מכרז פומבי מס' 42-11412
עם אפשרות להליך תחרותי נוסף

לביצוע עבודות תחזוקת מבנים,
בשטחי המרכז הרפואי
האוניברסיטאי "סורוקה"
(להלן" :המכרז")

נספח א'
נוסח המודעה

שירותי בריאות כללית ("המזמין")
מכרז פומבי מס'  42 -12411עם אפשרות להליך תחרותי נוסף

לביצוע עבודות תחזוקת מבנים,
בשטחי המרכז הרפואי האוניברסיטאי "סורוקה"
(להלן בהתאמה" :המכרז"" ,בית החולים")
.1

מוזמנות בזה הצעות לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת למבנים המצויים בשטח בית החולים ,ככל
שידרש במהלך תקופת ההתקשרות ,לרבות :עבודות בינוי שונות ,טיח ,ריצוף ,אלומיניום ,נגרות,
מסגרות ,תקרות אקוסטיות ודלתות אש ,הכל כמפורט במסמכי המכרז (להלן" :העבודות").

.2

תקופת ההתקשרות הינה ל( 12 -שנים עשר) חודשים עם אופציה להארכתה ב 6 -חודשים נוספים.

.3

לצורך ההשתתפות במכרז והגשת ההצעה ,על המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי המכרז.

.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  3לעיל ,מובהר כי לצורך ביצוע העבודות הקשורות
באלומיניום ,נגרות ,מסגרות ,תקרות אקוסטיות ושימוש בכלים מכאניים כבדים ,יהיה הזוכה
רשאי להתקשר עם קבלני משנה וזאת בכפוף לאישור המזמין מראש ובהתאם להוראות ההסכם
נשוא מכרז זה ,ומבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן כלפי המזמין גם בנוגע
לעבודות שבוצעו על ידי קבלן משנה.

.5

במסגרת מכרז זה יהא המזמין רשאי להורות ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,על קיומו של הליך
תחרותי נוסף ,במסגרתו יהיו המציעים רשאים ,במועד ובאופן עליו יורה המזמין ,להגיש הצעה
מטיבה עם המזמין לעומת ההצעה המקורית.

.6

תנאי סף להשתתפות במכרז:
.6.1

על המציע עצמו להיות במועד הגשת הצעתו למכרז בעל ניסיון קודם בביצוע עבודות
כדוגמת העבודות נשוא מכרז זה ,בהיקף מחזור הכנסות שנתי כולל שלא יפחת מ-
( 2,222,222שני מליון) ש"ח לא כולל מע"מ בשנה ,במהלך כל אחת מן השנים הקלנדאריות
 2212 ,2211ו.2213 -

.6.2

על המציע להיות קבלן רשום בעל סיווג ג' ( 4ומעלה) בענף  111בתוקף במועד הגשת
ההצעה ולמשך לפחות  12חודשים רצופים לפני מועד זה.

.6.3

על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו– .1796

.6.4

במידה ויועלו שאלות הבהרה על ידי המציעים ,עשוי המזמין לערוך נספח תשובות
לשאלות ההבהרה .במקרה כזה ,יהיה על המציע לדאוג לקבלת הנספח ולצרפו להצעה
כשהוא חתום על ידו.
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.6.5

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,בסך ( 32,222שלושים
אלף) ש"ח צמודה למדד המחירים לצרכן ,ערוכה לטובת המזמין על-ידי תאגיד בנקאי
(כמשמעות מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א ,)1791-המקיים סניף בישראל,
כדוגמת הנוסח המפורט במסמכי המכרז ,שתהא תקפה החל ממועד הגשת ההצעה ועד
ליום  .32.12.2214הסכום האמור והערבות ישמשו כבטוחה לקיום תקין של הליכי המכרז,
והמזמין יהא רשאי להיפרע מהערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בהתקיים התנאים
המפורטים במכרז ובחוק והמציע מוותר מראש על כל טענה בהקשר זה.

.9

הוכחת תנאי הסף הינה כמפורט במסמכי המכרז.

.9

ניהול הליכי המכרז ואופן בחירת ההצעה הזוכה ,יתקיים בשלבים ובאופן כמפורט במסמכי
המכרז.

.7

המזמין שומר לעצמו את הזכות ,בהתאם לשקול דעתו הבלעדי ,לבטל את המכרז כולו ו/או חלקו
ו/או לפרסם מכרז חדש ו/או לעדכן מכרז זה בכל עת ,וזאת ,ללא צורך במתן הסבר ו/או במתן
פיצוי כספי כלשהו למציע ו/או לכל מי ששילם דמי השתתפות ו/או עיין במסמכי המכרז ולרבות,
במקרה של ביטול בשל טעות המזמין ו/או כשל במערכותיו ו/או מערכות מי מטעמו.

.12

השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בסך ( 522חמש מאות) ש"ח שלא יוחזרו מכל
סיבה שהיא .המציעים יצרפו למעטפת ההצעה שיק על הסך הנ"ל שמועד פרעונו ליום הגשת
ההצעה לפקודת "שירותי בריאות כללית – המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה".

.11

הגשת ההצעות תיעשה עד ליום ( 17.29כולל) בשעה  14:22לתיבת המכרזים של המזמין הממוקמת
במרכז הרפואי סורוקה  ,ב"ש  ,בניין ההנהלה קומה  ,1חדר  127ברחוב שדרות יצחק רגר 1
בהתאם לנוהל המפורט במסמכי המכרז .שאלות ובירורים בנוגע להגשת ההצעה יש להפנות אל
הגב' קרן פלדמן במייל  kerenfe@clalit.org.ilולוודא הגעת המייל בטלפון  29-6422193וזאת עד
ליום .14.29.2214

.12

יתר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז .בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז
לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי המכרז.

.13

מודעה זו ומסמכי המכרז המלאים מתפרסמים גם באתר האינטרנט של המזמין בכתובת
.http://www.clalit.co.il/he/info/tenders/pages/mkomi_hospital.aspx
באתר זה עשויים להתפרסם מעת לעת עדכונים שוטפים בנוגע למכרז ועל המציעים האחריות
לעקוב אחר פרסומים אלה ולהתעדכן בהתאם.
נוסח המודעה מתפרסם גם באתר:
http://www.bizbanegev.org.il/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D

שירותי בריאות כללית
המרכז הרפואי האוניברסיטאי "סורוקה"
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נספח ב'

שירותי בריאות כללית ("המזמין")
מכרז פומבי מס'  42-11412עם אפשרות להליך תחרותי נוסף

לביצוע עבודות תחזוקת מבנים,
בשטחי המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה
(להלן בהתאמה" :המכרז"" ,בית החולים")

פניה לקבלת הצעות
.1

מוזמנות בזה הצעות לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת למבנים המצויים בשטח בית החולים ,ככל
שידרש במהלך תקופת ההתקשרות ,לרבות :עבודות בינוי שונות ,טיח ,ריצוף ,אלומיניום ,נגרות,
מסגרות ,תקרות אקוסטיות ודלתות אש ,הכל כמפורט במסמכי המכרז (להלן" :העבודות").

.2

תקופת ההתקשרות הינה ל( 12 -שנים עשר) חודשים עם אופציה להארכת התקופה ב 6 -חודשים
נוספים בתנאים כמפורט בהסכם הנכלל במסמכי המכרז.

.3

מובהר ,כי לצורך ההשתתפות במכרז והגשת ההצעה ,על המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי המכרז.

.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  3לעיל ,מובהר כי לצורך ביצוע העבודות הקשורות
באלומיניום ,נגרות ,מסגרות ,תקרות אקוסטיות ושימוש בכלים מכאניים כבדים ,יהיה הזוכה
רשאי להתקשר עם קבלני משנה ,וזאת בכפוף לאישור המזמין מראש ובהתאם להוראות ההסכם
נשוא מכרז זה ,ומבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן כלפי המזמין גם בנוגע
לעבודות שבוצעו על ידי קבלן משנה.

.5

תנאי סף להשתתפות במכרז:
.5.1

על המציע להיות במועד הגשת הצעתו למכרז בעל ניסיון קודם בביצוע עבודות כדוגמת
העבודות נשוא מכרז זה ,בהיקף מחזור הכנסות שנתי כולל שלא יפחת מ₪ 2,222,222 -
(שני מליון) ש"ח ,לא כולל מע"מ בשנה ,במהלך כל אחת מן השנים הקלנדאריות ,2211
 2212ו.2213 -
להוכחת התנאי האמור בסעיף זה יומצא אישור רו"ח בנוסח המצורף נספח ג'.

.5.2

על המציע להיות קבלן רשום בפנקס הקבלנים בעל סיווג ג' ( 4ומעלה) בענף  111בתוקף
במועד הגשת ההצעה ולמשך לפחות  12חודשים רצופים לפני מועד זה.
להוכחת התנאי האמור בסעיף זה יומצא אישור קבלן רשום וכן אישור סיווג בהתאם
לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) ,התשמ"ח –
 ,1799כשהם בתוקף ומתייחסים לפחות לתקופה של  12חודשים רצופים הקודמים למועד
הגשת ההעצה כאמור ומסומנים כנספח ד'.

.5.3

על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו–  .1796ראה נספח ה'.
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.5.4

במידה ויועלו שאלות הבהרה על ידי המציעים ,עשוי המזמין לערוך נספח תשובות הבהרה.
במקרה כזה ,יהיה על המציע לדאוג לקבלת הנספח ולצרפו להצעה כשהוא חתום על ידו
ומסומן כנספח ו'.

.5.5

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,בסך  01,111ש"ח
(שלושים אלף) ש"ח ,צמודה למדד המחירים לצרכן ,ערוכה לטובת המזמין על-ידי תאגיד
בנקאי (כמשמעות מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א ,)1791-המקיים סניף
בישראל ,כדוגמת הנוסח המפורט במכרז בנספח ז' ,שתהא תקפה החל ממועד הגשת
ההצעה ועד ליום 32.12.2214
הערבות תשמש כבטוחה לקיום תקין של הליכי המכרז .הסכום הקבוע לעיל ,מהווה סכום
פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,אשר המזמין יהא זכאי לו במקרה בו ימצא כי המציע נהג
במהלך המכרז בערמה ,בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים ו/או מסר למזמין במסגרת
הצעתו מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק ו/או חזר בו מההצעה שהגיש במכרז,
לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז ו/או לאחר שנבחר כזוכה במכרז ו/או
במידה ולא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז והמהוות תנאי מוקדם לכניסת
ההתקשרות עם המציע לתוקפה והכל ,מבלי לגרוע או לצמצם מאיזה מזכויות המזמין
ו/או טענותיו .המזמין רשאי לחלט את הערבות בכל מקרה כאמור והמציע מוותר מראש
על כל טענה בהקשר זה.
במקרה בו יאריך המזמין ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,את המועד להגשת ההצעות ,יהיה על
המציע להאריך את תוקף הערבות הבנקאית בהתאם לדרישת המזמין ,ככל שתהיה כזו,
כתנאי לדיון בהצעתו .העדר הארכת תוקף הערבות כמוה כחזרה מן ההצעה.

.6

על המציע להשלים הפרטים ככל שנדרש בנספחים ג' – יח' למסמכי המכרז וכן ,לצרף את
המסמכים והאישורים ככל הנדרש בנספחים ,במסמכי מכרז זה ובהתאם לרשימה שלהלן:
.6.1

אישורים ומסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף (המפורטים בסעיף  5לעיל):
 .6.1.1אישור רואה חשבון בדבר ניסיון קודם (נספח ג');
 .6.1.2אישור קבלן רשום בפנקס הקבלנים וכן אישור סיווג (נספח ד');
 .6.1.3אישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (נספח ה');
 .6.1.4נספח תשובות לשאלות הבהרה (ככל שיערך על ידי המזמין) (נספח ו');
 .6.1.5ערבות בנקאית (ערבות הצעה) (נספח ז');

.6.2

אישורים ומסמכים  -כללי:
 .6.2.1מפרט טכני מיוחד (נספח ח');
 .6.2.2נספח הצעת מחיר ומחירון יחידות (נספח ט' ונספח ט' ;)1
 .6.2.3אישור מורשי חתימה (נספח י');
 .6.2.4אישור על כיסוי ביטוחי (נספח יא');
.6.2.5

ערבות בנקאית (ערבות ביצוע) (נספח יב');

.6.2.6

נתוני גורם מציע (נספח יג');
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 .6.2.9כתב התחייבות לשמירת סודיות (נספח יד'  – 1יד' ;)4
 .6.2.9נהלי בטיחות בעבודה לרבות ,הצהרת בטיחות (נספח טו'  – 1טו' ;)9
.6.2.7

הוראות ביטחון לעובדי קבלן (נספח טז');

 .6.2.12נספח להעמדת מכולה (נספח יז');
 .6.2.11תצהיר אי תיאום הליך (נספח יח');
.9

הגשת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה:
הליכי ניהול המכרז יתקיימו בהתאם לשלבים המפורטים להלן ,ככל שאלו לא עודכנו ושונו על-ידי
המזמין .במסגרת מכרז זה ,וכמפורט להלן ,יהיה המזמין רשאי להורות ,בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי ,על קיומו של הליך תחרותי נוסף לשם בחירת ההצעה הזוכה.
.9.1

שלב א' –שאלות הבהרה
 .9.1.1מציעים רשאים להגיש שאלות הבהרה בנוגע למכרז בכתב עד ליום , 14.29.2214
וזאת באמצעות דוא"ל  .michals2@clalit.org.ilעל המציעים לוודא הגעת המייל
בטל' מס' .050-6264291
 .9.1.2שאלות ההבהרה יוגשו בטבלה כדלקמן:
הסעיף אליו מתייחסת ההערה

מס"ד

ההערה  4שאלה

.1.1
 .9.1.3בכל מקרה של פגם או חסר במכרז ,חובה על המציע ליתן על כך למזמין הודעה
בכתב מיד עם גילוים על-ידו ,במסגרת ובאופן האמור לעיל ,שאם לא כן יהא
מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.
 .9.1.4מובהר בזאת כי אין בהעלאת שאלה ו/או הערה ,כדי להטיל כל חובה שהיא על
המזמין בהקשר זה לרבות חובה ליתן תשובה לשאלות כאמור .ניתנו על-ידי
המזמין תשובות הבהרה ,יצרף המציע את התשובות בצירוף חתימתו למסמכי
המכרז ויסמנם כנספח ו' .תשובות ההבהרה שינתנו על-ידי המזמין יהוו חלק
מהוראותיו של מכרז זה וההסכם על-פיו .לא יהא כל תוקף לכל תשובה ו/או
הבהרה ו/או מצג ככל שניתנו ,אם נתנו ,שלא במסגרת מכתב הבהרה כאמור.
.9.2

שלב ב'  -הגשת הצעות למכרז
 .9.2.1ההצעות תיערכנה בשפה העברית בעותק אחד ותוכנסנה במעטפה סגורה לתיבת
המכרזים של המזמין הממוקמת במרכז הרפואי סורוקה  ,ב"ש  ,בניין ההנהלה
קומה  ,1חדר  127ברחוב שדרות יצחק רגר  1וזאת ,עד ליום ( 17.29.2214כולל)
בשעה  .14:22שאלות ובירורים בנוגע להגשת ההצעה יש להפנות אל הגב' קרן
פלדמן במייל  kerenfe@clalit.org.ilולוודא הגעת המייל בטלפון 29-6422193
וזאת עד ליום .14.29.2214
 .9.2.2על המעטפה ירשם" :מכרז פומבי מספר  42-11412לביצוע עבודות תחזוקת
מבנים בשטחי המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה".
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 .9.2.3על המעטפה לכלול את כל מסמכי המכרז ,לרבות הסכם ההתקשרות ונספחיו
כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד עם חותמת וחתימת מורשה החתימה של המציע
ולרבות ,צירוף כל המסמכים ו/או האישורים כמפורט לעיל ובמסמכי המכרז
ובצירוף שיק בגין דמי ההשתתפות במכרז כמפורט בסעיף  19להלן.
.9.3

שלב ג'  -בחינת עמידת המציע בתנאי הסף
 .9.3.1לאחר הגשת ההצעות למכרז ,יבדוק המזמין כל הצעה והצעה ויבחן האם היא
עומדת בדרישות המפורטות בפניה זו.
 .9.3.2מובהר ,כי המזמין לא יהא חייב ליתן הודעה למציע שהצעתו לא עמדה בתנאי
פניה זו ,עד לאחר בחירת ההצעה הזוכה במכרז וכי בכל שלב (אף לאחר מתן
הודעת הזכייה) ,יהא המזמין רשאי לפסול מציע שאינו מקיים את תנאי הסף.

.9.4

שלב ד' -הליך תחרותי נוסף
 .9.4.1לאחר בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף ובחינה של הצעת כל מציע ,יהא
המזמין רשאי להורות על קיומו של הליך תחרותי נוסף .במסגרת הליך כאמור,
יהיו המציעים רשאים ,במועד ובאופן עליו יורה המזמין ,להגיש הצעה מטיבה עם
המזמין לעומת ההצעה המקורית והכל ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ומבלי
שיהא מחויב לעשות כן.
 .9.4.2מובהר ,כי אם לא הגיש מציע "הצעה נוספת" כאמור ,יראו בהצעה שהוגשה על-
ידו במסגרת הגשת מסמכי המכרז ,כהצעה המחייבת אותו .במידה וההצעה
הנוספת אשר תוגש על-ידי המציע ,לא תהא מטיבה ביחס להצעה שהוגשה
במסגרת הצעתו המקורית ,יהא המזמין רשאי לראות בהצעת המחיר המטיבה
ביותר שהוגשה על-ידי המציע כמחייבת לכל דבר ועניין.
 .9.4.3הכללית תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להביא בפני
המציעים .פרטים בדבר ההצעות השונות אשר הובאו בפניה ,כולן או חלקן ,והכל
בכפוף להוראות כל דין.

.9.5

שלב ה' – דיון בוועדת המכרזים ובחירת ההצעה הזוכה
בסיום שלבי ההליך כמפורט לעיל יועברו ההצעות התקפות לדיון לגופו של עניין בוועדת
המכרזים לצורך בחירת ההצעה/ות הזוכה/ות בהתאם לשיקול דעת ועדת המכרזים ותנאי
המכרז.

.9

פנייה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי
המכרז ,אלא להוסיף עליהם .במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז לבין האמור בפניה זו,
יגבר האמור במסמכי המכרז האחרים (ככל שלא נכתב אחרת).

.7

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי הקשור למכרז,
לרבות הדינים הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור ומוותר על כל טענת אי
ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה .בכל מקרה של פגם או חסר במכרז ,חובה על המציע ליתן
למזמין הודעה בכתב בדבר האמור ,שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.

.12

המזמין רשאי ,על-פי שיקול דעתו ,בכל שלב (לרבות לאחר בחירת ההצעה הזוכה ולאחר התקשרות
עימו בהסכם) לפסול הצעת מציע שימצא כי לא עמדה בתנאים המפורטים בפניה זו ו/או בתנאי
המכרז ו/או שנמצא כי פרטי הצעתו ו/או הצהרותיו נמצאו כלא נכונים ו/או אשר ניסה להשפיע
שלא באופן הוגן על תוצאות המכרז וזאת ,מבלי שהמציע ו/או הזוכה יהא זכאי לכל פיצוי בגין
האמור מאת המזמין.
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.11

המזמין יהיה רשאי בכל שלב לדרוש מהמציע השלמת מסמכים והבהרות ,על-פי שיקול דעתו
ובכפוף לכל דין ,ובלא שתהיה למציע זכות כלשהי בהקשר זה .למען הסר ספק ,אין על המזמין כל
חובה לדרוש מן המציע השלמת מסמכים ו/או הבהרות כאמור.

.12

כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם ,בין אם על-ידי תוספת בגוף
המסמכים ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה (ואם
ההצעה תזכה – בהתקשרות בין הצדדים) ,כאילו לא נכתבו והם אף עלולים לגרום ,על-פי שקול
דעת המזמין ,לפסילתה של ההצעה.

.13

מובהר ,כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא שומר
לעצמו את הזכות לבחור יותר מזוכה אחד ו/או לקבל הצעה בחלקה והוא שומר לעצמו את הזכות
לפצל את הזכייה בין מספר מציעים ו/או לבחור זוכה חלופי מבין המציעים במכרז זה ,תחת מציע
שהוכרז כזוכה וחזר בו מהצעתו או שבוטלה זכייתו בכל שלב של המכרז ו/או ההתקשרות ,והכל,
באופן המקנה למזמין את מירב היתרונות.

.14

לצורך בחירת ההצעה הזוכה יהא המזמין רשאי להביא בחשבון אף את אמות המידה כאמור
בתקנה (22א) לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג 1773-וכן ,להסרת ספק ,המזמין יהיה רשאי לשקול
במסגרת שיקוליו ,את מידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות של המציע עם
המזמין ו/או מי ממוסדותיו ,והכל ,באופן המקנה למזמין את מירב היתרונות.

.15

לצורכי מכרז זה הכין המזמין אומדן .סטיה העולה על כ 15% -מן האומדן (יותר או פחות
מהאומדן) עשויה להביא לפסילת ההצעה ו/או לביטול המכרז והמציע מוותר על כל טענה בהקשר
זה.

.16

המזמין שומר לעצמו את הזכות ,בהתאם לשקול דעתו הבלעדי ,לבטל את המכרז כולו ו/או חלקו
ו/או לצאת במכרז חדש ו/או לעדכן מכרז זה בכל עת לרבות עדכון הליך הממוכן וזאת ,ללא צורך
במתן הסבר ו/או במתן פיצוי כספי כלשהו למציע ו/או לכל מי ששילם דמי השתתפות ו/או עיין
במסמכי המכרז ולרבות ,במקרה של ביטול בשל טעות המזמין ו/או כשל במערכותיו ו/או מערכות
מי מטעמו.

.19

הצעת המציע תעמוד בעינה עד להודעה על תוצאות המכרז וההודעה על בחירתה של ההצעה
הזוכה.

.19

החלטת המזמין ,תימסר למציעים שלא זכו במכרז לכתובת המצוינת על הצעתם ,בצרוף הערבות
הבנקאית שנמסרה למזמין .אל הזוכה תשלח הודעה על זכייתו ודרישה להחליף את הערבות
הבנקאית שנמסרה כאמור בנספח זה ,בערבות בנקאית כאמור בהסכם.

.17

לאחר שנמסרה לזוכה שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה הודעה על הזכיה ,יהיה המזמין רשאי לנהל
עמו מו"מ ,על מנת לקבל הצעת מחיר משופרת.

.22

עיון בהחלטת המזמין ,לרבות בהצעה הזוכה ,יהא כרוך בתשלום הוצאות ,בשיעור המקובל אצל
המזמין .יד וע למציע כי יתכן והפרטים הכלולים בהצעתו יהיו פתוחים לעיונם של המציעים
האחרים זאת בכפוף ובמידה כמתחייב על-פי כל דין .בקשה לעיון תתאפשר בתוך ( 32שלושים)
ימים בלבד ממועד מתן ההודעה על תוצאות המכרז והמציע מוותר על כל טענה בהקשר זה.

.21

הגשת ההצעות להליך הינה כמפורט בסעיף  9לעיל.

.14

השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בסך ( 522חמש מאות) ש"ח שלא יוחזרו מכל
סיבה שהיא .המציעים יצרפו למעטפת ההצעה שיק על הסך הנ"ל שמועד פרעונו ליום הגשת
ההצעה לפקודת "שירותי בריאות כללית – המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה".

.15

מודעה זו ומסמכי המכרז המלאים מתפרסמים גם באתר האינטרנט של המזמין בכתובת
 http://www.clalit.co.il/he/info/tenders/pages/mkomi_hospital.aspxבאתר זה
עשויים להתפרסם מעת לעת עדכונים שוטפים בנוגע למכרז ועל המציעים האחריות לעקוב אחר
פרסומים אלה ולהתעדכן בהתאם.
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נוסח המודעה מתפרסם גם באתר

http://www.bizbanegev.org.il/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D

שירותי בריאות כללית
המרכז הרפואי האוניברסיטאי "סורוקה"
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נספחים הנוגעים להוכחת תנאי הסף להשתתפות במכרז
 אישור רואה חשבון בדבר ניסיון קודם (נספח ג');
 אישור קבלן רשום בפנקס הקבלנים וכן אישור סיווג (נספח ד');
 אישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (נספח ה');
 נספח תשובות לשאלות הבהרה (ככל שיערך על ידי המזמין) (נספח ו');
 ערבות בנקאית (ערבות הצעה) (נספח ז').
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נספח ג'
אישור רואה חשבון  -ניסיון קודם
אני הח"מ __________ רו"ח ,מאשר בזאת כי לפי בדיקה שעשיתי ,במועד הגשת הצעתו למכרז,
______________ ,ח.פ( ________________ .להלן" :המציע") הינו בעל ניסיון קודם בביצוע עבודות
כדוגמת העבודות נשוא מכרז זה ,בהיקף מחזור הכנסות שנתי כולל שלא יפחת מ( 2,222,222.-שני מליון)
ש"ח ,ללא מע"מ והכל ,במהלך כל אחת מן השנים הקלנדאריות  2212 ,2211ו.2213 -

ולראיה באתי על החתום:

תאריך

שם

תפקיד

חתימה  +חותמת
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נספח ד'

אישור רישום קבלן בפנקס הקבלנים וכן אישור סיווג

יש לצרף העתק האישורים הנ"ל כשהם בתוקף למועד הגשת ההצעה ולפחות  12חודשים
רצופים שקדמו למועד זה כנדרש בתנאי הסף להשתתפות במכרז ,סעיף  5.4לנספח ב'.

12

נספח ה'
אישורים על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – 1991
יש לצרף העתקי האישורים הנדרשים לפי סעיף ( 4א) לחוק.
לשם הנוחות ,להלן נוסח הסעיף:
" (א) לא יתקשר גוף ציבורי עם תושב ישראל בעסקה למכירת נכס או למתן שירות לגוף הציבורי
אלא לאחר שהומצא למי שמייצג את הגוף הציבורי באותה עסקה אישור מפקיד מורשה ,מרואה-
חשבון או מיועץ מס ,או העתק ממנו ,המעיד שאותו תושב -
( )1מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי הפקודה וחוק מס ערך
מוסף או שהוא פטור מלנהלם;
( )2נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס
לפי חוק מס ערך מוסף".
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נספח ו'

נספח תשובות לשאלות הבהרה

יש לצרף להצעה את נספח התשובות ,ככל שיערך כזה על ידי המזמין ,כשהוא חתום על ידי
מורשה החתימה מטעם המציעולסמנו כנספח ו'.
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נספח ז'
נוסח ערבות בנקאית
(ערבות הצעה  -לקיום התחייבויות המציע)
לכבוד
שירותי בריאות כללית
הנדון :ערבות מס' ________________
לבקשת __________________ ח.פ( _________________________ .להלן" :המבקש") אנו ערבים
בזה כלפיכם בערבות מלאה ומוחלטת לסילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש ,עד
לסכום של ( 32,222שלושים אלף) ש"ח ,שיוצמדו למדד ,כמפורט להלן וזאת ,בקשר עם מכרז פומבי מס'
" 24-11/14לביצוע עבודות תחזוקת מבנים בשטחי המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה" ,שפורסם על-
ידי שירותי בריאות כללית.
לצורכי ערבות זו המונח "מדד" משמעו :מדד המחירים לצרכן ,הכולל ירקות ופירות ,המתפרסם על-ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למחקר כלכלי.
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן :אם יתברר מתוך המדד האחרון שפורסם לפני קבלת דרישתכם על-פי
ערבות זו (להלן" :מדד התשלום") כי מדד התשלום עלה לעומת המדד הידוע ביום הגשת הצעת המציע,
דהיינו המדד של חודש יולי שנת  2214שפורסם ביום  15באוגוסט שנת ( 2214להלן" :המדד היסודי") אזי
יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן:
"סכום הערבות המוגדל").
למניעת ספק ,אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו ,לא יחול שינוי בסכום הערבות.
אנו נשלם לכם מפעם לפעם ,בכל מקרה ,כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל תוך ( 9שבעה) ימים
מתאריך קבלת דרישתכם הראשונה בכתב בסניפנו ומבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם או ומבלי
לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את
סילוק הסכום האמור מאת החייב.
מובהר כי ערבות זו הינה עצמאית ,בלתי תלויה ובלתי מותנית.
ערבותנו זו תהיה בתוקף עד ליום  32.12.2214וכל דרישה על פיה חייבת להגיע אלינו עד תאריך זה וזאת
במסירה בדואר או ביד.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

תאריך

שמות החותמים

חתימות וחותמת הבנק
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נספחים כלליים
 מפרט טכני מיוחד (נספח ח');
 נספח הצעת מחיר ומחירון יחידות (נספח ט' ונספח ט' ;)1
 אישור מורשי חתימה (נספח י');
 אישור על כיסוי ביטוחי (נספח יא');
 ערבות בנקאית (ערבות ביצוע) (נספח יב');
 נתוני גורם מציע (נספח יג');
 כתב התחייבות לשמירת סודיות (נספח יד'  - 1יד' ;)4
 נהלי בטיחות בעבודה לרבות ,הצהרת בטיחות (נספח טו'  – 1טו' ;)9
 הוראות ביטחון לעובדי קבלן (נספח טז');
 נספח להעמדת מכולה (נספח יז');
 תצהיר אי תיאום הליך (נספח יח');
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נספח ח'

מפרט טכני מיוחד
פרק  – 11מוקדמות
חלק א' – השלמה לפרק [ 11מפרט ככלי] ,מהדורה עדכנית
 11.11כללי
א.

תחום הפרק
( )1פרק זה כולל סעיפים כלליים הנוגעים לביצוע עבודות תחזוקה ושיפוצים שונים באתר של
המזמין כמפורט בשאר מסמכי החוזה.

ב.

מפרט מיוחד
()1
()2
()3
()4

ג.

מפרט מיוחד זה מבוסס על המפרט הכללי ומהווה השלמה למתואר בפרקיו השונים ,כנדרש
בעבודה נשוא מכרז/חוזה זה.
במפרט המיוחד מפורטים אך ורק נושאים (עבודות ,חומרים וכד') אשר אינם מופיעים במפרט
הכללי.
מודגש בזאת כי חובה לקרוא מפרט זה יחד עם המפרט הכללי ,לרבות אופני מדידה בכל פרק
ופרק ,ועם שאר מסמכי המכרז/חוזה.
סעיף זה הינו אחד הסעיפים העיקריים של המפרט המיוחד.

הגדרות
כהשלמה לאמור בסעיפי "הגדרות" בשאר מסמכי החוזה ,להלן הגדרות של מושגים נוספים במפרט
זה:
"אישור המפקח"
( )1כללי – לצורך מתן האישורים רשאי המפקח למנות מטעמו כל יועץ מקצועי או מומחה,
לרבות אחד המתכננים/היועצים של העבודה נשוא חוזה זה; כל האישורים הנ"ל תקפים אך
ורק אם ניתנו בכתב.
( )2אישור לשימוש במוצר כלשהוא ,תחילת ביצוע שלב וכד'  -בקשה לאישור בצירוף כל
המסמכים הדרושים ,תוגש על-ידי הקבלן לפני מועד הביצוע ,כנקוב בפרקים
המקצועיים [מפרט מיוחד] .אין להשתמש במוצר  /להתחיל ביצור  /לבצע עבודה או
לנקוט פעולה אחרת כל שהיא ,המותנית באישור זה ,לפני קבלתו;
( )3אישור לסיום שלב בעבודה – הקבלן יודיע למפקח על תאריך סיום שלב מבעוד מועד .כתנאי
לבדיקה של המפקח יציג הקבלן אישורים מתאימים מכל הנוגעים בדבר (יועץ מקצועי ,רשות
מוסמכת ,ספק וכד') כנדרש;
"לפי החלטה  4הוראה  4קביעת המפקח"
בכל מקום בו מצוין כי העניין נתון להחלטה  /הוראה  /קביעה של המפקח תהיה דעתו של זה סופית
ומחייבת.
"לפי הוראות היצרן"
( )4ארבעה עשר יום לפחות לפני שימוש במוצר הדרוש באחד ממסמכי החוזה על הקבלן להגיש
לאישור המפקח מפרט אספקה ו/או יישום (ביצוע) ו/או הוראות היצרן מתאימות .אין
להשתמש במוצר לפני קבלת אישור זה;
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"מתקנים יעודים מיוחדים"
( )5חדרי אשפוז וניתוח ,מטבחים וחדרי אוכל ,מעבדות ,חדרי צילום וסריקה לסוגיהם (US,X-
 )MRI,CT ,RAYוכד'.
ד .מבנים ו4או מתקנים הקיימים באתר

ה.

()1

סוגים:
תת-קרקעיים ועל-קרקעיים;
א)
בנויים בניה קלה (פלדה ,עץ וכד') וקשיחה (בטון ,בלוקי בטון וכד');
ב)
בעלי מימדים וצורות שונות (שטחים ,מס' קומות ,צורה וכד').
ג)

()2

יעוד:
א)
ב)
ג)

משרדים;
מגורים;
מתקנים יעודים מיוחדים (ר' הגדרה בס' הגדרות לעיל).

לעניין עבודה זו  -בכל מקום בו מצוין כתב כמויות הכוונה היא גם לספריית הסעיפים.

 11.14מתקנים תת-קרקעיים
כללי ()11.14.11
א.

בנוסף לאמור בס' [ 22.22מפרט כללי] בשל אופיו המיוחד של האתר על הקבלן לגלות זהירות משנה
בכל הנוגע למתקנים ו/או מערכות תת-קרקעיות.

גילוי מתקנים תת-קרקעיים ()11.14.14
א.

בנוסף לאמור בס' [ 22.22.22מפרט כללי] יגיש קבלן לפי דרישתו של המפקח סקיצה  /תכנית
מסודרת ערוכה על-ידי בעל מקצוע מוסמך (מהנדס מערכות וכד') ביד חופשית ובקנה מידה ,1:52
אשר תכלול בין השאר את הנפרטים הבאים:
()1
()2
()3
()4

סוג המתקן (תא תת-קרקעי ,צנרת וכד');
יעוד (מים ,ביוב ,גזים ,חשמל ,תקשורת וכד');
מידות (אורך ,רוחב ,עומק ,קוטר צנרת וכד');
כל מידע אחר שיידרש על-ידי המפקח.

 11.10תנאי ביצוע
תנאי ביצוע מיוחדים
א.

()1

מאחר והעבודה ברובה תבוצע בתוך המבנים קיימים ו/או בצמוד אליהם ,על הקבלן
לקחת בחשבון:
(א) כל עבודות הריסה יש לבצע בזהירות מרבית ,תוך שימור על קירות ו/או חלקי מבנה
הקיימים מפני פגיעה;
(ב) תוך כדי בצוע ההריסות ו/או פירוקים על הקבלן להתקין חיזוקים ותמיכות זמניות על-
מנת למנוע קריסת חלקי מבנה שלא נועדו להריסה;
(ג) עבודות ההריסה תבוצענה בשלבים ,בשילוב עם עבודות אחרות (חציבה ,יציקות בטון
וכד');
(ד) במקרים רבים העבודות תהיינה מקומיות ותבוצענה בקטעים ו/או רצועות ו/או שטחים
קטנים יחסית;
(ה) חל איסור מוחלט על אחסון ,זמני או קבוע ,של חומרים כלשהם או קרקע חפורה,
בשטחים ציבוריים כגון :כבישים ,מדרכות וכד'.
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ב.

הפסקות עבודה של מערכות חיוניות
()1
()2
()3

הקבלן נדרש לתאם את כל עבודותיו עם המפקח ולבקש אישורים להפסקות הדרושות
בעבודת מערכות חיוניות (מים ,חשמל ,גזים רפואיים וכד') לפני תחילת ביצוע העבודה.
האישור יש לבקש אך ורק באמצעות טפסים מתאימים [נספחים] .אישורים אלו יהיו תקפים
כאשר הם חתומים על-ידי המזמין או מי מטעמו.
העבודות תבוצענה אך ורק בפרק הזמן שיוקצב להפסקות הנ"ל ,גם אם ההפסקות תחולנה
במועדים ושעות עבודה לא שגרתיים (לילה ,חגים ,שבתות וכד').

מים וחשמל ()11.10.14 ,11.10.11
ד.

()1

()2
()3
()4

בניגוד לאמור בס'  22.23.21ו[ 22.23.22 -מפרט כללי] ,המים והחשמל הדרושים לביצוע
העבודה יסופקו לקבלן ללא תשלום ,אולם ההתחברות אל מקורות המים והחשמל והבאתם
למקום העבודה יעשו על-ידי הקבלן ועל חשבונו ,תוך כדי תיאום מוקדם עם המפקח .המים
שיסופקו לקבלן יהיו לצורכי העבודה בלבד.
המזמין לא יהיה אחראי על הפסקות המים והחשמל ועל הקבלן מוטלת האחריות לבצע
מראש סידורים מתאימים ,על חשבונו ,לאספקה עצמית (מאגר מים ,גנראטור וכד') במקרה
של תקלות או הפסקת באספקת המים או החשמל.
מודגש בזאת כי שימוש בגנראטור נייד טעון אישור המפקח.
(א) במידה ובמקום ,בו מבוצעת העבודה אין מקורות מים וחשמל -על הקבלן להתחבר
ללא כל תשלום נוסף למקורות עליהם יורה המפקח.
(ב) בתום ביצוע העבודה על הקבלן לפרק את כל החיבורים ולהחזיר את המצב לקדמותו.

 11.15הגנה על הסביבה
א.

()1
()2
()3

ב.

פנוי פסולת מקומות הבניין יותר אך ורק באמצעות שרוולים פלסטיים הישר לתוך המקום
לריכוז.
במידה ויחליט המפקח כי הפסולת תרוכז במכולות – על הקבלן לקבל אישור המפקח על
מקום הצבת המכולה לפני תחילת הביצוע.
המכולות תהיינה מכוסות בקביעות ביריעת  PVCבאופן שימנע את פיזור הלכלוך והאבק.

בגין אי קיום ס' א .לעיל יוטל על הקבלן קנס של  1222ש"ח ליום בתוספת מע"מ.

 11.11בקרת איכות
א.

על הקבלן לתכנן את עבודתו כך שסטייה המותרת בעבודות הבטון ועבודות אחרות תתאים לדרישות
בפרקי המפרטים (כללי ומיוחד) האחרים.

 11.19מחיר סופי (פאושל)
אין דרישות מיוחדות.
 11.11תיעוד המבנה
א.

)11.11.11
כללי (11.11.11
.1

במסגרת העבודה יידרש הקבלן לעתים לבצע:
( א)
(ב)
(ג)

חלוקה מחדש של חלל (חדר ,אולם ווכד') כולל עבודות הריסה ובניה מחדש;
סגירת פתחי חלונות/דלתות קיימים ופריצת חדשים;
כל עבודה אחרת שלדעתו של המפקח יש לתעד;
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2.

תכניות עדות ()22.12.22.21

(א) בתום ביצוע העבודות הנ"ל על הקבלן לערוך ולהגיש למפקח סקיצה  /תכנית מסודרת ערוכה
על-ידי בעל מקצוע מוסמך (מהנדס או אדריכל) ביד חופשית ובקנה מידה  ,1:52אשר תכלול:
()1
()2
()3
()4

תכנית עם כל המידות הדרושות (אורך ,רוחב ,עובי מחיצות ,פתחים וכד');
לפחות חתך אחד עם מידות גובה;
ציון תגמירים;
כל מידע אחר שיידרש על-ידי המפקח.

 11.11מחירים
תכולת המחירים ()11.11.11
א.

()1

בנוסף למפורט בס' [ 22.22.21מפרט כללי] יראו המחירים הנקובים בכתב הכמויות ככוללים:
(*)
(*)
(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

בצוע עבודות חדשות ,ו/או עבודות שיפוץ ,ו/או החלפה ,ו/או תיקון;
עבודה בהיקפים (שטחים ,רצועות ,קטעים וכד') קטנים יחסית;
עבודה במקומות שונים במבנים ו/או במתקנים ,כגון:
קומות עליונות
מרתפים
כל מקום אחר
הכשרת דרכי גישה זמניים עבור מכונות בניה ורכב תפעולי;
גידור זמני;
קירות הגנה בנויים מלוחות עץ ועץ לבוד (דקטאות);
צפויים של חלקי בנין קיימים בסביבת העבודה ביריעות פוליאטילן;
תיחום אזורי עבודה ומעברים באמצעים עליהם יורה המפקח;
שלטי התרעה ואזהרה בכמות ובמידות לפי תקנות הבטיחות ובהתאם להוראות
המפקח;
תשלום שכר עבודה עבור השעות הנוספות;
שינוע חומרי בניה ,ציוד ,כלים וכד' למקום כלשהו (קומות עליונות ,קומות מרתף ,גגות
וכד') במבנה ו/או במתקן שבאתר;
קטעי ניסיון מכל סוג;
התקנת תאורה נאותה בעת ביצוע העבודה בשעות החשיכה;
התקנת חיזוקים ותמיכות זמניות תוך כדי ביצוע עבודות שונות (חפירה ,חציבה,
הריסה ,שלד וכד') למניעת קריסת חלקי מבנה שלא נועדו להריסה;
תיקון נאות והחזרת המצב לקדמותו בשטחי מגע בין חלק מבנה קיים ובין התוספת
ו/או חלק משופץ;
תיעוד המבנה ,כמפורט בס'  22.12לעיל;
מלוי התחייבויות הקבלן כלפי הגופים הפועלים מכוח הדין כמפורט בס.ק 22.24.21 .א.
עד ה[ .מפרט כללי].
פנוי פסולת בניה על כל סוגיה לאתר שפך מאושר לרבות תשלום אגרות כלשהן בגין כך;

מחירי היחידה
ב.

()1
()2

מחירי היחידה הנקובים בכתב כמויות יהיו זהים לכל סוגי העבודות (שיפוץ ,עבודה חדשה,
השלמה וכד') ולא תחול עליהם כל תוספת.
עבור ביצוע העבודה בשעות בלתי שגרתיות תחול תוספת על מחירי היחידה ,כמפורט בחוזה /
הסכם.
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פרק  - 11עבודות עפר
חלק א'  -השלמות לפרק [ 11מפרט כללי] ,מהדורה רביעית (מתוקנת) .1990
כללי ()1111
א.

.1

תחום הפרק – כמפורט בס' [ 212221מפרט כללי].

.2

תנאי ביצוע מיוחדים
( א)
(ב)

ביצוע עבודה בשלבים ,בעבודת ידיים ובזהירות מרבית;
תאום הדוק עם מתכנן השלד להתקנת חיזוקים  /תמיכות מקומיים למניעת
התמוטטות עפר וקריסת חלקי מבנה;

.3

ניקוז ()21225
האמצעים בהם ינקוט הקבלן לסילוק מי גשם יאושרו על-ידי המפקח.
(*)

.4

מי תהום ()21226
( א)

.5

בניגוד לאמור בס' [ 21226מפרט כללי] ,במידה ויתגלו מי תהום במהלך העבודה – על
הקבלן להודיע על מיידית למפקח ולפעול בהמשך לפי הוראותיו.

מצב האתר/המגרש כפי שיימסר לקבלן:
( א)
(ב)

האתר/המגרש נמסר לקבלן כפי שהוא נראה בסיור הקבלנים.
()1
()2

.6

בהוראת המפקח על הקבלן לערוך באמצעות מודד מוסמך מפת מדידה ולמסרה
למפקח לפני תחילת העבודה.
מפה זו תשמש בין היתר להתחשבנות בנושא עבודות עפר.

מודגש בזאת כי באחריות הקבלן לאחוז בכל האמצעים על מנת למנוע גניבות חול ועפר
מהאתר .לא ישולם כל פיצוי ו/או תוספת מחיר בגין גניבות אלו.

עבודות הכנה ופירוק ()1111
ב.

אין דרישות מיוחדות.

עבודות חפירה ()1114
ג.

.1

כללי ()21221
( א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)

אין לבצע עבודות עפר כלשהם מתחת לרצפת המרתף ו/או על-יד או מתחת ליסודות
קיימים ,ללא אישור מפורש ובכתב של המפקח  /המתכנן.
הוראות שבדו"ח יועץ קרקע (במידה וקיים) בנושא עב' עפר עדיפות על הוראות של
מסמכי מכרז/חוזה אחרים.
עבודות מדידה וסימון יבוצעו על-ידי מודד מוסמך בלבד.
במידה ועבודות החפירה תבוצענה בשלבים ולא ברצף – יכין הקבלן מערום עפר מאושר
למילוי חוזר בהידוק מבוקר .לא תשולם כל תוספת עבור שנוע חוזר באתר.
דפנות חציבה/חפירה ארעית באתר תתוכננה לשיפוע מקסימאלי של  .1V:1.5Hעל
הקבלן לסלק אבנים וגושים רופפים הנמצאים על פני המדרונות.
אין לאפשר לעובדים לרדת לתחתית החפירה באתר ,כאשר שיפועי הדפנות תלולים
יותר מהאמור לעיל או כאשר ישנם גושים רופפים על פני המדרון .יש לבצע דיפון זמני
להגנה על העובדים בתחתית החפירה.
מומלץ לבצע את החפירה באמצעות בגר המצויד בברייקר.
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.2

סוגי עפר וקרקע ()21221
( א)

בנוסף לאמור בס' [ 21221מפרט כללי] מודגש בזאת כי העבודה תבוצע בקרקע מסוג
כלשהו.

.3

קידוחי כלונסים ( – )21226יבוצעו כמפורט בפרק [ 23מפרט כללי].

4.

העברת העפר החפור ()21223
( א)

בהיעדר הוראה אחרת מהמפקח יסלק הקבלן עודפי חפירה לאתר שפך מאושר ,הקבלן
ישא בעלות אגרת הכניסה וימסור למפקח העתק חשבונית בגין תשלום זה.

