבאות בעת הפסקת היציקה של השלב
הראשון:
הרחקת מי הצמנט או שמן טפסות מפני הבטון.
חיספוס הבטון באמצעים מכניים ,כגון מברשות ברזל וכו' ,כל עוד הבטון
טרי ו/או בנקוי חול במידה ולא חוספס הבטון כנ"ל בעת היותו טרי ,כולל
נקוי כל הזיון הבולט מעל קו הפסקת היציקה .סילוק כל החומרים
רופפים וחומרים שהורדו כנ"ל.
הרטבת פני הבטון המחוספסים מספר פעמים כשעה פני היציקה ויבושם
לפני היציקה עד להעלמות הצבע הכהה של הבטון.
 02.08.4ביצוע היציקה כמוגדר בסעיף  02045דלעיל.
 02.09ביטון משקופים
יש לבטן את כל המשקופים מכל סוג שהם ,שמסומנים בתכניות אדריכלות ,בעת יציקת
קירות ,קורות ועמודים .על הקבלן להגן על המשקופים בעת הביטון ,כך שמידות
המשקוף ,גלוון המשקוף וגמר המשקוף יישמרו בקפדנות.
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 02.11פלדת הזיון
 02.11.1מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת ,כמצוין
בתכניות .הפלדה תתאים לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ללא כל
סטיות שהן .מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יסופקו ישרים בהחלט.
 02.11.2על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים
מעל מפלס התקרות.
 02.11.3המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאישור
ובדיקה לצורך התחשבנות .על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המתכנן לא
יספק רשימות ברזל בנפרד וכל הנושא של הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל
חשבונו.
 02.11.4במידה ויהיה צורך בחיבור עם חפיפה של מוטות פלדה לזיון במקומות שונים
מאלה המצוינים בתכניות ,יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן
ובאופן כללי ייעשו תמיד החיבורים לסירוגין לפי הוראות המפקח  -חל איסור
מוחלט לריתוך ברזל ,הן לצורך חפייה והן לצורך הארכה  -לא יבוצעו ריתוכים
באתר.
על הקבלן לקחת בחשבון כי במקומות מסוימים אורכי המוטות יהיו גדולים מ-
 12מ' ובקטרים גדולים מעל קוטר  25מ"מ ,עליו לקחת בחשבון במחיר הצעתו כי
לא תשולם תוספת מיוחדת על כך.
על הקבלן להיערך בהתאם וליידע את ספקי מוטות הזיון בזמן.
 02.11.5לפני כל יציקה יש להקפיד שכל "הקוצים" של מוטות הזיון השייכים ליציקה
הקודמת יהיו נקיים ממיץ בטון ומלכלוך אחר.
 02.11.6חפיפות ברזל חלוקה ו"ברזל רץ" באלמנטים השונים לא ימדדו ולא ישולם
בעבורן ,כמפורט במפרט הכללי.
 02.11.7שומרי המרחק יהיו סטנדרטים מייצור חרושתי כגון אביזרים מפלסטיק וכמותם
תהיה במרחק שיבטיח את כיסוי הבטון בכל השטח.
 02.11.8באם יבקש הקבלן לייצר רשתות מרותכות מפלדה רתיכה במקום ברזל קשירה -
יקבל הקבלן את אישור המפקח לכך .הפרש העלויות ע"ח הקבלן .באם יהיה
צורך בשינוי התכניות ,עלות השינויים תכול על הקבלן.
 02.12אופני מדידה מיוחדים
 02.12.1בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים גם את המפורט להלן:
הובלת ושימת הבטון והזיון בטפסים בכל הגבהים לרבות מנופים
א.
מיוחדים.
תכנון וביצוע כל התמיכות למיניהם.
ב.
כל הפעולות המיוחדות להפסקת היציקה בין האלמנטים השונים
ג.
כמפורט לעיל.
שימוש בבטונים מיוחדים לרבות מוספים כמפורט לעיל.
ד.
עיצוב חריצים ,בליטות ,קיטומים ,אפי מים וכד' ,אלא אם צוין אחרת
ה.
בכתב הכמויות.
הכנסת ברגים ,עוגנים ,ווים וכד' כנדרש לפי תוכניות המערכות (מע'
ו.
אינסטלציה מים וביוב ,חשמל ,תקשורת ,מיזוג אויר וכו') או לפי
הוראות המפקח.
עיגונים לכל האלמנטים הנדרשים.
ז.
ביצוע כל הפתחים והחורים למיניהם עבור דלתות ,תעלות ,כבלים ,צנרת
ח.
וכו' ,וכן החריצים ,המגרעות ושקעים כפי שידרשו בתכניות או הדרושים
לביצוע עבודות הגמר והמערכות .לרבות תיאום ובדיקת כל הפתחים
והמעברים של כל קבלני המשנה אשר מועסקים ע"י המזמין וכן סידור

25

בית חולים בילינסון

ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.

