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שירותי בריאות כללית
הנהלת מרכז רפואי רבין

מסמך  - 1הזמנה
תאריך:
לכבוד

א.ג.נ,.

הנדון :מכרז פומבי עם מו"מ מס'  16/20-08ב' פ'  -אספקה ,התקנה ומתן אחריות
ושירות למפל מים במרכז הרפואי רבין בפתח תקוה
הנכם מוזמנים בזה להגיש הצעתכם לביצוע עבודות אספקה ,התקנה ומתן אחריות ושירות למפל מים
(להלן" :העבודות") במרכז הרפואי רבין בפתח תקווה (להלן" :המוסד") של שירותי בריאות כללית
(להלן" :כללית").
העבודות יכללו את כל הפעילויות כמתואר במסמכי המכרז על צרופותיהם .העבודות יבוצעו עפ"י
המפרט הבין משרדי האוגדן הכחול ,המפרט הטכני המיוחד ,התוכניות והנחיות המתכנן באתר.
לאורך כל תקופת ביצוע העבודות ,העבודות תבוצענה על ידי עובדים מקצועיים של המציע הזוכה
העומדים בכל הדרישות המקצועיות על פי הוראות כל דין ותקן ישים .העבודות יבוצעו בשיתוף פעולה
מלא עם כללית (לרבות עם כל מי מטעמה) ובכפוף להוראות כל דין ורשות מוסמכת .העבודות יבוצעו
באופן שישמור על כל הרכוש והתשתיות בבית החולים ויבטיח כי לא ייגרם להם כל נזק שהוא.
המועד המדויק לתחילת ביצוע העבודות ,יקבע על ידי כללית ,והכל בכפוף להודעה מראש שתימסר
למציע הזוכה ,לפחות ( 10עשרה) ימים מראש.
עבודות האספקה וההתקנה של המפל ,עד למסירה והפעלה מלאה לשביעות רצון המזמין ,תתבצענה
באופן רצוף ותושלמנה בתוך פרק זמן של ( 12שנים עשר) שבועות לכל היותר ממועד קבלת ההזמנה.
לצורך השתתפות במכרז על המציע לשלם סך של  1,000ש"ח (כולל מע"מ) לפקודת שירותי בריאות
כללית .סכום זה לא יוחזר בשום מקרה שהוא .סכום זה יש לשלם במשרדו של _אינג' אליעזר אלחדד
בבית חולים בילינסון (טלפון ,)03-9377711 :בימים א' עד ה' בין השעות  .14:00 – 10:00מובהר כי
התשלום הינו תנאי להשתתפות בסיור הקבלנים.
את הצעתו יגיש המציע על גבי התקליטור שיימסר לידיו בעת התשלום עבור ההשתתפות ,בצירוף
כל המסמכים שימסרו לו במעמד זה ,למעט התוכניות המהוות חלק מנספח ג' ,כפי שיפורט להלן.
ואלה המסמכים:
מסמך  - 1הזמנה
מסמך  - 2ערבות הצעה
מסמך  - 3הצעה ונספחים  III ,II, IוIV -
מסמך  - 4חוזה
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מסמך  - 5תנאי חוזה מיוחדים כולל נספחיהם המפורטים להלן:
מפרט טכני וכתב כמויות.
תוכניות  +רשימת תוכניות.
פרוטוקול סיור קבלנים וסיכום בדבר שטחי התארגנות ,לרבות תוכניות (אם
ישנן) – יצורף כנספח במועד מאוחר יותר.
נוסח ערבויות.
מסמך  - 6תנאי חוזה כלליים ונספחיהם:
נספח בטיחות.
נספח "3.1.3א(- ")1
נוהל קבלת מתקנים וציוד
נספח " 3.1.3א (-")3
נוהל התארגנות ספק בשטח
נספח "- "1.1.10
נספח "- "6.4.1
נספח "- "9.3.1
נספח ".12.3.3ב" -

תרשים האתר  -יצורף לאחר שיוכן ע"י הספק ויאושר ע"י המהנדס.
לוח זמנים  -יצורף לאחר שיוכן ע"י הספק ויאושר ע"י המהנדס.
הצהרה על העדר תביעות.

תשומת לב המציע מופנית לכך שמסמך  6מאוגד בחוברת נפרדת.
תקליטור
רשימת מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו
מודגש כי על המציע לחתום על רשימת התוכניות בצירוף חתימה על נספח " - "IVהצהרה בדבר
הכרת תוכניות המכרז  .מובהר כי המציעים אינם נדרשים לצרף את התוכניות המודפסות להצעותיהם
וכי חתימה על רשימת התוכניות ועל נספח " - "IVהצהרה בדבר הכרת תוכניות המכרז ,כמוה
כהצהרה כי תוכניות המכרז מוכרות למציע וכי לא תישמע כל טענה בדבר תוכנן.
כללית תהיה רשאית שלא לקבל הצעה אשר לא כוללת את כל מסמכי המכרז ,או לחילופין ,לדרוש
מהמציע להשלים את המסמכים החסרים ,הכל לפי שיקול דעתה.
תשומת לב המציעים מופנית לכך כי כל המסמכים הם רכושה הבלעדי של כללית ומושאלים למציעים
אך ורק למטרת הגשת הצעתם .אין לראות בנתונים הכלולים במסמכים שום מצג ,הצהרה ו/או
התחייבות כלשהי מטעם כללית ו/או מי מטעמה ,ואין כללית ו/או מי מטעמה מתחייבים לנכונות ו/או
לשלמות האמור בהם .על כללית ו/או כל היועצים ששימשו אותם לא תחול אחריות מכל מין וסוג
שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שחלו במסמכים ו/או בכל הקשור למסמכים ו/או
בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת הליך זה.
כל מי שיקבל מסמך ממסמכים אלה חייב להחזירו לכללית ביחד עם הגשת הצעתו ו/או מיד לכשיידרש
לעשות כן על ידי כללית ,לפי המוקדם מבין השניים ,ולא יעשה בהם כל שימוש אחר מעבר לשימוש
לצורך הכנת הצעתו.
דרישות הסף להשתתפות במכרז
 .1על כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות בסעיף  1זה להלן .מציע ,אשר הוא ו/או הצעתו לא
יעמדו בכל התנאים המפורטים בסעיף  1זה להלן ,הצעתו תיפסל על הסף ולא תובא לדיון:
מבוטל.
א.
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ב.

על המציע להיות בעל ניסיון בביצוע של לפחות  3פרויקטים של עבודות אספקה והתקנה
של מפלי מים הדומים במורכבותם הטכנולוגית למפל המים נשוא מכרז זה אשר עלותו
הכספית של כל אחד מהם (ללא מע"מ) (כשהוא משוערך למדד הבסיס לפיו מוגשת
ההצעה או אם אין מדד כזה למדד האחרון שפורסם לפני המועד האחרון שנקבע להגשת
ההצעות)  50%לפחות מסה"כ מחיר הפרויקט שיוצע על ידי המציע ואשר הושלמו על ידו
עד  4שנים מיום מועד הגשת הצעתו.
למען הסר ספק ,מובהר ,כי עבודות שביצוען לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעה למכרז
או שביצוען לא היה לשביעות רצון מזמין העבודות ו/או להנחת דעתה של כללית ,לא
ייחשבו כעבודות שהושלמו לצורך סעיף זה.
למען הסר ספק ,הקביעה הסופית ביחס לשאלה האם פרויקט מסוים הנזכר בהצעה של
מציע פלוני אכן דומה במורכבותו הטכנולוגית לפרויקט נשוא מכרז זה ,תיעשה על ידי
כללית בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ולנתונים שישתקפו מן ההצעה הנבחנת .קביעה זו
תחייב את המציעים לכל דבר ועניין.
מודגש כי את רשימת הפרויקטים להוכחת תנאי זה יש להגיש ע"ג נספח  ,Iכאשר כל
הפרטים בו מולאו כנדרש והוא נחתם בידי המזמין .כללית תהיה רשאית ,אך לא חייבת,
לבקש מן המציע כי יציג לה חשבון סופי של הפרויקטים שהוגשו להוכחת תנאי זה.

ג.

על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית נאותה ומתאימה לביצוע העבודה
נשוא מכרז זה ולהתקשרות בהיקף הדרוש על פיו.

ד.

ביום  _21.4.16בשעה  10:00ייערך סיור במקום ביצוע העבודות .מקום המפגש  -במשרדו
של אינג' אליעזר אלחדד בבית חולים בילינסון חצר רחוב קפלן .מובהר במפורש ,כי על
כל מציע במכרז חלה חובת השתתפות בסיור.

ה.

בידי המציע אישור תקף לפי סעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976 -

ו.

על כל מציע לצרף להצעתו ולמסמכים כהגדרתם לעיל ,ערבות בנקאית אוטונומית בלתי
מותנית בנוסח הקבוע במסמך  ,2ערוכה לפקודת שירותי בריאות כללית על ידי תאגיד
בנקאי כמשמעות מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א 1981-המקיים סניף
בישראל ,בסך של ( 25,000עשרים וחמישה אלף) ש"ח ,אשר תוקפה יהיה עד ליום
.30.11.16
הערבות תשמש כבטוחה לקיום הצעתו של מציע שהצעתו תיבחר ,ותחולט כפיצוי קבוע
ומוסכם מראש ,במקרה בו יחזור המציע מהצעתו או לא יצרף את כל האישורים שהינם
תנאי מתלה לכניסת ההתקשרות בינו לבין כללית לתוקף (כמתואר להלן) או לא יעמוד
בכל התחייבויותיו על-פי הצעתו ,מכל סיבה שהיא ,הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי של
כללית ,וזאת בלי לגרוע מכל סעד או זכות הנתונים לכללית על-פי דין ולרבות חוק החוזים
(תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א .1970 -
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ועדת המכרזים של כללית תהא רשאית (אחרי שנתנה
למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו) להורות על חילוט הערבות הבנקאית ,כולה או
חלקה ,אם התקיים במציע אחד מאלה :הוא נהג במהלך המכרז בעורמה ,בתכסיסנות ,או
בחוסר ניקיון כפיים; הוא מסר לועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי
מדויק; הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות;
אחרי שנבחר כזוכה מותנה במכרז הוא לא פעל לפי הוראות המכרז שהן תנאי מוקדם
ליצירת ההתקשרות של כללית עם הזוכה במכרז;
הערבות תהיה בנוסח מסמך  - 2ערבות הצעה (לעיל ולהלן " -הערבות").
ז.

על המציע לצרף להצעתו את מסמך  -3הצעה ונספח  Iבנוסח הרצ"ב ולפרט בו את סה"כ
מחיר הפרויקט כמוצע על ידו וכמפורט בכתב הכמויות ,נספח "א" לתנאי החוזה
המיוחדים.
מודגש כי אין להסתפק בציון המחיר על גבי כתב הכמויות וכי המציע נדרש לציין את
המחיר במפורש על גבי מסמך  3למסמכי המכרז ,ההצעה ,חתומה ומאושרת על ידו
כנדרש.

תוקפה של כל הצעה יהיה למשך  105ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות
כאמור בסעיף  5להלן .כללית תהיה רשאית להודיע למציעים בכתב על הארכת תוקף
ההצעות לתקופה/ות נוספת/ות שלא יעלו בסך הכל על  90יום נוספים .ההודעה/ות
תמסר/ימסרו לא יאוחר מאשר  15יום לפני תום תקופת תוקף ההצעות השוטפת .מסרה
כללית הודעה/ות כאמור ,יוארך תוקף ההצעות למועד הנוסף שנקבע בהודעה/ות
הרלבנטית/יות (להלן " -הארכת תוקף ההצעות").
ח .על המציע לצרף להצעתו את מסמך  – 5מפרט טכני ,כתב הכמויות ותנאי החוזה המיוחדים,
כשהוא מודפס וממולא .הנוסח המודפס ייחתם כראוי על ידי המציע ובו יופיע סה"כ מחיר
הפרויקט כמוצע על ידי המציע.
ט .על המציע לצרף להצעתו קבלה בגין התשלום עבור השתתפות במכרז.
1א.

מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה:

א.

מבוטל.

ב.

לצורך הוכחת הניסיון כאמור בסעיף .1ב .לעיל ,על המציע לצרף להצעתו את רשימת
הפרויקטים שהושלמו על ידו כאמור ,בנוסח נספח " "Iלמסמכי המכרז ,כאשר הפרטים
הנדרשים בנספח זה מולאו על ידו במלואם לגבי כל הפרויקטים הנדרשים.

ג.

תצהיר בדבר אי תאום מכרז חתום בידי המציע ומאושר כדין בנוסח נספח " " III
להצעה.

ד.
()1

לצורך הוכחת האמור בסעיף .1ג .לעיל ,על המציע לצרף להצעתו:
א .דו"חות כספיים מבוקרים מלאים ,חתומים על ידי רואה חשבון ומעודכנים ליום
 ,31/12/14הכוללים את דו"ח המבקר ופרק הביאורים.
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אם לא נערכו למציע דו"חות כספיים מבוקרים כאמור ,לא יידרש המציע לצרף
להצעתו את הדו"חות הכספיים האמורים לעיל ,ובמקומם יצרף המציע להצעתו:
 .1אישור רו"ח בדבר אי עריכת דו"חות כספיים מבוקרים כאמור וכן אישור רו"ח
כי היקף עסקיו של המציע מתאים להיקף ההתקשרות נשוא מכרז זה וכן כי לא
קיימת הסתייגות בדו"ח המבקר בדו"חות הכספיים ליום ( 31.12.13במקרה
שקיימת הסתייגות יש לפרטה באישור רו"ח כאמור) .בנוסף יצוין באישור
רוה"ח הנ"ל מהו היקף יתרת העודפים ליום  31.12.14וכי לא קיימת תביעה/ות
מהותית/יות העלולה/ות לסכן את פעילות המציע.
 .2דו"ח רווח והפסד סקור ע"י רו"ח לשנת  2014כולל דו"ח המבקר.
ב .במידה והמגיש הינו מגיש יחיד/עצמאי עליו להגיש דו"ח רווח והפסד סקור ע"י רו"ח
לשנת  2014וכן אישור רו"ח כי היקף עסקיו של המציע מתאים להיקף ההתקשרות
נשוא מכרז זה וכן כי לא קיימת תביעה/ות מהותית/יות העלולה/ות לסכן את פעילות
המציע.
( " )2דו"ח עסקי מלא מעודכן" של חברת ביזנס דאטה ישראל בע"מ או "דו"ח מורחב אנליסט"
של חברת דן אנד ברדסטריט על מצבו ויכולתו לבצע את העבודה נשוא המכרז ,כשדו"ח
המידע מעודכן לתאריך שאינו מוקדם מ 3 -חודשים לפני תום מועד ההגשה.
ה.

על המציע לצרף פרוטוקול סיור קבלנים כשהוא חתום על ידו יחד עם הצעתו.

ו .לצורך הוכחת האמור בסעיף .1ה .לעיל על המציע לצרף להצעתו אישור תקף לפי סעיף 2
לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו  1976 -או עותק שלו.
ז .תצהיר בדבר הכרת תוכניות המכרז חתום בידי המציע בנוסח נספח " "IVלהצעה.
מובהר בזאת כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג
שלא להתייחס לאישורים ו/או מסמכים אשר יוצגו לה בהתאם לסעיפים 1א.א1 -.א.ז.
לעיל ,במידה ואלה יהיו בלתי קריאים ו/או בלתי ברורים.
ח.

מבלי לגרוע מחובת המציע כמתואר לעיל ,ו/או מסמכויות הועדה על פי תנאי מכרז זה,
כללית תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לאפשר למציע אשר לא צירף להצעתו אישור ו/או
מסמך מן המנויים בסעיפים 1א.א1 - .א.ז .שלעיל ,להשלים את המצאתם לכללית
במסגרת פרק הזמן אשר ייקבע על ידי כללית וזאת כל עוד עולה בבירור על פני האישורים
ו/או המסמכים הנ"ל( ,למעט המסמכים הנזכרים בסעיף 1א.ד .שיכולים שיהיו ממועד
מאוחר יותר) ,כי היו קיימים ובעלי תוקף חוקי במועד הגשת ההצעה כפי שנדרש בתנאי
המכרז ,ולמעט האמור בסעיף 1א.ב ,אשר לצורך ההשלמה די אם העבודות שנתבקשה
השלמה לגביהן הושלמו בתקופה כאמור בסעיף .1ב לעיל.
מודגש כי האמור לעיל לא יחול על הערבות הבנקאית ו/או על הצעות המחיר ו/או כתב
הכמויות אשר אי הגשתם כראוי במועד הגשת ההצעה יביא לפסילת ההצעה.
לא המציא המציע את האישור  /מסמך הנדרש גם במועד שנקבע על ידי כללית כאמור,
תהיה כללית רשאית לפסול את הצעתו.
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הוראות ותנאים נוספים
.2

במסגרת הסיור תינתן אפשרות למשתתפים בסיור לשאול שאלות ובמידת הצורך ,לפי שיקול
דעת המהנדס ו/או מנהל הפרויקט יינתנו הבהרות והסברים .למען הסר ספק ,מובהר מפורשות,
כי לא יהיה בהבהרות ובהסברים שינתנו בעל-פה במהלך הסיור כדי לשנות את האמור
במסמכים ו/או להוסיף עליהם ו/או כדי לחייב את כללית בכל צורה שהיא ,אלא אם יועלו
הבהרות והסברים אלו על הכתב על ידי הנהלת המוסד בכללית וימסרו לכל המשתתפים בסיור.
מובהר ,כי על המציע להגיש את פרוטוקול הסיור כשהוא חתום על ידו יחד עם הצעתו.

.3

א.

בנוסף לאמור בסעיף .1ח לעיל ,על המציע לצרף להצעתו את קובץ כתב הכמויות גם על
גבי התקליטור.

ב.

בנוסף על האמור לעיל ובלי לגרוע מכלליותו ,בפירוט הכמויות במסמך  - 5תנאי החוזה
המיוחדים (ובתקליטור) יש למלא את מחירי היחידה לצדו של כל פריט ופריט ,לחשב את
סך הכל של כל פריט ,לחשב ולסכם כל פרק ,להעביר את סכומי הפרקים לטבלת
הסיכומים ואת סך הכל של טבלת הסיכומים למסמך  - 3הצעה.

ג.

לא נקב המציע במחירה של יחידה כלשהי לצדו של פריט כלשהו ,רשאית כללית על פי
שיקול דעת הבלעדי לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

ד.

()1

לראות את מחירו של הפריט הנדון ,ככלול במחירם של כל הפריטים האחרים
ומחובתו של המציע יהיה לבצע את האמור בפריט הנדון ,ללא תשלום כלשהו
מצידה של כללית.

()2

להשלים ולקבוע את מחירו של הפריט הנדון בהתאם למחיר שננקב לגבי סעיפי
עבודות זהים בפרק אחר כלשהו בכתב הכמויות ,בכפוף לאמור בסעיף ד .להלן,
ומחובתו של המציע יהיה לבצע את האמור בפריט הנדון בהתאם למחיר שנקבע.

למען הסר כל ספק ,מובהר מפורשות כי במקרה שינקבו בפרק כלשהו מחירים גבוהים
יותר מהמחירים שננקבו לסעיפי עבודות זהים בפרק אחר כלשהו ,תהיה כללית רשאית
לקבוע (וקביעה כזו תחייב את הצדדים בלי כל ערעור) כי המחיר הנמוך הוא שיחול לגבי
אותו סעיף בכל כתבי הכמויות ו/או בכל הפרקים.

ה .נתגלתה בכתב הכמויות אי-התאמה או טעות סופר או טעות חשבונאית ,רשאית כללית
לתקן את כתב הכמויות בהתאמה.
ו .ניתנה על ידי המציע במסגרת כתב הכמויות הנחה כללית (בשורת הסכום לפרק מסוים או
הסכום הכולל לתשלום) ,תחול ההנחה על מחירי כל אחד מהסעיפים בכתב הכמויות
בהתאם לשיעור ההנחה כללית ,כאמור.
ז .כללית רשאית לפסול כל הצעה שהינה בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה
ותנאיה או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי הליך זה ,שעל פי דעת כללית עלול
למנוע מהמציע את היכולת למימוש ההצעה באופן מושלם.
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ח .בגין שינוי כמפורט להלן ,או שינוי דומה למקרים המפורטים להלן ,שהתרחש לאחר מועד
הגשת ההצעות ,ואשר לא אושר מראש ובכתב על ידי כללית ,תהא כללית רשאית לפסול
מציע ,או להתנות את המשך השתתפותו בתנאים או הנחיות שתקבע כללית :שינוי הגורם
לאי עמידת המציע במי מתנאי הסף הקבועים במסמכים; ככל שננקטו בנוגע למציע הליכי
פירוק ,או כינוס נכסים או הקפאת הליכים או הסדר נושים על-ידי צדדים שלישיים או על
ידי הגוף עצמו ,ולרבות במקרה בו מונה לו מפרק זמני ,כונס נכסים זמני או בעל תפקיד
זמני אחר ,או כל הליך בעל אופי דומה; הרשעה של המציע בעבירה פלילית ,או במקרה בו
מתנהלים נגד המציע הליכים פליליים או חקירות בקשר עם עבירה פלילית שביצע לכאורה;
התרחשות של אירוע יוצא דופן אשר יש בו ,לפי שיקול דעתה של כללית ,השלכה שלילית
מהותית על יכולתו של המציע לבצע את הפרויקט; הגשת מידע שקרי או מטעה לכללית.
.4

.5

א.

ההצעה וכל מסמכיה כאמור תוגש בעותק מקורי אחד ,כאשר כל ההנחיות דלהלן יקוימו
בו.

ב.

המציע יחתום על ההצעה ועל כל המסמכים המפורטים ברישת מסמך זה על כל
עותקיהם .כל מסמך ייחתם בסופו בחתימה מלאה .אם המציע הינו תאגיד ,יש להוסיף
בסופו של כל מסמך בצד החתימה גם את חותמת התאגיד.

ג.

חתימת המציע תאומת על ידי עו"ד או רו"ח בנוסח המופיע בסיפת המסמכים הרלבנטיים
דהיינו ,ההזמנה-מסמך  ,1ההצעה-מסמך  3והחוזה-מסמך .4
היה ולמרות האמור לעיל לא תאומת החתימה כאמור תהיה כללית רשאית לדרוש כתנאי
להתייחסותה להצעת המציע את השלמת האימות ובמידה שדרישה זו לא תענה במועד
שינקב על ידי כללית בדרישתה ,תהיה כללית רשאית לפסול את הצעת המציע.

ד.

מבלי לפגוע באמור בסעיף .1ז .לעיל ובנוסף לו ,את מחיר הפרויקט אשר ינקוב המציע
בהצעתו יפרט המציע גם בחוזה  -מסמך  4בסעיף המיועד לכך .במקרה של אי התאמה בין
ס"כ מחיר הפרויקט הנקוב בהצעה לבין ס"כ מחיר הפרויקט הנקוב בחוזה  -מסמך ,4
יהווה הסכום הנמוך מבין שניהם את מחיר הפרויקט ולמציע לא תהיה טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה בקשר לכך.
היה ולמרות האמור לעיל ,לא ינקוב המציע את מחיר הפרויקט בחוזה גופו ,תהיה כללית
רשאית להשלים סכום זה על פי האמור בהצעה או בכתב הכמויות והמחירים ולמציע לא
תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

את ההצעה על כל צרופותיה ,לרבות מסמך  - 5תנאי החוזה המיוחדים ומסמך  - 6תנאי החוזה
הכלליים ולמעט התוכניות ,כשהיא מלאה וחתומה על ידי המציע בשלמות וכראוי וכאמור
בסעיף  4לעיל ,יש לשים במעטפה ולהמציאה ,כשהיא סגורה ,לתיבה המיועדת לכך ,קרי תיבת
המכרזים הנמצאת בבית חולים בילינסון בנין הנהלת החשבונות קומה ראשונה עד לתאריך
 ,_8.5.16עד השעה ( 12:00לעיל ולהלן " -המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות") .אין
לשלוח את ההצעה בדואר.
כל הצעה אשר תוגש ו/או תתקבל בתיבת המכרזים לאחר מועד זה או שתוגש למקום אחר אשר
איננו תיבת המכרזים -לא תובא כלל לדיון.
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א.

הודיעה כללית למי מן המציעים כי החליטה לקבל את הצעתו ,יהיה המציע חייב למסור
את ערבות הביצוע בנוסח נספח "ה "1לתנאי החוזה מיוחדים (להלן " -ערבות הביצוע)
ובאופן הקבוע בסעיף  8לתנאי החוזה המיוחדים ,וכן לחתום על התוכניות ,נספח ג'
למסמכי המכרז ,וזאת תוך  72שעות מעת שתימסר לו הודעה בכתב של כללית על קבלת
הצעתו .כמו כן ,כללית תצרף את חתימתה על החוזה שהוגש על ידי המציע במסגרת
הצעתו ותמסור למציע העתק מהחוזה כשהוא חתום על ידה.
כנגד מסירת ערבות הביצוע תוחזר למציע הערבות.
כללית רשאית לדרוש מן המציע הזוכה כי כתנאי לחתימת החוזה עמו ימציא לה לפני
חתימת החוזה את התעודה המקורית או האישור המקורי הנזכרים בסעיפים .1א .ו.1 -ה.
לעיל ,בהתאמה ,או עותקים שלהם המאושרים על ידי עו"ד או רו"ח כעותקים נכונים של
המקור.