עבודות חציבה ()1110
ד.

פיצוץ ()11101
.1

חל איסור מוחלט על שימוש בחומר נפץ.

.2

מלוי בחומר חצוב ()21232
( א)
(ב)
(ד)
(ה)
(*)

תעודות המיון והדירוג של החומר ותעודות בקרת איכות המילוי תועברנה לבחינת
המפקח לאישור המשך העבודה.
החומר יהיה "חומר נברר" (מצע סוג ג') כורכרי או גירי לפי מפרט מע"צ ,שיונח ויהודק
באחת השיטות המפורטות בס' כבישה והידוק להלן.
ברצועה ברוחב של  2.5 – 1.2מ' ,בגב של קירות תומכים ,יבוצע מילוי כנ"ל אך גודל
המרבי של האבן לא יעלה על " 2וכמות הדקים לא תעלה על .5%
במצבים מסוימים ניתן יהיה לשקול החלפה של חומר נברר כנ"ל בחול חרסיתי (חמרה
קלה) או אחר .ההחלפה טעונה בדיקות מעבדה בהנחייתנו ואישור המפקח.
מודגש בזה במקומות בהן הקרקע סלעית החללים בין סלע לבין קיר המבנה /קיר
תומך ימולאו בבטון רזה ב –  15ולא בעפר.

כבישה והידוק ()1112
ה.

.1

כללי ()21242
( א)

הידוק המילוי יבוצע לפי קביעת המפקח באחת השיטות הבאות:
()1
()2
()3

.2

"הידוק מבוקר" ,כמפורט בס'  21241ו[ 21242 -מפרט כללי] לצפיפות עליה יורה
המפקח ובבקרה מלאה של מעבדה מוסמכת.
"הידוק רגיל" ,כמפורט בס'  21241ו[ 21242 -מפרט כללי] בנוכחות (פיקוח)
המפקח.
בתום העבודה יש לוודא כי השטח המהודק הינו חלק ללא חריצים ,שקעים או
"מדרגות".

סטיות מותרות ()21245
( א)

בכלל עבודות עפר לא תעלה על זו המפורטת בס' [ 21245מפרט כללי].

מעטפות ומצעים ()1115
ו.

כמפורט בס' [ 2125מפרט כללי].

 1111.11אופני מדידה ותכולת מחירים
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תאור העבודה
כללי

תכולת מחירי היחידה
כל המפורט לעיל ובשאר מסמכי החוזה

אופני מדידה

הכנת מפה טופוגרפית של מצב קיים בקנ"מ
1:252
אחריות למשך שנתיים נגד שקיעת כבישים,
מדרכות ,מבנים וכד' בסמיכות למקומות
שנחפרו על-ידי הקבלן
ביצוע עבודות בקטעים גדולים ו/או קטנים,
בשטחים פתוחים ו/או מוגבלים ,בתוך
המבנים ,בעומקים שונים ,בעבודות ידיים
ובכלים מכאניים מסוגים וגדלים שונים ,הכל
בהתאם לתנאי האתר
כמפורט בס' [ 2122.22מפרט כללי]
הצבת עובד משגיח בעת בצוע
סילוק עודפי חפירה למרחק כלשהו ,למקום
שפך מאושר ע"י הרשות המוסמכת ,טיפול
ברשות לקבלת היתר למקום שפך ,אגרות
לסוגיהן
פיזור החומר החפור במקומות מילוי ו/או
אחסונו לתקופת הביניים והחזרתו כמילוי
מהודק בשכבות ו/או סילוקו מהשטח לאתר
שפך מאושר לפי הנחיות המפקח
בדיקת מעבדה במידה ותידרש ע"י המפקח

עבודות חפירה
ו/או חציבה

מלוי חוזר

פרק  – 14עבודות בטון יצוק באתר
חלק א'  -השלמות לפרק [ 14מפרט כללי] ,מהדורה שישית (מתוקנת) .1991
כללי ()1411
א.

()1

תחום הפרק – כמפורט בס' [ 22221מפרט כללי].

()2

לרשימה שבס' [ 22222מפרט כללי] יש להוסיף:
( א)
(ב)
(ג)
(ד)

()3

לרשימה שבס' [ 22224מפרט כללי] יש להוסיף:
( א)
(ב)

()4

ת"י  4466חלק  – 2פלדה לזיון בטון :מוטות חלקים.
ת"י  4466חלק  – 3פלדה לזיון בטון :מוטות מצולעים.
ת"י  4466חלק  – 4פלדה לזיון בטון :רשתות מרותכות.
ת"י  4466חלק  – 5פלדה לזיון בטון :מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים תקן
אמריקאי .ASTM C 243

פרק  – 23מוצרי בטון טרום.
פרק  – 23כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר.

כל יציקת בטון תבוצע בנוכחות ראש הצוות מטעם הקבלן (מהנדס הביצוע האחראי לשלד או
מנהל עבודה ראשי) ,בכל שלבי היציקה .כל יציקה תחל רק לאחר קבלת אישור המפקח.

חומרים לבטון ()1411
ב.

()1

צמנט ;252
23

()2

במשך תקופת ההתארגנות ולפני תחילת היציקות באתר ,על הקבלן להעביר למפקח את כל
הפרטים לגבי תערובות הבטון ,לרבות הערבים והמוספים השונים .במידה והקבלן מתכוון
לספק את הבטונים על-ידי מספר ספקים ,עליו להעביר נתוני תערובות בטון מכל ספק בנפרד.

סוגי בטון ותכונותיהם ()1414
ג.

()1

בטון רזה יהיה מסוג ב.15 -

()2

שאר הבטונים  -כמפורט בתכניות.

()3

תכולת הצמנט:
סוג הבטון
ב 22 -
ב 32 -

תכולת הצמנט המזערית,
ק"ג ,ל –  1.1מ"ק תערובת
292
392

()4

דירוג הסומך :עבור קירות ועמודים  ,6" -עבור רכיבים דקי דופן (מסתורי תריס בחלונות
וכד') – " 5עם אגרגט בגודל עדש.

()5

תנאי הבקרה – טובים;

יציקת הבטון ()1412
ד.

()1

הכנות ליציקה ()22241
( א)
(ב)
(ג)

(ד)

(ה)
(ו)
(ז)
()2

בימי שרב וחום יש למנוע התקשרות מהירה של הבטון ועל כן ,יש לנקוט באמצעים
להגנת הבטון מפני התאיידות מהירה של המים ,מיד לאחר יציקתו ,כדי למנוע סדיקה
פלסטית.
לא תורשה יציקה בטמפרטורה העולה על  ,32  Cאלא באישור מוקדם של המפקח.
על הקבלן לבדוק את תכניות המערכות השונות לפני הביצוע ,במקרה של התנגשויות
בין המערכות השונות ,עליו לדווח למפקח ולהמתין להוראותיו .אין הקבלן רשאי להזיז
או לשנות מערכת זו או אחרת על דעת עצמו .במידה שהקבלן יחרוג מהנחיה זו כל
ההוצאות לתיקון יחולו על חשבונו.
לפני היציקה על הקבלן להתקין בטפסות אמצעים מתאימים שיאפשרו יצירת פתחים,
הנמכות ,שקעים ,מגרעות ,שיפועים ,חריצים וכד' – הכל לפי תכניות היועצים .כל
האצעים יחוברו לטפסות באופן שימנע כל תזוזה בעת היציקה ,ויאפשרו עיבוד
לאחריה.
כן על הקבלן להתקין לפני היציקה אביזרים שונים ,כגון :עוגנים ,שרוולים ,צינורות,
אביזרי עזר זמניים וקבועים וכד' – הכל לפי תכניות היועצים.
קצוות פתוחים של הצינורות ,אביזרי הניקוז ,מחסומי רצפה וכו' ייאטמו למשך זמן
היציקה.
מודגש בזאת כי לא תותר כל חציבה בבטון.

מישקים (הפסקות יציקה) ()22245
( א)
(ב)

הפסקות יציקה תבוצענה רק במקומות המסומנים בתכניות ולפי הוראות שבהם.
במידה והקבלן יבקש לבצע הפסקות יציקה נוספות ו/או לשנות את מיקום הפסקות
היציקה ,עליו לקבל על כך אישור המפקח.

()3

ציפוף וריטוט הבטון  -כמפורט בס' [ 22249מפרט כללי].

()4

יישור פני בטון והחלקתו ()22249

24

גימור פני הרכיבים אשר אינם מיועדים לגמר בטון חשוף
(א) בכל מקרה שבו נתגלתה סגרגציה ,על הקבלן לבצע סיתות וסילוק של חלקים רופפים
ואח"כ לבצע תיקון מקומי.
(ב) כאשר הסגרגציה היא על פני השטח בלבד ולא מגיעה לברזל הזיון ,יבוצע תיקון לפי
האמור בסעיף ב' לעיל .כאשר הסגרגציה היא עמוקה ונחשפים מוטות הזיון ,יש לבצע
תיקון לפי הוראות המפקח.
בכל מקרה יקבל הקבלן אישור המפקח לשיטת התיקון ,חומרים וכד'.
אשפרת הבטון והגנתו ()1415
ה.

()1

תקופת האשפרה לכל הרכיבים לא תפחת מ 9 -ימים.

()2

לפי דרישת המפקח על הקבלן לבצע את אשפרת הבטונים על-ידי ריסוס של "קיורינג
קומפאונד" .הריסוס יבוצע לפי הוראות היצרן .לאחר הריסוס יכוסו הבטונים ביריעות
פוליאטילן בגוון לבן (לא שקוף).

טפסות ()1411
ו.

()1

מועדי הפירוק וסדר הפירוק של טפסות יהיו לפי ת"י  ,724ת"י  ,466כמפורט בתכניות ובכפוף
להוראות הבאות (לפי המועד הארוך):
(א) אין לפרק תומכות שמתחת לקירות/עמודים "צומחים" מעל תקרה ,אלא כעבור
שלושה
שבועות לאחר יציקת התקרה שמעליהם.
(ב) אין לפרק תומכות שמתחת לקורות עליונות ,אלא כעבור שני שבועות לאחר יציקת
החלק העליון שלהם.
אין לפרק טפסות של אלמנט בטון חשוף ,אלא כעבור  4ימים מיציקת אותו אלמנט.
(ג)

()2

על הקבלן להקפיד על סגירת כל הפינות בטפסות ע"מ למנוע נזילת "מיץ" הבטון.

()3

הרווח בין הטפסות האנכיות ישמר בעזרת מוטות ברזל מצולע בקוטר  16מ"מ לפחות.

פלדת זיון ()1419
ז.

()1

ספק הפלדה יהיה מוכר ויאושר על-ידי המפקח.

()2

לא יורשה שימוש ברשתות פלדה המסופקות בגלילים.

()3

עובי מינימאלי של כיסוי בטון לפלדת הזיון יהיה לפי ת"י .466

()4

הזיון בתוך הטפסות יקובע באופן יציב ,עם שומרי מרחק על-פי התקן .מוטות ורשתות הזיון
יהיו נקיים מחלודה ,כתמי שמן ,לכלוך וכל חומר אחר .על הקבלן להקפיד במיוחד על יציבות
התמיכות של הזיון העליון .התמיכות תבוצענה באופן שימנע שקיעות זיון עקב משקל פועלים
וציוד בזמן היציקה.

( )5הארכת מוטות פלדה תהיה לפי ת"י  466ותבוצע רק במקומות המסומנים ולפי הפרטים
שבתכניות .במידה והקבלן יבקש לבצע הארכת מוטות במקומות נוספים – עליו לקבל אישור
המפקח.
(( )6א)
(ב)

החפיות בין רשתות זיון ומוטות זיון בודדים תהיינה רק במקומות המסומנים בתכניות
ולפי הפרטים .החפיות שאינן מסומנות ,אך הקבלן מבקש לבצען לצורכי עבודתו,
חייבות באישור המפקח.
רוחב החפיה בין הרשתות לא יפחת מ 3 -משבצות או  32ס"מ ,לפי הערך הקטן
מביניהם.
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()9

רשימות ברזל לא תסופקנה.

בטון חשוף ()1411
ח.

()1

הטפסות יהיו כמפורט בתכנית או כתב כמויות.

()2

בכל מקום בתכניות בו מצוין בטון גלוי הכוונה היא לבטון חשוף.

()3

מרצפים ורצפות המיועדים לגמר בטון חשוף
( א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)

ההחלקה תבוצע כמפורט בס' [ 522614מפרט כללי] במקומות המסומנים בתכנית.
הסטייה המותרת במפלס המתוכנן ובמישוריות תהיה מיוחדת ( 3מ"מ  ,)+/-כמפורט
בטבלה  1בס' [ 52276מפרט כללי].
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי שפני הרצפה יישארו ללא פגמים במהלך
כל העבודות בבנין .במידה ויוצרו כאלה ,על הקבלן לתקנם על חשבונו לפי הוראות
המפקח.
שומרי המרחק יהיו מסוג המאושר על-ידי המפקח.
תשומת לב מיוחדת של הקבלן מופנית לרצפות המיועדות לצביעה בצבע אפוקסי.

בקרת איכות ()1419
()1

ט.

( א)
(ב)
(ג)

()2

במידה ולא ייטלו מדגמים של בטון טרי לבדיקות החוזק ו/או התוצאה לא תעמוד
בדרישות התקן – יחויב הקבלן בביצוע בדיקות על-ידי נטילת גושים מייצגים (גלילים)
מבטון הקשוי.
לכל הבטונים היצוקים באתר חייב הקבלן לבצע בדיקה לאטימות לפי ת"י  6חלק .5
עומק חדירת מים ממוצע מותר יהיה  32מ"מ או פחות .כמות המדגמים תהיה לפחות 3
מדגמים לכל יחידת דיור.
הקבלן יחזיק באתר לצורך בדיקת שקיעת הבטון את כל האביזרים הנדרשים בהתאם
לתקן אמריקאי  ASTM C 243והמפקח יהיה רשאי בכל עת להשתמש באביזרים
האלה לבדיקת השקיעה.

סבולות ()TOLERANCES
( א)
(ב)
(ג)
(ד)

אם לא צוין אחרת בתכניות יהיו הסבולות כמפורט בטבלה להלן ,אולם בכל מקרה לא
תעלה דרגת הסיבולת על דרגה  9לפי ת"י .997
בכל מקום שתתגלנה סטיות גדולות מהמוגדר בטבלה  -על הקבלן לשאת בכל הוצאות
התיקון (מדידה ,תכנון מחודש ,הריסה ,יציקה מחדש וכד').
הקבלן רשאי להציע לאישור המפקח דרכים לתיקון החלק הפגום.
התיקונים המאושרים יבוצעו על-ידי הקבלן ללא כל עיכוב בלוח זמנים.

טבלת הסבולות
מס'
1

תיאור העבודה והגדרת הסטייה
סטייה מקווי המבנה לעומת
התכניות וסטייה במצב ההדדי
שבין חלקי המבנה

גודל סטייה מקסימאלי

התחום שבו
נעשתה הסטייה
ב 5 -מ'
ב 12 -מ' ויותר

 5מ"מ
 12מ"מ

ב 25 -מ' ויותר

 15מ"מ
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2
3
4
5
6
9
9

סטייה מהאנך בקווים ובשטחים
של קירות ועמודים
סטייה מהפלס או מהשיפוע
המסומן בתכנית לרצפות,
תקרות וקירות
סטייה בגודלם ובמקומם של
פתחים ברצפות ,תקרות וקירות
סטייה בעובי של רצפות,
תקרות וחתכים של קורות ועמודים
סטייה מהמרכז בביצוע פלטות
יסוד ויסודות עוברים
סטייה מהמרכז בביצוע כלונסאות
סטייה מהאנך בביצוע כלונסאות

ב 3 -מ'
ב 5 -מ' ומעלה
ב 3 -מ'
ב 5 -מ' ומעלה

 5מ"מ
 12מ"מ
 5מ"מ
 12מ"מ
 12מ"מ
 - 5מ"מ
 + 12מ"מ
 3%מרוחב היסוד אך לא
יותר מ 52 -מ"מ
 42מ"מ
1%

הערה :במידה וחל שינוי בת"י  997הסיבולות יהיו בהתאם.
()3

תיקוני בטון
( א)
(ב)
(ג)

כאשר יתגלו פגמים בבטונים ,לאחר פירוק הטפסות ,יקבע המפקח אם יש להרוס את
האלמנט הפגום ולצקת אותו מחדש או שניתן לתקנו.
במידה והמפקח יחליט כי הפגמים הינם קלים ואפשר לתקנם יבוצעו תיקוני הבטון
שאינו חשוף כמפורט בס' [ 22274מפרט כללי] ,אך במקום תערובת טיט-צמנט ישתמש
הקבלן בחומר "סיקה טופ  "122לפי הוראות היצרן.
כאשר יש לבצע תיקון בבטון חשוף ,יעשה הקבלן תיקונים לדוגמא במקום שיקבע
המפקח .התיקונים יבוצעו עם החומר המצוין בסעיף ג' לעיל ,אך בתוספת צמנט (או עם
תוספת אחרת שימליץ היצרן) כדי לקבל גוון אחיד עם הבטון הקיים לאחר הייבוש .רק
לאחר אישור הדוגמא על-ידי המפקח יוכל הקבלן להשלים את התיקונים.

חלק ב'  -השלמות לפרק [ 14כתב כמויות]
 14.11יסודות ומצעים
כללי
א.

()1

( א)
(ב)
(ג)
(ד)

בנוסף למפורט בתכניות הקונסטרוקציה ימלא הקבלן אחר הדרישות המופיעות בדו"ח
יועץ קרקע.
בהיעדר דו"ח יועץ קרקע על הקבלן לקבל את כל ההנחיות הדרושות מהמפקח.
במקרה של סתירה בין המסמכים הנ" ל על הקבלן להודיע על כך למפקח ולקבל ממנו
הוראות בדבר המשך העבודה.
קביעתו של המפקח בעניין זה תהיה סופית.

()2

בשל אי אחידות תנאי הקרקע עומק היסודות (עמוקים ורדודים) המסומן בתכניות
הקונסטרוקציה הינו מינימאלי .הקבלן יעמיק יסודות ככל שיידרש על-ידי יועץ קרקע וללא
תשלום נוסף.

()3

במידה ובמקום החפירה תתגלה פסולת הקבלן יפנה אותה ויבצע מלוי מהודק לפי הנחיות
יועץ הקרקע.

()4

סימון מרכזי היסודות ,לצורך הקידוחים/החפירה ,יבוצע על-ידי מודד מוסמך ויכלול
אבטחות לשני הכיוונים .לפני ביצוע היציקה יבצע המודד המוסמך ביקורת למיקום מרכזי
הכלונסאות  /יסודות רדודים ועל הקבלן לדווח למפקח על כל סטייה מעבר לזו המוגדרת בס'
"בקרת איכות" לעיל או זו המוגדרת בדו"ח יועץ קרקע.

()5

הקבלן ינהל יומן עבודה מפורט ליסודות.
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הפרדת בטונים מהקרקע
ב.

()1

ארגזי הפרדה מהקרקע לקורת יסוד ולרצפות  -כמפורט בתכניות קונסטרוקציה.

()2

שאר ההוראות בנושא זה  -כמפורט בדו"ח יועץ קרקע.

 14.14מרצפים ורצפות
כמפורט בשאר מסמכי החוזה.
 14.10קירות ועמודים
התאמת פתחים
א.

הגדלת פתחים ראה פרק [ 24מפרט מיוחד ,ספריית הסעיפים].

 14.12קורות ,מעקות וחגורות
א.

()1
()2

בתחתית של כל המחיצות הבנויות והקירות הבנויים שמסביב לחדרים "רטובים" ,תבוצענה
חגורות בטון בגובה שלא יפחת מ –  22ס"מ.
בתחתית של כל הקירות הבנויים המפרידים בין חדרים לבין מרפסות (ו/או גגות) ,תבוצענה
חגורות מבטון בגובה שלא יפחת מ –  22ס"מ.

 14.15תקרות וגגות
כמפורט בשאר מסמכי החוזה.
 14.11יציקות ביניים ושונות
יציקות ביניים
מדרגות
א.

יציקת מהלכי מדרגות תיעשה ביחד עם התקרה עליה הן נשענות.

יסודות למכונות מזוג אויר שעל הגג
ב.

()1
()2

יש לצקת על-גבי שכבת איטום.
לפני היציקה יש להתקין שכבה בולמת זעזועים ,כמפורט בשאר מסמכי החוזה.

בידוד תרמי לרכיבי בטון
ז.

כמפורט בשאר מסמכי החוזה.

רכיבי פלדה המעוגנים בבטון
ח.

כרכיבי פלדה המעוגנים בבטון ייחשבו כל הרכיבים העשויים מפרופילים מקצועיים שונים ,פרופילי
פח מכופף ,צינורות ברזל (מרובעים ועגולים) בין אם הם חופשיים ו/או יצוקים בתוך הבטון ,בכל
מידה וגודל שהוא ,ובכל צורת חיבור שהיא ,לרבות חיבור בריתוך ,ברגים וכד'.

ט.

לפי
כל רכיבי הפלדה יהיו מגולוונים (למעט מסגרות ממ"ד) לאחר השלמת ייצורם .הגילוון יבוצע
שיטה א'  -ציפוי בטבילה באבץ חם ,כמפורט בס' [ 1724מפרט כללי] ולפי ת"י  .719עובי הגילוון לא
יפחת מ  92 -מיקרון.

 14.19תיקון ושיקום בטונים בחומרים מיוחדים

29

כללי

א.

()1
()2
()3
()4
ב.

המפרט מבוסס על מלטים למטרות שיקום ( )27.23.29לשיקום בטונים של חב' "סיקה".
ניתן להציע מלטים שווי איכות ,בתנאי שיוצגו לאישור מוקדם של המפקח ,כולל מפרט /
הוראות היצרן.
הביצוע יעשה על-פי מפרט  /הוראות היצרן.
לפני הביצוע יעשה רישום וסימון מדויק של השטחים על-ידי המפקח ותקבע שיטת העבודה.

להלן הנחיות כלליות לביצוע העבודה על-ידי מלטים של חב' "סיקה":
()1

ׁ

אזורים בהם פלדת הזיון גלויה לעין:
( א)

הכנת השטח
(*)
(*)
(*)
(*)

()2

סיתות ,חציבה וקילוף חלי בטון רופפים וסדוקים עד לקבלת פני בטון נקיים
ויציבים.
חשיפת פלדת הזיון בכל היקפו ולפחות כ 1 -ס"מ מאחוריו ומסביב ,כך
שהסיתות יהיה כ 1 -ס"מ בתוך הבטון הבריא;
ניקוי הפלדה שנחשפה ,יש לנקות מקורוזיה באמצעים מכאניים ,כגון :מברשת
פלדה ובד שמיר או לפי דרישה המפקח;
שטיפת השטח בלחץ מים לניקוי ויבוש;

(ב)

הטיפול בפלדת זיון
(*) יעשה על-ידי מריחה בסיקה טופ ארמטק  112או בסיקה מונוטופ  612למניעת
המשך החלודה.

(ד)

שיקום הבטונים
(*) יעשה על-ידי סיקה טופ  122או סיקה ראפ עד פני הבטון המקוריים.

(ה)

שכבת הגמר
תעשה מפני הבטון המקוריים ע"י ציפויים או חיפויים לפי הוראות המפקח.

אזורים בהם פלדת הזיון אינה גלויה לעין
העבודה תעשה כמפורט בס' "במקרים בהם פלדת זיון גלויה לעין" לעיל ,אך ללא הטיפול
בזיון .במידה וקיימת התנפחות ו/או סדיקה ו/או התקלפות הבטון ולאחר הסרתה יתגלה זיון
– הטיפול יעשה כמפורט בס' ( )1לעיל.

 14.11.11אופני מדידה תכולת המחירים
תאור העבודה
כללי

תכולת מחירי היחידה

אופני מדידה

עיבוד הפסקות יציקה :התקנת מעצורים,
התקנת מוטות זיון מיוחדים ("קוצים"),
יציקה בשלבים וכד'
תבניות אבודות
חספוס ו/או סיתות פני בטון באזורי
התחברות של חלק חדש
שרוולים פלסטיים בקוטר ואורך כלשהו
המסומנים בתכניות של יועצי מערכות ,כולל
התאמה ,התקנה וקיבוע
סרגלים ,משולשים (ליצירת פינות קטומות,
אפי מים ,אחר) וכד' לפי תכניות אדריכלות
או כדוגמת הקיים.
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יציקת בטון בהיקף עד למידות הפתח לפי יציקות הבטון במ"ק
הקטנת פתח
המתוכנן ,פלדת הזיון ,חיבור לבטון קיים
על-ידי קידוח והכנסת הקוצים בקוטר 12
ס"מ ובאורך  52ס"מ ,כל  22ס"מ ,מרוחים
בדבק אפוקסי ,מוחדרים לבטון לעומק 12
ס"מ או
ריתוך לזיון קיים (רק באישור המפקח),
כל ההתאמות הדרושות ,ביטון משקוף /
משקוף עיוור ,לוחיות פלדה ,קוצים וכו'.
כמפורט בפרק [ 22כתב כמויות].
ושיקום כל המפורט לעיל בפרק זה
תיקון
שטח טיפל מזערי לא יפחת מ–
בטונים
רצועה (ברוחב  15ס"מ) באורך של
 2.5מ' או בקטע בשטח של – 2.5
מ"ר
 12עבודות בניה
חלק א'  -השלמות לפרק [ 12מפרט כללי] ,מהדורה חמישית (מתוקנת) .1995
כללי ()1211
א.

.1

תחום הפרק  -כמפורט בס' [ 24221מפרט כללי].

חומרים ()1211
ב.

.1

כמפורט בס' [ 2421מפרט כללי].

מלט לבניה ()1214
ג.

.1

מובא ,כמפורט בס' [ 24223מפרט מיוחד] ,מהמפעל המאושר על-ידי המפקח.

מלאכת הבניה ()1210
ד.

.1

כמפורט בס' [ 2423מפרט כללי].

חיבורים ()1212
ה.

.1

בבניה חדשה כמפורט בס' [ 2423מפרט כללי].

.2

בין בניה קיימת לחדשה כמפורט בהמשך.

קירות בידוד וקירות הגנה ()1215
ו.

.1

כמפורט בס' [ 2426מפרט כללי].

רכיבים טרומיים בלתי נושאים ()1211
ז.

.1

בנוסף למפורט בס' [ 24262מפרט כללי] נכללים ברכיבים אלו גם מסתורי תריס לחלונות.

ניקוי והגנה ()1219
ח.

.1

כמפורט בס' [ 2429מפרט כללי].

חלק ב'  -השלמות לפרק [ 12כתב כמויות]
 12.11בניה בבלוקי בטון
32

א.

חיבור בין מחיצות וקירות חדשים לקיימים:
 .1הכנות בקירות  /מחיצות קיימים ובכלל זה הסרת תגמירים (כגון טיח ,צבע ,חיפוי וכד'
ומריחת טיט לשיפור הדבקה.
 .2שתילת עוגנים (קוצי) ברזל בין שני חלקי הבנייה (קיימת וחדשה) ,ממוטות פלד
בקוטר  9מ"מ ובאורך  62ס"מ  32 -ס"מ מכל צד ,כל בלוק שני .כמו כן ,יכלול החיבור
בנדז'ים מיוטה ספוגה במי מלט או רשת סינתטית ,בין בניה לבטון או בין שני סוגי
בטון.
 .3יציקה בחיבור של עמודוני בטון (חגורות אנכיות) ברוחב עד  15ס"מ (לא כולל שינני
קשר) ובעובי הקיר ,כולל  2מוטות אנכיים מפלדה מצולעת בקוטר  12מ"מ עם
חישוקים בקוטר  9מ"מ כל  25ס"מ.
 .4החישוקים יהיו פתוחים (מטיפוס " )"Sבקירות בעובי עד  12ס"מ וסגורים בקירות
בעובי הקיר שעולה על  12ס"מ.
 .5יש לבצע  2זוגות של קוצים אנכיים בקוטר  12מ"מ ובאורך  52ס"מ (לרצפה ולתקרה).
 .6הקוצים יוכנסו לבטון לעומק  12ס"מ ויימרחו בדבק אפוקסי .יוקפד על קשירה של
הקוצים לזיון החגורה האנכית.
 .9בקירות  /מחיצות שנבנות בין רצפה  /תקרה קיימים ,היציקה תעשה בעזרת משפך
ותופסק בגובה של כ 22-25 -ס"מ מתחת לתקרה קיימת.
 .9השלמת היציקה עד התקרה תעשה על-ידי יישום בטון בצורה ידנית עם טפסנות פתוחה
בצד היציקה .דרגת סומך התערובת תותאם לתנאי היציקה .מיד עם תום היציקה
תיסגר הטפסנות גם בצד הפתוח .לאחר פירוק הטפסות יעשו השלמות ותיקונים על-ידי
מלט צמנטי עם מוסף משפר הידבקות.
 .7במידת הצורך תעשה גם שבירה של חלקי בלוקים בקיר  /מחיצה ,אליו מתחברים
לצורך יצירת שינני קשר.
.12

ב.

לאורך מלבני הדלתות מפלדה יוצקו חגורות בטון אנכיות כמפורט לעיל .החגורות
יהיו לכל גובה הפתח ויתחברו עם החגורה האופקית מעל הפתח.

סגירת פתחים
 .1סגירת הפתחים תעשה על-ידי בלוקי בטון חלולים ותכלול ביצוע "קוצים" לחיבור בין
בניה  /בטון הקיים לבניה חדשה ,כמפרט בס' א' לעיל.
 .2במידת הצורך ובאישור המפקח ,תעשה הרחבה מקומית של הפתח הקיים ,ו/או שינני
קשר  /שטר אבות לצורכי שיפור התחברות.
 .3פתחים במידות הקטנות מ 62/62 -ס"מ יש לסגור על-ידי בניה ותחבושת מבד
גיאוטקסטיל ספוג במי מלט או רשת סיבי זכוכית ,ללא חגורות מסביב .בהיקף הפתח
יש למרוח בטון עם מוסף משפר הידבקות.

 1211.11אופני מדידה ותכולת המחירים
תאור העבודה

תכולת מחירי היחידה

אופני מדידה
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בניית בבלוקים
מכל סוג

כל המפורט לעיל

במ"ר ,נטו ללא פתחים

התקנת וביטון מסגרות עץ ,שרוולים
וכד' ,שיופקו על-ידי אחרים
מסתורי תריס
לחלונות

הנפה והתקנה ,ייצור נמדד בנפרד

סגירת פתחים

כמפורט בפרקים אחרים [מפרט מיוחד]
נטו לפי מידות הפתח לפני ביצוע
העבודה

פרק  – 11נגרות אומן ומסגרות פלדה
.4

חלק א' -
א.

השלמות לפרק [ 11מפרט כללי] ,מהדורה רביעית (מתוקנת) .4112

כללי ()1111

 .2.1תחום הפרק ( - )1111כמפורט בפרק [ 11מפרט כללי] ובהמשך פרק זה.
 .2.2תקנים ומפמכ"ים ( - )11111בנוסף לאמור בס' [ 11114מפרט כללי] להלן רשימת מסמכים
נוספים הנוגעים לפרק זה:
א) ת"י  – 719צפוי אבץ ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ברזל.
 .2.3המפעל ()11110
א) בנוסף לאמור בס' [ 26223מפרט כללי] תוך  14יום מתחילת העבודה יגיש הקבלן לאישור
המפקח שמות המפעלים איתם בכוונתו להתקשר לשם ייצור פריטים נשוא פרק זה.
הגדרות:
ב) "רשימות" – רשימות נגרות ומסגרות של האדריכל ,המהוות חלק ממסמכי המכרז,
וכוללים תאור חזותי ומילולי (טכני) של הפריטים לסוגיהם;
דוגמאות – לפני תחילת הייצור יגיש הקבלן לאישור המפקח דוגמאות של:
א) כל סוגי פרזול.
ב) זכוכיות במידות  12/12ס"מ לפחות ,מכל סוג.
ג) אטמים ,מחזירי דלתות.
ד) כל פריט אחר המשולב במוצרים נשוא פרק זה ,שיידרש על-ידי המפקח.
ב.
.2.4
ג.

תכניות ייצור והתקנה ()1111
תוך  01יום מתחילת העבודה יגיש לאישור המפקח תכניות ייצור ,כמפורט בס' [ 11111
מפרט כללי].
חומרים ()1114
טיב העץ וסוגו ()11141
א) תכולת הרטיבות לא תעלה על .12%
ב) אין להשתמש בעץ מזיל או מכוסה שרף ושמקום השרף עולה על  2סמ"ר .מקומות קטנים
יותר יש לנקות מהשרף ולסתום בחפים בדומה לטיפול בסיקוסים המותרים ,כמפורט בס'
[ 26211מפרט כללי];
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ג)

ד)
ה)
ו)

כל חלקי העץ יעברו טיפול שיבטיח את העץ מפני התקפת תולעים ,חרקים וכו' .טיפול זה
יעשה על-ידי טבילה של כל חלקי העץ בתוך תמיסה של פנטו-רומו-פנול מדולל בספירט
מינראלי ביחס לפי הוראות היצרן ,למשך של  9דקות לפחות או בכל חומר אחר בטיב
דומה.
לוחות לבודים  -עובי הלבידים בדלתות לבודות וסוג המילואות – כמפורט ברשימות.
לוחות שבביים – אין להשתמש בלוחות שבביים מכל סוג שהוא .לרבות מזוניטM.D.F ,
וסיבית ,אלא אם צוין אחרת במפורש ברשימות.
בכל מקום שמצוין שימוש בלוחות ,ללא פרוט נוסף ,יהיו אלו לוחות לבידים.

אביזרים ופירזול ()11142
א) כל הפרזול יהיה ממין משובח .הקבלן יגיש לאישור המפקח דוגמאות פרזול ,כמפורט
בהמשך .רק לאחר אישור מהמפקח יזמין הקבלן את הפריטים המאושרים ויחל בהתקנתם.
ב) לכל מנעול יסופקו  3מפתחות מושחלים על טבעת ומלווים בדיסקית עם שילוט ברור
שיאפשר זיהוי קל של הדלת אליה שייך המפתח.
ג) מערכת רב מפתח (מסטר)  -כל מנעולי הדלתות יהיו ממערכת רב מפתח (מסטר)  3דרגות
( ,)RMK RAND MASTER KEYדו צדדי ,על-פי אזורים בהתאם להוראות המפקח על-
פי המפורט להלן:
 .1קבוצת מסטר  +קוד לכל קומה;
 .2קבוצת מסטר אחת  +קוד לכל הבניין;
 .3אפשרות בלתי תלויה להזמנת מנעולים נוספים לתקופה של עד  12שנים.
ד)

צילינדרים נוספים  -עם הדלתות יסופקו צילינדרים בכמות נוספת של  12%ממספר
הדלתות .הצילינדרים יתאימו למערכת הרב מפתח הנ"ל

חומרי אטימה ()11141
ה) גומיות אטימה – יותקנו בהיקף מלבנים או כנפי דלתות ,אלא אם צוין אחרת ברשימות.
פריטי השלמה ()11149
א) חלקי מתכת משולבים  -בפריטי הנגרות והמסגרות יענו על הדרישות הבאות:
 )1אלומיניום  -מאולגן בעובי  22מיקרומטר;
 )2פליז  -פריטים המיוצרים בחריטה ילוטשו לחלוטין;
 )3נירוסטה  -נירוסטה  ,316גמר ליטוש מס'  ,4עובי מינימאלי  2מ"מ ,אלא אם צוין
אחרת ברשימות
חומרי ציפוי ,גמור וחפוי ()11141
ב) לוחות נוי דפופים הנכבשים בלחץ גבוה – להלן "פורמייקה":
 )1הלוחות יהיו שלמים ללא חיבור .במידה ומידות השטח המיועד לצפוי הינם גדולות
ממידות לוח פורמייקה  -יתואם מקום החיבור מראש עם האדריכל ויכלול פרופיל כסוי
אם יידרש;
 )2בהיעדר פירוט ,תהיה הפורמייקה מתוצרת "לוחות דקורטיביים ישראליים בע"מ" –
ל.ד.י מסוג "טאפ" ,עובי הפורמייקה לא יפחת מ 1.2 -מ"מ;
 )3הדבקה תהיה מתועשת ,ללא בועות ,גלים ופגמים ,ותבוצע בדבק עמיד מים;
 )4במידה ונדרשת פורמייקה רק בצד אחד  -יש לצבוע את הצד הנגדי פעמיים בצבע שמן
מיד לאחר הדבקת הפורמייקה .כל התעקמות בלוחות תחשב לפגם בבצוע והקבלן
יידרש לתקנו.
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ייצור המוצרים ()1110

ד.

התאמת מוצרים למידות הפתחים וכד' ( - )11101בנוסף לאמור בשאר מסמכי המכרז4חוזה ,יש
למלא אחר דרישות הבאות:
א) רוחב מלבן – על הקבלן לבדוק לגבי כל דלת את רוחב המלבן הנדרש על-פי חומרי הגמר
של הקיר בו מותקן המלבן;
ב) מלבן לתפר  -בכל מקום בו מותקן מלבן בתפר התפשטות ,יהיה המלבן משני חלקים עם
אפשרות תזוזה בתפר לפי פרט באישור המפקח .רוחב הכללי של המלבן יותאם כך
שהמלבן יעטוף את שני הקירות משני צידי התפר;
אישור אבטיפוס ()11104
א) אב-טיפוס – הקבלן יבצע לאישור המפקח דגמים מושלמים בגודל מלא ( FULL SIZE
 )MOCK UPמכל יחידת מוצר טיפוסית חוזרת ,כגון :דלת ,חלון ,ארון ,סורג וכד'.
כן ,יבצע הקבלן קטעים מדוגמים של פריטים הנמדדים במ"א ,כגון :לוחות מגן ,מחיצות
הפרדה ,מסעדי יד ,מעקים ,סבכות וכד' .אורך הקטע המדוגם לכל פריט ופריט יקבע על-
ידי המפקח .אין להתחיל בייצור סדרתי לפני קבלת אישור המפקח לדגם/קטע מדוגם
הנ"ל.
ב) אם יאושר הדגם/קטע מדוגם כמות שהוא ,או בתיקונים והשלמות בלתי מהותיים ,לפי
קביעת המפקח  -יורשה היצרן להתקינו באתר.
תהליך ייצור של כל הפריטים יהי מתועש.
מסגרות פלדה.
ג) פינות המלבן  -מחוברות בחיבור "( 45 2גרונג") ומרותכות לכל אורך החיתוך.
ד) כל החלקים (צירים ,עוגנים וכו') ירותכו למשקוף וכל שטחי הריתוך הנראים לעין יושחזו
וינוקו כך שישאירו משטחים חלקים לגמרי.
ה) בתחתית המלבן  -יותקן רכיב עזר (זויתן פלדה מתאים) לשמירת יציבות ומידת רוחב
אחידה.
ה.

הובלה ,שינוע ואחסנה ( – )1112כמפורט בס' [ 1112מפרט כללי]

ו.

התקנת המוצרים במבנה ()1115
התקנת נגרות אומן
ו)
ז)

עיגון מלבנים – במידה ומלבן מותקן במחיצות קלות (עץ ,גבס וכד')  -ישתמש הקבלן
בעוגנים מתאימים .דוגמאות העוגנים וכמותם יאושרו על-ידי המפקח.
הגנת מלבנים – הקבלן יגן על חלקו התחתון של המלבן (כ 12-ס"מ) באמצעות צביעתו
בשתי שכבות לכה ביטומנית שקופה מהסוג המאושר על-ידי המפקח .הצביעה תבוצע לפני
ההרכבה.

התקנת מסגרות פלדה
ח) עיגון מלבנים – בסעיף " 0התקנת נגרות אומן" לעיל.
ט) הגנת מלבנים – יש להגן על חלקו התחתון של המלבן כמפורט בסעיף " 0התקנת נגרות
אומן" לעיל .כן יצבעו רכיבי עזר (מוט תחתון לשמירת מידת רוחב ויציבות המלבן וכד')
שהורכבו על המלבן ויישארו תחת ריצוף.
י)

דלתות לכל ארון שרות/תשתית  -תכלולנה פרופיל הלבשה אינטגראלי  L-30להסתרת
המפגש בין הארון לקיר.
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מסגרות במרחבים מוגנים ( - )1111כמפורט בס' [ 1111מפרט כללי].

ז.

חלק ב'  -השלמות לפרק [ 11כתב כמויות]
11.11

כללי

א.

פריטים  -כמפורט בפרק [ 11כתב כמויות].

ב.

צביעת פריטים חדשים וחידוש צביעה של פריטים קיימים – כמפורט בפרק [ 11מפרט מיוחד].

 1111.11אופני מדידה ותכולת המחירים
תאור העבודה

תכולת מחירי היחידה

אופני מדידה

כללי

כל המפורט לעיל ובשאר מסמכי המכרז/חוזה

כמפורט בפרק [ 26כתב
כמויות]

מלבנים (עם או בלי
דלת) ,מגיני פינה
וקצה קיר

חציבות ,עיגון ,ביטון ,תיקוני טיח ,צבע
ותגמירים אחרים

פרק  - 19עבודות טיח
חלק א'  -השלמות לפרק [ 19מפרט הכללי] ,מהדורה עדכנית
כללי ()1911
.1

תקנים ()19.11.14
א) לרשימת התקנים ומפרטי מכון התקנים המצוינים בס' [ 27.21.22מפרט כללי] יש
להוסיף:
ת"י  1295חלק  – 1טיח מוגמר בבניינים :טיח פנים – דרישות ושיטות בדיקה.

.4

הגדרות ()19.11.12
ב) לרשימת ההגדרות המפורטות בס' [ 27.21.24מפרט כללי] יש להוסיף:
"מערכת טיח"  -טיוח עוכב במספר שכבות של טיח ,כגון :שכבת הרבצה ,שכבה
מיישרת ,שכבת גמר;
"טיח בגר"  -שליכט שחור המיועד ליישור והחלקת רכיבי בטון יצוקים.

.0

קטע נסיוני ()19.11.11
א) הקבלן יכין קטעים ניסיוניים לעבודות הבאות:
 )1קטע של כ 5.2 -מ"ר לפחות מכל סוג טיח;
 )2פינה בולטת ,מטויחת בשתי פאותיה ,רוחב פאה מטויחת לא יפחת מ–  1.5מ' ,עם
מקצוע מחוזק על-ידי זויתן (פירוט ראה בהמשך);
 )3הפשל (חשף ,גליף) מטויח עם פרופיל "אף מים" מאלומיניום מותקן ,באורך שלא יפחת
מ  2.2 -מ'.

חומרים ומוצרים ()19.14
רשתות סיבי זכוכית ( – )19.14.11בנוסף לאמור בס' [ 19.14.11מפרט כללי] גודל נקב
לא יעלה על  1מ"מ ,משקל לא יפחת מ  411 -גרם4מ"ר.
מלטים להכנת הטיח ()19.10
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.1

כללי ()19.10.11
מלטים לכל סוגים ו4או שכבות הטיח יהיו חרושתיים.
א) הקבלן רשאי להשתמש במערכת טיח חרושתית מושלמת (על כל שכבותיה) של אותו
יצרן.
ב) לא יורשה ,לדוגמה ,השימוש בשכבה מיישרת של יצרן אחד ובשכבת שליכט של יצרן
אחר.

הקבלן יגיש לאישור המפקח שם המפעל המייצר בצירוף מפרט ו4אוהוראות היצרן.
.4

מלט למטרות שיקום ( – )19.10.11במידה וקיים ,יפורט בהמשך.

הרכב ויישום שכבות טיח ()19.12
כללי ( – )19.12.11בנוסף לאמור בס' [ 19.12.11מפרט כללי] :
א) הפינות בין קיר לקיר ובין קיר לתקרה יהיו חדות .כל הקנטים יהיו ישירים וחדים ,כל
ההפשלים (ברוחב כלשהו) יהיו מיושרים לפי סרגל בשני הכוונים לפחות.
ב) בין קירות והתקרות מטויחים יש לעבד מישק (חריץ) בעומק  12מ"מ וברוחב כ12-5 -
מ"מ ,או לפי קביעת המפקח.
ג) במפגשים בין מישורים מטויחים לבין מישורים גלויים (בטון חשוף ,בניה נקייה וכד') ו/או
לבין מישורים עם תגמירים אחרים (לוחות אבן ,אריחים קשיחים וכד') יש לעבד מישק
(חריץ) ברוחב  5-3מ"מ ובעומק  12מ"מ או לפי קביעת המפקח.
ד) תיקונים  -ייעשו באופן שלא יובחן מקום התיקון .תיקוני טיח מעל פנלים ומעל אריחי
חיפוי יהיו במישור הטיח ללא העגלות.
עבודות הכנה ( – )19.12.11.11בנוסף לאמור בס' [ 19.12.11.11מפרט כללי] :
ה) בכל מקום בו קיימת רצפה מוחלקת/מחופה ו/או חלקים/רכיבים אחרים הרגישים
למלט/תערובת צמנטית יש לפרוס (לכסות ב) יריעות פוליאתילן ,כהגנה לפני ביצוע עבודות
הטיח .הכל לפי החלטת המפקח.
ו) חוטי קשירה יקוצצו לעומק שלא יפחת מ  2.5 -ס"מ מפני הקיר .לאחר הקיצוץ על הקבלן
לבצע תיקונים/סתימות עם טיט צמנט ,כמפורט בהמשך.