וחיזוק לטפסות לפני היציקה של כל הפריטים הדרושים למערכות
ועבודות הגמר ואשר יש לעגנם או לבצע הכנות לעיגונם בבטון.
קביעת צינורות מי גשם בתוך תבניות הבטון לפני יציקתו.
הכנת רשימות ברזל.
סיתות וסילוק עודפי בטון החורגים מהסטייה המותרת.
אשפרת הבטון כמפורט לעיל.
כל הנדרש בהתאם להנחיות יועץ הקרקע.
כל עבודה אשר המפרט ו/או התכניות מחייבים את ביצועה ואיננה
נמדדת בנפרד בסעיפי כתב הכמויות.

 02.12.2מחירי היחידה כוללים יצירת שטחי בטון חלק בכל שטח שיידרש לרבות כל
תיקון נדרש בבטון שלא השיג את החלקות הצפויה ממנו ,בהתאם להנחיות
המפקח וכמפורט לעיל.

מיכלי מיגון
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פרק  - 19מסגרות חרש
 19.01רשימת מסמכים טכניים מחייבים
 19.01.1העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי  -פרק .19
 19.01.2בנוסף לתקנים המפורטים במפרט הכללי ,התקנים הנוספים המחייבים במסגרת
מכרז זה:
התקן הבינלאומי  ISO-630-1980לקביעת הפלדות.
.1
התקן הבינלאומי  1-1878/150-898לקביעת הברגים.
.2
התקן הבינלאומי  2-1980/150-898לקביעת האומים.
.3
התקן הבינלאומי  ISOלנושא גלוון פלדות.
.4
 19.02הכנת תוכניות עבודה מפורטת ( )WORKSHOP DWG.ע"י הקבלן
 19.02.1על הקבלן לבדוק תחילה את כל המידות בתכניות ולהתאימן למציאות ,ורק
לאחר אימות כל המידות ובאישור המפקח ,יוכל להתחיל בביצוע העבודה.
 19.02.2הקבלן יכין תכניות עבודה ( )SHOP DRAWINGSבהתאם לסעיף  19003במפרט
הכללי.
 19.02.3בנוסף לאמור במפרט הכללי תוכניות הייצור יכללו גם:
תכנית ייצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ 1:20.
)1
פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ 1:5.
)2
פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ 1:5.
)3
פרטי ייצור ,הובלה והרכבה.
)4
תכניות הרכבה בקנ"מ  1:50או .1:100
)5
 19.02.4בנוסף לתוכניות הנ"ל ,יספק הקבלן תכניות בית מלאכה לחיפוי הגג וסיכוך
הקירות הכוללות:
תכנית הרכבה בקנ"מ .1:50
)1
חתכים לרוחב ולאורך בקנ"מ .1:50
)2
תכנית יצור אלמנטים ראשיים ומשניים בקנ"מ .1:20
)3
פרטי חיבור לנ"ל בקנ"מ .1:5
)4
פרטי חיבור הקונסטרוקציה למבנה בקנ"מ .1:5
)5
מפרט ייצור ,הובלה והרכבה.
)6
חישובים סטטיים מפורטים לפרטי החיבור ולמצבי העמסה הזמנים
)7
הנובעים מההרכבה.
 19.02.5התכנון המפורט שיבוצע ע"י הקבלן יעמוד בכל התקנים הרלוונטיים  -ת"י 1225
למבני פלדה ,ת"י  412לעומסים וכו'.
רכיבים מסוימים יתוכננו ע"י המתכנן הראשי ועל כך יימסר לקבלן ,אולם גם
לרכיבים אלה יכין הקבלן את כל תכניות הייצור ,ההרכבה ופרטי החיבור כנדרש.