ב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,היה והמציע לא יקיים את הדרישה שנמסרה לו
כאמור בס"ק ב .לעיל ו/או לא ימציא את ערבות הביצוע ו/או לא ימציא את כל האישורים
כמתואר לעיל ,תוך  72שעו ת מעת מסירת הודעת כללית למציע כאמור לעיל ,תהא כללית
רשאית לבטל מיידית את קבלת הצעתו של המציע ולפנות לכל מציע אחר וזאת בלי
שלמציע תהיה זכות כלשהי לערעור ו/או להתנגדות בעניין והמציע מוותר בזאת על כל
זכות ערעור ו/או התנגדות כאמור וכמו כן ,בנוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע מזכותה
לכל סעד אחר או נוסף ,תהא כללית רשאית לממש את הערבות ולהשתמש בסכום
הערבות כפיצויים מוסכמים קבועים ומוערכים מראש.

.7

כללית תודיע בכתב לכל מציע שהצעתו לא נתקבלה על ידיה על אי קבלת הצעתו ,ויחד עם הודעה
זו תוחזר לו הערבות שהופקדה על ידו בלי שיהא זכאי לקבלת תוספת ו/או פיצוי ו/או שיפוי
כלשהם ו/או ריבית ו/או הפרשי הצמדה כלשהם.

.8

מובהר כי עיון בהחלטה הסופית ,בנימוקיה ובהצעת הזוכה במכרז ,בהתאם ובכפוף להוראות
תקנה (21ה) לתקנות חובת מכרזים ,תשנ"ג  1993 -ייעשה בכפוף לתשלום עבור כיסוי העלות
הכרוכה בכך לכללית ובהתאם לכמות המסמכים וזמן העבודה שיידרש מכללית לצורך העיון.

.9א .המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ,להוסיף להם או למחוק מהם ,להסתייג או לשנות
מן האמור במסמכי המכרז או להתנות עליהם ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל
דרך אחרת שהיא.
ב .כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם בין ע"י תוספת בגוף המסמכים
ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה (ואם ההצעה תזכה-
בהתקשרות בין הצדדים) ,כאילו לא נכתבו ואף עלולים לגרום לפסילתה של ההצעה עפ"י שיקול
דעתה של ועדת המכרזים של כללית.
 .10שמירת סודיות ואבטחת מידע
א.

המציע מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע על ושל כללית ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות
האמור מידע על עובדיה ,מבוטחיה ,שיטות עבודתה ,נתוניה הכספיים ,מידע על ספקיה ,מידע
רפואי ,מידע ניהולי ,מידע עסקי ,מידע פיננסי וכיו"ב נתונים ,מסמכים ותוכניות ,אשר יגיעו
לידיעתו תוך או עקב ביצוע ההסכם ואשר הם אינם בגדר נחלת הכלל.
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ב .המציע יחתים כל עו בד מעובדיו או מי מטעמו אשר מעורב בביצוע ההסכם ,קודם לתחילת
עבודתו עבור כללית על התחייבות אישית כלפי כללית לשמירת סודיות .נוסח ההתחייבות מצ"ב
כנספח .II
ג .המציע מצהיר כי ידוע לו כי כל המידע כאמור לעיל אשר יגיע לידיו הוא רכושה הבלעדי של
כללית וכי הוא לא יהא רשאי לעשות בהם כל שימוש שאינו לצורך ביצוע הסכם זה.
ד .חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על:
()1

מידע שהיה בידי המציע ו/או עובדיו ו/או נותני שירות מטעמו של המציע טרם
ההתקשרות עם כללית; ו/או-

()2

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; ו/או -

()3

מידע אשר פותח על ידי המציע ללא קשר למכרז ולהתקשרות עם כללית ו/או ידע מקצועי
של המציע ,עובדיו ומי מטעמו ו/או מתודולוגיה ו/או שיטות עבודה שאינם ייחודיים
לכללית; ו/או-

()4

מידע שחובה לגלותו על פי דין.

ה .המציע מתחייב כי יקיים באופן מלא את דרישות אבטחת המידע הנהוגות בכללית על פי מדיניות
והנחיות הממונה על אבטחת המידע בכללית וכי יכלול במערכותיו את כל האמצעים המתאימים
הנדרשים לצורך אבטחת המידע.
ו .המציע מתחייב כי בהתאם לדרישת כללית יעדכן מעת לעת את אמצעי אבטחת המידע וזאת
בהתאם לשינויים שיחולו באיומים בשטח אבטחת המידע.

ז .כללית תהיה רשאית בכל עת לערוך אצל המציע (באתריו או בהתקשרות מרחוק) ביקורות
ובקרות בכל האספקטים והמרכיבים הנוגעים לשמירת סודיות ואבטחת מידע ,ומבלי לפגוע
בכלליות האמור ביקורות על אמצעים פיזיים ו/או אלקטרוניים ו/או לוגיים ,מהימנות עובדים
וכיו"ב.
ח .המציע מתחייב שלא לבצע שינויי הגדרות של אמצעי אבטחת מידע ללא אישור מראש ובכתב של
הממונה על אבטחת מידע בכללית.
ט .המציע מתחייב שלא להעביר מידע ו/או כל חלק ממנו אשר הועבר אליו ,או נוצר אצלו עבור
כללית במסגרת הסכם זה ,לצד ג' בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב מאת הממונה על אבטחת
המידע בכללית.
י .המציע מתחייב שלא להעביר מידע של שירותי בריאות כללית או מידע ,שנוצר אצלו עבור
שירותי בריאות כללית עפ"י הסכם זה ,ברשת תקשורת אלחוטית ללא אישור מיוחד מהממונה
על אבטחת המידע בכללית.
יא .המציע מצהיר כי הוא מודע לסנקציות הפליליות והאזרחיות להן הוא עלול להיות צפוי (בנוסף
לצעדים בשל הפרת ההסכם) ,אם יפר את ההוראות הנ"ל ,וזאת מכוח הדין לרבות דיני הגנת
הפרטיות ,דיני שמירת הסודיות הרפואית ,חוק עוולות מסחריות וכיו"ב.
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יב .המציע מתחייב להודיע לכללית מייד לכשייודע לו על אובדן ,גניבה או כל נזק אחר במדיה
המגנטית ו/או במידע של כללית.
יג .המציע מתחייב כי עם סיום ההסכם מכל סיבה שהיא ,יעביר לרשות כללית את כל המידע שנותר
ברשותו על גבי כל מדיה שהיא ,והוא מתחייב כי לא יישאר בחזקתו מידע כלשהו.
. 11

המציע מתחייב כי המחירים ו/או הכמויות בהצעה יוחלטו על ידו באופן עצמאי וללא התייעצות,
הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
המציע מתחייב כי לא יהיה מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
המציע מתחייב שלא להיות מעורב בנסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה
יותר מהצעתו זו.
המציע מתחייב לא להיות מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג
שהוא.
המציע מתחייב להגיש הצעתו בתום לב ושלא בעקבות הסדר או דין או דברים כלשהו עם
מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

.12

בהגשת הצעתו ייחשב כל מציע כמאשר כי הצעתו אושרה כדין על ידי האורגנים המוסמכים
מטעמו ,וכי אין בהגשת ההצעה ובביצוע הפרויקט על ידו (ככל שהצעתו תבחר כהצעה הזוכה)
כדי לגרום לסתירה או להפרה של מסמכי התאגדות ,של הסכם בעלי מניות או של כל מסמך או
התחייבות אחרים אשר המציע צד להם או של הוראות כל דין.

.13

כללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא .כללית תנהג בכל
הנוגע להזמנה זאת לפי הנהלים הנוגעים לכך הקיימים בכללית מבלי לפגוע בהוראות כל דין.

.14

במסגרת מכרז זה כללית תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לנהל משא ומתן עם המציעים שהצעותיהם
תמצאנה מתאימות ,כולם או חלקם ,בהתאם לשיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון ,לרבות על
דרך של התמחרות הכוללת סבב אחד או מספר רב יותר של סבבים ,ובכלל זה במסגרת של משא
ומתן מצומצם ) ,(Shortlistהצעות מתוקנות/משופרות ) (Re-Bidאו הצעות משופרות (Best and
) ,Finalהכל כפי שיוחלט על ידי כללית ,ובכפוף להוראות כל דין .לא יהיה בניהול משא ומתן
לקבלת הצעות משופרות כדי לגרוע מתוקפה של הצעת מחיר שהוגשה לפני ניהול משא ומתן
כאמור .כללית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,בסיומו של כל סבב התמחרות ,להודיע למי מבין
המציעים השונים כי היה והוא לא ישווה בתוך פרק זמן סביר שיקבע על ידה את הצעתו להצעות
אחרות אשר נתקבלו בידי כללית ,אזי הוא לא יורשה ליטול חלק בכל סבב התמחרות נוסף ,אם
וככל שייערך .כללית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לקבוע תנאים למעבר מסבב התמחרות אחד
למשנהו .מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי למצות ,תוכל כללית לקבוע ,כי רק מספר מסוים של
מציעים שהצעותיהם תהינה הטובות ביותר יעלה לסבב הבא; כי הצעות שאינן עונות על דרישות
כלשהן ,לא תעלנה לשלב הבא; וכיוצ"ב.

.15

מובהר בזאת כי על פי נהלי העבודה בכללית ,עם השלמת עבודה נערכת חוות דעת מקצועית
ביחס למבצע העבודה .חוות הדעת ניתנת על ידי הגורמים מטעם כללית (מנהל הפרויקט ,מהנדס
הנהלת המוסד ובעל התפקיד הרלוונטי במוסד בו התבצעה העבודה) ,וזאת בהתייחס לטיב
ואיכות הביצוע ,עמידה בדרישות המפרט ,טיב ואיכות הניהול (כולל מתן מענה ופתרון לדרישות
שינויים או בעיות במהלך ביצוע העבודות ,ציות להוראות המפקח ,זמן תגובה לביצוע הוראות
המזמין ,שמירה על הוראות הבטיחות ועל הסדר והניקיון באתר) ,עמידה בלוחות הזמנים
הקפדה בנושא עריכת כמויות וחשבונות לרבות עמידה בתקציב והתחשבנות.
מובהר בזאת כי ועדת המכרזים תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול הצעה
בהסתמך על חוות הדעת כנ"ל המצויות בידה.
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.16

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,גם לאחר מסירת ההצעות לכללית תהיה כללית רשאית לדרוש
הסברים ו/או הבהרות מן המציעים ,כולם או אחד/ים מהם ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי
והבלתי מסויג .כללית תהא רשאית להתקשר בהסכם לביצוע הפרויקט על כל חלקיו ונספחיו עם
כל מי שכללית תחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג בתנאים הקבועים במכרז זה.
בנוסף על האמור לעיל ובלי לגרוע מכלליותו ,תהא כללית רשאית להחליט לפי שיקול דעתה
הבלעדי והבלתי מסויג שלא לקבל הצעה כלשהי בכפוף לאמור בתנאי מכרז זה או שלא לקבל כל
הצעה או לבטל מכרז זה והכל בכפוף להוראות מכרז זה ובכפוף להוראות כל דין.

.17

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ,/תנאי הסכם ההתקשרות ,וכל מידע
רלבנטי הקשור למכרז ,לרבות הדינים הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים
ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה .מבלי לגרוע
מכלליות האמור ל עיל ,על המציע לבדוק בעצמו ,ועל אחריותו ,את כדאיות ההתקשרות על פי
מכרז זה ,את אפשרותו לבצעה ,וכל דבר אחר שיש לו ,לדעת המציע ,חשיבות או משקל
בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם כללית במידה והצעתו תזכה .המציע יברר את כל
האמור בעצמו ,על חשבונו ,טרם הגשת הצעתו ,והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה בעניין זה
כלפי כללית ו/או מי מטעמה בכל מועד שהוא לאחר מכן.

.18

בכל מקרה ייחשבו המציעים כמי שערכו את כל הבדיקות ,המחקרים והניתוחים הנדרשים
לשם הגשת הצעה וכמי שקיבלו ייעוץ מקצועי (ובכלל זה יעוץ משפטי ,תכנוני ,מימוני ,תפעולי-
לוגיסטי וכו') לגבי כל דבר ועניין הקשור במכרז ו/או הכרוך בו ,במישרין או בעקיפין ,וכל ייעוץ
אחר המתאים ו/או הנדרש לצורך השתתפות במכרז/במו"מ .המציע לא ייחשב כמי שהסתמך
באופן כלשהו על המידע אשר נכלל במסמכי המכרז.

.19

ועדת המכרזים רשאית להחליט ,כי אי התאמה לתנאי ההזמנה הייתה בגדר טעות סופר או
טעות חשבונאית בהצעה ,ולתקנה; תיקון כאמור יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי ועדת
המכרזים וירשם בפרוטוקול.

.20

בגין שינוי כמפורט להלן ,או שינוי דומה למקרים המפורטים להלן ,שהתרחש לאחר מועד הגשת
ההצעות ,ואשר לא אושר מראש ובכתב על ידי המזמינה תהא המזמינה רשאית לפסול מציע,
או להתנות את המשך השתתפותו בתנאים או הנחיות שתקבע המזמינה:
א.

שינוי הגורם לאי עמידת המציע במי מתנאי הסף הקבועים במסמכי המכרז/המו"מ.

ב.

ככל שננקטו בנוגע למציע הליכי פירוק ,או כינוס נכסים או הקפאת הליכים או הסדר
נושים על-ידי צדדים שלישיים או על ידי הגוף עצמו ,ולרבות במקרה בו מונה לו
מפרק זמני ,כונס נכסים זמני או בעל תפקיד זמני אחר ,או כל הליך בעל אופי דומה.

ג.

הרשעה של המציע בעבירה פלילית ,או במקרה בו מתנהלים נגד המציע הליכים
פליליים או חקירות בקשר עם עבירה פלילית שביצע לכאורה.

ד.

התרחשות של אירוע יוצא דופן אשר יש בו ,לפי שיקול דעתה של המזמינה ,השלכה
שלילית מהותית על יכולתו של המציע לבצע את הפרויקט.

ה.

הגשת מידע שקרי או מטעה למזמינה.

 .21המציע ישא באחריות לכל נזק שייגרם לכללית  -אם ייגרם  -כתוצאה מהכללת פרט שאינו
נכון ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצעתו.
 .22הובא עניין הנוגע ,קשור ו/או נובע ממכרז זה בפני ערכאה שיפוטית ופסקה אותה ערכאה כי
הוראה מהוראות מסמכי המכרז אינה עומדת בדרישות הדין ולפיכך היא פסולה או כי
הוראה מהוראות המכרז פסולה מכל טעם אחר ,תיראה אותה הוראה כאילו שונתה ונכתבה
באופן הרחב ביותר התקף לפי הדין ובנוסף לכך ,לא יפגע השינוי האמור ביתר הוראות
המכרז/המו"מ אשר יוותרו בתוקף ויוסיפו לחול בין הצדדים ,אלא אם ועדת המכרזים של
כללית תחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי כי יש בשינוי כאמור כדי להביא לביטול
המכרז/המו"מ.
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 .23לבית המשפט המוסמך עניינית אשר מקום מושבו בעיר תל אביב  -יפו ,תהא הסמכות
המקומית הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע למכרז/למו"מ זה או הנובע ממנו ,לאף
בית משפט אחר לא תהיה סמכות לכך ,והמציעים מוותרים מראש על זכותם לפנות לכל בית
משפט אחר אשר מקום מושבו איננו בעיר תל אביב -יפו.
בכל מקום שבו מופיעה במסמכים המלה "מכרז" או "משתתף במכרז" ,הכוונה למכתב הזמנה להציע
הצעות זה ולמציעים שיציעו הצעות לפיו ,וכן בכל מקום שמופיעות במסמכים המילים "קופת חולים"
או "קופת חולים כללית" או "קופ"ח" או "שירותי בריאות כללית" הכוונה ל" כללית".
שירותי בריאות כללית

שם המציע:
כתובת:
תאריך:
טלפון:
חתימת המציע:

אישור עו"ד או רו"ח
,
מרחוב
 ,עו"ד/רו"ח מס' רשיון
אני הח"מ
בשם
חתמו
ו-
 ,מאשר בזאת כי ה"ה
המציע דלעיל על המסמך דלעיל וכי על פי תזכיר ותקנון המציע והחלטות דירקטוריון המציע ,חתימות
אלה מחייבות את המציע לכל הקשור במכרז זה והתחייבויות המציע על פיו.

 ,עו"ד/רו"ח
(*) מחק את המיותר
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מסמך  - 2ערבות הצעה
תאריך:
לכבוד
שירותי בריאות כללית
א.ג.נ,.
הנדון :ערבותנו מס'

על סך

(

) ש"ח

לבקשת ___________________________________________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים
בזה כלפיכם בערבות מלאה ומוחלטת לסילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש ,עד
לסכום של ( 25,000במילים :עשרים וחמישה אלף) ש"ח ,וזאת בקשר עם מכרז פומבי לאספקה,
התקנה ומתן אחריות ושירות למפל מים במרכז הרפואי רבין בפתח תקוה של שירותי בריאות כללית.
אנו נשלם לכם מפעם לפעם ,בכל מקרה ,כל סכום בגבול סכום הערבות תוך ( 7שבעה) ימים מתאריך
קבלת דרישתכם הראשונה בכתב בסניפנו ,ומבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם או לדרוש תחילה
את תשלומו מהמבקש.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך  30.11.2016ועד בכלל.
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות בכתב לסניפנו ב ___________________ -לא יאוחר מאשר
התאריך הנ"ל .דרישה שתגיע לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

תאריך

שמות החותמים

חתימות וחותמת הבנק
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רשימת המסמכים שיש לצרף להצעה
מכרז פומבי מס'  16/20-08ב' פ'  -אספקה ,התקנה ומתן אחריות ושירות למפל מים
במרכז הרפואי רבין בפתח תקוה
לנוחיותך ,להלן יפורטו בקצרה המסמכים אשר עפ"י מסמכי המכרז עליך לצרף להצעתך.
מובהר כי רשימה זו מצורפת לנוחות המציעים בלבד ,ואין בה כדי לגרוע מהאמור בהזמנה להציע
הצעות (להלן " -ההזמנה") ובהצעה ומהאמור בכל מסמכי המכרז אלא אך להוסיף על הנדרש בהם
מהמציעים.
.1

כל מסמכי המכרז בעותק אחד כשהוא חתום ,כל מסמך בסופו בחתימה מלאה .אם המציע הינו
תאגיד ,יש להוסיף בסוף כל מסמך בצד החתימה גם את חותמת התאגיד (ס'  4להזמנה) וכן
אימות חתימה על ידי עו"ד או רו"ח בנוסח המופיע בסיפת המסמכים הרלבנטיים :ההזמנה,
ההצעה-מסמך  3והחוזה-מסמך .4
(הזמנה ,הצעה ,חוזה ,תנאי חוזה כלליים ,תנאי חוזה מיוחדים וכולם על כל נספחיהם).

.2

(א)  .1דו"חות כספיים מבוקרים מלאים ,חתומים על ידי רואה חשבון ומעודכנים ליום ,31/12/14
הכוללים את דו"ח המבקר ופרק הביאורים.
אם לא נערכו למציע דו"חות כספיים מבוקרים כאמור ,לא יידרש המציע לצרף
להצעתו את הדו"חות הכספיים האמורים לעיל ,ובמקומם יצרף המציע להצעתו:
 .1אישור רו"ח בדבר אי עריכת דו"חות כספיים מבוקרים כאמור וכן אישור רו"ח
כי היקף עסקיו של המציע מתאים להיקף ההתקשרות נשוא מכרז זה וכן כי לא
קיימת הסתייגות בדו"ח המבקר בדו"חות הכספיים ליום ( 31.12.13במקרה
שקיימת הסתייגות יש לפרטה באישור רו"ח כאמור) .בנוסף יצוין באישור
רוה"ח הנ"ל מהו היקף יתרת העודפים ליום  31.12.14וכי לא קיימת תביעה/ות
מהותית/יות העלולה/ות לסכן את פעילות המציע.
 .2דו"ח רווח והפסד סקור ע"י רו"ח לשנת  2014כולל דו"ח המבקר.
 .2במידה והמגיש הינו מגיש יחיד/עצמאי עליו להגיש דו"ח רווח והפסד סקור ע"י רו"ח
לשנת  2014וכן אישור רו"ח כי היקף עסקיו של המציע מתאים להיקף ההתקשרות נשוא
מכרז זה וכן כי לא קיימת תביעה/ות מהותית/יות העלולה/ות לסכן את פעילות המציע.
(ב)

" דו"ח עסקי מלא מעודכן" של חברת ביזנס דאטה ישראל בע"מ או "דו"ח מורחב
אנליסט" של חברת דן אנד ברדסטריט על מצבו ויכולתו לבצע את העבודה נשוא המכרז,
כשדו"ח המידע מעודכן לתאריך שאינו מוקדם מ 3 -חודשים לפני תום מועד ההגשה.

.3

מבוטל.

.4

רשימת פרויקטים בנוסח נספח " "Iלמסמכי המכרז (ס'  .1ב להזמנה).

.5

התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע בנוסח נספח " "IIלמסמכי המכרז.

.6

תצהיר בדבר אי תאום מכרז בנוסח נספח " "IIIלמסמכי המכרז.

.7

פרוטוקול סיור קבלנים (ס'  .1ד להזמנה).
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.8

אישור או העתק אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (ס'  .1ה להזמנה).

.9

ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס  25,000ש"ח (בנוסח מסמך ( )2ס'  .1ו להזמנה).

.10

תצהיר בדבר הכרת תוכניות המכרז בנוסח נספח " "IVלמסמכי המכרז.

.11

הצעת המציע (ס'  .1ז להזמנה).

.12

כתב הכמויות :תקליטור  +עותק מודפס (ס'  .1ח ו .3 -א להזמנה).

.13

קבלה בגין התשלום עבור השתתפות במכרז.
________________
שירותי בריאות כללית
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מסמך  - 3הצעה ונספחים IV, III ,II ,I
לכבוד
שירותי בריאות כללית
א.ג.נ,.

הנדון :מכרז פומבי מס'  16/20-08ב' פ'  -אספקה ,התקנה ומתן
אחריות ושירות למפל מים במרכז הרפואי רבין בפתח תקוה
.1

הנני מצהיר ומתחייב כי עיינתי ובדקתי והבנתי לשביעות רצוני המלאה בכל ו/או את כל
המסמכים שצורפו למסמך  - 1הזמנה (להלן " -ההזמנה") על כל נספחיהם בין אלה שצורפו
אליהם ובין אלה שלא צורפו .בדקנו ושקלנו היטב ,ולרבות באמצעות מומחים ויועצים ,את תנאי
ההליך ,התכניות והמפרטים ,היקף העבודות ,רשימת הכמויות האומדניות ולוח הזמנים ואנו
מוותרים בזאת על כל טענה בדבר אי ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי המכרז ו/או ההסכם ו/או
הוראות כל דין ,או השלכותיהם של תנאים כאמור ,או בדבר אי ידיעה או אי הכרת תנאי או
נסיבה כלשהם הקשורים בביצוע התחייבויותינו על פי ההסכם.

.2

כמו כן ,הנני מצהיר ומתחייב כי בקרתי באתר המיועד לביצוע הפרויקט במסגרת סיור הקבלנים
שנערך ביום _____________ ובדקתיו לשביעות רצוני המלאה.

.3

עוד הנני מצהיר ומתחייב כי ידועים ונהירים לי כל המידע ,הגורמים ,הסיכונים ,ההתחייבויות,
הדרישות והאפשרויות העשויים להשפיע על הגשת הצעתי לרבות בלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,כל האמור בהזמנה והצעתי מבוססת עליהם.

.4

סה"כ מחיר הפרויקט המוצע על ידי וכמפורט בכתב הכמויות במסמך  - 5תנאי חוזה מיוחדים
הנספחים לחוזה (כולל כל הנדרש לביצוע העבודות ,כולל הובלה ,הרמה ,התקנה ,פחת ,ניקיון
ולאחר ביצוע כל הנדרש לביצוע מושלם של העבודות) ,הינו ______________
(_______________________________________________) שקלים חדשים (לא כולל
מע"מ).
ידוע לי כי לא ישולמו לי כל התייקרויות וזאת בהתאם להוראות סעיף  12.2.8לתנאים
הכלליים.