36

ז) טיט צמנט לתיקונים השונים יהיה תערובת של חול-צמנט ביחס  1:3בתוספת ערב לשיפור
אטימה והידבקות לפי אחת החלופות הבאות:
מוצר
חלופה
"בי.ג'י .בונד "2
1
ג'נרל בונד" – שרפון
2
"סיקה לטקס"
3

כמויות

הערות

לפי הוראות היצרן

ח) במקומות שיש ברזל זיון חשוף יש לכסותו בשכבת מלט למטרות שיקום לפי אחת
החלופות הבאות:
כמויות

מוצר
חלופה
,
129
"
סיל
טופ
סיקה
"
1
לפי הוראות היצרן
תוצ' "סיקה"
2

הערות

"ארמוסיל" ,342
תוצ' "כימוקריט"
ט) ניקוי כל המישקים ("פוגות") בין הבלוקים וסתימתם ,עד ליישורם במישור פני הבלוקים,
עם טיט צמנט לתיקונים כנ"ל.
י) חורים וחריצים לצנרת סמויה – יש לסתום בטיט צמנט לתיקונים ,כמפורט לעיל.
יא) השמת רשתות מסיבי זכוכית ( – )27.24.25רוחב הרצועות יהיה  12ס"מ לפחות ובכל
מקרה לא יפחת מרוחב אותו יקבע המפקח (הגדול בין שני הערכים) .ע"ג הרשת יש למרוח
טיט צמנט לתיקונים ,כמפורט לעיל.
שכבת הרבצה ()19.12.14
א) בנוסף לאמור בס' [ 272422מפרט כללי]  -שכבת ההרבצה במעקי גג תהיה עשויה מחול גס
וצמנט ביחסי נפח  .1:1השכבה תכיל סיקה  1מדוללת במים ביחס  1ל 322-252( 9-גר' ל1 -
מ"ר) .עובי השכבה לא יפחת מ  9 -מ"מ .יישום בזריקה פעמיים ,ללא החלקה ,רטוב על
רטוב באשפרה יעילה של  12ימים .השכבה תיושם על גבי פני בטון מחוספסים היטב לשם
התחברות נאותה.

טיח תרמי ()19.15
הגדרות:
"פרלייט" – גרגירי סלע וולקני ,הנוצרים בעת מפגש של לבה עם מי-ים .בתהליך
תעשייתי (חימום בזק ועוד) מתקבלים גרגירים מחומר לבן  ,ללא מבנה גבישי ,סטרילי,
קל משקל ,עמיד בחום ,בעלי מוליכות תרמית נמוכה ומנת חללים גבוהה.
הקבלן יגיש הוראות4מפרט היצרן לאישור המפקח.
בכל מקרה יעמוד מפרט היצרן בדרישות המפורטות בס' [ 19.15מפרט כללי].
טיח גבס ( - )19.11כמפורט בס' [ 19.11מפרט כללי].
טיח פנים במרחבים מוגנים ( - )19.19לפי החלופות המפורטות בהמשך פרק זה.
השלמה ועבודות נלוות לטיח ( - )19.11לפי החלופות המפורטות בהמשך פרק זה.
39

בדיקות הטיח המוגמר ( - )19.19כמפורט בס' [ 19.19מפרט כללי] ,אלא אם צוין
אחרת בהמשך פרק זה.
חלק ב'  -השלמות לפרק [ 19כתב כמויות]
19.11

כללי

א .בסיומו של כל יום עבודה יש לבצע מיד ניקיון רצפה ,קירות ,תקרות וכל חלק אחר מפסולת
ומהתזת טיח.
19.11
א.

טיח פנים
להלן החלופות לטיח פנים רגיל חרושתי לקירות בנויים בלוקי בטון בחדרים  /חללים שאינם
מרחב מוגן:

חלופה א'
עובי

שכבה

מוצר

ראשונה

 12-16מ"מ

"טיח "P – 1

שנייה

 2-3מ"מ

"שליכט"

יצרן
תרמוקיר

כמות הצמנט מזערית ,ק"ג,
ל 1.1-מ"ק מלט מוכן
222
122

חלופה ב'
שכבה

עובי

מוצר

ראשונה

 12-16מ"מ

"טיח פנים  "932כרמית

שנייה

 2-3מ"מ

"שליכט "942

הערה:
ג.

יצרן

כמות הצמנט מזערית ,ק"ג,
ל 1.1-מ"ק מלט מוכן
222
122

ע"ג קירות  /מחיצות הבנויים מלבני איטונג יבוצע טיח פנים ב –  3שכבות ,כאשר
השכבה תהיה לפי מפרט היצרן של הלבנים.

תיקוני סדקים לא עוברים (מצד לצד של הקיר).
)1
)2
)3
)4
חלופה

סדקים בטיח ,יתוקנו על-ידי הרחבתם לרוחב  12ס"מ ועומק  12מ"מ.
חלקי טיח רופפים יוסרו ,פני הטיח המיועדים לתיקון ,לרבות הסדקים ינוקו
וישטפו.
השטח ימרח בתמיסת מלפלסט ביחס  1מלפלסט 1 :מים ולאחר מכן יושם הטיח.
למלט יש להוסיף ערב לשיפור ההדבקות ,לפי אחת החלופות הבאות:
יצרן

מוצר

1

"בי .ג'י .בונד "2

ב.ג .פולימרים ,קיבוץ בית גוברין

2

"ג'נרל בונד"

שרפון

3

"סיקה לטקס"

סיקה/שוויץ ,יבוא גילאר

כמות

לפי מפרט היצרן
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ד.

להלן החלופות למערכת טיח פנים למרחב מוגן:
טיח רגיל

.1

חלופה א'
עובי ,מ"מ

שכבה

9 - 12

ראשונה
עם רשת
סיבי זכוכית
שנייה
.2

מוצר
שכבה מיישרת "טיח
לממ"ד "P – 3
משקל  222ג"ר/מ"ר

1-2

יצרן

תרמוקיר

כמות הצמנט מזערית ,ק"ג,
ל 1.1-מ"ק מלט מוכן
לפי מפרט היצרן ,אך בכל
מקרה לא פחות מאמור בס'
 27.25ו – [ 27.29.22מפרט
כללי]

"שליכט בגר"

טיח תרמי

חלופה א'
עובי ,מ"מ

שכבה

מוצר

ראשונה

4–5

"הרבצה צמנטית"

שנייה
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"תרמוקיר "422

שלישית

6-9

שכבת מגן "קירות
פנים לממ"ד"

עם רשת
סיבי זכוכית
רביעית

יצרן

כמות הצמנט מזערית ,ק"ג,
ל 1.1-מ"ק מלט מוכן
לפי מפרט היצרן ,אך בכל

תרמוקיר

מקרה לא פחות מאמור בס'
[ 27.29.21מפרט כללי]

משקל  222ג"ר/מ"ר
1-2

"שליכט בגר"

 19.14טיח חוץ
כללי

א.

 )1טיח חוץ יהיה על בסיס צמנט ,בשלוש שכבות ,סה"כ עובי כ 22 -מ"מ לפחות ,עשוי לפי
סרגל בשני כיוונים.
 )2יש לאשפר את השכבה התחתונה  2ימים ורק אח"כ ליישם את השכבה השנייה .את
הטיח הגמור יש להחזיק במצב לח במשך  3ימים לפחות .דרישה זו הינה עקרונית
והמפקח רשאי לפסול את העבודה במידה והקבלן לא יעמוד בה.
 )3לשכבת הרבצה ושכבה מיישרת יש להוסיף ערבים נגד רטיבות לפי אחת החלופות
הבאות:
חלופה
א'

מוצר
ערב נגד רטיבות

יצרן
"בי.ג'י .בונד"

כמויות למ"ק תערובת
לפי הוראות היצרן
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ב'

ב.

"כרמית"

"אהידרול"

להלן החלופות לטיח חוץ חרושתי ,לקירות בנויים בלוקי בטון4בטון ,שכבת גמר על בסיס צמנט:
עובי ,מ"מ

שכבה

מוצר

הרבצה (*)

4-6

הרבצה צמנטית

מיישרת

12-15

"טיח "P – 2

גמר (**)

5

שליכט

עובי

שכבה

מוצר

יצרן

כמות הצמנט מזערית ,ק"ג,
ל 1.1-מ"ק מלט מוכן
422

תרמוקיר

252
222

יצרן

כמות הצמנט מזערית ,ק"ג,
ל 1.1-מ"ק מלט מוכן

הרבצה (*)

4-6

מיישרת

12-15

הרבצה צמנטית
922
"טיח חוץ  "912כרמית

252

גמר (**)

5

שליכט

222

422

(*) ע"ג קירות הבנויים מלבני איטונג תבוצע השכבה הראשונה מפרט היצרן של הלבנים.
(**) במידה ובפרק [ 11כתב כמויות] יידרש שליכט אקרילי צבעוני – אין ליישם שכבת גמר
על בסיס צמנט.
גמר טיח חוץ בתחתית הקירות:

ג.
.1

.2

19.10

בחלק התחתון של קירות חוץ מטויחים ,לכל אורך קו המגע עם פני הפיתוח
(ריצוף ,שטח מגונן וכד') יבוצע גמר הטיח כדלהלן:
א)

בקו אופקי הנמצא בתחתית קירות חוץ ,בגובה מקסימאלי של  15ס"מ
מעל פני הפיתוח ,יותקן זויתן מאלומיניום לבן בחתך " 15/15/2 "Lמ"מ.
הזויתן יחובר בברגי נירוסטה עם מיתדים ("דיבלים") אל הקירות.

ב)

טיח חוץ על הקירות יבוצע עד לזויתן הנ"ל.

ג)

מתחת לזויתן הנ"ל תבוצע רצועה של טיח צמנט ברוחב כ 25 -ס"מ ,אשר
תהיה שקועה יחסית לשכבת טיח חוץ.

ד)

הטיח יבוצע כמפורט בס'  27.22ב' לעיל ,אך עובי שכבת ההרבצה לא
יפחת מ  9 -מ"מ ועובי השכבה המיישרת יהיה כ  12 -מ"מ.

השכבה המיישרת תהיה עם גימור חלק ותצבע בשלוש שכבות של "אקרילפז".

טיח "רביץ"
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א .להלן דרישות מינימום לרשת "רביץ":

ב.
19.19

עובי הפח ,מ"מ

רוחב העין ,מ"מ

משקל ,ק"ג4מ"ר

2.6

12.2

1.2

לא יותר שימוש ברשת שאינה מגולוונת.
שונות

א .סרגלי מתכת לחיזוק מקצועות  -יבוצעו מזוויתני רשת מגולוונת ,עם צפוי פלסטי בצבע לבן
של המקצוע .הסרגלים יותקנו במפגשי כל המישורים המטויחים לכל אורך המפגש.
ב.

911.1

סרגלי מתכת לחיזוק מקצועות מעל הפתח – יבוצעו מחומר כנ"ל ,אך יהיו בעלי פרופיל
מיוחד של "אף מים" .במפגש מישור ההפשל (החשף ,גליף) האנכי עם מישור הקיר יותקן
סרגל מתכת ,כמפורט בס' א .לעיל.

אופני מדידה ותכולת המחירים

תאור העבודה
טיח מכל סוג

תיקוני טיח מכל סוג

תכולת מחירי היחידה

אופני מדידה

הפשלים עד רוחב  22ס"מ – אינם נמדדים ואינם כמפורט בס' 27.22
[מפרט כללי].
משולמים
הגנת חלקי מבנה לפני ביצוע עב' טיח
בנוסף לאמור בס'  27.22.23ד[ .מפרט כללי]
יותקנו החיזוקים לכל אורך מפגש המישורים
קילוף והסרת הטיח הקיים ,סתימת חורים כמפורט בס' 27.22
בקירות בטיט צמנט ,התאמת החיבור בין הטיח [מפרט כללי].
הקיים לחדש

נספח  – 1תיקון וסתימת סדקים ()11-141
נספח זה כולל הוראות דרושות לביצוע סתימה של סדקים קונסטרוקטיביים המופיעים בקירות
חיצוניים ובמחיצות בנויים מבלוקי בטון חלולים או בלוקי איטונג לבניה .הטיפול לפי ההוראות
הכלולות בנספח זה מתאים לסדיקה העוברת דרך כל עובי הקיר (המחיצה) והמופיעה בשני
החדרים/החללים הסמוכים.
.1

אופן ביצוע הסתימה
א .תחילה יש להרחיב את הסדק לרוחב המאפשר טיפול אפקטיב ( 12-9מ"מ) ולהסיר את הטיח
הקיים ברוחב כ 12-ס"מ משני צידי הסדק.
ב .להרחיק את הפסולת ולנקות היטב את הדק משני הצדדים (עדיף באמצעות אויר דחוס או
מים בלחץ).
ג .למרוח את שני צידי הסדק המנוקה בתמיסת פריימר עשויה מדבק מסוג בי.גי.בונד או אפוקסי
מדולל במים בשעור ( 1:5בנפחים).
ד .להכין תערובת של טיט על בסיס צמנט פורטלנד בכמות לפחות  322ק"ג למ"ק ,אגרגט דק חזק
מסוג חול קוורץ או שווה ערך ומים בכמות המזערית הדרושה לעמידות גבוהה .יחסי הנפח
לתערובת הנ"ל יהיו  1חלק צמנט ל 3-חלקים חול .לתערובת זו יש להוסיף ערב לשיפור
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ההדבקות ולקיזוז ההתכווצויות .הערב יהיה מספק מוכר ומאושר על-ידי המהנדס כגון
בי.גי.בונד ,כרמית או שווה ערך – המינון ביחס לכמות הצמנט יקבע לפי הנחיות היצרן.
הערה :ניתן להשתמש בתערובת טיט צמנט מוכנה מראש ומתאימה למטרת סתימת סדקים
קונסטרוקטיביים .תערובת זאת טעונה את אישור המהנדס.
ה .לסתום את הסדקים משני הצדדים עם התערובת הנ"ל ולחזור לפעולה עד למילוי מוחלט של
כל החללים.
ו .להחליק את הקיר משני צידי הסדק באמצעות שכבה עליונה עשויה מתערובת על בסיס
פוליפילה.
ז .להרכיב משני צידי הקיר באזור הסדק רצועת תחבושת מבד יוטה טבול במי מלט בתוספת
דבק.
ח .להחזיר משני צידי הסדק את שלמות הטיח על ידי ביצוע טיוח בשתי שכבות עם סרגל בשני
כיוונים גמר לבד (שליכט) בהתאמה מלאה לטיח הפנימי הקיים.
ט .עם התייבשות הסתימות ,לחדש את הסיוד ו/או הצביעה על פני כל שטח קירות החדר.
.2

דרישות מיוחדות:
א .העבודה תעשה עם חומרים מעולים ,מוכרים ומאושרים על ידי המהנדס.
ב .העבודה תבוצע על-ידי פועלים מקצועיים עם ניסיון מוכח בביצוע שיקום קירות במבנים
קיימים.
ג .כל הפעולות תבוצענה בהשגחה הנדסית מתמדת ובאישור המהנדס.

.3

אופני המדידה
א .כמפורט בפרק [ 27כתב כמויות].

פרק  - 11עבודות ריצוף וחיפוי
.0

חלק א'  -השלמה למפרט הכללי ,מהדורה רביעית (מתוקנת) 2221

כללי ()1111
קטע נסיוני ( - )12225הקבלן יבצע לאישור המפקח ,קטעים הבאים:
קטע במידות  3.2/3.2מ' מכל סוג של ריצוף לרבות דוגמאות בגוונים שונים ושיפולים;
קטע חפוי קיר במידות  1.2/1.2מ' לפחות ,לרבות פרופילים לסיום החפוי;
 3מדרגות  +ריצוף משטח ביניים אחד ,לרבות שיפולים;
תא שירותים מרוצף עם קירות מחופים ,במלואו לרבות פרופילים לסיום החפוי.
שונות
נקודת התחלה להנחת האריחים תקבע ע"י האדריכל או המפקח .גוון האריחים לבחירת האדריכל,
אלא אם צוין אחרת בתכניות הריצוף .המישקים יהיו עוברים בשני הכוונים בקווים המשכיים
מדויקים וברוחב כמפורט בהמשך החיתוכים של האריחים יבוצעו באמצעות משור יהלום רטוב.
במקרים מיוחדים (שילוב דוגמאות של אריחים אחרים וכד') רשאי המפקח להורות על חיתוך
בקרן לייזר.
חומרים ()1111
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כללי ()11111
בנוסף לאמור בס' [ 12212מפרט כללי] התאמת הדבקים וחומרי מילוי המישקים לשטחים
רטובים תהיה מצוינת במפורש במפרט היצרן.
סוגי החומרים– חרושתיים ,לפי החלופות כמפורט בהמשך פרק זה.
יישום הדבקים ,המוספים ,חומר מלוי למישקים ("רובה") וכד' יהיה לפי הוראות היצרן.
גוון החומר למילוי כל סוג המישקים ("רובה") יהיה לבחירת האדריכל  -אלא אם צוין
אחרת בהמשך מפרט זה ,או בשאר מסמכי החוזה.
חומרים ()11111
בנוסף לאמור בס' [ 12211מפרט כללי] להלן דרישות מינימום לדבקים ולטיט עבור אריחים
קרמיים ו/או גרניט פורצלן:
 .1טיט/דבק יהיה מוגמש ומתאים לאריח בלתי סופג
 .2הבאה לאתר באריזה סגורה מקורית בלבד
 .3הכנת התערובת  -יש לבצע באתר ,לפי הוראות היצרן ובמכונת ערבול מכאנית או
חשמלית בלבד .אין להוסיף מלאנים או צמנט לתערובת
 .4בחיפוי ע"ג טיח גבס יש להשתמש בדבק מתאים באישור המפקח
 .5חוזק ההדבקה לא יפחת מ 14 -ק"ג/סמ"ר לאחר  29יום
במידה ובהוראות היצרן של טיט חל איסור על שימוש בצמנט אפור – ישתמש הקבלן בצמנט
לבן ללא כל תוספת מחיר.
הדבקים להדבקת חומרים קרמיים יהיו כמפורט בהמשך.
"מדה" ( – )11114במידה ותידרש תהיה חרושתית באישור המפקח.
חומר מלוי מישקים "רובה" ( - )12213בנוסף לאמור בס' [ 12213מפרט כללי]:
מילוי ה"רובה" יעשה לאחר בדיקת החיפוי ,החלפת אריחים פגומים והשלמת כל התיקונים
לפי קביעת המפקח .בכל מקרה המילוי יעשה לאחר גמר ניקוי המישקים ולא לפני חלוף 9
ימים מגמר השלמות ותיקונים הנ"ל.
ריצוף באריחי ריצוף קרמיים ו"גרניט פורצלן" ()1110
סוגי האריחים – כמפורט בהמשך ו/או בשאר מסמכי החוזה.
הכנה לריצוף – במידה ואריחי הריצוף יותקנו בהדבקה ע"ג רצפת הבטון או ע"ג ריצוף קיים -בנוסף
למפורט בס' [ 12221מפרט כללי] יש לבצע בדיקה מדוקדקת (מומלץ באמצעות מאזנת לייזר ,או
לפי קביעת המפקח) של מישוריות הרצפה.
במקרה של סטייה ניכרת -יש לנהוג בהתאם לתשתית (אריחים קיימים או רצפת בטון) וקביעת
המפקח לפי אחת החלופות הבאות:
 .1התקנת אריחים ע"ג רצפת בטון  -יישור ומלוי באמצעות דבק או חומר מלוי
המיועד לכך.
 .2התקנת אריחים ע"ג ריצוף קיים  -יישור ומלוי כנ"ל ,או פירוק קטעים של ריצוף
קיים ,כמפורט בפרק [ 24מפרט מיוחד] והנחתו מחדש
ריצוף ()11102
מישקים – אם לא צוין אחרת בתכניות יהיה רוחבם כמפורט בס' [ 12234מפרט כללי] ,מלוי
ב"רובה" כמפורט לעיל.
עיבוד פתחים באריחים  -בנוסף לאמור בס' [ 12215מפרט כללי] יהיה כלי חיתוך משור
יהלום או מקדח יהלום בצורה של כוס .לפי דרישת המפקח יעובדו הפתחים באמצעות קרן
לייזר .לא יאושר חיתוך בצבת.
בהדבקה ע"ג ריצוף קיים – יש להאריך קופסאות ביקורת המותקנות בריצוף
שיפולים ()11105
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בנוסף לאמור בס'  12235ו[ 12225-מפרט כללי] השיפולים יהיו מיוצרים כשפולים או
מנוסרים במפעל מאריחי הריצוף בהתאם למידות המצוינות בשאר מסמכי החוזה.
קיטום ("גרונג") מקצועות המפגש ב  45°יבוצע במפעל בלבד.
בקצה הקיר או ליד המשקוף לא יותקן שיפול באורך הקצר מ 12 -ס"מ.
חומר להדבקת השיפולים יהיה באישור המפקח.
חיפויים קשיחים על קירות ועמודים ()1111
כללי
אין לטבול את האריחים במים לפני החיפוי .השימוש בדבקים וחומרי מלוי למישקים
ולתפרים יהיה כמפורט לעיל בסעיף חומרים .במידה והרקע הינו טיח –יש להרטיבו קלות
לפני ההדבקה בימים חמים .בכל פינה אנכית וסביב משקופי הדלתות/חלונות יש לבצע
מישקים גמישים
חיפויים קשיחים על קירות פנים
הדבקת האריחים תעשה בשיטת המריחה הכפולה  -יש למרוח את הדבק הן על גב באריח
והן על גבי השטח המיועד לחפוי .המריחה תעשה במלאב’ 1משונן עם שן במידות  12/12מ"מ
לפחות .את האריחים יש להדק היטב כך שעובי שכבת הדבק לאחר הידוק לא יעלה על של 5-
 6מ"מ .רוחב כל סוגי המישקים – כמפורט בשאר מסמכי החוזה.
מדרגות ואדנים ()1119
מדרגות מחופות בחומרים קרמיים  -בכל מקום בו יחופו המדרגות באריחי גרניט פורצלן
יבוצע שלח המדרגה מאריחים מיוחדים -מעובדים נגד החלקה (חירוץ ,חיספוס מיוחד
וכד') .לא יותר שימוש בפסים מודבקים.
אדני חלונות – כמפורט בשאר מסמכי החוזה.
ריצוף וחפוי ב"חללים רטובים" ()1111
בהיעדר מישוריות הרצפה יש לנהוג כמפורט בס' "הכנה לריצוף" לעיל.
הריצוף יבוצע בהדבקה ע"ג שכבת "מדה" .אין לעשות מלוי חול.
בנוסף למפורט בס'[ 122912 ,122911מפרט כללי] לפני ביצוע האיטום יש לעבד רולקות במפגש בין
רצפה לחגורות הבטון (כלול במחירי היחידה ,פרק [ 25כתב כמויות]).
בדיקת אטימות – בנוסף לאמור בס' [ 12294מפרט כללי] תבוצע הבדיקה בשיטה שתבחר על-ידי
המפקח.
בתוך חגורת הבטון ,כמפורט בס' [ 12291מפרט כללי] ,יעוגן פס פליז או אלומיניום ,אשר יפריד בין
חלל רטוב ליבש .לארוך פס זה יש ליצור הפרש של  1.2ס"מ בין מפלס חלל רטוב למפלס חלל יבש.
מקדם התנגדות להחלקה של אריחים בחללים רטובים לא יפחת מ  ,R – 12 -או כפי שצוין באחד
ממסמכי החוזה – לפי הדרישה המירבית (המחמירה).
אשפרה ,הגנה על הריצוף ,ובקרת איכות ()1119
הגנה על הריצוף
כללי  -בנוסף לאמור בס' [ 1227מפרט כללי] ניתן להגן על שטחי ריצוף זה באמצעות לוחות
קרטון או גבס שעוביים לא יפחת מ 9-מ"מ.
ריצוף קרמי ,גרניט פורצלן  -לא תותר תנועה על גבי השטחים המרוצפים לפני עבור  4ימים
מגמר מילוי המשיקים
המפקח רשאי לשדרג דרישות הנ"ל בהתאם לתנאי שרות (תנועת אנשים ,משאים וכד') של
השטח המרוצף.
סטיות מותרות  -בניגוד לאמור בס'  12275טבלה [ 3מפרט כללי] תימדדנה הסטיות ,באמצעות סרגל
שאורכו  3.2מ' ולא תחרוגנה במ"מ מהאמור בטבלה להלן:
משטח

פרמטר
ר

מישוריות לאורך  3.2מ'

מפלס מתוכנן

הפרש גובה בין אריחים
סמוכים
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אריחי רצפה
אריחי חפוי

±2.2
±2.2

2.2
2.2

2.3
1.2

חלק ב'  -השלמה לפרק [ 11כתב כמויות]
.2

 11.11ריצוף באריחי קשיחים

אריחי הריצוף – כמפורט בשאר מסמכי המכרז/חוזה .שיפולים יהיו בגובה  9ס"מ וממין ריצוף.
חומר מלוי מישקים "רובה"  -בנוסף לאמור בס' [ 12213מפרט כללי] יהיה לפי אחת החלופות הבאות:
חלופה

תנאי שרות

יישום ב:

סוג

שם מסחרי

ייצרן4יבואן

חפוי פנים

א'

Ultra Grey

Mapei

פוי פנים

ב'

פלסטומר 522

תרמוקיר

חומרי מילוי במישקי התפשטות – בנוסף לאמור בס' [ 12214מפרט כללי] ניתן להשתמש בחלופות
הבאות:
תנאי שרות
חפוי חוץ

חלופה
א'

סוג
מלוי
סיליקוני
גמיש

יישום ב:

שם מסחרי

סביב משקופי דלתות FUGENDICH
וחלונות
T

חפוי פנים

לפי הוראות

שטחים רטובים
בתוך המבנה

היצרן

ייצרן4יבואן
OTTO CHEMIE
ע"י נגב אלוני

 11.14ריצוף בחומרים כפיפים
תיקוני טלאים בPVC -

א.
.1

המפקח יסמן את הקטע המיועד לתיקון ויקבע את גבולותיו לפי הסיווג בכתב הכמויות.

.2

יש לחתוך את הקטע הפגום בקווים מקבילים לקירות/מחיצות החדר או בקווים אותם יקבע
המפקח ,להסירו ,לנקות את השטח משאריות לכלוך ,דבק וכד' ,ולהתקין את הטלאי .הטלאי
יתאים בסוגו ,עוביו ובגוונו לריצוף קיים ויותקן באותו מישור ,כוון הפסים (במידה וקיימים)
יהיה זהה לזה של הריצוף הקיים.

 .3הטלאי "ירותך" במלואו ההיקף במלאן בגוון מתאים.
 11.10חיפוי
האריחים יהיו כמפורט בתכניות ו/או כתב כמויות.
 11.11שונות
פרופילי סיום לחיפוי יותקנו במקומות הבאים:
בהיקף השטחים המחופים לרבות מפגשי מישורים (פינות בולטות) ,מדרגות וכד'.
בהיעדר פירוט בפרק [ 12כתב הכמויות] יקבעו הפרופילים ע"י המפקח לפי אחת החלופות הבאות:

45

חלופה
מקום התקנה
כל מקום שנדרש א'
ב'

שם מסחרי
סוג4מק"ט
אלומיניום RONDEC-AC
אלומיניום

ייצרן4יבואן
אייל צפויים בע"מ
6249172-24
פרוטקטור

גוון
לבחירת אדריכל

בקצה הפרופיל יותקן אביזר סיום מתאים
 1111.11אופני מדידה תכולת המחירים
תאור העבודה
כללי

ריצוף/חפוי מחדש
ריצוף באריחים
קשיחים

ריצוף בחללים
רטובים

ריצוף באבן שיש
מלוטשת

תכולת מחירי היחידה
כל המפורט לעיל
עבודה בקטעים קטנים וברצועות צרות
ביצוע של פרטים מיוחדים
חיתוך ועיבוד בלייזר של פתחים ,חורים
סביב התקנים שונים (לתאורה ,מיזוג
אויר ,תקשורת ,קופסאות איסוף
וביקורת ,צינורות וכד') המשולבים
בריצוף וחיפוי
שימוש בצמנט לבן בטיט/דבק במקום
צמנט אפור ,לפי הוראות יצרן/מפקח
מוסף לטקס לטיט במידה ויידרש
התזה תחתונה על קירות לפני החיפוי
תיקוני טיח מסביב לחפוי ושיפולים
פירוק אריחי ריצוף/חפוי ,סיתות טיח,
ניקוי והכנת הרצפה והקירות להתקנת
אריחים חדשים
שינויי כיוון ברשתות הריצוף
התקנה באלכסון
חיתוך אריח מכל סוג לשיפולים
הארכת קופסאות ביקורת ,צינורות וכל
אביזר אחר המותקן ברצפה
קיצור דלתות קיימות להתאמה למפלס
ריצוף חדש
אטימת מעברים של צינורות ותעלות
למיניהם בפוליאוריטן או חומר אחר
לפי דרישת המפקח
שנוי בחלופות
עיבוד שפועים במקלחות ,מרפסות,
רמפות וכד'
חול או שומשום ,חול מיוצב
טיפול בפני ריצוף קיים (הגבהה,
הנמכה ,יישור וכד') באופן שיתאים
להתקנת האריחים בהדבקה לפי
הסטייה המותרת
בהיעדר סעיף למדידה בפרק  25כתב
כמויות] – מלוי מדה ב –  15לקיבוע
הצנרת והגנת האיטום בחללים רטובים
יצירת הפרשי מפלסים של  1.2ס"מ
לפחות בין ריצוף של חלל רטוב ליבש
פתיחה וניקוי יסודי של מישקים
מלוי מישקים בדבק שיש/רובה
אפוקסי בגוון באישור המפקח

אופני מדידה

כמפורט בפרק [ 12מפרט כללי]
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ריצוף חדש בחומרים
כפיפים
תיקוני ריצוף/ריצוף
מחדש בחומרים
כפיפים
חיפוי

אביזרים בחיפוי
טראצו יצוק באתר
תיקוני טראצו

ליטוש האבן לדרגת  HONDלפחות או
כפי שצוין בתכניות או בכתב כמויות
לפי הדרישה המרבית (המחמירה)
יישום  sealerאו  vaxלבחירת המפקח
שכבת התשתית (לפי הוראות היצרן),
יישורה ופילוסה( ,המצע הקשיח נמדד
בנפרד)
בנוסף לאמור בס' "ריצוף חדש" לעיל
פרוק הריצוף ,התשתית שיפולים
הקיימים ,ניקוי יסודי
חיפוי קירות ברצועות או חיפוי סוקלים
התקנה בהדבקה ע"ג קירות/מחיצות
מכל סוג (מטויחים ,גבס ,בלוקי בטון
ואחרים וכד')
שילוב אריחים במידות שונות כמפורט כמפורט בפרק [ 12מפרט כללי]
בפרישות
יישום רובה בגוון תואם ,בחפוי חדש
(חידוש רובה בחפוי קיים נמדד בנפרד)
פרופילי סיום מאלומיניום בצבע תואם,
עם פינות מעוגלות במפגשי מישורים
מחופים ובסיום החפוי
ברגי נירוסטה ודיבלים
פרוק אריחים קיימים ,תיקון והשלמת
חיפוי הקירות לאחר התקנת האביזר
פסי הפרדה מאלומיניום ,נחושת או
זכוכית לפי חלוקה שתקבע ע"י המפקח
פרוק אזור פגום ,הדרוש לביצוע תיקון
נאות

פרק  – 11עבודות צביעה
חלק א'  -השלמה לפרק [ 11מפרט כללי] ,מהדורה 4115
כללי ()1111
כללי
הכנת רקע  -לפני צביעה בצבע מכל סוג יש ליישם ע"ג המשטח את מלוא שכבות היסוד
(מרק ו/או צבע יסוד ,שטיפה וכד') לפי הוראות היצרן .יחד עם הוראותיו בדבר יישום
הצבע יש להגיש לאישור המפקח הוראות יצרן בנושא הכנת רקע.
חומרי צביעה וציפוי ()1111
בהיעדר דרישה אחר באחד ממסמכי המכרז/חוזה  -יישום כל חומרי צביעה וחומרי עזר
יהיה לפי הוראות היצרן.
שימוש בצבעים על בסיס מים באישור מפקח בלבד.
עבודות הצביעה ()1114
כללי ( - )11222עבודות צביעה יחלו אך ורק באישור המפקח.
שיטת הצביעה ( - )11221בכל סוגי הצבע ע"ג קירות ותקרות תהיה בגלילה ("רולר") ,אלא
אם נדרש אחר בהוראות היצרן.
שכבות הצבע ( -)11226כמות השכבות לא תפחת מזו המצוינת בהוראות היצרן ,או בפרק
[ 11כתב כמויות] ,או בפרק [ 11מפרט כללי] – לפי הגדולה ביניהן .במידה והכסוי לא יהיה
אחיד  -יש ליישם ללא תמורה שכבות נוספות עד לקבלת מלוא הכיסוי בגוון אחיד .עובי
שכבה/מערכת – בהיעדר הוראת אחרת לא יפחת מהמפורט בהוראות היצרן.
קטע נסיוני ( – )11229הקבלן יכין קטעי צביעה ניסיוניים לפי הפירוט הבא:
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רקע4מקום
טיח פנים רגיל
מחיצות /תקרות גבס
בטון חשוף
דלת  +מלבן
מעקה ,מסעד יד מעץ/מתכת
אחר

מידות הקטע ,יחידות מוצר
 2.2מ"ר
 2.2מ"ר
 2.2מ"ר
 2יחידות
 3.2מ'
לפי הוראת המפקח

צביעת בטון ,טיח וגבס ( – )1123כמפורט בפרק [ 11כתב כמויות].
חידוש צבע פנים
גירוד וסילוק פוסטרים ,נייר דבק ,טפטים למיניהם ,מסמרים וכד'.
א)
גירוד וסילוק כל שכבות הצבע והסיד הרופפות ,הסדוקות והפגומות ,במרית (שפכטל),
ב)
מברשות-פלדה ונייר לטש.
גירוד וסילוק שכבות סיד עבות ,אף אם הן יציבות.
ג)
שפשוף כל השטח ,לרבות שכבות צבע יציבות והסרת הלכלוך.
ד)
תיקון סדקים ,חורים וגומות בטיח ,בחומר מילוי כדוגמת "פוליפילה"" ,צלוטיט" או
ה)
ש"ע ושיוף לאחר ייבוש.
תיקון סדקים עמוקים בתשתית שמתחת לטיח יעשה כמפורט בפרק [ 27מפרט מיוחד]
ו)
ניקוי מאבק.
ז)
צביעה בצבע/מערכת צבע ,כמפורט בפרק [ 11כתב כמויות].
ח)
צביעת משטחי עץ ()1112
חידוש צבע ו/או צביעת פריטים באתר יבוצע באישור מפקח בלבד.
פעולות לפני חידוש צבע:
א) פירוק הפרזול כמפורט בס' [ 11224מפרט כללי]
ב) גירוד ו וסילוק חלקי צבע רופפים ,סדוקים ופגומים
ג) מירוק וצביעה במערכת צבע ,כמפורט בהמשך או בפרק [ 11כתב כמויות]
צביעת משטחי מתכת ()1115
פריטים חדשים  -בנוסף לאמור בס' [ 1125מפרט כללי] הצביעה תהיה חרושתית בלבד .סוג הצבע –
כמפורט בשאר מסמכי המכרז/חוזה.
חידוש צבע ו/או צביעת פריטים באתר יבוצע באישור מפקח בלבד.
ד) על הקבלן לבדוק לפני התחלת הצביעה אילו חלקים ו/או פריטים הם מפלדה מגולוונת או
רגילה ולצבוע את האלמנטים בהתאם לכך.
ה) חלקי פלדה מגולוונת שנפגמו ו/או נדרשים לחידוש צבע יתוקנו לפני הצביעה לפי הוראות
המפקח.
פעולות לפני חידוש צבע:
ו) פירוק הפרזול כמפורט בס' [ 11224מפרט כללי]
ז) השחזת ריתוכי חיבור חדשים ו/או של מקומות שנפגעו (במידת הצורך) לפי הוראות
מפקח.
ח) גירוד וסילוק חלקי צבע רופפים ,סדוקים ופגומים במברשות פלדה ובד-שמיר
ט) יישום צבע מסיר חלודה ו/או צבע יסוד ,כמפורט בהמשך ,באזורים חלודים – לפי קביעת
המפקח;
י) חידוש צבע יסוד וקבלת אישור המפקח ליישום שכבות צבע עליון;
יא) חספוס פני שטח צבועים ומבריקים בבד-שמיר;
יב) ניקוי אבק
יג) יישום שכבות צבע עליון
צביעת לוחות אסבסט-צמנט ( – )1126כמפורט בס' [ 1126מפרט כללי]
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צביעה וסימון כבישים ( – )1129כמפורט בס' [ 1129מפרט כללי] ו/או בס' [ 51299מפרט כללי] ,ו/או
בפרק [ 51מפרט מיוחד] ,לפי הדרישה המרבית (המחמירה) ביניהם.
בקרת איכות ( – )1129בנוסף לאמור בס' [ 1129מפרט כללי]:
יש להשתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות.
בדיקות מדגמיות  -גודל המדגמים ,מיקומם ,והשלבים השונים בהם יבוצעו הבדיקות יערכו
כמפורט בשאר מסמכי החוזה ובהתאם לדרישות המפקח.
תיקוני צביעה בתקופת בדק ואחריות ( – )1127כמפורט בשאר מסמכי המכרז/חוזה.
חלק ב'  -השלמה לפרק [ 11כתב כמויות]
כללי
יא.

כללי
 .1הדרישות המובאות להלן (מספר שכבות ,כמות החומר לשכבה אחת ,עובי של שכבה אחת
וכד') הינן דרישות מינימום.
 .2הכנה לצבע – לפי הוראות היצרן ,או כמפורט בס' [ 11241מפרט כללי] ,לפי הדרישה המרבית
(המחמירה).
 .3כמות השכבות המצוינת להלן הינה מינימאלית לפי דרישות היצרן .במקרים בהם הגוון
הסופי שיתקבל לא יהיה אחיד  -רשאי המפקח להורות על יישום שכבות נוספות ,עד לקבלת
גוון אחיד ללא כל תשלום נוסף .כן רשאי המפקח להורות על יישום שכבות נוספות של צבע
יסוד ללא כל תשלום נוסף.
.4

מקרא :צ.י – .צבע יסוד; צ.ע – .צבע עליון

צביעת משטחי עץ
יב.

.1

פריטים חדשים
מלבנים והלבשות של דלתות – חלופות למערכת צבע

( א)

חלופה א' – תוצרת טמבור
שם המוצר

סדר יישום
המערכת לפי
שכבות
1

מריחה במרק
 ,PVAליטוש

כמות
החומר
לשכבה
אחת,
גר4מר

עובי
שכבה
אחת,
מיקרון

מספר
שכבות

הערות

עד לקבלת משטח ישר וחלק

2

צ.י .סינטטי לעץ

32-42

1

ליטוש היסוד בנייר לטש עדין

3

פוליאור מט
משי (*) או
סופרלק מבריק

32

2

(*) קיים גם על בסיס מים

(ג)

כנפיי דלתות
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חלופה א' – תוצרת טמבור
סדר יישום
המערכת לפי
שכבות
1

שם המוצר

כמות
החומר
לשכבה
אחת,
גר4מר

מריחה במרק
 ,PVAליטוש
צ.י .סינטטי לעץ
פוליאור מט
משי (*) או
סופרלק מבריק
(*)

2
3

עובי
שכבה
אחת,
מיקרון

הערות

מספר
שכבות

עד לקבלת משטח ישר וחלק
32-42
32

1
2

(*)

הכנפיים יצבעו בשכיבה בלבד ,בחדר סגור ונקי מאבק.

.2

פריטים הנצבעים ב"לקה" שקופה

ליטוש היסוד בנייר לטש עדין
(*) קיים גם על בסיס מים

חלופה א' – תוצרת טמבור
סדר יישום
המערכת לפי
שכבות

שם המוצר

כמות
החומר
לשכבה
אחת,
גר4מר

עובי
שכבה
אחת,
מיקרון

מספר
שכבות

1
2

"ורנית" מט
משי (*) או
מבריק

יג.

.1

32

2

הערות

ליטוש קל ,ניגוב מאבק על יד
מטלית רוויה במדלל 1-32
דילול בטרפנטין לפי הצורך.
(*) קיים גם על בסיס מים.

פריטים קיימים – חידוש צבע
( א)

ביצוע פעולות לפני צביעה ,כמפורט בחלק א' ,ס' ה .לעיל;

(ב)

שימוש במרק לפי קביעתו של המפקח אינו נמדד ואינו משולם.

(ג)

יישום מערכת צבע ,כמפורט לפריטים חדשים לעיל.

צביעת משטחי מתכת (פלדה)  -חדשים
יד.

.1

פריטים מגולוונים  -מחוץ למבנה

חלופה א' – תוצרת טמבור
עובי
שכבה
אחת,
מיקרון

מספר
שכבות

סדר יישום
המערכת לפי
שכבות

שם המוצר

כמות
החומר
לשכבה
אחת,
גר4מר

1

צ.י .גלווקט

52

1

2

צ.ע .סופר עמיד

52

2

הערות
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.2

פריטים מגולוונים  -בתוך המבנה

חלופה א' – תוצרת טמבור
שם המוצר
סדר יישום
המערכת לפי
שכבות

עובי
שכבה
אחת,
מיקרון

מספר
שכבות

1

צ.י .גלווקט

52

1

2

צביעה
צ.ע.
אחת ודי  FDאו
סופר עמיד

52

1-2

.3

כמות
החומר
לשכבה
אחת,
גר4מר

הערות

פריטים לא מגולוונים  -מחוץ למבנה

חלופה א' – תוצרת טמבור
יישום שם המוצר
סדר
המערכת לפי
שכבות

עובי
שכבה
אחת,
מיקרון

מספר
שכבות

הערות

1

צ.י .סופר עמיד

42

2

הסרת חלודה על-ידי בד שמיר
בשטחים הנדרשים .לנקות
אבק באמצעות מטלית טבולה
במדלל . 1-32

2

צ.ע .סופר עמיד

35

2

.4

כמות
החומר
לשכבה
אחת,
גר4מר

פריטים לא מגולוונים  -בתוך למבנה

חלופה א' – תוצרת טמבור
שם המוצר
סדר יישום
המערכת לפי
שכבות

עובי
שכבה
אחת,
מיקרון

מספר
שכבות

כמות
החומר
לשכבה
אחת,
גר4מר

1

צ.י .סופר עמיד

42

1

2

צ .ע .סופר עמיד

35

1-2

הערות

או  2שכבות מולטיפוקסי 122
מקרון כ"א שכבה אחת
טמגלס  52מקרון

חידוש צבע ע"ג משטחי מתכת (פלדה) קיימים
טו.