 19.02.6לא יוחל בביצוע הקונסטרוקציה ועבודות הסיכוך והחיפוי לפני שהושלמו תכניות
העבודה ואושרו ע"י המהנדס .יותר לקבלן שימוש בביצוע ,רק בתוכניות עבודה
שהוכנו על ידו ויאושרו על ידי המהנדס כנדרש לעיל.
 19.02.7הזכות בידי הקבלן להציע פרטים אלטרנטיביים ,במידה וימצא זאת לנכון בעת
הכנת תוכניותיו המפורטות .המהנדס יהיה הקובע היחיד  -באם ניתן להשתמש
בפרטים אלטרנטיביים אלו ובאם לאו.
 19.02.8עלות הכנת תוכניות עבודה אלו ,כלולות במחירי היחידה והקבלן לא יהיה זכאי
לתשלום נוסף בנפרד בגין זאת.
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 19.03ייצור והרכבה  -כללי
 19.03.1כל מהלך העבודה יתבצע בלווי מודד מטעם הקבלן ועל חשבונו אשר יוודא את
המיקום המצוין ואת אנכיות ההרכבה.
 19.03.2כל הפלדות ,חומרי הרתך ,הברגים והאומים יובאו ממקור מוכר ויישאו תעודות
ספק מסודרות המעוגנות במערכת תקינה מקומית ,מוכרת בינלאומית.
מיד עם קבלת תעודות ביקורת המוצר של ספק הפלדה ישלח הקבלן את
התעודות לביקורת המהנדס.
 19.03.3לפני קניית חומרים יספק הקבלן את כל המידע ,המסמכים והתעודות הנדרשות,
בדבר המקור ממנו הפלדה והעזרים אמורים להיקנות ,ולקבל את אישור המנהל
לכך.
 19.03.4כל האלמנטים יוכנו בבית המלאכה ורק אביזרים כגון ,חיבור אלמנטים שפורקו
לצורכי הובלה ייעשו באתר .הן בבית המלאכה והן באתר יעסיק הקבלן מסגרים
ורתכים מקצועיים בעלי תעודות מתאימות לתחומי עיסוקם.
לדרישות המפקח ,יציג הקבלן תעודות אלו במידה ויידרש.
 19.03.5כל מהלך עבודתו של הקבלן תלווה בתהליכי ביקורת טיב ,עפ"י תהליכים
שיאושרו ע"י המהנדס ,תעודות ביקורות אלו יסופקו למפקח במהלך ביצוע
העבודה.
 19.03.6במהלך ייצור האלמנטים יתבצעו ביקורים במפעל המייצר ע"י המזמין ,המהנדס
והמפקח.
בביקורים אלו ייבדקו מקורות הפלדה ,תהליכי ביקורת הטיב שלה ,צורת הטיפול
במפעל ,בקרת טיב המפעל ,אחסנה ארגון להובלה וכיו"ב.
על הקבלן להכין לקראת ביקורים אלו את כל המסמכים הרלוונטיים לנ"ל,
לאפשר למזמין או לבאי כוחו לבצע את בדיקותיהם ולסייע להם בכך ולמסור את
כל המידע וההסברים בקשר לייצור הפלדה ומקורותיו.
 19.03.7כל אלמנט לקוי ,לפי שיקול דעת המפקח יתוקן או יוחלף עפ"י החלטתו
הבלעדית.
 19.03.8במידה ובבדיקה חזותית יתעורר חשש סביר ע"י המפקח בנוגע לטיב המוצר ,קרי
ריתוך ,ברגים ,גוף האלמנט וכד' ישא הקבלן בכל הוצאה הנדרשת לבדיקה
מעמיקה של התופעה שנתגלתה ,קרי  -בדיקות על קולית וכד'.
 19.03.9הקבלן מתחייב לעבוד לפי כל כללי בטיחות הנדרשים ע"י משרד העבודה ולנקוט
בכל האמצעים הנדרשים להגן על עובדיו או צד שלישי כתוצאה מעבודתו ,וכי
אמצעי הבטחון הנ"ל מוכלים במחירי היחידה ולא ישולם עליהם בנפרד.
