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מכרז פומבי מספר  14/2021הזמנה להציע הצעות ותנאים כללים למכרז
החברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אמנות ומחול – חולון בע"מ (להלן" :החברה") מזמינה בזה
הצעות לביצוע עבודות ביצוע החלפת מכונת הקרח במתחם מוזיאון הילדים בחולון ,והכל על פי
הנחיות ,תכניות ,הדין ,והתנאים המפורטים במסמכי המכרז (להלן" :העבודות").
עיריית חולון (להלן" :העירייה") הסמיכה את החברה ,שהנה תאגיד עירוני בשליטתה המלאה של
העירייה ,לפעול בשמה ובמקומה ולהתקשר עם הזוכה במסגרת מכרז זה .החברה הינה "תאגיד
מקומי" כמוגדר בחוק חובת המכרזים ,התשנ"ב – .1992
על המציע להציע הצעתו ולהשלים המחיר המוצע על ידו במסגרת טופס הצעת המחיר והצעת
מציע שלהלן.
רשאים להשתתף במכרז תאגידים שהינם קבלנים הרשומים בישראל בענף מיזוג האוויר וקירור
לביצוע העבודות נשוא המכרז ,והעונים על כל תנאי המכרז במועד הגשת ההצעות.
מתחם מוזיאון הילדים בחולון (להלן" :המתחם" או "הבניין") הינו בבעלות עיריית חולון (להלן:
"העירייה") ,אך לא תהיה כל יריבות בין העירייה לבין הזוכה במכרז זה.

תיאור תמציתי של העבודות:
ביצוע עבודות החלפת מכונת ייצור הקרח בהתאם לתכנון וכתב כמויות קור עז צ .שפאץ ח .בראלי
מהנדסים יועצים בע"מ ,ובפיקוח של המהנדס כהגדרתו להלן .על הקבלן הזוכה לספק את כל
העבודה ,החומרים ,הציוד והשירותים להשלמת העבודות נשוא המכרז.
קבלת מסמכי המכרז
את מסמכי מכרז זה ,ניתן לראות באתר מוזיאון הילדים החל מיום הפרסום בעיתונים.
סיור מציעים ופגישת הבהרות ייערכו ביום רביעי  13.09.21בשעה  10:00ואילך .התכנסות ליד
קופות המוזיאון.
שאלות הבהרה בכתב ניתן לשגר למייל  avi@icmh.org.ilעד ולא יאוחר מיום  05.10.21שעה
 .12:00שאלות הבהרה שהתקבלו בכתב ייענו [שאלה שלא תיענה ,או אי מענה בכלל ייחשבו
כתשובה שלילית] עד ליום .07.10.21
שאלות ההבהרה בכתב בלבד ייענו בכתב ,והתשובות יהוו חלק בלתי נפרד מהמכרז ,ויופצו לכל
רוכשי המכרז ,בתנאי שימסרו בעת רכישת מסמכי המכרז כרטיס ביקור ובו פרטי ההתקשרות עם
נציג המציע (רוכש המכרז) ,או מסמך אחר בכתב בו יפורטו פרטי יצירת הקשר עם המציע לרבות:
שם מלא של התאגיד המציע ,מספר תאגיד ברשם החברות ,כתובת ,פקס ,ומייל ,שם איש קשר
ומספר נייד של איש הקשר.
שלבי המכרז – אמות המידה לבחירת הזוכה
הליכי מיון ההצעות ,בדיקתן ובחירת המפעיל הזוכה יתבצעו בשני שלבים ,כמפורט להלן:
.1

שלב א' – עמידה בתנאי סף.

.2

שלב ב' – דירוג ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה ,על פי הצעת המציע .ההצעות
ישוקללו על פי שיעור ההצעה הכספית לביצועה עבודה כולה [פאושל – לא מדידה].
ההצעה הזולה ביותר של מי שעמד בתנאי סף – תזכה.

המציע אחראי לבדוק את המבנה במסגרת סיור המציעים – השתתפות בסיור – חובה.

4

תנאי כשירות מוקדמים – תנאי סף
הזכות להשתתפות במכרז תהא למי שעומד בתנאי הסף המצטברים שלהלן ויובהר ,כי הצעתו של
מציע שלא יעמוד בתנאי הסף – תיפסל ולא תשוקלל.
ואלה תנאי הסף:

.3

3.1

על המציע להיות קבלן רשום ברשם הקבלנים ,ולהציג תעודת קבלן רשום בתוקף – סיווג
 170ב .

3.2

על המציע לצרף להצעתו תצהיר מנהל [ערוך כדין ומאומת ע"י עו"ד] בנוסח המצ"ב כנספח
ב' למכרז זה.

3.3

ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס  ₪ 50,000כמפורט להלן ,בתוקף עד ליום . 31.12.22

אופן הגשת ההצעה  -כללי

.4

4.1

יש לחתום על ההצעה ,וכן על כל מסמכי המכרז בשולי כל דף  +במקומות המיועדים לכך.

4.2

ההצעה תהא בתוקף לתקופה של  90יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז.

4.3

יש לצרף כל מסמך הבהרה – ככל שיהיה – כשהוא חתום ע"י המציע.

.5

ערבות בנקאית

המציע יצרף להצעה ערבות בנקאית ,אוטונומית ,צמודה למדד המחירים לצרכן ,ברת פירעון עם
דרישה ראשונה על סך של  50,000ש"ח (חמישים אלף שקלים חדשים) שתוצא לבקשת המציע
בנוסח שצורף כנספח למכרז ,לפקודת החברה ,בתוקף עד ליום  ,31.12.2022וזאת להבטחת קיום
תנאי המכרז והתחייבויות המציע על פי הצעתו.
אי המצאת הערבות ,כאמור ,תביא לפסילת ההצעה .החברה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף
הערבות בחודשיים נוספים והמציע במכרז מתחייב במקרה של דרישה כאמור ,להאריך את תוקף
הערבות .מציע שלא יאריך את הערבות  -תיפסל הצעתו.
החברה תהא רשאית לחלט ו/או להגיש לגבייה את הערבות כל אימת שהמציע לא יעמוד
בהתחייבויותיו על פי הצעתו ,בשים לב לכל תנאי מסמכי המכרז.
.6

ההצעות
הצעת המחיר בגין כל תכולת העבודה תהא בשקלים חדשים (ללא מס ערך מוסף).

.7

המשתתף יצרף להצעתו שבמסגרת חוברת המכרז את האישורים והמסמכים
כדלהלן:
7.1

ערבות בנקאית

7.2

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות

7.3

ע"ס ₪ 50,000

אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור
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7.4
7.5

.8

תעודת עוסק מע"מ
אישור זכויות חתימה במציע (אישור של עו"ד או רו"ח המציע)

7.6

תעודת האגד מרשם החברות

7.7

תצהיר מנהל

7.8

תעודת קבלן רשום בתוקף

7.9

חתימה בכל עמוד בתכניות/נספחים

הוצאות המכרז

כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה
על המציע ,והוא לא יהא זכאי לכל החזר בגינן ,בכל מקרה .דמי רכישת מסמכי המכרז לא יוחזרו
אף הם.
.9

סיור מציעים ,הבהרות ושינויים
בתאריך  13.09.2021בשעה  10:00תתקיים פגישת הבהרות וייערך סיור בשטח ביצוע
העבודות.

.10

החברה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת המכרז ,להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים בו .השינויים והתיקונים,
כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעתם של כל רוכשי מסמכי
המכרז בדואר רשום לפי הכתובות שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז ,או באמצעות
מכשיר פקסימיליה/דוא"ל.

.11

שמירת זכויות בקשר למסמכי המכרז
כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל
שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.
הגשת ההצעות

.12

המציע יגיש את ההצעה בצירוף כל המסמכים והאישורים בעותק אחד חתום כדין בכל
עמוד – חותמת  +חתימה .ההצעה תוגש ידנית [לא בדואר] במעטפה סגורה לתיבת
המכרזים שתוצב בסמוך לחדר מנכ"ל המוזיאון ,החל מיום  10.10.2021משעה  09:00ועד
ליום  12.10.2021עד השעה  .14:00ההצעה תוגש במעטפה סגורה ועליה יסומן שם המכרז
בלבד "מכרז החלפת מכונת קרח" ,ללא סימני זיהוי של המציע.
הצעה שתוגש באיחור כלשהו מסיבה כלשהי לא תיפתח ,ולא תובא לדיון.

.13

כל מסמכי המכרז ייחתמו בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך .

.14

החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ ו/או התחרות עם המציעים ו/או עם
מי מהם ו/או לפרסם הזמנה להצעות נוספות ו/או לנקוט בכל דרך שתראה לה,
לרבות אי קבלת ההצעה הזולה ביותר – לפי שיקול דעתה הבלעדי בכפוף לכל דין.
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.15

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי
המכרז ומס מכי המכרז/החוזה ידועים ונהירים לו ,כי יש לו את כל הידע ,היכולת
והניסיון המקצועי לבצע את הנדרש על פי המכרז  -הכל כמפורט במסמכי המכרז.

.16

כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי
המכרז  -לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

.17

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה .המציע אינו רשאי להעתיק מסמכים
אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

.18

החברה תודיע לזוכה על הזכייה במכרז.

.19

החברה תיתן הודעה ,ליתר המשתתפים במכרז שלא יזכו ,והם יהיו רשאים לקבל
חזרה את הערבות הבנקאית שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז זה,
לאחר שייחתם חוזה עם המציע הזוכה.

.20

תוך  2ימי עסקים ממועד ההודעה על זכייתו כאמור ,יחתום הזוכה על החוזה ועל
נספחיו ויספק עד לאותו מועד את כל המסמכים הנחוצים לכך.

.21

חולטה ערבות בנקאית ,ישמש סכומה– ככל שייגבה  -כפיצוי קבוע ומוסכם מראש
בגין אי עמידה בתנאי המכרז ו/או ההצעה.

גיל עומר – מנכ"ל המוזיאון
החברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אמנות ומחול – חולון בע"מ
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נספח א'  -טופס הצעת המחיר והצהרת המציע מכרז 14/2021
לכבוד
החברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אמנות ומחול – חולון בע"מ
אנו הח"מ (להלן" :המציע") לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה והבנו את כל מסמכי המכרז
בין המצורפים ,ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,מסכימים בזה
לכל האמור במסמכי המכרז ומתחייבים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי
ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור ,מתכבדים בזאת להציע הצעתנו
למכרז בהתאם להוראות תנאי מכרז זה על נספחיו לרבות החוזה המצורף לו מצהירים
ומתחייבים בזה כדלקמן:
אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעתנו עונה על כל
הדרישות שבמסמכי במכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתחייבויות בהתאם לתנאים
שבמסמכי המכרז.
הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או שינויי ותהא תקפה במשך  90יום מיום
חתימתה ,או מיום פתיחת תיבת המכרזים  -לפי המאוחר .אנו מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא
חייבים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם .להבטחת קיום
הצעתנו אנו מוסרים ערבות בנקאית צמודה ע"ס  .₪ 50,000היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים
כי תוך  2ימים מיום הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד בידכם כל מסמך חסר ו/או נוסף
וכן נמיר את הערבות לערבות ביצוע על סכום זהה .היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו
אנו מסכימים שהערבות הבנקאית תמומש על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש על אי
עמידתנו בהתחייבויותינו כאמור.

הצעת מחיר [לפני מס ערך מוסף]
אנו נבצע את העבודה תמורת תשלום סך של _______  ₪בתוספת מס ערך מוסף.

כתב כמויות
כתב הכמויות יומצא לכל דורש בקובץ נפרד
לסכומים בטבלת כתב הכמויות הנ"ל יתווסף מע"מ כדין .
אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא קשר או תאום עם מציעים אחרים.
כן אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים הבאים:
לסימון ב X-ולמילוי הפרטים על ידי המשתתף
חוברת המכרז (חתומה בשולי כל דף)
ערבות בנקאית ע"ס ₪ 50,000
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור
תעודת עוסק מע"מ
אישור זכויות חתימה
מסמכי ההתאגדות
תצהיר מנהל
תעודת קבלן רשום בתוקף

לשימוש בודק ההצעה בלבד
יש  /אין
יש  /אין
יש  /אין
יש  /אין
יש  /אין
יש  /אין
יש  /אין
יש  /אין
יש  /אין
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אנו מצהירים שאנו רשאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו (במקרה של תאגיד) ,ואין כל מניעה
עפ"י כל דין או חוזה לחתימתנו על הצעה זו.
________________ _______________ _______________________
שם המציע
תעודת זהות  /ח.פ.
שם המציע

____________________
____
חתימות מורשי החתימה
וחותמת

כתובת _____________________ :טלפון_____________ :
פקס.______________:
אישור

אני הח"מ ___________ עו"ד/רו"ח של ____________________ מאשר בזה כי חתימות
ה"ה ___________ וכן ה"ה________________ אשר חתמו על חוזה זה בפני ביום ___
מחייבות את המפעיל בהתקשרות עמכם לכל דבר ועניין.