.1

פריטים מגולוונים  -מחוץ למבנה

חלופה א' – תוצרת טמבור
שם המוצר
סדר יישום
המערכת לפי
שכבות
1
2

צ.י .גלווקט
צביעה
צ.ע.
אחת ודי ,FD

כמות
החומר
לשכבה
אחת,
גר4מר

עובי
שכבה
אחת,
מיקרון

מספר
שכבות

52
42

1
2

הערות

51

או סופר עמיד
.2

פריטים מגולוונים  -בתוך למבנה

חלופה א' – תוצרת טמבור
שם המוצר
סדר יישום
המערכת לפי
שכבות
1
2

כמות
החומר
לשכבה
אחת,
גר4מר

צ.י .גלווקט
צביעה
צ.ע.
אחת ודי ,FD
או סופר עמיד
.3

52
42

1
1-2

פריטים לא מגולוונים  -מחוץ למבנה

חלופה א' – תוצרת טמבור
שם המוצר
סדר יישום
המערכת לפי
שכבות
1
2

כמות
החומר
לשכבה
אחת,
גר4מר

צ.י .סופר עמיד
צ.ע .סופר עמיד
.4

עובי
שכבה
אחת,
מיקרון

מספר
שכבות

הערות

עובי
שכבה
אחת,
מיקרון

מספר
שכבות

42
35

1
2

הערות

פריטים לא מגולוונים  -בתוך למבנה

חלופה א' – תוצרת טמבור
שם המוצר
סדר יישום
המערכת לפי
שכבות
1
2

כמות
החומר
לשכבה
אחת,
גר4מר

צ.י .סופר עמיד
צ.ע .סופר עמיד

עובי
שכבה
אחת,
מיקרון

מספר
שכבות

42
35

1
1-2

הערות

 1111.1אופני מדידה ותכולת המחירים
תאור העבודה
כללי

קירות ו/או מחיצות
חידוש צבע
כללי
פריטי נגרות
פריטי מסגרות

אופני מדידה

תכולת מחירי היחידה
כל המפורט לעיל ובשאר מסמכי המכרז/חוזה
הגנת חלקי מבנה לפני ביצוע עב' צבע
יישום שכבות נוספות של לפי הוראת המפקח עד
כמפורט בס' 1122.22
לקבלת גוון אחיד
הפשלים עד רוחב  22ס"מ – אינם נמדדים ואינם [מפרט כללי]
משולמים
יישום שכבות צבע יסוד ככל שיידרש עד לקבלת
כמפורט בס' 1122.22
משטח ראוי ומוכן ליישום צבע עליון
יישום שכבות מרק ככל שיידרש להחלקת פני [מפרט כללי]
המשטח
תיקונים בצבע יסוד ו/או צבע מסיר חלודה לפני
יישום צבע יסוד על מלוא פני הפריט
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פרק  - 14מפרט כללי לעבודות אלומיניום
חלק א'  -השלמה לפרק [ 14מפרט כללי] ,מהדורה רביעית (מתוקנת) .4110
כללי ()1411
תחום הפרק – כמפורט בס' [ 12222מפרט כללי].
פרקים אחרים  -בנוסף לאמור בס' [ 12222מפרט כללי] כל האמור במפרט יועץ האלומיניום
(אם יש קיים) עדיף על פרק זה.
המפעל  -בנוסף לאמור בס' [ 12223מפרט כללי] יאושר המפעל על-ידי המפקח.
תכניות ייצור והתקנה ()1411
כללי – בנוסף לאמור בס' [ 12212מפרט כללי]:
א) התכניות שנמסרו לקבלן הנן מנחות בלבד .הקבלן יגיש לאישור המפקח תכניות
ייצור בצירוף כל מסמך שיידרש (אישור מכון תקנים ,מעבדה מוסמכת וכד'),
להלן – "המסמכים".
ב) כל המסמכים שיגיש הקבלן יתייחסו לפרויקט נשוא חוזה זה בלבד .הקבלן
מתחייב לבצע בתכניות/מסמך אחר כל שנוי שיידרש על-ידי המפקח.
חומרים לייצור – בנוסף לאמור בס' [ 12211מפרט כללי] יגיש הקבלן לאישורהמפקח דוגמאות
של כל המוצרים והרכיבים המפורטים בס'  122111עד [ 122115מפרט כללי].
ייצור המוצרים ()1414
אישור אב-טיפוס ( – )12222הקבלן יבצע דגמים מושלמים בגודל מלא ( FULL SIZE
 )MOCK UPמכל יחידת מוצר טיפוסית חוזרת דוגמת חלון ,דלת ,מעקה ,צפוי לוחות
אלומיניום וכד'.
אם יאושר הדגם כמות שהוא ,או בתיקונים והשלמות בלתי מהותיים יורשה היצרן
להתקינו באתר.
הובלה ,שינוע ואחסנה ()1410
כללי – בנוסף לאמור בס' [ 12232מפרט כללי]:
לא יורשה שום תיקון של מוצר או חלק שנפגע בהובלה ו/או אחסנה באתר עצמו .הקבלן יסלק
את החלק הפגוע ויחליפו באחר.
התקנת המוצרים במבנה ()1412
מלבנים סמויים ( - )12241יהיו מפח מגולוון .עובי הפח למלבני דלתות וויטרינות לא יפחת מ–
 2.2מ"מ ,עובי הפח לחלונות לא יפחת מ 1.5 -מ"מ .כל המלבנים ייבוטנו בגראוט צמנטי .
חרושתי תוצ' סיקה .שימוש הגראוט לפי הוראות יצרן .לאחר פירוק הטפסות יש לבצע אשפרת
הגראוט ,כמפורט בהוראות היצרן.
סטיות מותרות ( - )12242לפני תחילת ההתקנה יגיש הקבלן לאישור המפקח מסמך המפרט
את הסטייה המותרת ,עליו מתכוון להסתמך הקבלן .המפקח רשאי להחמיר בדרישה.
בדיקת מוצרים המותקנים בפתחים במעטפת הבניין לגילוי חדירת מים ()12244
בנוסף לאמור בס' [ 12244מפרט כללי] מובהר כי פרק זמן של כ 3 -שבועות ייחשב כסביר לסוגי
הבדיקות השונים.
1411.11

אופני מדידה ותכולת המחירים

תאור העבודה
כללי

תכולת המחירים
כל המפורט לעיל
הכנת כל המסמכים הדרושים כמפורט
בס' [ 12.22מפרט כללי]
מלבנים סמויים

אופן המדידה
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כמפורט בס' 1222.22
דוגמאות מוצרים לרבות כל אישור דרוש
ייצור ,התקנה ובדיקת דגמי אב-טיפוס ,כמפורט [מפרט כללי]
לעיל
פרופילים ,פחי חיפוי וגמר מאלומיניום ,רכיבי
פלדה דרושים (פרופילים ,חיזוקים וכד') לרבות
גלוון וצביעה
הכנות למערכות ואביזרי בטחון ובטיחות ,לרבות
תאום עם קבלני משנה המבצעים
בידוד ואיטום
חלונות משולבים
במקרים בהם יורכבו חלונות משולבים מסוגים שונים ,כגון חלון "קיפ" בשילוב חלון קבוע ,חלון זזה
בשילוב חלון קבוע וכד' – המדידה והתשלום יהיו לפי כל סוג חלון בנפרד.
מהמחיר הכולל של החלון המשולב תבוצע הפחתה בגובה . 12%
פרק  – 12עבודות אבן
חלק א'  -השלמה לפרק [ 12מפרט כללי] מהדורה רביעית מתוקנת .1991
 12.11כללי
א .לרשימת התקנים ומפרטי מכון אשר בס' [ 14222מפרט כללי] יש להוסיף:
ת"י  - 1496בדיקות אטימות מעטפת הבנין לחדירת מים :קירות חיצוניים ופתחים בקירות.
ת"י  2399חלק  – 1קירות מחופים באבן טבעית :אבן טבעית לחיפוי ודרישות כלליות ממערכת החיפוי
מפמ"כ  - 399חיפוי קירות באבן טבעית.
ב .כל הלוחות יהיו ממקור (מחצבה) אחד ,ובעלי תכונות (חוזק ,צפיפות ,גוון וכד') זהות.
ג .מקור האבן ,סוג ,מידות וסוג העיבוד – כמפורט בתכניות ובשאר מסמכי המכרז/חוזה זה.
ד .חיתוכי הלוחות יבוצעו רק ע"י מכונת חיתוך חשמלית ובקוים ישרים ,אלא אם צוין אחרת בגוף הסעיף.
 12.14תכולת העבודה
א .כל המפורט בתכניות ובשאר מסמכי המכרז/חוזה.
 12.10אישור העבודה בשלבים
א .בניגוד למפורט בס' [ 14213מפרט כללי] על הקבלן לקבל את אישור המפקח לעבודה לפי השלבים
הבאים:
שלב א' – מקור האבן (סוג ,גוונים וכד').
שלב ב' – עיבוד האבן (מידות ,סוג עיבוד פני הלוחות וכד') .הקבלן יציג דוגמאות של לוחות מנוסרים
למידות ומעובדים ,ככל שיידרש עד לקבלת אישור סופי מהמפקח .כן ,על הקבלן להגיש
לאישור המפקח חיזוקים ועוגנים (רשת ,עוגנים ,זוויתנים ,חוטים וכד') לחפוי הקירות
בלוחות אבן.
שלב ג' – קטעים ניסיוניים:
 .1מהלך מדרגות מקומה לקומה כולל משטחי ביניים ושיפולים ,לרבות רובה ,ליטוש במידה ונדרש)
וכד'.
 .2קטע באורך כ 2 -מ' מכל סוגי האדנים ,הכרכובים ,הספים ,נדבכי ראש וכד'.
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 .3שני קטעים במידות  2.5X2.5מ' של חפוי קירות ,לרבות איטום קיר הרקע ,מערכת העיגון ,עיבוד
מישקים ,התזת איטום נוזלי וכד'.
ב .תהליך בדיקת הקטעים ואישורם כולל ביצוע תיקונים והתאמות על-ידי הקבלן ,עד לקבלת הקטע
העונה לדרישות.
 12.12חיפוי קירות
כללי
 .1סוג ומימדי האבן ,פרישת המקבצים (סטים) ,רוחב ומיקום המישקים ע"ג קירות המבנה יהיו,
כמפורט בתכניות אדריכלות או דוגמת קיים בתאום עם המפקח.
 .2סוג ומימדי האבן ,פרישת המקבצים (סטים) ,רוחב ומיקום המישקים ע"ג קירות תומכים וגדרות -
כמפורט בתכניות פיתוח שטח או דוגמת קיים בתאום עם המפקח.
תכנון עבודות חפוי על-ידי יועץ מטעם הקבלן
מערכת החפוי על כל מרכיביה ( המחברים  ,עוגנים  ,ווי תליה וכד ' ) תתוכנן על -ידי יועץ ( מהנדס )
קונסטרוקציה ( להלן  :היועץ ") רישוי  ,מוכר ובעל ניסיון מוכח של  9שנים לפחות ב תכנון מסוג
זה  .דרישות מינימום לתכנון זה מפורטות בס ' " חפוי בקבוע רטוב " בהמשך .
חישוב ים סטטיים יערכו לפי ת " י  ( 413תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה )  ,ת " י  ( 414עומס
רוח )  ,לפי סוג ומשקל האבן בהתאם לת " י ( 2399קירות מחופים באבן טבעית :אבן טבעית לחיפוי
ודרישות כלליות ממערכת החיפוי).
מקדם בטחון לחישובים אלו יהיה  4לפחו ת ;
תכניות ה עבודה יכללו כל הפרטים הדרושים לבצוע עבודות החפוי ויותאם במלואו לתכנון
אדריכלי ( מרווחים  ,סיבולות וכד ' )  ,מידות המבנים ותנאים בשטח .
תכניות העבודה על כל פרטיהם  ,יוגשו לאישור ה מפקח בצירוף חישובי ם סטטיים ו הצהרת
אחריות היועץ ל תכנ ו ן ו ליציבות חיפוי האבן  .אחריותו של היועץ לתכנון וליציבות של לוחות
החפוי תהיה בלעדית ומלאה .
היועץ יחד עם מהנדס הבצוע – שניהם מטעם הקבלן  ,יפקחו על הביצוע העבודה בהתאם
ל תכניות .
הקבלן יישא באחריות בלעדית וכוללת לבצוע ויציבות מערכת החפוי על כל מרכיביה בהתאם
לתכנון הנ " ל .
שלבי בצוע ומרכיביו
הכנת קיר הרקע ושטחי חפוי אחרים
בכל השטחים המיועדים לחיפוי אבן תבוצע עבודת הכנה שתכלול  -קיצוץ חוטים שזורים
וקוצים קיימים  ,סיתות בליטות בטון ו  /או מיץ בטון בולט  ,הרחקת כל הגופים הזרים
ובדיקת פילוס פני הקיר .
איטום קיר הרקע
הרבצת שכבת מלט צמנט חרושתית אוטמת ,כמפורט בפרק [ 25מפרט מיוחד או כתב כמויות] או
בפרק [ 14כתב כמויות].
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חפוי בקיבוע רטוב
רשת מגולוונת ועוגנים
מתחת לאבן  ,במרווח בין קירות השלד לאבן החיפוי  ,תורכב רשת מגולוונת בקוטר  6מ " מ
במשבצות של  15/15ס " מ בחפיות של משבצת אחת לפחות  .הרשת תמוקם ע ל -יד י קובעי
מרחק במרווח של  1.2ס " מ לפחות מהקיר .
הרשת תעוגן לקירות בדיבלים מפלדת אל -חלד ו  /או באמצעות זיזים מפלדה מגול וו נת
מעוגנים בבטון  ,כמפורט בת " י  . 2399העוגנים יתאימו לסוג הקיר ( בטון  /בניה ) ולסוג
הבלוק ( בטון  /איטונג  /אחר )  ,ויעמדו בשליפה של  152ק " ג לעוגן  .ל אחר קיבוע הרשת
בעיגונים  ,יש לבצע אטימה בסיליקון מסביב לכל עוגן  .המרחק בין נקודות עיגון הרשת לא
יעלה על  62/62ס " מ .
על הקבלן להתאים את המשבצות של הרשת למיקום העוגנים של האבנים ומיקום הפוגות
האופקיות  ,כך שניתן יהיה לעגן את קשירות האבנים למוטות האופקיים של הר שת .
לחילופין ניתן לקשור לרשת מוטות מגול וונ ים אופקיים נוספים כדי להתא מה למפלס
חיבור העוגנים .
זוויתנים מגולוונים
האבנים התחתונות ואבנים באזור חלונות וכו ' יותקנו על -גבי זוויתן פלדה מגולוון
במידות כ 92/92/5 -מ " מ  ,בכפוף ל עובי ה סופי של הלוחות  .בכל מקרה יתמוך הזוויתן
לפחות  15מ " מ מעובי האבן  .הזוויתנים יעוגנו לקירות באמצעות עוגנים כל  32ס " מ  .קוטר
העוגן יקבע על -ידי ה יועץ  ,אך לא י פחת מ . 1/2 " -העוגנים יתאימו לסוג הקיר ויחדרו
לפחות  9ס " מ לתוכו  ,כמפורט בת " י  . 2399הזוויתנים יותקנו כל  3מ ' לפחות ל כל גובה
החפוי  .בין שור ת הלוחות המתקנת ע " ג זוויתנים לבין שורה שמתחתיה יבוצע מישק גמיש .
חיבור האבנים לרשת
אחרי השלמת כל עבודות ההכנה  ,האיטומים ועיגוני הרשתות והז ו ויתנים  ,ולאחר קבלת
אישור המפקח ניתן להתחיל בה תקנת לוחות האבן .
כל אבן תחובר לרשת בשלוש נקודות בחוטי נירוסטה בקוטר  4מ " מ בצורת וו עם כיפוף
בזוית של  72מעלות  ,קוטר הקדח באבן  5 -מ " מ  ,ובעומק של  2.5ס " מ לפחות  .חוט העיגון
היוצא מ הקדח ימצא כ 12 -מ " מ מתחת לקצה הלוח ולא בתחו ם ה מישק ( פוגה )  .חוטי
הקשירה  -ווי העיגון  ,יעוגנו בקדח שבאבן ויקשרו לרשת בליפוף  ,כנדרש בת " י . 2399
המרוו ח בין האבנים לקיר ימולא ב תערובת ( מלט צמנט ) בעובי מינימ א לי של כ–  5 – 4ס " מ ,
ב כפוף לסוג האבן ו דרישות הספק  .במידת הצורך יש להוסיף לתערובת מוספים כדי להפוך
את המילוי אטום למים ואלסטי יותר  .יש לוודא מילוי מלא ומוחלט של כל המרווח
וברציפות .
על הקבלן ל הבטיח כי ה ת ערובת וה מוספים לא יגרמו לכתמים על לוחות החיפוי .
לפני החפוי על הקבלן להספיג את אבני החיפוי במים בטבילה באמבטיה במשך  12דקות
לפחות  ,ולנקותם מכל זיהום ואבק  .זאת במטרה למנ ו ע ה י ווצרות כתמים בחזית  .לאחר
ההספגה יש להשאיר את הלוחות כ 12 -דקות לייבוש על גבי משטח נקי  .כן יש להרטיב את
משטח ה מיועד לחפוי .
מישקים
רוחב המישקים בין לוחות האבן יהיה כמסומן בתכניות .בנוסף למישקים הרגילים בין האריחים יש
לבצע מישקי התפשטות ,מישקים אופקיים ואנכיים במקומות מיוחדים – הכל לפי תכנון היועץ.
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התערובת למילוי וצביעת המישקים תהיה חרושתית מסוג "כוחלה" תוצ' "תרמוקיר" .
יש לבצע ניקוי המישקים לרבות סילוק שאריות של טיט מדפנות האבן .הניקוי ייעשה לעומק  3ס"מ
באמצעות מברשת פלדה חשמלית או ידנית .יש להקפיד שלא לפגוע בעוגנים המחברים את האבן
לרשת הפלדה.
את תערובת חומר המילוי יש לדחוס לתוך המישקים עד למילוי כל החלל .גמר פני חומר המילוי יהיה
במשטח ישר ולא מעוגל .לאחר התייבשות ראשונית של חומר המילוי יש לסתום סדקים (במידה
ונפתחו) ולהדק פעם נוספת.
המישקים ימולאו עד למישור השקוע  3מ"מ ממישור לוחות האבן .בסיום עבודת המילוי יבוצע ניקוי
של שפות האבן מכל שאריות של טיט ולכלוך.
במגע בין אבנים סמוכות שאינו מישק מודגש  ,יש למרוח דבק שיש מתאים ובאישור המפקח
בהצמדת אבן אחת לסמוכה לה .
שטיפה ואטימה
לאחר סיום עבודת החיפוי ולאחר ניקוי ושטיפת כל שטח האבן יבוצע איטום עם חומר אטימה,
כמפורט בפרק [ 25מפרט מיוחד].
בהיעדר הפירוט הנ"ל יש לבצע איטום הבא:
 ע"ג חיפוי של קירות המבנים בחומר נוזלי על בסיס פוליסילוקסן ,מסוג "רודורסיל "H-224תוצרת "סיקה" .אופן היישום יהיו לפי הוראות היצרן.
 צד ותחתית הקיר יאטמו נגד ספיגה מים קפילרית בצמנט אטימה דו רכיבי דוגמת טורוסיל קוטינג FCבתוספת אקריל  62תוצ' אלוני ,או סיכה טופסיל  129יבוא גילאר .האיטום יבוצע בהתאם
להוראות הייצרן.
בדיקות טיב
בדיקות אטימות למים תבוצענה לפי ת"י  1496חלק . 2
בהיעדר הוראה אחרת יש לבצע בדיקות שליפה הבאות:
 לכל  52מ"ר של חיפוי אבן בקירות תומכים/גדרות תבוצע בדיקה שליפה אחת. בקירות המבנים יש לבצע בדיקת שליפה אחת לכל  52מ"ר או לכל חזית של המבנה – לפי הקטןביניהם.
כמות הבדיקות ת קבע ו סופית ע " י ה מזמין  ,כמפורט בס ' " טיב החומרים והעבודה " בפרק 22
[ מפרט מיוחד ] ו התאם לדרישות התקן .
בתום הבדיקות על הקב לן ל קבל מהמעבדה אישור " תקני " למערך החיפוי כולו .
 12.15ריצוף
א .סוג האבן ,מידות הלוחות ,דוגמה וגימור (ליטוש ,רובה וכד')  -כמפורט בתכניות.
ב.

הריצוף יבוצע עם מישקים סגורים ו/או מישקים פתוחים ו/או שילוב של שתי השיטות ,כמפורט
בתכניות ,ללא כל תשלום נוסף.
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ג.

מילוי המישקים (במידה וישנם) יבוצע עם תערובת צמנט – חול ביחס  1:3ובתוספת של "לטקס סופר",
תוצרת "סיקה" ,מדולל במים ביחס של  .1:1הצמנט יהיה צמנט לבן והמחיר כולל תוספת גוון לפי
בחירת האדריכל.

ד.

הריצוף יבוצע על מצע של חצץ דק בעובי מזערי של  6ס"מ .המצע יהיה מיוצב ע"י תוספת צמנט בכמות
של  52ק"ג (שק אחד) לכל  3.2מ"ר של שטח מרוצף.

ה .הריצוף יבוצע ברטוב עם טיט צמנט .עובי שכבת הטיט לא יפחת מ  2 -ס"מ .שכבת הטיט תהיה מלאה
ושלמה לכל השטח המרוצף.
ו.

הטיט לריצוף – כמפורט בס' "ריצוף באזורים יבשים" בפרק [ 12מפרט מיוחד] ,אך עם צמנט לבן.

ז.

השיפולים – כמפורט בס' "ריצוף באזורים יבשים" בפרק [ 12מפרט מיוחד].

 12.11אדני חלונות ,ספי דלתות ,נדבכי ראש (קופינג)
ח .לפני התקנת הלוחות יש לבצע ניקוי של כל לוח על-ידי שטיפה במים ושפשוף במברשת מכל הצדדים.
לאחר מכן תבוצע על גב לוחות האבן שכבת חספוס גסה מתערובת של צמנט – חול ביחס  1:2בתוספת
"לטקס  "SLTתוצרת "סיקה" ,מדולל במים ביחס  .1:1יש להשאיר את שכבת החספוס לייבוש מלא
לפני השימוש בלוח.
ט .להדבקת הלוחות יש להשתמש בטיט צמנט ,בשכבה בעובי  22מ"מ לפחות .הטיט יהיה תערובת של
צמנט – חול גס ביחס  1:3בתוספת "לטקס  "SLTתוצרת "סיקה" ,בכמות המהווה  22 %ממשקל
הצמנט בתערובת .בכל מקרה כמות הצמנט בתערובת לא תפחת מ 452 -ק"ג צמנט למ"ק טיט מוכן.
הטיט ימלא במלואו את כל המרווח שבין לוחות האבן לבין אלמנט הבטון עליו הוא מודבק.
במידת הצורך (ולפי הפרט המתאים בתכניות) ,על הקבלן לבצע יציקה משלימה של חגורת בטון (על פני
אלמנט הבטון הקונסטרוקטיבי) ,זאת לפני התקנת הלוח.

י.

יא .כל החיבורים בין לוחות האבן לבין חלקי המבנה (קירות ,מעקות ,רצפה וכד') ייאטמו עם חומרי
אטימה כגון "סיקה פלקס  "1 Aו/או "סיקה פלקס  ,"PRO 2או כמפורט בתכניות.
יב .יבלטו מתגמיר הקיר (טיח ,חפוי קשיח וכד') ,כמפורט בתכניות ולא פחות מ –  3ס"מ .בתחתית החלק
הבולט יעובד "אף מים" (מצד אחד או משני הצדדים של הקיר/המעקה) וכל הפינות הגלויות של
האדנים/הספים ילוטשו ויעוגלו קלות.
 1211.11אופני מדידה ותכולת המחירים
תאור העבודה
כללי

אופני מדידה

תכולת מחירי היחידה
כל המפורט לעיל ובשאר מסמכי המכרז/חוזה

כמפורט בס' [ 1422.22מפרט

בנוסף לאמור בס'  1422.26פיגום נייד לגובה
כלשהו במידת הצורך

כללי] ובפרק [ 14כתב כמויות]

פרק  19מסגרות חרש (קונסטרוקציה פלדה)
חלק א' – השלמות לפרק [ 19מפרט כללי] ,מהדורה רביעית (מתוקנת) .4111
א.

כללי ()1911
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.1
ב.

חומרים למסגרות חרש ()1911
.1
.2

ג.

תכנון מפורט ( - )17223תוך  32יום מתחילת העבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח תכנון
מפורט.

הקבלן יגיש לאישור המפקח את שמות הספקים מהם יירכשו הפרופילים ,הפחים והברגים.
ברגים ( – )17213יהיו עם מדודים ומסומנים באינצ'ים בקוטרים " 3/4",5/9",1/2וכד'.
הברגים יהיו מגולוונים .ראש הבורג יהיה עם דיסקית והאום עם דיסקית קפיצית להבטחת
הסגירה .סוג הברגים והגנה נגד שיתוך – כמפורט בשאר מסמכי המכרז/חוזה.

ייצור מסגרות חרש ()1914
.1

כללי ( – )17221הייצור יהיה במפעל בלבד .לפני תחילת היצור יגיש הקבלן לאישור המפקח
שם המפעל ,בו תיוצר הקונסטרוקציה.
ייצור רכיבים ( - )17223במידה והכפף ,ערגול וכד' יבוצעו במפעל אחר – יאושר גם מפעל זה
על-ידי המפקח.

.2

קטע ניסיוני – הקבלן יקים במפעל (או בסמוך אליו) קטע ניסיוני לאישור המפקח ,של:
כל פריט עליו יורה המפקח

( א)

הפריטים ישאו את מלוא שכבות הגלוון והצבע ,כמפורט בהמשך.
.3

בקרת איכות
סוג הסטייה
במידות בין חורי ברגים  -עבור החיבורים למיניהם
במידות האורך הכללי של האגדים
במידות האורך של המרישים (פטות)
הדיוק במפלסי האגדים

ד.

ריתוך ()1910
.1

ה.

ו.

בקרת איכות ( – )17235בנוסף לאמור בס' [ 17235מפרט כללי] תבוצע לפי תקן
.ANSI/ASQC-Z.1.4

צפוי פלדה באבץ ()1912
.1

כללי ( – )17242שיטת הצפוי כמפורט להלן.

.2

הכנת פני שטח ( 9 – )17242ימים לפני תחילת הצפוי יגיש הקבלן לאישור המפקח את שיטת
ניקוי הפלדה לפני גלוון.

צביעה ()1915
.1

ז.

סטייה מרבית מותרת ,מ"מ
+/- 1.5
+/- 5.2
+/- 2.2
+/- 2.2

הכנת שטחים למערכת צבע – כמפורט להלן.

הקמת המבנה ()1911
.1

חיבורים לחלקי בטון ()19115
א.

חיבורי עיגון של חלקי הפלדה ,יבוצעו באמצעות ברגי עיגון בקוטר ובאורך
המסומנים בתכניות ו/או כפי שיקבע על-ידי המפקח .הקצה העליון של הבורג
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יושחל דרך חור נקוב בתוך חלק הקונסטרוקציה שיש לחבר ,ויוברג מעליו
באמצעות אום.

ח.

ב.

בכדי לקבל גמישות מסוימת ביחס למידות ,יוכנס הבורג לתוך חור שצורתו
הינה צורת קונוס קטום או צינוריות ליצירת חלל בבטון סביב לברגי העיגון,
כמפורט בתוכניות או כל פרט אחר שיאושר על-ידי המפקח.

ג.

הקבלן יספק ו/או יוודא התקנה של חלקי העיגון השונים לקונסטרוקציית הפלדה
ויהיה אחראי להתקנה המדויקת של כל העוגנים בבנין – אליהם מיועדת להתחבר
קונסטרוקציית הפלדה.

כסוי גגות וקירות ( – )1729כמפורט בס' [ 1729מפרט כללי] ובהמשך פרק זה.

חלק ב' – השלמות לפרק [ 19כתב כמויות]
 19.11מסגרות חרש
א.

ב.

קונסטרוקציה בתוך המבנה ()11-119
.1

צפוי הפלדה באבץ יבוצע בשיטה א' ,כמפורט בס' [ 17242מפרט כללי] ,בעובי  92מיקרון.

.2

הסרת "שלאקות" של ריתוך ,צביעה כמפורט בפרק [ 11מפרט מיוחד].

קונסטרוקציה מחוץ למבנה ()11-119
.1

צפוי הפלדה באבץ יבוצע בשיטה א' ,כמפורט בס' [ 17242מפרט כללי] ,בעובי  92מיקרון.

.2

ניקוי חול בלחץ נמוך ליצירת חיספוס לעומק של כ –  15מיקרון.

.3

הסרת "שלאקות" של ריתוך ,צביעה כמפורט בפרק [ 11מפרט מיוחד].

 19.14סיכוך גגות וכסוי קירות.
כמפורט בפרק [ 17כתב כמויות].
1911.11

אופני מדידה ותכולת המחירים

תאור העבודה
כללי
מסגרות חרש

תכולת מחירי היחידה
כל המפורט לעיל ובשאר מסמכי המכרז/חוזה
פחי עזר ופחי עיגון ,ברגים מסוג כלשהו

כסוי (סיכוך) גגות

ברגים ,אטמים ,חומרי העזר וחומרי האטום
כמפורט בהוראות יצרן
פלשונגים מפח אלומיניום מרוקע בעובי  2.9מ"מ
סוגרי גמלון מפח אלומיניום מרוקע עובי  2.9מ"מ
סוגר קצה פח (נגד ציפורים) לכל האורך
עיבוד וכיפוף לוחות הכסוי ,פלשונגים ,סוגרים,
רוכבים וכד' לפי עקומת הקונסטרוקציה
כל אביזר או פריט/פרופיל השלמה אחר הדרוש
לפי הוראות וקטלוג היצרן
צביעת הקצוות החתוכים בצבע עשיר אבץ

אופני מדידה
כמפורט בפרק [ 17כתב
כמויות]
נטו ,במטר רבוע ,בפריסה,
בניכוי פתחים

פרק  – 44רכיבים מתועשים בבניין

62

חלק א'  -השלמה לפרק [ 44מפרט כללי] ,מהדורה שלישית (מתוקנת) .1995
כללי ()4411
תחום הפרק  -מחיצות קלות ",הלבשה" לקצה חופשי של מהלך מדרגות ,תקרות תותב
תקנים – בנוסף לאמור בס' [ 22221מפרט כללי]:
א) כל חלקי המתכת יתאימו לתקן אמריקאי ASTM C – 645
ב) מפרט זה יש לקרוא יחד עם מדריך למפרטים טכניים ואדריכליים בהוצאת "אורבונד"
תעשיות גבס בע"מ מקבוצת  KNAUFלהלן [מדריך]
דוגמאות – כמפורט בס' [ 22223מפרט כללי]
קטע ניסיוני – יוכן כמפורט בס' [ 22229מפרט כללי] לרכיבים הבאים:
רוחב

רכיב
מחיצת גבס
תקרת תותב מכל סוג

ארוך
 3.2מ'
 5.2מ'

 5.2מ'

רצפה פריקה (צפה)
מכל סוג

 3.2מ'

 4.2מ'

גובה
מלא
-

עובי
מכל עובי
-

הערות
לרבות כל הסוגים של :פרופילי
גמר ,תעלות ,חסימות
אקוסטיות ,סגירות צד וכד'
הרצפה תותקן בכל שטח החדר

מדידות וסימון  -תבוצענה לפני תחילת העבודה ויאושרו המפקח
תכן ()4411
בנוסף לאמור בס' [ 22213מפרט כללי] יכלול התכנון המפורט חישובים סטטיים לתקרות תותב מכל
סוג על כל מרכיביהן ,כגון  -מערכת תליה ,השענת אריחים וכד' .לפי דרישת המפקח יגיש הקבלן
חישובי סטטיים לכל רכיב נוסף ,נשוא פרק זה (חיזוקים למחיצות קלות ,מדפים ,מתלים ,רצפות צפות
וכד') החישובים יערכו ע"י מהנדס רשוי בעל  5שנות נסיון לפחות בתחום .לחישובים יש לצרף תצהיר
אחראי לתכנון השלד כמפורט בחוק התכנון והבניה
מחיצות מתועשות ()4414
בנוסף לאמור בס' [ 222212מפרט כללי] תיערך בדיקת כפף במידת הצורך כמפורט בתקן האמריקאי
 ASTM–E 92או בתקן האירופאי  ,DIN 19193-Eלפי קביעת המפקח.
סבולות במחיצות – אם לא צוין אחרת בשאר מסמכי החוזה יהיו כמפורט בס' 22224
[מפרט כללי]

מחיצות גבס קלות ()44145
א) לוחות גבס ומחיצות גבס  -בחללים רטובים (חדרי רחצה ושירותים) ובקירות עליהם
מותקן כיור (מטבח ,מעבדה ,ח .טיפולים וכד') יעשה שימוש בלוחות גבס עמיד-מים
כמפורט בס' [ 222251מפרט כללי].
ב) מערכת שלד המחיצה  -בנוסף לאמור בס' [ 222254מפרט כללי] להלן דרישות מינימום
לרכיבי השלד:
גובה המחיצה ,מ'
עד 3.2
מ 3.2 -עד 3.5
מעל 3.5
(*)

רוחב הזקיף,
רוחב המסילה,
מ"מ
מ"מ
)*( 2.9
93.9
95
)*( 2.9
79.9
122
לפי תכנון המהנדס/נתוני תכנון מחיצות גבס [מדריך]

עובי דופן ,מ"מ

הערות

בפתחי דלתות/חלונות יש להשתמש בזקיפים בעלי עובי דופן  1.5מ"מ
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.1
.2
.3
.4
ג)
.1
.2
.3
.4
.5

ד)

הזקיפים יהיו שלמים למלוא גובה המחיצה .לא תותר הרכבה בחלקים.
עובי הגלוון באזורי הגנה מאש יעמוד בדרישות עמידות אש כמפורט בדו"ח יועץ
בטיחות/הוראות בטיחות.
חודי הברגים יהיו מטיפוס "חוד חודר" או "חוד קודח" [ת"י  1472ח'  ]2לפי הצורך
רוחב מזרני הבידוד יהיה כרוחב המרווחים בין הניצבים.
הקמת מחיצות גבס  -בנוסף לאמור בס' [ 222256מפרט כללי]:
רצועת האיטום הגמיש תהיה עשויה מסיב מינראלי כגון אסבסט רווי בחומר העמיד
בפני רטיבות ,אש ומבטיח בידוד אקוסטי ,ובלבד שיתאים לדרישות סוג המחיצה
שבשימוש.
המרחק בין צירי הזקיפים יהיה כמפורט בנתוני תכנון מחיצות גבס [מדריך].
שימוש ברכיבי מעבר קשיח ומרחקים בין הזקיפים באזורי עומסים כבדים ,כאמור
בס' [ 222259מפרט כללי] יהיו כמפורט בשאר מסמכי החוזה ,או לפי הוראת המפקח.
חיבור המסילות לבניה קשיחה יעשה בברגים ודיבלים בלבד .כל אמצעי חיבור אחר
טעון אישור המפקח.
במחיצות המסתיימות לפני תחתית התקרה (שפה עליונה חופשית) רשאי המפקח
לדרוש להמשיך לפחות שליש מהזקיפים ולפחות כל  122ס"מ זקיף אחד (לפי הקטן
ביניהם) למלוא הגובה עד התקרה .כן רשאי המפקח לדרוש התקנת פרופילי הקשחה
אופקיים נוספים.

איחוי ,החלקה וגימור מחיצות גבס ,חיפוי בלוחות גבס
א) ייעשה כמפורט בכרך שיטות בניה של קירות גבס [מדריך] או ב-
 HANDBOOKלפי קביעת המפקח.
ב) יש להשתמש במגניי פינה מתכתיים (ללא צפוי ניר) בלבד .לא יותר שימוש בסרטי נייר
משוריינים.
ג) מרק איחוי יהיה לפי אחת החלופות הבאות:
GSU

מוצר
חלופה
א'
S.R.GYPSUM

יצרן

יישום
לפי הוראות
היצרן

הערות

ד) באחריות הקבלן להתאים כל סוגי חומרי גימור (מרק ,סרטים וכד') לסוג הצבע
שייושם בהמשך

תקרות תותב ()4410
כללי -סוגי התקרות בעבודה זו מפורטים בהמשך
תקרות מורכבות
א) כללי  -התקנת התקרה תבוצע לאחר שכל הרכיבים האחרים הותקנו במקומם ועבודות
הגמר ,במיוחד עבודות "רטובות" ,נסתיימו
ב) אספקה ואחסנה – בנוסף לאמו בס' [ 222321מפרט כללי] על הקבלן להוכיח ,לפני תחילת
עבודתו ,כי ברשותו מלאי שוטף של כ 12% -מכל החומרים המשמשים לכל סוגי התקרות
ג) קונסטרוקציה נושאת – בנוסף לאמור בס' [ 222325מפרט כללי] אביזרי תליה יהיו
מתכווננים ) ,)TWISTERפרופילי  Tיהיו מדגם " "CLIXכמפורט בכרך תקרות [מדריך].
לא תותר כל תליה על רצועות פח מכופפים.
ד) באישור המפקח ניתן להשתמש באמצעי חיבור לתקרות בעלי מבנה של עוגן ("פיליפס",
מיתדים מיוחדים וכד').
ה) לא תותר כל תליה על תעלות מ/א ,חשמל וכד'.
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ו) בהיקף הפתחים המיועדים ל אביזרי חשמל ,מיזוג אויר ,כיבוי אש וכד' יותקנו פרופילי .L
אם לא צוין אחרת יבוצע מפגש הפרופילים בפינה ב 45 -מעלות
ז) החיבורים של תקרה על כל מרכיביה (אביזרי תליה ,פרופים נושאים וכד') לא יהיו גלויים
לעין.
ח) סיבולות ובקרת איכות -בנוסף לאמור בס' [ 22233מפרט כללי] פני התקרה המוגמרת יהיו
חלקים ואחידים .כל המערכת תהיה יציבה וקשיחה בכל הכיוונים ,ללא כל רעידות ו/או
תנודות וזאת בין אם האריחים מותקנים ובין אם לאו .יש לבצע בדיקת לחץ לפי הוראות
המפקח.
ט) תקרות פח פלדה מגולוון – בנוסף לאמור בס' [ 222342מפרט כללי] כל אחד מאריחי
התקרה יהיה ניתן לפירוק באופן שלא לא ייגרם כל נזק לאריחים ו/או התקנים
הסמוכים.
י) תקרות גבס
ה) בניגוד לאמור בס' [ 222361מפרט כללי] אין להשתמש בלוחות גבס בעובי  7.5מ"מ
ו) בנוסף לאמור בס' [ 222363מפרט כללי] רוחב המרישים והזקיפים לא יפחת מ52 -
מ"מ.
ז) בנוסף לאמור בס'  22236ובס' [ 22239מפרט כללי] תכלולנה התקרות מגני פינות
וזויתנים ( 15/15 CORNER BEAD )VSGמ"מ במפגש עם קירות
תקרות אינטגרליות
בנוסף לס' [ 22239מפרט כללי] כל הסעיפים לעיל המתייחסים לתקרות מורכבות חלים גם על
תקרות אינטגרליות ,אלא אם צוין אחרת בשאר מסמכי החוזה או נדרש ע"י המפקח.
רצפות פריקות (צפות) ()4412
עמידות באש – בנוסף לאמור בס' [ 4412מפרט כללי] על הרצפה המורכבת לעמוד בדרישות
הבאות:
א) בדיקות תערכנה על-פי תקנים אמריקאיים  ,E84-ASIMהתפשטות להבות 2
והתפשטות עשן ( 2הציפוי ייבדק בנפרד).
חלק ב'  -השלמה לפרק [ 44כתב כמויות]
 22.21מחיצות קלות ,חיפוי ועיבוד בלוחות גבס

א.

מחיצות גבס – בנוסף לאמור בס' "תכן" לעיל ובס' [ 441411מפרט כללי] להלן נתוני יסוד
לחישוב יציבות:

נתון

תנאי (מצב של)
שרות לפי נתוני
תכנון מחיצות גבס
[מדריך]
עומס שימושי אופקי

מחיצת גבס
מבנה המחיצה

הערות
מסילה
עליונה
ותחתונה

מדפים

מוגבר ()HD

 92ק"ג/מ'
לכל מסילה
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 52ק"ג/מ' ,מרוכז
בשפת המדף
המרוחקת מהקיר
W/150
) = Wרוחב מדף)

עומס שימושי אנכי
עוות מותר במלוא
L/360
העומס לפי ס'
)=Lמרחק בין
]
כללי
מפרט
[ 222254
הסמכים)

סוגי המחיצות ובידוד אקוסטי – כמפורט בסעיפי פרק [ 22כתב כמויות] ושאר מסמכי החוזה.
44.14

תקרות תותב

כמפורט בפרק [ 22כתב כמויות].
 44.12רצפה פריקה (צפה)
א.

להלן נתוני יסוד לחישוב יציבות רצפה:
סוג העומס

ערך העומס

שקיעה מרבית ,מ"מ

אנכי מחולק שווה (אחיד)

 1,222ק"ג/מ"ר

2

נקודתי

 75ק"ג

1.2

אופקי

 25%מהעומס האנכי

צירי על רגליים מפלדה

עד  3,222ק"ג

צירי על רגליים מאלומיניום

עד  2,222ק"ג
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 4411.1אופני מדידה תכולת המחירים
בנוסף לאמור בס' [ 2222.22מפרט כללי] להלן אופני מדידה ותכולת המחירים מיוחדים:
תאור העבודה
כללי

מחיצות קלות ,חיפוי
בלוחות גבס

בידוד אקוסטי
תקרות תותב

דפנות (סינרים
אנכיים) באזור של
הפרשי מפלסים בין
התקרות
דפנות (סינרים
אנכיים) המשמשים
להסתרת גופי תאורה
רצפות פריקות
(צפות)

תכולת מחירי היחידה
כל המפורט לעיל
ביצוע של פרטים מיוחדים
ביצוע ועיבוד פתחים ,חורים ואלמנטים
אחרים ככל הנדרש ( לתאורה ,מיזוג
אוויר ,תקשורת ,כיבוי אש וכל יתר
המערכות האלקטרו – מכאניות),
עיבודים בהיקף הפתחים
חיזוק מזוזות פתחי דלתות וחלונות
הגדלת חתכי הפרופילים (מסילות,
זקיפים וכד') כמתחייב משאר מסמכי
החוזה
גמר בשיפוע צידי או עילי
בדיקות אקוסטיות לפי קביעת המפקח
חשפים (גליפים) עד רוחב  22ס"מ
עבודה בקטעים קטנים וברצועות צרות,
כגון :פירים ,דפנות לתעלות ,דפנות
לארונות וכד'
אטימת מעברים של צינורות ותעלות
למיניהם בפוליאוריטן או חומר אחר
לפי דרישת המפקח
הידוק המזרונים ללוח הגבס/אחר
בשיטה שתאושר ע"י המפקח
קטעים משופעים
"גשרים" ,קורות ותליות נוספות
הדרושות במקרה שהמערכות ומתליהם
לא יאפשרו תליה רגילה של תקרה
פרופילי גמר מאלומניום מאולגן או
צבוע או מפח מגלוון צבוע ,בחיבורים
שבין התקרה לקירות וקורות וסביב
גופי תאורה ,מפזרי אוויר ואביזרים
אחרים.
ביצוע בקטעים קטנים ,רצועות צרות
וכד'
שנוי בחלופות
שילוב תקרות מסוגים שונים
פינות מגן וכל היתר כמפורט במסמכי
החוזה
פינות מגן וכל היתר כמפורט במסמכי
החוזה

אופני מדידה

כמפורט בס' [ 2222.22מפרט כללי]

כמפורט בפרק [ 22כתב כמויות]
כמפורט בס' [ 2222.22מפרט כללי]

במ"ר בתוס'  12ס"מ מעל המפלס
התחתון של תקרה גבוה יותר
במ"ר לפי השטח בפועל

זוויתנים מכל סוג" ,קושרות" אופקיות ,כמפורט בס' [ 2222.19מפרט כללי]
אלכסונים וכל אביזר/ספח/פריט אחר
המבטיח את מלוא יציבות הרצפה
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פרק  - 42עבודות פירוק והריסה
4211

כללי
א .תחום הפרק מתייחס לעבודות פירוק והריסה המפורטות בפרק [ 24כתב כמויות].
ב .הגדרות
"פירוק/הריסה"  -פירוק ו/או הריסה מכאנית או בידיים ,באופן שהחלק/הפריט המיועד
לפירוק/הריסה יסולק כולו.
"פירוק לשימוש חוזר"  -פירוק הפריט באופן שיישאר שלם ויועבר לרשות המנהל/המפקח
כאשר הוא תקין ,נקי ומוכן לשימוש חוזר .הרשות בידי המנהל/המפקח לוותר על פריטים
כלשהם ואז על הקבלן לסלקם למקום שפך מאושר.
ג .תקנים עיקריים הנוגעים לפרק זה הם:
ת"י  1137פיגומים
ד .הנחיות בטיחות ומניעת דליקות
)1

הקבלן המבצע ימנה מנהל עבודה מוסמך מטעמו שיימצא באתר בכל זמן ביצוע
העבודות .מנהל העבודה יהיה אחראי על קיום משטר מניעת דליקות למקום,
המצאת ציוד כבוי אש ותרגול עובדים במקום לאופן הפעלת ציוד הכיבוי אש
ותרגול עובדים במקום לאופן הפעלת ציוד הכיבוי ואמצעי החרום במקום (לחצן
אזעקה ,עמדת כבוי ,מטפי כבוי אש וכד') .ציוד כבוי אש יכלול:
א)  1מטפה אבקה  52ק"ג (מרכזי).
ב) מטפי אבקה  12ק"ג כ"א.

)2

בכל מקרה של ביצוע עבודה באש גלויה או עבודה בחום כגוון :ריתוך ,חיתוך,
השחזה וכד' יש לבצע את הפעולות הבאות:
א)
ב)
ג)
ד)

)3

פינוי האזור הקרוב ברדיוס של עד  6מטרים ממקום העבודה מכל חומר
דליק.
הצבת ציוד כבוי אש בקרבת מקום.
פריסת זרנוקים עד לקרבת מקום העבודה.
מינוי צופה (עובד הקבלן) שתפקידו להשגיח במקום העבודה ולפעול
מיידית בכל מקרה של היווצרות תנאי של תחילת אירוע .הצופה ימשיך
בתפקידו  32דקות לאחר גמר העבודה.

שימוש בחומרים/נוזלים הפולטים גזים דליקים או נפיצים  -בכל מקרה של
שימוש בחומר/נוזל דליק ופולט גזים דליקים בתנאי אקלים רגילים או כתוצאה
מתהליך עבודה יש לאסור באופן מוחלט שימוש באש גלויה או מקור חום בקרבת
מקום .כמו כן יש לדאוג לתנאי אוורור נאותים במקום .שימוש באש גלויה ייעשה
אך ורק לאחר שריכוז הגזים במקום אינו מהווה סיכון אש .יש להיעזר בגלאי
מתאים לאבחון המצב.
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)4

בתום כל יום עבודה יש לוודא ניתוק כל מערכת החשמל הקומתית .כלי עבודה
וחומרי עבודה דליקים יאוחסנו במקום מאוורר (במידה וייעשה שימוש בחומרים
מסוג זה).

ה .מועדי בצוע עבודות במקומות השונים יתואמו עם המפקח לאחר קבלת הוראתו בכתב.
ו .העבודות תבוצענה:
 )1ע"י צוות עובדים מיומן בהשגחתו המתמדת של מומחה בתחום.
 )2לפי שיטות וסדר מוסכם ומאושר ע"י מפקח.
 )3תוך הקפדה מלאה על כללי הזהירות והבטיחות ,כאשר הקבלן הוא
האחראי הבלעדי לכל נזק העלול להיגרם לרכוש ו/או לנפש בעת עבודתו.
ז .הפריטים המיועדים לשימוש חוזר ,כמצוין בסעיפי פרק [ 24כתב כמויות] ,או ראויים לכך
לפי דעתו הבלעדית של המפקח ,יפורקו בזהירות מרבית ויאוחסנו במקום שיידרש ע"י
המפקח.
ח .הציוד (מסורים ,מקדחים ,פטישי אויר ,מתקני הרמה וכד') אשר יופעל באתר יהיה
בטיחותי ,תקין וראוי לשימוש להנחת דעתו של המפקח.
ט .במידה ופירוק עבודות הגמר (טיח ,צבע ,ריצוף ,חפוי וכד') נועד להחלפתן – יש
לתקן/להכין את הרקע הקיים באופן שיתאים במלואו ליישום התגמירים החדש.
הרקע יוכן כמפורט בפרקים המתאימים [ב'] ויאושר ע"י המפקח לפני תחילת יישום
התגמירים החדשים.
4211

רכיבים מבטון ובניה
א .גילוי קונסטרוקציה קיימת
לפני תחילת העבודה יש לוודא ע"י הורדת הציפויים הקיימים (כגון :טיח ,חיפויי קיר וכד')
כי תוך כדי עבודתה לא יפגעו חלקים הנושאים של המבנה ובמיוחד יסודות ,עמודים,
קורות ,תקרות ,קירות ,קונסטרוקציות פלדה וכד' .במקרה של ספק יש לפנות למהנדס
הקונסטרוקציה באמצעות המפקח ולקבל את אישורו לביצוע העבודה .בכל מקרה
ההריסות תבוצענה לאחר תמיכת חלקי מבנה בהתאם לדרישות בטיחות והתכנון של
המהנדס.
ב .הריסת קירות פנים ו/או חוץ ,מחיצות
הריסת קירות פנים ו/או חוץ בעובי המשתנה מ 9-עד  25ס"מ ו/או קירות כפולים ,תבוצע
בזהירות מרבית תוך שמירה על הקירות הסמוכים ,אשר אינם מיועדים להריסה .חגורות
עוברות יש לנתק קודם שבירת הקיר כולל חיתוך הזיון הקיים .לפני חיתוך הזיון יש לבחון
בכל מקרה
שימוש חוזר בו (לאחר יישור וניקוי) לחיבור קירות ו/או חגורות חדשים.
ניתן לחתוך את הזיון אך ורק לאחר באישור המפקח או מהנדס הבניין .הריסת מחיצות
פנים תעשה "עד היסוד" באופן שתאפשר התקנת אריחי ריצוף חדשים ע"ג הריצוף הקיים.
ג.