.5

להצעה זו מצורפים כל המסמכים הבאים:
א .מבוטל.
ב.
ג.

רשימה של פרויקטים בהתאם למפורט בכתב ההזמנה.
תצהיר בדבר אי תאום מכרז חתום על ידי ומאושר כדין בנוסח נספח " "IIIלהצעה.

ד )1( .א .דו"חות כספיים מבוקרים מלאים ,חתומים על ידי רואה חשבון ומעודכנים ליום
 ,31/12/14הכוללים את דו"ח המבקר ופרק הביאורים.
מאחר שלא נערכו עבורי דו"חות כספיים מבוקרים כאמור לעיל ,מצ"ב:

עמוד  18מתוך 90

מרכז רפואי רבין
א .אישור רו"ח בדבר אי עריכת דו"חות כספיים מבוקרים כאמור וכן אישור רו"ח
כי היקף עסקי מתאים להיקף ההתקשרות נשוא מכרז זה וכן כי לא קיימת
הסתייגות בדו"ח המבקר בדו"חות הכספיים ליום ( 31.12.13במקרה שקיימת
הסתייגות יש לפרטה באישור רו"ח כאמור) .בנוסף מצוין באישור רוה"ח הנ"ל
מהו היקף יתרת העודפים שלי ליום  31.12.14וכי לא קיימת תביעה/ות
מהותית/יות העלולה/ות לסכן את פעילותי.
ב .דו"ח רווח והפסד סקור ע"י רו"ח לשנת  2014כולל דו"ח המבקר.
ב .מאחר והנני מגיש יחיד/עצמאי רצ"ב דו"ח רווח והפסד סקור ע"י רו"ח לשנת 2014
וכן אישור רו"ח כי היקף עסקי מתאים להיקף ההתקשרות נשוא מכרז זה וכן כי לא
קיימת תביעה/ות מהותית/יות העלולה/ות לסכן את פעילותי.
" דו"ח עסקי מלא מעודכן" של חברת ביזנס דאטה ישראל בע"מ או "דו"ח מורחב
אנליסט" של חברת דן אנד ברדסטריט על מצבו ויכולתו לבצע את העבודה נשוא המכרז,
כשדו"ח המידע מעודכן לתאריך שאינו מוקדם מ 3 -חודשים לפני תום מועד ההגשה.

()2

ה.

פרוטוקול סיור הקבלנים ,כשהוא חתום על ידי.

ו.

אישור או עותק של אישור לפי סעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו -

.1976

ז .תצהיר בדבר הכרת תוכניות מכרז חתום על ידי בנוסח נספח " "IVלהצעה.
ח.

.6

ערבות בנקאית כמפורט בסעיף .1ו להזמנה.

ט.

עותק אחד מודפס של מסמך  – 5מפרט ,כתב כמויות ותנאי חוזה מיוחדים הנספחים
לחוזה ,כשהוא ממולא באופן מלא וחתום על ידי.

י.

תקליטור ,הכולל את מסמך  – 5מפרט ,כתב כמויות ותנאי חוזה מיוחדים הנספחים
לחוזה.

יא.

קבלה בגין תשלום עבור השתתפות במכרז.

בנוסף על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו ,הנני מצהיר ומתחייב כי:
א.

בפירוט הכמויות במסמך  - 5תנאי החוזה המיוחדים הנספחים לחוזה ,מילאתי את מחירי
היחידה לצדו של כל פריט ופריט ,חישבתי את סך כל המחיר של כל פריט וחישבתי את
סך כל מחיר הפרויקט ,לפי הפרקים השונים וכמפורט בסעיף  4לעיל ,הכל כמופיע בנספח
האמור.

ב.

במידה שלא מילאתי מחיר של יחידה כלשהי לצדו של פריט כלשהו ,רשאית שירותי
בריאות כללית (להלן " -כללית") ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבחור באחת מהאפשרויות
הבאות:
()1

לראות את מחירו של הפריט הנדון ,ככלול במחירם של כל הפריטים האחרים
ומחובתי יהיה לבצע את האמור בפריט הנדון ,ללא תשלום כלשהו מצידה של
כללית.
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()2

להשלים ולקבוע את מחירו של הפריט הנדון בהתאם למחיר שנקבתי לגבי סעיפי
עבודות זהים בפרק אחר כלשהו בכתב הכמויות ,בכפוף לאמור בסעיף ג .להלן,
ומחובתי יהיה לבצע את האמור בפריט הנדון בהתאם למחיר שנקבע.

ג.

במקרה שננקבו בפרק כלשהו מחירים גבוהים יותר מהמחירים שננקבו לסעיפי עבודות
זהים במי מהפרקים האחרים ,תהיה כללית רשאית לקבוע (וקביעה זו תחייב גם אותי
בלא כל ערעור) כי המחיר הנמוך הוא שיחול לגבי אותו סעיף בכל הפרקים.

ד.

נתגלתה בכתב הכמויות אי-התאמה או טעות סופר או טעות חשבונאית ,רשאית כללית
לתקן את כתב הכמויות בהתאמה.

.7

בנוסף על האמור לעיל ולמען הסר ספק ,הנני מצהיר ומתחייב כי חתמתי על ההצעה ועל כל
המסמכים המצורפים אליה .כל מסמך נחתם על ידי בסופו בחתימה מלאה .אם הנני תאגיד,
הוספה על ידי בסופו של כל מסמך בצד החתימה גם חותמת.

8.

הנני מצהיר ומתחייב עוד כי הצעה זו תעמוד בעינה ולא תבוטל ו/או לא תהיה ניתנת לביטול
במשך ( 105מאה וחמישה) ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעה כקבוע בסעיף .1ז להזמנה,
בכפוף לזכות כללית להאריכה כאמור בסעיף .1ז להזמנה.

.9

הנני ער לעובדה כי יהיה עלי לבצע את העבודה באיכות גבוהה ביותר הדורשת תכנון ,מיומנות,
מקצועיות ודיוק רב ויש ביכולתי לעמוד בדרישות אלו ,ובלוח הזמנים הנקוב ,ולגייס לצורך
העבודות את כל כוח האדם הדרוש בכל עת ,ואני מודע לכך שקבלתי על עצמי להציע ביצוע
העבודות במועדן ,ללא זכות לטענת עיכוב או השהיות כלשהם בגין תנאי שוק מכל סוג שהוא.
ידוע לנו והננו מסכימים באורח בלתי חוזר כי ככל שהצעתנו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז נדרש
לבצע את העבודות נשוא מכרז זה בלוח הזמנים הקבוע במסמכי המכרז ובאופן שלא יהיה בו על
מנת לגרום ,לא במישרין ולא בעקיפין ,לעיכוב ו/או לייקור ו/או להפרעה כלשהם בעבודות
הקבלן הראשי ובעבודות קבלני משנה (בין אם ממונים ובין אם לאו) אחרים.

.10

למען הסר ספק הנני מצהיר ומתחייב כי במידה והצעתי תזכה ותתקבל על ידי כללית אמסור
לכללית את ערבות הביצוע שעלי למסור לכללית בנוסח נספח "ה "1לתנאי החוזה המיוחדים
כשהיא חתומה כראוי במעמד חתימת כל ההסכמים הנ"ל וכן את כל האישורים שהינם תנאי
מתלה לכניסת ההתקשרות לתוקף ,כמפורט בכתב ההזמנה ,והכל תוך  72שעות מקבלת הודעתה
בכתב של כללית על כי הצעתי נתקבלה על ידי כללית.
בנוסף ,הנני מתחייב למלא במועדה כתנאי לחתימת החוזה ולפני חתימת החוזה ,כל דרישה
שאקבל מכללית ,כאמור בסעיף .6ב .למסמך  - 1ההזמנה.

.11

הנני מצהיר ומתחייב עוד כי ידוע לי ומובן לי לפרטי פרטים כל האמור בהזמנה ובמיוחד בלי
לפגוע בכלליות האמור לעיל כל האמור בהדגשה ברישת ההזמנה וכל האמור בסעיפים ,9 ,6 ,1
 15 ,14 ,13 ,12 ,11ו 16-להזמנה.

שם המציע:
כתובתו:
טלפון:
תאריך:
חתימת המציע (חותמת  +חתימות):
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שם ות.ז .של החותם/ים בשם המציע:
תפקיד החותם/ים בשם המציע:
(אם המציע מורכב משני גופים או יותר תיחתם הצעה זו על ידי כל אחד מהם ,והתחייבויותיהם של
הגופים מהם מורכב המציע על פי הצעה זו תהיינה ביחד ולחוד).

אישור עו"ד או רו"ח
,
מרחוב
 ,עו"ד/רו"ח מס' רשיון
אני הח"מ
בשם
חתמו
ו-
 ,מאשר בזאת כי ה"ה
המציע דלעיל על המסמך דלעיל וכי על פי תזכיר ותקנון המציע והחלטות דירקטוריון המציע ,חתימות
אלה מחייבות את המציע לכל הקשור בהצעה זו והתחייבויות המציע על פיה.

 ,עו"ד/רו"ח
(*) מחק את המיותר
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נספח ""I
ימולא לגבי כל אחד מהפרויקטים הנדרשים בהתאם למפורט בסעיף  1ב .להזמנה.
הפרויקט

מיקום העבודה:
שם

כתובת

מועד הביצוע:
טל'/פקס

הערות

המזמין
מנהל הפרויקט
עלות כוללת של
הפרויקט (ללא
מע"מ):

הערות:

לוח הזמנים
שהוקצב לביצוע
הפרויקט:

משך ביצוע
הפרויקט בפועל:

הערות כלליות ותאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של הפרויקטים:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____ ____________________________________________________________________

אישור מזמין הפרויקט המתואר לעיל
אני הח"מ ,_______________ ,מאשר בזאת ,כי הקבלן _______________ ביצע עבורי ובהזמנתי
את הפרויקט כמתואר לעיל.
_____________
תאריך

___________________
חתימה  +חותמת המזמין
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נספח ""II
התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע
 .1אני הח"מ מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע ,לרבות תכנית ,חומר בין בכתב ובין
בעל-פה  ,מסמך עיוני ,מדעי או מעשי ,שיגיע ו/או שהגיע אלי במהלך מתן שירותים עבור שרותי
בריאות כללית (להלן " -כללית") ולא לגלותו ו/או להעבירו לאחר ,אלא ככל שיידרש ובמידה
ויידרש במסגרת מתן השירותים עבור כללית ולצורך ביצוע תפקידי עבורה.
 .2לעניין מסמך זה "מידע" פירושו :כל המפורט לעיל ,אשר מעצם טבעו או על פי הדין הינו חסוי,
לרבות מידע הנוגע למטופ ל/ים בכללית ,כל מידע הנוגע לעובד/ים של כללית וכל מידע הנוגע
לעניינים הכספיים ,שיטות העבודה ,דרכי הטיפול הרפואי ,תהליכי המחשוב ,ההתקשרויות,
הספקים והלקוחות של כללית.
 .3הנני מתחייב שלא לעשות שימוש כלשהו בכל מידע שהוא ,לרבות עיון בו ,העתקתו ,צילומו או
הדפסתו ,בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ,אלא במידה הנדרשת לצורך ביצוע תפקידי עבור
כללית.
 .4התחייבותי כמפורט בסעיף  3לעיל תחול גם לגבי צד שלישי כלשהו אשר יבקש לעשות שימוש
במידע כלשהו ,לרבות עיון בו ,העתקתו ,צילומו או הדפסתו ,אלא אם הוא מורשה לעשות כן
מתוקף תפקידו בכללית או על פי דין ,וגם זאת רק במידה הנדרשת לצורך מילוי תפקידו כאמור.
 .5הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע אפשרות כי מידע כאמור יצא
מרשותי ויגיע לידי מי שאינו מוסמך לקבלו.
 .6התחייבויותיי כאמור לעיל יחולו ביחס לכל מידע כמפורט לעיל ,שיבוא לידי ביטוי בכל אופן וצורה
שהם ,לרבות מידע כתוב ,מודפס ,ממוחשב ,ו/או על גבי טפסים ,מידע על מדיה מגנטית ,ו/או
אלקטרונית ,קודי הרשאות שימוש ,סיסמאות וכיו"ב ,שיגיע לידיעתי ו/או לחזקתי תוך כדי ו /או
עקב ביצוע תפקידי עבור כללית.
 .7הנני מצהיר כי ידועה לי הרגישות הרבה של המידע וכי חשיפתו לצד שלישי שלא על פי הרשאה
כדין ,עלולה לגרום לכללית נזקים וכי בנסיבות מסוימות (כגון מסירת מידע רפואי לאחרים) ,עלול
הדבר אף להוות עבירה פלילית.
 .8ידוע לי כי הפרת התחייבויותיי תאפשר לכללית ו/או לצד ג' כלשהו ,שנפגע כתוצאה מהפרת
התחייבויותיי כאמור במסמך זה ,לנקוט כלפי בכל הצעדים על פי כל דין לרבות קבלת פיצוי בגין
כל הנזקים שנגרמו להם.
 .9הנני מתחייב לא לשנות הנחיות ו/או הגדרות אבטחת מידע שנקבעו ע"י כללית אלא באישור
ממונה אבטחת מידע בכללית.
 .11הנני מתחייב לדווח לממונים עלי ולממונה אבטחת מידע בכללית על כל פגיעה באבטחת מידע
הקשור בעבודתי עבור כללית.
 .11בכפוף לכל דין ,התחייבויותיי כמפורט לעיל יעמדו בתקפן במשך כל תקופת מתן השירותים על ידי
לכללית ולתקופה בלתי מוגבלת לאחר מכן.
ולראיה באתי על החתום:
_____________________ :
שם
______________________ :
ת.ז.
חברה המעסיקה_________________:
תפקיד _____________________ :
חתימה _____________________ :
תאריך ______________________ :
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נספח ""III
תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
אני הח"מ _________________________ מס ת"ז ____________  ,המציע*  /העובד אצל המציע*
_____________ /בתאגיד* ____________________ (להלן" :המציע") מצהיר בזה כי:
.1

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומוסמך לחתום על הצעה המוגשת מטעם המציע.

.2

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי ,ללא
התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

.3

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע
הצעות במכרז זה או מי אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.

.4

המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

.5

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי
זו.

.6

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

.7

הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ואינה נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם
מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן  Vבמקום המתאים



המציע*  /אם המציע הינו תאגיד  -המצהיר ו/או מי מנושאי המשרה בתאגיד המציע ,אינו
נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז ,אם כן ,אנא פרט:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
* מחק את המיותר



המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים לרבות
עבירות של תיאומי מכרזים ,אם כן ,נא פרט:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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______________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

_______________
_______________
_______________
_______________
חתימת התאגיד
חתימת המציע /
שם המציע  /התאגיד
תאריך

אישור
אני הח"מ ,עו"ד ____________ ,מ"ר____________ ,מרח' ____________ מאשר בזאת כי ביום
____________ הופיע בפני ____________ שזיהה את עצמו ע"י ת"ז  /המוכר לי באופן אישי
ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא
יעשה כן ,אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

____________
שם מלא
וחותמת
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נספח ""IV
תצהיר בדבר הכרת תוכניות המכרז
אני הח"מ _________________________ מס ת"ז ____________ מאשר בזאת כי המציע
___________________  ,המגיש הצעתו במכרז פומבי עם מו"מ מס' ____ לביצוע עבודות
_________________ בפרויקט ___________________מצהיר בזה כי:

.1
.2

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומוסמך לחתום על הצעה המוגשת מטעם המציע.
הנני מצהיר כי עיינתי בכל תוכניות המכרז וידוע לי כי התוכניות מהוות חלק בלתי נפרד מחומר

.3

המכרז ומחייבות את המציע.
חתימתי על תצהיר זה ועל רשימת התוכניות מהווה הסכמה לכל האמור בתוכניות.

.4

ידוע לי כי אם אזכה במכרז זה יהיה עלי לחתום על כל תוכניות המכרז ללא כל סייג וכי אם לא
אעשה כן תחשב חתימתי זו כתחליף חתימה על התוכניות.

ולראיה באתי על החתום:
שם המציע__________________________ :
חתימת המציע (חותמת  +חתימות)__________________ :
תאריך________________:

עמוד  26מתוך 90

מרכז רפואי רבין

מסמך  - 4חוזה
שנערך ונחתם ב

ביום ______ לחודש ______ שנת ________
בין

שירותי בריאות כללית ,הנהלת המוסד
באמצעות:
_____________ ____________ _____________ . 1
(שם)

(ת.ז).

(תפקיד)

_____________ ____________ _____________ . 2
(שם)

(ת.ז).

(להלן " -כללית")

(תפקיד)

מצד אחד
לבין
____________________
(שם)

____________________
(מספר רשום)

מ __________________ -
(כתובת)

באמצעות:
_____________ ____________ _____________ . 1
(שם)

(ת.ז).

(תפקיד)

_____________ ____________ _____________ . 2
(שם)

(ת.ז).

(תפקיד)

(להלן " -הקבלן")
מצד שני
והואיל

והקבלן מציע למסור לו את העבודות להקמת "המבנה" ושירותי בריאות כללית
הסכימה להצעתו,
לכן הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 .1שירותי בריאות כללית מוסרת לקבלן והקבלן מקבל על עצמו לבצע בשלמות ולשביעות רצון
שירותי בריאות כללית את העבודות כהגדרתן בכתב ההזמנה (עבודות אספקה ,התקנה
( ₪קרי
ומתן אחריות ושירות למפל מים) תמורת תשלום של סכום
 ,)₪לא כולל מע"מ ,או כל סכום אחר
שיקבע ,לפי האמור בחוזה.
 .2תמורת תשלום שכר החוזה ,לפי המוסכם בחוזה ,מתחייב הקבלן:
א .לבצע את העבודות בהתאם לאמור בחוזה על כל חלקיו ,מסמכיו ונספחיו.
ב .לקיים הוראות שכר המינימום לרבות כל ההפרשות הסוציאליות וכל יתר הוראות
הדין.
 .3תמורת ביצוע העבודות הנ"ל במלואן ובמועדן ,מתחייבת שירותי בריאות כללית לשלם
לקבלן את שכר החוזה לפי המסוכם בחוזה.
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 .4הקבלן מתחייב לסיים את העבודות תוך פרק זמן כנקוב במסמכי המכרז ( 12שבועות
ממועד קבלת ההזמנה) .עבור כל יום פיגור בלו"ז למסירת העבודה -ישלם הקבלן קנס של
 0.2%מערך ההזמנה.
.5

חישוב התייקרויות-:
המחירים הינם סופיים ,לא תשולמנה כל התייקרויות מכל מין וסוג שהוא.

.6

ערבויות בנקאיות אוטונומיות:
[כלל הערבויות תהיינה בנוסח המאושר והמקובל על שירותי בריאות כללית]
א.

ערבות בנקאית אוטונומית צמודה לביצוע החוזה למשך כל תקופת הביצוע :ערבות
בנקאית אוטונומית צמודה בשיעור .10%

ב.

ערבות הקבלן לשנת בדק -:עם מסירת המבנה וגמר החשבון הסופי ימציא המבצע
למזמין ערבות בנקאית אוטונומית למשך  12חודשי הבדק ,בשיעור  7%מגובה החשבון
הסופי ,צמודה לתקופת הבדק.

כל הערבויות הינן בגין הסכומים הכוללים מ.ע.מ.
 .7סכום הערבות כאמור בסעיף  6לעיל הוא
(קרי
הערבות הנ"ל צמודה למדד החוזה.

₪
 )₪לפרק זמן של תקופת הביצוע.

 .8הגדלה או הקטנה של היקף העבודה

המזמין רשאי להגדיל או להקטין את היקף העבודה של החוזה ולבצע שינויים ביחידות,
בכמויות ובעבודות בשיעור של עד .40%
המזמין רשאי להגדיל או להקטין את היקף העבודה כאמור לעיל או על ידי הגדלה/הקטנה
של סעיפי חוזה בודדים ,או על ידי תוספת/ביטול של סעיפים בודדים בשלמות .בכל מקרה
מוותר הקבלן מראש ולא יקבל כל תוספת תשלום.
 .9מכרזים נפרדים
למרות שלמות המכרז ,רשאי מהנדס שירותי בריאות כללית להוציא מכרזים נפרדים
ומיוחדים לעבודות ולמלאכות שונות ,והקבלן מתחייב לשתף פעולה בהוצאת המכרזים
האלה.
העבודה תימסר לקבלן המשנה או היצרן בהתאם לנוהלי שירותי בריאות כללית ,והקבלן
מתחייב לשתף פעולה עם קבלני המשנה.
 .10עבודות נוספות וחריגות
א.

עבודות נוספות חריגות :לא יבצע הקבלן עבודות נוספות או עבודות חריגות מעבר
לכתבי הכמויות והתוכניות שהן חלק בלתי נפרד מההזמנה -אלא אם יקבל מראש
הזמנה נוספת או אישור בכתב מהנהלת המוסד.
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ב.

החשבון הסופי (בהתאם לסעיפי החוזה וללא תביעות חריגות) ,יוגש לאישור שירותי
בריאות כללית ,וישולם לקבלן  93יום לאחר קבלתו (שוטף  .)93 +בזמן תשלום
החשבון הסופי ,יפקיד הקבלן ערבות בנקאית אוטונומית ו צמודה בגובה  7%מסך
החשבון הסופי המאושר ל 12 -חודשי בדק( .ראה סעיף  7בחוזה) .בעת קבלת
התשלום בגין החשבון הסופי ,יחתום הקבלן על טופס ויתור תביעות בגין העבודה
בנוסח שיקבע על ידי שירותי בריאות כללית.

ג.

כל שינוי אשר יוכנס בתנאי התשלום יפסול את הצעת הקבלן.

 .11ביטוח
א.
ב.
ג.

שירותי בריאות כללית תערוך ביטוח עבודות קבלניות עבור הפרויקט הכולל פרקי
ביטוח של נזק לעבודות ואחריות כלפי צד ג' (כאמור בסעיף  3.10לתנאים הכלליים).
הקבלן ישלם לשירותי בריאות כללית בגין חלקו בפרמיות בקשר לביטוח שירותי
בריאות כללית סכום השווה לשיעור של  0.35%מסך כל מחיר העבודות במופיע בכתב
הכמויות של החוזה.
סכום ההשתתפות ינוכה במלואו מהתשלום המאושר לקבלן על פי החשבון החלקי
הראשון שיוגש על ידו על פי החוזה לשירותי בריאות כללית ו/או מכל תשלום אחר
המגיע לקבלן משירותי בריאות כללית לפי שיקול דעתה המוחלט של שירותי בריאות
כללית.

 .14הפיצויים המוסכמים והקבועים מראש בעד כל יום של איחור בביצוע העבודות להקמת
המבנה הם  2פרומיל מעלות החוזה.

 .15העסקת עובדים שאינם אזרחי מדינת ישראל ע"י קבלנים-:
א.
ב.

חל איסור מוחלט על הקבלן להעסיק במוסדות שירותי בריאות כללית אזרחים
שאינם אזרחי מדינת ישראל ,פרט לאזרחים מחו"ל שאושרו ע"י משרד הפנים.
בכל מקרה חריג העסקה כזו טעונה אישור קב"ט שירותי בריאות כללית.

 .16מחלוקת בין הקבלן לשירותי בריאות כללית
א.

מוסכם ומוצהר כי אין בחילוקי הדעות בין הצדדים לחוזה זה משום עילה כלשהיא
לאי ביצוע העבודות בהתאם לחוזה ובפרט בהתאם ללוח הזמנים ולאיכות העבודה
הנדרשת ,והקבלן מצהיר ומתחייב כי ימשיך בביצוע העבודה עד להשלמתה הסופית
בהתאם ללוח הזמנים ולהכרעת המפקח בכל נושא של חילוקי דעות .יובהר כי הקבלן
אינו רשאי לעצור ו/או להאט את קצב ביצוע העבודות בגין מחלוקות בינו ובין
השירותי בריאות כללית ו/או מי מטעמו.

ב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מתחייב הקבלן כי בפרק הזמן שממועד תחילת
ביצוע העבודות ועד ליום מסירת תעודת ההשלמה (כלומר ,לאחר השלמת המבנה
וסיום הפרויקט בכללותו) לא יבוא בפני בית המשפט בתביעה כספית ו/או הצהרתית
כנגד שירותי בריאות כללית.
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ג.

שירותי בריאות כללית מתחייבת שלא להעלות כל טענה בדבר התיישנות תביעתו של
הקבלן ו/או בדבר שיהוי בו נקט הקבלן ,מקום שאלו נבעו כתוצאה מקיום
התחייבותו של הקבלן לפי סעיף זה .למען הסר ספק ,מובהר ומוסכם בין הצדדים כי
לצורך בירור תביעותיו של הקבלן כלפי שירותי בריאות כללית בפני בית המשפט ו/או
כל גורם מוסמך אחר ,אם וככל שתהיינה ,תחל מניין תקופת ההתיישנות ביום
מסירת תעודת ההשלמה.