תאריך____________ :
_______________________
חתימת עו"ד  /רואה חשבון
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חוזה
שנערך ונחתם בחולון ביום _______ לחודש אוקטובר שנת 2021
בין:

החברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אמנות ומחול  -חולון בע"מ
ח.פ51-228735-0 .
מרחוב שדרות ירושלים  214פארק פרס חולון

(להלן" :המוזיאון" או "המזמין")

לבין:

________________ח.פ/ .ת.ז____________.
כתובת  _________________________________ :מיקוד____ :
טלפון ____________ :פקס  ______________ :נייד _______ :
איש קשר __________ :טלפון חרום__________ :

(להלן" :הקבלן")

הואיל

והמוזיאון מעוניין להוציא אל הפועל כדין ולפי כל תקן מחייב ,עבודות לפי תכנית של
קור עז צ .שפאץ ח .בראלי מהנדסים יועצים בע"מ לביצוע החלפת מכונת הקרח
במוזיאון הילדים [להלן ובכפוף להגדרת העבודה להלן בהתאמה גם " :העבודה" או
"המהנדס"] בתוך מתחם מוזיאון הילדים בחולון;

והואיל

והקבלן זכה במכרז  14/2021שפרסם המוזיאון (להלן ":המכרז") ,קיים סיור במקום
ביצוע העבודות בדק את המבנה ,את מיקומו ,את אופן העמדתו ,דרכי הגישה אליו
וממנו ,את החומרים והשיטה בה הוא בנוי ,ואת התכניות ,המפרט הטכני והנחיות
הביצוע שמהוות חלק מהמכרז (להלן גם "התכניות" – לפי העניין);

והואיל

והקבלן מעוניין לבצע את העבודה על פי דרישות המזמין ,בהתאם לתכניות והנחיות
המהנדס ,והוא מצהיר בזה כי הוא מורשה לפי כל דין לבצע את סוג העבודה שהוזמנה,
וכי הוא בעל ניסיון ,יכולת ומשאבים ,לבצע את העבודה על פי כל דין וברמה מקצועית
ובמומחיות מעולה לפי כל תקן מחייב או נהוג;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

.1

המבוא דלעיל והנספחים המצורפים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
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.2

מסמכי החוזה והגדרות
מסמכי ההסכם הרלוונטיים ,לביצוע העבודה יהיו כדלהלן:
.1

מפרט טכני והוראות כלליות  +תכניות  -נספח .2.1

.2

אישור על קיום ביטוחים  -נספח .2.3

.3

כתב התחייבות בנושא בטיחות  -נספח [ .2.4הכנת תכנית בטיחות בעבודה והמצאתה
חתומה ,הינה באחריות וע"ח הקבלן].

.4

נוסח ערבות בנקאית אוטונומית – נספח .2.5

.5

נוסח ערבות בדק בנקאית – נספח .2.6

"המבנה" בחוזה זה משמעו :המקום בו תותקן מכונת ייצור הקרח והמצוי בשטח המוזיאון.
"העבודה" בחוזה זה משמעה :כל העבודות כמפורט במכרז ,בתכניות ,במפרט ,לרבות הנחיות
המהנדס ולרבות פירוק מכונת ייצור הקרח הקיימת במבנה ופינויה.
במקרה של סתירה בין חוזה זה לבין איזה מנספחיו אזי אם הסתירה היא בעניין טכני  /מקצועי
יגבר האמור בכל נספח (לרבות במפרט ,בתכניות ובכתב הכמויות) ואם בעניין משפטי  /מילולי
יגבר האמור בחוזה.
המוזיאון מוסר בזה לקבלן ,והקבלן מקבל על עצמו ומתחייב לבצע את העבודה בהתאם לחוזה זה,
ולפי כל דין .מובהר ומוסכם כי השלמת העבודה כוללת מסירה של העבודה כשהבניין כולו נקי,
הומצא אישור קונסטרוקטור ע"י הקבלן והומצא אישור בטיחות ע"י ממונה בטיחות.
הקבלן מצהיר כי ביקר באתר ביצוע העבודה ,ראה ובדק את המבנה ,שאל את כל השאלות
שהתעוררו אצלו עקב כך ונענה לשביעות רצונו ע"י מר אבי אשכנזי – מנהל התפעול של המוזיאון.
.3

ביצוע העבודה
.1

כל סעיף בתכניות כולל ביצוע מושלם של העבודה ,וכולל אספקה ,הובלה ,פינוי פסולת,
חומרי עזר ,וכל הנדרש על פי מסמכי החוזה לביצוע מושלם של כל פרט .הקבלן ידאג
לאספקה והובלה של כל החומרים והציוד מכל מין וסוג שהוא הנדרשים לביצוע העבודה.
העבודה תבוצע בתקני הבטיחות הנדרשים לפי כל דין ,ועל פי הוראות שיכתיב ממונה
הבטיחות של המוזיאון – לבטח הנדסה ובטיחות  info@lvth.co.ilבתכנית בטיחות
חותמה על ידו אשר חובת הקבלן לעבוד על פיה ,ועל פי הנחיות יועץ הבטיחות ככל
שיינתנו בכתב מעת לעת.

.2

הביצוע יהיה בפיקוח הן של המוזיאון והן של מר צביקה שפאץ [טלפון . ]050-5271331

.3

עבודות נוספות
כל העבודות הנדרשות לביצוע והשלמת העבודה והמתוארות בנספח  ,2.1נכללות בחוזה
ובתמורה שנקבעה בעבורו .לא תשולם כל תמורה נוספת בשל טעות או השמטה מכל מין
וסוג שהוא בתכניות ,גם אם יתגלה כי איזה חלק מהעבודות מצריך מאמץ נוסף ו/או כלים
נוספים ו/או כח אדם נוסף  .יוחלט על ידי המזמין כי יש צורך בעבודה נוספת או בשינוי
ביחס לנספח  ,2.1יבצע הקבלן את העבודה הנוספת/שינוי כנגד תשלום לפי מחירון דקל
ובהנחה של  20%ממנו ,אלא אם יקבל אישור בכתב מהמזמין להצעת מחיר פרטנית
מטעם הקבלן.
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.4

הפרעות לסביבה
הקבלן מתחייב לדאוג לביצוע העבודה תוך הפרעה מינימאלית לבאי המוזיאון ,ויבצע את
העבודה אך ורק בשעות שאין קהל בבניין בתאום מראש עם המוזיאון .בכל מקרה לא
תפגע העבודה באפשרות להפעיל את מסלולי המוזיאון במהלך הביצוע.

.5

בטיחות
על פי נספח  2.4ולפי כל דין.

.6

שעות עבודה
לא תבוצע עבודה המפריעה לקהל ,אך הקבלן מתחייב כי יעבוד באופן רצוף ומתמשך,
וכשיתאפשר הדבר אפילו  24שעות ברציפות ,וכי ידאג לתאם את עבודתו עם מר אבי
אשכנזי.

.7

סילוק יד הקבלן
המוזיאון רשאי לסלק את ידו של הקבלן מהאתר (ובכלל זה את כל מי שמטעמו של
הקבלן ,לרבות עובדיו ספקיו וכל קבלן משנה שלו) בכל מקרה של הפרה ,כמו כן רשאי
המוזיאון  -במקרה של הפרה  -לשלם במישרין לקבלני משנה של הקבלן ולפני כל תשלום
מהתמורה ,וזאת מבלי לפגוע בזכות המוזיאון להביא קבלני משנה ו/או קבלן אחר
מטעמו .מבלי לגרוע מהמוסכם לעיל ,המוזיאון יהיה רשאי לסלק את ידו של הקבלן וכל
מי מטעמו בכל מקרה של הפסקת עבודה העולה על  3ימים רצופים
סירוב של מי מטעם הקבלן כאמור לעיל להסתלק ייחשב כהפרה מצד הקבלן המזכה
בפיצוי מוסכם של  4,000ש"ח לכל יום בו אין הקבלן או מי מטעמו מסתלק מהאתר.

.8

העסקת מנהל עבודה ואנשי מקצוע מטעם הקבלן
ככל שהביצוע ידרוש זאת לפי כל דין ,הקבלן יעסיק מנהל עבודה מוסמך ע"י משרד
העבודה ,בעל וותק של שנה לפחות ,כל עוד הקבלן נמצא באתר ועדיין לא מסר את
העבודה למזמין .מנהל העבודה יפעל על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) .1988
אשר יהיה נוכח באתר בכל זמן העבודה.

.9

פיקוח
כדי למנוע ספק ,מוסכם בין הצדדים כי מר צביקה שפאץ [טלפון  ]050-5271331ו/או מר
אבי אשכנזי מטעם המוזיאון יאשר בכתב לקבלן סיום כל שלב ושלב משלבי העבודה
בטרם יהיה זכאי לתשלום בגין אותו שלב .כמו כן מובהר כי הקבלן אחראי להודיע
למפקח או למתכנן מיידית על כל סתירה בין נספח  2.1לבין המצב בשטח וכן על כל בעיה
שתתגלה [אם תתגלה] במהלך הביצוע ,כדי לאפשר עמידה בלוח הזמנים .אלא אם קבע
המתכנן אחרת ובכתב ,במקרה של סתירה יגבר ויחייב האמור בנספח  2.1על פני כל
קביעה אחרת במסמכי המכרז.

.10

לוח זמנים
תאריך תחילת העבודה הינו ביום _________ בשעה  06:00בבוקר [להלן גם "יום תחילת
העבודה"] והקבלן יעבוד ברציפות ,ויסיים את העבודה לא יאוחר מיום ________ בשעה
[ 18:00להלן גם " :מועד ההשלמה"] .מרגע פירוק המכונה הקיימת ,הקבלן יעשה כל
מאמץ כדי לצמצם את משך ההשבתה שעד להתקנה והפעלה מלאה של המכונה החדשה,
באופן שההשבתה לא תעלה על  7ימי עבודה .ההפעלה המלאה של המכונה החדשה תיעשה
באחריות הקבלן בלבד ובתאום מלא עם המפקח  /המזמין .הקבלן מתחייב להופיע מדי
יום באתר ולעבוד ימי עבודה מלאים ורצופים כדי לאפשר סיום מהיר ככל האפשר של
ביצוע העבודה .לוח הזמנים הנ"ל לצורך ביצוע העבודה כולל שינויים שיכול ויידרשו
להיעשות במהלך הביצוע .במקרה של אי השלמה עד למועד ההשלמה המרבי של  7ימי
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עבודה (להלן ":מועד ההשלמה") ,יהיה רשאי המוזיאון לגבות מהערבות הבנקאית ו/או
מכל בטחון אחר שימסור הקבלן כמתחייב להלן פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך 2,000
 ₪לכל יום של פיגור בהשלמת העבודה .איחור מעבר ל –  3ימים (שלושה ימים) ממועד
ההשלמה ייחשב כהפרה יסודית לכל דבר ועניין ,ויזכה את המוזיאון בעילת תביעה נגד
הקבלן על נזקים עקיפים שייגרמו למזמין עקב האיחור בהשלמת העבודה ,וזאת בנוסף
לפיצוי המוסכם לעיל.
.4

אחריות וביטוח
אחריות

.1

מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור ביצוע התכנון לפי הסכם זה תחול על
הקבלן ,ולפיכך אישוריו של המוזיאון לתוכנית ו/או למסמכים אחרים הקשורים בביצוע
העבודות ו/או השירותים ו/או אשר הוכנו על-ידי הקבלן ו/או מי מטעמו על-פי הסכם זה,
לא ישחררו את הקבלן מאחריותו המלאה הנ"ל ואין בהם כדי להטיל על המוזיאון ו/או על
מי מטעמו אחריות כלשהי לטיב או איכות התכנון ו/או התוכניות או המסמכים האמורים
ו/או להתאמתם למטרותיהם.

.2

הקבלן אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן שייגרמו למוזיאון ו/או לצד
שלישי כלשהו בקשר לעבודות ו/או לשירותים ו/או עקב כך שהעבודות ו/או השירותים
בשלמותם או בחלקם אינם מתוכננים בהתאם להתחייבויות הקבלן על-פי ההסכם.

.3

מיום מתן צו התחלת עבודה ו/או היתר (המוקדם מבניהם) ועד מתן תעודת השלמה,
הקבלן אחראי לשמירת המבנה ו/או העבודות ואתר העבודות ,לרבות לעבודות שבוצעו
קודם לחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן ,ולהשגחה עליהם.
בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות ו/או למבנה מסיבה כלשהי יהיה על
הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה
העבודות ו/או המבנה במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון המוזיאון והמתאימות
בכל פרטיהן להוראות החוזה .הוראות סעיף זה תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי
הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם תוך כדי ביצוע עבודות תיקון
ובדק על ידי מי מהם בתקופת הבדק.

.4

הקבלן אחראי בלעדית לנזקים שיגרמו כתוצאה מחדירת מים לרבות מגשמים וביוב,
לרבות כתוצאה מאיטום לקוי ,תכנון לקוי ,עבודה לקויה וחומרים לקויים.

.5

הוראות סעיפים קטנים ( )2+ 1לעיל ,תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או
קבלני המשנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו תוך כדי ביצוע המבנה ובדק על ידם
בתקופת הבדק.

.6

בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה ,רשאית וזכאית המוזיאון לקבל
מאת הקבלן ,לפי דרישה ראשונה בכתב ,פיצוים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו במועד
שקבעה המוזיאון ועבור נזקים שהמוזיאון החליטה לפי שיקול דעתה המוחלט שלא
יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון ,והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי המוזיאון
וקביעותיה תהיינה סופיות.