לצורכי בטיחות עבודתו ,יתקין הקבלן על חשבונו פיגומי עזר ,רשתות ,סולמות
וכל הנדרש למניעת פגיעה בעובדים או אחרים.
 19.04מפרט טכני
 19.04.1כל החיבורים במבנה בין האלמנטים יהיו בברגים בלבד .לא יותרו ריתוכים ע"ג
שלד המבנה אלא באישור המהנדס.
 19.04.2חיתוך הפלדה תיעשה באמצעים נאותים כגון :גליוטינה ,משור ,מבער חמצן
אצטילן או מבער פלסמה .משטחי החיתוך יהיו ישרים חלקים ונקיים בלא
פגמים ולקויים כל שהם.
אסור לחתוך במבער חמצן אצטילן ליד מחברים המיועדים להתחבר בברגים
דרוכים עתירי חוזק.
 19.04.3אסור לבצע חורים בפלדה במבער חמצן אצטילן וכן אסור להרחיב חורים
באמצעי זה.
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 19.04.4בכל הברגים יש להשאיר מחוץ לאום החיצוני לפחות  3כריכות של בורג.
 19.04.5הריתוכים יבוצעו באחת מהשיטות הבאות:
ריתוך יד בקשת באלקטרודה מצופה.
.1
ריתוך אוטומטי בקשת בתיל מילוי ואבקת מגן.
.2
ריתוך אוטומטי בקשת בתיל מילוי ממולא.
.3
ריתוך אוטומטי או אוטומטי למחצה בקשת מוגנת בגז.
.4
ריתוך בלהבה לפחים דקים.
.5
 19.04.6כל ריתוכי האלמנטים יהיו אחידים ויעובדו בתוך פאזות מתאימות אשר יובאו
לידי ביטוי בתכניות בית מלאכה של הקבלן.
 19.04.7חומר הרתך צריך למלא את מלוא הנפח של החריץ עד לפני האלמנט ללא עובי
חסר ,גומות ,או נקבוביות.
 19.04.8לא יתבצע שום ריתוך הן בבית המלאכה והן באתר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-
 -5מעלות צלסיוס ,וכן לא ירתכו על מתכת חשופה לגשם ורוח.
פלדה שעוביה מעל  20מ"מ יש לחמם לפני ריתוכה.
 19.04.9כל אלמנטי הפלדה יובאו לאתר כאשר הם מסומנים לגבי סוג הפלדה מס'
היציקה של יצרן הפרופילים ,כפי שיתאים לתעודות בדיקת היציקות ומס'
האלמנט לצורכי הרכבה.
 19.05יצור הרכיבים בסביבה נטולת קורוזיה:
 19.05.1תנאי בסיסי ליצור רכיבי הפלדה היא ההנחיה לבצע את הריתוכים בבית מלאכה
על גבי פרופילים נקיים מקורוזיה גסה ,על כן הקבלן יעבוד על גבי פרופילים
נקיים מקורוזיה גסה ,על כן הקבלן יעבוד בפרופילים חדשים בלבד.
 19.05.2במידה והחלודה על הפרופילים תהיה מעבר לרמת פטינה דקה ועדינה יהיה על
הקבלן לנקות את הפרופיל בניקוי אברזיבי לרמת  2.5לפי התקן השוודי ,לפני
עיבוד הפרופיל ,גם כשבהמשך הנ"ל יגולוון.
 19.06גלוון
 19.06.1כל קונסטרוקציות הפלדה יהיו מגולוונים .הגלוון יבוצע בטבילה באבץ חם
בהתאם לסעיף  1904במפרט הכללי.
 19.06.2תיקוני גלוון
א.
תיקונים יעשו לאחר ניקוי הפגם למתכת לבנה וצביעה בצבע עשיר אבץ
ב.
המכיל  80 %אבץ בשכבה יבשה .עובי השכבה יהיה  80מיקרומטר
לפחות.
תיקוני גלוון מותרים רק לפי המפורט בתקן ISO 1461