ד.

בגין הפרת התחייבותו של הקבלן לפי סעיף זה תהיה שירותי בריאות כללית רשאית
לקזז ו/או לעכב מהסכומים אשר מגיעים ו/או אשר יגיעו לקבלן ו/או לחלט מתוך כל
ערבות שהמציא הקבלן ,סכומים בשיעור זהה להיקף הנזקים וההוצאות הכספיות
אשר נגרמו לה כתוצאה מההפרה ,כפי שאלו מוערכים על ידו.

 .17בכל מקרה של פיגור בתשלומים ,ישלם המזמין -החל מיום הפיגור ה - 15-ריבית החשב
הכללי.
 .18על אף האמור בכל דין ,לא תהיה לקבלן כל זכות לעיכבון בכל עבודה שבוצעה על ידו בקשר
לחוזה זה או כל חלק של עבודה כאמור ,או בקשר לכל ציוד או חומרים שיוצרו על ידו.
 .19ביצוע התחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם זה יעשה בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה
בהתאם לדיני איכות הסביבה ,דרישות התוכניות הסטטוטוריות החלות מעת לעת (לרבות
הוראות התב"ע) וכל דרישה מצד רשות מוסמכת .הקבלן יהיה אחראי להשיג ,לשמר ולחדש
כנדרש ועל חשבונו את כל ההיתרים הנחוצים על פי דין לביצוע העבודות (בכל תחום ולכל
תכלית) ,במועדים ובזמנים אשר יאפשרו לו לעמוד בהתחייבויותיו לפי הסכם זה.
 .21הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם
זה ,כולן או חלקן ,או כל טובת הנאה על פי הסכם זה לאחר ,בין בתמורה ובין שלא
בתמורה ,ו/או לשעבד את זכויותיו ,כולן או חלקן ,אלא אם קיבל את הסכמת שירותי
בריאות כללית מראש ובכתב .הסכמה כאמור תינתן ,או לא תינתן ע"פ שיקול דעתה
הבלעדי והבלתי מסויג של שירותי בריאות כללית ובמידה שתינתן ,תהיה כפופה לכללים
שיקבעו ע"י שירותי בריאות כללית במסגרת מתן הסכמתה זו.
 .21לחוזה זה מצורפים המסמכים האמורים להלן שהם חלק בלתי נפרד מן החוזה עצמו:
א .הצעת הקבלן .
ב .תנאי החוזה הכלליים של שירותי בריאות כללית .
ג .פירוט הכמויות והמחירים.
ד .תכניות מסמכים שאינם מצורפים שהם חלק בלתי נפרד מן החוזה עצמו :המפרט
הכללי המעודכן ביותר לעבודות בנין של הועדה הבינמשרדית הממשלתית.
ה .לוח זמנים לביצוע העבודה במסגרת הזמן הקצוב שייערך ויימסר על ידי הקבלן תוך
 14ימים אחרי קבלת צו התחלת עבודה ואשר טעון אישור מהנדס שירותי בריאות
כללית.
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 .19כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן:
שירותי בריאות כללית -מרכז רפואי רבין.
הקבלן:

ולראיה באנו על החתום

________________
שירותי בריאות כללית

_____________
הקבלן
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נספח להסכם מיום

שם העבודה

 .1אני הח"מ
שם ושם משפחה

ת.ז.

כתובת
(להלן:

עו"ד/רו"ח של
"התאגיד")
שם התאגיד ומספרו
מאשר בזה כי ה"ה:

שם ושם משפחה

ת.ז.

תפקיד

שם ושם משפחה

ת.ז.

תפקיד

הינם מורשי החתימה מטעם התאגיד וכי חתימתם בצירוף חותמת התאגיד על הסכם
מיום

עם שירותי בריאות כללית ,מחייבת את התאגיד לכל דבר

ועניין.

 .2מצ"ב תעודת רישום של התאגיד.

תאריך

חתימה עוה"ד/רו"ח וחותמת

עמוד  32מתוך 90

מרכז רפואי רבין

נספח להזמנה לביצוע עבודה  /הספקת סחורות
שהם חלק בלתי נפרד ממנה
 .1החומרים  /העבודה המפורטים בהזמנה שיש לספק  /לבצע תוך הזמן הנקוב בהזמנה ,שכן
המועדים הנקובים הם מעיקרי ההזמנה.
.1.1

החומרים  /העבודה שיש לספק  /לבצע יהיו מהמין המשובח ביותר וכן יהיו מותאמים
לדרישות ההזמנה.

.1.2

אם יתברר שטיב החומרים  /העבודה אינו בהתאם לדרישות ההזמנה ,הרשות בידי ש.ב.
כללית לבטל את ההזמנה לפי שיקול דעתה הבלעדי ,זאת בנוסף לכל צעד אחר על פי כל
דין לרבות פיצויים בעד כל נזק שיגרם לש.ב .כללית כתוצאה האמור לעיל.

 .2ש.ב .כללית שומרת על זכותה לבטל את ההזמנה בשלמותה או בחלקה בכל עת ,לפי הודעה בכתב
והספק  /הקבלן (להלן" :הקבלן") יהיה מנוע מלטעון איזו שהיא טענה בקשר לכך.במקרה כזה
תשלם ש.ב .כללית בעד אותו חלק מהטובין או מהעבודה שסופקו לשביעות רצונה עד ליום מתן
ההודעה כאמור ,ופרט לכך ש.ב .כללית לא תהיה חייבת בכל תשלום אחר ו/או נוסף.
 .3הקבלן יהיה אחראי ביחד ולחוד כלפי ש.ב .כללית על כל עבודה שהוא ימסור ,מתוך ההזמנה,
לקבלני משנה וכן על החומרים שהם יספקו.
 .4כל שינוי בתנאי ההזמנה (כולל מחירים ומועדים) טעון אישור ש.ב .כללית בכתב ,וכל עוד לא אושר
כנ"ל לא יהיה לו תוקף.
 .5הקבלן יהיה אחראי על טיב בצוע העבודה במשך שנה אחת מיום גמר העבודה וקבלתה ע"י מהנדס
ש.ב .כללית או בא כוחו ,וכן מתחייב לתקן כל פגם או קלקול כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מעבודה
לקויה או שימוש בחומרים פגומים על ידו ,מיד לכשיידרש לתקן.
 .5.1במקרה והקבלן לא יבצע את התיקונים הדרושים תוך  7ימים מיום דרישת מהנדס ש.ב.
כללית ,תהיה ש.ב .כללית רשאית לבצע תיקונים אלה בעצמה על חשבון הקבלן ,וחתימתו על
העתק ההזמנה מהווה הסכמה לתנאים ולדרישות אלה ,זאת מבלי לגרוע מחובת הקבלן לתקן
פגמים דחופים.
 .6הקבלן יהיה אחראי לכל התשלומים עבורו ועבור כל הפועל מטעמו המועסקים על ידו ,כגון :בטוח
לאומי ,מס הכנסה ,מס מקביל ותשלומים סוציאליים אחרים.
 .7הקבלן מתחייב לבטח את עצמו ואת כל הפועל מטעמו כנגד כל תאונה בעבודה.
מקרה אסון ,רשלנות וכו' ,וכן יבטח את מקום העבודה בבטוח צד ג' כנגד כל נזק העלול להיגרם
לצד ג' כתוצאה ממעשיו או מחדליו שלו או כל הפועל מטעמו במקום העבודה או בקשר לעבודה.
 .8הקבלן מתחייב לפעול בהתאם לכל דין ובהתאם להנחיות בטיחות וגהות לעובדי קבלן מס' 01-06
מ 02/01/2002 -ו 01-06A -מ – ( 06/09/2004שניתן לקבל במשרדי מחלקת אחזקה במוסד)
ולמפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בניה.
 .9המבצע מתחייב שלא לנתק  /לחבר מערכות וקוים ללא התראה מוקדמת  ,ללא נקיטת פעולות
הזהירות והבטיחות הנדרשות.
 .11כל פעילות חפירה ,ניתוק  /חיבור מערכות וקוים חייבת לקבל אישור בכתב מראש ממהנדס
אחזקה באתר ובהעדרם ,ממנהל המוסד ומהנדס בטיחות כמקובל.
 .11הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לתנאי המכרז ,ההזמנה ,התכניות המפרטים הטכניים
ותנאי החוזה הכלליים והמיוחדים של מינהל תשתיות ובינוי ש.ב .כללית.
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 .12תחילת ביצוע ההזמנה תשמש כאישור להסכמת הקבלן לקבלת ההזמנה לפי התנאים והדרישות
האמורות לעיל והתחייבותו לבצע את העבודה או לספק את החומרים והציוד לפי האמור בהזמנה.

חתימה וחותמת הספק/קבלן ________________ תאריך______________

נספח בטיחות
.1

מטרות
1.1
1.2

.2

מסמכים ישימים
2.1
2.2

.3

הוראה זו באה להגדיר את אחריותו של קבלני חוץ בנושא בטיחות ,בעת עבודתו
בתוך שטח המוסד בטיחות.
שיפור רמת הבטיחות במוסד.

פקודת הבטיחות בעובדה – (נוסח חדש) תש"ל.1970 ,
חוק ארגון הפיקוח על העבודה – .1954

מושגים והגדרות
3.1
3.2

3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

בית חולים/מחוז/מכון/הנהלה ראשית/מערך לוגיסטי (להלן מוסד) – מקום שחלה
עליו ביצוע חוק/תקנה/הוראת בטיחות זו.
מחזיק במקום העבודה– כל אחד מאלה:
 3.2.1תופש או בעלת המפעל כמפורט בסעיפים הבאים לפקודת הבטיחות
בעבודה (נוסח חדש) ,התש"ל – ( 1970להלן :הפקודה).
 3.2.2המנהל בפועל את המוסד (להלן "מנהל המוסד").
 3.2.3מי שבהשגחתו או בפיקוחו פועל המוסד.
 3.2.4המנהל בפועל של תאגיד ,אם המפעל מצוי בבעלות תאגיד.
הממונה על הבטיחות – אדם שרוב עיסוקו בבטיחות ושיש לו הכשרה מתאימה לכך
מטעם המוסד לבטיחות וגיהות או מטעם גוף אחר שאישר לכך מפקח העבודה
הראשי.
מפגע בטיחות – כל ליקוי במוסד ,העלול לגרום תאונה או דליקה.
סקר סיכונים – מיפוי ,גילוי ורישום של סיכוני בטיחות ,גהות ובריאות הנובעים
משימוש בציוד ,חומר ,תהליך ייצור או כל גורם אחר במקום עבודה ,הערכתם
והצעת פתרונות לסילוקם או להפחתתם.
נאמן בטיחות – מי שנאמן לענייני בטיחות או גהות
קבלן ראשי  -כל אדם במוסד המבצע עבודה באמצעות צוות עובדים (החל מעובד
אחד ומעלה)  /קבלני משנה ,עליהם הוא ממונה בתוקף תפקידו.
קבלן משנה /צוות עובדים  -הגוף עליו מופקד הקבלן יחידה.
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3.9

הוראות בטיחות -פרסום "הוראות בטיחות" ,המתייחסות לאבטחת תנאי
בטיחות וגהות במשך השעות בהן נמצא העובד בשטח החברה או בתפקיד מחוץ
לשטח החברה וכן כל הוראה בעל -פה הניתנת לעובד על ידי מנהל יחידה שלו.
נספח חוזה  -הצהרת בטיחות

לאחר שעיינת בקובץ הוראות זה ובשאר הוראות בטיחות וגהות מחייבות ,מטעם שירותי בריאות
כללית ,הכלולות במסמך זה ,עליך לאשר הבנת תוכן הדברים על גבי טופס "הצהרת בטיחות"
המצורף ,שיופקד בידי מהנדס ביה"ח/מחוז ו/או מנהל פרויקט ו/או מנהל אחזקה ו/או ממונה
הבטיחות של המוסד.
התחייבות הקבלן :
מתחייב לפעול בהתאם לכל דין (דוגמא  :פקודת הבטיחות בעבודה ,נוסח חדש ,תש"ל
 1970ותקנותיו ,חוק התכנון הבנייה ותקנותיו ,חוק החשמל ותקנותיו ,פקודת משלוח
יד ותאונות וחוק שירותי הכבאות) ובהתאם להנחיות בטיחות וגהות של שירותי
בריאות כללית ובהתאם למפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בניה.
הקבלן המבצע בנייה או בניה הנדסית (שעליהן חלה פקודת הבטיחות בעבודה)
מתחייב לדווח למפקח האזורי לא יאוחר משבעה ימים לאחר התחלתן הודעה בכתב
על העבודה ,פרט לעבודה שיש יסוד סביר להניח שיימשכו פחות מ 6 -שבועות.
הקבלן מתחייב למנות מנהל עבודה ראשי אחד ומוסמך לאתר בנייה שישמש כתובת
עיקרית לכל נושא הבטיחות ,למסור (בכתב) את פרטיו המלאים לשירות הפיקוח על
העבודה ולרשום אותם גם בפנקס הכללי שינוהל באתר ולקבל את אישורו.
הקבלן יתחייב לגדר את האתר הבנייה ולייצור גבולות ברורים לאתר הבנייה על מנת
להפרידו משאר שטחי ביה"ח/מרפאה/מכון.
הקבלן מתחייב להציג באתר הבנייה שלט הכולל את פרטיהם ומענם של מבצעי
הבנייה ושל מנהל העבודה ,וכן את מהות העבודה המתבצעת.
הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לתנאי המכרז ,ההזמנה ,התכניות,
המפרטים הטכניים ותנאי החוזה הכלליים והמיוחדים של אגף הבינוי במרכז קופת-
חולים.
הקבלן יהיה אחראי כלפי שירותי בריאות כללית ,על נושא הבטיחות עבור כל עבודה
שהוא ימסור מתוך ההזמנה לקבלני משנה.

עמוד  35מתוך 90

מרכז רפואי רבין

הוראות בטיחות כלליות
.1

הקבלן אחראי לכך שהוא עצמו ,עובדיו ,סוכניו ,קבלני המשנה שלו וכל אדם אחר הבא בשמו או
מטעמו ,ינהגו בהתאם לאמצעי זהירות והבטיחות המחויבים לפי הנסיבות בביצוע עבודות כאלה
ובהתאם להוראות כל חוק ,תקנה ,חוק עזר והוראות שיינתנו מדי פעם בפעם.

.2

לצורך דיווח על
חשוב :בכל ביה"ח/מחוז/מוסד קיים טלפון חירום שמספרו
כל שריפה ,חבלה או מקרה חירום אחר ,יש לדווח מיד לטלפון הנ"ל ,תוך מסירת מלוא המידע
על המקרה!

.3

על הקבלן להודיע בכתב מיד למנהל הפרויקט/האחזקה על כל פגם אשר גילה או על כל תקלה
העלולה להוות סיכון בטיחותי לחולים/לעובדים/מבקרים בביה"ח/במרפאה/במוסד או לעובדים
של הקבלן או כל צד שלישי.

.4

על הקבלן לדאוג למסירת הודעה מידית למנהל פרויקט/אחזקה על כל תאונה (כולל נזק לרכוש)
שאירעה לו ,לקבלן משנה שלו או כל מי שבא בשמו או מטעמו בקשר עם הסכם זה.

.5

על הקבלן לספק לעובדיו ציוד עבודה תקין ובדוק וציוד מגן מתאים לעבודה אשר הוא אמור
לבצע.
על הקבלן לבטח את עובדיו ולוודא שכל אחד מהם מסוגל לבצע את העבודות המוטלות עליו
בצורה טובה מבלי לגרום נזקים ומבלי להוות סיכונים.

.6

מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בהסכם מתחייב בזה הקבלן לא להשתמש בציוד כל שהוא,
המחויב בחוק לבדיקה תקופתית ,בקשר לביצוע העבודות ,אלא אם כן ציוד כזה נבדק תחילה
ואושר לשימוש על ידי בודק מוסמך.

.7

באחריות הקבלן לקבל מחשמלאי מוסמך (לא של ביה"ח/מחוז/מוסד) אישור תקינות על כל ציוד
חשמלי שבשימושו ,כולל הכבלים המאריכים .בידוד הכבלים חייב להיות שלם ותקין כולל
התחברויות לשקע ותקע .חיבורי תקע-שקע לא יונחו בשבילים ומעברי רכב.
.8

חשוב ביותר  :יש לתאם מראש בכתב כל הפסקה של אספקת גז ,נוזל או חשמל לצורך ניתוק או
התחברות או כל צורך אחר ,עם מחלקת האחזקה/מנהל מרפאה .מודגש בזה שאין בשום אופן
לנתק או להתחבר למערכות אספקה חיות ללא תאום ואישור מראש בכתב של מנהל
האחזקה/מנהל מרפאה או נציגיו .כל פעילות של הפסקה או ניתוק או כל פעילות בקרבת
אספקות חיוניות העלולה לגרום להפרעות באספקות ,תבוצע בנוכחות עובד אחזקה שהוסמך
לכך ע"י מנהל האחזקה .חובה לציין ע"י שלט מתאים ובולט על מקומות שניתקו או נאטמו
זמנית ,זאת כדי למנוע חיבור או פתיחה של קוים ,פעולה העלולה לגרום נזק או סיכון.
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.9

על הקבלן לתאם מראש עם מנהל פרויקט/אחזקה כל עבודה על גגות או בחדרי מיזוג .זאת
למניעת מקרים של חדירת עשן ,אבק ,אדים וריחות דרך פתחי היניקה של מערכות המיזוג לתוך
המבנים .במקרה שיעורר צורך לצאת לגג ,על הקבלן לוודא נעילת השער לגג מיידית לאחר
המעבר דרכו.

.10

כל עבודה הכרוכה בקידוח ,חציבה ,הריסה של קירות ,תקרות ,רצפות ושבילים ותקיעת יתדות
באדמה תתואם מראש ובכתב עם מנהל פרויקט/אחזקה .לפני תחילת עבודות הריסת קירות
בתוך מבנים מאוכלסים יש לפרק תקרות אקוסטיות ברדיוס של  15מטר מהקירות המיועדים
להריסה.

.11

יש לתאם מראש עם מחלקת הנדסה/אחזקה כל עבודת גידור ועבודה אחרת שכוללת תקיעת
יתדות באדמה.

.12

באמצעות מנהל פרויקט/אחזקה של ביה"ח/מחוז/מוסד יש לבקש אישור לביצוע כל חפירה
בשטח ( .ראה נספח א 1 -כדוגמה לטופס שיש למלא).

.13

אינך רשאי להשתמש ,להפעיל וכו' בכל כלי ,ציוד ורכב ,מבלי קבלת אישור מראש לכך
מהאחראי הישיר לאותו פריט ,ולאחר שנקטת בכל אמצעי הנדרש להפעלה בטוחה.
חל איסור להשתמש בציוד כיבוי אש למטרות לא ייעודיות (כגון  :השקיית ערמות פסולת על-
ידי צינור כיבוי וכד') .קבלן שישתמש בציוד כיבוי אש ,יחויב מיידית במחיר ציוד חדש +
התקנתו.

.14

נהיגה ברכב מותרת רק לנושא רשיון נהיגה בר תוקף המתאים לסוג הרכב המופעל .אין להיכנס
לשטחים ציבוריים  -כגון דשא ,שבילים ,גינות ,חצרות בלי לקבל אישור מראש על כך ממחלקת
האחזקה /קצין הביטחון /ממונה הבטיחות.

.15

חובה עליך לגדר לבטח ובצורה ברורה ונכונה ולסמן בשלטי אזהרה כך שיראו גם בשעות
החשכה ,כל שטח או משטח העבודה בו קיים סיכון פגיעה ו/או נפילה ,עקב ביצוע העבודה.
הגידור יכלול סגירה הרמטית (ללא פתחים ברוחב מעל  12ס"מ) מפני כניסת אנשים לאתר.
דלתות ושערים יהיו סגורים בכל זמן למעט ברגע מעבר עובדים בשער או דלת .הסגירה מבחוץ
ע"י מנעול ומבפנים ע"י בריח .אין לפרק את הגידור לפני גמר כל העבודות כולל של קבלני משנה
ופינוי כל הפסולת ,הפיגומים והסולמות.
חל איסור להשאיר כלי עבודה או לאחסנם מחוץ לאזור המגודר אסורים.
חובה על הקבלן למנוע כניסת אנשים זרים לאזור העבודה.

.16

חובה עליך לגדר לבטח ולחסום גישה לכל מקום שממנו אדם עלול ליפול יותר ממטר .מיד בתום
העבודה חובה להחזיר למקומו כל מגן ,משטח ,מעקה וכו' שהוסר לצורך העבודה.
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חובה עליך לדאוג באופן שוטף לניקיון וסדר וכן להשאיר את האזור בו ביצעת עבודה כשהוא נקי
ומסודר .במידה ותישאר פסולת או אי סדר במקום והקבלן לא יפנה ויסדר תוך  3ימים
מקבלת ההתראה ,תפונה הפסולת ויסודר המקום ע"י ביה"ח/מחוז/מוסד והוצאות
הפינוי והניקוי יחולו על הקבלן.
מודגש בזה כי חל איסור מוחלט על:
הדלקת אש ,עישון ו/או שימוש בלהבה גלויה בכל אזור בו חומרים דליקים ו/או נפיצים בין אם
מסומן בשלט אזהרה או לא ,או באזור המוגן ע"י גלאי עשן ללא אישור בכתב ממנהל פרויקט/
אחזקה.
חסימת דרכי מילוט ומעברים ,דרכי גישה לרכב חירום וגישה להידרנטים (ברזי כיבוי אש).
ביצוע כל עבודה בגובה ,ללא משטח עבודה תקין ובטוח ו/או בהעדר משטח כנ"ל ללא חגורת
בטיחות תקינה קשורה למתקן ,ובכל מקרה העבודה תתבצע עפ"י חוקי ותקנות משרד העבודה.
ביצוע כל עבודה בתוך חלל סגור ,ללא רתמת בטיחות תקינה קשורה בצד אחד לעובד המבצע
והקצה השני של הרתמה בידי עובד אחר הנמצא מחוץ לחלל הסגור ,ובכל מקרה העבודה תתבצע
עפ"י חוקי ותקנות משרד העבודה.
השלכת חפצים ,חלקי פיגום ,פסולת בניה וכד' העלולים לגרום לפגיעות ותאונות.
בצוע כל עבודה במקום ו/או בצורה העלולים לגרום לפגיעה בעובד עצמו או בכל אדם אחר.
נהיגה ו/או נסיעה ו/או הסעה בכל כלי רכב ממונע בניגוד לתקנות התעבורה או בצורה מסוכנת.
השלכת פסולת ו/או גרוטאות מחוץ למקום שנועד לכך.
לסעיפים 18א' ו18 -ב'  -על הקבלן לנקוט בכל הצעדים הדרושים למניעת דליקות ,כולל הצבת
אמצעי כיבוי במקום עבודתו על חשבונו ואחריותו.

הנחיות בטיחות ייחודיות
.1

כללי :
בנוסף לאמור ב"נספח חוזה  -הצהרת בטיחות" ,כל עבודה הקשורה במישרין או בעקיפין
לנושאים שבפרק זה ,תתואם מראש ותבוצע אך רק לאחר קבלת אישור בכתב ממהנדס
בית החולים/מחוז ו/או מנהל אחזקה בבית החולים/מחוז.

.2

גזים רפואיים:
אם העבודה מתבצעת בסמיכות לצנרת נחושת של גזים רפואיים
(צבועה בכחול ,ירוק ,לבן ,חום או סגול) יש להגן על הצנרת מפני נזקי
חום ע"י יריעות בד חסין אש ומפני נזק מכני ע"י מגן קשיח.
כל הפסקה של אספקת גז רפואי מחייבת את הקבלן לקבל אישור
מראש בכתב ממנהל פרויקט/אחזקה/מנהל מרפאה .לפני כל חיבור
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מחדש יש לבדוק אם ננקטו כל האמצעים כדי שהפעלה מחדש לא
תגרום לנזקים או פגיעות.
חל איסור מוחלט לבצע שינוי כלשהו מעבר לתוכניות המאושרות
במערכות הגזים רפואיים.
.3

.4

.5

כללי זהירות בחמצן:
.1

אסור לחשוף בצורה כל שהיא חמצן למקורות אש ,חום וניצוצות.

.2

אסור להביא ,בדרך כל שהיא ,למגע בין החמצן או כל פריט המשמש לחמצן ,לבין שמנים,
משחות סיכה ,חומרים דליקים וכימיקלים.

.3

אסור לטפל במערכות חמצן או גליליהם באם הידיים ,הבגדים ,הכפפות או כלי העבודה
נושאים שאריות שמן ,שומן ,משחות סיכה וכדומה.

.4

אסור בהחלט להביא למצב בו צינור מוביל חמצן או גליל יהיו חלק ממעגל חשמלי.

.5

אין לשמן או לנקות בחומר דליק אביזרי חמצן.