.7

הקבלן אחראי כלפי המוזיאון לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול לרבות נזקים
הנובעים ו/או הקשורים לביצוע העבודות ו/או המבנה ו/או בקשר עמן לרבות נזקים
הנובעים מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או בחומרים ו/או חוסר התאמתם לדרישות המוזיאון
ו/או חוסר התאמתם לתקנים הנדרשים מן הציוד ו/או החומרים  ,אשר יגרמו לעבודות
ו/או למבנה ו/או למוזיאון ו/או עובדיו ו/או שלוחיו של המוזיאון ו/או אנשים הנמצאים
במקום ביצוע העבודות ו/או לקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו
בגין ו/או בקשר עם העבודות ו/או המבנה ו/או לכל אובדן ו/או נזק ו/או הפסד שיגרמו
עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו ,והוא ינקוט בכל
האמצעים למניעתם .אחריותו של הקבלן בגין האמור לעיל ,פלילית ו/או אזרחית ,תחול
גם לגבי כל מקרה שיתגלה לאחר תום תקופת הסכם זה ,כולל בתקופת הבדק ו/או עקב
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כך שהעבודות ו/או המבנה בשלומם ו/או בחלקם אינם מבוצעים ו/או בוצעו בהתאם
להתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה על כל נספחיו וצרופותיו.
.8

הקבלן אחראי לכל אבדן ,נזק או קלקול למכונות ו/או לציוד ו/או למתקנים מכל סוג
ותאור הנמצאים בשימושו בקשר עם ביצוע העבודות ,והוא פוטר את המוזיאון ו/או
עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור.

.9

הקבלן אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,רשת מים ,ביוב,
תיעול ,חשמל ,טלפון ,מתקני תקשורת ותשתיות מכל סוג שהוא ,וצינורות להעברת דלק
או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב ,תוך כדי ביצוע העבודות ו/או
המבנה  ,בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש
לביצוע העבודות ו/או המבנה .הקבלן ידאג לתיקון הנזקים ו/או הקלקול כאמור על
חשבונו  ,באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונה של המוזיאון ושל כל אדם או רשות
המוסמכים לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור .על הקבלן לדאוג מראש לקבל
מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת  -קרקעיים העוברים באתר
העבודות ו/או המבנה.

.10

מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודות המוטלות על הקבלן בהסכם,
בגין כל הפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה במסגרת
תפקידו ומקצועו של הקבלן ,עובדיו ו/או מי מטעמו  -חלה על הקבלן.

.11

הקבלן פוטר את המוזיאון ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו מאחריות לכל נזק
ו/או תאונה ו/או חבלה ו/או אובדן שהם באחריותו של הקבלן כמפורט לעיל ו/או על-פי
הסכם זה ו/או על פי דין .הפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

.12

הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המוזיאון ו/או כל הפועל מטעמו בגין כל נזק
שייגרם להם וכל אחריות שתוטל עליהם ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה
שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן מכוח האמור לעיל לרבות הוצאות משפטיות ואחרות
בקשר לכך .המוזיאון תודיע לקבלן על כל תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ,ובמידת
הצורך להגן על המוזיאון מפניה ,על חשבונו של הקבלן.

.13

המוזיאון רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל
סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהמוזיאון על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או
מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל ,ו/או בגין נזקים שנגרמו למוזיאון ואשר
האחריות בגינם מוטלת הקבלן כאמור לעיל.

.14

אם וככל שיתקשר הקבלן עם קבלנים ו/או קבלני משנה ו/או צדדים שלישיים אחרים
במסגרת ביצוע המבנה ו/או העבודות כאמור לעיל ,יהיה הקבלן אחראי בלעדית כלפי
המוזיאון ,בגין כל נזק שייגרם להם ו/או על ידם ו/או ידי מי מטעמם למוזיאון ו/או למי
מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו .
בנוסף לנ"ל יחול האמור בנספח  2.3לעניין ביטוחים.

.15

ביטוחים ותנאים סוציאליים  -עובדים
מובהר בזאת כי בין הקבלן ופועליו לבין המוזיאון לא קיימים ולא יתקיימו יחסי עובד
מעביד .הקבלן יבטח את עובדיו בביטוח חבות מעבידים .הקבלן ישלם את כל משכורות
המתחייבים על פי חוקי מדינת ישראל.
פועליו ואת כל התשלומים להם,
הביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והקבלן רשאי לבצע ביטוחים
נוספים כראות עיניו ,על מנת לכסות את אחריותו ,כנזכר בסעיף האחריות ,ובכלל זה לכל
ציוד וכלי עבודה של הקבלן אשר יהיו באתר ,ולחומרי הבנייה השונים .לכל אלו לא תהא
שום אחריות למוזיאון.
הקבלן לא יהא רשאי להסב התחייבויותיו לפי חוזה זה כולן או מקצתן ללא הסכמתו
המפורשת ובכתב של המוזיאון וידוע לקבלן כי המוזיאון מתקשר בחוזה זה אך ורק לאור
התחייבותו זו של הקבלן לבצע את העבודה בעצמו.

.16

הקבלן יחליף כל עובד בעובד מיומן אחר במידה ויידרש לכך.
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.5

שמירה וסיום העבודה
מובהר כי הקבלן אחראי באופן בלעדי על שמירה ועל בטיחות של כל חלק מהמבנה מרגע
תחילת העבודה או מיום ______________ שעה [ 06:00לפי המוקדם] .מסירת העבודה
תתואם עם המוזיאון ותבוצע בדיקה מקצועית של השלמת העבודה לשביעות רצון המזמין.

.6

התמורה

בתמורה לביצוע כל התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה לשביעות רצונו המלאה של המזמין
ישלם המוזיאון לקבלן הסך של _____________  + ₪מע"מ (להלן" :התמורה").
התמורה תשולם על ידי המוזיאון בתוך  30יום ממועד התשלום ,אשר יהיה בתנאי "שוטף +
 "30ובכפוף לבדיקת החשבון החלקי על ידי המוזיאון ולהמצאת חשבונית מס כדין ופטור
מניכוי מס במקור ,על ידי הקבלן.
הקבלן אחראי לתשלום מלוא תשלומי החובה החלים עליו כקבלן עצמאי לפי כל דין .מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המוזיאון ינכה מכל התשלומים שיגיעו לקבלן כל ניכוי במקור
אותו עליו לבצע בהתאם להוראות כל דין.
התמורה תשולם בהתאם ללוח התשלומים ואבני הדרך כדלהלן:
מקדמה בסך  - ₪ 50,000במועד חתימת החוזה וכנגד הערבות הבנקאית (ערבות
6.1
ביצוע).
סך של  20%ביום גמר פירוק המכונה הקיימת בקיזוז המקדמה.
6.2
סך של  20%כנגד התקנה של המכונה החדשה.
6.3
סך של  20%כנגד אישורי קונסטרוקטור וממונה הבטיחות ,תיק AS MADE
6.4
לשביעות רצון המזמין________________.
היתרה בסך ________  ₪כנגד ערבות הבדק  10%מסה"כ התמורה +
6.5
מע"מ והשלמת העבודה לאחר :הפעלה ,הרצה ,מילוי גז ושמן ומסירת כתב
אחריות לשנתיים .על הקבלן להמציא מכתב עם תאריך מסירה וסיום מלא של
העבודה למזמין ולשביעות רצון המזמין ו/או המפקח.
.7

בטחונות
להבטחת השלמת העבודה על פי חוזה זה ,ימסור הקבלן למזמין עד ולא יאוחר מיום
_____ בשעה  11:00ערבות בנקאית בנוסח של נספח  2.5לחוזה זה[.להלן" :הערבות הבנקאית "].
הערבות הבנקאית תוחזר לידי הקבלן כנגד ובמעמד השלמת העבודות לשביעות רצון המזמין.
הערבות תוחזר למזמין כנגד מסירת ערבות בדק על סך  ₪ 50,000להבטחת עמידת העבודות
בתקופת האחריות בת  3שנים .ערבות הבדק תהיה בנוסח שעל פי נספח [ .2.6להלן " :ערבות הבדק
" או "ערבות הטיב"] להבטחת תיקונים ופגמים בעבודות לאחר מסירת המתקנים למזמין .מובהר
בזאת כי היה ותמומש ערבות הטיב או כל חלק ממנה ישלים הקבלן את הסכום הנדרש על מנת
להביא את ערבות הטיב לסכום המקורי שלה בהקדם האפשרי ,כך שבידי המזמין תהיה במשך כל
תקופת אחריות הטיב ועד סיומה ערבות בנקאית על מלוא הסכום לעיל ,בתוקף.
המזמין יהיה רשאי לממש את ערבות הטיב ,כולה או חלקה ,בכל אחד מן המקרים הבאים בלבד:

.8

•

הקבלן לא האריך קודם ל 30 -ימים מלפני מועד תום תקופת ערבות הטיב ,את ערבות הטיב לרבות
כמתחייב על פי הסכם זה.

•

הקבלן לא תיקן את הפרה בתוך  7ימי עסקים מהמועד בו נמסרה לה על ידי המזמין ,הודעה בכתב,
לעשות כן.

•

למען הסר ספק יובהר כי כל העלויות הכרוכות בהעמדת כל אחת מהערבויות כאמור לעיל לרבות
עמלה לבנק יחולו על הקבלן בלבד.

הפסקת ההתקשרות
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.1

.2

המוזיאון רשאי להביא ההתקשרות עפ"י הוראות חוזה זה לידי סיום לפני תום תוקף
החוזה במקרים כדלקמן ,וזאת לאחר שהמוזיאון הודיע על כך לקבלן בהודעה בכתב בה
דרש מהקבלן לתקן את ההפרה ,והקבלן לא תיקן אותה בתוך עשרים וארבע שעות:
8.1.1

כשאין הקבלן מתחיל בבצוע העבודה ביום תחילת העבודה.

8.1.2

כשהקבלן מפסיק את ביצוע העבודה באופן שלדעת המזמין יגרום לדחיית
מועד ההשלמה.

מבלי לפגוע באמור בס"ק ( )8.1דלעיל ,היה והקבלן לא תיקן את ההפרה בתוך התקופה
שנדרשה ממנו בהודעת המוזיאון ,יהא המוזיאון רשאי לפנות לכל גורם אחר על מנת
שיבצע את העבודה או כל חלק ממנה ולשלם כל תשלום בגין זאת מתוך הערבות הבנקאית
ו/או לתבוע מהקבלן תשלום הכספים בכל דרך חוקית שהמוזיאון ימצא לנכון.

.9
.1

הקבלן לא יהא רשאי להסב ולא להעביר את החוזה ,כולו או מקצתו ,או כל טובת הנאה
על פיו ,לאחר ,פרט אם קיבל הסכמה לכך מאת המוזיאון בכתב ומראש ,המוזיאון יהא
זכאי לסרב או להסכים לכך או להתנות תנאים כפי שימצא לנכון.

.2

הקבלן לא יהא זכאי להמחות את זכותו לפי חוזה זה לאחר ,אלא אם קיבל הסכמה לכך
בכתב ומראש מהמוזיאון.

.10

.11

.1

כל ויתור הנחה ,ארכה ,הימנעות מפעולה או מחדל מנקיטת אמצעים מצד המוזיאון בכל
הנוגע לזכויותיו ,לא יחשבו כוויתור על זכויות המוזיאון ,אלא אם כן ויתר באופן מפורש
בכתב.

.2

על הוראות חוזה זה תחולנה הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א -
 1970הבאות להוסיף על האמור בחוזה זה ולא לגרוע ממנו.

כתובות הצדדים הן:
המוזיאון :כמופיע במבוא לחוזה.
הקבלן :כנ"ל
וכל הודעה תישלח לאחד הצדדים על ידי משנהו על ידי שליח בלבד או תימסר על ידי אותו צד
למשנהו או במייל שמסירתו הוכחה ,ותיחשב כאילו נמסרה לו בעת מסירתה בפועל.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
_____________________
הקבלן

_____________________
המוזיאון
אישור

אני ,הח"מ ,________________ ,מס .רישיון ________ ,שכתובתי היא
_______________________משמש כרו"ח  /עו"ד של הקבלן ומאשר בזאת כי החתום מעלה
מר/גב ' ___________________ ,ת.ז _______________ .הינו מורשה חתימה מטעם הקבלן
לחתום על חוזה זה וחתימתו מחייבת את הקבלן בהתאם למסמכי ההתאגדות של המפעיל וכל
דין.

עו"ד ______________ מספר רישיון _____________ .
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נספח  – 2.1מפרט טכני והוראות כלליות

מוזיאון הילדים חולון
מפרט טכני  +כתב כמויות
החלפת מכונה לייצור קרח

מפרט
פברואר

1937/01 TS
2018

מתכנן:

קור עז צ.שפאץ ח.בראלי
מהנדסים יועצים בע"מ
04 - 8403939
טל':
04 - 8403941
פקס:.
הגליל  ,1קרית ביאליק
27019
מיקוד
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הקדמה
מפרט זה מתייחס להחלפת מכונת ייצור קרח.
המפרט כולל כל ביצוע העבודה בשלמותה ולשביעות רצונו של המזמין.
.1

מפרט זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם אשר ייחתם בין המזמין לבין הקבלן.

.2

המזמין אינו אחראי עבור פרושים או הסברים שינתנו בעל-פה.

.3

על המציע להגיש הצעתו השלמה ,המורכבת מכתב הכמויות ממולא בשלמותו וכן
מפרט טכני ,תנאי תשלום ולוחות זמנים.

.4

הסברים נוספים אפשר לקבל במשרד המהנדס המתכנן :צביקה שפאץ קור עז צ.
שפאץ ח .בראלי ,מהנדסים ויועצים בע"מ ,רח' הגליל  1קריית ביאליק טלפון
.04-8403939

.5

כל מסמכי המפרט ,הרשומים להלן הם רכושו של המזמין והם מושאלים למציע לשם
הכנת הצעתו והגשתה .עליו להחזירם למזמין עד התאריך הנזכר בסעיף מס' 2
לעיל ,בין אם יגיש הצעה ובין אם לאו .אין המציע רשאי להעתיקם או להשתמש
בהם לשום מטרה אחרת ללא אישור המזמין והמתכנן.

תאריך:

.