תקרות ורצפות בטון – הריסה ופריצת פתחים
ההריסה ופריצת פתחים תבוצע ע"י שימוש בדיסק אלקטו-מכני מסתובב .השימוש
בפטישים מכאניים יותר רק באישור המפקח.

ד .פריצת פתחים במחיצות ,קירות בנויים מבלוקים כל שהם או מבטון
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)1
)2

מידות הפתח הנקובות בסעיפי פרק [ 24כתב כמויות] הינן מידות נטו.
בפועל יש לפרוץ פתח גדול יותר בכ 15-22-ס"מ (מכל צד) ע"מ לאפשר
עיבודו ע"י יציקת חגורות היקפיות מבטון מזויין ,כמפורט בתכניות או לפי
קביעת המפקח.

ה .חריצים ופתחים בבניה  -יעשו כמפורט בס' [ 24239מפרט כללי].

4214

נגרות אומן ומסגרות פלדה ,אלומיניום
א .בעת פירוק הסורגים יש לעקור את ה"פינים"/מסמרות"/ניטים" וכד' אשר שימשו לקיבוע
הסורגים .לארח מכן יש להכין רקע (סתימת חורים ,תיקון והשלמת תגמירים וכד')
להתקנת סורגים חדשים ,במידה ויידרשו.

4210

מתקני מערכות
א.
ב.
ג.
ד.

4212

לפני פירוק פר יטים של מתקני תברואה יש לנתק זרם מים ולאחר הפירוק יש לסגור צינור
יציאת מים עם פקק וצינור כניסת ביוב עם פקק.
לפני פירוק פריטים של מתקני חשמל ו/או מזוג אויר יש לנתק מהם זרם חשמלי ,כמפורט
בפרק [ 29ב'] .עבודה זו להיעשות ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.
כל הפריטים יסודרו וירוכזו במקום אחד וימסרו לרשות המפקח עד החלטתו בדבר
שימוש חוזר או סילוק.
הוראות לפירוק יש לקרוא בפרקי מערכות [מפרט מיוחד]].

איטום ,בידוד ,טיח וצבע
א .כללי  -לאחר סיתות טיח ו/או קילוף שכבות איטום/בידוד/צבע ולפני הכנת רקע סופי
כמפורט בפרקים [ 11 ,27 ,25מפרט כללי] ליישום תגמירים חדשים ,יש לבצע תיקונים כגון
סתימת חורים ,טיפול בסדקים וכד'.
ב .איטום – הפירוק יבוצע באופן שיאפשר חיבור/חפיה רציף עם האיטום החדש .יש למנוע
היווצרות בועות (כיסי) אויר באזור התחברות/החפיה.

4215

ריצוף ,חפוי ועבודות אבן
א .לאחר פירוק אריחי ריצוף יש לשמור על שלמות המילוי שמתחת ולהשלימו אם יש צורך
בכך .יש להניח אריחים מחדש תוך שמירה מרבית על מישוריות הריצוף.
ב .לאחר פירוק שיפולים יש לגרד היטב בליטות הטיח ע"מ לאפשר השלמה נאותה של טיח
לאחר התקנת שיפולים חדשים.
ג .הסרת החפוי יעשה אך ורק ממחיצות/קירות אשר אינן מיועדים להריסה.

2426

מסגרות ונגרות חרש  -אין

2429

מחיצות ותקרות קלות – גופי תאורה/גלאים/מפזרי אויר וכד' המותקנים בגוף התקרה יפורקו
לפני פירוק תקרת תותב וירוכזו במקום סגור עד החלטת המפקח.
פריטי אסבסט יסולקו מיד עם הפריקה לאתר מורשה.

2429

עבודות פתוח שטח ,סלילה ,קווי מים וביוב  -אין

69

4211

אופני מדידה ותכולת המחירים

תאור העבודה
פירוק לשימוש חוזר

הריסת קירות ומחיצות

ניסור רכיבים במטון ובניה
קשיחה

תכולת המחירים
פריטי נגרות ,מסגרות ואלומיניום ,מתקני מערכות
(ג"ת ,קבועות תברואיות וכד') -עטיפה נגד פגיעה,
שינוע ואחסון במקום עליו יורה המפקח עד למרחק
של  12ק"מ מאתר הבניה ,הרכבה ,התקנה מחדש,
חיבור למערכות ,הפעלה ובדיקה
אריחי ריצוף ,חפוי מכל סוג  -ניקוי ,סידור ומיון
לאישור המפקח
הריסה ידנית (פטיש ,אזמיל וכד') ,או באמצעים
אלקטרו-מכאניים – פטיש חשמלי/אויר וכד' לפי
קביעת המפקח
הריסה וסילוק חגורות בטון ,טיח ,חיפויים ,חיתוך
פלדת זיון וכד'.
פירוק פריטי נגרות ,מסגרות ואלומיניום (דלתות,
חלונות ,מדפים וכד') מהקירות והמחיצות לפני
הריסתם ,וסידורם במקום עד לקביעה הסופית של
המפקח.
הריסת הרכיבים (קירות ,עמודים ,מחיצות וכד') עם
התגמירים מכל סוג (טיח ,חפוי וכד').
ניסור למקטעים בשלבים ,קידוח חורים להרמה ,פנוי
ע"י מנוף

פריצה ו/או הגדלת פתחים הריסה וסילוק חגורות בטון ,טיח ,חיפויים ,חיתוך
פלדת זיון וכד' ,עיבוד הפתח ע"י יציקת חגורות בטון
בקירות /מחיצות בנויים
בהיקף ,לרבות פלדת זיון ,התקנה וביטון משקוף עיוור
בלוקים מכל סוג
תיקוני תגמירים סביב הפתח בעבודה זו נכללות
במסגרת עבודות גמר כלליות
פריטי נגרות אומן ומסגרות עקירת ה"פינים" לקיבוע הסורגים ,סתימת חורים
בקירות שאינם מיועדים להריסה-פירוק דלתות
פלדה ,אלומיניום – אשר
וחלונות כולל מלבן גלוי וסמוי
אינם מותקנים בתוך
קירות /מחיצות המיועדות תיקוני תגמירים סביב הפתח בעבודה זו נכללות
להריסה
במסגרת עבודות גמר כלליות
אחסון הדלתות והחלונות המפורקים בבנין עד לקבלת
הוראה סופית מהמפקח בדבר סילוקם .במידה ויורה
המפקח על שימוש חוזר – יש לנהוג בפריט ,כמפורט
לעיל
ניתוק אספקת מים וחשמל לפני תחילת הפירוק
מתקני מערכות
איטום ,בידוד ,טיח וצבע
ריצוף וחיפוי ,עבודות אבן

מחיצות קלות ותקרות
תותב

אופן המדידה
כמפורט בפרק [ 24כתב
כמויות] ()1

כמפורט בפרק [ 24כתב
כמויות]

לפי יחידות או במטר
רבוע ,כמפורט בסעיפי
פרק [ 24כתב כמויות]
לפי יחידות או במטר
רבוע ,כמפורט בסעיפי
פרק [ 24כתב כמויות]
לפי יחידות ()1

פירוק טיח "רביץ" כולל רשת וסרגלי עץ ,תיקון רקע
והכנתו מחדש כמפורט [מפרט כללי] ליישום תגמירים
חדשים
כמפורט בסעיפי פרק 24
ריצוף – ניקוי/השלמה/החלפת מצע והכנתו כמפורט
[כתב כמויות]
בפרק [ 12מפרט כללי] לריצוף חדש ,פירוק שיפולים
חיפוי  -הסרת המלט ,מבלי לפגוע בפני הקיר ו/או
המחיצה ,תיקון רקע והכנתו כמפורט בפרק [ 12מפרט
כללי] ליישום תגמירים חדשים
קונסטרוקציה מסוג כל שהוא ,לרבות פרופילים לאורך
קירות/מחיצות ,מזרני בידוד ,אביזרי חשמל ומזוג
אויר לסוגיהם המותקנים בגוף התקרה.
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פירוק רכיבי מערכות המותקנים בחלל תקרת תותב
ואינם חלק ממנה (צנרת מים ,חשמל ,תעלות מ/א
וכד') נמדדים בנפרד.

( )1לפני פירוק הפריטים המשולמים לפי יחידות על הקבלן לבצע את ספירתם יחד עם המפקח.
פריטים שלא נספרו לפני פירוקם לא ימדדו ולא ישולמו.
פרק  – 01ארונות המטבח
 01.11כללי
.21
.22

אין.
תכנון על-ידי הקבלן
תכנון מפורט של מערך הארונות יבוצע ע"י יועץ מקצועי בעל ניסיון של  5שנים לפחות בתחום
ויוגש לאישור המפקח תוך  9מתחילת העבודה.

.23

תכניות ייצור
תכניות יצור טיפוסיות – אין.
תכניות ייצור לביצוע  -יערכו על סמך מדידה באתר שתבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו.

.24

אין.

.25

תעודת אחריות
על הקבלן להמציא למזמין תעודת אחריות לארונות לתקופה של  12שנים.

 01.11ייצור ,הרכבה והתקנה
.11

הגדרות
"יחידה" – תא יעודי מודולארי (בעל מידות במודול קבוע) המתואר במפרט האספקה של היצרן
ומשמש כמחלקה בארון המורכב.

.14

תקנים
בנוסף לאמור בפרק [ 22מפרט מיוחד ,מפרט כללי] להלן רשימת התקנים הישראליים והזרים
העיקריים הנוגעים לפרק זה:
(א) תקנים ישראליים וזרים  -כמפורט במפרטי מכון תקנים להלן
(ב) מפרטי מכון תקנים

מס' מפרט
47
.10

שנת פרסום
1797

שם המפרט
רהיטי אחסנה מעץ

הערות
ג"ת 1773 ,1796

חומרים
א .היחידות תורכבנה מחומרים לפי הפירוט הבא:
יחידות הארון :עץ לבוד (סנדביץ' "אדום") בעובי  19מ"מ בציפוי פורמייקה פנימית בגוון
)1
לבן ,משני הצדדים (פרט ליחידות קצה).
דופן עליונה של יחידה מתחת לכיור :קושרות מעץ מלא או מעץ לבוד עובי  19מ"מ .פתח
)2
בין הקושרות יותאם לכיור לפי קביעת המפקח.
לוח סגירה תחתון (צוקל) :עץ לבוד עובי  3-5מ"מ ,עם צפוי דמוי נירוסטה או
)3
ניקל בלבד.
דופן אחורית :עץ לבוד עובי  5מ"מ בגמר פורמאיקה כלפי פנים הארון.
)4
סרגלי סגירה לקיר :עץ לבוד עובי  19מ"מ ,בגמר פורמאייקה פנימית ,ולפי דגם הדלתות.
)5
גמר קנטים :צפוי פורמייקה  P.V.C/בגוון לבחירת המזמין.
)6
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)9

)9
)7
)12

בדפנות צדדיות של ארונות שבהם משולבים מדפים נשלפים יוכנו קדחים לקיבוע מדפים
בגבהים משתנים .המרחק בין הקדחים יהיה אחיד ומודולארי (כל  32מ"מ) ,הקדחים
יעובדו באופן מקצועי ,ללא שפות "פצועות" וכד' .בארון כיור ,ארון קרוסלה וארון
מגרות – לא יבוצעו קדחים.
דפנות חיצוניות של יחידות קצה תהיינה בציפוי תואם לדלתות שיבחרו.
אין.
דפנות חיצוניות בחלק התחתון של ארונות העליונים יהיו מצופים פורמייקה.

ב .דלתות ליחידות ארון ולמגירות :עץ לבוד ,עיבוד "ישר" ,צפוי פורמאיקה +קנט /ABSאחר
תואם .גווני הצפויים לבחירת המזמין.
ג .מדפים:
( )1פנימיים בארונות עליונים – עץ לבוד עובי  19מ"מ ,גמר פורמאיקה מ 2-הצדדים כולל קנט;
( )2נשלפים פנימיים בארונות תחתונים  -תוצרת  GRASSאו  ,BLUMשליפה מלאה;
( )3גלויים (חיצוניים) – מעץ לבוד בעובי  19מ"מ ,צפוי פורמאייקה בכל הצדדים ,כולל קנטים;
ד.
)1
)2
)3
)4
)5
)6

מגירות ,שליפה מלאה
דפנות צד – מתכת צבועה בתנור בגוון אפור תוצרת  GRASSאו ;BLUM
דופן תחתונה – עץ לבוד ,עובי  14מ"מ בגמר פורמאיקה פנימית "גב" מ 2-הצדדים.
דופן אחורית – עץ לבוד ,עובי  19מ"מ בגמר פורמאיקה פנימית "גב" מ 2-הצדדים.
חיבור דופן צד בכבישה.
דופן קדמית – ראה ס' דלתות לארונות ולמגירות ,לעיל.
כל מערך ארונות יכלול מגירת סכו"ם עם יחידת סכו"ם עשויה מחומר פלסטי בגוון אפור.
יחידת הסכו"ם תותאם למגירה ותקובע אליה.

ה.

קרניזים  /מדפים מקשרים
עץ לבוד עובי  19מ"מ מצופה פורמאיקה בהתאם למטבח.

ח.

צפוי פורמאייקה
עובי  1.2מ"מ ,דקורטיבי ,לפי ת"י .529

ט .רכיבים עשויים פורניר או עץ טבעי
אין.
.12

פרזול
א .ידיות – יהיו מפלדה צבועה בתנור ,או בגמא כרום-ניקל ,דוגמת – ( ZEROהאורך  92מ"מ),
או  A – 223 FORGESתוצרת ( VALLI-COLOMBOבאורך  23 ,16.4 ,7.6ס"מ) .גווני צבע
לבחירת המזמין.
ב .צירי דלתות – ציר פלדה קפיצי סמוי לפתיחה  75מעלות כדוגמת MARIMAT 7733
( .)HETTICHלכל כנף  2צירים.
ג .מסילות מגירות – מוביל מגירה טלסקופי ,עשוי פלדה ,תוצ'  GRASSאו ( .BLUMשליפה
מלאה).
תליית מדפים – באמצעות פינים מפלדה צבועה ( 4לכל מדף) מעוגלים ,בקוטר  9מ"מ לפחות.
ד.
כן יסופקו מחזיקי מדף עליונים מחומר פלסטי למניעת שליפה/נפילה/סיבוב המדף במקומו.
ה .מגירות מסתובבות "קרוסלה" ,או "חצי קרוסלה" – אין.
ו .דלתות  -גומיות בלימה לבנות ,שטוחות למניעת רעש בטריקה.
ז .דלת מתרוממת ליחידת מיקרוגל – "קלפה" בוכנה ,תוצ'  GRASSאו .BLUM

.15

חיבורים
א .דפנות הארונות – באמצעות שגמים נקודתיים רצים מסוג לשביעות רצון המזמין ,ובנוסף ע"י
הדבקה בדבק.
ב .חיבור בין ארונות באמצעות אום מתכת עם הברגה כפולה בקוטר  9מ"מ ו 2-ברגים עם ראש
בורג עגול.
ג .תליית ארונות עליונים לקיר באמצעות סרגל תליה מעץ לבוד בעובי  19מ"מ ,המחובר לקיר
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בדיבלים במידות  4.5/62מ"מ ,וסרגל תליה המחובר לארון ,מסיבית בציפוי מלמין בעובי 19
מ"מ .סרגל התליה יחובר לארון באמצעות ברגי עץ לדפנות האופקיות ושגמים בקצוות
לדפנות הניצבות.
.11
.19

חלופות מוצרים ותגמירים.
אין.
איטום
בין דפנות הארון לאריחי חפוי קיר  /למשטח העבודה  /לקיר מטויח /כל מקום אחר  -סיליקון
ניטראלי בגוון לבן.

.11

אריזה סימון והובלה
א .כל היחידות ייארזו בקפידה לפני הוצאתן מהמפעל .האריזה תהייה באמצעות קרטון גלי ו/או
ניילון בועות ,באופן שיבטיח מניעת פגיעה מכל סוג שהוא במוצר בזמן ההעמסה ,ההובלה,
הפריקה ואחסון הביניים .חלקים/יחידות נעים יארזו וייקשרו באופן שימנע את תנועתם.
ב .כל יחידה תסומן נאות לפני הוצאתה מהמפעל .הסימון יכלול ,בין היתר :מיקום היחידה
בתוך המערך הסופי.
ג .כל יחידה פגומה תוחזר למפעל – לא יורשו תיקונים באתר.
ד .מובהר ומודגש בזאת ,כי אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע באופן כלשהו מאחריות הקבלן
לשמירת היחידות מגמר הייצור ועד לסיום התקנתם ,כמפורט בחוזה.

.19

התאמת המידות
האחריות להתאמת המידות של מערך הארונות לקירות חדר המטבח חלה על הקבלן הראשי .כל
מלאכה שתידרש לצורך התאמה בין מערך הארונות לבין הקירות ו/או הרצפה ו/או התקרה ו/או
הפתחים הינה באחריותו בלבד.

.11

הרכבה והתקנה
א .במהלך ההרכבה תוצמדנה היחידות זו לזו ,ללא השארת כל מרווח ביניהן ,ליצירת מערך שלם
אחד.
ב .יחידות המיועדות לעמוד על הרצפה יוצבו ע"ג רגליות מתכווננות .בתום ההתקנה יוסתרו
הרגליות עם לוח סגירה תחתון (צוקל) ,כמפורט לעיל.
ג .אין.
ד .על הקבלן לספק סרגלי עץ רוחב  2ס"מ כתמיכה למשטח עבודה.
ה .התקנת מערך הארונות (עליונים ותחתונים) תבוצע בשלב אחד.

.11

הכנות לתשתיות המטבח
במהלך ההרכבה יכין הקבלן פתחים בדפנות אחוריות וצידיות של הארונות ,בהתאם לצורך ,על
מנת לאפשר שילוב צנרת מים ודלוחין ,בתי תקע ,קופסאות חיבורים ,וכן גישה לחיבור תשתיות
חשמל ,מים ,דלוחין וגז .הפתחים יהיו במידות ובמיקום שיתואם עם המפקח .הפתחים בדפנות
ייעשו בציוד מתאים (מקדח כוס וכד') .במקרה של כיסוי חיבור קיר/ברז גז ,יעתיק הקבלן את
אביזר מהקיר אל גב הארון.

.14

הגנה על ארונות מורכבים
לאחר הרכבת הארונות התחתונים ,יגן עליהם הקבלן מפני נזקים העלולים להיגרם להם במהלך
העבודה המבוצעת ע"י אחרים ,באמצעות כיסויים ביריעות ניילון עבה ,לשביעות רצון המפקח.

.10

השלמת המטבח וחדר המטבח:
 )1עבודות אותן יש לבצע ,לפני ההרכבה של ארונות המטבח:
א) ריצוף אזור המטבח לרבות השיפולים מאחורי ארונות המטבח.
ב) טיח.
ג) הכנת חריץ בקיר להכנסת משטח השיש וקיבועו בתוך הקיר בחומרי איטום ודבק
ד) צביעה (שיכבה .)1
ה) תשתיות למטבח  -מתקן המים והדלוחין הכולל :צנרת עם פקקים ,זקף דלוחין לכיור,
הכנות לחיבור מים לכיור ,מתקן חשמל הכולל :חווט ,חיבורי קיר ,נק' מאור ,אביזרים
מוגני מים ומאמ"תים;
 )2עבודות אותן יש לבצע לאחר ההרכבה של ארונות המטבח התחתונים:
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א)
ב)
ג)
ד)
ה)
ו)

משטח עבודה (אבן/נירוסטה) – מדידה ,חיתוך ,עיבוד פתחים וקנטים והרכבה.
חיפוי/תיקון חיפוי בקרמיקה מעל מפלס משטח העבודה.
תיקוני טיח וצביעה (שכבה מס' .)3 ,2
הרכבת כיור ,סוללה ,וחיבור למתקן המים והדלוחין.
השלמת מתקן חשמל – כוח ומאור (אביזרים).
השלמת מתקן הגז (במידה וקיים) – אביזרים (צינור גומי ,ברז וכד').

 .12תכולת מחירי היחידה
א .מדידה באתר לפני תחילת הייצור ,התאמת מידות.
ב .בדיקת התאמת תוכניות הבנין ,החשמל והתברואה לתכנית מערך הארונות.
ג .תכנון וייצור היחידות ,לרבות דלתות ,מדפים ,הלבשות ,זיגוג ,אביזרי עזר וכד' ,כמפורט
במסמכי המכרז.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

שילוב אביזרי הפרזול כגון :ידיות ,צירים ,מסילות ,צירים לארון קרוסלה ,רגליות מתכוונות,
דיבלים ,ברגים ,גומיות איטום ,וכל אביזר אחר הנדרש לייצור היחידות ,להרכבתם ולקיבוען
באתר ,בין אם מפורט במסמכי החוזה ובין אם לאו.
אריזה ,העמסה ,הובלה ופריקה באתר.
הרכבת היחידות במטבח באתר וקיבועם ,לרבות (במידת הצורך) חציבה וסיתות לצורך התאמה,
קידוחים לצורך קיבוע ,איטום ,עיבוד פתחים בדפנות ובגב לצורך מעברי תשתיות המטבח,
העתקת אביזרי חשמל העומדים להיות מוסתרים מהקיר אל גב הארונות וכד'.
ביצוע עבודות להשלמת המטבח וחדר המטבח ,כמפורט לעיל ,וכל מלאכה אחרת שתידרש
לצורך קבלת המטבח מוכן וראוי לשימוש.
הגנה על מטבח המורכב.
אין.

פרק  - 21פיתוח האתר וסלילה
חלק א' – השלמות לפרק [ 21מפרט כללי] ,מהדורה רביעית (מתוקנת) 1990
21.10

עבודות עפר
חפירה
א.
בכל מקום בו יתקל הקבלן באבנים/סלע המקשים על הסדרת פני החפירה לדיוק הנדרש,
יהיה על הקבלן לסלק המטרד באמצעות חציבה או חפירה לעומק .במידה שתבוצע חפירה
לעומק ,על הקבלן למלא הבור/השקע בחומר מקומי מאושר ולהדקו בשכבות בעובי עד 22
ס"מ.
חפירה כללית ו/או חציבה בשטח האתר תבוצע לכל עומק שהוא לפי תכניות .החומר
החפור יועמס ,יובל למרחק של עד'  1,222מ' ויפוזר בשכבות בעובי עד  22ס"מ כ"א,
מהודקות ע"י מעבר גלגלים .הפיזור יבוצע בשטח המתואר בתוכנית או לפי הנחיות
המפקח .אדמה שתיפסל למילוי ,או עודפי חפירה יורחקו למקום שפך מותר.
ב.

חציבה
תבוצע כמפורט בפרק [ 21מפרט כללי].

ו.

אדמה חקלאית (אדמת גן)
מקור האדמה יאושר ע"י המפקח לפני הבאתה לשטח .האדמה תהיה משכבת קרקע
עמוקה ,נקייה מעשבים חד ורב שנתיים ומכל פסולת שהיא .אדמת גן תהיה בעלת הנתונים
הבאים:

היסוד
חנקן ()N
זרחן ()P

יחידת מידה
ק"ג לדונם
חלקי מיליון

כמות נדרשת לעומק
 1-21ס"מ
12
15

כמות דשן מוספת להשגת
רמת נדרשת
 1ק"ג חנקן צרוף לכל ק"ג חנקן חסר
 12ק"ג/ד'  -סופר-פוספט ,לכל חלק
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אשלגן ()K

חלקי מיליון
 F

נושא הבדיקה
מליחות
ניתרון (אלקליות)

מליון זרחן חסר
 92ק"ג/ד'  -אשלגן כלורי ,כשהרמה
נמוכה בהרבה מהנדרשת

12
3,122-

סימון הבדיקה
EC
SAR

פירוש הסימון
מוליכות חשמלית
יחס ספיחת הניתרון

יחידות
מילימוס/ס"מ
חסר מימדים

ערכים נדרשים
קטן מ2 -
קטן 12 -

הבדיקה המוקדמת ,כמפורט בס' ( )11( 35א) [ב'] תיעשה ע"י מעבדות שירות שדה של משרד החקלאות.
תוצאות הבדיקה יוגשו לאישור המפקח.
ז.

אופני המדידה ותכולת המחירים:

תאור העבודה
הסדרת פני החפירה
לדיוק הנדרש
חפירה ו/או חציבה

אדמה חקלאית
(אדמת גן) ,חול דיונה
21.12

תכולת מחירי היחידה
סילוק מטרדים ו/או מלוי מהודק
בשכבות של  22ס"מ של בורות/
שקעים
הובלה ,פיזור והידוק החומר החפור
לכל מרחק שיידרש
אגרות כניסה לאתר שפך מותר
הידוק תחתית החפירה בכלי מכני
לצפיפות דרושה
פיזור ויישור לפי הגובהים הדרושים

אופני מדידה

כמפורט בסעיפי פרק [ 42כתב
כמויות]

קירות תומכים ,סלעיות
כללי
בכל מקום בו נאמר אבן/סלע הכוונה לאבן גיר או דולומיט ,כמפורט בפרק [ 14מפרט כללי] ,אלא
אם צוין אחרת בגוף הסעיף.
א.

חפירה ומלוי חוזר
חפירה – תבוצע כמפורט בפרק [ 21מפרט כללי].
)1
מילוי חוזר
)2
מילוי ממיטב החומר החפור ,בשכבות עד למפלס השתית של הכביש/
א)
מדרכה /גינה לסירוגין משני צידי הקיר ,כאשר כל שכבה תהודק כמפורט בס'
[ 51226מפרט כללי].
יש להתחיל בהידוק וכבישה בצד היסוד הרחב יותר (של הקיר).
ב)

ב.

לאחר גמר השלב הראשון ,יש למלא בחומר גרנולרי ,בשכבות בעובי  32ס"מ,
מצד המפלס הגבוה של הקיר .החומר הגרנולרי יהיה בעל אינדקס פלסטיות
נמוך מ.12% -
המילוי בחומר גרנולרי הוא מהמפלס הנמוך ביותר של השתית עד למפלס
העליון של השתית.
כבישת החומר הגרנולרי תיעשה ע"י מעבר מכבש רוטט בעל התנעה עצמית
ומשקל עצמי של  3.5טון ,לפחות  5פעמים.
יש להבטיח מניעת תזוזת הקיר בעת ההידוק כמו כן יש להתרחק מהקיר עם
המכבש מרחק של מינימום  2.5-2.3מ'

קירות תומכים מבטון מזוין
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)1

נקזים  -יבוצעו לפי תוכנית (ולא פחות מכל  1.5מ') מצינור  PVCקשיח בקוטר ",4
עם מסנן בצד האחורי .הצינורות ימוקמו שלא בסמוך לתפר היציקה או לפינות.
המסנן יבוצע משק יוטה ,גודל עין  6X6מ"מ ,ממולא
באבני חצץ מדורגים לפי הדירוג הבא:
נפה
"1/2
"3/9

אחוז עובר ()%
122
32

מידות המסנן לאחר מילוי השק יהיו כ 32/32/32-ס"מ.
הנקזים יותקנו בשיפוע של  5%כלפי המפלס הנמוך של השטח בחזית הקדמית של
הקיר.
)2

)3
ה.

יציקת הבטון
הבטון יהיה מסוג ב .32-שכבת כסוי פלדת זיון ביסודות לא תפחת מ 5-ס"מ,
א)
בשאר המקומות לא תהיה פחות מ 3-ס"מ .יש להשתמש ב"רוחקנים".
הבטון הגלוי לעין יהיה נקי וחלק.
ב)

גמר בטון חשוף – יהיה רגיל ,כמפורט בס' [ 22292מפרט כללי] .הטפסות יהיו
מפלדה ,כמפורט בס' [ 22263מפרט כללי] או מלבידים מצופים בחומר
פולימרי ,כמפורט בס' [ 222942מפרט כללי] .דוגמת מעטה טפסה במידות
 1.2/1.2מ' תובא לאישור המפקח .החיבור בין הטפסות יעשה לפי הוראות
היצרן (לא יורשה חיבור עם חוטי קשירה) .לאחר היציקה תיעשה החלקה
של קווי החיבור בין הטפסות לשביעות רצון המפקח.

ג)

גמר טיח גרנוליט – עובי השכבה הגמר תהיה כ 2-3 -ס"מ עם אבנים חלוקי
נחל מסוג "מצרי"/אחר לבחירת המפקח .בשכבת הגמר ישולבו אבנים
בגדלים ובגוונים שונים ,כמפורט בשאר מסמכי המכרז.

מישקים (תפרים) בקירות יבוצעו במרחקים של  12מ' לאורך הקיר ,ובכל מקום
מפגש בין הקירות הניצבים זה לזה.

אופני המדידה ותכולת המחירים:

תכולת מחירי היחידה
תאור העבודה
קירות תומכים מכל כל עבודות עפר ,פלדת זיון ,נקזים +
מסננים ,עיבוד תפרים ,שרוולים
סוג ,לרבות קירות
למערכות ,הסדרת שטח סמוך לקיר
כובד
בתום ביצועו
יציקה בשיפוע של חלקי קירות
קירות תומכים
שונים .כל המפורט בס' 2222.22
מבטון מזוין
[מפרט כללי].
עיבוד התפרים עם פרופילי
גמר בטיח גרנוליט
אלומיניום /עץ לבחירת המפקח,
השלמות גרנוליט בחיבורים לקירות
ובקצוות
חפירה ומלוי חוזר ,אדמה הגן בכיסי
סלעיות
השתילה ,בד גיאוטכני
21.15

אופני מדידה
כמפורט בסעיפי פרק ] 42כתב
כמויות]

במטר רבוע בפריסה

ריצוף שבילים ,מדרכות ,רחבות ומדרגות
א.

ריצוף באריחי בטון" ,אבן" משתלבת ,אבן טבעית וכד'
בנוסף למפורט בס'  5129ובס' [ 4224מפרט כללי]:
כל אריחי הריצוף שאינם בגמר גרנוליט ,יהיו בגמר חלק.
הריצוף יהיה על גבי מצע חול נקי עובי  5ס"מ ,מהודק בהרטבה.
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השלמות של מרווחים מעל  3ס"מ יעשו ע"י ניסור מכני בדיסק ,לא ע"י שבירה ולא ע"י
חיתוך בגיליוטינה .השלמות מתחת ל 3-ס"מ יבוצעו באגרגט של אבן הריצוף או של חומר
הגמר של אבן הריצוף שיובאו מהמפעל ,בגוון אבן הריצוף .ההכנה וביצוע ההשלמות
תיעשה לפי הנחיות היצרן.
יציקות בטון שונות  -בהיעדר הוראות אחרות בשאר מסמכי חוזה יהיה זיון בחגורות בטון
בעלות חתך מרובע בהיקף הריצוף  4מוטות קוטר  9מ"מ מצולע  +חישוקים קוטר  6מ"מ
כל  22ס"מ .בחגורות סמויות בעלות חתך משולש –  3מוטות קוטר  9מ"מ מצולע  +חישוק
כנ"ל.
ב.

משטחים ,מדרגות ורכיבי בטון שונים יצוקים באתר

)1

כללי
הבטון יהיה מובא מסוג ב ,22-אלא אם צוין אחרת בגוף הסעיף.
זיון הבטון יבוצע באמצעות מוטות פלדה ,חדשים ,נקיים וחופשיים מחלודה ,קליפת
ערגול ,שמן או לכלוך אחר.
 )2מדרגות
תבוצענה כמפורט בס' [ 42249מפרט כללי] .זיון המדרגות – כמפורט בשאר מסמכי חוזה.
 )3גמר גרנוליט
חלוקי הנחל יהיו מסוג "עדש מצרי" ,אלא אם צוין אחרת בשאר מסמכי המכרז .יש לקבל
את אישור המפקח לסוג חלוקי הנחל ,גודל וגווני הצבע .סוג הבטון ב .22-משטח הבטון
יהיה בעובי  12ס"מ לרבות שכבת הגמר בעובי  3ס"מ עם חלוקי נחל בגדלים ובגווני צבע
שונים.

ו.

אופני המדידה ותכולת המחירים:

תאור העבודה
כללי
ריצוף באריחים
(אבנים) מכל סוג
יציקות בטון שונות
בעב' ריצוף
יסודות ,משטחים
ומדרגות בטון
גמר גרנוליט

תכולת מחירי היחידה
התחברות לשבילים קיימים
עיבוד בקשת (רדיוס) בהצטלבויות
ובחיבורים
כמפורט בס'  4222.12ובס' 5122.52
[מפרט כללי]  +ניסורים ,השלמות
וכד'
חפירה ומלוי חוזר ,פלדת זיון
חפירה ומלוי חוזר ,פלדת זיון,
הסדרת שטח בגמר העבודה
עיבוד תפרים עם פסי אלומיניום/
עץ לבחירת המתכנן ,קצוות,
השלמות וחגורות בטון בסיום
המשטחים וכד'.

אופני מדידה

כמפורט בסעיפי פרק [ 42כתב
כמויות]
משטחים במטר רבוע
מדרגות – בניצב לכוון ההליכה במטר
אורך

פרק  - 22גידור
22.1

כללי
א.
ב.

22.4

הגדר תותקן בתוואי שיסומן לקבלן.
הגדר תהיה רצופה ,מלבד כניסה ויציאה דרך שערים ופשפשים וקטעים מיוחדים נוספים
– הכל בהתאם להנחיות המפקח.

סימון התוואי
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סימון תוואי הגדר ומיקום העמודים באתר העבודה חייב להיעשות על ידי הקבלן במדויק,
בהתאם להנחיות שיקבל מהמפקח לפני ביצוע עבודות גידור .סימון התוואי חייב אישור המפקח.
תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה ,שבנקודות חיבור לגדרות או מבנים קיימים ,על הקבלן לקבל
מהמפקח את מיקומו המדויק של החיבור.
22.0

הכשרת התוואי
יש להבחין בין עבודות הקמת גדר בתוואי חדש ,המבוצע בתום פריצת הדרך (ואולי אף המצע
והאספלט) ,הנעשית ע"י קבלן הכבישים ,לבין עבודות הקמת גדר המחליפה גדר ישנה (שיקום).
בשני המקרים ,לפני תחילת ביצוע הגדר ,יכין קבלן הגדר תוואי מיושר באופן שלא תהיינה
בליטות ,שקעים או שינויי קרקע גדולים ב -5ס"מ כך שלאחר ביצוע הגדר ,הקרקע תהיה במרחק
שאינו עולה על  5ס"מ מפס המתכת הנמצא בתחתית הגדר ,לפי הפירוט הבא:
א .רוחב התוואי המיושר יהיה  2.2מ' כאשר  1.2מ' מהתוואי ישארו בצידה הפנימי של הגדר
ו -1.2מ' מצידה החיצוני.
ב .השיפוע לרוחב התוואי יהיה אחיד ולא יעלה על  .2%סטיה בשיפוע מעבר  2%יש לקבל אישור
מהמפקח.
ג .השיפועים לאורך התוואי יהיו אחידים בקטעים של  7מ' לפחות ולא יעלו על .22%
ד .במידת הצורך יהיה על הקבלן לחפור ו/או למלא בעפר מקומי לקבלת תוואי מיושר בשיפועים
כמפורט לעיל.
ה .הכנת התוואי לגדר תיעשה באמצעות ציוד מכני מתאים שיאושר על ידי המפקח .בקטעי
מילוי ייעשה המילוי בשכבות שעוביין  32ס"מ שיהודקו ב 5 -מעברי מכבש שמשקלו  4טון
לכל שכבה.

22.2

קידוחים או חפירה עבור יסודות לעמודי גדר
על הקבלן לקדוח או לחפור/לחצוב עבור יסודות לעמודי גדר לעומק ובמידות הנדרשים לפי מפרט
היצרן.
קידוחים ו/או שוחות יהיו בעלות דפנות אנכיות ,נקיות מכל לכלוך או עפר ,הקבלן ינקוט על
חשבונו באמצעים מתאימים על מנת למנוע הצטברות מי גשמים בתוך השוחות .עודף העפר
יסולק מהשטח.

22.5

יסודות לעמודי הגדר ולתומכותיהם
לא יחול ביציקת יסודות אלא לאחר שהבור או התעלה יאושר על ידי המפקח .הבטון יהיה מסוג
ב 22 -עם אגרגט בגודל מרבי של ".1/2
הבטון יהודק לכל עומקו באמצעות מרטטים מתאימים .יש להחזיק את היסודות במצב רטוב
למשך  3ימים לאחר יציקתם .לא יורשה שימוש בבטון דבש.

22.1

ריתוכים
הריתוך בין פרופילי הפלדה השונים יהיה בעובי  4מ"מ מלא בכל היקף המגע בין הפרופילים.

22.9

גלוון וצבע
בכל הפריטים ,בהם נדרש גלוון הוא יבוצע בטבילה באבץ חם לפי ת"י .719
בכל הפריטים ,בהם נדרש צבע על גלוון תבוצע צביעה בצבע פוליאסטר (עמיד בשמש) בקלייה של
 222מעלות צלסיוס ,עובי שכבת הצבע  92מיקרון לפחות ,לפי תקן אירופאי  , G.S.Bגוון לבחירת
המזמין.
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שערים

22.1

22.9

א.

שערים יבוצעו לפי מפרטים של חב' "יהודה רשתות" בע"מ ובכפוף לתיאורים טכניים
בשער מסמכי החוזה.

ב.

במקום שיורה עליו המפקח ויסומן בתכניות הקבלן יש להתקין שער ברזל חד או
דו כנפי ,ברוחב (פתח נטו חופשי למעבר) כנדרש.

ג.

פתיחת השער תהיה כלפי חוץ בזוית של  192מעלות .פתיחה כלפי פנים תבוצע באישור
המפקח בלבד.

ד.

פרזול השער לרבות המנעול יהיה ניתן להפעלה ולפתיחה מבפנים ומבחוץ.

ה.

השער יצויד במנעול תליה עם אוזן בעובי  13מ"מ .כל מנעול יסופק עם  3מפתחות .כל
המנעולים באתר אחד יתאימו למפתח מסטר ( )Master Keyשיסופק ב  -6עותקים.

ו.

הפרזול ,הצירים והמנעולים יהיו כאלה שיעמדו לפחות ב 12,222 -פתיחות וסגירות.

ז.

החיבור בין הצירים לבין עמודי השער והכנפיים יהיה קשיח לחלוטין ,ויעמוד בכוחות
קריעה אנכים ואופקיים של  1טון.

ח.

ביסוס עמודי השער יעשה בהתאם למפורט בתוכניות המנחות ,או לפי הנחיית המפקח.
הבטון יהיה מסוג ב 32 -מבוצע בתנאי בקרה בינוניים לפחות .פלדת הזיון תהיה חדשה
ונקייה מכל חלודה ,ומכל קליפה ,שמן או לכלוך אחר ,כפוף ומורכב בהתאם לתוכניות,
קשור בכל נקודות ההצטלבות שבין מוטותיו ומחופה בטון בשעור 5ס"מ לפחות.
אין להתחיל ביציקת הבטון לפני שהזיון נבדק ואושר על ידי המפקח .אלמנטי הברזל של
השערים על אביזריהם ,יהיו חדשים ונקיים ,מחוברים ביניהם באמצעות ריתוך שווה ונקי,
ללא הפסקות ,חורים ,סיגים ,מקומות שרופים או ליקויים אחרים.

פשפש
א .במקום שיורה עליו המפקח ויסומן בתוכניות הקבלן יש להתקין פשפש לכניסת הולכי רגל,
ברוחב כמצוין בשאר מסמכי החוזה.
ב .הפשפש יהיה עשוי מסגרת צינורות פלדה ,מגולבנים וצבועים ,כמפורט בשאר מסמכי החוזה.
ג .כל האמור בסעיפים הרלוונטיים לגבי השערים יחול גם על פשפשים.
ד.

הפשפש יהיה צמוד לשער או נפרד ממנו  -בהתאם להנחיות המפקח.
44.12

תאור העבודה

אופני המדידה ותכולת המחירים
תכולת מחירי היחידה

כללי

התחברות לגדר /שער/פשפש קיימים

גדר

גלוון ,עבודות עפר ,יסודות
בטון+פלדת זיון ,עמודי תימוך,
הסדרת שטח בתום העבודה

אופני מדידה

במטר אורך נטו ,בניכוי שערים,
פשפשים
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גלוון ,עבודות עפר ,ביסוס ועיגון,
פרזול ,מנעולים ,בריחים ,מפתחות
לרבות "רב מפתח" ((Master key
וכד'.

שער/פשפש

כמפורט בסעיפי פרק [ 44כתב
כמויות]

פרק  - 51סלילת כבישים ורחבות
חלק א' – השלמות לפרק [ 51מפרט כללי] ,מהדורה שישית (מתוקנת) 1991
עבודות עפר ()5114

51.14
א.

51.10

המצע יהודק בהרטבה ובבקרה מלאה בשכבות של  22ס"מ (עובי סופי) במכבש
ויברציוני לצפיפות ,כמפורט בפרק [ 51כתב כמויות] או בדו"ח יועץ קרקע לפי
הדרישה המרבית (המחמירה).
מצעים ותשתיות ()5110
א.

כללי
.1

.2

ב.

51.12

בנוסף למפורט בס' [ 51231מפרט ככלי] ,מקור המצעים טעון אישור המפקח.
הקבלן לא ימשיך לשלב הבא של העבודה ללא איור המפקח לשלב הקודם
(לדוגמה :לא תהודק שכבה עליונה של מצעים לפני אישור הידוק של שכבה
שלפניה וכד').
המצעים יהיו מסוג א' או ב' ,כמצוין בפרק  51או בפרק [ 21כתב כמויות]
ויתאימו למפורט בס' [ 51232מפרט כללי].

.3

המצעים יונחו בכל מקום ,כפי שצוין בתכניות ושאר מסמכי חוזה זה .סוג
המצע ועובי כולל של השכבה יהיה כמפורט במסמכי אלו.

.4

שכבת מצע תונח או על גבי שכבת קרקע קיימת או על גבי שכבת מילוי נברר
ומהודק בבקרה ,לצפיפות שלא תפחת מ – .Mod. ASHTO. 79%

עיבוד ויישור מצע קיים (ביצוע "צורת דרך")
העבודה כוללת הנמכת או הגבהת פני המצע בגבולות  ± 12ס"מ .הגבהת פני מצע תבוצע
ע"י חרישת והרטבת מצע קיים ,הוספת מצע סוג א' ,ערבובו עם המצע הקיים והידוקם עד
לדרגת צפיפות כמפורט בס' [ 512325מפרט כללי] .הנמכת פני מצע תבוצע ע"י חפירת
חומרי
המצע הקיים ,חרישתו ,הרטבתו והידוקו ,כמפורט בשאר מסמכי החוזה.
מצעים לא ראויים לשימוש חוזר (מלוכלכים) שיתקבלו מהנמכת פני המצע יסולקו
מהאתר .הסעיף מתבסס על חפירה ומילוי מאוזנים ,תוספת מצע תימדד בנפרד.

עבודות אספלט
א .קבוצות עבודה
עבודת הפיזור וההידוק תבוצע באמצעות קבוצות הבאות:
קבוצת אספלט לסלילת מדרכות וכבישים תכלול ציוד וכוח אדם כמפורט להלן:
 finisher )1להלן "מגמר" משנת ייצור  1779לפחות עם שולחן פיזור ויברציוני מחומם
המשנה את רוחבו בהפעלה הידראולית בתחום של  1.9-1.2מ' מדרכות ושולי כבישים
 5.9-3.2מ' כבישים ,ללא הרחבות או תוספות .אורך החילזון במגמר חייב להשתנות
בהתאמה לאורך השולחן.
 )2מתקן לחמום תפרים בקרינה אינפרה אדומה,המורכב באופן קבוע ויציב על המגמר.
 )3מכבש פניאומטי חד או יותר המשקל של  19טון לפחות ,ובלחץ אויר של 122-122
פי.אס.איי משנת ייצור  1779לפחות,ולמעת בעבודות  SMAשם אין להשתמש במכבש
מסוג זה.
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)4
)5
)6
)9
)9
)7

מכבש טנדם ויברציוני (אחד או יותר) במשקל  9-12טון ,משנת ייצור  1775לפחות,כולל
התקן צד לחיתוך עודפי אספלט בקווי ההתרחבות (מישק) .בעבודות  SMAחובה
להצטייד בשני מכבשים מסוג זה.
כח אדם לפיזור הכולל לפחות מנהל עבודה 3 ,מפעילים 3 +פועלים.
מיכלית מים מונעת עצמית בנפח של  12מ"ק לפחות עם משאבה למילוי מהיר של
המכבשים.
על הקבלן לקחת בחשבון כי ההרכב הנ"ל הינו מינימלי ועליו לתגבר את מספר
המכבשים וכח אדם בהתאם להיקף העבודה ולוח זמנים.
ניקוי אתרי העבודה (משטחים,דרכים,מסלולים וכו') יעשה על חשבון הקבלן
באמצאות מטאטא מכני .ניקוי במטאטא ידני יורשה כך במקומות בהם לא ניתן
להשתמש ומטאטא מכני.
במידה ויש צורך לנייד את כלי האספלט (מגמר ומכבשים )בבסיס אחד ממקום אחד
למשנהו יעשה הדבר על חשבון הקבלן.