.6

אסור ומסוכן לפתוח פתיחה מהירה את ברזי החמצן.

.7

בכל מקרה של פריצת חמצן במקום סגור  -יש לאוורר את המקום
ולכבות מקורות אש וחום.

חשמל
א.

כל עבודות החשמל יבוצעו בהתאמה מלאה לחוק החשמל  1954והתקנות הישימות
שפורסמו עד מועד ביצוע העבודה.

ב.

קבלני החשמל ידאגו לשילוט מושלם וברור של כל מפסיק שהותקן .לפני תחילת העבודה
על קווי חשמל יש לנעול לבטח את מפסק המעגל המזין את הקו ולתלות שלט" :אסור
לחבר ,עובדים בקו".

חפירות:
כל חפירה או חציבה תבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל פרויקט/אחזקה ,זאת
כדי למנוע פגיעה בכבלי חשמל או צינורות תת קרקעיים .אין לבצע עבודות חפירה ללא
מפרט ותכניות עבודה מאושרות ע"י המתכנן ,מנהל האחזקה וממונה הבטיחות המקומי.
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.6

הקמת פיגום ו/או משטח דריכה
הקמת פיגום ו/או משטח דריכה תעשה ע"פ תקנות הבטיחות בעבודה ( עבודות
בניה ) התשמ"ח  1988ותיקונים משנת  1991ו.1992-

.7

עבודות צביעה:
א .לא יאוחסן צבע או מדללים מכל סוג שהוא ליד מכלים או בלוני חמצן או ניטרו
אוקסיד (בלונים ירוקים עם כתף לבנה או כחולה) עד למרחק של  5מטר.
ב.
ג.

.8

משטחים שנצבעו ,ישולטו ב" -זהירות ,צבע טרי" עד התייבשות מושלמת של הצבע.
בזמן הצביעה יש למנוע טפטוף הצבע על קירות שכנים ,שמשות ,מכוניות וכו'.

מעליות :
כל עבודה כגון  :חציבה ,קידוח ,ניסור ,ריתוך וכו' במעליות ,בפירי המעליות (בפנים או
בחוץ) או בקרבתן ,תבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל פרויקט/אחזקה.

.9

נוהל ביצוע עבודות עם אש גלויה בשטח בית החולים/מחוז/מכון
א.

ב.
ג.
ד.

הנוהל מתייחס לכל עבודה הכרוכה בפליטת גצים ,גז לוהט ,אש וכד'.
לדוגמא  -ריתוך ,הלחמה ,חיתוך באוטוגן או בקשת חשמלית.
כמו כן לתהליכים ועבודות שבמהלכן נפלט עשן או אדים ,לדוגמא  -שריפת פסולת,
עצים ,חימום זפת או חומר אחר הפולט אדים.
הנוהל ישים בשטח המבנים של המרכז הרפואי ובסמיכות אליהם ,כולל שטחים לא
מקורים אך מוקפים בשטח בנוי (פטיו).
הנוהל מחייב את כל מנהל פרויקט/אחזקה ,ראשי הצוותים של מחלקת האחזקה
ואת כל הקבלנים (כולל קבלני משנה) המופעלים על-ידם.
מחובתו של העובד האחראי ,המעסיק קבלן או רתך האמור לבצע עבודה כל שהיא
הכרוכה בפליטת גצים חמים או גז חם ,ליידע עם הזמנת העבודה את בא  -כוח
הקבלן או את מבצע העבודה מטעמו על הוראות הבטיחות שלהלן:

ד 1 -תיאום :כל עבודה הנ"ל תתואם מראש בין מנהל העבודה או ראש הצוות.
חובת התיאום חלה על כל עבודה כנ"ל ללא קשר עם הגורם שהזמינה .לפני
תחילת העבודה על הקבלן לסייר באתר יחד עם מנהל פרויקט/אחזקה או
מנהל מרפאה או ב"כ ,ולקבל אישור בטיחות ולשמוע הסבר על האתר,
העבודה ,בעיות וסיכונים מיוחדים .על הקבלן לברר את מיקום הטלפון
הקרוב (להודעות בחרום לחייג למס' ____________) מיקום עמדת כיבוי
קרובה (אין לנסות כיבוי דלקים או שריפות חשמל במים).
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לפני כל עבודה עם אש גלויה או עבודה הכרוכה בפליטת עשן או אדים יש
למלא טופס התחייבות להפסיק את מערכת גילוי העשן.
לאחר מילוי הטופס יש למוסרו במשרד הקבלה של מרפאה .הטפסים
נמצאים במחלקת האחזקה של המוסד  /ממונה על הבטיחות במחוז,
מחלקת האחזקה ומשרד קבלה בכל מרפאה.
בכל מקרה מודגש שיש להפסיק את פעולת הגלאים באזור העבודה לפני
תחילתה ולהחזיר אותה לפעולה בסיום העבודה או בסוף כל יום או מה
שקודם.
ד 2 -הגנה :אם העבודה נעשית בסמוך לחומרים דליקים כגון עלים יבשים,
ניירות ,וילונות ,מזרונים ,שמיכות ,קרטונים ,שלא ניתן להרחיק  -יש
לכסותם לפני התחלת העבודה בשמיכות אזבסט .אין לבצע עבודות עם אש
גלויה בקרבת נוזלים בעירים או מכלי גז בישול.
במקרה שהעבודה עם אש גלויה נעשית ליד או מעל תעלות הצמודות למבנים
(חצר אנגלית) יש לכסות את הרשתות של התעלות בשמיכות אזבסט כדי
למנוע נפילת גיצים על בידוד הצנרת או חדירתם דרך חלונות המרתפים
לארכיונים או מעבדות.
ד 3 -השגחה :בכל זמן העבודה עם אש גלויה ישגיחו העובדים שלא נוצרו
מקורות אש וששום דבר לא החל לבעור .חובה להחזיק במקום ביצוע
העבודה מטפים מסוג מתאים ושמיכות אזבסט בכמות מספקת לחסימת
האש( .ציוד הכיבוי של הקבלן ועל אחריותו)
בתום העבודה יש לוודא שלא נשארו גצים או נקודות לוהטות העלולות
לגרום להתלקחות עצמית.
ד 4 -כאשר עבודות היווצרות גצים חמים מתבצעות מעל מקום העלול לשמש
מעבר אנשים ,חובה לדאוג לגידור מקום נפילת הגצים או למנוע מעבר
אנשים במקום זה בכל דרך אפשרית .כמובן שיש לנקות את מקום נפילת
הגצים מכל חומר דליק.
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הצהרת בטיחות

מצהיר בזה ,כי
אני החתום מטה ,העובד כקבלן ראשי באתר הבניה/מוסד
הובאו לידיעתי הוראות ונוהלי הבטיחות הנהוגים במרכז הרפואי ,וכי ברורים לי הסיכונים האפשריים
בשטח בית החולים/מרפאה/מכון.
סיירתי באתר ושמעתי הסברים של מנהל פרויקט/אחזקה או בא כוחו על העבודה ,בעיות וסיכונים
מיוחדים ,והבנתי את ההסברים .הריני מתחייב להשתמש בעובדים מתאימים ,ציוד מתאים ותקין.
הריני מתחייב לקיים את כללי הבטיחות הרשומים בחוק או מקובלים ,לרבות אלה שבמסמך זה.
ולראיה באתי על החתום:

שם:
מס' ת .זהות:

מקצוע:
כתובת:
תאריך:
חתימה:
הנ"ל קיבל בנוכחותי עותק הנחיות בטיחות
והסבר על חובותיו וסיכונים אפשריים.

שם הקבלן:

תאריך:

עותק יימסר לממונה על הבטיחות

חתימה:
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תאריך ________ :

לכבוד
מנהל אחזקה במוסד
טופס בקשה לנטרול אזור גילוי אש

פרטי מגיש הבקשה:
שם:

תפקיד:

משפחה:

מבקש לנטרל מערכת גילוי אש במקום:
לצורך ביצוע עבודה:
משעה:

עד שעה:

תאריך:

לתשומת לב מגיש הבקשה:
.1
.2

פעולת ניתוק והחזרת אזור גילוי אש מתבצע ע"י אנשי משרד קבלה על סמך טופס זה.
ניתוק מערכת גילוי אש באזור מסוים משאיר את אותו האזור חשוף ללא יכולת להרגיש או
לגלות עשן או שריפה.

.3

בגמר העבודה הקפד אישית להודיע למוקד הביטחון על סיום העבודה והחזרת אזור
המבוטל לפעולה.

.4

מגיש הבקשה אחראי ישירות להפעלת אזור המופסק בגמר העבודה.

מאשר ומתחייב לפעול בהתאם
שם מגיש הבקשה____________ :

חתימת מגיש הבקשה:

מאשר ביצוע הפסקת מערכת גילוי אש באזור מס':
משעה:

עד שעה:

תאריך:

שם המבצע ___________ :

חתימת המבצע:

מאשר חידוש פעולת מערכת גילוי אש באזור מס':

משעה:

עד שעה:

תאריך:

שם המבצע ___________ :

חתימת המבצע:

עמוד  43מתוך 90

מרכז רפואי רבין

שירותי בריאות כללית

מרכז רפואי רבין

מסמך  - 5תנאי חוזה מיוחדים

נספח לחוזה שנעשה ונחתם ביום _______
בין כללית ובין _____________

מכרז פומבי עם מו"מ מס' 16/20-08 :ב' פ'

תיאור הפרויקט :עבודות אספקה ,התקנה ומתן אחריות
ושירות למפל מים במרכז הרפואי רבין בפתח תקוה של
שירותי בריאות כללית

מרץ 2016
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מפרט טכני וכתב כמויות

 ---מצורף בנפרד ---
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מסמך ג1-

תנאים כלליים

 ---מצורף בנפרד ---
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מסמך ג2-

המפרט המיוחד

כללי
כל העבודות יבוצעו עפ"י המפרט הבין משרדי האוגדן הכחול,המפרט הטכני המיוחד,התוכניות
והנחיות המתכנן באתר.
מופעי מים בכיכר כוללים מפל מים קשתי וסילוני מים קצפיים בבריכת המזרקה.
נפילת המים תתבצע מ  17תעלות מים במפלסים שונים .נפילת המים תהיה לבריכת מפלי מים אשר
תהווה כמאגר מים לטובת המפל.
חדר משאבות ייעודי יוקם במפלס תחתון בו ימוקמו כל מערכות המשאבות ,הבקרה לתפעול שוטף
ואחזקה של מי המזרקות וכימיקלים למערכות הטיפול במים.
הקבלן יכין על חשבונו תוכנית העמדת הציוד בחדר כולל מידות ותוכניתחדירות בטון עבור
הצנרת.לאחר קבלת אישור המתכנן יבצע את התוכנית.
משאבת מפל מים :
דגם  /יצרן 2( EBARA:יחידות)
סדרה2900RPM 3-3L80-160/15 ,15Kw :
102 m3/h :Q
32 m:H
משאבת סילוני מים :
דגם  /יצרןEBARA:
סדרה2900RPM 3-3L65-160/ 9.2 ,9.2Kw :
78 m3/h :Q
28 m:H
משאבת טיפול במים :
דגם  /יצרן 2( EBARA:יחידות)
סדרה, 3-3L65-125/ 5.5 ,5.5Kw :
45 m3/h :Q
23 m:H
משאבת ניקוז חירום:
דגם  /יצרןGRUNDFOS:
סדרהAP 50 B . 50. 15 , 2.2KW :
20m3/h :Q
1 1 m: H

הקבלן יפעל לפי כל המלצות ההתקנה המכאנית של יצרן המשאבה .המשאבה תותקן במצב האופקי.
המשאבה תותקן על משטח מבטון קשיח מוגבה .תהיה אחריותו של קבלן המזרקה לבדוק ממדים
(עובי ,אורך ורוחב) ומיקום מדויק .קבלן המזרקה יאשר ממדים אלה לקבלן האזרחי.
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באחריותו של קבלן המזרקה להצביע על העומס המרבי לכל משטח מוגבה.
המשאבה תכלול את כל אביזרי הצנרת הדרושים,צנרת יניקה וסניקה בחדר ,כבלים חשמליים ללוח
החשמל ,אל חוזר עמיד כימיקלים ,מגופים ,אביזרי חיבור ,הסתעפויות ,זוויות ומגופים -כלול במחיר
המשאבה להפעלה מושלמת.
המשאבות תותקנה עם מישקי התפשטות (חיבורים גמישים) על מנת לספוג התכווצויות בעבודת
הצנרת .סל סינון –סינון שיער –מנירוסטה  316כולל פסיבציה בנפח של  30/60ליטר יותקן בקו
היניקה של המשאבה.
החיבור החשמלי והגנה על המשאבות יתבצעו בהתאם לחוק החשמל .יש לדאוג להארקה התקינה של
כל המשאבות .הקבלן יפעל לפי כל המלצות של יצרן המשאבה.כל החיבורים החשמליים של המשאבה
ייעשו ע"י חשמלאי מוסמך.
משאבת סחרור ליחידת סינון
 2משאבות סחרור לשם סינון.תכלול סינון שיער סל סינון –סינון שיער –מנירוסטה  316בנפח של 30
ליטר יותקן בקו היניקה של המשאבה או סל סינון שיער אינטגרלי
אביזרי הצנרת בחדר משאבות
שסתומים חד-כיוונים (אל-חוזר)
בקווי סניקת סילונים יש להשתמש בשסתומים חד-כיוונים שקטים ,המציעים התכווצות קפיצית
חיובית וקרום מכוון לאטימות מים .יש להשתמש בחיבור תבריגי עד וכולל " 2וחיבור מאוגן לקטרים
גדולים יותר .שסתומים חד-כיוונים יוצרו ע"י "ארי" או ש.ע מאושר עמידים לכימיקלים.מחיר האל-
חוזר כלול במחיר המשאבה.
בקווי סניקת ניקוז יש להשתמש בשסתומים כדוריים אל-חזור .מערכת הסגירה צריכה להיות עם כדור
מורם ע"י הנוזל ומונחה לבית צידי שלגמרי מחוץ לתחום.
חיבורים גמישים מגומי
יסופקו לשני צדדי משאבות מופעי המים מעטפות סופגות זעזועים המשלבות גוף כבוש אלסטומרי עם
תלתלים מתכתיים .כל קצה יושחל ל 2" -ומחבר מאוגנים לכל הממדים הנ"ל .מעטפות סופגות זעזועים
יוצרו ע"י  Socla Danfossדגם  ZKBאו ש.ע .מאושר.
מדי לחץ
למד י הלחץ תהיה חוגת אלומיניום לבנה עם סימון שחור וכחול ,גופים עשויי פלדה אל-חלד ,פנים עשוי
פליז או פלדה אל-חלד ,ומלויי נוזל גליצרין .מדי לחץ יותקנו בכל מערכות השאיבה ובמקומות מצוינות
בשרטוטי העיצוב .מדי הלחץ יורו על לחת מטרי מ 0-עד  6ברים .קוטר מדי הלחץ יהיה לפחות  60מ"מ.
מדי הלחץ יוצרו ע"י  Socla Danfossדגם  212Gאו ש.ע .מאושר.
מסנני שיער למשאבות
מסנני שיער למשאבות יהיו מנירוסטה  316 Lבנפח של  60/30ליטר כולל אגני נירוסטה .המסנן יחובר
בצינור היניקה של כל המשאבות.
עבודות צנרת
צנרת חדר המשאבות תהיה פי.וי.סי .דרג .10כל הצנרת תוצמד ותשען על
הקירות באמצעות חבקי תמיכה מנירוסטה .316הצנרת תחובר לצנרת פוליאתילן החודרת לחדר
המשאבות מהמזרקה.
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צנרת ניקוז וסניקה מחוץ לחדר המשאבות תהיה מפוליאתילן דרג 10
ותכלול ריפוד חול בעובי של  10ס"מ בשטחי קרקע וקיבוע הצנרת לעבודת השלד.
עלות הצנרת תכלול אספקה ,כל אביזרי החיבור הדרושים,חפירה וכיסוי ,עיגון לטפסנות,עצר מים
בדיקה והפעלה.
קבלן המזרקה יפעל לפי ההמלצות הבאות:









כל חדירת צנרת בריכה/מיכל דרך קירות בטון או רצפות תעשנה עם צנרת פלדה אל-חלד סוג
סדרת /316Lפי.וי.סי
קירות חדירה מפלדה אל-חלד יאוגנו )-(flashed/flangedעצר מים -או יותאמו לאוגן מוט
אטימה למניעת דליפה.
צינורות ואביזרים מתחברים בין המאגר לחדר המשאבות ייעשו מנירוסטה.
קו השאיבה יהיה פס ישר אל תוך עין המשאבה ללא לולאות ,נקודות גבוהות או מחסומים
לכל שינוי כיוון בקווי השאיבה והסניקה יש להשתמש בברך בעל קוטר ארוך  45מעלות.
לכל קווי השאיבה והסניקה ייקבע התוואי הישיר ביותר האפשרי תוך שימוש מספר
האביזרים המזערי.
יש לערוך בדיקת לחץ מים במערכת הצנרת לפני מילוי חוזר על מנת להגן על שלמות המערכת
המכאנית .יש לבדוק את כל עבודת הצנרת במלאה כנדרש בסעיף נפרד.
כל הצנרת בחדר המשאבות תותקן תלויה חופשית מהתקרה בסומכי צנרת מנירוסטה  316על
פי התקנים והמפרט הבין משרדי כל עבודות הצנרת והציוד בחדר המשאבות יזוהו כולל כיוון
הזרימה עם מדבקות כיוון צבעוניות.

התקנת צנרת
הקבלן יקבע את מיקומו המדויק של כל צינור בשטח ביחס לצנרת וציוד סמוכים ומתחברים.
הקבלן יספק מחברי אוגנים במערכות צנרת הדורשות זאת .
הקבלן יספק אוגנים או אחדות על פי המלצת היצרן ,עבור כל מערכת צנרת בשני צידי קטעי צנרת
בעלות מעטפת או יצוקות במקום דרך קירות ,תקרות ורצפות פנימיים.כל האוגנים יהיו מדרג PN16
או גבוה יותר.
קו השאיבה יהיה פס ישר אל תוך עין המשאבה של קוטרי לפחות  8צינורות ללא לולאות ,נקודות
גבוהות או מחסומים .לכל
קווי השאיבה והסניקה ייקבע התוואי הישיר ביותר האפשרי תוך שימוש מספר האביזרים המזערי.
צינורות לכי וון המשאבה יותקנו בשיפוע ,בכל המקרים ללא לולאות ,נקודות גבוהות או מחסומים.יש
להתקין מחסומי כרס בכל קו ניקוז המחובר למערכת ביוב תברואתי ,איפה ומתי שנדרש על פי תקן
ישראלי ,גם אם לא מופיעים בשרטוטי ההתקנה.
תומכי צינורות
אספקת סומכים ,תומכים ,עוגנים ,מכשירי הכוונה ,סופגי זעזועים ,מחברים גמישים ,ממנעים,
וצומדים שיעמדו בעומסים ,במומנטים ובהטרחות שיתפתחו במערכת הצנרת וימנעו את העברת
עומסים ומומנטים אלה אל הציוד אליו הצנרת מחוברת.
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אספקת סומכים ותומכים נוספים בנקודות ריכוז עומס כגון שסתומים ,אוגנים אביזרים מיוחדים
ובנקודות שינויי כיוון .התומכים יהיו מנירוסטה . 316הקבלן יציג דוגמא לאישור ולאחר קבלת אישור
המתכנן יזמין ויתקין את התמיכות.
יש לבדוק לחץ במשך לפחות  8שעות בלחץ  150אחוז הלחץ הנדרש 4-אטמוספרות עלות הבדיקה
כלולה בסעיפי הצנרת .הקבלן יספק תעודה המאשרת אישור הבדיקה.
סעפות
כל הסעפות תעוצבנה בצורה שתאפשר להן לשלב המספר הנדרש של אביזרי כניסה ,קוטר הצינורות,
וקוטר כולל כפי שרשום במסמכי העיצוב .על הקבלן לספק לעיון ליועץ אלמנט המים שרטוטי יצרן
הכוללים תכניות וקטעים מהסעפת וכל הממדים החיוניים .הקבלן גם יספק תומכי סעפת מתאימים
המעוצבים לתמוך בהם ,להחזיק במקום את הסעפות ולמזער זעזועים בזמן הפעלת המתקן.כל תומכי
הצנרת יכללו משטחי גומי להתקנה בין התומך לצינור.
אביזרים
כל האביזרים , ,בדי העוגן ,החיבורים לסעפות ,הנחירים ,ושסתומי הכניסה ייעשו פלדה אל-חלד או
נחושת כדי למנוע שיתוך ולהבטיח אורך חיים.
בנקודות מפגש בין עיגון ואטימות מים הפרטים יוגשו ליצרן חומרי האטימות או לנציגם לצורך אישור
תואמות עם חומרי האטימה.
מגופים מפוקדים
מגוף פרפר הכולל מפעיל חשמלי לפי אפיון בכתב הכמויות.
המגוף יהיה בעל מבנה מתפרק אשר ניתן לטפל בו בקו ללא הוצאתו.פיקוד השסתום יאפשר למגוף
פתיחה מלאה ללא תלות בספיקה ולחץ הקו באמצעות פיקוד חשמלי ו/או הפעלה ידנית מקומית.חתך
זרימה מלא בתושבת המגוף ,בהתאם לקוטר הנומינלי.
מד רוח
מד זה יסייע במניעת ריסוס יתר-התזה אל מחוץ לבריכת המים .במקרי של ערכי רוח גבוהים הוא
ישלוט בכל הנחירים בלפחות שלוש ( )3רמות .מד-הרוח ימוקם ברחבת המזרקה על תורן (גובה 3-5
מטר) .המיקום המדויק יאושר במהלך הבנייה .מד הרוח יגביל את הסילונים במקרה של עוצמת רוח
מכוילת – ע"י חיבורו למערכת הבקרה:
רמה :1

רוח בינונית סילונים יהיו במצב גבוה עד גבוה-בינוני-על פי הנחיות המתכנן

רמה :2
המתכנן

רוח חזקה

סילונים יהיו במצב גבוה-בינוני עד –נמוך-על פי הנחיות

רמה :3
המתכנן.

רוח חזקה מאוד

הפסקת פעולת מערכות מופע המזרקה -על פי הנחיות

יצרן/דגם קבילOASE WFA 3K :
חיישני מפלס מים
החוטים לחיישני מפלס המים יונחו בתוך תעלה נפרדת מהמאגר/בריכה ומלוח הבקרה.הקבלן יספק
מערך חיישני אלקטרודות  IP 68על מנת לשלוט במפלסי מים סטטיים ודינאמיים במאגר/בריכה עם
אלקטרודת ניתוק בטיחותי להפסקת האספקה למשאבות במקרי מפלס מים בלתי מספיק.כשחסר
מים במאגר/בריכה אלקטרודה תכבה את המשאבות ומערכת הסינון באופן אוטומטי.
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לוח הבקרה יקבל אות אזעקה .החיישנים יותקנו בתוך תעלת  PVCשקופה בתוך חדר המשאבות או
בבריכה בתא ייעודי מוגן בנירוסטה מחוררת.לאחר מילוי המאגר מערכת חיישנים תשלוט במפלס
המים במאגר/בבריכה עם מילויי אוטומטי.





ייסגר שסתום מילוי אוטומטי
ייפתח שסתום מילוי אוטומטי
מפלס כיבוי בעת חירום :תכובה מערכת המשאבות
מפלס נמוך מאוד או לניקוז המאגר :תכובה מערכת ניקוז המשאבות.