חתימת הקבלן:

מערכת קירור
רשימת מסמכים חוזה עבודות קירור

.
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מסמך

מסמך מצורף

מסמך א'

הצעת הקבלן ותנאים נוספים

מסמך ב'

חוזה מזמין

מסמך ג'

מסמך שאינו מצורף

המפרט הכללי לעבודות בנין
ומפרטים כלליים אחרים של
הוועדה הבין משרדית של משרד
הביטחון ,משרד השיכון ומשרד
העבודה במהדורתו האחרונה
(האוגדן הכחול).
מס'

שם הפרק
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00

תנאים כלליים (הקדמות)

מפרט עבודות בניה
02
מפרט כללי לעבודות איטום
05
מפרט כללי למתקני
תברואה
07
מפרט כללי למתקני חשמל

08

11

מפרט כללי לעבודות
צביעה

מפרט כללי למתקני מיזוג
אוויר

מפרט כללי למתקני הסקה
15
מפרט כללי לעבודות
מסגרות ,חרש וסכוך.
16

19

20

מסמך ג' 1
מסמך ג' 2

תנאים כלליים
מפרט מיוחד

מסמך ד'

מערכת התוכניות

מסמך ה'

כתב כמויות

ת"י  994חלק  4מזגני
אוויר  -התקנה
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כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד
הבינוי והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל.
כל המסמכים דלעיל ,מהווים יחד עם מסמכי החוזה ,בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

הצהרת הקבלן:
הקבלן מצהיר בזה ,כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במפרט/חוזה זה ,קראם והבין את
תוכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפוף לדרישות
המוגדרות בהם.
הצהרה זו מהווה נספח למפרט/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
המפרטים הכלליים המצוינים לעיל ,שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ,ניתנים
לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון ,רח' דוד אלעזר  29הקריה תל אביב ,פרט למפרטים
הכלליים בהם ניתן לעיין בעת הצורך במשרד הביטחון ,אגף בינוי ונכסים ברחוב קפלן בתל אביב.

חתימת הקבלן:

.

תאריך:

.
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מסמך ג'1 -
תנאים כלליים
01

תנאים כלליים מיוחדים:
תנאים כלליים מהווים חלק בלתי נפרד מהמפרט של משרד קור עז צ.שפאץ ח.בראלי
יועצים ומהנדסים בע"מ המצורפים בזאת.על הקבלן המבצע לעיין בהם לפני מסירת
הצעתו.

02

אופן הגשת ההצעה:
 02.01תנאים כלליים מהווים חלק בלתי נפרד מהמפרט של משרד קור עז
המצורפים בזאת .על הקבלן המבצע לעיין בהם לפני מסירת הצעתו.
 02.02בעמודה המתאימה יצוינו מחירי הציוד ,בהתאם לסעיפי המפרט.
 02.03הקבלן יכלול בהצעתו את כל מחירי הציוד ,חומרים ,פחת ,עבודה ,הובלה,
עבודת סבלות ,כלים ומכונות ,פיגומים סולמות ,כלי הרמה ,הוצאות הנפה
וכדומה ,הדרושים לביצוע מושלם של העבודה .כמו כן יכללו המחירים את
כל המיסים ,ההיטלים והביטוחים השונים הכרוכים בעבודה ,אשר הקבלן
רשאי לפרסם בנפרד.
 02.04ההצעה תישאר בתוקפה במשך  90יום ממועד הגשתה .במידה והמזמין
יחליט לקבלה ,מתחייב הקבלן לחתום על חוזה ,כשהמפרט וכתב כמויות
מהווים את הבסיס להתקשרות.
 02.05אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 02.06מחירי היחידה יהוו בסיס עבור כל שינוי ,הפחתות או תוספות.
 02.07אין המזמין מתחייב להזמין את כל הסעיפים אשר בכתב הכמויות.
 02.08על הקבלן לצרף בעת הגשת הצעתו לוח זמנים משוער על מועד התחלת
העבודה ומועד סיומה.

03

תנאים להכנת העבודה:
 03.01הקבלן מתחייב למסור תוך  14יום ממועד קבלת ההזמנה ,נתונים על גודל,
טיב ,תצרוכת החשמל ,גודל היסודות ,משקל המתקנים ותכונות אחרות.
כמו כן עליו להמציא תוכניות ,פרטים טכניים וחומר נלווה על הציוד
שהינו מספק לפי דרישות המתכנן .על הקבלן לספק תוכניות עבודה
מפורטות לציוד ,למערכות שיתקין ,מהלך הצנרת ,יסודות וכו'.
 03.02הקבלן יאפשר לנציג המזמין לבקר ולבדוק את החומרים ורמת הביצוע
בשלבי העבודה השונים .עליו לתקן או להחליף חלקים אשר נמצאו בלתי
מתאימים לרמה מקצועית מקובלת לפי דרישות המתכנן ההשגחה והפיקוח
מטעם המזמין ,בכל הקשור בייצור ,הספקה והרכבה של המתקן על כל
חלקיו .ההחלטה לגבי דחייה או קבלה של המתואר לעיל תהיה בידי
המתכנן והחלטותיו תחייבנה את הצדדים.
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מסמך ג'1 -
 03.03על הקבלן למנות נציג מטעמו לאתר ,אשר ישמש כאחראי לביצוע העבודה
ויתאם בין הגורמים הקשורים בביצוע המתקן .נציג הקבלן ייצור את הקשר עם
המתכנן מיד לאחר קבלת ההזמנה.
.04

תנאי ביצוע
 04.01העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות והמפרט ,מושלמות מכל הבחינות .אין
לבצע כל שינוי ללא אישור מוקדם של המפקח .במידה ושינוי כלשהו יבוצע,
ללא אישור יהיה על הקבלן לשנותו על חשבונו הוא ובמסגרת לוח הזמנים
שנקבע בהסכם עמו.
 04.02במידה וברצונו של הקבלן למסור חלק מביצוע העבודה לקבלן המשנה,
יהיה עליו לקבל על כך הסכמה מראש מאת המזמין .למרות הסכמה כזו אם
תינתן ,לא תפגע אחריות הקבלן כלפי המזמין לגבי הציוד והעבודות שיבצע
קבלן המשנה.
 04.03העבודה תבוצע בהתאם לתקנות משרד העבודה ,מכבי אש ,חברת החשמל
וכל יתר הרשויות המוסמכות ,כמו כן בהתאם לתקן הישראלי והמפרט של
הוועדה הבינמשרדית העדכנית ביותר ואשר פורסמה בסמוך למועד הוצאת
המכרז .בהעדר מידע בנושא מסוים ישמש התקן האמריקאי האחרון של
.ASHREA
 04.04על הקבלן לעמוד בלוח זמנים שיקבע עם המזמין .העבודה תבוצע במהירות
האפשרית וברציפות ובהתאם לדרישות בא כוח המזמין .הקבלן יחזיק באתר
באופן קבוע צוות עובדים מנוסה עם מנהל עבודה מקצועי אשר יפקח בקביעות
על התקנת המתקן.
 04.05הקבלן יכין וירכיב את כל השרוולים או ידאג לפתחי מעבר לצינורות
והתעלות דרך קירות ,רצפות ותקרות כמו כן יכין פתחי ניקוז למי עיבוי וכו'.
הקבלן יתאם עבודה זו עם הקבלן הראשי על מנת לבצע העבודה במועד
המתאים .כל ברגיי ההרכבה והחיבור למבנה יבוצעו על ידי ברגים עוברים
מגולוונים או ברגיי פיליפס .אין להשתמש ביריות.
 04.06כל חלקי המתכת הברזליים שאינם מגולוונים ,למעט משאבות ומנועים ינקו
על ידי מברשת פלדה להסרת חלודה .החלקים יצבעו בשכבת צבע יסוד,
שכבת צינקרומט ושתי שכבות צבע .מקומות מגולוונים יצבעו בZRC -
 04.07לא יבוצע כל חלק ,מכונה או ציוד אחר ללא אישור המתכנן .האישור יינתן
לאחר שהקבלן יגיש תוכניות עבודה ,קטלוגים ,עקומות הפעלה וכל חומר עזר
נוסף.

אחריות ושרות
.05
 05.01הקבלן יהיה אחראי לתקופה של  24חודשים מיום קבלת המתקן על ידי
המתכנן .לכל העבודה והחומרים שסופקו על ידו .במשך תקופה זו עליו
להיענות לקריאת המזמין בתוך  4שעות לכל המאוחר להחליף או לתקן את
כל הדרוש תיקון ,ללא כל תשלום נוסף במשך תקופה זו .בדיקת הציוד
כמוזכר לא תשחרר את הקבלן מאחריות זו .להבטחת אחריותו יפקיד הקבלן
מסמך ג'1 -
בידי המזמין ערבות בנקאית צמודה בגובה של  10%ממחיר העבודה שביצע
למשך תקופת האחריות והבדק .כמו כן מתחייב הקבלן לספק במשך
התקופה המתואמת לעיל את כל השירותים והבדיקות הנדרשות לפעולה
תקינה ויעילה של המתקן.
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 05.02הקבלן יהיה אחראי לעבודתו עד סיומה ומסירתה הסופית ועליו יהיה
להחליף כל חלק אשר יינזק או יאבד ,בלי תוספת מחיר.
 05.03הקבלן מצהיר מראש כי הינו קבלן רשום בענף מיזוג האוויר וכי הוא בעל
מפעל ובעל מקצוע מעולה והסמכה מקצועית של מוסד מוכר .אם לפי ראות
עיניו ,תכנון המתקן או חלק ממנו אינו מאפשר לו מתן האחריות הנדרשת
ממנו ,חייב הקבלן להעביר ולברר עם המתכנן את הבעיה .בכל מקרה
אחריות הקבלן על המתקן לא תינתן לחלוקה עם שום גורם אחר.
 05.04הקבלן ישיג על חשבונו את כל האישורים הקשורים בנושאי הבטיחות
והגנה נגד אש (כיבוי אש) .עליו להסב תשומת לב המתכנן על כל פריט
שאינו עומד בדרישות הנ"ל .האחריות בנושא בטיחות ובכללן שרפות ,על
הקבלן.
 05.05תקופת האחריות תחול מיום המסירה הרשמי של המתקן .הקבלן לא יהיה
רשאי להפסיק את פעולת המתקן או חלקים ממנו גם אם המתקן לא התקבל
מסיבה כל שהיא.
 05.06הקבלן יבדוק התאמת החומר ממנו עשוי הציוד לתנאי קורוזיה של הסביבה,
לרבות איכות המים הצורך בריכוך וכו' .במקרה של ספק עליו להעיר תשומת
לבו של הקבלן.
 05.07במשך תקופת האחריות חייב הקבלן לבצע גם שרות ואחזקה מונעת לכל
חלקי המתקן .השירות יכלול בין היתר :שימון וגרוז מסבים ,ניקוי מסננים,
החלפת שמנים ,החלפת מסנני אוויר ומייבשי גז ,החלפת רצועות ,הוספת גז
קירור ושמן ,ניקוי ,צביעה ,בדיקה וכיול מכשירי הגנה ופיקוד ,בדיקות
עונתיות.
 05.08הקבלן יבצע עבודות שרות למתקן  4פעמים בתקופת הבדק .במסגרת זו
יבדקו הנושאים הבאים:
-

אטימות הצנרת והברזים ,תקינות בידוד ונזילות.
ניקוי לוחות חשמל ופיקוד ,כוון יתרות זרם בהגנות ,בדיקת תקינות ציוד
המיתוג וההגנות בלוחות.

מסמך ג'1 -
.06

לתשומת לב הקבלן
לפני הגשת הצעתו יבדוק כל קבלן את תכניות המצורפות למפרט זה ,את התכניות
הארכיטקטוניות ,הקונסטרוקציה ,הסניטציה ,החשמל והמפרט וכן כל תכנית נוספת
ו/או כל נתון אחר והוראות הקשורים בבצוע העבודה המתוארת להלן .לפני הגשת
הצעתו יבדוק כל קבלן את שטחי וחלקי הבניין הקיימים ,ויעשה את כל הבדיקות
הדרושות ויכיר את כל המתקנים והמערכות להבאת הציוד ,אחסנתו ,הכנסה וטפול
בציוד חומרים שיידרשו לעבודתו ויכיר את כל הקשיים העלולים לנבוע בבצוע
עבודתו לכוונות המפרט והתכניות המצורפות לו .לפני הגשת הצעתו יוודא כל קבלן
כי הוא מכיר והוא מעודכן בקשר להיקף ואופי העבודה הנדרשת ממנו ויחסה לכל
שאר העבודות .לא תובא בחשבון כל אי הבנה בקשר לחומרים וציוד שיש לספקם,
ועבודה שיש לבצעה ו/או קשיים בבצוע במהלך העבודה עקב אי ידיעת התנאים.
לקבלן הזוכה בעבודה לא תינתן כל תוספת עבור כל סיבה שהיא חסרה ,או אי
הבנה ,ואשר יכול היה לבררה לפי מסירת הצעתו .מפעל ימשיך לפעול כרגיל גם
בזמן ההתקנות של קבלן זה .הקבלן לא ישבש את עבודת המפעל בכל צורה ואופן.
כל חיבור למערכות קיימות שעלול לגרום לשיבוש בפעולתו הרגילה של המפעל,
ייעשה בתיאום מלא ומוקדם עם המזמין .יתכן והקבלן יצטרך לעשות פעולות
מסוימות כגון התחברויות שונות למערכת בשבתות או בחגים כאשר
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המפעל אינו פועל .המזמין יספק נקודות מים ,חשמל ובית שימוש לרשות עובדי
קבלן זה .השימוש בשירותי המפעל כמו מטבחים ,חדר אוכל ,מקלחת ,בתי שימוש,
מלגזות  ,ציוד הרמה ,שינוע ,מגורים יהיה אסור בהחלט וכל מקומות אלה יהיו
מחוץ לתחום לקבלן זה או כל אחר המועסק על ידו .קבלן או עובדים שלא יעמדו
בדרישות אלה יסולקו מיידית ממקום העבודה .ידוע לקבלן כי הגשת הצעתו מהווה
הסכם לכל הסעיפים והתנאים הנזכרים במפרט זה והמצוינים בתכניות המצורפות.
07

תוכניות המכרז
תכניות המכרז כפי שהוצאו הן דיאגרמטיות בחלקן ,והמציינות את היקף והמערך
הכללי של המתקן ,ואינן מראות בהכרח את כל פרטי העבודה .במידת הצורך יוצאו
תכניות נוספות על ידי היועץ עם התקדמות העבודה בצורת "תכניות משלימות"
למטרות הסברה בלבד .כוונת התכניות הן לתאר את המתקן באופן כללי בלבד.