ב .ניסור והריסת שכבת אספלט
הניסור יבוצע במכונת ניסור מדגם מאושר .לאחר הניסור יש לסלק קטעים מנוסרים תוך
שמירה על שלמות חתך האספלט בשאר הקטעים.
באם יידרש סילוק חומרים מתחת לשכבת אספלט שנהרסה  -תשולם עבודה זו במסגרת
הסעיף לחפירה או במסגרת הסעיף הרלוונטי להריסת בטונים ,לפי החלטת המפקח.
ג.

שכבת בטון-אספלט במדרכות
האגרגט לייצור תערובות האספלט כמפורט בס' [ 512411ג'] לגבי סוג א'.
)1
דירוג האגרגט ותכונות התערובת יהיו כמפורט בס' [ 512422ג'].
)2

ד.

התחברות אספלט חדש לאספלט קיים
ההתחברות תבוצע כדלקמן :
ניסור ישר של האספלט הקיים לכל עומק השכבה (בקצה האספלט הקיים או
)1
בגבולות שטחי אספלט שיפורקו).
)2
)3
)4

51.19

חימום רצועת אספלט ברוחב  22ס"מ לטמפרטורה של  112Cלכל עומק שכבת
האספלט.
מריחת השפה התחתונה בביטומן  92/122חם.
ביצוע שכבת האספלט החדשה תוך שמירה על אחידות המישור ומפלס פני השטח
בינה ובין זו הקיימת בקווי החיבור.

עבודות שונות
א .אבני שפה ,אבני גן
כל האמור להלן מתייחס גם לכל סוגי האבנים מבטון טרום שנמדדות לפי מטר אורך -
אבני שפה ,אבני גן ,אבני אי ,אבני תחום ,אבני עליה ,תעלות טרומיות וכד'.
בקשתות בהן הרדיוס קטן  15.2 -מ' ,יש להשתמש באבנים מוכנות שאורכן  52ס"מ,
ובקשתות בהן הרדיוס קטן מ 9.5 -מ' .יש להשתמש באבנים מוכנות שאורכן  25ס"מ .לא
תאושר שבירת אבנים באתר ,יש להביא לאתר רק אבנים טרומיות מוכנות בגדלים
המתאימים.
האבנים תונחנה בקווים ישרים ובקשתות בהתאם לתוכניות ,בצורה רצופה ללא שברים.
כדי להשיג מגע מרבי אפשרי בנקודות החיבור ביניהן ,החיבור יעשה במלט צמנט 1:2
דליל.
מידות יסוד/גב /משענת בטון לכל סוג של אבן גן יותאם לפי הוראות היצרן ותנאי
השטח.
גב בטון לאבן שפה במידות  45/45/19ס"מ בכניסה לחניה ,יהיה ברוחב  22ס"מ.
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 5111.1אופני המדידה ותכולת המחירים
תיאור העבודה

תכולת מחירי היחידה

כללי

כל עבודות עפר דרושות (חפירה,
מלוי בשכבות  +הידוק מבוקר) –
אלא אם צוין אחרת בהמשך ,יצירת
שפועים ,סילוק עודפי עפר למקום
מאושר

אבני שפה ,אבני גן

כמפורט בס' [ 4222.12מפרט כללי] +
פלדת זיון

אופני מדידה

במטר אורך ,בניגוד לאמור בס'
[ 4222.11ג'] קטעים עקומים לא
ימדדו בנפרד

החלפת ריצוף במעברים ראשיים
.1

תאור העבודה
העבודה מיועדת להחליף ריצוף קיים בריצוף חדש במעברים הראשיים של בית החולים.
הריצוף הקיים מיושם על חול וטיט והוא מיועד להיות מסולק באופן שיאפשר תפקוד מסוים של
המעברים ללא ריצוף .לצורך זה ,תתבצע עבודה מסוג זה בימים ובשעות שבהם העבודה מתאפשרת.
תאום הזמנים ותחומי העבודה יתואמו עם מהנדס בית החולים ונציגיו.
סילוק הריצוף יכלול את המרצפות ,הטיט וחלק מהחול שמתחת לריצוף עד לעומק  12ס"מ מפני
הריצוף .הרטיבות בחול תיבדק ע"י מכשיר למדידת רטיבות .במידה והחול ימצא רטוב הוא יוחלף.
עובי הריצוף הקיים שונה ממקום למקום בבית החולים ,במידות  16 ÷ 22ס"מ.
מערכת הריצוף החדשה תכלול מרצפות בעובי  3ס"מ ,דבק בעובי  2.5 ÷ 1.2ס"מ ורצפת בטון בעובי
 6 ÷ 6.5ס"מ .סה"כ עובי  12ס"מ.
לאור זאת ,תסולק שכבה של  12ס"מ חומר קיים ,כאמור ,לטובת הריצוף החדש.
לפני ביצוע רצפת הבטון תונח על כל השטח המיושר יריעת פוליאוריתן עבה.
שכבת הבטון תכלול בתוכה רשת זיון דקה.
יציקת הבטון תעשה כאשר הפעילות הרפואית בחדרים תאפשר זאת ותבוצע כך שניתן יהיה לנוע
עליה למחרת .הרצפה תראה במצב זה למעלה משבועיים.
מיד לאחר היציקה ,תכוסה הרצפה ביריעת אשפרה מסוג תאיטקס או שו"ע לשם אשפרה .היריעה
כוללת מתחתיה ארג גיאוטכני ,אותו יש להרטיב כל יום במשך  9ימים.
לאחר ימים אלה ,יוסרו היריעות ותוכלנה לשמש מקום אחר .הבטון יושאר להתייבש עוד  12ימים
לפחות עד לאפשרות להדביק עליו אריחים חדשים.
במשך  19ימי אשפרה וההמתנה ,יעשו סידורים שיאפשרו לאנשים לנוע על הרצפה מבלי להיכשל
במדרגה הנוצרת בכניסה לחדרים.
במקומות שהדבר יתאפשר ,כאשר המעבר רחב ,יינתן לבצע חצי רוחב מעבר תחילה ואח"כ יושלם
החצי השני.
הרצפה תהיה יצוקה ללא תפרים ,פרט לתפרים מיוחדים אשר יקבעו בתוכניות ע"י מהנדס.
האריחים יודבקו לרצפה לאחר התייבשותה באמצעות דבק גמיש ובעובי  5 ÷ 12מ"מ אשר יהיה
מסוגל לגשר על סדקים שיתהוו בבטון.
עבודת ההדבקה תעשה בצורה מקצועית עפ"י מפרט מיוחד זה אשר יכלול הכנת שטח ,מריחת דבק
בעובי נתון ,שינון הדבק במרית משוננת במידה הנכונה ,הידוק האריחים בצורה שלא תאפשר חללי
אויר.
תערכנה בדיקות מידי יום ע"י הפיקוח כדי לוודא שאין חללים מתחת לריצוף.
סידור האריחים במעברים הצרים יחייב ניסור אריחים והתאמתם במדויק למקום .הניסור יעשה ע"י
משור מתאים ובצורה שהחתך יראה יפה בדיוק בצורת תפר רגיל בין האריחים.
מפלס האריחים יהיה כמפלס הריצוף בחדרים הסמוכים למעברים אלא אם נאמר אחרת ,בסביבת
חדרים רטובים או דומה .פרט החיבור בין אריחי המעברים והחדרים יינתן ע"י האדריכל ויכלול
סרגל הפרדה ממתכת אשר יפריד בין סוגי הריצוף השונים.
האריחים יסודרו עם מרווחים של  3מ"מ לפחות להלן  -מישקים .המישקים ימולאו ברובה איכותית
בגוון שיקבע ע"י האדריכל.
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מילוי המישקים יהיה  5ימים לאחר ההדבקה.
לא יורשה להרטיב את הרצפה ממועד ההדבקה ועד להתחזקות הרובה.
תנועת אנשים תוכל להיות לאחר  24שעות מגמר ההדבקה ,ותנועת עגלות לאחר  92שעות.
.2

פרוק ריצוף קיים
יש לפרק את הריצוף בתחום הפרוזדורים.
יש לסמן מראש את תחום הפרוק .קרוב לוודאי שיידרש לנסר אריחים קיימים הנמצאים בקו הגבול
בין החדרים והפרוזדור .יש להקפיד במהלך הניסור שלא לזעזע את האריחים שצריכים להישאר
במקומם.
פרוק האריחים בפרוזדור הקרובים לאריחי החדרים יוצאו ממקומם בזהירות מרבית כדי לא לנתק
את האריחים הנשארים בתושבותיהם.
הפרוק יכלול את הטיט וחול בעובי כולל של כ 12 -ס"מ.
יש למרו ח מדה בטון על דפנות שטחי הריצוף הנותרים כדי למנוע התמוטטות החול מתחתם ולגרום
לאי יציבות.

.3

הכנת השטח
3.1

בדיקת רטיבות
בודקים במכשיר בדיקה אם כמות הרטיבות שבחול .החול יהיה יבש .אפשר להרשות
רטיבות מעטה ביותר.

3.2

הנחת יריעות פוליאטילן
היריעות תונחנה על גבי מצע החול כתשתית לרצפת בטון ,במטרה למנוע ספיגת מים
מהבטון אל החול .עובי הפוליאתילן  2.25מ"מ.
יש לפרוש יריעות גדולות כרוחב הפרוזדור ובאורך עשרות מטרים .היריעות תחפופנה
זו על זו בחיבורים ביניהן ,ברוחב  22ס"מ בערך.

.4

רצפת הבטון

4.1

סוג הבטון ב .32 -סומך הבטון יתאים לקבלת יציקה מלאה ללא ריטוט ועם פני שטח
חלקים.
עובי רצפת הבטון בכל מקום שהדבר ניתן ,יהיה  6ס"מ .ברצפה לא יהיו
תפרים .לאורך קווי הפסקת יציקה תהיה תבנית והזיון יעבור דרכה .ברצפה תהיה
רשת ברזל ,מרותכת  .6a15Фהרשת תונח על גבי ספייסרים גבוהים באופן שתמצא
באמצע עובי הרצפה ,ז"א 3 ,ס"מ מפני הבטון .יש להשתמש ברשתות מרותכות מברזל
משוך מצולע.
רצוי להשתמש ברשתות הגדולות ביותר הניתנות להשגה ,כדי להמעיט בחפיפות שבין
הרשתות .אורך רשת מתאים  8.00 -מ' הרוחב בהתאם לרוחב הפרוזדור .החפיפה
בין הרשתות ליצירת המשכיות תהיה  2עיניים לפחות ,ז"א ,קצת יותר מ 32 -ס"מ,
בכל כיוון.

4.2

הפסקות יציקה תהיינה תמיד בקו אנכי באמצעות תבנית.
בקצוות תבוצע תבנית משני חלקים:
חלק תחתון מלוח עץ בגובה  2 1/2ס"מ (" )1עליו תונח רשת הברזל ועליה שוב לוח עץ.

4.3

פני הבטון יהיו ישרים וחלקים ,רצוי החלקה בהליקופטר.

4.4

פני הבטון החלקים יחוספסו כעבור  9ימים ע"י דיסק עם שואב אבק תעשייתי צמוד.

 .5הדבקת מרצפות לתשתית הבטון
5.1

יש ללטש היטב את פני הבטון שבאתר כדי לסלק קרום צמנט חלש הנמצא תמיד
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בשכבה עליונה בבטון .הליטוש יעשה גם אם פני הבטון יהיו מחוספסים.
החספוס יעשה ע"י "דיסק" על מנוע סיבובי.
יש להפעיל את הדיסק עד אשר יראו בבטון נקודות קטנות לבנות המייצגות את
האגריגטים .פעולת ליטוש זאת חשובה מאוד להדבקה ובה בעיקר יהיה תלוי חוזק
ההדבקה.
יש לנקות היטב את פני הבטון מאבק .הניקוי  -ע"י מברשות וע"י סילוק האבק בשואב
אבק תעשייתי (כמו בניקוי מכוניות).
יש לנקות היטב את גב האריחים ו  4 -הפאות המקיפות ,ע"י ספוג לח .הניקוי 24 -
שעות לפני מועד ההדבקה.
5.2

סוג הדבק
ההדבקה תעשה ע"י דבק גמיש ,מסוג "פלסטומר  "992תרמוקיר או שו"ע.

5.3

הכנת הדבק
מערבבים את הדבק במים בתוך מיכל .שופכים את הדבק אל תוך המיכל כאשר ישנה
בו כמות המים או הדבק הנכונה לפי הוראות היצרן .מערבבים במערבל חשמלי בעל
מס' סיבובים קטן ,כ 422 -סל"ד .משך הערבול  3דקות לפחות.

5.4

מריחת הדבק ושינון
ההדבקה נעשית ע"י מריחת  3שכבות דבק בזה אחר זה.
על גבי תשתית הבטון ,בעובי  1÷2מ"מ,
שכבה ראשונה
כדי להחליק את השטח ולשמש פריימר
לשכבה העיקרית.
מורחים שכבת דבק עבה ,בעובי  7÷8מ"מ ,על כל השטח המיועד
שכבה עיקרית
לאריח אחד ובתוספת  5ס"מ מכל צד פנוי .משננים את
הדבק במרית משוננת ,מעוגלת ,בגודל  15מ"מ .השינון נעשה
ע"י משיכת המרית המשוננת בקווים ישרים מצד אחד של
הדבק למשנהו.
שכבה שלישית

מורחים על גב המרצפת אותה רוצים להדביק
בשכבה דקה של דבק (עובי  1מ"מ בערך).
השכבה הזאת תהיה חלקה.

5.5

אופן ההדבקה
מניחים את המרצפת במרחק  5ס"מ בערך ממקומה הסופי ומטלטלים אותה לצדדים
כדי לרסק את שיני הדבק של השכבה העיקרית.
מסיעים הצידה את המרצפת למקומה הסופי על גבי הדבק עד שתעצר בספייסרים
הקובעים את מרחק המרצפת אל המרצפת הסמוכה.
מהדקים את המרצפת למקומה ע"י מכות קלות של פטיש עץ.

5.6

בדיקת ההדבקה
בודקים מדי פעם את הצלחת ההדבקה ע"י פירוק מרצפת מיד לאחר הדבקתה (לפני
שהדבק התחזק) .
בודקים:
א .האם שטח ההדבקה לפחות  95%משטח האבן כנדרש בתקן?
ב .צורת הדבק בשטח המרצפת המפורקת צריכה להראות בצורת
בליטות רבות הבולטות ממישור ההדבקה .אסור ששטח ההדבקה
יראה חלק.

.6

מישקים
6.1

סוגי מישקים
ישנם מספר סוגי מישקים למטרות שונות:
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6.2

א .מישק בין אריחים עם רובה .רוחב המישקים  3מ"מ.
המישק מיועד לספוג אי דיוקים בין האריחים ולאפשר איטום
למניעת חדירת מים אל מתחת לאריחים.
ב .מישק הרפיה הכולל מילוי מסטיק גמיש להפחתת מאמצים במערכת
ההדבקה כתוצאה מהתכווצות הבטון ושינוי טמפרטורה .מישקים
אלה צריכים להמצא כל  3מ' בערך בשני הכיוונים ובחיבור שבין ריצוף
חדש לישן ובחיבור לקיר.
ג .מישק התפשטות המהווה חלק מתפר התפשטות החוצה את הבניין
כולו.
מילוי מישקים ברובה
בין אריחי הריצוף ישנם מישקים (פוגות) אותם יש למלא ברובה צמנטית.
הרובה הצמנטית בריצוף כולו (פרט לתפרים מיוחדים) ,תהיה רובה מתועשת
איכותית ,המיוצרת במפעל מוכר.
יש לקבל את הרובה מהמפעל ,בגוון הרצוי ,בהתאם לדוגמת גוון שתועבר למפעל.
הגוון המתקבל צריך לקבל אישור האדריכל .החוזק הנדרש ללחיצה  22.2מגפ"ס.
לפני יישום הרובה ,יש לנקות היטב את השפות הפנימיות של המישקים לפי הפרוט
הבא:
א .במקומות שבהם המישקים התמלאו בדבק ,יש לסלק את השכבה
העליונה עד לעומק  5מ"מ בערך.
ב .יש לנקות את השפות הפנימיות בספוג לח .יש לוודא שהשפות נקיות
לחלוטין.
יש למלא את המישקים עד למפגש עם הדבק שחדר לתוכם.
ביצוע הרובה יהיה לאחר  9ימים לפחות מיום הדבקת האריחים לתשתית כדי לאפשר
לדבק שמתחת לאריחים להתייבש.

6.3

מישקים בין סוגי ריצוף שונים
מישקים אלה ,יהיו מלאים במסטיק גמיש מסוג סיליקון או פוליאוריתן לכל עומק
האריח .יש לנקות מראש את המישק לכל עומקו ע"י ספוג לח .לאחר התייבשות,
למרוח פריימר בהתאם להוראות היצרן המתאים למסטיק .בנוסף ,רצוי להפריד בין
חלקי הריצוף ע"י סרגל מתכת אשר ייתן מראה חזותי הולם.

6.4

מישקי הרפיה
המישקים יהיו ברוחב  6מ"מ לפחות מלאים במסטיק גמיש כנ"ל.
יש לנקות היטב את התפר ולמרוח בפריימר כנ"ל.
תפרי התפשטות
תפרי התפשטות ברצפת הבטון יהיו ברוחב כ 2 -ס"מ (בהתאם לרוחב התפר הבניין
כולו) ,ויכללו גם את הדבק .הרוחב בין המרצפות יהיה כ 42 -מ"מ בהתאם למרחק
שבין התפרים וסוג האלמנט בתפר .החלל שבתפר חייב להיות נקי כדי לאפשר תזוזה.
התפר ייסגר ע"י אביזר מיוחד לתפרי התפשטות המתאים לריצוף בעובי המרצפות
והדבק .האביזר כולל  2פסי מתכת המקובעים למשטח הבטון שבוצע לצורך הריצוף.
אופן הקיבוע וסדר הפעולות יקבע לפי הוראות היצרן .בין שני פסי המתכת מתחברת
רצועה גמישה של ניאופרן המסוגלת לזוז בהתאם לצרכי הבניין והמאפשר מעבר חלק
מעל לתפר.
העיצוב החיצוני חייב להתאים למראה הריצוף .תפרים ניתנים להשגה בחב' נגב
טכנולוגיות ,גולדברג ועוד .רצועת הניאופרן הגמישה תהיה ניתנת להחלפה.
התפרים יהיו מוזמנים בהתאם לתזוזות אפשריות של הבניין.
בדרך כלל תספיק תזוזה של  1.2ס"מ.

6.5

 .9עבודות גמר
9.1

9.2

גימור בקצוות
בדרך כלל ייגמר הריצוף ליד קיר או ליד תפר.
במקרים מיוחדים יהיה הגמר ליד קיר מסך או פנל מבטון או גבס.
במקרים אלה יש להשתמש באביזר קצה ממתכת.
האביזרים ניתנים להשגה בחב' איל ציפויים ,גולדברג ,נגב טכנולוגיות ועוד.
ניקוי
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יש לנקות היטב את הריצוף במכונת ניקוי ללא הצפה במים.
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נספח ט'

הצעת מחיר
.1

בתמורה לקיום מלוא התחייבויותי על-פי ההסכם ועל-פי הזמנת המזמין ,אהיה זכאי לתמורה
בשיעור הקבוע במחירון הנקוב בנספח ט'  1למסמכי ההסכם/המכרז לאחר מתן הנחה בשיעור של
______________  %על המחיר הקבוע במחירון נספח ט' .1

.2

למחירים כאמור ,יתווסף מע"מ כחוק ,על בסיס שיעורו ביום התשלום ,אם וככל שיחול.

.3

תנאי התשלום וההצמדה יהיו כאמור בהסכם.

.4

מובהר ומוסכם כי המזמין אינו מתחייב להזמין מהמציע את העבודות ו/או חלקן ,הכל בהתאם
לדרישות וצרכי המזמין.

__________
תאריך

__________
שם

_________________
חתימה וחותמת
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נספח ט' 1
מחירון יחידות

ראה קובץ  PDFמצורף.
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נספח י'
אישור מורשי חתימה

אני ,הח"מ ,_____________________ ,עו"ד/רו"ח ,מרח' ________________________ ,מאשר כי
חתימתם יחד  /לחוד (מחק את המיותר) של ה"ה המפורטים להלן ,על ההצעה וההסכם המוגשים במסגרת
מכרז פומבי מס'  42-11412לביצוע עבודות תחזוקת מבנים במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה,
בצירוף חותמת המציע מחייבת את המציע:

שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.
שם ,____________________ :ת.ז____________________ :.

וכן ,כי הינם מורשים מטעם חברת ______________ (שם הקבלן) לחתום על מסמכים אלה בשם
התאגיד ,מכוח החלטת התאגיד כאמור ,שנתקבלה כדין ,על-פי זכויות החתימה כאמור לעיל.

_______________
תאריך

_______________
שם

_______________
חתימה וחותמת
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נספח יא'
אישור על כיסוי ביטוחי
לכבוד
המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה (להלן" :המזמין")

הנדון:הסכם _________ מיום ______ בין המזמין לבין ____________________ (שם הקבלן)
אני הח"מ ______________ בשם חברת הביטוח ____________________ ח.פ.
_______________ מאשר בזאת כי ________________________ (שם הקבלן) ח.פ.
_________________ (להלן" :הקבלן") ,הינו בעל פוליסות ביטוח שלחברתנו ,המכסות את כל
הסיכונים הקשורים במתן העבודות נשוא ההסכם שבנדון ,לשירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") ו/או
המזמין על-פי דרישות ההסכם בין המזמין לקבלן:
.1

פוליסת חבות מעבידים  -הפוליסה מכסה כל נזק או אובדן העלולים להיגרם לעובדי הקבלן וליתר
המועסקים על-ידו ומטעמו ,באספקת העבודות נשוא ההסכם בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או מחלה
שיגרמו להם תוך ועקב עבודתם במשך כל תקופת העבודות .ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר
ביצוע עבודות בגובה ובעומק ,שעות עבודה ,קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם וכן ,בדבר העסקת
נוער .כמו כן ,הורחבה הפוליסה האמורה לכלול את המזמין וכללית ב"שם המבוטח" למקרה בו
ייחשב המזמין ו/או כללית ,מכל סיבה שהיא ,כמעביד של הקבלן ,עובדיו או מי מהם ,בגבולות
אחריות של לא פחות מ( $5,222,222 -חמישה מיליון) דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ההסכם.
ביטוח זה יכלול תנאי מפורש על-פיו הינו קודם לכל ביטוח אשר נערך על-ידי הקבלן .למניעת
ספיקות לשם המבוטח יווסף שם במציע ויקבע ,כי המבטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר
שיתוף ביטוחי מול המזמין ו/או כללית .כמו כן ,מתחייב המבטח לחדש את הפוליסה וכן ,מתחייב
שהפוליסה תוארך ,ולא תצומצם ולא תבוטל ,אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי
המזמין לפחות  32יום מראש.

.2

פוליסת ביטוח לרכב מנועי מס' _________  -הפוליסה תוצא עבור כל אחד מכלי הרכב של
הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמו המשמשים או העשויים לשמש בביצוע העבודות ,בהתאם
להוראות פקודת ביטוח רכב מנועי ,תש"ל – .1792

.3

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית מס'_______  -המכסה את אחריותו של הקבלן ו/או הפועלים
מטעמו ,בגין הפעילות של ביצוע העבודות למזמין עפ"י הסכם זה ובגבולו אחריות ההולמים את
נשוא פעילותו הנ"ל ,שלא יפחתו מסך של ( $1,222,222מיליון) דולר ארה"ב למקרה ו$2,222,222 -
(שני מיליון) דולר ארה"ב לתקופת ההסכם .הפוליסה תהיה בתוקף בזמן מתן העבודות ותכלול
תקופת גילוי של שלוש שנים לאחר תומו של ההסכם.

.4

פוליסת חבות מוצר מס' ___________ -הפוליסה תכסה את אחריות הקבלן ו/או הפועלים
מטעמו למוצרים בהתאם לחוק האחריות למוצרים פגומים תשמ"א –  1792בגבולות אחריות של
אל פחות מ( $1,222,222 -מיליון) דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח השנתית וזאת למשך כל
תקופת ההסכם וכן תכלול תקופת גילוי של שלוש שנים.

.5

פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד ג' מס' _____________ -בגין חבות הקבלן כלפי צד שלישי
כלשהו ,לרבות מוזמניו ,לקוחותיו ,המזמין ו/או כללית וכל הבאים מכוחו ומטעמו ,בגין נזקים
לגוף ו/או לרכוש ,שיגרמו על-ידי כל מעשה או מחדל כלשהם של הקבלן ,עובדיו וכל הפועלים
מכוחו ולמענו בקשר לעבודות נשוא הסכם זה.
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בגבולות אחריות של ( $1,522,222מיליון וחמש מאות אלף) דולר ארה"ב למקרה ו$3,222,222 -
(שלושה מיליון) דולר ארה"ב לתקופה.
פוליסה זו אינה כוללת כל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש התפוצצות ,בהלה ,פריקה וטעינה,
מתקנים סניטרים פגומים ,הרעלה ,כל דבר מזיק במאכל או במשקה ,שביתה והשבתה ,מכשירי
הרמה ,קבלני משנה ,נזק בזדון ,פרעות וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח הלאומי ,וזאת
בכפוף לסעיף אחריות צולבת ,לפיו ייחשב הביטוח הנערך עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
.6

כל הפוליסות כוללות הוראות מפורשות בדבר האפשרות לבטל ו/או לצמצם ו/או לשנות את
הפוליסה על ידי המבטח אך ורק לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב למזמין של ( 32שלושים) יום
לפחות.
הפוליסות כוללות תנאי מפורש לפיו ביטוחי הקבלן ייחשבו ביטוחים ראשוניים ולא יידרש כל
שיתוף בביטוחי המזמין ו/או כללית.
כל אחת מהפוליסות הנזכרות לעיל קובעת במפורש שאין למבטח זכות חזרה כלפי המזמין ו/או
כללית ו/או מי ממוסדותיו ו/או מי מהפועלים מטעמו בטענה כלשהיא בקשר עם תשלום שישלום
לניזוק כלשהו.
הפוליסות שצוינו לעיל כוללות הוראה כי המזמין וכללית הינם מבוטח נוסף בפוליסות ,לרבות
סעיפי אחריות צולבת בפוליסות החבויות.

הרינו לאשר האמור לעיל:

_____________
תאריך

_____________
שם ותפקיד

_____________
מס' ת.ז.

_____________
חתימה וחותמת
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נספח יב'
נוסח ערבות בנקאית

לכבוד
שירותי בריאות כללית

(ערבות ביצוע  -לקיום התחייבויות הקבלן)
(צמודה למדד המחירים לצרכן)

הנדון :ערבות מס' ________________
לפי בקשת _____________ ח.פ( _______________ .להלן" :המבקש") ,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 המבקש וזאת בקשר עם מכרז פומבי מס' 24-11/14
לביצוע עבודות תחזוקת מבנים במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה ,שפורסם על-ידי שירותי בריאות
כללית.
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 המבקש 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
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נספח יג'
נתוני הגורם המציע *

*

ההתייחסות בנספח זה הינה ל"חברה" ,לפיכך ,יש למלא הפרטים בנספח זה בהתאם לסוג
האישיות המשפטית של המציע (חברה  /שותפות  /עוסק  /אחר) בשינויים המחויבים.

א.

נתונים כלליים:
סוג האישיות המשפטית:
שם החברה:
מס' חברה:
מועד יסוד:
פירוט בעלי השליטה /בעלי מניות
כתובת:
מס' טלפון:
מס' פקס:
כתובת דואר אלקטרוני:

ב.

מנהלים ובעלי זכויות חתימה:

שם פרטי

שם משפחה

מס' תעודת זהות

תפקיד

ג.

מספר עובדים המועסקים על-ידי החברה.____________ :

ד.

מס' שנות ניסיון בביצוע העבודות נשוא מכרז זה._____________ :
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הערות:
ה.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________
תאריך

_____________
שם מלא

_____________
תפקיד

_____________
חתימה וחותמת

אישור
אני הח"מ עו"ד/רו"ח* ____________________ אשר כתובתי היא ___________________ ,שהנני
עו"ד  /רו"ח של המציע ,מאשר כי מסמך זה נחתם בפני ע"י ה"ה _______________ ו,____________ -
אשר חתימתם בצירוף חותמת המציע כפי שנעשו לעיל ,מחייבת את המציע לכל דבר ועניין ולאמור במסמך
זה.
(* מחק את המיותר)
________________________
* עו"ד  /רו"ח
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נספח יד' 1
כתב התחייבות מטעם הקבלן לשמירת סודיות ואבטחת מידע
הרינו מתחייבים כלפיכם לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע או דו"ח על ושל שרותי בריאות כללית (להלן:
"כללית") ו/או המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה (להלן" :המזמין") ,לרבות ובמיוחד כל המידע
הרפואי והניהולי של מבוטחי כללית ו/או המזמין והמידע העסקי הפיננסי של כללית ו/או המזמין ,אשר
יגיע לידיעתינו ,אם יגיע ,לצורך מילוי התחייבויותינו כלפיכם תוך ו/או עקב ביצוע הסכם זה ולא להעבירו
או לגלותו לגורם כלשהו ,אלא על-פי הוראותיכם המפורשות בכתב ו/או כמתחייב מכל דין .ידועות לנו
ההוראות הקובעות את חובת שמירת הסודיות וידוע לנו כי אם נפר אותן ,אנו צפויים לתביעות אזרחיות
ו/או פליליות.
ידוע לנו כי כל מידע בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה ,הינו בבעלותה של כללית ו/או המזמין וכי לא נהיה
רשאים לעשות בו כל שימוש ,שאינו לצורך ביצוע התחייבויותינו כלפי כללית ו/או המזמין ,למעט לצורך
ביצוע ישיר של העבודות על-פי הסכם זה ו/או כמתחייב מכל דין.
הננו מתחייבים כי לא יישאר ברשותינו או בחזקתינו איזה שהוא מידע מהמידע שהעברתם אלינו ,באם
יהיה מידע שהועבר אלינו ,לצורך מילוי התחייבויותינו על-פי ההתקשרות בינינו בצורה כלשהי.
הננו מתחייבים עוד כי לא ייעשה על-ידנו שימוש כלשהו במידע או בכל חלק ממנו ,אלא לפי הוראתכם
המפורשת בכתב למעט לצורך ביצוע ישיר של העבודות על-פי הסכם זה ו/או כמתחייב מכל דין.
הננו מתחייבים בזה שלא להעביר מידע או חלק ממנו לצד ג' בלא קבלת הסכמה מראש ובכתב מאת
הממונה על אבטחת המידע בכללית ,למעט לצורך ביצוע ישיר של העבודות על-פי הסכם זה ו/או כמתחייב
מכל דין.
הננו מצהירים כי ידוע לנו כי במערכת יעובד גם מידע אישי ,פרטי ,כלכלי ורפואי ,המוגן על-פי חוק הגנת
הפרטיות ותקנותיו .לאור זאת ובהתאם לכך הננו מתחייבים לנקוט בכל אמצעי האבטחה (לוגיים ופיזיים),
הנדרשים על-פי כל דין ובנוסף לקיים במלואן את דרישת אבטחת המידע מטעם כללית ו/או המזמין ולפי
סיווג המידע שקבעה כללית וכן ,לבצע שינויים באמצעי אבטחת מידע ,ככל שאלה יידרשו ,על-מנת
להתמודד מול איומי אבטחת המידע ועל-מנת שהוראות החוק יקוימו ושהמידע המצוי במסמכים ובמערכת
המידע לרבות ,מידע על ענייניו הפרטיים של אדם שהועבר על-ידכם לטיפולינו או נצבר אצלינו עבור כללית
ו/או המזמין ,יישמר בסודיות מוחלטת.
הננו מתחייבים שלא להעביר מידע על כללית ו/או המזמין ברשת תקשורת אלחוטית ללא אישור מיוחד
מהממונה על אבטחת המידע בכללית.
הננו מצהירים כי ידוע לנו כי אין בעצם גילוי המידע ,כדי להעניק למפעיל ו/או למנהליו ו/או לעובדיו כל
זכות לגבי פטנטים ,מדגמים ,זכויות יוצרים או זכויות אחרות.
הננו מתחייבים כי במקרה של אובדן ,גניבה או כל נזק אחר אשר יגרם במדיה המגנטית או למידע של
כללית ו/או המזמין ,נודיעכם מיד.
הננו מאשרים לכם בזה לבצע ביקורים פיזיים באתרנו ולבצע בדיקות אלקטרוניות ואחרות שידרשו לפי
שקול דעתכם לצורך בדיקת רמת האבטחה.
הננו מתחייבים שהמידע יהיה נגיש לבעלי התפקידים מורשי הגישה למידע בלבד ,אשר יחתמו על כתב
התחייבות לשמירת סודיות כלפי כללית ו/או המזמין בנוסח המפורט בנספח יד'  4להסכם זה ולא יעשו
שימוש במידע ,אלא לצורך ביצוע ישיר של העבודות על-פי הסכם זה ו/או כמתחייב מכל דין.
הקבלן מתחייב בזאת כי בכל מקרה בו הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו יפר התחייבות זו ו/או חלק
ממנה ,יהיה הקבלן חייב לפצות ולשפות את כללית ו/או המזמין בגין כל הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו
לה כתוצאה מהפרה כאמור וזאת ,מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אשר יעמדו לכללית ו/או המזמין כנגד
הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו עקב הפרת התחייבות זו כאמור.
___________________
חתימה וחותמת הקבלן
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נספח יד' 4
כתב התחייבות עובד הקבלן לשמירת סודיות ואבטחת מידע
.1

אני הח"מ מתחייב בזאת לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע ,לרבות תוכנית ,חומר בין בכתב ובין
בעל פה ,מסמך עיוני ,מדעי או ממשי ,שיגיע ו/או שהגיע אליי במהלך העסקתי עבור שרותי בריאות
כללית (להלן" :כללית") ו/או המרכז הרפואי האוניברסיטאי המזמין (להלן" :המזמין") ולא
לגלותו ו/או להעבירו לאחר ,אלא ככל שיידרש ובמידה ויידרש במסגרת העסקתי עבור כללית ו/או
המזמין ולצורך ביצוע תפקידי עבורה ולמעט ,לצורך ביצוע ישיר של העבודות על-פי הסכם זה ו/או
כמתחייב מכל דין.
לעניין מסמך זה "מידע" פירושו כל המפורט לעיל ,אשר מעצם טבעו או על-פי הדין הינו חסוי,
לרבות:
כל מידע הנודע למצבו הרפואי ,פרטיו האישיים ומצבו הכלכלי ו/או הסוציאלי של מבוטח בכללית
ו/או המזמין.
כל מידע הנוגע לפרטיו האישיים ,מצבו הכלכלי ו/או הסוציאלי ,מצבו הרפואי ותנאי עבודתו של
עובד בכללית ו/או במזמין.
כל מידע הנוגע לעניינים הכספיים ,לשיטות העבודה ,לדרכי הטיפול הרפואי ,לתהליכי המחשוב,
להתקשרויות וללקוחות של כללית ו/או המזמין.

.2

הנני מתחייב שלא לעשות שימוש כלשהו בכל מידע שהוא ,לרבות עיון בו ,העתקתו צילומו או
הדפסתו ,בין בעצמי ובין באמצעות אחרים ,אלא בהיקף הנדרש במסגרת העסקתי עבור כללית
ו/או המזמין ולצורך ביצוע ישיר של העבודות על-פי הסכם זה ו/או כמתחייב מכל דין.
התחייבותי כמפורט לעיל תחול גם לגבי העברת המידע אל 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 ו/או במזמין או על-פי דין וגם זאת ,רק במידה הנדרשת לצורך מילוי
תפקידו כאמור ולצורך ביצוע ישיר של העבודות על-פי הסכם זה ו/או כמתחייב מכל דין.
הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים כדי למנוע אפשרות כי מידע כאמור יצא
מרשותי ויגיע למי שאינו מוסמך לקבלו.

.3

התחייבויותי כאמור לעיל יחולו ביחס לכל מידע כמפורט בסעיף  1לעיל ,שיבוא לידי ביטוי בכל
אופן וצורה שהם ,לרבות 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 להחזקתי תוך כדי ו/או
עקב העסקתי בכללית ו/או במזמין.

.4

הנני מצהיר כי ידועה לי הרגישות הרבה של המידע וכי חשיפתו לצד שלישי שלא על-פי הרשאה
כדין ,עלולה לגרום לכללית ו/או למבוטחיה ו/או למזמין ו/או לצד ג' כלשהו נזקים חמורים .הנני
מצהיר כי ידוע לי כי הפרת התחייבויותיי כמפורט לעיל ולהלן תיחשב כהפרת חובת נאמנות כלפי
כללית ו/או המזמין ועלולה אף להוות עבירה פלילית.

.5

ידוע לי כי הפרת התחייבויותי תאפשר לכללית ו/או למזמין ו/או לצד ג' כלשהו שנפגע כתוצאה
מהפרת התחייבויותיי כאמור במסמך זה ,לנקוט כלפי בכל הצעדים על-פי כל דין ,לרבות הפסקת
העסקתי עבור כללית ו/או המזמין ותביעתי על-ידי כללית ו/או המזמין ו/או צד ג' כלשהו כאמור
לעיל ,לפיצוי בגין כל הנזקים שנגרמו להם.

.6

הנני מתחייב לא לשנות הנחיות ו/או הגדרות אבטחת מידע שנקבעו על-ידי כללית ו/או המזמין ,אלא
באישור ממונה אבטחת מידע בכללית.
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.9

הנני מתחייב לדווח לממונים עלי ולממונה אבטחת מידע בכללית ו/או במזמין על כל פגיעה באבטחת
מידע הקשורה בעבודתי מול כללית ו/או המזמין.

.9

התחייבויותי כמפורט לעיל יעמדו בתוקפן במשך כל תקופת העסקתי עבור כללית ו/או המזמין
ולתקופה בלתי מוגבלת לאחר הפסקת העסקתי בה.

ולראיה באתי על החתום:
שם:

________________

ת.ז:.

________________

שם הקבלן________________ :
תפקיד:

________________

חתימה:

________________

תאריך:

________________
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נספח טו' 1
נוהל בטיחות בעבודה
.1

.2

.3

מטרות
1.1

הוראה זו באה להגדיר את אחריותם של קבלני חוץ בנושא בטיחות ,בעת עבודתו בתוך
שטח המוסד.

1.2

שיפור רמת הבטיחות במוסד.

מסמכים ישימים
2.1

פקודת הבטיחות בעובדה – (נוסח חדש) ,התש"ל 1792. -

2.2

חוק ארגון הפיקוח על העבודה – .1754

מושגים והגדרות
3.1

בית חולים (לעיל ולהלן" :מוסד") – מקום שחלה עליו ביצוע חוק/תקנה/הוראת בטיחות
זו.

3.2

מחזיק במקום העבודה– כל אחד מאלה:
3.2.1

תופש או בעל המפעל כמפורט בסעיפים הבאים לפקודת הבטיחות בעבודה
(נוסח חדש) ,התש"ל – ( 1792להלן" :הפקודה").

3.2.2

המנהל בפועל את המוסד (להלן" :מנהל המוסד").

3.2.3

מי שבהשגחתו או בפיקוחו פועל המוסד.

3.2.4

המנהל בפועל של תאגיד ,אם המפעל מצוי בבעלות תאגיד.

3.3

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.

3.4

מפגע בטיחות – כל ליקוי במוסד ,העלול לגרום תאונה או דליקה.

3.5

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.

3.6

נאמן בטיחות – מי שנאמן לענייני בטיחות או גהות.
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3.9

קבלן ראשי  -כל אדם במוסד המבצע עבודה באמצעות צוות עובדים (החל מעובד אחד
ומעלה)  /קבלני משנה ,עליהם הוא ממונה בתוקף תפקידו.

3.9

קבלן משנה  /צוות עובדים  -הגוף עליו מופקד הקבלן יחידה.

3.7

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.

אישור
הרנו מאשרים שקראנו את האמור לעיל ואנו מסכימים ומתחייבים לפעול בהתאם למפורט בו.

________________
תאריך

_________________
שם וחתימה
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נספח טו' 4
תחום  :בטיחות
כללית

חטיבת הלוגיסטיקה

נספח בטיחות לחוזה עם קבלן
לעבודות בנייה הנדסיות

קוד A21-26 :

והתשתיות
מינהל תשתיות ובינוי
מדור בטיחות
17/12/2224
(עדכון מס')2

לאחר שעיינת בקובץ הוראות זה ובשאר הוראות בטיחות וגהות מחייבות ,מטעם שירותי בריאות כללית
(להלן" :כללית") ו/או המרכז הרפואי האוניברסיטאי המזמין (להלן" :המזמין") ,הכלולות במסמך זה,
עליך לאשר הבנת תוכן הדברים על גבי טופס "הצהרת בטיחות" המצורף ,שיופקד בידי מהנדס המזמין
ו/או מנהל פרוייקט ו/או מנהל אחזקה ו/או ממונה הבטיחות של המזמין.

התחייבות הקבלן :
.1

מתחייב לפעול בהתאם לכל דין (דוגמא :פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,התש"ל 1792 -
ותקנותיו ,חוק התכנון הבנייה ותקנותיו ,חוק החשמל ותקנותיו ,פקודת משלוח יד ותאונות וחוק
שירותי הכבאות) ובהתאם להנחיות בטיחות וגהות של כללית ו/או המזמין ובהתאם למפרט הכללי
הבין משרדי לעבודות בניה.

.2

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.

.3

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.

.4

הקבלן יתחייב לגדר את האתר הבנייה וליצור גבולות ברורים לאתר הבנייה ,על-מנת להפרידו
משאר שטחי המרכז הרפואי.

.5

הקבלן מתחייב להציג באתר הבנייה שלט הכולל את פרטיהם ומענם של מבצעי הבנייה ושל מנהל
העבודה וכן ,את מהות העבודה המתבצעת.

.6

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לתנאי המכרז ,ההזמנה ,התכניות ,המפרטים הטכניים
ותנאי החוזה הכלליים והמיוחדים של אגף הבינוי בכללית.

.9

הקבלן יהיה אחראי כלפי כללית ו/או המזמין ,על נושא הבטיחות עבור כל עבודה שהוא ימסור
מתוך ההזמנה לקבלני משנה.
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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

במזמין קיים טלפון חירום שמספרו  2555לצורך דיווח על 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 הפרוייקט  /האחזקה על כל פגם אשר גילה או על כל תקלה
העלולה להוות סיכון בטיחותי לחולים  /לעובדים  /מבקרים במזמין 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.

.9

באחריות הקבלן לקבל מחשמלאי מוסמך (לא של המזמין) 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.

.1

חשוב ביותר :יש לתאם מראש ובכתב כל הפסקה של אספקת גז ,נוזל או חשמל לצורך ניתוק או
התחברות או כל צורך אחר ,עם מחלקת האחזקה  4מנהל מרפאה .מודגש בזה שאין בשום אופן
לנתק או להתחבר למערכות אספקה חיות ,ללא תאום ואישור מראש בכתב של מנהל האחזקה 4
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 על-ידי מנהל
האחזקה .חובה לציין על-ידי שלט מתאים ובולט ,על מקומות שניתקו או נאטמו זמנית ,זאת כדי
למנוע חיבור או פתיחה של קוים ,פעולה העלולה לגרום נזק או סיכון.

.7

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.

.12

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 המזמין יש לבקש אישור לביצוע כל חפירה בשטח (ראה נספח
טז'  9כדוגמה לטופס שיש למלא).

122

.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 ולבטח בצורה ברורה ונכונה וכן ,לסמן 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 על-ידי
מנעול ומבפנים על-ידי 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.

.19

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 ( 3שלושה) ימים
מקבלת ההתראה ,תפונה הפסולת ויסודר המקום על-ידי המזמין והוצאות הפינוי והניקוי יחולו על
הקבלן.

.19

מודגש בזה כי חל איסור מוחלט על:
א.

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 על-ידי גלאי עשן ,ללא אישור בכתב ממנהל
פרויקט  /אחזקה.

ב.

חסימת דרכי מילוט ומעברים ,דרכי גישה לרכב חירום וגישה להידרנטים (ברזי כיבוי אש).

ג.

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 על-פי חוקי ותקנות משרד
העבודה.

ד.

השלכת חפצים ,חלקי פיגום ,פסולת בניה וכד' העלולים לגרום לפגיעות ותאונות.

ה.

בצוע כל עבודה במקום ו/או בצורה העלולים לגרום לפגיעה בעובד עצמו או בכל אדם אחר.

ו.

נהיגה ו/או נסיעה ו/או הסעה בכל כלי רכב ממונע בניגוד לתקנות התעבורה או בצורה
מסוכנת.
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ז.

השלכת פסולת ו/או גרוטאות מחוץ למקום שנועד לכך.

בכל הקשור לסעיפים  19א' ו 19 -ב'  -על הקבלן לנקוט בכל הצעדים הדרושים למניעת דליקות ,כולל
הצבת אמצעי כיבוי במקום עבודתו על חשבונו ואחריותו.