יצרן/דגם קבילOASE WSS 2000-3/5 :
מערכת טיפול במים וסינון
כוללת את צנרת היניקה לחדר המשאבות עד למשאבה,משאבה הכוללת מסנן שיער מובנה
במשאבה/מסנן שיער נפרד עשוי מנירוסטה ,316מגופים,מערכת לדיגום וטיפול במים תוצרת"בלו איי"
או ש.ע .כולל כל הכימיקלים הדרושים בנפח של המיכלים עבור הכלור והחומצה.הכימיקלים ישולטו
בשלט מנירוסטה ייעודי תקני לכל מיכל-כלול במחיר המיכלים .מערכת הדיגום והבקרה ,מד עכירות,
מד ספיקה ,מפסק זרימת כימיקלים אוטומטית,משאבות המינון החשמליות תוצרת "בלו איי",חבור
המערכת ללוח החשמל ולבקר כנדרש.המערכת תכלול מודם סלולארי להעברת התראות נבחרות
למפעיל/אחראי וכולל רישום רציף של ערכי איכות המים במחשב.
המערכת תכלול בין היתר גם את המסנן וברזי השטיפה,צנרת שטיפה וחיבורה לביוב כנדרש.המערכת
של משאבת סינון,טיפול במים תסחרר את המים מן המאגר/בריכה דרך כל התהליך ובחזרה אל
המאגר/בריכה באמצעות צינור ייעודי לסניקת מים מטופלים .קצה צינור סניקת מים מטופלים יהיה
בכיוון הנגדי ובצידו הרחוק של צינור היניקה למערכת הסינון/אינלטים בקיר/רצפת הבריכה.הקבלן
יכייל את מערכת הטיפול במים,יפעילה וידריך את נציגי המזמין ככל שיידרש.
אפיון לוחות חשמל למשאבות
כללי
תכנון הלוח ייעשה על ידי מתכנן לוחות חשמל מוסמך על חשבון הקבלן.
כל עלויות תכנון החיווט החשמלי ,אספקה וביצוע החיווט החשמלי למשאבות ,לבקרים ולגופי
התאורה כלולים במחירי כתב הכמויות.
הפעלת המשאבות מתבצעת בפקודה מבקר הנמצא בלוח החשמל .הבקר סוגר מגע בממסר שמחובר
אליו.סוג הממסר ייקבע בהתאם לסוג הבקר.דרך הממסר יעבור מתח נמוך  24Vבלבד.
הפעלה
באמצעות בורר הפעלה לשלושה מצבים:הפעלה ע"י הבקר ,סגור הפעלה ידנית.
חיוויים (אינדיקציות)
.1משאבה בפעולה
O.L.2
.3חוסר פאזה
.4חוסר זרימה תחת טיימר נפרד
.5מפלס מים נמוך
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הערות
לוח החשמל למשאבות ייבנה עפ"י תכנון ,הנחיות ,ליווי ואישור מהנדס חשמל מורשה.
כל אינדיקציה בנפרד מותקנת נורה אדומה בלוח החשמל ובמקביל מותקן ממסר מגע יבש לחיבור
למערכת הבקרה .כל החיבורים כולל החיוויים,חיבור מתח חברת החשמל ,חיבור מתח למשאבה
וחיבור ביטול פקודת הפעלה מהבקר ירוכזו לפס חיבורים בתחתית מערכת בקרת התאורה .ממיר(י)
התדר למשאבות יותקנו בלוח החשמל.
שבשבת לקריאת עוצמת הרוח תחובר ללוח החשמל כמו גם כל חיווט המשאבות,חיווט תאורת סילוני
המים  ,חיווט בקרת איכות המים,חיווט גובה מפלס מי המאגר/בריכה וברז המילוי.
בקר המזרקה תוצרת יוניטרוניקס או ש.ע.יותקן בתוך ארון החשמל ויפקד על כל פעילויות מופעי
המים.
ללוח תצורף תוכנית חשמל עדכנית.
מערכת טיפול במים תחובר כנדרש ללוח החשמל .במקרה של חריגה מכיול מערכת בקרת המים
שנעשה מראש תופסק פעולת משאבות מופע המים .לוח החשמל יכלול את כל אמצעי התקשורת
האלחוטית למרכז ניהול מזרקות עירוני/מנהל אחזקה.
תכנון לוח החשמל ייעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו באמצעות מתכנן /יצרן לוחות חשמל מוסמך
.התוכניות של לוח החשמל תועברנה ליועץ החשמל של הפרויקט /מנהל מחלקת חשמל ובקרה
העירוני/יועץ חשמל לפרויקט -לאחר קבלת אישורו בכתב יספק הקבלן את לוח החשמל לאתר.
הקבלן יגיש אישור של בודק לוחות חשמל מוסמך ללוח החשמל וכל עבודות החשמל כתנאי להפעלת
המערכת ואישור העבודה.
עבודות נירוסטה
כל סבכות הניקוז,תומכי הצינורות,סלי סינון שיער יהיו מנירוסטה  316ותכלולנה גם את כל פרופילי
החיזוק והבסיס לכיסוי שפתי הבטון או מיקום התקנת הסבכות עליהם יונחו.פרופילי הבסיס יחוברו
לבטון באמצעות ברגים ננעלים כולל דיסקיות.פרופילי החיזוק והבסיס יהיו מנירוסטה .316
תיק מתקן
הקבלן יספק על חשבונו עם תום העבודות תיק מתקן שיכלול:
מפות עדות ""as made
רשימת כל אביזרי המזרקה עם שמות היצרנים,דפי ביצוע,אפיון המנועים
תקופת אחריות ושרטוט של חדר המשאבות כפי שבוצע,מערכות הבקרה עם הוראות הפעלה.
התיק יועבר למתכנן המזרקה ולאחר אישורו-תנאי לאישור עבודות הקבלן -יועבר למזמין.
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אחזקה והפעלת מזרקה-שקמה-יבנה
מבוא למדריך תפעול ותחזוקה (תו"ת).
מדריך זה מציג גישה ראשונה לנושאים הבאים:
-

אופן הפעולה של המזרקות
משימות תחזוקה שיש לבצע

הקבלן המבצע של המזרקות ישלים מסמך זה בעת מסירת המזרקות:
 מסמכים מקיפים וגיליונות נתונים של כל המערכת דו"ח מלא ומאויר תוכנית כל מידע הדרוש כדי לתחזק כראוי את המערכתהמסמך זמני והקבלן המבצע של המזרקות יעדכן אותו עם סיום ההתקנה עליו להגיש דו"ח מלא
ומאויר המפרט כל רכיב באופן המאפשר הבנה קלה וחזותית של המערכת .התמונות מוצגות על
מנת לשפר את ההבנה ויש לעדכן אותן בעת מסירת המערכת למזמין.
כללי
.1
מסמך זה נועד להדריך את בעלי המזרקות והמשתמשים בה בנהלי התפעול והתחזוקה.
הוא מציג סקירה של דרישות התחזוקה הטיפוסיות ,הנהלים הדרושים כדי להגן על אלמנט המים ועל
החומרים הקשורים אליו ,ולהבטיח את תקינותם.
ניתן להשתמש במסמך זה כמדריך ,אולם הקבלן המבצע את המזרקות יצטרך בהכרח לשנותו
ולהשלימו באמצעות הוספת תיעוד מלא (תרשימים ,גיליונות נתונים תוכניות עדות וכו') .המהדורה
המעודכנת תימסר למזמין בעת ההודעה על סיום העבודה.
העובדי ם המועסקים לשם תפעול ,תחזוקה ,בדיקה והתקנה של המזרקות חייבים להיות בעלי הכשרה
מתאימה לעבודה זו .על הבעלים להגדיר בצורה מדויקת את תחומי האחריות ,המיומנות והפיקוח של
העובדים שיועסקו בפרויקט.
אמצעי בטיחות יהיו חלק מהכשרת העובדים ,עם דגש מיוחד על טיפול בכימיקלים.
אחריות
.2
תינתן אחריות של שנה לפחות מיום אישור השלמת הפרויקט לכל הרכיבים האלקטרוניים והמכאניים.

עמוד  53מתוך 90

מרכז רפואי רבין
תיאור אלמנטי המים וביצועיו
.3
פרויקט אלמנט המים המתואר כאן הוא חלק מפרויקט פיתוח:
מזרקה הכוללת מפלי מים משוקת עליונה לבריכה תחתונה ותשעה סילוני מים מקציפים.
 הפיקוד על המשאבות מתבצע באמצעות מערכת בקרה באופן המאפשר יצירה של דפוסי מים
משתנים ללא הרף בתוספת של תאורה בלילה
 מנועי המשאבות הם מנועים בעלי תדר משתנה ( )VFDהמאפשרים להתיז את הסילונים לגבהים
משתנים ולשלוט בעוצמת המפלים.
 מערכת התאורה כוללת גופי תאורה המאירים את הסילונים ואת המפלים במזרקה.
עקרונות תפעול
.4
המזרקה מקבלת שירותים מחדר ציוד ייעודי.










.5

המערכת מבוססת על מערכת מחזור מים
יש למלא את המזרקות במי שתייה.
מערכת המילוי האוטומטית תשלים באמצעות מגוף את כמות המים האובדת כתוצאה מהתאדות.
במילוי הראשוני יש למלא את המאגר במים רכים .גם השלמת מפלס המים בהמשך תבוצע עם
מים רכים.
אזור לוחות החשמל מכיל לוח חשמלי ראשי עם בקרות ברות-תכנות
המערכת מאפשרת שליטה במים ותאורה.
למזרקות יש מנגנון בקרת רוח :מדיד יסגור את המזרקות אם הרוח תחרוג מעבר לגבול מסוים
אלמנט המים כולל מערכת אוטומטית לטיפול במים :תברואת מים באמצעות כלור ,ומערכת
לוויסות איזון המים.
מערכות הטיפול במים כוללות אמצעי סינון ומשאבה ייעודית .הסינון יכלול שטיפה חוזרת ,הדחה
וניקוז מערכת הסינון.
רכיבי המערכת :מטרה ונהלי תחזוקה

תחזוקה מונעת מגדילה את היעילות הכללית של מערכת המזרקות.
שמירה על חדר טכני נקי משפרת גם את האווירה הכללית
העובדים יפגינו גאווה רבה יותר כאשר מקום העבודה שלהם מסודר ומאורגן
גישתם תהיה חיובית יותר ויהיה בכך כדי לשפר את איכות עבודתם .סביבה מסודרת אף מקדמת את
הבטיחות.
נהלי תחזוקה הכרחיים וחשובים על מנת להבטיח תפקוד נאות של המערכת ולהבטיח את בטיחותם
של עובדי התחזקה.

סילוני מים OASE 55-10 E :או ש.ע .מאושר מראש
יחידת פיזור מי מפל:יצרן 6442-72 PEM :או ש.ע .מאושר
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משאבות
כל משאבת מחזור מצוידת במדי-לחץ ,חיבורי ניקוז ושסתומי בידוד ,הן בצד היניקה הן בצד הסניקה
של המשאבה.
קו מפזרי המים :משאבות
משאבה המחוברת לקו ,מצוידת במנוע משולב בעל מהירויות משתנות.
השליטה במשאבה מתבצעת באמצעות מתג (הדלקה/כיבוי/אוטומטי) בלוח הבקרה
במצב אוטומטי המערכת השולטת על המשאבות כוללות:
 טיימר לבקר יומיומית של הפעלת המזרקות והפסקת הפעלתה; חיישן רוח; בקרת אנימציה חיישן מפלס מים במאגרנתונים תפעוליים:
יצרן המשאבהEbara/Grundfos :
לתיאור מלא עיין בתיק מתקן שיוכן ע"י הקבלן.

קו סינון :משאבות
משאבות מחזור עבור סינון.
משאבה צנטריפוגלית דרגה אחת בהינע ישיר.
השליטה במשאבה מתבצעת באמצעות מתג (הדלקה/כיבוי/אוטומטי)
בלוח הבקרה:
במצב אוטומטי המערכת השולטת על המשאבות כוללת:
 פקודת כיבוי מחיישן מפלס שיטפון פקודת כיבוי מחיישן מפלס המים במאגר מידע מהמחשב לגבי מחזורי סינון או שטיפהנתונים תפעוליים:
יצרן המשאבהEbara/Grundfos :
לתיאור מלא עיין במדריך היצרן.
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משאבות טבולות
משאבות אלו ממוקמות בבור הניקוז של החדר
הטכני.
משאבות אלו משמשות כדי לנקז מים שנשפכו על
רצפת החדר הטכני ,ויש להפעילן במקרה של דליפה.
השליטה במשאבה מתבצעת באמצעות מתג
(הדלקה/כיבוי/אוטומטי) בלוח הבקרה :במצב
אוטומטי המערכת השולטת על המשאבות כוללת:
 -מצוף מפסק בבור

נתונים תפעוליים:
יצרן המשאבהGrundfos :
דגםAP50B.50.15 ; 2.2kW :
הספק  20 :Qמק"ש
עומד11 :מטר
תחזוקה :משאבות
תחזוקה יעילה של משאבות מאפשרת לשמר את תפקודן התקין של המשאבות ,ולאתר בעיות מבעוד
מועד על מנת לבצע תיקונים ולמנוע תקלות.
תחזוקה שוטפת תחשוף פגמים ביעילות ובהספק.
 תחזוקה מונעת
 יעילות :בצע בדיקות יעילות תקופתיות. ניתוח ויברציות :בדוק את הויברציות :התדר של הויברציות יכולה לחשוף סימנים לתקלתמיסב אפשרית .או לחוסר איזון במתח החשמלי ובמערך המכאני.
 דליפה :בדוק דליפות וכוון את המערכת בהתאם להוראות יצרן המשאבה. אטמים מכאניים :ודא שאין דליפות .אם הדליפה חורגת ממפרטי היצרן ,החלף את האטם. מייסבים :שמן את המייסבים בהתאם להוראות היצרן .יש להשתמש בחומרי הסיכההמומלצים על ידי היצרן .לעולם אין לערבב חומרי סיכה בעלי תכונות שונות .היזהר משימון
מופרז.
 יש לבדוק באופן תקופתי את הטמפרטורה של המייסבים. סיבוב  :בדוק את כיוון הסיבוב של המשאבה (וודא את הכיוון באמצעות הדלקה וכיבוי מיידישל המנוע) .כיוון הסיבוב חייב להתאים לחץ המוטבע בגוף המשאבה או בבסיסה .אם
המשאבה מסתובבת בכיוון הלא נכון ,החלף בין כל שתי פאזות של כבל החשמל בתיבת
ההדקים של המנוע.
יש להכין רשימת בקורת תחזוקתית בסיסית ,שתכלול לפחות את הפריטים הבאים:
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איתור תקלות :משאבות
לכל בעיה שאינה רשומה כאן ,בדוק את הוראות מדריך היצרן לתפעול ותחזוקה נאותים של המשאבה.
סיבה אפשרית
אופי הבעיה
המשאבה אינה מעבירה אפשר שהמנוע אינו פועל
במהירות המדורגת
מספיק מים
אפשר שיש סתימה בסינון
שיער או בקו היניקה

מאיץ המשאבה סתום
שסתומי יניקה ו/או סניקה
סגורים
כיוון רוטציה שגוי
קאויטציה
המשאבה

של מפלס מים נמוך במאגר

פעולה מומלצת
בדוק את המתח המגיע למנוע
החשמלי
בדוק את הצד "המלוכלך" של
פסולת המאגר ונקה אותו במידת
הצורך .בדוק את סינון השיער ונקה
אותו במידת הצורך.
ודא שהמאיץ תקין ונקי
כבה את המשאבה ופתח את
השסתומים
בדוק את הרוטציה על פי החץ והפוך
את קוטביות המנוע
כבה את המשאבה .בדוק את מפלס
המים ואת שסתום המילוי המהיר
להשלמה אוטומטית של מפלס
המים .מלא שוב את המאגר כדי
להגביר את לחץ היניקה
בדוק את חור בקרת הדליפה ( weep
 )holeבדוק את הרוטציה.
בדוק את סינון השיער ונקה אותו
במידת הצורך.
ודא שכל האביזרים מותקנים בצורה
הדוקה בקו היניקה וודא שאין
דליפות.

המשאבה אינה יוצרת אפשר שיש דליפה באטם מכני.
לחץ מספיק גבוה
הפעלת המשאבה אינו אפשר שיש סתימה בקו היניקה
או סתימה בקו היניקה.
תקין
פגם מכני – גל המשאבה עקום,
חלקים מסתובבים נתקעים,
המשאבה ויחידת המנוע אינם
פועלים כראוי.
בדוק את הרוטציה על פי החץ והפוך
המשאבה צורכת חשמל כיוון רוטציה שגוי
את קוטביות המנוע.
רב מדי
בדוק את מתח המנוע  -האט את
המהירות גבוהה מדי
הדרייבר.
ודא שכל האביזרים מותקנים בצורה
פגמים מכאניים
הדוקה בקו היניקה ודא שאין
דליפות.
מפלס מאגר נמוך .כבה את
רעש הידראולי (קויטציה)
המשאבה רועשת מדי
המשאבה ובדוק את שסתום המילוי
המהיר ואלקטרודות החישה .מלא
מחדש את המאגר כדי להגביר את
לחץ היניקה.
גל המשאבה עקום ,החלקים
פגמים מכאניים
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אופי הבעיה

פעולה מומלצת
המסתובבים רופפים או שבורים,
המייסבים שחוקים ,המשאבה
ויחידת המנוע אינם משוורים כראוי
בדוק את הרוטציה על פי החץ והפוך
את קוטביות המנוע

סיבה אפשרית

כיוון הרוטציה שגוי

איתור תקלות :משאבה טבולה (ניקוז)
לכל בעיה שאינה רשומה כאן ,בדוק את הוראות מדריך היצרן לתפעול ותחזוקה נאותים של המשאבה.
אופי הבעיה
המנוע אינו פועל

סיבה אפשרית
כשל באספקת החשמל

כיבה

פעולה מומלצת
בדוק את הכבל כדי לוודא שאין בו
פגמים .מצא את הנתיך או את תיבת
הנתיכים ובדוק שאין נתיכים
שרופים או מעגלים שנותקו בעקבות
קפיצת מתג הבטיחות
את בדוק את מצוף המפסק .המצוף חייב
לנוע בחופשיות
את בדוק ונקה את הפסולת

מצוף המפסק
המשאבה
חוסמים
חלקיקים
הממסר התרמי קופץ
המשאבה באופן חלקי
אחרי זמן פעולה קצר
המשאבה ננעלה מכאנית
המשאבה פועלת אך חלקיקים חסמו חלקית את
אינה מפיקה מספיק סינון השיער
מים
צינור הסניקה חסום חלקית

בדוק את המתח והזרם
הסר את כל הפסולת מהבור ונקה
את סינון שיער.
בדוק את השסתום .בדוק את לוח
השחיקה ובדוק את שחיקת המאיץ.
המשאבה פועלת אך חלקיקים חסמו חלקית את הסר את כל הפסולת מהבור ונקה
את סינון שיער.
סינון שיער
אינה מפיקה מים כלל
בדוק את השסתום .בדוק את לוח
צינור הסניקה חסום חלקית
השחיקה ובדוק את שחיקת המאיץ.
בעת הפעלת המשאבה צריך מפלס
מפלס הנוזל נמוך מדי
הנוזל להיות מעל לגובה סינון שיער.

מערכת הסינון
סוג/רכיב
מערכת הסינון היא חלק חשוב מהתקנת המזרקות.
טיפול ותחזוקה נאותים יבטיחו פעולה טובה ואיכות מים טובה.
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בכל מקרה ,עובדים התחזוקה יפעלו על פי הוראות היצרן.
המערכת כוללת מסנן חול תעשייתיים אוטומטיים להסרתם של חלקיקים המרחפים במים.
המסנן מצויד בשסתומים עבור שטיפה פנימית (.)backwash
-

הלכלוך נאסף במסנן עת זורמים המים דרך שסתום הבקרה בראש המסנן ומכוונים כלפי מטה
על גבי המשטח העליון של מצע החול של המסנן.
הלכלוך מתאסף במצע החול והמים הנקיים זורמים דרך הצנרת התחתונה בתחתית המסנן.
הלחץ יעלה ככל שלכלוך יתאסף במסנן.
כאשר המסנן נסתם לחלוטין בלכלוך ,יש לבצע שטיפה.

נתונים תפעוליים:
קוטר 1050 :מ"מ
מהירות סינון 30 :מ'/שעה
זרימה 27 :מ"ק /שעה
יצרן המסנןAstralpool Model :
לתיאור מלא עיין במדריך היצרן.
קצב חידוש מי המאגר

בסביבות  3נפחים לשעה

 )1מחזור השטיפה הפנימית:
השטיפה הפנימית של המסנן ,או שטיפת החול ,מתבצעת באמצעות הפיכת כיוון זרימת המים דרך
המסנן לעבר הפסולת .ניתן להפעיל שטיפה זו באמצעות שינוי מצב השסתום מרובה הפתחים למצב
שטיפה פנימית ( ,)BACKWASHוניתן לעקוב אחר תוצאות השטיפה מבעד לחלון ההסתכלות של
המסנן .בתחילה לא יהיו המים שנוקו צלולים ,אך בהדרגה ישתנה מצבם עד שכעבור  2-3דקות הם
יה יו צלולים לחלוטין .החול יהיה עתה נקי מלכלוך ובנקודה זו ניתן להפסיק את השטיפה הפנימית.
בתוך מצעי המסנן קיימים אלפי ערוצים למעבר המים ,והחומר החלקיקי נלכד בערוצים אלה .ככל
שהזמן עובר נחסמים ערוצים אלה וצריך לנקות את מצע החול כדי להחזיר את המסנן למצבו התקין
המיטבי באמצעות שחרור החלקיקים הכלואים אל פתח הניקוז .מהירות המים במחזור השטיפה
הפנימית אמורה להיות זהה למהירות המים במצב סינון .אסור שמהירות זו תעלה על  20 GMPלשטח
פנים של  9סמ"ר ,על מנת למנוע סניקה של חול אל פתח הניקוז ונזק אפשרי למסנן.
יש להריץ את מחזור השטיפה הפנימית למשך  3עד  5דקות.
 )2מחזור השטיפה:
מחזור השטיפה נועד ליישר את מצע החול ולפלוט חלקיקים זרים כלשהם מתוך פתח הניקוז התחתון.
המחזור מופעל באמצעות העברת מצבו של השסתום מרובה הפתחים למצב "שטיפה" (.)RINSE
הזרימה דרך המסנן היא בכיוון זהה לזה של מחזור הסינון הרגיל ,והמים משמשים כדי לפלוט את
הפסולת באמצעות השסתומים וצנרת הניקוז.
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 )3מחזור ביוב:
מחזור זה נועד למנוע מהמים לחדור אל המסנן ומסיט אותם ישירות אל הביוב/ניקוז.
 )4מחזור מחזור-חוזר:
כאשר השסתום נמצא במצב זה ,לא מתבצע כל סינון .ניתן להשתמש במצב זה כדי לשמר את פעולת
המערכת כאשר מסירים את המסנן לשם תחזוקה או בדיקה.
 )5מחזור סגור:
כאשר השסתום נמצא במצב זה ,לא מתבצע סינון .השסתום חוסם את מעבר המים במערכת.
תחזוקה ואיתור תקלות
 תחזוקה מונעת
 בדיקה חזותית :בדוק חזותית את רכיבי המערכת בעת ביצוע תחזוקה רגילה ,על מנת לוודאפעולה תקינה .יש להחליף כל פריט חלוד ,עקום או פגום חזותית.
 ניקוי חיצוני :נקה מאבק ולכלוך את פני השטח החיצוניים של המשאבה ומערכת הסינון,שטוף אותם בדטרגנט עדין ומים ולאחר מכן שטוף בצינור .אל תשתמש בממיסים.
 סל סינון שיער :בדוק ונקה באופן סדיר את הסל של המשאבה (פעמיים בשבוע) חשוב :סגור את שסתומי הבידוד בקו היניקה לפני שתסיר את הסל .נקה את המכסה ואתהסל ,נקה פסולת מהסל והחזר אותו למקומו .סגור בזהירות את סל הסינון ופתח מחדש את
שסתומי הבידוד.
 תחזוקה :שחרר תמיד את לחץ המיכל לפני שתנסה לתחזק את המסנן. החלף את החול
אם יש צורך לתחזק את המסנן הפנימי ,ניתן להוציא את החול ולשטוף את המסנן בצינור.
התקנת החול :פעל על פי הוראות היצרן.
אחרי הפעולה ,העבר את הפילטר למצב שטיפה פנימית (ראה בסעיף הבא) והרץ משך  5עד  6דקות.
פעולה זו תפלס את החול בתוך המסנן .העבר את השסתומים למצב סינון ,והמערכת מוכנה לפעולה.
 איתור תקלות – מסנן חול
עבור כל בעיה שאינה רשומה כאן ,בדוק את הוראות מדריך היצרן לתפעול ותחזוקה נאותים של
המשאבה.
פעולה מומלצת
סיבה אפשרית
אופי הבעיה
בדוק את מערכת הטיפול הכימית.
צלילות המים (המים איזון כימי לקוי
בדוק ואזן את המים במידת הצורך.
לא צלולים)
מצב שטיפה פנימית אינו פועל בדוק את השטיפה הפנימית במצב
ידני.
כשורה.
החלף את החול .נקה את הטרום-
חול סתום או מלוכלך
מחזורי סינון קצרים
מסנן של המשאבה.
לחץ גבוה וזרימה טרום מסנן סתום וחול בדוק את הטרום-מסנן .נקה את
הפסולת .הפעל שטיפה פנימית.
מלוכלך.
מועטת
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מערכת הטיפול במים
איזון המים
התקנת אלמנט המים כוללת מערכת אוטומטית שמבטיחה איזון טוב של המים.
על מנת להבטיח את התפקוד התקין של אלמנט המים חיוני לנקוט באמצעי מניעה ותיקון כדי למנוע
נזק לציוד ולמבני הבריכה והמאגר.
כללי הבריאות והבטיחות עבור אלמנטים דקורטיביים של מים אינם זהים לאלו של בריכות שחיה בגין
קצב המחזור הגבוה של המים הממוחזרים  -ולכן יש צורך להקדיש תשומת לב מיוחדת לשמירה
נאותה על איזון המים.
איזון המים:
כדי להבטיח איכות מים נאותה ,יש לעקוב באופן קבוע אחר הפרמטרים הבאים של איזון המים:
רמת ה pH-היא פונקציה לוגריתמית המאפשרת לבטא את החומציות או הבסיסיות היחסית במונחים
מתמטיים פשוטים .סולם ה pH-נע בין  0ל.14-
ה pH-בין  0ל 7-נקרא "חומצי" בעוד שה pH-בין  7ל 14-נקרא "בסיסי" (או אלקאליני) .שינוי בpH-
שנראה זעיר למראית עין יכול להשפיע באופן דרסטי על איזונם הכולל של המים .במקרה שלנו יש
לשמור על רמת  pHבין  7.2ל.7.6-