.08

כוונת המפרט והתכניות

כוונת המפרט והשרטוטים לתאר את המתקן באופן כללי .תכניות המכרז הן כלליות
ודיאגרמטיות ,ואינן בהכרח מציינות כל פרט ופרט הדרושים להפעלה תקינה
ומושלמת של המערכת .על הקבלן לספק את כל העבודה ,החומרים ,הציוד
והשירותים הדרושים לשם התקנת מערכות הקירור מזוג האוויר בשלמותן ,או חלקים
מהן ,בהתאם למה שיוזמן אצלו ,על מנת שאלה יהיו מושלמים ,מוכנים לפעולה
תקינה וראויים למסירה למזמין ולשביעות רצונם.
מסמך ג'1 -
מערכת הקירור או חלקים ממנה כנ"ל אשר יספק הקבלן תהיה מושלמת בכל
המובנים לשם הפעלה ,וכל תוספת של חומר ועבודה הדרושים יסופקו על ידי הקבלן
ללא תשלום נוסף מצד המזמין ,גם אם לא הוזכרו במפרט או שרטוטים במפורש ,אך
הדרושים לפעולתו התקינה של המתקן.
הקבלן יתכנן את כל הפרטים הדרושים עבור הציוד המסופק על ידו וכן את פרטי
החיבורים השונים בין ציודו למערכות אחרות ,גם אם אלה לא יבוצעו על ידו ,כגון:
פרטי חיבור לצנרת מים ,ביוב ,חשמל וכו' .על הקבלן להעביר את תוכניות העבודה
לפני התחלת הביצוע למפקח לאישור.
המפרט והשרטוטים הינם לצרכי הוצאת המכרז בלבד ,לפני תחילת ביצוע העבודה
על הקבלן להתאימן לתנאים הקיימים בבניין ,עליו לבדוק את מיקום הציוד,
מערכות האינסטלציה השונות וכל פרט אחר הקשור במתקן בשלמותו .במידה
ותתגלינה אי התאמות יודיע הקבלן על כך למפקח ולא ימשיך עבודתו עד
אשר יקבל הוראה על כך בכתב מאת המפקח .תשומת לב הקבלן מופנית במפורש כי
את הציוד יש להעביר כאשר הוא מפורק לחלקיו.
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הסברים ונספחים
במידה והקבלן המתכוון להגיש הצעה הינו בספק בקשר לפירוש האמיתי של כל
חלק שהוא בשרטוטים ,מפרט ו/או כל חלק אחר של מסמך רלוונטי ,עליו להגיש
למזמין בקשה בכתב לשם פירוש ,אם הפירוש כרוך בשינוי מהותי שעל כל הקבלנים
המשתתפים במכרז לדעת ,בקשה כזאת תוגש בכתב למזמין ,ארבעה-עשר יום לפני
מועד הגשת המכרז .כל פירוש שיעשה לתכניות ,למפרט ו/או כל חלק אחר של מסמך
רלוונטי יהיה בצורת נספח המופץ על ידי המזמין ,העתק של הנספח ישלח לכל קבלן
המשתתף במכרז .כל נספח שיוצא בעת הוצאת המסמכים למכרז יהיה כלול בהצעה
ובעת מסירת העבודה לקבלן הזוכה במכרז יהיה חלק מהמסמכים הרשמיים של
ההזמנה ו/או החוזה .כל אינפורמציה שתימסר או תתקבל בעל-פה על ידי קבלן
המשתתף במכרז ,לא תהיה בשום פנים ואופן חלק נספח למסמכי ההזמנה ו/או
החוזה .רק תיקונים או הערות שהוצאו בצורת נספח לכל הקבלנים המשתתפים
במכרז יהוו חלק בלתי נפרד מהמכרז .אין המזמין אחראי להוראות שימסרו בעל-פה.
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תחליפים לחומר ולציוד
במידה והקבלן יהיה מעוניין להגיש הצעת מחירים לציוד אלטרנטיבי הוא רשאי
לעשות זאת .כל הקבלנים חייבים להגיש קודם כל את הצעותיהם לגבי חומרים
וציוד בדיוק נמרץ כפי שנדרש בתוכניות ובמפרט ובהתאם לשמות היצרנים
המוזכרים במפרט או בתוכניות ואשר משמשים כמכרז בסיסי.
הצעת מחיר שתוגש רק לציוד אלטרנטיבי ,מבלי לענות על הדרישות המפורטות
כנ"ל ,תיפסל ולא תובא לדיון.

כל התחליפים חייבים להיות מוגשים בנפרד וכתוספת למכרז הבסיסי בשום פנים
ואופן לא יוגשו תחליפים אלא אם כן הוגשה הצעתם תחילה בדיוק נמרץ כפי שנדרש
במכרז הבסיסי.
מסמך ג'1 -
הקבלן המגיש בהצעתו תחליפים חייב לציין את התחליף ,שם היצרן ,טיפוס החומר
או הציוד והסבר למהות השוני וכן את ההפחתה או העלייה מהמחיר הבסיסי של
הצעתו.
חומרים או ציוד תחליף ,המוצע על ידי הקבלן ,חייב לעמוד בכל הדרישות כגון:
טיפוס ,טיב ,הספק ופעולה כפי שנדרש במכרז הבסיסי .קבלת כל תחליף שהוא ,או
חלק ממנו חייבת באישור המזמין .החלטת המזמין בנדון תהיה סופית .הקבלן יגיש
את כל הנתונים ההנדסיים לגבי חומרים וציוד התחליף שהוא מציע ואשר
יציינו את שוויון האיכות ,תכנון ויעילות התחליף .בכל מקרה אשר בו יתברר כי
הציוד המוצע על ידי הקבלן הזוכה בעבודה אינו תואם את הדרישות המוזכרות
במפרט זה ,יחויב הקבלן לשאת בכל ההוצאות בהחלפת ציוד ,לציוד מתאים כפי
הנדרש.
לאחר אישור ההזמנה ו/או החוזה עם הקבלן הזוכה במכרז לא יורשו כל תחליפים
אלא אם כן יקבלו אישור מיוחד בכתב ,מראש מהמזמין.
11

קבלני משנה
הקבלן אינו רשאי להעסיק קבלן משנה או למסור לו עבודה מבלי שקבלן המשנה
יאושר מראש ,על ידי המפקח.
המזמינים רשאים ,לפי ראות עיניהם ,להתנגד או לאשר לקבלן משנה זה או אחר ,או
אפילו לפסול את כולם ללא נתינת נימוקים ,גם לאחר שהלה התחיל בעבודתו ,ואין
הקבלן רשאי להתנגד לכך.
ההסכמה לקבלן משנה זו או אחר אינה פוטרת את הקבלן מאחריות לגבי חלקו
בעבודה אשר בוצע ע"י קבלן המשנה ו/או חומרים אשר השתמש בהם .כמו כן
אחראי הקבלן עבור בטוח קבלן המשנה ועובדיו ומלוי כל הדרישות והתנאים
הסוציאליים החלים עליהם.
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פסילת הצעות
המזמין שומר לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה שהיא ,או את כל ההצעות גם יחד,
ולמסור את עבודת המכרז לפי ראות עיניהם.
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רישיונות ואישורים
הקבלן יספק וישלם עבור כל הרישיונות הדרושים לעבודה שבמפרט זה ,וכן יסדיר
את כל הביקורות הדרושות על ידי הרשויות המוסכמות השונות ,ויספק למזמין את
כל התעודות כהוכחה שבעבודתו בוצעה בהתאם לכל התקנות החלות על עבודתו.
כ"כ ידאג הקבלן לכל רישיונות היבוא והקצבת מטבע זר ,בכדי להבטיח שכל הציוד
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והאביזרים הטעונים יבוא יגיעו בזמן .הקבלן ימסור למפקח פרטים על מועד אספקת
הציוד ו/או כל פרטים אחרים העלולים להשפיע על מהלך התקדמות העבודה.
מסמך ג'1 -
14

בדיקת ועבודות תאום
לפני ביצוע העבודה יבדוק הקבלן בהתאם לתכניות את מקום העבודה ויבטיח
התקנת ציוד בתאום מלא עם התכניות הארכיטקטוניות ,החשמל והסניטציה ולפי
תנאי המקום ועם כל יתר העבודות הנעשות בבניין.
על הקבלן לתאם את לוח הזמנים עם כל המקצועות האחרים בבניין כדי להבטיח
סיום העבודה בזמן.
על הקבלן לספק את כל האינפורמציות הדרושות לקבלנים של המקצועות האחרים
בבניין ולשתף עימם פעולה על מנת למנוע הפרעות או דחוי בסיום העבודה בזמן.
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אי התאמות
לפני ביצוע העבודה יודיע הקבלן בכתב למפקח וליועץ על כל המכשולים בדרך
הביצוע .חוסר הודעה מוקדמת מצד הקבלן תיחשב כקבלת תנאי העבודה כנורמליים
כל עבודה שתבוצע על ידי הקבלן ואשר תגרום להפרעות הן בהתאמה לתכניות והן
בבצוע העבודות של אחרים ,תחולנה ההוצאות עבור השינויים על הקבלן בהתאם
להוראות היועץ ו/או המפקח .בכל מקרה של אי התאמה בין התכניות והמפרט תהא
החלטת היועץ פוסקת בקשר למובן והתוכן הנדון.
במקרה של חילוקי דעות בין הקבלן לבין המפקח ביחס לטיב העבודה ,איכות
החומרים ו/או הציוד ,או ביחס לפרוש הנכון של כל המפורט במפרט ובתכניות ,או
ביחס לכל פרט טכני אחר ,תקבע החלטתו של המפקח בלבד.
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תכניות עבודה ,שינויים ואישורים
 16.1על הקבלן להגיש לאישור מאת המפקח בטרם יזמין חומרים או ציוד.
על הקבלן להגיש למפקח תוך שבועיים מיום מתן ההוראה לביצוע העבודה את
רשימת החומרים והציוד אשר הינו מתכוון להזמין ,רק לאחר אישור הרשימה
רשאי הקבלן להזמין את הציוד והחומרים.
לפני הכנת והגשת תכניות העבודה לאישור המפקח יבקר הקבלן במקום
העבודה ויהיה מעודכן ומשוכנע שמידות הציוד אשר פרט בתכניותיו ,יתאימו
לגודל הפתחים הגמורים בהתאם לתכניות הארכיטקטוניות ואשר עלולים
להיות קיימים עם העברת ציודו למקום העבודה.
ציוד או חלק ממנו אשר יועבר למקום העבודה ואשר ידרוש שינוי הפתח הקיים,
יבוצע שינוי זה על חשבון הקבלן בלבד .אישור המפקח על תוכניות העבודה של
הקבלן אינו מהווה בשום פנים הוכחה להסכמת המפקח לשינוי פתחים
מתוכננים ו/או קיימים ,אלא אם ציין זאת במפורש על גבי תכניות העבודה
המאושרות על ידו.
הקבלן ייקח בחשבון מראש שמידות הפתחים המפורטות בתכניות
ארכיטקטוניות לא כוללות את המשקופים השונים אשר מקטינים את הפתחים
בהתאם.