אישור
הרנו מאשרים שקראנו את האמור לעיל ואנו מסכימים ומתחייבים לפעול בהתאם למפורט בו.

________________
תאריך

_________________
שם וחתימה
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נספח טו' 0
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 המזמין ו4או מנהל האחזקה
של המזמין.
.4

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

.0

.2

כללי זהירות בחמצן:
א.

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

ב.

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

ג.

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

ד.

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

ה.

אין לשמן או לנקות בחומר דליק אביזרי חמצן.

ו.

אסור ומסוכן לפתוח פתיחה מהירה את ברזי החמצן.

ז.

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  1754 -והתקנות 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".
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.5

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 על-ידי המתכנן ,מנהל האחזקה וממונה הבטיחות המקומי.

.1

עבודה בגובה
א.

כל עבודה בגובה תתבצע בהתאם לדרישות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה),
התשס"ז– .2229

ב.

הקמת פיגום ו/או משטח דריכה
הקמת פיגום ו/או משטח דריכה תעשה על-פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה),
התשמ"ח  1799 -ותיקונים משנת  1771ו.1772-

.9

.1

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.

משטחים שנצבעו ,ישולטו ב" -זהירות ,צבע טרי" עד התייבשות מושלמת של הצבע.

ג.

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
א.

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.

ב.

הנוהל ישים בשטח המבנים של המזמין ובסמיכות אליהם ,כולל שטחים לא מקורים אך
מוקפים בשטח בנוי (פטיו).

ג.

הנוהל מחייב את כל מנהל פרויקט  /אחזקה ,ראשי הצוותים של מחלקת האחזקה ואת כל
הקבלנים (כולל קבלני משנה) המופעלים על-ידם.

ד.

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:
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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'  )2555מיקום עמדת כיבוי קרובה (אין לנסות כיבוי דלקים או
שריפות חשמל במים) .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 המזמין ,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 הע בודה 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.

אישור
הרנו מאשרים שקראנו את האמור לעיל ואנו מסכימים ומתחייבים לפעול בהתאם למפורט בו.

________________
תאריך

_________________
שם וחתימה
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נספח טו' 2
הנחיות בטיחות ייחודיות במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

 .1מפתח גוונים לצנרת
מפתח גוונים לצנרת גזים רפואיים ומים שונה מהמקובל בבתי חולים אחרים .צנרת האספקה
בתחום המזמין צבועה בגוונים המפורטים מטה .על הקבלן לידע את כל העובדים שלו ושל קבלני
המשנה שהוא יפעיל במסגרת עבודתו.

מפתח גוונים לצנרת גז

מפתח גוונים לצנרת מים

צהוב -

גז בישול

מים קרים – צינור צבוע אפור וחצים ירוקים

כחול -

חמצן

מים חמים – צינור מבודד וחצים אדומים

לבן -

ווקום

מים רכים – צינור צבוע אפור וחצים סגולים

ירוק -

אויר דחוס

 – 140ºCצינור מבודד וחצים כתומים

חום -

נייטרוס

קיטור – צינור מבודד וחצים שחורים

סגול -

אויר לחץ גבוה

צינור כיבוי אש – צינור צבוע באדום

 .4הובלת חומרי בניה
חל איסור מוחלט להעביר חומרי בניה ו/או ציוד כבד במעליות המזמין .המזמין יחייב את הקבלן על כל נזק
שיגרם למעליות כתוצאה מהעברת חומרי בניה ו/או ציוד כבד במעליות.
 .0נוהל הטלת קנסות בטיחות על קבלנים
3.1

תחולה:
הנוהל חל על כל הקבלנים המבצעים עבודות בתחום המזמין מיום פרסומו.

3.2

רקע:
מדיניות ההנהלה בהעלאת רמת הבטיחות בתחום המזמין ,מחייבת טיפול יסודי במניעת סכנות
ומפגעי בטיחות שנוצרים ,בין היתר ,במהלך ביצוע עבודות על-ידי גורמי חוץ.

3.3

מטרה:
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א .להעלות את מודעות הקבלנים לסביבת עבודתם ,לשמירה על בטיחות עובדי המזמין ,מטופלים
ומבקרים ולהבטיח הקפדה מצד הקבלנים ומנהלי העבודה מטעמם על מילוי ההוראות של נוהל
בטיחות וגהות לעובדי קבלן מס' ד 92-99-0מיום .41.14.92
ב .למלא את דרישות החוק בעבודות שאחראיות על בטיחות עובדי הקבלן עצמם מוטלת על המזמין
(באתרים שאינם מוגדרים כאקס-טריטוריה).
3.4

שיטה:
הטלת קנס כספי על הקבלנים שאינם מקפידים על הוראות החוק והנהלים ודרישות ההנהלה ,מנהל
פרוייקט וממונה הבטיחות.

3.5

א.

הטלת קנסות היא בסמכותו של ממונה הבטיחות בתאום עם המשנה למנהל המזמין ומהנדס
המזמין ובהתאם לערכים המפורטים מטה.

ב.

סכומי הקנסות יקוזזו על-ידי מנהל פרוייקט או המזמין מחשבונו של הקבלן על העבודה
שבמהלך ביצועה נעשתה העבירה.

מסמכים ישימים:
א .פקודת הבטיחות בעבודה ,התש"ל –  1792ותקנותיה.
ב .תקנות הבטיחות העבודה (עבודות בניה) ,התשמ"ח – .1799
ג .חוק החשמל ,התשי"ד –  1754ותקנותיו.
ד .נוהל בטיחות וגהות לעובדי קבלן מס' ד 74-79-3מיום .29.12.74
ה .נספח בטיחות לחוזה התקשרות.

3.6

עבירות להטלת קנס כספי
העבירות האופייניות מחולקות ל 0 -קבוצות בהתאם לחומרתן:
א .עבירות המסכנות את בטיחות הציבור באופן מידי כגון:
 אי סגירת אתרי בניה כמתחייב על-פי החוזה והנחיות מנהל פרויקט וממונה בטיחות של
המוסד.
 אי גידור בור או חפירה בהתאם לדרישות החוק ,הנהלים והנחיות מנהל פרויקט וממונה
בטיחות של המוסד.
 חפירה ללא אישור חפירה או לא בהתאם לתנאים בהם ניתן אישור זה.
 יצירת מכשולים העלולים לגרום לפגיעה.
 עבודה בגובה ללא אמצעים שיבטיחו שלא ייפגעו עוברי אורח.
 עבודה עם אש גלויה העלולה לגרום לשריפה ללא אישור או לא בהתאם לתנאים בהם ניתן
אישור זה.
 אחסון חומרים דליקים בתוך מבנים ללא אישור.
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 חסימת דרכי מילוט ודרכי גישה לרכב חרום ללא אישור מנהל הפרוייקט וממונה בטיחות.
על כל אלה רשאי ממונה הבטיחות של המרכז הרפואי להטיל קנס בגובה  1111ש"ח.
ב .עבירות המסכנות את בטיחות עובדי הקבלן (באתרים שאינם מוגדרים כאקס-טריטוריה ונמצאים
באחריות המוסד) כגון:
 עבודה בגובה מעל  4מ' לא בהתאם לדרישות החוק והנחיות מנהל פרויקט וממונה בטיחות
של המוסד.
 עבודה על גבי פיגום שלא נבדק ואושר על-ידי ממונה בטיחות.
 עבודה על גבי סולמות לא תקינים.
 עבודה עם ציוד חשמלי וכבלים מאריכים לא תקינים.
על כל אלה רשאי ממונה הבטיחות של המזמין להטיל קנס בגובה  911ש"ח.
ג .עבירות שאין בהן סיכון מיידי ,אך יש הפרת נהלים ושיבוש פעילות המזמין כגון:
 עבודה בצורה העשויה לגרום להפעלת מע' גילוי אש ללא אישור.
 אי פינוי פסולת ממקום העבודה.
 שימוש בציוד המזמין ללא אישור.
על כל אלה רשאי ממונה הבטיחות של המזמין להטיל קנס בגובה  511ש"ח.
3.9

ערעור על הטלת קנס:
בגין קנס שהוטל על-ידי ממונה בטיחות ללא סיבה מוצדקת ו4או שלא בהתאם להוראות נוהל זה,
לדעתו של הקבלן הנקנס ,ניתן לערער בפניה בכתב למשנה למנהל המזמין עם העתק למהנדס
המזמין וממונה הבטיחות ,תוך פירוט סיבות אי ההסכמה עם החלטת ממונה הבטיחות.

אישור
הרנו מאשרים שקראנו את האמור לעיל ואנו מסכימים ומתחייבים לפעול בהתאם למפורט בו.

________________
תאריך

_________________
שם וחתימה
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נספח טו' 5

נהלי בטיחות בנהיגה ושינוע לקבלני חוץ באזור רכב תפעולי במזמין
להלן קובץ הנחיות והוראות בטיחות בתעבורה אותם יש להקפיד לבצע במשך כל זמן עבודתך בשטח
המרכז הרפואי .אנא ,מלא את פרטיך בטופס המצורף ,חתום במקומות המיועדים והחזר למפקח על
האזור והרכב התפעולי.
 .1הנחיות לפני תחילת העבודה:
 1.1לפני כניסה לתחום המרכז הרפואי לשם ביצוע עבודה ,מחלקת אחזקה תפנה את הקבלן אל המפקח
התפעולי ,לשם קבלת הנחיות בטיחות ,פירוט חובות ,סידורי כניסת רכבים ,כלים וציוד .במידה
ויופעל על-ידי הקבלן רכב תפעולי ,יקבל הנחיות מיוחדות להפעלת הרכב.
 1.2בטרם חתימה על ההסכם יציג הקבלן תעודות ביטוח בתוקף ובעלי רישיונות בתוקף.
 1.3הקבלן יציג למפקח התפעולי את רשימת הנהגים והמשנעים המיועדים לעבוד בשטח המרכז הרפואי
כולל פרטיהם האישיים ,ורישיון הנהיגה שלהם.
 1.4רק לאחר ביצוע ההנחיות וההוראות הכלולות במסמך זה ולאחר חתימת הקבלן על התחייבותו
לפעול על-פי הנחיות הבטיחות של המפקח התפעולי ולהעבירם לכל הנהגים והמשנעים המיועדים
לעבוד בשטח המרכז הרפואי ,יורשה הקבלן להתחיל בעבודתו.
 .4תנאים המחייבים את הקבלן ועובדיו:
 2.1הקבלן ועובדיו חייבים לשאת תעודה מזהה בכל זמן העבודה והשהות במרכז הרפואי.
 2.2הקבלן ועובדיו מחויבים לנהוג במשנה זהירות בשטח המרכז הרפואי ויקפידו על נהיגה בהתאם
לחוקים ולתקנות התעבורה.
 2.3הקבלן ועובדיו מחויבים למלא אחר הוראות והנחיות המפקח התפעולי במסגרת סיורי האכיפה
שהוא מבצע הכוללים ביקורת תקינות הרכב ונהיגה נכונה של הנהגים.
 2.4חל איסור מוחלט להשתמש ברכב או בכלי שינוע אחר השייך למרכז הרפואי על ידי הקבלן ועובדיו.
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טופס אישור קריאה והתחייבות ליישום של הנחיות הבטיחות בתעבורה:
למילוי על-ידי הקבלן או בא כוחו.
אני (שם הקבלן או בא כוחו)________________________________________ ___________:
מס' ת.זהות ___________________________
המתמחה בעבודות___________________________________________________________ :
כתובת____________________________________________________________________ :
טלפון במשרד _______________________:טלפון סלולארי____________________________ :
סוג העבודה שתבוצע__________________________________________________________ :
מקום ביצוע העבודה__________________________________________________________ :
מספר הנהגים  /משנעים ופרטיהם:

נא לצרף צילומי רישיונות נהיגה.
תאריך התחלה________________________ :

תאריך סיום משוער_____________________ :

מאשר בזאת שקיבלתי ,קראתי והבנתי ואבצע בפועל את "הנחיות בטיחות בתעבורה לגבי כלי רכב ונהגי
קבלנים" והנני מתחייב לפעול לפיהן ולהעבירם לכל הנהגים והמשנעים העובדים תחתי ובאחריותי לוודא
שהם יבוצעו על ידם.
אישור הקבלן -חתימה וחותמת _______________________________ :תאריך_____________
חתימה וחותמת המפקח על אזור והרכב התפעולי _____________ :תאריך___________ :
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נספח טו' 1
הצהרת בטיחות

אני החתום מטה , ___________ ,העובד במזמין______________ מצהיר בזה,
כי הובאו לידיעתי הוראות ונוהלי הבטיחות הנהוגים במזמין ,וכי ברורים לי הסיכונים האפשריים בשטח
המזמין.
הבנתי שבכל אתר קיימים סיכונים מיוחדים ,כך שלפני ביצוע עבודה בכל אתר עלי לקבל הסבר והנחיות
ממנהל פרויקט או בא כוחו ולפעול על פיהם.
הריני מתחייב להשתמש בעובדים מתאימים ,ציוד מתאים ותקין.
הריני מתחייב לקיים את כללי הבטיחות הרשומים בחוק או מקובלים ,לרבות אלה שבמסמך זה.
אני מתחייב להדריך את כל העובדים מטעמי לגבי הסיכונים הכרוכים בעבודה הנ"ל ולהקפיד על כך
שישמרו על כל כללי הבטיחות הקשורים לעבודה.
ולראיה באתי על החתום:
שם:
מס' ת .זהות:
מקצוע:
כתובת:
תאריך:
חתימה:
חותמת :
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נספח טו' 9
בקשה לקבלת אישור חפירה בשטח המרכז הרפואי האוניברסיטאי המזמין
(להגיש ב 2-עותקים)
תאריך:

לכבוד:
מחלקת האחזקה
כאן

 .1פירוט ביצוע עבודת החפירה הנדרשת.
______________

 .2ביצוע עבודה עם כלי מכני/בידיים.
 .3תוכנית מצורפת כן/לא.
עד תאריך:

 .4תאריך ביצוע העבודה:
 .5מנהל עבודה אחראי על ביצוע העבודה:
 .6הערות:


ידוע לי שאישור מחלקת האחזקה אינו מבטל חובת הקבלן לקבל אישור
חפירה מהרשות המקומית ,מחברת החשמל ומחברת בזק.



ידוע לי שתוקף האישור הוא ל 32 -יום.

מגיש הבקשה:

חתימה:
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בקשה לקבלת אישור חפירה בשטח המרכ הרפואי האוניברסיטאי המזמין
(המשך – דף מס' )4
 .1הנחיות בתחום תשתיות החשמל והתקשורת

שם:
.4

חתימה:
הנחיות בתחום תשתיות מזוג אויר

שם:
.0

חתימה:
הנחיות בתחום תשתיות תברואה גזים רפואיים

שם:
.2

חתימה:
הנחיות בתחום תשתיות תברואה מים וביוב

שם:
.5

שם:

חתימה:
הנחיות ממונה הבטיחות

חתימה:
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נספח טו' 1
טופס בקשה לנטרול אזור גילוי אש
לכבוד:
ממונה הבטיחות
המרכז הרפואי האוניברסיטאי המזמין (להלן":המזמין")
כאן

פרטי מגיש הבקשה:
שם:

תפקיד:

משפחה:

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

תאריך:

עד שעה:

לתשומת לב מגיש הבקשה:
.1
.2
.3
.4

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

שם המבצע ___________ :

תאריך:
חתימת המבצע:
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מאשר חידוש פעולת מערכת גילוי אש באזור מס':
משעה:

עד שעה:

שם המבצע ___________ :

תאריך:
חתימת המבצע:
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נספח טו' 9
מובהר בזאת ,כי במקרה של סתירה בין האמור בנספחי טו' המפורטים לעיל ,לבין האמור
"בקובץ תנאי חוזה כלליים להתקשרויות עם קבלן" ,יגבר האמור בקובץ תנאי החוזה
הכלליים.
שם המציע_______________ :
כתובתו:

_______________

טלפון:

_______________

תאריך:

_______________

חתימת המציע (חותמת  +חתימות):

_______________

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
חתמו בשם המציע דלעיל
ו-
 ,מאשר בזאת כי ה"ה
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 טז'
הוראות ביטחון לעובדי קבלן
קבלן יקר ,
במסגרת עבודתך במוסדות הכללית אתה עלול להיתקל בתרחישים שיש בהם כדי לסכן אותך או האחרים
וזאת ,בשל המציאות הקיימת בארצנו.
לפיכך מצאנו לנכון להביא בפניך דוגמאות לשלושה תרחישים שכיחים תוך ציון מאפייניהם וההתנהגות
המתבקשת ממך.
 .1חפץ חשוד
 .1.1מאפייניו:
שאינו במקומו הטבעי ,שאינו מוכר לעובדי המקום ,שהושאר על-ידי אלמוני ,שהונח בחופזה,
שהוחלף באחר השייך למקום והמחליף אינו בעל גישה חוקית ,שאינו מוחזק על-ידי בעליו.
 .1.2הטיפול המתבקש:
לא לגעת ,לנסות לאתר בעלים ,להרחיק ולהתרחק ,להודיע לקב"ט ,להזמין משטרה.
 .4אדם חשוד
 .2.1מאפייניו:
הנכנס למתקן ואינו נמנה עם סגל עובדיו :מתנהג באופן חריג או מחשיד ,אינו מסוגל לתת
תשובות המניחות את הדעת אודות שהייתו במקום ,אין ברשותו מסמכים מזהים.
 .2.2הטיפול המתבקש:
לשאול אל מי באת? ,מה אתה מחפש? ,לבקש הזדהות באמצעות תעודה ,בהתעורר חשד
להזמין את קצין הביטחון.
 .0רכב חשוד
 .3.1מאפייניו:
אבק בלתי סביר ,חוטי חשמל קרועים או מחוברים ,חנייה ממושכת ,חוסר לוחית זיהוי ,ציוד
מחשיד בתוך הרכב ,גלגלים אחוריים שקועים בשל עומס ,לוחיות של תושבי שטחים ,שנעזב
בחופזה.
 .3.2הטיפול המתבקש:
רישום פרטי הרכב כגון :סוג ,צבע ,מספר לוחית ומקום החנייה .להרחיק ולהתרחק ,להודיע
לקצין הביטחון.
אישור
הרנו מאשרים שקראנו את האמור לעיל ואנו מסכימים ומתחייבים לפעול בהתאם למפורט בו.
________________
תאריך

_________________
שם וחתימה
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נספח יז'
נספח העמדת מכולה
 .1הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש במכולה (לרבות אחסנת ציוד שלא לצורך ביצוע העבודות
הקבלניות בבית החולים) או בכל ציוד אחר של המזמין שלא לצורכי ההסכם.
 .2מובהר כי המזמין ו/או כללית וכל הפועל מטעמם ,לא ישא באחריות ו/או בחבות לגבי נזקי גוף ו/או
נזק שיגרמו בקשר עם המכולה לרכוש הקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג' כלשהו ,לרבות
ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,למועסקים ,סוכנים ,קבלנים ,לקוחות ,מבקרים וכל אדם אחר שימצאו
במכולה ו/או בסביבתה.
 .3הקבלן ישפה ו/או יפצה את המזמין ו/או כללית ואת מי מטעמם בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ,הפסד,
אובדן ,חיוב ו/או הוצאות שיגרמו למזמין ו/או לכללית בקשר עם המכולה כמפורט לעיל וזאת ,מיד עם
דרישתה הראשונה של המזמין ממנו לעשות כן.
 .4בכל מקרה בו תאלץ המזמין ו/או כללית לשלם פיצוי או כל תשלום אחר אשר על-פי הוראות נספח זה
חל על הקבלן ,מתחייב הקבלן לשפות ולפצות את המזמין ו/או כללית בגין כל סכום ששולם על-ידן
כאמור ,בתוספת כל ההוצאות בהן עמדו בשל כך בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ,מיד כשיידרש
לעשות ,לרבות בשל הצורך להתגונן כנגד כל תביעה  /דרישה שתופנה אליהן.
 .5כמו כן ,מתחייב הקבלן לדאוג לקיומו של פרק ג' לביטוח חבות מעבידים (במסגרת פוליסת עבודות
קבלניות) ולהוסיף את שירותי בריאות כללית והמזמין כמבוטח נוסף וכן ,לדאוג כי המבטח יכסה את
חבותה של כללית ו/או המזמין היה ויחשבו מסיבה כלשהי למעביד הקבלן ו/או עובדי הקבלן ו/או מי
מטעמו.
 .6שאר תנאי ההסכם יהיו ללא שינוי ,אולם בכל מקרה של סתירה בין תנאי ההסכם לתנאי נספח זה,
יגברו התנאים המפורטים בנספח זה.

אישור
הרנו מאשרים שקראנו את האמור לעיל ואנו מסכימים ומתחייבים לפעול בהתאם למפורט בו.

________________
תאריך

_________________
שם וחתימה
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נספח יח'
תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
אני הח"מ _________________________ מס' ת.ז , ____________ .המציע*  /העובד אצל המציע*
_____________ /בתאגיד* ____________________ (להלן" :המציע") מצהיר בזה כי:
אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומוסמך לחתום על הצעה המוגשת מטעם המציע.
.1
המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על -די המציע באופן עצמאי ,ללא
.2
התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות
.3
במכרז זה או מי אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.
המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
.4
המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי
.5
זו.
המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
.6
הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ואינה נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם
.9
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:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.
_______________
_______________
שם המציע  /התאגיד
תאריך

_______________
חתימת המציע /

_______________
חתימת התאגיד

אישור
אני הח"מ ,עו"ד ____________ ,מ"ר____________ ,מרח' ____________ מאשר בזאת כי ביום
____________ הופיע בפני ____________ שזיהה את עצמו ע"י ת.ז .מס' _______________ /
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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הסכם
שנערך ונחתם ב_____________ ביום ___ לחודש _______2214
בין
שירותי בריאות כללית ("כללית")
באמצעות המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה ("בית החולים")
טלפון________________________ :
פקס'____________________ :
ע"י ה"ה:
 _________ .1ת.ז _________ .תפקיד __________
 _________ .2ת.ז _________ .תפקיד __________
(להלן" :המזמין")
מצד אחד
לבין
_____________________
ח.פ__________________.
מרחוב________________
ע"י ה"ה:
 _________ .1ת.ז ________ .תפקיד _________
 _________ .2ת.ז ________ .תפקיד__________
(להלן" :הקבלן")
מצד שני
הואיל:

והמזמין פרסם מכרז פומבי מס'  24-11/14לביצוע עבודות תחזוקת מבנים ,לרבות:
אלומיניום ,נגרות ,מסגרות ,תקרות אקוסטיות ודלתות אש ,בשטח בית החולים (להלן:
"המכרז");

והואיל:

הקבלן הגיש הצעתו למכרז;

והואיל:

והמזמין ,בכפוף לתנאי המכרז ותוצאותיו ,הסכים לקבל את הצעת הקבלן.
לפיכך מוצהר ,מותנה ומוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא ונספחים
.1.1

המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד הימנו.

.1.2

כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.

.1.3

במקרה של סתירה ,אי התאמה וכיו" ב בין הוראות הסכם זה לבין הוראה הכלולה
בנספחיו ,יגברו ההוראות הסכם זה ,אלא אם כן ,נאמר במפורש אחרת.
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.1.4

הנספחים להסכם זה:
 .1.4.1נוסח המודעה (נספח א');
 .1.4.2פנייה לקבלת הצעות (נספח ב');
 .1.4.3אישור רואה חשבון בדבר ניסיון קודם (נספח ג');
 .1.4.4אישור קבלן רשום בפנקס הקבלנים וכן אישור סיווג (נספח ד');
 .1.4.5אישורים הנדרשים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (נספח ה');
 .1.4.6נספח תשובות לשאלות הבהרה (במידה ונערך במסגרת הליכי המכרז) (נספח ו');
 .1.4.9ערבות בנקאית (ערבות הצעה) (נספח ז');
 .1.4.9מפרט טכני מיוחד (נספח ח');
 .1.4.7נספח הצעת מחיר ומחירון יחידות (נספח ט' ונספח ט' ;)1
 .1.4.12אישור מורשי חתימה (נספח י');
 .1.4.11אישור על כיסוי ביטוחי (נספח יא');
 .1.4.12ערבות בנקאית (ערבות ביצוע) (נספח יב');
 .1.4.13נתוני גורם מציע (נספח יג');
 .1.4.14כתב התחייבות לשמירת סודיות (נספח יד'  – 1יד' ;)4
 .1.4.15נהלי בטיחות בעבודה לרבות ,הצהרת בטיחות (נספח טו'  – 1טו' ;)9
 .1.4.16הוראות ביטחון לעובדי קבלן (נספח טז');
 .1.4.19נספח להעמדת מכולה (נספח יז');
 .1.4.19תצהיר אי תיאום הליך (נספח יח');

.1.5

מסמכים שאינם מצורפים להסכם ,אך מהווים חלק בלתי נפרד מתנאיו וישמשו בכל
מקרה של חסר ו4או אי בהירות בהוראותיו של הסכם זה:
 .1.5.1תנאי הסכם כלליים ונספח נהלי בטיחות של הכללית העומדים לרשות המציעים
לעיון במשרדי אגף הבינוי ברחוב ארלוזורוב  115ת"א ("תנאי ההסכם הכללים").
 .1.5.2המפרט הכללי לעבודות בניה (המפרט הבין משרדי) אשר ניתן לרכישה בהוצאה
לאור של משרד הביטחון ("המפרט הכללי").
 .1.5.3תנאי ההסכם הכלליים והמפרט הכללי כמו גם נספחי הסכם זה והצעת המציע,
על כל צרופותיהם ,מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם ,בין אם צורפו אליו בפועל
ובין אם לאו ,למעט סעיפים אשר נכתב במפורש אשר אינם חלים על ההסכם.
הוראות הסכם זה על נספחיו באים להוסיף על הוראות תנאי ההסכם הכללי.

121

 .1.5.4בכפוף לאמור בנספח טו'  ,9במקרה של סתירה או אי בהירות בין הוראות הסכם
זה ונספחיו לבין "תנאי ההסכם הכלליים" ו"המפרט הכללי" ,יגברו הוראות
הסכם זה ונספחיו.
.2

הגדרות
בכל מקום בהסכם זה על נספחיו יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור בצידם ,אלא אם נאמר
במפורש אחרת:
.2.1

"בית החולים" או "המזמין" :המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה בבאר שבע ,לרבות
כל שטחיו ,מבניו ,חצרותיו ,מתקניו וכיו"ב.

.2.2

"המכרז" :מכרז פומבי מס'  24-11/14לביצוע עבודות תחזוקת מבנים ,לרבות :אלומיניום,
נגרות ,מסגרות ,תקרות אקוסטיות ודלתות אש ,בשטח המרכז הרפואי האוניברסיטאי
"סורוקה" ,בהתאם לתנאי המכרז ונספחיו ובכללם הסכם זה.

.2.3

"העבודות" :ביצוע עבודות תחזוקת מבנים בשטח בית החולים.

.2.4

"המהנדס" :מהנדס אחזקה של בית החולים.

.2.5

"אישור המפקח" :אישור אשר יינתן על-ידי מהנדס אחזקה של בית החולים.
 .2.5.1כללי :לצורך מתן האישורים רשאי המפקח למנות מטעמו כל יועץ מקצועי או
מומחה ,לרבות אחד המתכננים של האתר .האישורים תקפים אך ורק בכתב;
 .2.5.2אישור לשימוש במוצר כלשהו ,תחילת ביצוע שלב וכד' :בקשה לאישור בצירוף
כל המסמכים הדרושים על פי הוראות הסכם זה ונספחיו תוגש על-ידי הקבלן לפני
מועד הבצוע .אין להשתמש במוצר  /להתחיל ביצור  /לבצע עבודה או לנקוט
פעולה אחרת כלשהי ,המותנית באישור זה ,לפני קבלתו;
 .2.5.3אישור לסיום שלב בעבודה  -הקבלן יודיע למפקח על תאריך סיום שלב מבעוד
מועד .כתנאי לבדיקה של המפקח יציג הקבלן אישורים מתאימים מכל הנוגעים
בדבר (יועץ מקצועי ,רשות מוסמכת ,ספק וכד') כנדרש.

.2.6

.3

"שכר ההזמנה" :הסכום הנקוב בהזמנת עבודה כתמורה לביצוע העבודה ,לרבות כל
תוספת אשר תיתווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות ההסכם ,ולמעט כל סכום שיופחת
מהסכום הנקוב בהתאם להוראות ההסכם.

הצהרות הקבלן
הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כי:
.3.1

הוא בעל כל האמצעים ,הידע ,הניסיון והמומחיות לרבות ,כוח אדם מקצועי ומיומן
הדרושים לצורך קיום התחייבויותיו על-פי הסכם זה וכי ברשותו כל הרישיונות ,ההיתרים
והאישורים התקפים ו/או הדרושים ו/או שיהיו דרושים על-פי כל דין לביצוע העבודות ,בין
אם בעצמו ובין אם באמצעות קבלן משנה הפועל מטעמו ,הכל כמפורט בתנאי המכרז,
ולקיום מלוא התחייבויותיו על-פי הסכם זה והוא ידאג כי אלה יישארו בתוקף במשך כל
תקופת ההסכם.
מובהר ,כי אי השגת אישור ,היתר או רישיון עסק כאמור בסעיף זה לא תהווה עילה בידי
הקבלן להעלאת כל טענה כלפי המזמין.
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.3.2

נהירים לו מלוא תנאי ההסכם ובכלל זה כל המסמכים ו/או הנספחים המצורפים אליו
ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו והוא בדק באופן יסודי ,את מלוא הנתונים והנסיבות
הנדרשים לצורך ביצוע הסכם זה ו/או העלולים להשפיע על קיום התחייבויותיו לפי הסכם
זה ,לרבות ביקורו ובדיקתו את שטח בית החולים ,חצרותיו ,סביבותיו ונהליו ,ככל שאלה
רלבנטיים להסכם זה ולא תהיה לו כל טענה ,דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בקשר עם
אי-ידיעה ,חסר ו/או טעות ו/או פגם.

.3.3

אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע התחייבויותיו על-
פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם ,על-פי ההסכם או על-פי
דין.

.3.4

הקבלן מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות ,יתגוררו העובדים המועסקים על ידו ואשר
ישמשו לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם זה כמפורט בסעיף  7.1להלן ,יתגוררו ברדיוס
שלא יעלה על  92ק"מ מגבולות שטח העיר באר שבע.

.3.5

הקבלן מתחייב לקיים אחר כל הוראות ,הנחיות ונהלי המזמין ,ככל שנוגעות לביצוע
התחייבויותיו על-פי הסכם זה ובכלל זה ,הוראות מחלקת הבטיחות והוראות מחלקת
הביטחון של המזמין ובהתאם לכל דין ,כפי שיעודכנו מעת לעת ובין היתר ,נותן הסכמתו
לבדיקת כלי התחבורה המגיעים והיוצאים מחצרות המזמין ,הוא מתחייב לשתף פעולה
עם הגורמים הרלוונטיים במזמין ,ככל שיידרש ומוותר על כל טענה ו/או תביעה בהקשר
זה.
מובהר כי בכל מקרה לא יחל הקבלן בביצוע עבודות כלשהן ,ללא תיאום מוקדם עם
המזמין ובטרם נתקבל אישור בכתב לכך.

.4

.5

.3.6

הקבלן מצהיר בזאת ,כי עיין או שניתנה לו על-ידי המזמין ,אפשרות לעיין בתנאים
הכלליים להסכם במהדורתם האחרונה ,כי קרא והבין את תוכנם היטב וכי הוא מוותר על
כל טענת חוסר ידיעה ו/או העדר הסכמה ביחס להוראותיהם.

.3.9

הקבלן מודע כי המזמין פועל  9ימים בשבוע  24שעות ביממה לרבות שבתות ,חגים ויום
כיפור וכי אספקת שירותיו תעשה בהתאם לאמור ולצרכי המזמין ובאופן הפוגע עד כמה
שפחות בשגרת העבודה במזמין וברווחת מטופליו.

.3.9

הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

העדר התחייבות להיקף ההתקשרות
.4.1

מוסכם וידוע לקבלן כי המזמין איננו מתחייב להיקף פעילות כלשהו של הקבלן מכח
הסכם זה ואין הוא מתחייב להזמין מהקבלן את העבודות ו/או חלקן והקבלן מוותר על כל
טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.

.4.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,למזמין שיקול הדעת הבלעדי להתקשר עם קבלנים אחרים
לשם ביצוע העבודות ו/או כל חלק מהן .ידוע לקבלן כי אינו מבצע את העבודות באופן
בלעדי וכי אספקת העבודות למזמין תעשה גם באמצעות קבלנים אחרים והקבלן מוותר
על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.

.4.3

מובהר בזאת כי צמצום ו/או הרחבה ו/או כל שינוי בהיקף אספקת העבודות ,לרבות
השהייה של העבודות ,נשוא מכרז זה מצד המזמין ,לא יהוו הפרת הסכם זה ו/או לא יגררו
אחריהם כל תביעה ו/או טענה מצד הקבלן כנגד המזמין ,לרבות תביעה בגין מניעת רווח
באופן ישיר או עקיף.

תקופת ההסכם
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.5.1

תקופת ההתקשרות על-פי הסכם זה הינה ל( 12 -שנים עשר) חודשים ,שתחילתם מיום
שניתנה הודעה בכתב לקבלן על זכייתו במכרז וקיום התנאים המקדמיים האמורים
במכתב הזכייה והסכם זה ,אולם לא לפני מועד חתימת הסכם זה על-ידי המזמין לפי,
המאוחר מבין השניים ,אלא אם בוטל קודם לכן על-ידי המזמין ,בהתאם להוראות הסכם
זה ו/או על-פי כל דין (להלן" :תקופת ההסכם היסודית").

.5.2

בתום תקופת ההסכם היסודית יהיה המזמין רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות
לתקופת נוספת של ( 6ששה) חודשים או חלק מהם( ,להלן" :האופציה") ,אלא אם ניתנה
לקבלן ,על ידי המזמין ,הודעה בכתב לפחות ( 45ארבעים וחמישה) יום קודם לתום תקופת
ההסכם היסודית ,בדבר רצונו של המזמין שלא להאריך את תקופת ההסכם לתקופה
נוספת( .תקופת ההסכם היסודית ביחד עם תקופת האופציה ,אם ובמידה ותמומש,
תיקרא לעיל ולהלן" :תקופת ההסכם").
למען הסר ספק ,תנאי הסכם זה יחולו במשך כל תקופת ההסכם ,בכפוף לשינויים
המחויבים.

.5.3

נמשכו בפועל העבודות מעבר לתקופת ההסכם ,יהיה המזמין רשאי בכל עת להפסיק את
ביצוע העבודות בהודעה מראש של ( 32שלושים) ימים ואילו הקבלן יהא רשאי להפסיק
את ביצוע העבודות בהודעה מראש של ( 192מאה ושמונים) ימים והקבלן מוותר על כל
טענה ,דרישה או תביעה בעניין זה ,לרבות כי בהמשך ביצוע העבודות בפועל מעבר לתקופת
ההסכם ,היה משום הארכת תקופת ההסכם לתקופה קצובה ארוכה יותר.
למען הסר ספק ,תנאי הסכם זה יחולו במשך כל תקופת ההסכם ,בשינויים המחויבים
והקבלן מתחייב לקיים את מלוא התחייבויותיו על-פי הסכם זה בתקופת ההסכם.

.6

טיב החומרים וביצוע העבודות
.6.1

כל כח האדם הנדרש לצורך ביצוע העבודות ,החומרים ,הציוד ,המתקנים ,כלי העבודה ,כל
האגרות ו/או התשלומים ו/או העלויות השונות הכרוכות בביצוע העבודות וכל אמצעי אחר
הדרוש לביצוע העבודות ,יסופקו על-ידי הקבלן ועל חשבונו .מוצרים וחומרים הנדרשים
לצורך ביצוע העבודות יהיו חדשים ומאיכות משובחת וראויים לשימוש לצורכי העבודות
מהסוג הנדון בהסכם זה ויעמדו בדרישות כל תו תקן ישים ובהתאם לכל דין.

.6.2

לפני אספקת החומרים והמוצרים השונים הנדרשים לביצוע העבודות ,יספק הקבלן דוגמא
מכל פריט ורק לאחר קבלת אישור בכתב מהמזמין ,יהיה רשאי הקבלן להזמין את
החומרים והמוצרים השונים.
החומרים והמוצרים יסופקו בהתאמה להזמנות המזמין .באם לא ניתן להשיג את המוצר
בטיב  /באיכות  /מייצורו של היצרן הנדרש בהזמנה ,אזי יסופק תחליף באיכות ובטיב
קרובים ככל האפשר לקיים ,בכפוף לאישור מהנדס האחזקה של המזמין ,מראש ,בדבר
התחליף.
ככל וקיימות מספר חלופות אפשריות ולא ננקבה החלופה הספציפית ,יוזמן המוצר לאחר
קבלת הנחיה מתאימה מאת מהנדס האחזקה של המזמין.

.6.3

בכל מקרה שחומר ו/או מוצר הוזמן תחילה כדוגמא ,תימדד הדוגמא במסגרת הסעיף
המתאים של כתב הכמויות ,אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לביצוע
כאשר ממחיר הדוגמא יופחת הסכום בגין התקנת החומר או המוצר המתאים.

.6.4

על הקבלן למסור תעודות אחריות ,מנופקות על-ידי יצרנים או יבואנים ,של החומרים
המסופקים למקום ביצוע העבודות ,עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על-פי
דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן או אם היתה דרישה כזו ,למרות שלא קיימת
לגביהם חובה על-פי דין ו/או אשר נתקבלה בפועל בידי הקבלן.
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.6.5

החומרים שיספק הקבלן לביצוע העבודות יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו
בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה לפי לוח הזמנים שנקבע .מצא המפקח מטעם
המזמין שהחומרים אינם תואמים למדגמים שאושרו כאמור ,יפסיק הקבלן את העבודה
ויסלק ממקום ביצוע העבודות את החומרים שאינם תואמים ,אלא אם המפקח הורה
אחרת ויחליפם על חשבונו במוצרים תואמים ללא כל עלות נוספת.

.6.6

החומרים יאוחסנו בצורה אשר תמנע הפרעה לתנועה החופשית של כלי רכב והולכי רגל
בשטח המזמין ו/או הפרעה מכל סוג אחר.

.6.9

הקבלן מצהיר בזה כי הוא בלבד אחראי אחריות מלאה ובלעדית לטיב ואופן ביצוע
העבודות על-ידו ולטיב החומרים המסופקים על-ידו.

.6.9

הקבלן מתחייב בזאת לנהל יומני עבודה כנדרש.

.6.7

על-פי החלטות המזמין ו/או מי מטעמו ועל-פי הצורך ,יורה המזמין לקבלן להזמין בדיקת
מעבדה מוסמכת ,אשר לה הסכם עם מזמין ו/או אשר אושרה על-ידי המזמין ,לבדיקת
טיב ו/או עבודה כלשהי .באחריות הקבלן לתאם את מועד הגעת טכנאי המעבדה וביצוע כל
הבדיקות הדרושות .מובהר בזאת כי עלות בדיקת המעבדה הינה על חשבון המזמין.

.6.12

הקבלן מתחייב בזאת כי יאסוף את הפסולת מאזור ביצוע העבודות במכולות סגורות או
מכוסות בלבד וכי בעת העברת הפסולת למכולות ,ינקוט הקבלן בכל האמצעים עליהם
יורה המזמין למניעת פיזור האבק .כמו כן ,מתחייב הקבלן בזאת ,כי יגדר את אזור
מכולות הפסולת .השימוש ,האחסנה וההשמדה ייעשה בהתאם להוראות היצרן ובאופן
שאינו גורם לכל מטרד .על הקבלן לפנות את הפסולת מהמזמין ,לאתר מורשה על-פי דין.

.6.11

הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

הזמנת העבודות ולוח זמנים
.9.1

הקבלן יהא ערוך בביצוע כל התחייבויותיו על פי ההסכם ובכל היקף שידרש לכך בתוך 14
ימים ממועד כניסת הסכם זה לתוקפו.

.9.2

הקבלן יהא זמין וידאג לקיומו של כל כח האדם הנדרש לביצוע העבודות המוזמנות .בכל
הנוגע לעבודות תקופתיות יהא הקבלן ערוך לאספקתם  9ימים ממועד מסירת תוכנית
העבודה התקופתית .בכל הנוגע לעבודות דחופות יהא הקבלן זמין בהתאם ללוח הזמנים
שיקבע על ידי המזמין בשים לב לדחיפות העבודות ועל פי שיקול דעתו של המזמין.

.9.3

הזמנת עבודה תקופתית תמסר לקבלן ,מעת לעת ,בהתאם לטופס הזמנת עבודה בנוסח
שיהיה מקובל מעת לעת אצל המזמין .במהלך התקופה הרלוונטית תתנהל העבודה
השוטפת בצורת הנחיות עבודה שתימסרנה לקבלן ו/או למי מטעמו על גבי יומני עבודה
בנוסח עליו יורה המזמין מעת לעת (להלן" :יומן עבודה") ,באמצעות פקס' ו/או באופן
אישי .ההנחיות ביומני העבודה תכלולנה בין היתר ,את מהות העבודה ,מיקום ביצוע
העבודה וכל נתון אחר שיידרש בקשר עם ביצוע העבודות.
עם סיום כל עבודה המפורטת ביומני העבודה ,ייחתם יומן העבודה הרלוונטי על-ידי
הקבלן ועל-ידי המזמין ו/או נציג מוסמך מטעמם.
מובהר כי באחריותו של הקבלן לוודא כי קיבל לידיו טופס הזמנה  /יומן עבודה תקין
ומלא כדבעי וכי בהעדר טופס הזמנה  /יומן עבודה כאמור ,חתום בחתימת המורשה
מטעם המזמין ,לא תקום כל חובת תשלום שהוא מצד המזמין והקבלן מוותר בזאת על
כל טענה בהקשר זה לרבות ,טענה בדבר אישור בדיעבד ו/או בהתנהגות ו/או באמצעות
קבלת ביצוע העבודות בפועל.

.9.4

מוסכם בזאת כי בהתאם לסוג העבודה הנדרשת ועל-פי שקול דעתו של המזמין ,ימסור
המזמין לקבלן ,במידת הצורך ,תוכניות ו/או סקיצות.
125

.9.5

אין המזמין מתחייב להיקף עבודות ,פריסה או תמהיל שלהן והקבלן מוותר מראש על כל
טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בהקשר זה .המזמין שומר לעצמו את הזכות להעביר לקבלן
כמה טופסי הזמנות  /יומני עבודה לביצוע עבודות במקביל.

.9.6

המזמין יהיה רשאי לשנות ,מעת לעת ,את נהלי הזמנת העבודות כאמור ,על-פי שקול דעתו
הבלעדי ,בהודעה מראש ובכתב לקבלן.

.9.9

למזמין הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להורות לקבלן בכתב ,בכל עת ומפעם לפעם לבצע
כל שינוי ו/או ביטול ו/או עריכת כל שינוי אחר ,בקשר עם העבודות והקבלן מתחייב
להיענות בהתאם לנדרש .מוסכם בזאת כי כל עוד לא החל הקבלן בביצוע העבודות בפועל,
לא יהא הקבלן זכאי לכל תוספת שהיא בגין שינוי ההזמנה והקבלן מוותר בזאת על כל
טענה ו/או תביעה בהקשר זה.

.9.9

שעות העבודה הרגילות ,לביצוע העבודות בשטח המזמין הינן כדלקמן:
ימים א' – ה' כולל וחול המועד בין השעות ; 17:22 – 26:22
ערבי חג ויום ו' (על-פי צרכי ושקולי המזמין) בין השעות ;14:22 – 26:22

.9.7

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודות לפי סדר העדיפויות הבא בשים למועד קבלת
הזמנתן מאת המזמין:
עבודות מתוכננות :מועד הביצוע ולוח זמנים מחייב ייקבעו מראש בתאום עם המזמין;
עבודות דחופות :לפי קביעת המזמין ,אשר יש להתחיל בהן מיד;

.9

.9.12

במידה ולא עמד הקבלן בסדר העדיפויות הנ"ל או בלוח הזמנים אשר נקבע על-ידי
המזמין ,יהא המזמין זכאי להזמין את העבודות ,כולן או חלקן ,מכל גורם אחר כאשר
ההוצאות הכרוכות בכך יחולו על הקבלן ולמזמין הזכות לקזזם כנגד תשלומים המגיעים
לקבלן מהמזמין וזאת ,מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאי המזמין על-פי כל דין ו/או
ההסכם.

.9.11

הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

התמורה
.9.1

בתמורה לקיום כל התחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה ועל-פי הזמנת המזמין ,ישלם
המזמין לקבלן את התמורה על-פי מחירי היחידות המפורטים במחירון היחידות נספח ט'
 1להסכם זה ,בקיזוז שיעור ההנחה המוצע בהצעת המחיר של הקבלן כמפורט בנספח ט'
(להלן" :התמורה").

.9.2

התמורה המפורטת בנספח ט' להסכם זה ,תישאר ללא שינוי במשך  6חודשים מיום
תחילת תקופת ההסכם כאמור בסעיף  5.1לעיל .התמורה תעודכן החל מהחודש השביעי
לתקופת ההסכם ,בהתאם למדד הבנייה של החודש השישי לתקופת ההסכם אשר יפורםם
בחודש השביעי לתקופת ההסכם ויהווה מדד הבסיס לעדכון התמורה למשך יתרת תקופת
ההסכם .תנאי לביצוע עדכון התמורה בפועל הינו דרישת הקבלן לביצוע העדכון מראש
ובכתב.