 19.06.3ברגים אומים ודסקיות
ברגים ,אומים ודסקיות לקונסטרוקציה מגולוונת יהיו מגולוונים באבץ
א.
חם לפי תקן .ISO 1046
ברגים ואומים יסופקו כאשר האומים מורכבים על הברגים.
ב.
מופנית תשומת לב הקבלן לזמן אספקה הארוך של ברגים מגולוונים
ג.
בחם.
ברגים ,אומים ודסקיות לקונסטרוקציה צבועה יהיו בציפוי אבץ
ד.
אלקטרוליטי בעובי  12מיקרומטר.
 19.06.4בדיקות
א.
ב.

ביקורת איכות ובדיקות יעשו ,ככל האפשר ,במפעל המצפה.
הבדיקות תעשינה בהתאם לתקנים המתאימים.
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המפעל המצפה יקיים מערכת בקרת איכות עם תעוד בהתאם לדרישות
.ISO 9000

 19.06.5שינוע
הקבלן ידאג להעמסה ,הובלה ,פריקה ואחסנה של הפריטים הצבועים באופן
שימנע פגיעה בגלוון.
 19.06.6אחריות
הקבלן יהיה אחראי על כל עבודות הציפוי ,ההובלה והאחסון של קבלני המשנה,
כולל תיקונים.
לא תתקבלנה טענות של פגיעה על ידי גורמים אחרים.
 19.07בטיחות ובטיחות אש
 19.07.1על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין ובאמצעים נוספים
בזמן עבודתו  -למניעת נזקי גוף ,נפש ורכוש הן לגבי המבנה והן לגבי מבנים
סמוכים ותכולתם.
הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק כזה שייגרם כתוצאה מעבודתו.
 19.07.2בעבודות הריתוך ההכרחיות במבנה ,שאושר ע"י המפקח לבצען באתר ,ינקטו
לפחות האמצעים הבאים:
עבודות ריתוך ייעשו לאחר אישור המפקח במקום.
.1
אזור הריתוך יבודד ,שטחים סמוכים יוגנו היטב למניעת נזק וסכנת
.2
התלקחות.
הקבלן יעמיד ,על חשבונו ,אדם שיעמוד עם מטף כיבוי וזרנוק מים
.3
מחובר לברז פעיל וישגיח על הרתך ,הריתוך והסביבה( .צופה אש)
עם גמר הריתוך יבדוק הקבלן את אזור הריתוך והסביבה לגבי שאריות
.4
גצים ,נפולת חמה ,התחממות או אש ויבטיח שאין אש או סכנת
התלקחות כלשהי.
 19.07.3חל איסור על שימוש בלהבה לחימום ,לחיתוך או לריתוך  -בשטח המבנה
וסביבתו.
 19.09צביעת הפלדה
 19.09.1פרופילי פלדה הגלויים לעין יצבעו.
הצביעה במערכת מיוחדת תבוצע לפי הוראות סעיף  1905וסעיף  11054של
המפרט הכללי .הצביעה ע"פ פרטי ומפרטי היצרן ,על כל שכבותיו.
 19.09.2מודגש בזאת שכל עבודות הצביעה יבוצעו במסגריה ,לפני הבאת המערכת לאתר.
באתר יבוצעו תיקוני צבע בלבד.
על הקבלן להגן על הקונסטרוקציה ע"מ שלא יפגע הצבע במהלך ההתקנה
והעבודות באתר.
 19.09.3תיקונים בצבע
יש לבדוק היטב ,לאחר ההובלה ,את כל פני השטח הצבוע ולאתר ולקבוע את
מקומות הפגיעה בצבע .את מקומות הפגיעה יש לנקות מיד בעזרת מברשת ברזל
חשמלית מסתובבת ,או באופן מכני אחר ,עד קבלת משטח מתכתי מבריק ,אחיד
ונקי .רק אז ,יש לצבעו מיד לפי ההוראות לעיל.
קביעת מקומות הפגיעה תעשה ע"י המפקח.
כל תיקוני הצבע יעשו על הקרקע ,לפני הרמת הקונסטרוקציה למקומה.
אחרי ההרמה יבוצעו רק תיקוני פגמים שנוצרו בעת ההרמה.
 19.12אופני מדידה מיוחדים
בנוסף לנאמר בפרק  19של המפרט הכללי יכללו המחירים גם את הנאמר להלן:
א.

קונסטרוקצית הפלדה
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את הקונסטרוקציה ,בשלמותה ,מורכבת באתר לרבות פלטקות החיבור
.1
ופלטקות הקצה ,הברגים ,הריתוך ,אלקטרודות הריתוך ,הפסדי פחת
וכו'.
הברגים ,הווים ,ניקוב ו/או קידוח החורים לברגים ,חיתוך  ,ריתוך וכו'.
.2
הברגים יהיו ברגים מגולוונים ומחירם כלול בהצעת הקבלן ,לרבות
ברגים דרוכים בחוזק גבוה .ברגים כימיים בלבד נמדדים בנפרד.
גלוון הקונסטרוקציה כמפורט לעיל.
.3
ביצוע חורים בקורות שבהן נדרש לבצע כולל חיזוק סביב החורים.
.4
מודגש בזאת שמחירי היחידה יהיו זהים לכל סוגי המסגרות בפרויקט!

ב.