מסמך ג'1 -
 16.2על הקבלן להגיש לאישור המפקח תכניות עבודה של מתקן הקירור צנרת,
פיקוד ,חיווט חשמלי ,חיבורי חשמל ,תכניות בסיסים ,דפי קטלוגים המתארים
את הציוד ולוחות זמנים וכל פרטים אחרים כפי שיידרשו ע"י המפקח .שרטוטי
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העבודה יוכנו על ידי הקבלן ,בכל מקרה ,גם אם המזמין יחליט למסור חלק
כלשהוא מהעבודה לקבלן משנה אחר.
 16.3כל תכניות ,דפי קטלוג וכו' המוגשים לאישור יהיו מסומנים בהתאם לייעדם
ושימושם ,אינפורמציה שהיא כללית ולא מותאמת במיוחד לפרויקט זה לא
תתקבל.
 16.4הקבלן יהיה אחראי לכמויות הנכונות ,מידות ,ופרטי הביצוע אפילו אם לא
סומנו במיוחד על ידי המפקח באישורו את תוכניות העבודה ,אך דרושים
לפעולה תקינה וסדירה של המערכות מיזוג האוויר.
 16.5במקרה והקבלן מציע בתוכניות העבודה שינויים ,עליו לסמן שינויים אלה
במיוחד יחד עם הסיבות להצעת השינוי לא יבוצע שום שינוי אלא באישורו של
המפקח .המפקח יחליט לפי ראות עיניו אם להעביר שינוי זה ליועצים ,או יקבע
בעצמו את השינוי ויאשרו במקום ,עם העתק ליועץ.
 16.6אין להתקין חומרים וציוד טרם שנבדקו ואושרו על ידי המפקח .במקרה והקבלן
התקין חומרים וציוד לפני שקבל אישורו של המפקח ,יהיה עליו להחליפו לפי
הוראות המפקח במקרה ויידרש ,ללא תוספת תשלום.
 16.7על קבלן מזוג האוויר להכין תוכניות עבודה מפורטות של הציוד ,תעלות אויר,
חדרי מכונות ושל כל מערכת הצנרת כולל צנרת גז וניקוז ,וכן תכניות
החשמל ופיקוד בין אם עבודות אלו יבוצעו על ידו או על ידי אחרים.
 16.8כל תוכניות העבודה ,רשימות ציוד ,דפי קטלוגים וכו' יוגשו למפקח ב-
 4העתקים לפחות.
17

הגדלת/הקטנת ושינויים בהיקף העבודה
במידה והקבלן הזוכה במכרז יתבקש להגדיל/להקטין ו/או לבצע שינויים בהיקף
העבודה אין הוא רשאי לדחות מילוי הדרישה.
חישוב מחירי היחידה לביצוע עבודות נוספות נדרשות הדומות לאלה אשר הוצעו על
ידי הקבלן בהצעתו הבסיסית ,ייעשה בהתאם למחירי היחידות אשר יינתנו על ידו
בכתב הכמויות.
אם יתבקש הקבלן הנ"ל להגדיל את היקף העבודה המוגדרת בסעיף הנ"ל ובינתיים
חלו שינויים במחירי החומרים ,ייחשבו המחירים הרשמיים בלבד עבור אותם
החומרים אשר ישתמש בהם ואשר יהיו בתוקף ביום מסירת ההודעה על ההזמנה
הנוספת.

במידה ויחול שינוי גם בשכר העבודה ,ייחשב שכר העבודה הנוסף בהתאם למדד
שכר העבודה של שרברבים ,חשמלאים ופחחים המופיע בירחון הסטטיסטי של
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בלוח שכר עבודה של עבודות בניה ,ביום ההודעה
הנ"ל .מדידת העבודה הנוספת תיעשה בהתאם למפורט בכתב הכמויות ובפרקים
השונים הבאים.
מסמך ג'1 -
אם יתבקש הקבלן הנ"ל להגדיל את היקף הציוד תוכר התוספת הנדרש רק על יסוד
הצגת מסמכים על מחיר הקרן כולל הצבת הציוד במקום המיועד לו ובתוספת
 15 %הכוללים את הוצאותיו הישירות והעקיפות ורווחו .בכל מקרה חייב הקבלן
להגיש הצעת מחיר לפני שתאושר לו ההגדלה על ידי המזמין.
במידה ויידרשו שינויים בעבודות התעלות והצנרת הגמורות ,ייחשבו המחירים לפי
הסדר הבא:
א .התקנת תעלות וצנרת חדשים יהיו בהתאם למחירי היחידה שבכתב הכמויות.
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ב .פירוק תעלות וצנרת קיימים ייחשבו לפי מספר שעות העבודה הממשיים שיושקעו
בעבודת הפירוק ,ומחיר שעת עבודה ייחשב לפי טבלת המשכורות כפי שהוצאה
ע"י האיגוד המקצועי של ההסתדרות הכללית ובתוספת 15 %כנ"ל בקטע הדן
הגדלת היקף הציוד.
ג .בכל מקרה של עבודות פירוק כנ"ל לא יועסק יותר מפועל מקצועי אחד ושאר
לידו יועסקו עוזרים בלבד.
ד .סך הכול של שעות העבודה הממשיות חייבים לקבל את אישורו של המפקח.
ייעוד החומרים המפורקים ייקבע ע"י המפקח .החומרים המפורקים אשר אין להם
יעוד יהיה דינם כדין שיירים בסעיף "סילוק שיירים" המפורט במפרט הטכני.
18

טיב החומרים והעבודה
כל החומרים והאביזרים יהיו חדשים ומאיכות הטובה ביותר ויצוידו בתעודות
בדיקה של "מכון התקנים הישראלי" ,או מוסד אחר שיאושר ע"י היועץ ו/או המפקח
המאשרות את תקינותם והתאמתם לתקן הנדרש.
כל הבדיקות ייעשו על חשבון הקבלן.
העבודה המבוצעת תהיה ברמה גבוהה ולשביעות רצונו של המפקח .העבודה תבוצע
בהשגחה מספקת למניעת הזנחות ושגיאות תוך מהלך העבודה .כל חומר פגום ו/או
ביצוע לא ראוי לשמו ,יסולקו מיד עם הוראת היועץ ו/או המפקח ויושלמו ע"י חומר
וביצוע בהתאמה לכוונה ולתוכן של התוכניות והמפרט ,ללא כל תשלום נוסף.
הקבלן ייקח בחשבון שנדרש לספק את החומרים והציוד הטובים ביותר במינם.
לא תאושר לקבלן שום תוספת מחיר עבור דרישת היועץ ו/או לאספקת חומרים ו/או
ציוד מיצרן מסוים אחר מזה שהוצע על ידי הקבלן.

19

דוגמאות של חומרים וציוד

לאחר מסירת ההזמנה על העבודה שבמפרט זה ,יגיש הקבלן ליועץ ,לארכיטקט
ולמפקח לשם אישור ,דוגמאות של חומרים והציוד כפי שיידרש .הדוגמאות שאושרו
יישארו בידי המאשרים עד לאחר קבלת המתקן.
מסמך ג'1 -
20

אחסנת חומרים וציוד
הקבלן יקבל ויאחסן באופן נאות ,יוביל ויציב למקום המיועד את כל החומרים
והציוד הדרושים לעבודתו כמו כן ,ישגיח שלא להעמיס חומרים וציוד במקומות
שלא נועדו להעמסה וללא הפרעה ליתר העובדים במקום .מקום בלבד ,ללא מבנה
לאחסון יוקצה לקבלן על ידי המפקח עבור החומרים והציוד השייכים לו.

21

העברת חומרים וציוד
על הקבלן לבדוק את דרכי גישה שבהם יהיה עליו להעביר את הציוד .במידה ותנאי
המקום ידרשו זאת ,יהיה עליו להביא את הציוד המפורק לאתר ,ארוז כיאות ,בצורה
שתאפשר הכנסת הציוד למקום המיועד .כל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברזנט או
פלסטיק להגנה בפני לכלוך כתוצאה מהבנייה .הקבלן יהיה אחראי לניקיון מוחלט
לציוד במשך כל תקופת התקנה ועד קבלת המתקן על ידי המפקח.
לא יועבר ציוד למקום התקנה טרם שנבדק במקום הייצור ונתקבל על ידי היועץ ו/או
המפקח לא יועבר ציוד למקום ההתקנה אשר אינו מכוסה וכל פתחיו סגורים
ואטומים לפני חדירת אבק ,לכלוך וכו' .לא יועבר ציוד מאושר למקום ההרכבה טרם
שנתקבל אישור להעברתו על ידי המפקח .הקבלן יוודא את התאמת מידות הפתחים
והמעברים להעברת ציוד טרם שיועבר הציוד למקומו המיועד .במידת הצורך יועבר
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הציוד כשהוא מפורק לחלקיו ויורכב במקום הצבתו.
.22

הגנה על ציוד והכנסתו
במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד
פגיעות אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעות על ידי
הקבלן ועל ידי גורמים אחרים.
במקרה וייגרם נזק כלשהוא למרות אמצעי ההגנה ,הנזק יתוקן על ידי הקבלן ללא
כל תשלום מצד המזמין.
הציוד יוגן על ידי הקבלן בעטיפת ברזנט להגנה בפני
חדירת לכלוך לתוכו כתוצאה מבניה ,טיח וכו'.
פתחים בצינורות מים ייסגרו תוך מהלך ההתקנה.

23

פתחים ,מעברים ,יסודות ,תליות וחציבה
בדרך כלל יסופקו היסודות ,הפתחים והמעברים הדרושים להצבת והתקנת הציוד,
הצנרת והתעלות להשלמה של המתקן למזוג אויר ,על ידי קבלן הבניין אלא אם צוין
אחרת במפרט ו/או בתכניות.

תוך שבועיים מיום קבלת ההזמנה על העבודה ,או מתן הוראה על התחלת העבודה,
חייב הקבלן לבקר במקום העבודה ,לבדוק ,לוודא ולהורות למפקח על הבנייה
במקום על השארת הפתחים והמעברים המתאימים להכנסת הציוד.
מסמך ג'1 -
במידה ולא תימסרנה הוראות מתאימות בזמן הנקוב ויהיה צורך בפריצות ,יחויב
הקבלן בכל ההוצאות הכרוכות בעבודות הפריצה והתיקון .כמו כן ידרוש הקבלן
מהארכיטקט והמפקח על הבנייה את כל הפתחים והמעברים הנוספים והיסודות
הדרושים .לפני הצבת חלקי הבניין בהם הם נדרשים ,יספק ויקבע במקום את כל
השרוולים ,המתלים ,התמיכות ,העוגנים והחיזוקים הנדרשים לעבודתו ,ללא הפרעה
למוטות הזיון בעמודים ,קירות ותקרות.
לשם כך יגיש הקבלן בהקדם לאישור היועץ ,הארכיטקט והמפקח תוכניות מפורטות
של כל הפתחים ,המעברים ,היסודות וכו' לציודו ,ויספק את חומרי הבידוד
האקוסטיים כפי שנדרש בהמשך המפרט והתוכניות .במידה ואינפורמציות אלו לא
תימסרנה בזמן הנקוב או שתהיינה בלתי מדויקות ,יחצבו הפתחים הדרושים על ידי
קבלן הבניין אך על חשבון הקבלן.
קבלן הבניין יתקין את התבניות הדרושות לפי תוכניות הקבלן וייצוק את הבטון,
מחובתו של הקבלן להציב את מסגרות הברזל לבסיסים וחומרי הבידוד האקוסטיים,
וכן לקבוע את בורגי החיזוק.
מחובתו של הקבלן לפקח על כל עבודות ההכנה והפעולות הנ"ל.
פעולות חציבה זעירות הדרושות לשם התאמה למעברים כלשהם ,ייעשו על ידי
הקבלן ,אך בשום פנים ואופן לא תעשה חציבה בחלק מוגמר של הבניין .הקבלן חייב
בכל נזק שייגרם מחציבה בלתי נכונה.
כל המעברים להתקנת תעלות ו/או צנרת בקירות בנויים ייעשו על ידי הקבלן.
על הקבלן לגמור את התקנת תעלות אויר בתיאום עם כל יתר העבודות האחרות
בבניין ולאפשר לטייחים להתקדם בעבודתם .במידה וכתוצאה מפיגור בהרכבת
התעלות תתעכב עבודת הטיח ,תבוצע עבודת האטימה והטיח בנפרד על חשבון
הקבלן.
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.24

מחסומי רצפה ומידות אביזרי מדידה ובקרה
על הקבלן להגיש תוך שבועיים מיום קבלת ההזמנה או מתן הוראה על התחלת
העבודה תוכנית מקום למחסום רצפה הדרוש לשם ניקוז והוצאת מי עיבוי .תוכנית זו
תוגש לאישור היועץ והמפקח ותועבר לאחרים לביצוע .הקבלן יפקח על ביצוע
עבודה זו ויהיה אחראי לביצוע הנכון.

.25

גישה
על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים
על ידו ,כגון :מנועים ,שסתומים ,לוחות בקרה וכו' לשם טיפול אחזקה ותיקונים.

בכל מקרה אשר מבנה הבניין והגמר הפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי הציוד
יודיע הקבלן על כך ליועץ ולמפקח בטרם יתקין את הציוד .לא יעשה הקבלן שינויים
מהותיים ללא אישור מוקדם מהמפקח .מחובת הקבלן לאפשר ליועץ ולמפקח גישה
חופשית באתר ובבתי המלאכה לצרכי בקורת ,בכל עת ובכל העבודות המבוצעות
על ידו.
מסמך ג'1 -
.26

השגחה והתקנה
על הקבלן להעסיק מנהל עבודה מעולה עם ידע וניסיון אשר יפקח בקביעות על
התקנת המתקן ,וכן צוות עובדים מנוסה הנדרש לפריקה ,הובלה ,סבלות ,הרכבה,
התאמה ,הפעלה ,בדיקת ויסות וכו' במתקן.
מנהל העבודה יימצא במקום העבודה כל תקופת ביצוע המתקן ,ישגיח בקביעות על
אופן הביצוע הנכון
וישמש בא  -כוחו של הקבלן .כל הוראה שתימסר למנהל .העבודה מהמפקח תחייב
את הקבלן במסגרת עבודתו אשר קבל על עצמו לבצע .על הקבלן להודיע למזמין
מראש ,את שם מנהל העבודה הנ"ל.

.27

רעש ורעידות
הציוד על כל אביזריו יפעל ללא יצירת רעש ורעידות.
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת רעש ורעידות הנובעים מהפעלת המתקן.
במקרה והפעלת הציוד תגרום לרעש ולרעידות אשר לדעת היועץ ייחשבו לבלתי
רצויים ,יהיה על הקבלן לבצע את כל התיקונים והשינויים אשר ידרשו ממנו על ידי
היועץ והמפקח ,על חשבונו וללא הוצאות נוספות למזמין.
כל הציוד אשר יוצב על גג הבניין יורכב על ידי בולמי רעידות.
משתיקי קול בתעלות אויר יסופקו ויותקנו בו הם נראים בשרטוטים מפורטים
במפרט.

.28

מגינים
על הקבלן לספק מחסום והגנה מלאה לכל הנע רצועות ,מצמד ולכל החלקים הנעים.
המגינים יורכבו באופן שיאפשרו גישה למנועים ללא פירוקם.