בסיסיות כוללת :הבסיסיות הכוללת היא מדד כמותי של הרכיבים האלקליניים הנמצאים במים.
חשוב לשמור על רמות בסיס כלליות נאותות על מנת להבטיח איזון כימי מיטבי בבריכה .על מנת להגן
על מערכות בריכה מההשפעות הפוגעניות של רמת בסיס נמוכה ,יש לשמור על רמה של  100עד 150
חלקיקים למיליון.
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טיפול במים  -עקרונות היסוד
הטיפול במים כולל את הרכיבים הבאים:
 מנתח נתוני מים :מכשיר מינון המודד את איכות המים מערכת חיטוי :משאבת מינון ,מיכל וקו סניקה -מערכת תיקון  :pHמשאבת מינון ,מיכל וקו סניקה

משאבת מינון מורכבת על מיכל

אחסון הכלה שני (עבור כימיקלים)

לוח מנתח נתוני מים

מנתח נתונים מים
מנתח נתוני המים משמש למדידה ובקרה של איכות המים במערכת.
הוא סורק ומדווח למערכת על נתוני המים הבאים ,pH :טמפרטורה ,רמת חומר חיטוי ,רמת כלור,
רמת  ,pHחמצון-חיזור.
מנתח נתוני המים פועל במקביל לקו הסינון.
מנתח נתוני המים שולח אותות דיגיטליים למשאבות מינון חומר חיטוי ותיקון רמת .pH
בית הכיסוי של מנתח המים כולל תא מדידת ריכוזי כלור ,תא מדידת  ,pHוצינורות המחברים בין
התאים השונים לבין המאגר ופתח הסניקה .משאבה אחת דוחפת נוזל דרך הצינורות והתאים אל פתח
הסניקה .אלקטרודות בכל אחד מהתאים מחוברות למעגלים החשמליים ,המחוברים לאספקת
החשמל .מיקרו-מעבד מקבל את הנתונים ומנתח אותם על מנת לעקוב אחר פעילות האלקטרודות.
המעבד שולח פלט המייצג את ערכיו הכימיים של המדגם ,כפי שאלו נקבעו על פי הניתוח של האותות
כאמור.
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מערכת החיטוי
המערכת משתמשת בגורם חמצון (מוצר המבוסס על כלור) על מנת להבטיח חיטוי נאות של המים
מאצות ובקטריות.
כאשר מוסיפים למים כלור ,נוצר חומר כימי פעיל (חומצה היפוכלורית  .)HOCl -חומצה זו היא גורם
חמצון רב עוצמה המסוגל להשמיד פסולת אורגנית .היא משמידה אורגניזמים מזיקים כמו בקטריות,
אצות ,פטריות ווירוסים ,ואף חלקיקי לכלוך קטנים מכדי שהסינון יוכל לטפל בהם.
יש צורך ברמה שיורית נמוכה של כלור על מנת לחמצן את החומר האורגני הנלכד באופן שגרתי
במערכת הסינון.
באמצעות מערכת הזנה אוטומטית (משאבת מינון) מזינה המערכת את מי המאגר באופן רציף.
מאחר וכלור הוא חומר רעיל ,יש לנקוט באמצעי בטיחות מזעריים (עיין בפרק הבא :תוכנית בטיחות
כלור).
מערכת ייצוב
אופציונלי
מערכת הפתתה
אופציונלי

מערכת תיקון pH
לשמירה על רמת  pHנאותה (ראה נקודה  - 5.4.1איזון מים) יש תפקיד מפתח בשמירה על איזונו
ויציבותו של מאגר המים .יש להוסיף כימיקלים כדי ל"אזן" את המים ולהשיב את ה pH-לרמה
הרצויה.
הניתוח והתיקון מתבצעים באופן אוטומטי.
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איתור תקלות :מערכת הטיפול במים.
עבור כל בעיה שאינה רשומה כאן ,בדוק את הוראות מדריך היצרן לתפעול ותחזוקה נאותים של
המשאבה.
אופי הבעיה
המשאבה אינה מספקת
מים או שתפוקתה
נמוכה מדי.

לא ניכרת תנועת מהלך

הנורית האדומה המורה
על מפלס נוזל נמוך
דלוקה
כשל דיאפרגמה תדיר

פעולה מומלצת
סיבה אפשרית
או נקה את השסתומים ונקז את
דולפים
השסתומים
המשאבה .בדוק גם את התנעת
חסומים
המשאבה.
השסתומים הותקנו בצורה הרכב מחדש את השסתומים.
ודא שכדורי השסתום השסתומים
שגויה
לתושבות
מעל
ממוקמים
השסתומים.
נקה ואטום את קו היניקה.
שסתום יניקה או קו יניקה
התקן את המשאבה במיקום נמוך
עילוי היניקה גבוה מדי
יותר.
התקן את משכך הפעימות בצד
היניקה.
התקן את מכשיר העזר להפעלת
המשאבה.
התקן שסתומי קפיץ.
הצמיגות גבוהה מדי.
הגדל את חתך הקו.
התקן ראש מינון מיוחד.
המשאבה מכוונת למהלך אפס כוון בצורה נכונה את מהלך
המשאבה.
קפיץ החזרת הדיאפרגמה החלף את הקפיץ.
שבור.
בדוק את קו אספקת החשמל ,החלף
הנתיך נשרף ,הנוריות כבו.
את הנתיך.
בדוק את התנגדות הסליל ובידודו;
הסולונואיד פגום.
החלף את הסולונואיד במידת
הצורך.
מיכל ההזנה ריק; בקרת מלא את המיכל או בדוק את קו
המפלס או פקק הדמה הוכנסו היניקה.
בצורה שגויה ,קרע בכבל.
אין לוח תמיכה .ראה תחזוקה החלף את הדיאפרגמה בלוח
תמיכה .בעת החלפת הדיאפרגמה,
בדוק אם הנוזל השאוב גרם חלודה
ללוח ההטיה או למוט הדיאפרגמה.
הדיאפרגמה לא הוברגה לתוך הברג פנימה דיאפרגמה חדשה עד
מוט הדיאפרגמה עד לנקודת לנקודת העצירה .יש להדק את לוח
התמיכה בין הדיאפרגמה לבין מוט
העצירה שלה.
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הדיאפרגמה.
הלחץ החוזר גבוה מדי (כפי בדוק את המערכת .נקה את נחיר
שנמדד בחיבור הסניקה של ההזרקה הסתום.
המשאבה).
מספקת הלחץ בצד היניקה גבוה מדי .התקן בקר לחץ חוזר או בקר יניקה.
המשאבה
כמות גדולה מדי של (יניקת סיפון)
נוזל
החזר את המעצור למקומו.
מעצור המהלך זז ממקומו.
הפחת את התדירות.
תדירות המהלך גבוהה מדי.

תחזוקה :מערכת הטיפול במים
-

בדוק חזותית את רמות הנוזל ,השלם את החסר בהתאם לצורך (עיין בפרק הבא :תוכנית
בטיחות כלור).
בדוק חזותית את תקינות ציוד המערכת והחיבורים.
נקה באופן סדיר את שסתומי משאבת המינון.

בכל מקרה ,עובדי התחזוקה יפעלו על פי הוראות היצרן.

קו אספקת מים שתייה – מרכך מים
קו אספקת מים שתייה
קו מילוי מי השתייה מחובר למערכת המים העירונית.
קו מילוי מי השתייה ממלא את התפקידים הבאים:
 מילוי המאגר השלמת המפלס בעת הצורך (בעקבות הפסדי מים שנגרמו מהתאיידות ונתזים)קו מילוי מי השתייה כולל את הרכיבים הבאים:
 שסתום סגירה מד מים :צריכת המים תבוקר ותדווח בספרי הרישום. מונע זרימה חוזרת :על מנת למנוע את זיהום מערכת המים העירונית. וסת לחץ :כוון את הלחץ במידה ולחץ המים ברשת העירונית גבוה מדי (לחץ גבוה מדי עלוללגרום נזק לרכיבי המערכת)
 כיור וצינור עם ברז :למטרות תחזוקה וניקוי. מרכך מים אוטומטי ומינון מלח :בקרת קשיות המים. מערכת אוטומטית להשלמת מפלס המים :השלם את כמות המים החסרה במאגר בעתהצורך.
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קו מילוי המים המתוקים

מרכך המים (במעקף)

מונע זרימה חוזרת

מד מים

מיכל מלח

קו אספקת מי שתייה
מערכת אוטומטית להשלמת מפלס המים – תפעול ותחזוקה
אלקטרודות חישה שולטות במפלס המים במאגר:
 אלקטרודות חישה :מפלס נמוך אלקטרודת חישה :מפלס מקסימוםשסתום הסולונואיד למילוי המים מותקן במעקף על קו מי השתייה (אחרי מרכך המים) והוא תמיד
במצב ( NCמצב רגיל סגור כאשר הסולונואיד אינו מופעל).
-

אות מפלס יגרום לפתיחה אוטומטית של שסתום הסולנואיד למילוי המים
מפלס מקסימאלי יגרום לסגירת שסתום הסולונואיד למילוי המים
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שסתום סולנואיד NC

מעקף סגירת שסתום
(מצב אוטומטי)

שסתום סגירה –
מצב ידני

מעקף מי שתייה
 תחזוקה מונעת
 בדוק את המערכת החשמלית באמצעות הפעלת הסולנואיד .נקישה מתכתית מציינתשהסולנואיד פועל .העדר נקישה מעיד על נתק באספקת החשמל;
 בדוק את המתח במוליכי הסליל ,המתח צריך להיות לפחות  85%מזה שמצוין בלוחית השם. תחזוקה בסיסית
 יש צורך בניקוי תקופתי בהתאם לחומר במערכת ולתנאי השירות .עיין במדריך .באופן כללי,פעולה איטית של השסתום ,דליפה מופרזת או רעש ,מעידים כולם שיש צורך בניקוי .דאג
לנקות את סינון שיער או מסנן השסתום בעת ניקוי שסתום הסולונואיד.
 נתק את אספקת החשמל ושחרר את הלחץ בשסתום לפני שאתה מבצע תיקונים .אין צורךלהסיר את השסתום מקו הצנרת בעת ביצוע תיקונים.

מרכך מים – פעולה ותחזוקה
כאשר המים מלאים במינרלים מומסים הם נחשבים למים קשים.
קשיות סידן מעידה על תכולת סידן במים ,המבוטאת בדרך כלל במונחים של מיליגרם לליטר או
חלקים למיליון .קשיות סידן גבוהה מדי תפגע ביעילות הרכיבים ואף יכולה לגרום לקלקולם בהמשך.
קשיות סידן נמוכה מדי תגרום למים קורוסיביים מאוד ,העלולים לתקוף את משטחי הבריכה ולגרום
לשקעים בפני השטח של רכיבים .לכן ,חיוני לשמור על רמת קשיות סידן בטווח שבין  - 7ל. 15-
מרכך המים מסיר את המינרלים הגורמים לקשיות המים.
מרכך המים מסלק את קשיות המים באמצעות תהליך יקר המכונה חילופי-יונים המחליף מינרלים
כמו סידן ומגנזיום בנתרן או אשלגן.
 המאגר יתמלא במי שתייה רכים
 גם השלמת מפלס המאגר תבוצע במים רכים
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לוח בקרה

מיכל שרף

מיכל מלח

סוג המרכך ופעולתו
-

מורכב על מעקף (לשם פירוק במידת הצורך)
מסנן מחסנית מגן במעלה הזרם
מתכנת אלקטרוני העוקב באופן שוטף אחר צריכת המים
מיכל מלח

דגם/יצרןPERMO Water Treatment 7150 A4X CONTROL :
 תחזוקה מונעת
 ודא ששסתום המעקב נמצא במצב הנכון (אמור להיות סגור) בדוק את מפלס המלח בדוק את לחץ המים (לחץ נמוך או גבוה עלול להזיק ליחידה) בדוק את המראה הכללי -בדוק את הטיימר של המרכך :ניתן לחדש את מרכך המים במועדים נוחים.
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 תחזוקה בסיסית
 חדש את המרכך :בצע מעקב המשך ובדוק את קשיות המים. -החלף שרף בעת הצורך.

 פעולת החלפת שרף
 סגור את המעקף נתק את הצנרת שחרר את הברגת ראש הבקרה הנח את מיכל המרכך על צדו ,או על גבי פח זבל הכנס צינור גינה הנח למים לשטוף החוצה את השרף הישן זרוק את השרף הישן שמור על החצץ הישן העמד את המיכל זקוף הדבק סרט על הפתח בצינורית המוצר מלא מחדש את החצץ עד שיכסה לגמרי את המסך שפוך פנימה שרף חדש עד למילוי המיכל עד ל3/4- הסר את הסרט על צינורית המוצר חבר מחדש את ראש הבקרה חבר מחדש את הצנרת פתח את המים העבר את המערכת למצב של חידוש ידני בדוק את קשיות מי המוצרבכל מקרה ,יפעלו עובדי התחזוקה על פי הוראות היצרן.
מערכת התאורה
תאורת מתח נמוך (תאורת ) LED
למילויי ע"י הקבלן
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בקרת רוח
במקרה של רוחות חזקות ניתן למנוע נתזי-יתר באמצעות מד רוח.
מד הרוח ממוקם בתוך הכיכר על גבי תורן (בגובה  3-5מטר)
מד הרוח מודד את עוצמת הרוח ובמקרה של רוח ,הוא מגביל את הסילונים באופן הבא:
 רמה  :1רוח בינונית – גובה הסילון = בינוני רמה  :2רוח חזקה – גובה הסילון = נמוך -רמה  :3רוח חזקה מאוד – הפסקת פעולת המזרקות
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משדר לולאת הזרם

יחידת תצוגה

מד רוח על תורן תחת כיפת השמים

מד רוח
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 תחזוקה מונעת ובסיסית
 בדיקה :הבדיקה מתבצעת באמצעות סיבוב רשת הכוסות והקשבה לצליל המיסבים. מיסב נקי מסתובב בצורה חלקה ללא רעש ,אך מיסב מלוכלך עוצר בתנועה תזזיתית ומשמיעקולות נקישה.
 אם המיסב מלוכלך :נקה ושמן אותו. -יש לבדוק את המיסב של המשדר אחת לשנה.

סל שיער (נחיר משאבה ומסנן)
כדי להגן עליהן מפני הצטברות לכלוך ,מצוידות המשאבות בטרום-מסננים עם סל נתיק.
סל נתיק עם סגר מסוג
תפס
/

אל המשאבה

 תחזוקה מונעת ובסיסית
 לפני ניתוק הסל ,סגור את השסתום שלפניו ואחריו. מדי לחץ המותקנים בקו לפני ואחרי סינון שיער יראו על ירידת לחץ בגין סתימה ,וניתןלהשתמש בהם על מנת לקבוע מתי יש צורך בניקוי.
 כדי להבטיח יעילות מרבית ,יש לקבוע את משך הזמן הדרוש ללחץ לרדת פי שנים מרמתובמצב נקי .ברגע שהירידה בלחץ מגיעה לערך בלתי קביל ,יש לסגור את הקו ולפעול על פי
"הוראות ניתוק הסל" המובאות במדריך.
 יש לבדוק את המכסה והמפרקים אחרים אחרי השבת הלחץ. ודא שהמסך הותקן במיקום הנכון .במקרה של דליפה יש להחליף את האטם או להדק אתהמכסה.
מערכת האוורור
חשוב לדאוג לאוורור נאות בחדר הטכני ,ובמיוחד בחדרי הכימיקלים.
האוורור מבוסס על הגורמים הבאים:
 אוורור טבעי :פתחים טבעיים (רפרפה)
 מיזוג אויר-ע"י אחרים
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מערכת חשמלית
כל עבודות אחזקת המערכת תתבצע באמצעות חשמלאי מוסמך בלבד !!!
מערכת בקרת המזרקות מאפשרת שליטה ותיאום באפקטים של מים ותאורה.
הגישה למערכת הבקרה מתבצעת מלוח האוטומציה הראשי בדלת הקדמית של ארון החשמל הראשי.

חיווט
חשמליים

אל

רכיבים

לוח אוטומציה

לחצן
פטרייה

חירום

בצורת

נוריות מחוון ומתגים
ידני/אוטומטי/עצירה
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 הערה לגבי מתגי הבטיחות
בלוח הבקרה מותקנים מתגים שונים המספקים הגנה חיונית מפני התחשמלות :במקרה של תקלה,
מנתק הזרם "קופץ" ומכבה את המתקן .ברגע שתוקנה התקלה ,צריך להעלות חזרה את מתג מנתק
הזרם.
יש לבדוק באופן סדיר את מנתקי הזרם (לפחות אחת לחודש):
 לחץ על כפתור הבדיקה כדי להקפיץ את מנגנון הבטיחות. כאשר נשמעת "נקישה" ,המתג חזר לפעול. יש לבצע פעולה זו בזמן שהמנגנון פועל. אם תוצאות הבדיקה אינן חד משמעיות ,זהו סימן שיש תקלה במנגנון הבטיחות. כבה את המזרקות וקרא לחשמלאי מוסמך.רכיבים חשמליים בתוך ארונות חשמל

מאמ"תים

מנוע בעל תדירות משתנה

 תחזוקה מונעת ובסיסית
 בדיקה חזותית של פנים לוח החשמל כדי לבדוק סימנים של חלודה ,חדירת מים וחוטיםחרוכים.
 בדיקה חזותית של כבלים כדי לבדוק פרימה וסדיקה. הקפץ את המאמ"תים ,אחת לחודש. הקפץ את ממסרי הפחת ,אחת לחודש. בדוק את הנתיכים :אם הם בשימוש ,יש לוודא שהם מוברגים היטב. בדוק את אורות המחוון בלוח הקדמי :אם יש דיווח כלשהו מסוג ברירת מחדל .עצור אתהמערכת ובדוק את הרכיב.
 השאר את דלתות לוח החשמל סגורות .אבק ולחות הם שני האויבים הגדולים ביותר שלהתקנים חשמליים .ודא שדלת לוח החשמל ישרה ולא עקומה ,ושהיא סגורה בכל עת.
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-

הסר לכלוך מרכיבים חשמליים .כאשר התקנים חשמליים מכוסים באבק יכולה להיות
הצטברות של חום.
בדוק בכל חודש את החיבורים החשמליים וודא שהם מחוברים היטב .חוט רופף בלוח חשמל
ובמכונה יכול ליצור קשת חשמלית .קשת חשמלית יכולה לגרום להפרעות בפעולת המוכנה
ובסופו של דבר אף לקלקול המכונה.
דאג לכך שתרשימי חיווט חשמליים ,מסמכי לוגיקה ומדריכי תפעול יהיו נקיים ,מסודרים
ונגישים.
וודא שניתן בקלות לקרוא תגיות ותוויות ושהן מחוברות בצורה נאותה להתקנים חשמליים.
הקפדה על נושא זה תסייע לזהות פריטים בעת טיפול בציוד.
תחזוקת שקעים :בדוק באופן תקופתי את השקעים והמתגים כדי לוודא שלא נגרמו להם נזק
או חריכה ושאין הם רופפים.
הקפץ את כל שקעי ממסרי הפחת אחת לחודש.

פעולות בסיסיות
הפעלה ראשונית
כל שסתום מזוהה באמצעות מספר קוד :יש להתייחס למספר קוד זה בפרקים הבאים.

מילוי – פעולה
יש לבצע את המילוי הראשון של המתקן על פי שלושת הצעדים הבאים:
 יש לנקות את המאגר/בריכה בצורה מושלמת לפני המילוי הראשון; יש לסגור את שסתומים מס'  04 ,02ואת המעקף על שסתום הסולנואיד; מלא את המאגר במים רכים; ודא שאלקטרודות מפלס המים נמצאות במיקום הנכון; אחרי השלמת המילוי יש להפעיל את המעקף עם שסתום הסלנואיד (הסגור בדרך כלל) ולהכיןאותו להשלמת מפלס המים במקרה של חסר;
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הפעלה ראשונית – פעולה
לוח המזרקות ממוקם בחדר הטכני בסמוך לכיכר.
יש לבצע את ההפעלה הראשונית של המתקן על פי הצעדים הבאים:
-

בדוק את מפלס המים בבריכה:
מפלס המים המרבי יהיה  +0.35מטר מרצפת הבריכה.
ודא שכל החיבורים תקינים ופועלים היטב :יחידות המשאבה צריכות להיות מחוברות כראוי
לאספקת החשמל ,ועליהן להיות מצוידות בכל התקני ההגנה;
בדוק את כיוון הסיבוב של המשאבה (בדוק זאת באמצעות הדלקה וכיבוי מהירים של המנוע).
אם המשאבה מסתובבת בכיוון הלא נכון ,החלף שתי פזות כלשהן בכבל החשמל בתיבת
ההדקים של המנוע;
ודא ששסתום הסגירה בקו הסילונים פתוח במלואו;
ודא ששסתום הסגירה בקו הסניקה של הסילונים פתוח במלואו;
בדוק את תוכנית אלמנט המים וודא שתדירות המיתוג של המשאבות אינה עולה על 15
התחלות לשעה.
המערכת מאפשרת להפעיל את המשאבות במצב ידני או אוטומטי :הפעל את המשאבות
תחילה במצב ידני .המשאבות חייבות לפעול בצורה שקטה וללא ויברציות .עצור את המשאבה
והעבר את המערכת למצב אוטומטי.
ודא שהלחץ במד-הלחץ של קו הסילונים תקין (בסביבות ;)30 psi

לאחר מכן ודא את הפעולה התקינה של:
 משאבות הסינון (עיין הוראות בדיקה מפורטות להלן); מסנני חול (עיין הוראות בדיקה מפורטות להלן); מנתח הנתונים (עיין הוראות בדיקה מפורטות להלן); מערכת תיקון ( pHעיין הוראות בדיקה מפורטות להלן); משאבות החיטוי (עיין הוראות בדיקה מפורטות להלן);במקרה חירום לחץ על כפתור עצירת החירום (הפיטריה האדומה) בחזית לוח החשמל הראשי.
חיישני מפלס המים בבריכה
בקרת מפלס המים במאגר מתבצעת באמצעות מערכת אוטומטית של אלקטרודות חישה
עם זאת ,יש צורך בבקרה חזותית סדירה.
במקרה של תקלה ,עלול מפלס נמוך מאוד לגרום נזק חמור למערכת השאיבה.
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תוכנית המאגר
מפלס מים סטטי
(המזרקות כבויה)
מפלס
פעולה
פועלת
השיא
ביותר

מים בעת
(המזרקות
– מפלס
הנמוך

נמוך
מפלס
חיישן
מאוד:
עצירת חירום
חיישני ניקוד:
מפלס נמוך מאוד

 תחזוקה מונעת ובסיסית
 בדיקה תקופתית של מפלס המים; ניקוי קצות אלקטרודות החישה (צינור שקוף בחדר הטכני) כדי להסיר משקעים או אבניתשאולי הצטברו עליהם ועלולים להפריע למעגל החשמלי.

-

.6

ודא שהאלקטרודות נמצאות בתוך הנוזל ואינן נוגעות אחת בשנייה .מגע כזה עלול לגרום
לתקלה .יש להשתמש במפריד בעת התחברות.
כאשר עוטפים אחת מהאלקטרודות בסרט הדבקה על מנת למנוע מגע בינה לבין אלקטרודות
אחרות בתוך המים ,אין לעטוף בסרט את כל האלקטרודה ,אלא יש להשאיר לפחות  100מ"מ
חשופים בקצה שלה.