מחירי היחידה כוללים בתוכם ,שרותי מודד וכמו כן השלמת פרטי תכנון ,והכנת
תכניות בית מלאכה  SHOP DRAWINGSכפי שמבואר במפרט המיוחד ולא
תשולם בגין שרותים אלו כל תוספת.
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פרק  - 29עבודות יומיות (רג'י) ושונות
29.1
29.2

29.3

29.4

29.5

29.6

29.7

29.8

המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע עבודות מסוימות בשעות רגי' של פועלים ו/או ציוד
מכני הנדסי ,והקבלן יהיה חייב לספק את כח האדם ו/או הציוד הדרושים לצורך כך ,גם
אם איננו מצוי באתר העבודה במועד הדרוש.
אופני מדידה
המדידה תיעשה רק עבור אותן עבודות שנרשמו ביומן עבודות יומיות בעת ביצוע העבודה
ושיאושרו מראש ובכתב ע"י המפקח.
שעות העבודה תרשמנה ביומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים ,ותוגשנה
באותו יום לאישור המפקח .הרשימה תכלול את הפרטים הבאים:
תאריך ,שעות עבודה ,שמות הפועלים ומקום העבודה המדויק.
עבור שעות נוספות ושעות לילה או שבת ,לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן
תחושבנה כשעות רגילות.
התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל נטו.
דו"ח לעבודות רג'י חתום ע"י המפקח ,יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלום.
כוח אדם
יש לרשום לעובדים רק את השעות שבהן עבדו בפועל .מנהלי העבודה לא יירשמו במצבת
כוח אדם וייחשבו ככלולים ברווח הקבלן.
סוג הפועל שבגינו ישולם יקבע ע"פ סוג העבודה שיש לבצע ברג'י.
ציוד מכני
אם העבודה היומית מחייבת את השימוש בציוד מכני ,תשולם תמורתו בהתאם למחירים
ובכפיפות לתנאים האחרים לגבי אותו ציוד כמפורט בכתב הכמויות .אם לא פורטו
מחירים בכתב הכמויות ,יהיה המחיר עפ"י מחירון מאגר המחירים לענף הבניה " -דקל"
לעבודות בניה גדולות במהדורתו העדכנית.
חומרים
כמויות החומרים שהושקעו בעבודה ,לרבות פחת ,הובלה וכיו"ב ,טעונות אישורו בכתב
של המפקח .אם יידרש ,יהא הקבלן חייב להוכיח את ההוצאות באמצעות חשבוניות מס
של הספקים.
פיגומים ודרכים
הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת פיגומים ,דרכים ,אמצעי עזר וכיו"ב ,אלא אם
כן הותקנו אלה במיוחד ובאופן בלעדי לצורכי העבודה היומית ,ואושרו בהתאם ובכתב
ע"י המפקח.
מחירים לעבודות כוח אדם ברג'י (עבודות יומיות)
המחירים לשעת העבודה ייחשבו ככוללים ,בין היתר את:
שכר היסוד וכל התוספות הנהוגות כגון :תוספת ותק ,תוספת משפחה ,תוספת
א.
יוקר.
כל ההיטלים ,המסים ,הוצאות ביטוח הטבות סוציאליות.
ב.
הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.
ג.
זמני הנסיעה (לעבודה ומהעבודה).
ד.
דמי שימוש בכלי עבודה ,לרבות ציוד הקבלן (לרבות הובלת הכלים למקום
ה.
העבודה וממנו).
הוצאות הקשורות בהשגחת וניהול העבודה ,הרישום והאחסנה.
ו.
הוצאות כלליות ,הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.
ז.
רווח הקבלן.
ח.
מודגש בזאת שמחיר היחידה בכתב הכמויות זהה לכל סוגי הפועלים (בינוי ,חשמל,
טכנאים ,אינסטלטורים וכדומה) ללא שינוי בין המקצועות השונים.
מחירים לעבודות ציוד מכני
המחירים לשעת עבודה המוצגים להלן ייחשבו ככוללים ,בין השאר את שכר מפעיל הכלי,
אחזקת הציוד ,הובלתו למקום העבודה והחזרתו ,דלק ,שמן וחשמל הנדרשים להפעלת
הציוד ,מחיר הציוד והוצאות השוטפות עליו ,כגון :ביטוח פחת ובלאי ,ההוצאות כלליות
של הקבלן ורווחיו.
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