.29

הגנה בפני חלודה
הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על מנת לוודא שכל חלקי
המתקן יהיו מוגנים באופן יעיל בפני חלודה .לשם כך יפריד הקבלן בכל מקרה
שהדבר אפשרי בין מתכות שונות .כל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות
יהיו מגולוונים.
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.30

ניקוי ,כיוון ,ויסות ובדיקה

על הקבלן לנקות באופן יסודי את כל עבודתו ,לשביעות רצונו של היועץ והמפקח
לפני מסירת המתקן .כל חלקי הציוד ,האביזרים ,הצנרת וכו' ינוקו לחלוטין מלכלוך,
שמן וכל חומר זר אחר ,הן מבפנים והן מבחוץ .כיוון כל אביזרי הפיקוד והבקרה
כגון :תרמוסטטים ,שסתומים ,מגענים מתנעים וכו' וכן ויסותם והפעלתם ייעשו על
ידי הקבלן ולפני הפעלת המתקן ולשביעות רצון היועץ והמפקח .כיוון וויסות
מערכת פיזור האוויר כגון :דמפרים ,מפזרי אויר ,תריסי אויר חוזר וכו' ,יבוצעו אף
הם על ידי הקבלן גם כשעבודת תעלות האוויר ואביזריהן תבוצע על ידי אחרים.
מסמך ג'1 -
על הקבלן לבצע את כל הבדיקות והמדידות של כל חלקי המתקן ,הדרושים לשם
קבלת התפוקה והתפעול הנכונים בהתאם למפרט ולתוכניות ,וכן יבצע את כל
הבדיקות הדרושות בהתאם לחוקים ,הוראות ותקנות של הרשויות המוסמכות.
על הקבלן להמציא את תוצאות הבדיקות והמדידות שנעשו על ידו ,על גבי טפסים
מתאימים לאישור היועץ והמפקח.
.31

סילוק שיירים ולכלוך
הקבלן ידאג לסילוק שיירים ונפל ממקום העבודה תוך מהלך עבודתו ועם סיום
העבודה ישאיר את המקום נקי לחלוטין.

.32

שימוש זמני בציוד
ציוד אשר יהווה חלק קבוע במתקן לא יופעל בזמן בדיקתו הראשונית ללא אישור
המפקח .על הקבלן לדאוג שכל המסננים הן במערכת האוויר והן במערכת הגז יהיו
חופשיים מלכלוך ,בעת מסירת המתקן .על הקבלן להשתמש בתקופת הניסויים של
המתקן במערכות סינון זמניות שתוחלפנה עם סיום הבדיקות למערכות נקיות
וסופיות.

.33

צביעה
כל המשטחים למיניהם ,כולל ברזל ,אלומיניום ,אלמנטי קונסטרוקציה ,תמיכות,
מתלים ,פחי פלדה וכו' ,ינוקו ויצבעו ע"י קבלן מזוג האוויר ,כמתואר להלן:
א .הכנת שטח לברזל ופלדה בלתי מגולוונת
חלקי ציוד כגון :מדחסים ,משאבות ,מחליפי חום ,בתי לוליין למפוחים
צנטריפוגליים המיוצרים בבתי חרושת או מפעל ,ינוקה היטב על ידי ריסוס חול
(  .) Sand Blastingאלמנטים עשויים פחי פלדה בעובי של פחות מ 1.5 -מ"מ,
פרופילי קונסטרוקציה ,צינורות וכו' ,ינוקו כנ"ל או בעזרת מברשות פלדה.
ב .אלומיניום ברזל מגולוון ונחושת
שתי שכבות צבע יסוד ושכבה אחת של צבע עליון ושכבה נוספת של צבע גמר
קלוי בגוון מאושר .סה"כ  4שכבות בעובי מינימלי 120מיקרון.
ג .צביעת חלקים אשר יעברו קלייה
שתי שכבות צבע יסוד ושכבה אחת של צבע עליון ושכבה נוספת של צבע גמר
קלוי בגוון מאושר .סה"כ  4שכבות בעובי מינימלי  120מיקרון.
ד .צביעת הברשה או התזה עם ייבוש לא מאולץ
שכבה אחת של  ,Wash Primerשתי שכבות של צבע מגן מיניום או כרומט אבץ,
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שכבה אחת של צבע סינטטי עליון ושכבה נוספת של צבע גמר בגוון מאושר.
סה"כ עובי  120מיקרון .הצבעים יהיו מתוצרת "טמבור" בלבד .כל הצבעים של
מסמך ג'1 -
המערכת הנדונה יהיו מאותו מפעל ומטיב דרוש עם אחריות לעמידה בחוץ של
 10שנים לפחות .עם גמר העבודה יתוקנו כל הפגמים אשר נגרמו כתוצאה
מהובלה ובמשך מהלך העבודה בצבע מתאים ,ויצבעו מחדש את כל חלקי המתכת
הנ"ל בשכבה מתאימה של צבע גמר מאושר .בכל מקום בתעלות אויר בו מותקן
מפזר אויר או תריס אויר חוזר תיצבע דופן התעלה הנמצאת ממול בצבע שחור
מאושר  -אם יידרש הדבר על ידי המפקח.
.34

עדכון תכניות
עם סיום העבודה ולפני מסירתה הסופית למזמין ,על הקבלן למסור למזמין מערכות
תכניות שרטוטים ומעודכנות של העבודה כפי שבוצעה למעשה .לצורך זה ישמור
לעצמו הקבלן באתר מערכת תכניות אחת אשר יסמן עליה כל שנוי שיבוצע תוך כדי
עבודה.
הקבלן יספק ספר מתקן מושלם מלווה ברשימת חלקים וקטלוגים של הציוד ,לכל
חלק הסברים והוראות הפעלה ואחזקה מודפסים בעברית.

.35

סימונים ותכניות
על הקבלן לספק דסקיות סימון ממתכת ממוספרות לכל ברז ולכל אביזרי הצנרת
והפיקוד ,וכן יבצע את סימון הצינורות עצמם ואת כיוון הזרימה בתוכם .עבודה זו
תבוצע על ידי הקבלן .הקבלן יספק את תכנית החשמל והפיקוד על לוח הנתון
במסגרת עץ וכיסוי זכוכית לתליה בחדר המכונות .הנ"ל יסופק בנוסף לחומר
ההסברה לתפעול ואחזקה המפורט להלן.

.36

תכניות חשמל
הקבלן יכין ויספק בהקדם ולשם מניעת עיכובים ,תכניות חשמל דיאגרמטיות
מפורטות לאינסטלציה החשמלית ,ללוחות החשמל ,לחיבור מנועים ,מתנעים ,אביזרי
ויסות נורות בקורת ,חיבורי פנים וכו' וימסרם בצרוף רשימה המכילה את תוצרת
והטיפוס של אותם מוצרים שעליו לספק .תכניות אלה יוגשו לאשור מוקדם לפני
הביצוע .התוכניות יאושרו ע"י המתכנן ,המזמין ויועץ החשמל .על הקבלן להכין
ולספק תוכניות אלה גם כאשר עבודות החשמל תימסרנה על ידי המזמין לביצוע
לאחרים .במידה והקבלן יבצע את עבודות החשמל או חלק מהן ,רשאי הקבלן
להתחיל בעבודתו רק לאחר שקבל אשור על התכניות הנ"ל מאת היועץ והמפקח .כל
המהדקים והכבלים יסומנו בסימון סטנדרטי הן בשטח והן בתוכניות.

.37

מתח החשמל
מתח החשמל יהיה בדרך כלל  400וולט ,תלת  -פאזי 50 ,הרץ ,מתח הפיקוד , V 24
אלא אם כן צוין אחרת במפורש בפרקים הבאים להלן.
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מסמך ג'1 -
.38

מנועים ומתנעים
כל המנועים יהיו בהתאם לתקן הישראלי ,שקטים הפועלים ללא רעש מגנטי.
בדרך כלל יהיו המנועים מיוצרים לפעולה בזרם חילופין  400וולט ,תלת פאזי,
50הרץ1400 ,סיבובים לדקה ,אלא אם כן מצוין אחרת במפורש בפרקים הבאים להלן
ו/או בתכניות המצורפות .כל המנועים יהיו מיצרן אחד .על הקבלן לקבל את אישור
המפקח ,לגבי היצרן וסוג המנועים העומדים להזמנה .במקרה והמזמין יבחר ביצרן
מקומי אחר מאשר המוצע על ידי הקבלן ,אין הקבלן רשאי לבוא בדרישה על
תוספת תשלום כלשהו .המנועים יהיו תוצרת סימנס ,AEG ,אסאה או שווה ערך
מאושר .הבידוד יהיה  IP - 55לעמידה חיצונית בכל תנאי מזג האוויר ,עם בידוד .F

.39

שילוט
על הקבלן לספק ולהתקין שלוט ליד כל המפסיקים ,לחצנים ,נורות בקורת ,ממסרים.
מבטיחים וכו' .השלטים יהיו מבקליט חרוט כתובים שחור על רקע צהוב .תוכן
השילוט יהיה כפי שאושר על ידי היועץ והמפקח .במידה ולוחות החשמל יבוצעו על
ידי אחרים ,על הקבלן לספק רשימה מדויקת עם ציון תוכן השלטים.

.40

הדרכה
לפני מסירת המתקן ידריך ויורה הקבלן למפעיל המתקן מטעם המזמין את כל הנדרש
לפעולה והחזקה תקינה של המתקן .תקופת הדרכה של שבועיים לפחות תובטח
לאחר גמר העבודה והפעלת המתקן בכל אחת משתי תקופות השנה  .תקופת הדרכה
לא תהיה רצופה אלא תחולק בין התקופות להפעלה לעונת הקיץ ולהפעלה לעונת
החורף .תקופת ההדרכה לא תהיה בזמן הפעלת וויסות המתקן אלא לאחריו .תקופת
ההדרכה שבאותה העונה תהיה רצופה על ידי בעל מקצוע מסוג מעולה.

.41

תיקי הסבר לתפעול ואחזקה
לפני מסירת המתקן יכין וימסור הקבלן תיק אחד למתכנן לעיון והערות המכיל חומר
הסבר מלא לתפעול ואחזקה של המתקן על כל חלקיו ולאחר הערות היועץ ,יעביר
הקבלן למזמין שלשה תיקים מושלמים.
כל תיק יכיל את החומר הבא כשהוא מודפס ומכורך :
א .תיאור המתקן ,הסבר לתפעול ואחזקה על פי טיפולים תקופתיים (חודשי תלת
חודשי).
ב .קטלוגים של הציוד.
ג .מערכת תכניות מעודכנות של המתקן ממוחשבות  +דיסקט הכולל את כל
השרטוטים משורטטים בתוכנת אוטוקד המעודכנת ביותר.
ד .מערכת תכניות עבודה מאושרות של המתקן.
ה .מערכת דיאגרמות.
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מסמך ג'1 -
ו .טבלת סימון של המנועים השונים במתקן ,עם ציון עבור כל מנוע של הספק מנוע,
אמפר' נומינלי ,אמפר' בעומס ,וכוון בטחונות ליתרת זרם של המתנע.
ז .טבלת סימון של אביזרי הפיקוד והביטחון עם ציון הכוון של כל אחד מהאביזרים
הנ"ל.
ח .טבלת סימון של אביזרי המדידה עם ציון ההוראה של כל אחד מהאביזרים לרבות
טבלת פרמטרים של מערכות הבקרה.
ט .העתק מכתב מטעם נציג המזמין המאשר כי נתנה לו הדרכה מלאה במשך
שבועיים ימים ,בקשר לתפעול ואחזקת המתקן ,וכל האינפורמציה המופיעה בתיק
וזו אשר נמסרה בע"פ ,ברורה ונהירה לו.
י .העתק אשור קבלת המתקן ע"י חברת החשמל.
יא .העתק אישור מכבי  -אש לבידוד התעלות והצנרת וכל אישור נוסף שיידרש
במהלך העבודה.
יב .העתקי תעודות בדיקה של מכון התקנים לעמידה בפני אש של הבידוד לתעלות
אויר וצנרת ,מדגמים שיילקחו על ידי מכון התקנים במקום העבודה ,ואלמנטי
חימום חשמליים ולכל ציוד אחר שיידרש במהלך העבודה.
.42

אחריות על נזקים
הקבלן יפעל כקבלן עצמאי העובד על חשבונו ,אחריותו וסיכומו העצמי והוא בלבד
יהיה אחראי ויישא בכל ההוצאות של כל הנזקים ,חבלות ,תאונות אשר יגרמו ,אם
יגרמו ,כתוצאה או בקשר עם העבודות לפי מפרט זה ,הנעשות ע"י ו/או ע"י עובדיו
לכל אדם ו/או רכוש.

.43

נזקים לעובדים
הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם
הנמצא בשרותו של הקבלן ,כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו תוך כדי ביצוע
העבודות.