תוכנית בטיחות הכלור
כללי
מתוכנן להשתמש במערכת טיפול מים המבוססת על כלור.
מסמך זה מציג קווים מנחים כלליים ,אך על הבעלים/העובדים לפתח וליישם תוכנית יעילה של
בטיחות וגהות ,כולל הכשרת העובדים.
התוכנית חייבת לכלול את הפריטים הבאים:
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-

מדיניות כתובה לבטיחות וגהות המציגה את מחויבותו של המעסיק לשמירת הבריאות
והבטיחות ,מתארת את יעדי התוכנית ,ומגדירה את תחומי האחריות של המעסיק ,מפקחים
ועובדים.
נהלים כתובים לעבודה בטוחה ונהלים למקרה חירום
הכשרה והדרכה עבור מפקחים ועובדים
בדיקות סדירות באתר
תיעוד וסטטיסטיקה

מהו כלור?
כלור נוזלי הוא נוזל שקוף ושמנוני בעל צבע ענבר שמשקלו הסגולי גדול פי  1.5מזה של מים.
לעיתים קרובות משמש הכלור לטיהור מי שתייה ומי שחייה.
גז כלור מגרה בצורה חריפה את העיניים ומערכת הנשימה מפני שבריאקציה שהוא יוצר עם לחות הגוף
נוצרות חומצות.
כלור במצב נוזל וגז כאחד יכול לגרום כוויות בעור.
בנוכחות מים ,יכול הכלור ליצור ערפל חומצי קורוזיבי ביותר.
עובדים הסובלים לכתחילה מבעיות בריאות ,כגון אסתמה או אלרגיות ,נוטים להיות רגישים יותר גם
להשפעות המגרות של כלור.

שיטות עבודה כלליות
עובדי תחזוקה אמורים לפעול על פי תוכנית ספציפית ולהתרגל לשיטות עבודה מסוימות כגון:
 קבלת הכשרה ופיקוח. שמירה על גהות טובה .אסור לעובדים לאכול ,לשתות או להשתמש במוצרי טבק בחדר הטכני. יש לשטוף את הידיים והפנים לפני האכילה ,השתייה או העישון. יש לאחסן את הכלור בצורה נכונה ועל פי התקנים. יש לנקות שפכי כלור במהירות ולבצע את הניקוי תוך שימוש בביגוד וציוד מגן מתאימים. בפתח תא אחסון הכלור יש להציב שלט המתריע על נוכחות כלור. מערכת האוורור בתא אחסון הכלור חייבת לפעול בצורה תקינה כאשר נמצאים עובדים באזור. עובדים חייבים ללבוש ביגודי מגן וציוד נשימה מתאים בעת החלפת מיכלי כלור. יש לפתח נהלי חירום להתמודדות עם דליפות ושפכי כלור.-

בתא אחסון הכלור יש לאחסן אך ורק מיכלי כלור .יש לשמור חומרים כימיים אחרים בתאים
נפרדים.
יש לבדוק באופן סדיר את הציוד והמכלים על מנת לוודא שאין דליפות.

נהלי חירום
נהלי חירום פורמאליים כתובים אמורים להעניק לעובדים הוראות מפורטות במקרה חירום.
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הנהלים אמורים לפרט את הדברים הבאים:
 מיקומו של ציוד מגן אישי למקרה חירום נוהל תיקון או בלימה תאורת חירום כיצד להודיע לבית החולים וליחידות חירום אחרות.ציוד מגן אישי
ההתקנה חייבת לכלול את כל ציוד המגן האישי הדרוש על פי דרישות החוק המקומי.
 מתקן שטיפת עיניים ציוד חירום כמו משקפי נתז ,מגני פנים ,כפפות ,סרבלים ומגפי עור ערכת עזרה ראשונהמתקן שטיפת עיניים
יש לדאוג לזמינותו של מתקן שטיפת עיניים בקרבת מקום לרכיבים מסוכנים ,למקרה חירום.
שלט ברור יורה אל מיקומו של מתקן השטיפה.

 על מנת לוודא את פעולתן התקינה ,יש להפעיל יחידות שטיפת עיניים המחוברות לאינסטלציה
אחת לשבוע.
 יש לפעול ולנהוג על פי כל כללי הבטיחות ההנחיות והתקנות של משרד העבודה ,התמ"ת וכל
החוקים המתאימים לעבודת אחזקה זאת .

אחסון
ההתקנה חייבת לכלול את כל ציוד המגן הדרוש על פי דרישות החוק הישראלי.
 שילוט :יש לזהות בצורה ברורה את אזור אחסון הכלור ,מיכלי האחסון ,ציוד העיבודוהקווים.
 יש לאחסן במקום קריר ,יבש ומבודד ,המוגן מפני מזג האוויר ושינויים קיצוניים בטמפרטורה. נדרש אוורור טוב יש לתייג או לסמן גלילים ריקים בצורה ברורה על מנת להבדיל בינם לבין גלילים מלאים. לעולם אין לנקות דליפות או שפכי כלור באמצעות מים. -יש לפעול על פי נוהל הסילוק המומלץ של יצרן הכלור.
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-

יש לשמר את ציוד הכלור מפני לחות.
יש לאוורר את חדר אחסון הכלור בצורה נאותה.

לו"ז תחזוקה
.7
מן הראוי שצוות התחזוקה לא רק ימלא את חובתו לדאוג לכך שמצב המזרקות יהיה ללא רבב ,אלא
אף יהיה מעוניין במצב כזה.
תוכנית האחזקה כוללת סדרה של ביקורים מתוכננים שמטרתם להבטיח את פעולת מערכות אלמנט
המים ,ויש לדאוג לבדוק באופן תקופתי את הרכיבים הכלולים במערכות אלה ,על מנת לוודא את
הגשמתו של יעד זה.
לוחות זמנים לתחזוקה מוצגים בעמוד הבא.
תיאור ביקורים מתוכננים
בדיקה חזותית :לפרטים ,עיין בפרק הספציפי .רשימת ביקורת מהווה הנחיה כללית ,ויש להתאימה
ולשנותה בהתאם לצרכים התפעוליים בפועל.
מטלה

שבועית

חודשית

כללי
בדוק את עבודות פני השטח והאריחים של
המזרקות
X
בדוק את צריכת המים
X
בדיקה חזותית של אפקטי מים
X
בדיקה חזותית של תאורה (נחירים ונרות)
X
בדיקה חזותית של החדר הטכני
X
מערכת השאיבה בדיקה חזותית
X
מערכת החשמל :בדיקה חזותית
X
קו מילוי מי שתייה :בדיקה חזותית
X
מערכת הסינון :בדיקה חזותית
X
מערכת הטיפול במים :בדיקה חזותית
X
X
נחירים
X
בהתאם לצורך
פרק ונקה נחירים תקועים
משאבות
X
ניקוי סל שיער
X
בדוק והפעל את המשאבות הטבולות (ניקוז)
בדיקות יעילות
X
ניתוח ויברציה
X
דליפות
מיסבים
מישוור מנוע המשאבה

שנתית

X
X
X
X
X
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מטלה
שסתומים
פתח את כל השסתומים ונקה אותם
צפה בהגנה מפני חלודה (במקרה הצורך)
החלף אטמים וממברנות פגומות
מערכת הסינון
ניקוי חיצוני
ניקוי סל שיער
החלפת החול
מערכת הטיפול במים
השלם את מפלס הנוזל
משאבת מינון :ניקוי שסתומים
הפעל את עמדות שטיפת העיניים
קו מילוי מי שתייה
נקה את שסתום הסולנואיד
מרכך מים :ניקוי חיצוני
בדוק את מרכך המים
החלף שרף והוסף מלח
תאורה
בדוק את האורות והחיווט בגלריה הטכנית

שבועית

חודשית

שנתית
X
X
X

X
X
על פי הוראות היצרן
בהתאם לצורך
X
X
X
X

יחידת בקרת רוח
וודא שהיחידה פועלת כראוי
נקה ושמן
מערכת אוורור
בדיקה מקיפה – שמן את המערכת
מערכת חשמלית
הקפץ את המאמ"תים ואת ממסרי הפחת
ניקוי חיצוני
X
ניקוי פנימי :הסר פסולת
X
בדוק את העוצמה ,הבידוד ,וההגדרות לעומס יתר
תרמי
המאגר והגלריה הטכנית
נקה את אלקטרודות החישה
ניקוי פסולת :הסר פסולת צפה
X
ניקוז וניקוי מלא
החדר הטכני
נקה והסר אבק
X

X
בעת הצורך
X

X
X
X
X

X
X
X
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הערה :במקרה החריג של חדירת חומרים מקציפים (כמו דטרגנטים) לתוך המאגר ,יש לנקז את
המאגר לחלוטין ולנקותו לפני שמחזירים אותו לשירות.

תיעוד תחזוקה
.8
עובדי התחזוקה ירשמו תיאור קצר של פעולות התחזוקה שביצעו ביומן רישום תחזוקה רשמי שיושאר
בתוך החדר הפנימי של האלמנט ,על פי שיקול דעתו של הלקוח .יומן התחזוקה יכלול את הנתונים
הבאים:






מטרת הביקור (ראה לו"ז)
תאריך הביקור ומתי הסתיים
שם הקבלן
תיאור קצר של הנקודות שנבדקו
הערות ביחס לבעיות ,ביצועים ,וכו'.

נספח  – 1טופס תחזוקה
מזרקת _______________________
רישומי תפעול ותחזוקה
יש להוסיף פריטים נוספים לרשימת הביקורת בהתאם לצורך.
רשימת ביקורת בדיקה

תאריך____________________:
שעת התחלה_______________ :
שעת סיום_________________ :

מבצע הבדיקה (שם)____________________________ :
תנאי מזג האוויר

הערות כלליות
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פעולות התחזוקה שבוצעו

הערות

ציוד שהופעל

הערות

__________________
חתימה וחותמת הקבלן
(באמצעות מורשי החתימה)
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אופני מדידה ותשלום וכתב הכמויות

 ---מצורף בנפרד ---
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מסמך 6
תנאי חוזה מיוחדים
תוכן עניינים
פרק/סעיף

מספר פרק/סעיף
תוכן
I

סעיף 1

כללי

סעיף 1.1

הגדרות

סעיף 1.2

תנאים מיוחדים

סעיף 1.3

המבנה

סעיף 1.4

העבודות

סעיף 2

נספחים

סעיף 3

לוח זמנים

סעיף 4
סעיף 4.1

עובדים
צוות טכני ומנהלי

סעיף 5

קבלנים וגורמים אחרים

סעיף 5.1

קבלנים אחרים

סעיף 5.2

מבצע הבניה

סעיף 6

ביטוחים

סעיף 7

שכר החוזה ,התחשבנות,
והתייקרויות לתשלום

סעיף 7.1

המדד הבסיסי/אי תשלום התייקרויות
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סעיף 7.2

מקדמה

סעיף 7.3

עבודות במימון משרד הבריאות ותרומות

סעיף 7.4

שלבי תשלום

סעיף 8

ערבויות

סעיף 8.1

הערבויות שעל הקבלן למסור לקופ"ח

סעיף 8.2

תוקף ערבויות הבדק

סעיף 8.3

אי מסירת ערבות בדק לעבודות איטום

סעיף 8.4

הוראות מיוחדות לגבי ערבויות

סעיף 9

קנסות ופיצויים מוסכמים

סעיף 10

חישוב כמויות מדויק

סעיף 11

המחאת זכויות
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תנאים מיוחדים
.1
1.1

כללי
הגדרות
בתנאים מיוחדים אלו תהיה לכל מונח המשמעות שניתנה לו בתנאים הכלליים ,אלא אם
א.
נאמר אחרת במפורש בתנאים מיוחדים אלו.
ב.

בתנאים מיוחדים אלו ובכל נספחיהם המונח "קופת חולים" או "קופ"ח" או "קופת
חולים כללית" או "שירותי בריאות כללית" פירושו  " -כללית".

ג.

בכל מקום בו מופיעים בנספחים לתנאים מיוחדים אלו המונחים "מנהל הפרויקט",
"יועץ"" ,מתכנן"" ,מפקח" ,או כל מונח אחר המתאר את בא-כוחה של כללית ,הכוונה
למהנדס.

ד.

"המהנדס" יהיה – מי שימונה ע"י כללית לעניין זה.

1.2

תנאים מיוחדים
התנאים המיוחדים מהווים פרוט והשלמה לתנאים הכלליים וכלולות בהם ,בין היתר ,הוראות
בנושאים האופייניים להתקשרות בין קופת חולים והקבלן.

1.3

המבנה
ביצוע של עבודות אספקה .התקנה ומתן אחריות ושירות למפל מים כמפורט במסמכי המכרז.

1.4

העבודות
חוזה זה הינו חוזה לביצוע העבודות ולהקמת המבנה .באופן כללי ובלי לפגוע בהתחייבויותיו של
הקבלן בחוזה מתחייב הקבלן לבצע ולהקים את המבנה בהתאם לכל הדרישות המוטלות עליו
על פי החוזה (על כל נספחיו) וכן בכפיפות לכל ההוראות הכלולות בחוקים ,צווים הוראות
ותקנות בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת.

.2

נספחים
נספחי תנאים מיוחדים אלה הינם כמפורט להלן:
2.1
2.2
2.3
2.4

נספח "א" -
נספח "ב" -
נספח "ג" -
נספח "ד" -

2.5

נספח "ה" -

כתב כמויות.
מפרט טכני.
רשימת תוכניות +תוכניות.
פרוטוקול סיור קבלנים וסיכום בדבר שטחי התארגנות לרבות תוכניות (אם
ישנם).
נוסחי ערבויות.
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.3

לוח זמנים
משך הביצוע של העבודות במבנה (להלן לפי העניין " -משך הביצוע" או "תקופת הביצוע") הוא
כמפורט במסגרת מסמך  5למסמכי המכרז ובמסגרת הנספחים להסכם זה .בכל מקרה ,מועד
תחילת הביצוע ,תקופת הביצוע ולוח הזמנים של הקבלן יהיו בהתאמה מלאה לתקופת הביצוע
וללוח הזמנים שייקבע ע"י הקבלן הראשי ,והכל בכפוף לאישור כללית.

מצורפת תמצית לוח הזמנים להשלמת העבודות
א .תקופת ביצוע ולוחות זמנים
הקבלן יסיים את העבודה בתוך ( 12שנים עשר) שבועות קלנדריים מיום
.1
קבלת הזמנה מהמזמין.
למען הסר כל ספק ,מודגש בזאת כי משך הביצוע האמור כולל מסירות ,הפעלות ,ניסיונות,
מסירת תוכניות עדות לקופת חולים ועד להפעלה מלאה וסופית של המבנה .לוח הזמנים שיוכן
ע"י הקבלן כמפורט להלן יהיה כפוף ומוגבל למשך הביצוע האמור ומחייב את הקבלן.

4.1

עובדים
בוטל.

.4
.5

קבלנים וגורמים אחרים

5.1

בוטל.

5.2

מבצע הבניה
לכל דבר ועניין ,הקבל ייחשב כקבלן ראשי הנוטל על עצמו את האחריות הכוללת לביצוע
הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ,התשמ"ח ( 1988 -להלן " -התקנות") לגבי
העבודות ויהיה "מבצע הבניה" לעניין התקנות בכלל ולעניין תקנה (6ג) לתקנות בפרט וחתימת
הקבלן על חוזה זה מהווה את אישורו בכתב לכך ,הכל כאמור בתקנה (6ד) לתקנות .בלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל מובהר למען הסר ספק כי על הקבלן למנות מנהל עבודה לעבודותיו
ולשלוח הודעה על כך בהתאם להוראות תקנות  2ו ( 6 -ד) לתקנות.
כן נוטל על עצמו הקבלן את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה
(ממונים על בטיחות) ,התשנ"ו ,1996-ולמינוי ממונה על הבטיחות לעבודותיו.
כן נוטל על עצמו הקבלן את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה
(ממונים על בטיחות) ,התשנ"ו ,1996-ולמינוי ממונה על הבטיחות למבנה.
בנוסף על האמור לעיל ,על הקבלן להגיש למהנדס בכל חודש דו"ח בטיחות באתר העבודה.
הדו"ח יוכן ויוגש על ידי מפקח מוסמך (ממונה בטיחות חיצוני בנוסף לממונה בטיחות באתר),
המועסק מטעם הקבלן ועל חשבונו .הדו"ח יצביע על ליקויי הבטיחות באתר ,במידה וישנם,
ויפרט תיקון הליקויים מהדו"ח הקודם.
לכללית תהיה הזכות המלאה לעכב תשלומים במידה ולא הוגש דו"ח בטיחות כמפורט לעיל
ו/או לא תוקנו הליקויים.

ביטוחים
.6
ראה בסעיף  13למסמך .4
שכר החוזה ,התחשבנות והתייקרויות לתשלום
.7
מובהר כי בנוסף על הוראות התנאים הכלליים יחולו גם ההוראות הבאות:

עמוד  88מתוך 90

מרכז רפואי רבין
 7.1א .מובהר ומוסכם ,כי לא ישולמו לקבלן כל התייקרויות וזאת בהתאם להוראות סעיף 12.2.8
לתנאים הכלליים.
.8
8.1

ערבויות
ראה בסעיף  6למסמך .4

 .9קנסות ופיצויים מוסכמים
בנוסף לאמור בתנאים הכלליים ,מתחייב הקבלן להישמע להוראות המהנדס/המפקח.
הפר הקבלן התחייבויותיו ,ישלם הקבלן לכללית פיצויים מוסכמים קבועים ומוערכים מראש
בשיעורים כדלקמן:
 9.1בכל מקרה של אי ציות להוראות מאת המהנדס /המפקח הנוגעת לניקיון הכללי של אתר
העבודה ,ישלם הקבלן לכללית פיצויים מוסכמים בסך ( 500חמש מאות) ש"ח לכל יום איחור.
 9.2בכל מקרה של אי ציות להוראה מאת המהנדס/המפקח הנוגעת לפינוי מכולה מלאה ,ישלם
הקבלן לכללית פיצויים מוסכמים בסך ( 2,000אלפיים) ש"ח לכל יום איחור.
 9.3למען הסר ספק מובהר כי במקרה של הטלת קנס /פיצויים מוסכמים על הקבלן בגין יותר
מעילה אחת מהעילות המנויות לעיל ,יחולו הוראות פרק זה במצטבר ולא בחילופין.
 .10חישוב כמויות מדויק
תוך  7יום מיום קבלת צו התחלת עבודה לביצוע העבודות נשוא הסכם זה ,בטרם יבצע הקבלן יותר מ-
 30%מערך העבודות וכן בכל מועד אחר בו יידרש הקבלן על ידי המהנדס ,יכין הקבלן וימציא למהנדס
לאישורו חישובי כמויות מדויקים בגין כל עבודותיו נשוא חוזה זה ,על פי כל התוכניות שיימצאו
ברשות הקבלן עד אותו מועד .על סמך חישובי הכמויות כמפורט לעיל יכין הקבלן טיוטא לחשבון סופי
והיא תוגש למהנדס תוך  14ימים נוספים (להלן " -טיוטת החשבון הסופי") .טיוטת החשבון הסופי
תהווה הערכה להיקף העבודות שהקבלן צופה ,במועד עריכת טיוטת החשבון הסופי ,כי יבוצעו על ידו
במסגרת הפרויקט .הכמויות הנ"ל יהוו את הבסיס לאישור חשבונות והן יעודכנו על ידי הקבלן מידי כל
חודש על פי קבלת תוכניות מעודכנות.
טיוטת החשבון הסופי תוגש לאישור המהנדס לפני ביצוע העבודות החורגות מכתב הכמויות המקורי
של הסכם זה.באם הקבלן לא יעמוד בלו"ז המפורט לעיל להכנת טיוטת החשבון הסופי ,למזמין הזכות
לקזז מהקבלן עלות הכנת כתב כמויות.
 .11המחאת זכויות
הקבלן אינו רשאי להמחות את זכויותיו (לרבות הזכות לקבלת כספים) על פי הסכם זה לצד ג' כלשהו
ללא הסכמת כללית מראש ובכתב והסכמה כאמור תינתן ,או לא תינתן ,על ידי כללית על פי שיקול
דעתה הבלעדי והבלתי מסויג .אם וככל שתינתן הסכמה כאמור תהיה הסכמה כאמור כפופה לתנאים
שייקבעו על ידי כללית במסגרת מתן הסכמה כאמור" .הסכמת כללית" כאמור בסעיף זה לעיל,
משמעותה הסכמה בכתב חתומה על ידי ההנהלה הראשית של כללית או מי שהוסמך לכך מטעמה.
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(סעיף  8.1לתנאי חוזה מיוחדים)

ערבות בצוע
תאריך___________ :
לכבוד
שירותי בריאות כללית
א.ג.נ,.
הנדון :ערבותנו מס'

על סך

ש"ח (צמוד)

לפי בקשת _____________ (להלן " -הקבלן") ,הננו ערבים בזה כלפיכם ו/או כלפי מי מכם
לסילוק כל סכום עד לסך __________ (________________) ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה
למדד מחירי התשומה בבניה למגורים (להלן " -הפרשי ההצמדה") ,המגיעים או העשויים להגיע
לכם ו/או למי מכם מאת הקבלן להבטחת ביצוע כל התחייבויותיו על פי ההסכם לביצוע עבודות
אתר
החולים/
בבית
_________________
במבנה
________________
_________________ על כל נספחיו שנעשה ונחתם ביניכם לבין הקבלן ביום _______ להלן -
"ההסכם).
אנו נשלם לכם ו/או למי מכם תוך שלושה ימים מקבלת הדרישה הראשונה בכתב ממי מכם כל
סכום שיצויין בדרישה הנ"ל מבלי שיהיה על הדורש לנמק את הדרישה או לדרוש תחילה את
סילוק הסכום האמור מאת הקבלן ,וזאת בתנאי שהסכום הכולל שנשלם לכם ו/או למי מכם על
פי ערבותנו זו לא יעלה על הסכום האמור לעיל בתוספת הפרשי ההצמדה.
לגבי ערבות זו מדד החישוב (להלן " -המדד") משמעותו מדד מחירי התשומה בבניה למגורים
המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי .הפרשי ההצמדה הנ"ל
יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד האחרון שפורסם לפני ביצוע התשלום על פי ערבות זו (להלן " -מדד
התשלום") כי מדד התשלום עלה לעומת המדד של חודש ___________ שפורסם ביום
__________ שהוא ______ נקודות (על בסיס ______ ) (להלן " -מדד הבסיס") ,יהיו הפרשי
ההצמדה סכום השווה למכפלת סכום הדרישה בהפרש שבין מדד ,התשלום למדד הבסיס מחולק
במדד הבסיס.
ערבותנו זו תהיה בתוקף עד ליום _________ וכל דרישה על פיה חייבת להגיע אלינו עד תאריך
זה ,וזאת במסירה בדואר ,או ביד ,או בפקסימיליה ,או בדואר אלקטרוני .דרישה שתגיע לאחר
יום _________ לא תיענה.
בנק _________ בע"מ
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(סעיף  8.1ו 8.2 -לתנאי חוזה מיוחדים)

ערבות בדק
[לא להשלים את חודש המדד אליו צמודה הערבות]
תאריך_______ :
לכבוד
שירותי בריאות כללית
א.ג.נ,.
הנדון :ערבותנו מס'

על סך

ש"ח (צמוד)

לפי בקשת _________ (להלן " -הקבלן") ,הננו ערבים בזה כלפיכם ו/או כלפי מי מכם לסילוק
כל סכום עד לסך _________ (______________) ש"ח (להלן " -קרן הערבות") בתוספת
הפרשי הצמדה למדד מחירי התשומה בבניה למגורים (להלן " -הפרשי ההצמדה") המגיעים או
העשויים להגיע לכם ו/או למי מכם מאת הקבלן להבטחת טיב ואיכות ביצוע כל העבודות
והמוצרים והאחריות ותיקוני הבדק ,הכל כאמור בהסכם לביצוע עבודות
__________________ במבנה ________________ בבית החולים /אתר ____________
על כל נספחיו שנעשה ונחתם ביניכם לבין הקבלן ביום __________ (להלן " -ההסכם").
אנו נשלם לכם ו/או למי מכם תוך שלושה ימים מקבלת הדרישה הראשונה בכתב ממי מכם כל
סכום שיצוין בדרישה הנ"ל מבלי שיהיה על הדורש לנמק את הדרישה או לדרוש תחילה את
סילוק הסכום האמור מאת הקבלן ,וזאת בתנאי שהסכום הכולל שנשלם לכם על פי ערבותנו זו
לא יעלה על הסכום האמור לעיל בתוספת הפרשי ההצמדה.
לגבי ערבות זו מדד החישוב (להלן " -המדד") משמעותו מדד מחירי התשומה בבניה למגורים
המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי .הפרשי ההצמדה הנ"ל
יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד האחרון שפורסם לפני ביצוע התשלום על פי ערבות זו (להלן " -מדד
התשלום") כי מדד התשלום עלה לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני יום הוצאת ערבות זו
דהיינו ,המדד של חודש _______ שפורסם ביום ______ שהוא ____ נקודות (על בסיס ____)
(להלן " -מדד הבסיס") ,יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה למכפלת סכום הדרישה בהפרש שבין
מדד התשלום למדד הבסיס מחולק במדד הבסיס.
ערבותנו זו תהיה בתוקף עד ליום ______ וכל דרישה על פיה חייבת להגיע אלינו עד תאריך זה,
וזאת במסירה בדואר ,או ביד ,או בפקסימיליה ,או בדואר אלקטרוני .דרישה שתגיע לאחר יום
______ לא תיענה.
בנק ________ בע"מ