.9.3

היה והמזמין יורה לקבלן לבצע העבודות בשעות חריגות ולא בשעות העבודות הרגילות
המפורטות בסעיף  9.9לעיל (היינו ביצוע עבודות בין  17:22בערב ל 26:22 -למחרת או ביום
ו' או ערב חג מעבר לשעות המפורטות) ,אזי יתווסף לתעריף המוסכם בהצעת המחיר של
הקבלן ,סך של  22%ו/או סכום נמוך יותר בהתאם להסכמת הצדדים ,כתמורה סופית
ומוחלטת בשל האמור .מובהר כי התוספת לעיל תחול רק בכפוף לקיום אישור מראש
ובכתב של המזמין לביצוע עבודות מעבר לשעות העבודה הרגילות ובהתאם להיקף השעות
שאושרו על ידי המזמין.
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מובהר בזאת כי התארכות העבודות מעבר לשעות הסטנדרטיות כמפורט לעיל ,שלא
בהזמנה מפורשת של המזמין (לרבות בשל אי עמידה בזמנים) ,לא תזכה את הקבלן
בתוספת כאמור.
.9.4

בכפוף להוראת סעיף  9.2לעיל ,מחירי העבודות החריגות ו/או מחירי עבודות שאינן
מוגדרת במחירון המפורט בנספח ט'  ,1יקבעו ויתומחרו על-פי הקבוע ב"מחירון דקל"
בניכוי הנחה קבועה מראש בשיעור של  .12%הקבלן מתחייב בזאת ,לבצע כל עבודה נוספת
על-פי הוראות המזמין.
מובהר בזאת כי הקבלן לא יבצע עבודות נוספות ו/או חריגות מעבר למפורט בכתבי
הכמויות ויומני העבודה ,אלא אם כן קיבל אישור על כך מראש ובכתב מהמזמין .במידה
וביצע הקבלן עבודה כלשהי ללא קבלת הזמנה מהמזמין ו/או ללא אישור המזמין מראש,
לא יחוייב המזמין לשלם את תמורתה לקבלן והקבלן מוותר בזאת ,על כל טענה ו/או
תביעה ו/או דרישה בהקשר זה.

.9.5

בכל עת יהא המזמין רשאי להודיע לקבלן על שינוי כלשהו ו/או ביטול בקשר עם העבודות
ובהתקיים הודעה כאמור תשולם התמורה רק בגין החלק שבוצע בפועל קודם למועד
הודעת הביטול ובהתאם להנחיית המזמין.

.9.6

לכל התשלומים הנקובים בנספח ט' יצורף מע"מ כדין ,כשיעורו ביום התשלום בפועל.

.9.9

למען הסר ספק מובהר ,כי התמורה כהגדרתה לעיל מהווה את מלוא התמורה בגין
אספקת העבודות על-פי ההסכם ,לרבות חומר הגלם ,רווח קבלני וכל ההוצאות שעמד בהן
הקבלן בקשר עם מילוי כל התחייבויותיו על-פי ההסכם ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור ,ככל שהדבר רלבנטי ,שכר עבודה ותנאים סוציאליים ,דמי נסיעה ותשלום עבור
זמן נסיעה לכל המועסקים על-ידי הקבלן ,הוצאות השימוש בכלי עבודה ,עלות חומרי
הניקוי ,כל הוצאות הובלה ואחסון ,פחת וכו' של ציוד ,הוצאות מנהלה וכלליות כגון :נזקי
טבע ,ביטוחים ,ערבויות וכו' וכל המסים ,האגרות ,ההיטלים ותשלומי חובה אחרים
המוטלים על הקבלן ,על ביצוע העבודות וכיו"ב.

.9.9

בתום כל חודש ולא יאוחר מה 22 -לכל חודש ,ימסור הקבלן למזמין חשבונות חלקיים או
סופיים ,בהתאם לפורמט מדיה מגנטית "בנארית" או מדיה אחרת שתקבע על-ידי המזמין
ושיכללו בין היתר ,את טפסי ההזמנות כאמור לעיל ,לרבות ריכוז יומני עבודה מפורטים,
שבהם תוארו העבודות שבוצעו במהלך אותה תקופה ,דפי מדידה ,תוכניות  as madeהיכן
שנדרש ,סיכום התמורה המבוקשת על-ידו בהתאם ,בצרוף חישובי כמויות וחשבונית כדין
וכן ,כל מסמך רלוונטי (להלן" :החשבון") .המזמין ו/או מי מטעמו יבדוק ויאשר את
החשבון או לפי הצורך ,יעיר הערותיו לקבלן אשר יתקן את החשבון והחשבונית בהתאם
להערות המזמין ,כאמור ויגישו שוב למזמין .אישר המזמין את החשבון ,יהווה האישור
האמור ראיה מכרעת לנכונות האמור בו והקבלן מוותר על כל זכות התנגדות ו/או טענה
בהקשר לכך.
יובהר כי החשבון האחרון של השנה ,יוגש עד ליום  25לדצמבר של אותה שנה.

.9.7

החשבון יהיה תואם לסעיפים שבטופס הזמנת העבודה ,יומני העבודה ושיטת המדידה לפי
הכמויות בפועל .כמו כן ,יוצגו הכמויות ומחיר העבודות החריגות כמפורט בטופס הזמנת
העבודה וביומני העבודה.

.9.12

במקרה בו לא הגיש הקבלן את החשבון עד ( 22עשרים) ימים לאחר המועד שנקבע להגשתו
כאמור לעיל ,יהיה המזמין רשאי ,אך לא חייב ,לערוך את הדו"ח האמור בעצמו ובמקרה
כאמור ,יהיה המזמין רשאי להפחית עד  5%מסכום החשבון כדמי טיפול ולקבלן לא יהיו
כל טענות ,דרישות ו/או תביעות בשל כך.
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.9.11

התשלום יתבצע לקבלן תוך ( 73תשעים ושלושה) ימים מתום החודש שבגינו הוגש החשבון
לתשלום על-ידי הקבלן ("שוטף  )"90 +ובתנאי שהחשבון אושר קודם לכן על-ידי המזמין
וכנגד חשבונית מס כדין.

.9.12

כל מס ,היטל ו/או תשלום חובה מכל סוג שהוא או הוצאה אחרת בגין ביצוע העבודות ו/או
אספקת החומרים והציוד יחולו באופן בלעדי על הקבלן וישולמו על-ידו .המזמין ינכה מכל
תשלום לקבלן כל סכום אותו עליו לנכות על-פי כל דין ,לרבות מסים ,היטלים ותשלומי
חובה אחרים ותשלומם כאמור יהווה ראיה לביצוע מלוא התשלום המגיע לקבלן
מהמזמין.

.9.13

כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לקבלן ,ימציא הקבלן למזמין את האישורים הבאים:
 .9.13.1תעודת עוסק מורשה בת תוקף על-פי חוק מס ערך מוסף התשל"ו – ;1995
 .9.13.2אישור שנתי בר תוקף משלטונות מס ערך מוסף על דיווח כדין בכל שנת כספים
במשך תקופת קיומו של הסכם זה;
 .9.13.3אישור ניכוי מס במקור;
 .9.13.4כל אישור אחר הדרוש על-פי כל דין או על-פי דרישת המזמין.

.7

.9.14

הקבלן מתחייב לאמץ את נהלי ההזמנות ומשלוח החשבוניות של המזמין .משלוח הזמנות
וחשבוניות מתבצע כיום באמצעות טכנולוגיות מקוונות מפיתוחה של חברת ניפנדו בע"מ.
המזמין יהא רשאי ,בכל עת ,להורות על אימוץ אמצעי טכנולוגי אחר .פרטים והרשאות
שימוש ניתן לקבל באמצעות פנייה לחברת ניפנדו בדוא"ל  support@nipendo.comו/או
טלפון  .27-9622522להסרת ספק ,חשבוניות שלא יתקבלו בהתאם להנחיות המזמין
ובניגוד להוראות סעיף זה ,לא יחייבו את המזמין בכל צורה ואופן.

.9.15

הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

כוח אדם ונהלי בטיחות
.7.1

הקבלן מתחייב להעמיד צוות עובדים קבוע ,שיהיה זמין  /נוכח באופן קבוע לביצוע
הוראות ההסכם ואשר יכלול לא פחות מ 3 -עובדים מקצועיים ו 2 -עוזרים לפחות ,כולם
בני  19ומעלה ,לטובת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה (להלן" :הצוות") .הצוות ישהה
בשטח המזמין בשעות ביצוע העבודות כמפורט בסעיף  9.9לעיל ובהתאם לצרכי המזמין
ועל-פי הנחיותיו ויהא זמין בכל עת ,אף אם לא תהיינה עבודות בפועל בפרקי זמן
מסוימים.

.7.2

בנוסף לאמור בסעיף  7.1לעיל ,יעסיק הקבלן מנהל עבודה קבוע ,בעל ותק של  5שנים
לפחות בביצוע עבודות דומות לעבודות נשוא הסכם זה ,בעל אזרחות ישראלית ונושא
תעודת זהות ישראלית ,אשר יהיה אחראי לביצוע העבודות כאמור בהסכם זה ויאושר
מראש על-ידי המזמין (להלן" :מנהל העבודה") .הקבלן יודיע על מינויו למשרד התעשייה
המסחר והתעסוקה או לכל רשות אחרת ,כנדרש מכוח כל דין .העתק מהמינוי ומההודעה,
כאמור ,יועברו לעיונו של המזמין .במקרה בו יבקש הקבלן להחליף את מנהל העבודה,
יהא עליו לקבל תחילה את אישור המזמין מראש ובכתב הן לגבי ההחלפה והן לגבי זהות
מנהל העבודה החלופי .במקרה של החלפה כאמור ,יוודא הקבלן רצף עבודה בין מנהל
העבודה היוצא לבין המנהל החלופי.

.7.3

מנהל העבודה יצויד במכשיר קשר מסוג מירס ,אשר יסופק על חשבון הקבלן ויותאם
לרשת התקשורת של נציג המזמין  /המנהל ויהיה אחראי על הצוות בכל זמן נתון.

.7.4

מנהל העבודה יהיה נוכח בשטח המזמין במהלך שעות ביצוע העבודות המפורטות בסעיף
 9.9לעיל ,אך לא פחות מ 9 -שעות עבודה ביום ויהא זמין במכשיר הקשר  24שעות ביממה.
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.7.5

הקבלן ידריך כל עובד מטעמו ,באחריותו ועל חשבונו ,מיד עם תחילת עבודתו ,בדבר סדרי
הבטיחות של המזמין בהתאם לאמור בנהלי הבטיחות בעבודה ,נספחי טו'.

.7.6

מוסכם ומוצהר בזאת כי בתקופת ההסכם יהיה הקבלן ו/או מי מטעמו רשאי להיכנס
לתחום המזמין לשם ביצוע העבודות בלבד ואך ורק ,במסגרת שעות הפעילות.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין במתן זכות השימוש כאמור וביצוע עבודות תחזוקת
מבנים על-ידי הקבלן ,כדי להקנות לו זכות כלשהי בשטח המזמין ו/או בסביבתו.

.7.9

הקבלן ועובדיו חייבים לענוד תג זיהוי במהלך עבודתם בשטח המזמין.

.7.9

הקבלן ינקוט בכל אמצעי סביר הדרוש כדי שעובדיו ו/או מי מטעמו יקפידו על שמירת
נהלי בטיחות המזמין ,לרבות על-ידי פיקוח מתאים.
במידה והקבלן מעסיק עובדים זרים ,הוא יקיים לגביהם את כל הוראות החוק
הרלוונטיות ויקבל את אישור קצין הביטחון של המזמין מראש ובכתב .מובהר בזאת כי
לא תותר העסקת עובדים ללא היתר העסקה ו/או בניגוד לדין.

.12

.7.7

הקבלן מתחייב להפסיק עבודתו של כל עובד שלו ,עובד של קבלן משנה וכל אדם אחר
הנמצא בשירותו והמועסק על-ידו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,מיד
לכשיידרש לעשות כן על-ידי המזמין או נציגו ,להרחיקו מתחום המזמין ולמצוא לו מחליף
לאלתר .המזמין או נציגו לא יהיה חייב לנמק את דרישתו והקבלן מתחייב למלא אחריה
ללא עוררין.

.7.12

הקבלן מתחייב שלא להעסיק בשום צורה ,עובד של המזמין באופן ישיר או עקיף במסגרת
ביצוע העבודות בכל תקופת ההסכם היסודית או בתקופת האופציה ,לפי העניין שלא על-פי
אישור מפורש ,בכתב ומראש מאת המזמין.

.7.11

הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

ביטול ההסכם ללא הפרה
המזמין רשאי בכל עת לבטל הסכם זה ו/או להשעות את ההסכם לפי שיקול דעתו הבלעדי ,במתן
הודעה לקבלן ( 32שלושים) ימים מראש ובכתב ,מבלי שיהיה בכך משום הפרת הסכם זה ומבלי
שהמזמין יהיה חייב לנמק את עילת ההפסקה ו/או ההשעיה כאמור והקבלן מוותר על כל טענה,
דרישה או תביעה בקשר לכך .פעל המזמין מכוח זכותו כאמור בסעיף זה ,הקבלן יהא זכאי לקבל
אך ורק את התשלומים המגיעים לו בגין ביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,כפי שאושרו על-ידי
המזמין ,עד לתום ביצוע התחייבויותיו בפועל .למען הסר ספק ,הקבלן לא יהיה זכאי לכל סכום
נוסף מהמזמין והוא מוותר על כל דרישה בהקשר זה.

.11

ביטול ההסכם עקב הפרה
.11.1

בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן ,יהיה רשאי המזמין לבטל את ההסכם לאלתר ,ללא
מתן הודעה כלשהי לקבלן ולבצע את התחייבויות הקבלן ,על-פי הסכם זה ,בין בעצמו ובין
בכל דרך אחרת כפי שימצא לנכון ,לרבות בידי קבלן חלופי והקבלן מוותר על כל טענה
ו/או תביעה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת כלפי המזמין ו/או כללית ו/או מי מטעמו בשל
כך:
 .11.1.1הקבלן הוכרז כפושט רגל או שניתן נגדו צו כינוס נכסים או קבלת נכסים או
צו פירוק ,בין באופן זמני ובין באופן קבוע או שהוטל עיקול על חלק מהותי
מנכסי הקבלן באופן שיש בו ,לדעת המזמין ,חשש לפגיעה בהמשך יכולתו של
הקבלן לבצע התחייבויותיו על-פי הסכם זה.
 .11.1.2הקבלן הסב או התיימר להסב ,את ההסכם כולו או מקצתו באופן ישיר ו/או
עקיף ,לרבות בדרך של העברת שליטה במפעיל לאחר/ים ,מבלי לקבל את
הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב.
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 .11.1.3בפועל אין הקבלן מבצע את ההסכם.
 .11.1.4הקבלן הפר את ההסכם הפרה יסודית.
 .11.1.5הקבלן לא המציא אלו מן המסמכים ו/או האישורים אשר נדרשו על-ידי
המזמין על-פי הסכם זה.
.11.2

במקרה של הפרה כאמור ,הקבלן ישלם למזמין כפיצוי מוסכם ומוערך מראש סכום של -
( ₪ 122,222מאה אלף ( )₪להלן" :פיצויים מוסכמים") ,כשסכום זה צמוד למדד
המחירים לצרכן מיום הודעת המזמין לקבלן בכתב על זכייתו במכרז ועד לתשלום בפועל
וזאת ,מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר המוקנה למזמין מכוח הסכם זה ו/או כל דין.
הצדדים מצהירים כי גובה הפיצויים המוסכמים נקבע על-ידם בהתחשב במהותו והיקפו
של ההסכם והוא סביר בנסיבות העניין.

.11.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן ומכל סעד ו/או תרופה אחרים המוקנים למזמין
על-פי הסכם זה ועל-פי כל דין ,מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות הסכם המפורטות להלן,
יהא המזמין זכאי לפיצויים מוסכמים כמפורט להלן:
 .11.3.1הקבלן ישלם למזמין פיצוי מוסכם מראש בסך ( ₪ 522.-חמש מאות  )₪בגין חוסר
בכמות העובדים כמפורט בסעיף  7לעיל.
 .11.3.2הקבלן ישלם למזמין פיצוי מוסכם מראש בסך ( ₪ 522.-חמש מאות  )₪בגין כל
איחור בזמני התחלת ביצוע העבודות על-פי המוסכם בטופס הזמנת העבודה וכן,
בגין כל איחור של עובדיו בזמני ההגעה למזמין.
 .11.3.3הקבלן ישלם למזמין פיצוי מוסכם מראש בסך ( ₪ 522.-חמש מאות  )₪ליום בגין
אי הצבת מכולה כנדרש ו/או הצבת מכולה ללא קבלת האישורים הנדרשים
מראש.
 .11.3.4הקבלן ישלם למזמין פיצוי מוסכם מראש בסך ( ₪ 522.-חמש מאות  )₪ליום בגין
אי הצבת שילוטי אזהרה ובטיחות בעת ביצוע העבודות בשטחי המזמין ו/או בגין
חוסר גידור כנדרש ו/או בגין אי פינוי פסולת כנדרש.

.11.4

המזמין זכאי לנכות את הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל ,מכל תשלום שיגיע לקבלן או
לגבותם בכל דרך חוקית אחרת ,הכל לפי שקול דעתו הבלעדי של המזמין.ניכוי הפיצויים
המוסכמים מהתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו.

.11.5

בכל מקרה של הפרה שאינה יסודית ,יתקן הקבלן את ההפרה בתוך ( 9שבעה) ימים מיום
שנדרש לכך על-ידי המזמין או מי מטעמו .לא תיקן הקבלן את ההפרה כאמור ,תחשב
ההפרה להפרה יסודית והמזמין יהיה רשאי לבטל ההסכם וזאת ,מבלי לגרוע מכל סעד
אחר המוקנה למזמין על-פי ההסכם ועל-פי כל דין.

.11.6

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המזמין לא יהיה חייב לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר
להסכם עד שיתבררו על-ידי המזמין ,כל ההוצאות שידרשו לצורך השלמת התחייבויותיו
של הקבלן על-פי הסכם זה ,למשך יתרת תקופת ההסכם וכן ,דמי הנזק שנגרמו למזמין
בגין אי ביצוע כל או חלק מהתחייבויות הקבלן ,על-פי העניין ,בשל הפרת הקבלן את
ההסכם כאמור וכל זאת ,מבלי לפגוע באיזה מזכויות המזמין לרבות ,זכות קיזוז כל סכום
שהקבלן חב בו או שהמזמין עומד לשאת בו כתוצאה מההפרה.

.11.9

מוסכם בזאת כי עם סיום תקופת ההתקשרות מכל סיבה שהיא ,על הקבלן לפנות תוך 15
(חמשה עשר) ימים ממועד ההודעה על סיום ההתקשרות ,את כל החומרים ו/או המכולות
ו/או הציוד שנמצאים בשטח המזמין ובשטח ביצוע העבודות לרבות ,ביצוע ניקיון יסודי
של השטח.
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.11.9

.12

.13

.14

הפרת הוראה כלשהי הכלולה בסעיפים שעניינם הצהרות והתחייבויות הקבלן ,ביצוע
העבודות ,טיבם ,כוח-אדם ,יחסי קבלן-מזמין ,תמורה ותנאי תשלום ,ערבות ,ביטוח,
סודיות ,הסבה או העסקה של קבלני משנה בניגוד לתנאי ההסכם ,תחשב הפרה יסודית של
הסכם זה.

ערבות
.12.1

להבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה ,ימציא הקבלן למזמין מיד ,אך לא
יאוחר מ 92 -שעות ממועד הודעת מהמזמין על זכייתו במכרז ,אלא אם כן האריך המזמין
מועד זה ,ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בסך של ( 111,111מאה אלף) ש"ח,
ערוכה לטובת המזמין על-ידי תאגיד בנקאי (כמשמעות מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי),
התשמ"א )1791-המקיים סניף בישראל ,כשהיא צמודה למדד תשומות הבניה וערוכה
לטובת המזמין בנוסח כמפורט בנספח יב' .הערבות תחולט כפיצוי קבוע ומוסכם מראש,
במקרה בו יפר הקבלן הסכם זה והקבלן מוותר מראש על כל טענה בהקשר זה.

.12.2

היה והמזמין יממש את האופציה ,אזי כתנאי למימושה כאמור ,יחדש הקבלן את הערבות
הבנקאית לתקופת האופציה ,וזאת ( 32שלושים) יום לכל הפחות קודם לתום תקופת
ההסכם היסודית או תקופת האופציה או כל תקופה נוספת ,על פי העניין ,באותם תנאים
ובאותו הסכום של הערבות הבנקאית כפי שנקבע בתקופת ההסכם היסודית ,לכיסוי מלוא
תקופת ההתקשרות.

.12.3

תוקף הערבות יחל מהמועד האמור בסעיף  12.1לעיל והיא תפקע בתום ( 72תשעים) יום
ממועד סיום תקופת ההסכם כהגדרתה לעיל.

.12.4

היה והקבלן יפר ו/או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על-פי הסכם זה ,יהיה המזמין רשאי
לממש את הערבות בחלקה ו/או במלואה ולגבות באמצעותה כל נזק ,הפסד ו/או הוצאה
שנגרמו לו ,במישרין ו/או בעקיפין ,עקב ההפרה ו/או אי קיום התחייבויות הקבלן .ואולם,
חילוט הערבות לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו על-פי הסכם זה ואין באמור ,כדי
לשחרר את הקבלן ממילוי מלא ומדויק של מלוא התחייבויותיו על-פי הסכם זה ,לרבות
המצאת ערבות מספקת להשלמת הסכום שחולט התואמת לתנאים כאמור.

.12.5

הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

העדר יחסי עובד  -מעביד
.13.1

הצדדים מצהירים כי הקבלן הינו בבחינת "קבלן עצמאי" אשר אינו משתלב במסגרת
המזמין ועובדיו וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו ,כדי לשנות את היחסים המשפטיים
בין הצדדים או כדי ליצור יחסי עובד מעביד בין המזמין לבין הקבלן או מי מעובדיו.

.13.2

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הסכם זה הינו הסכם לביצוע העבודות כהגדרתן לעיל
ובשום אופן איננו הסכם עבודה ו/או הסכם להעסקת עובדים מסוימים ו/או התקשרות
לאספקת כוח-אדם ו/או הסכם עם ספק כוח-אדם.

.13.3

הקבלן ישפה את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה בכל סכום בו יחויב המזמין בקשר
לתביעה של מי מעובדי הקבלן או כל אדם או גורם הקשור עם הקבלן ,שעניינה קיומם של
יחסי עובד ומעביד בינם ובין הקבלן.

קבלני משנה
.14.1

הקבלן יהיה רשאי להתקשר עם קבלני משנה לצורך ביצוע העבודות שבתחום אלומיניום,
נגרות ,מסגרות ,דלתות אש ,תקרות אקוסטיות ושימו שבכלים מכאניים כבדים בלבד,
והכל בכפוף לקבלת אישור המזמין לכך מראש ובכתב.

.14.2

קבלני המשנה אשר יועסקו על-ידי הקבלן יהיו רשומים כחוק ובעלי כל הרישיונות
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הנדרשים על-פי דין והוראות הסכם זה .כל הוראות הסכם זה ובכלל זה התחייבויות
הקבלן ,הנהלים השונים המפורטים בנספחי ההסכם וכו' ,יחולו על קבלן המשנה בשינויים
המחוייבים.

.15

.14.3

מובהר כי העסקת קבלן משנה לא תפטור את הקבלן מחובתו כאחראי הבלעדי בהתאם
להסכם זה כלפי המזמין.

.14.4

כל אישור של קבלן משנה הינה בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של המזמין ולקבלן לא
תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד המזמין בגין אישור או אי מתן אישור כאמור לעיל.

סודיות ואבטחת מידע
.15.1

הקבלן ישמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע רפואי ,מסחרי או אחר ,מפורט או
כללי ,בכתב ו/או בעל-פה ,מכל סוג שהוא ,שיגיע לידיעתו ו/או לחזקתו תוך כדי ביצוע
הבדיקות נשוא הסכם זה (להלן" :המידע") וימנע מכל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל
דרך שהיא ובכל זמן שהוא ,למעט לצורך ביצוע ישיר של הבדיקות ואספקת העבודות
הרפואיות על-פי הסכם זה וכי יפעל בהתאם להוראות כתב התחייבות מטעם המזמין,
בדבר חובת מנהליו ועובדיו לשמור על סודיות המידע המגיע לידיהם והשייך למזמין,
עובדיו ומבוטחיו ,הרצ"ב כנספח יד'  1להסכם זה.

.15.2

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מצהיר ומתחייב בזאת הקבלן כדלקמן:
 .15.2.1כי ידוע לו כי במסגרת אספקת העבודות נשוא הסכם זה עשויים להגיע לידיו
ו/או לידי עובדיו ,בין השאר ,מסמכים ו/או מידע ו/או פרטים לגבי מבוטחי
המזמין ו/או כללית ,אשר הינם מוגנים על-פי דין והוא מתחייב לשמור על
סודיות מוחלטת לגבי פרטים אלה ולהימנע בכל עת ,מכל פרסום ו/או גילוי
שלהם בכל דרך למעט ביצוע ישיר של העבודות על-פי הסכם זה ו/או
כמתחייב מכל דין.
 .15.2.2כי לא יעשה כל שימוש במידע כאמור ,בין בעצמו ובין באמצעות אחרים ולא
להעביר ו/או למסור כל מידע לצד שלישי ,לכל מטרה ,אלא כמתחייב מכל דין
ומכל סיבה שהיא ולמלא אחר כל הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א –
 1791והתקנות על-פיו וחוק זכויות החולה ,התשנ"ו – .1776
 .15.2.3כי ינקוט כל אמצעי כדי שעובדיו ו/או מי מטעמו הפועלים במסגרת העבודות
נשוא הסכם זה ,יקפידו אף הם על שמירת סודיות המידע כאמור לעיל.

רצ"ב כנספח יד'  4להסכם זה ,כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות המידע מכל עובד של
הקבלן שהינו מורשה גישה לעבודות נשוא הסכם זה.

.16

.15.3

הקבלן מתחייב בזאת לאפשר למבקר כללית ו/או לקב"ט הארצי של כללית ו/או לממונה
על אבטחת מידע בכללית ו/או למי מטעמם ,גישה למידע הקשור למזמין ,לעובדיו,
ללקוחותיו ולעבודות נשוא הסכם זה.

.15.4

הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

מניעת מטרדים
.16.1

הקבלן יבצע את האמור בהסכם זה ,תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם כל הגורמים
הנוגעים בדבר במזמין לרבות ,קבלנים נוספים ,תוך התחשבות מרבית בצורכי העבודה
הסדירה במזמין ויעשה כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא למזמין.
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.19

.19

.16.2

נתקבלה תלונה מצד ג' כלשהוא ,יפעל הקבלן לטפל בה באופן מיידי עד ליישובה לשביעות
רצון הצדדים .המזמין יהא רשאי מעת לעת ,ליתן הנחיות בהקשר זה וככל ולא נפתר
האמור בזמן סביר והקבלן מתחייב לפעול ע -פי הוראות המזמין.

.16.3

הקבלן ו/או מי מטעמו מתחייב לנהוג באדיבות ,תוך שמירה על הסדר והניקיון ולהימנע
מביצוע כל פעולה או מחדל שיש בהם או עלולים לגרום נזק או מטרד או מכשול או הפרעה
לעובדי המזמין ,לחוליו ו/או למבקרים בו וכן ,לא להרשות לעובדיו ו/או מי מטעמו
להיכנס ולשהות המזמין מעבר למינימום הנדרש לצורך קיום תנאי הסכם זה.

אחריות ושיפוי
.19.1

הקבלן ישא לבדו באחריות ,מכוח הסכם זה על נספחיו ו/או מכוח הדין כאמור לעיל ,לכל
נזק רכוש ו/או גוף ,הפסד ,הוצאה ו/או אובדן ,ישירים ועקיפים ,שיגרמו למזמין ,למי
מעובדיו ו/או לצד שלישי כלשהו ,לרבות כל עובדי הקבלן וכל קבלן משנה ,שלוח ,סוכן ובר
רשות מטעמו ,כתוצאה ישירה ו/או עקיפה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן ,מי מעובדיו,
מנהלי עבודה ,קבלני המשנה המועסקים על-ידו ו/או כל גורם אחר מטעמו.

.19.2

הקבלן ישפה את המזמין ,בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ,הפסד ,אובדן ,חיוב ו/או הוצאות
שיגרמו למזמין בעטיו של הקבלן ו/או מי מטעמו כמפורט לעיל וזאת ,מיד עם דרישתו של
המזמין לעשות כן.

.19.3

בכל מקרה בו יאלץ המזמין לשלם פיצוי ו/או כל תשלום אחר אשר על-פי הוראות הסכם
זה ,על נספחיו ,חל על הקבלן ,מתחייב הקבלן לשפות ולפצות את המזמין בגין כל סכום
ששולם על-ידו כאמור ,בתוספת כל ההוצאות שהמזמין עמד בהן בשל כך ,בתוספת הפרשי
הצמדה וריבית כחוק ,מיד כשיידרש לעשות כן על-ידי המזמין.

.19.4

מבלי לפגוע מהאמור לעיל ,מתחייב הקבלן לפצות כל אדם ו/או גוף לרבות המזמין ו/או מי
מטעמו ו/או כל צד שלישי כלשהו ,בגין כל נזק שהוא אחראי לו כאמור בהסכם זה.

.19.5

מבלי לפגוע מן האמור לעיל ,מוסכם בזה כי המזמין יצרף את הקבלן כנתבע נוסף בכל
מקרה בו המזמין יתבע על-ידי מבוטחיו ו/או עובדיו ו/או צד ג' כלשהו בקשר לביצוע
העבודות נשוא הסכם זה.

.19.6

הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

ביטוח
.19.1

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי כל דין ו/או על-פי הסכם זה ,מתחייב הקבלן לערוך
ולקיים בין היתר ,את הביטוחים הבאים למשך תקופת ההסכם ,בין בעצמו ובין באמצעות
המזמין כמפורט להלן וזאת ,אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין בישראל.

.19.2

מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן כאמור בהסכם זה על נספחיו ,הקבלן ידאג ,כי יהיו
ברשותו במשך מלוא תקופת ההסכם ועל חשבונו בלבד ,ביטוחים ,על בסיס יום האירוע,
לטובתו ולטובת המזמין יחד ולחוד כמפורט להלן:
 .19.2.1פוליסת ביטוח אחריות מעבידים  -הפוליסה תכסה כל נזק או אובדן העלולים
להיגרם לעובדי הקבלן וליתר המועסקים מטעמו בביצוע העבודות לרבות,
קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם וכן ,בגין העסקת נוער וכמו כן ,תורחב
הפוליסה האמורה למקרה בו יחשב המזמין ו/או כללית ,מכל סיבה שהיא,
כמעביד של הקבלן ,עובדיו או מי מהם ,בגבולות אחריות של לא פחות מ-
( $5,222,222חמישה מיליון) דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ההסכם.
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 .19.2.2פוליסת ביטוח לרכב מנועי – הפוליסה תוצא עבור כל אחד מכלי הרכב של
הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמו המשמשים או העשויים לשמש
בביצוע העבודות ,בהתאם להוראות פקודת ביטוח רכב מנועי ,התש"ל– .1792
 .19.2.3פוליסת אחריות מקצועית  -בגבולות אחריות של ( $1,222,222מיליון) דולר
ארה"ב למקרה ו( 2,222,222$ -שני מיליון) דולר ארה"ב לתקופת הביטוח.
הפוליסה תכלול תקופת גילוי של שלוש שנים לאחר תומו של ההסכם.
 .19.2.4פוליסת חבות מוצר  -הפוליסה תכסה את אחריותו של הקבלן למוצר בהתאם
לחוק אחריות למוצר פגומים ,התש"ם ,1792 -לכל הנזקים העלולים להיגרם
כתוצאה ממעשה או מחדל ו/או כל פעולה אחרת של הקבלן בקשר עם
העבודות נשוא הסכם זה ובכל מקרה ,לא יפחתו גבולות האחריות מ-
( $1,222,222מיליון) דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ההסכם.
הפוליסה תכלול תקופת גילוי של שלוש שנים.
 .19.2.5פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד ג'  -הפוליסה כוללת כל נזק או אבדן גוף או
רכוש העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין בשטח המזמין והיא מכסה
אחריות לפגיעה או לנזק או אבדן כאמור הנגרמים במישרין או בעקיפין,
בסכום שאינו פחות מ( $1,522,222 -מיליון וחמש מאות אלף) דולר ארה"ב
לאירוע ו( $3,222,222 -שלושה מיליון) דולר ארה"ב לתקופת ההתקשרות.
פוליסה זו כוללת סעיף אחריות צולבת אשר על פיו תחשב הפוליסה כאילו
נערכה בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
בפוליסות יצוין באופן מפורש ,כי חברת הביטוח לא תהיה זכאית להגיש
תביעת שיבוב או שיפוי נגד המזמין או נגד הכללית או נגד הפועלים מטעמה
בטענה כלשהי בקשר לכל תשלום שתשלם לניזוק.
.19.3

אם לדעת המזמין יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים משלימים מעבר לביטוחים
המפורטים בתנאים הכלליים והמפורטים לעיל (להלן" :ביטוח הקבלן") ,יערוך הקבלן את
הביטוחים הנוספים  /המשלימים כאמור ויתחייב לגרום לכך שבכל ביטוח נוסף  /משלים
אשר יערוך כמצוין לעיל ,ייכלל סעיף בדבר ויתור על תחלוף כלפי המזמין ו/או מי מטעמו.

.19.4

ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש לפיו הם אינם ניתנים לביטול ו/או לצמצום ללא הודעה
מוקדמת בכתב ( 32שלושים) ימים מראש וכן ,ייכלל בהם סעיף הקובע כי הם קודמים
לכל ביטוח שנערך על-ידי כללית ו/או המזמין וכי הקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה
בדבר שיתוף ביטוחי כללית ו/או המזמין .הקבלן ידאג ,ליתן הוראות בלתי חוזרות
למבטחיו לשלם ישירות לכללית ו/או המזמין תגמולי ביטוח בקרות אירוע ביטוח.

.19.5

הקבלן מתחייב בקרות "מקרה ביטוח" להשיב את גבולות האחריות  /סכומי הביטוח
שבביטוחי הקבלן על כנם ולשאת בפרמיה שתידרש על-ידי מבטחיה לצורך כך.

.19.6

ביטוחי הקבלן יכללו הוראה ,כי המזמין וכללית הינם מבוטחים נוספים בפוליסות.

.19.9

בביטוחי הקבלן יצוין באופן מפורש ,כי המבטח לא יהיה זכאי להגיש תביעת שבוב או
שיפוי נגד המזמין ו/או כללית ו/או מי מעובדיו ו/או מנהליו ו/או מבוטחיו ו/או מי מטעמו
ו/או הפועלים מטעמו בטענה כלשהי בקשר לכל תשלום שישולם לניזוק.

.19.9

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי דמי ההשתתפות העצמית וכן ,נזק העולה על סכומי
הביטוח  /גבולות האחריות בביטוחי הקבלן יחולו על הקבלן בלבד והוא לבדו ישא בהם.

.19.7

ביטוחי הקבלן יעמדו בתוקפם בכל תקופת ההסכם.
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 .19.12אין בהוצאתם ו/או בקיומם של ביטוחים כאמור בסעיף זה ו/או בערכים הנקובים בהם
כדי לבטל ו/או לצמצם ו/או לגרוע ו/או לשנות בצורה כלשהי מאחריותו של הקבלן על-פי
הסכם זה ו/או על-פי כל דין ואחריותו של הקבלן תעמוד בהיקפה המלא ותחייב את
הקבלן.
 .19.11עם חתימת הסכם זה ,ימציא הקבלן אישורי ביטוח מאת מבטחיו (לרבות נספח יב')
המעידים על עריכת ביטוחי הקבלן ,הכוללים את דרישות המזמין כאמור וזאת ,לא יאוחר
מאשר ( 15חמישה עשר) ימים לאחר מועד חתימת הסכם זה.
 .19.12במידה והקבלן לא ימציא למזמין את אישורי הביטוח כאמור לעיל ,רשאי המזמין ,אך לא
חייב וזאת ,מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותו ,להביא הסכם זה לידי סיום מיידי
בהודעה לקבלן ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 .19.13מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,היה ואישורי הביטוח המעידים על ביטוחי הקבלן ,לא יהיו
לשביעות רצון המזמין והקבלן לא ימציא למזמין אישור אחר ,לפי דרישת המזמין בתוך
( 14ארבעה עשר) ימים מדרישת המזמין ו/או אם תבוטל או תסתיים פוליסת ביטוח
כלשהי והקבלן לא ימציא למזמין העתק מפוליסת ביטוח אחרת במקומה מיד לאחר
הביטול או פקיעת התוקף ,יהיה רשאי המזמין אך לא חייב ,להוציא פוליסת ביטוח ,על
חשבון הקבלן ואולם ,אין באמור לעיל ,כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחר העומדים לזכות
המזמין על-פי ההסכם ו/או על-פי דין בקשר לכך.
 .19.14הכללית תערוך ביטוח עבודות קבלניות עבור העבודות הקבלניות שיבצע הקבלן עבורה,
הכולל את פרקי הביטוח של נזק לעבודות (פרק א') ואחריות כלפי צד ג' (פרק ב') ,הכל
בהתאם לאמור בסעיף  3.12לתנאי החוזה הכלליים להתקשרויות עם קבלנים.
.19.14.1

הקבלן ישלם לכללית בגין חלקו בפרמיות האמורות ,סכום השווה לשיעור של
 2.35%מסך כל מחיר העבודות.

.19.14.2

סכום ההשתתפות ינוכה במלואו מהתשלום המאושר לקבלן על-פי החשבון
החלקי הראשון שיוגש על-ידו על-פי החוזה לכללית ו/או המזמין ו/או מכל
תשלום אחר המגיע לקבלן מהכללית ו/או המזמין ,לפי שיקול דעתה המוחלט
של כללית ו/או המזמין.

.19.14.3

בכל הקשור לפרק ג' – חבות מעבידים – בפוליסת ביטוח עבודות קבלניות
שערך הקבלן לביטוח עבודותיו ,יצהיר הקבלן על עבודתו זו למבטחו וידאג
שפרק זה יכסה כל נזק או אובדן העלולים להיגרם לעובדי הקבלן וליתר
המועסקים מטעמו בביצוע העבודות לרבות ,קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם
וכן ,בגין העסקת נוער וכמו כן ,תורחב הפוליסה האמורה למקרה בו יחשב
המזמין ו/או כללית ,מכל סיבה שהיא ,כמעביד של הקבלן ,עובדיו או מי מהם,
בגבולות אחריות של לא פחות מ( $ 5,222,222 -חמישה מיליון) דולר ארה"ב
למקרה ולתקופת ההסכם

 .19.15הפרת הוראה מהוראות סעיף זה על כל סעיפיו הקטנים תחשב הפרה יסודית של הסכם
זה.
.17

איסור המחאה

135

.22

.21

.17.1

הקבלן אינו רשאי להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על-פי הסכם זה ,כולן או מקצתן,
לכל גורם שהוא בכל דרך שהיא ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לרבות על-ידי העברת השליטה
במפעיל לבעלי מניות ו/או לאחרים לרבות ,התקשרות עם קבלני משנה מבלי לקבל את
הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב .ניסה הקבלן להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו על-פי
ההסכם כאמור לעיל ,ללא קבלת אישור המזמין לכך ,לא יהיה להמחאה כאמור כל תוקף
ולא יהיה בכך כדי לפטור הקבלן מאחריותו למילוי התחייבויותיו על-פי הסכם זה .למען
הסר ספק ,רשאי המזמין לסרב לבקשת הקבלן להמחות זכויותיו ו/או חובותיו על-פי
הסכם זה כאמור לעיל ,ללא צורך בנימוק כלשהו ולא יהיה בכך כדי לפטור את הקבלן
מביצוע איזו מהתחייבויותיו על-פי ההסכם.

.17.2

מוסכם בזאת כי הקבלן יהא רשאי להעביר את התחייבויותיו על-פי הסכם זה לקבלני
משנה לביצוע העבודות המפורטות להלן בלבד :אלומניום ,נגרות ,מסגרות ,תקרות
אקוסטיות ,כלים מכאניים כבדים וזאת ,לאחר קבלת אישור המזמין לכך מראש ובכתב
ועל-פי שקול דעתו הבלעדי.

.17.3

בלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף לו ,ככל שמדובר בהמחאת זכות לקבלת כספים ,הסכמת
המזמין משמעותה הסכמה בכתב ,חתומה על-ידי הגורם המוסמך בהנהלה הראשית או
ביחידה ,לפי העניין ועל-ידי ראש אגף גזברות וביטוח בהנהלה הראשית.

.17.4

מבלי לפגוע באמור לעיל ,יהא רשאי המזמין בכל עת להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו
על-פי ההסכם ,כולן או כל חלקן ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בקבלת אישור
הקבלן לכך וללא כל תמורה ו/או פיצוי כלשהו .להסרת ספק וככל שיידרש ,חתימת הקבלן
על הסכם זה תהווה אישור והסכמה מראש לאמור בסעיף זה.

.17.5

הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

גביה וקיזוז
.22.1

נשא המזמין או מי מטעמו ,בתשלום כלשהו החל על הקבלן ,בין על-פי ההסכם ובין על-פי
כל דין ,יהא הקבלן חייב להחזירו למזמין מיד כשיידרש לעשות כן והכל ,בצירוף הפרשי
הצמדה וריבית כדין.

.22.2

המזמין רשאי לנכות ,לחלט או לקזז מכל סכום אשר יגיע ממנו למפעיל ,בין על-פי ההסכם
ובין בדרך אחרת ,כל סכום המגיע או שיגיע לו מאת הקבלן ,בין על-פי ההסכם ובין בדרך
אחרת ,ללא צורך במתן הודעה כלשהי בגין ביצוע הניכוי ,החילוט או הקיזוז כאמור.

.22.3

למזמין תהא זכות עיכבון בכל נכס של הקבלן שנמצא בידי (או שיגיע לידי) המזמין או
שנמצא בחצרו של המזמין וזאת ,עד לגובה סכום הפיצויים אשר הקבלן חייב (או יהא
חייב) למזמין על-פי הסכם זה.

.22.4

הקבלן לא יהיה רשאי לקזז מסכומים המגיעים ממנו למזמין סך כלשהו והוא לא יהיה
רשאי ,מכל סיבה שהיא ,לעכב תחת ידו נכס כלשהו של המזמין.

שונות
.21.1

למען הסר ספק ,מובהר כי הקבלן לא יהיה רשאי לעשות שימוש כלשהו בשם המזמין ו/או
בשם כללית ,ו/או בסמליהם ו/או בסימוניהם ,מכל סיבה ו/או צורך שהם אלא אם יקבל
לכך אישור מראש ובכתב .מובהר ,כי אין באמור לעיל כדי לחייב בכל צורה או אופן את
המזמין להסכים או ליתן אישור לשימוש כאמור וכל הסכמה תינתן לפי שיקול דעתו
הבלעדי של המזמין.

.21.2

תוקפו של הסכם זה מותנה בחתימת המזמין עליו.
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.21.3

מסמכי המכרז ובכללם הסכם זה ממצים את כל המוסכם בין הצדדים ולא יהא כל תוקף
לכל מו"מ ,סיכום ,התחייבות ,הבטחה ,מצג או הסכם קודם ,שרטוטים ,אינפורמציה,
מחירים ,מסמכים ,כתבים ופרטים אחרים שנמסרו לקבלן על-ידי המזמין או מי מטעמו,
בין בכתב ובין בעל-פה ,אלא אם כן נכללו במפורש במסמכי ההליך.

.21.4

לשינויים בהסכם זה לא יהיה כל תוקף אלא אם כן ,נעשו בכתב ובחתימת הצדדים .מחדל,
השהיה או ויתור על-ידי אחד הצדדים במימוש זכות מזכויותיו לפי הסכם זה לא יחשבו
כויתור ,כמניעה ,כהסכמה או כהודאה מצדו והוא יוכל להשתמש בזכויותיו על-פי הסכם
זה ,בכל עת שיחפוץ ,מבלי שמאן דהוא יהיה רשאי לטעון כי הוא מנוע מלעשות כן.

.21.5

לבית-המשפט המוסמך ,שמקום מושבו בעיר באר שבע ,תהא הסמכות המקומית היחידה
והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע להסכם או הנובע ממנו והצדדים מוותרים מראש על
זכותם לפנות לכל בית-משפט אחר אשר מקום מושבו איננו בבאר שבע.

.21.6

כל הודעה בכתב שתשלח על-ידי צד למשנהו לפי כתובתו כמצוין בכותרת להסכם זה לעיל
תחשב כאילו הגיעה ליעודה עם מסירתה הידנית באותה הכתובת או בתום  92שעות מעת
שנמסרה למשלוח בדואר רשום בבית הדואר .הודעה שהועברה בפקס' יראו אותה
כנתקבלה במועד העברתה ,אם צורף לה אישור על העברתה המלאה והתקינה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:

____________________________

____________________________

הקבלן

המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה
אישור

אני הח"מ ______________ ,עו"ד  /רו"ח מרח'_______________ שהנני עו"ד רו"ח של התאגיד,
הקבלן הנ"ל ,מאשר בזאת כי חתימותיהם של ה"ה ______________________________ בצירוף
חותמת התאגיד כפי שנעשו כאמור לעיל ,מחייבות את התאגיד האמור ("הקבלן") לכל דבר ועניין ,על-פי
מסמכי ההתאגדות של הקבלן והחלטותיו בנות התוקף.
היום____________:

___________
עו"ד  /רו"ח
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