.44

ביטוח
א .הקבלן יבטח על חשבונו הוא ,לטובתו ולטובת המזמין יחדיו :
 1את העבודות ,לרבות החומרים ,הציוד ,המתקנים וכל דבר אחר שהובא לאחר
העבודות לצורך עבודה ,במלוא ערכם מזמן לזמן ,נגד כל נזק או אבדן הנובע
מסיבה כלשהי למשך כל הזמן של ביצוע העבודות עד לסיומה וקבלת עבודה
על השלמת העבודות מאת היועץ והמפקח .
 2מפני נזק או אבדן העלולים להיגרם ,במישרין או בעקיפין ,תוך ביצוע
העבודות ,לגופו או לרכושו של כל אדם ,לרבות עובדיו ועובדי המזמין ,וכל
אדם אחר הנמצא ברשותו או בשירות המזמין.
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מסמך ג'1 -
ב .הקבלן מתחייב לקבל לפני עשיית כל חוזה ביצוע כנ"ל ,את הסכמת המזמין
בכתב לחברת הביטוח לתנאי החוזה ולסכום הביטוח.
ג .הקבלן מתחייב להמציא להזמין ,עם חתימת החוזה ,את חוזה הביטוח.
.45

קבלת המתקן
עם גמר העבודות הכרוכות בהתקנת המערכת וקבלת מתקן ,יחל הקבלן בהפעלה
ניסיונית של המתקן.
על מועד התחלת פעולת הבדיקה וההפעלה הניסיונית יודיע הקבלן בכתב ליועץ,
למפקח ולמזמין.
קבלת המתקן תעשה :
א .רק לאחר מסירת תיקי הסבר לתפעול ואחזקה.
ב .רק לאחר הפעלת המתקן בשלמותו .אין הקבלן רשאי לסרב להפעלת חלקים של
המתקן לפני הפעלה סופית ,במידה ויידרש לכך ,ולפני התחלת תקופת האחריות.

מסמך ג'1 -
 .1כללי
הקבלן יגיש שרטוטי עבודה מושלמים עבור היסודות הדרושים לציוד בהתאם להמלצות
יצרני הציוד וכנדרש במפרט זה ובתוכניות המצורפות.
קבלן הבניין יבצע את היסודות בהתאם לתוכניות הקבלן אשר אושרו על ידי היועץ,
המפקח ומהנדס הקונסטרוקציה ,אך ביצוע זה יעשה תחת השגחתו ועל אחריותו של
הקבלן.
תוכניות העבודה של היסודות תוגשנה על ידי הקבלן לאישור היועץ תוך שבועיים מיום
קבלת ההזמנה של העבודה.
 .2יסודות
כל הציוד המשמש את מתקני הקירור ומיזוג האוויר יוצב על גבי יסודות מבטון מזוין או
כפי שמצוין בתוכניות בניה וגמר של כל היסודות העשויים מבטון מזוין המשמשים
להגבהה ,תמיכה ,ומסות האינרציה ) (INERTIA BLOCKSהנתמכים על ידי בולמי רעידות
קפיציים ,יבוצעו על ידי קבלן הבנייה ,לפי הנחיות של הקבלן .ציפוי הגמר של היסודות,
המעקים ,התמיכות ומסות האינרציה הנ"ל יהיה בטיח צמנט מעורב עם פיגמנט.
 .3בולמי רעידות
כל אלמנט הציוד כגון מדחסים ,מעבי אויר ,יחידות מזוג אויר ,מפוחים ,מנועים ,מסות
אינרטיות וכו' ,יוצבו על בולמי רעידות.
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בולמי הרעידות יהיו מתוצרת  V.Mארה"ב ,טיפוס  Cאו שווה ערך מאושר אלא אם כן
צוין אחרת במפורש על גבי התוכניות.
מסמך ג'2 -
מפרט מיוחד
 15.01תיאור כללי
א .במוזיאון הילדים אשר בחולון ,מותקנת מכונה לייצור קרח.
המכונה פועלת עם קרר  R-22אשר יוצא משרות ,וכתוצאה מבלאי טבעי של
המערכת ,הוחלט להחליפה במכונה חדשה.
ב .הפרויקט מתייחס לפירוק וסילוק מכונת הקרח ויחידת העיבוי הקיימת ,והתקנת
מערכת חדשה במקומם אשר תעבוד בטכנולוגיה ובתפוקה זהה אך עם קרר .R404
ג .עבודת הקבלן תכלול בין השאר את הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

פירוק יחידת העיבוי ומכונת ייצור דפי הקרח ,וסילוקם מהאתר.
הספקת והתקנת יחידת עיבוי חדשה ,ומכונה לייצור קרח חדשה.
החלפת הקונסטרוקציה הקיימת ,להצבת מכונות ייצור הקרח לקונסטרוקציה
עשויה מפרופילים מקצועיים מפלב"ם .SS -304
הספקת והתקנת מכונה לייצור קרח ,מאייד בתוך המבנה הקיים.
הספקת והתקנת צנרת מקשרת ,נוזל ויניקה ,חשמל ,פיקוד ובקרה.
הפעלה ,הרצה ,מסירה ,שרות ואחזקה למשך  24חודשים.

 15.02תיאור העבודה
א .המערכת אשר תתואר להלן תסופק ותותקן במסגרת מפרט/חוזה זה .כל העבודות
תתבצענה בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הוועדה הבין משרדית
המיוחדת .המפרט הכללי מהווה חלק מן המכרז הזה למרות שאיננו מצורף והכוונה
למפרט במהדורתו האחרונה ופרקיו הם:
 00תנאים כלליים (מוקדמות)
 04מפרט לעבודות בניה.
 05מפרט כללי לעבודות איטום.
 07מפרט כללי למתקני תברואה.
 08מפרט כללי למתקני חשמל.
 11מפרט כללי לעבודות צביעה.
 15מפרט כללי למתקני מיזוג אוויר.
 16מפרט כללי למתקני הסקה.
 .19מפרט כללי לעבודות מסגרות חרש וסכוך.
מסמך ג'2 -
 15.03מערכות קירור
באופן עקרוני המערכות תכלולנה מאייד לייצור קרח ויחידת עיבוי.
היחידה יכולה להיות מוצר מדף של יצרן מוכר או יחידה בנויה בארץ אשר תכלול
את הציוד המפורט לעיל :מעבה ,מדחס ,מפריד טיפות ,מאסף נוזל ,תא מבנה
ולוח חשמל.
א .מדחס
קירור
קופלנד,

 .1המדחס יהיה מדחס סמי הרמטי או כפי שצוין בטבלת הנתונים לפעולה עם גז
פראון ירוק כמוגדר בסעיף  15011של המפרט הכללי .המדחס יהיה מתוצרת
ביצר ,בוק או שווה ערך.
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 .2המדחס יצויד עם כל אביזרי ההפעלה ,השירות וההגנה המפורטים ע"י היצרן
ובין השאר יכלול המדחס:
 ברז יניקה ,ברז דחיסה ,ברז אל חוזר ,מסנן יניקה ,זכוכית ביקורת גובה שמןוכדומה.
 מפריד שמן עם מצוף פנימי או חיצוני להחזרת שמן ויהיה עם אוגן מתפרקמתוצרת " "AC&Rאו ". "R.R
 מחמם אגן שמן חיצוני .במידה ויידרש. פרסוסטטים להגנה אשר יכלול :פרסוסטט לחץ נמוך ,פרסוסטט לחץ גבוה עםריסט ידני ,פרסוסטט לחץ שמן.
 מדי לחץ :מד לחץ יניקה ,מד לחץ דחיסה  ,מד לחץ שמן. .3המדחס יותקן על גבי בולמי רעידות קפיצים מתוצרת חברת  V.Mאו שווה ערך
מאושר עם שקיעה סטטית של " 1לפחות.
 .4חיבור הצנרת למדחס תעשה באמצעות מחברים גמישים למניעת שבר
הצינורות.
 .5מדחס יכלול הגנה טרמית פנימית.
ב .מפריד טיפות (חלק מהמאייד)
מפריד טיפות יותקן בקו היניקה למדחס .המפריד יבנה כמיכל לחץ ללא אש עם מכסים
מקומרים בהתאם לתקן .ASMEמפריד הטיפות יכלול נחשון מחליף חום נוזל בלחץ גבוה,
לצורך אידוי הנוזל .לאחר היצור יעבור המיכל בדיקות לחץ בהתאם לתקני
.ASMEמתחתית המיכל ,הנוזל והשמן מתאספים בצורה מבוקרת לקו היניקה ע"י צינור
" "Uפנימי עם חריר המיועד ליניקת השמן .המפריד יבודד על ידי ארמופלקס בעובי 25
מ"מ.
מסמך ג'2 -
ג .מאסף נוזל
מאסף הנוזל יבנה כמיכל לחץ ללא אש עם מכסים מקומרים בהתאם לתקן .ASME
למאסף חיבורי כניסה ,יציאה ,חיבור בטחון וכדומה ,כפי שהוגדרו בתכניות ויכלול בן
היתר (שתי זכוכיות ראיה בקוטר  50מ"מ) .לאחר היצור יעבור המיכל בדיקות לחץ
בהתאם לתקני .ASME

ד .מעבה:
 .1המעבה יהיה מטיפוס מעבה " "Vאו מעבה אנכי כפי שמוגדר בתוכניות.
 .2תא מתכתי:
תא מתכתי עשוי פרופילים מגולוונים בעלי עובי מזערי של  1.5מ"מ ופחים מגולוונים
בעובי מזערי של  1.25מ"מ להכלת חלקי המעבה .התא יצויד בפתחי שרות המאפשרים
שרות למנוע ,לתמסורת ,למיסבים וכד' .סגירת התא תעשה ע"י מנעולים לפתיחה
מהירה כדוגמת "עוז און" (לא יותר שימוש בקוסמוסים) .המעבה יצויד במחיצות
עשויות פח למניעת קצר אויר בזמן הפסקת אחד המאווררים .בפתח יציאת האוויר
מהמעבים ,תותקן רשת מגולוונת נגד ציפורים עם מסגרת הניתנת לפירוק.
 .3נחשון העיבוי יהיה נחשון סטנדרטי כדוגמת הנחשונים המיוצרים ע"י חברת לורדן
בע"מ .הנחשון יהיה בנוי צינור נחושת בקוטר של "  5/8ובעובי דופן "  0.018.הצלעות
תהיינה עשויות אלומיניום בעובי  0.18מ"מ ובגודל " .1.5" x1.5הצלעות יחוברו לצינורות
ע"י הידוק מכני .בעת ביצוע הנחשון יש להזרים חנקן בצנרת הנחושת.
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 .4המפוחים יהיו ציריים כך שמהירותם ההיקפית לא תעלה על  29מ'/שניה.
כנפי המאיץ יבנו מפח פלב"מ או פלסטיק.
 .5המיסבים של ציר המנוע יהיו מדגם מתייצב מעצמו מיועדים ל 50,000 -שעות עבודה
לפחות .
 .6המפוח הציר וגלגל הרצועות יאוזנו באופן סטטי ודינמי.
ה .לוחות חשמל ואינסטלציה חשמלית
 .1לוחות החשמל יותקנו ביחידת העיבוי ויבנה בהתאם לתקן הישראלי  61439חוק ,2
יצרן הלוח יהיה יצרן מרכיב שיש לו היתר לסמן את לוח החשמל בתו תקן ונמצא תחת
השגחה שוטפת של מכון התקנים.
 .2על הקבלן לספק להרכיב ולקבל אישור הרשויות המוסמכות ללוח החשמל
ולאינסטלציה החשמלית .בכל מקרה יש לקבל את אישורו של מהנדס החשמל עבור
פרויקט זה .על הקבלן לקבל את אישור חברת החשמל.
 .3לוחות החשמל יבנו בארגז פוליאסטר משוריין סגור עם דלתות קדמיות.
הלוח יבנה כמוגדר בפרק 08של המפרט הכללי ,ולפי תקן ישראלי ,תקנות ודרישות
חברת החשמל וכן לשביעות רצון המתכנן ו/או מהנדס החשמל של הפרויקט.
 .4כל ההבטחות של הצרכנים השונים יעשו על ידי מפסיקי זרם חצי אוטומטיים.
מפסיקים אלו יכללו מגעי עזר המחוברים באופן שהפסקת המפסק האוטומטי של
הצרכן כל שהוא תנתק גם את הפיקוד שלו .הציוד יתאים לזרם קצר .ההבטחות של
קבלי תיקון מקדם ההספק יהיו נפרדות מהגנות של המדחס.
מסמך ג'2 -
 .5הלוח יכלול אמפרמטר עבור חימום אוגני השמן של המדחסים.
 .6הלוח יכלול אמפרמטרים עבור המדחסים.
 .7הלוח יכלול מוני שעות פעולה עבור המדחסים.
 .8הפעלת הפיקוד תעשה ע"י טרנספורמטור מבודד ומיוצב.
 .9מנורות הסימון תהיינה דגם ליבון  L-2תוצרת קלוקנר מילר או שווה ערך והן תותקנה
עם נגד מתאים.
 .10הלוח יכלול מפסק ראשי המאשר ניתוק המערכת בעומס מלא .כמו כן יוגן המפסק נגד
זרמי קצר.
 .11מתנעים ,ממסרים ,מפסיקים חצי אוטומטיים וכדומה יהיו מתוצרת מאושרת
כדוגמת תוצרת קלוקנר מילר ,סימנס או שווה ערך .הציוד יאושר על ידי המזמין.
הציוד יתאים לזרם קצר.
 .12בנוסף למפסק ראשי ומא"מטים יכלול הלוח את כל הדרוש לפעולה אוטומטית מלאה
ובין היתר מתנעים ממסרים טיימרים מנורות סימון לפעולה ותקלה של כל המתקן
ובין היתר הבאים :
 12.1מנורות סימון לפעולה ותקלה של כל אחד מהמנועים וגופי החימום.
 12.2נוריות סימון לסימון תקלה במערכת ההגנות של המדחס.
 12.3הלוח יכלול בקרים לפעולת הקירור כדוגמת תוצרת דנפוס.
 12.4ממסר השהיה המונע הפעלת המדחס יותר מאשר שש פעמים בשעה.
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 12.5מפסק בורר פעולה מפוחי המעבים אוטומט וידנית( .האוטומט  -פעולה לפי פיקוד
מוסת מהירות ,יד  -הפעלה קבועה).
 12.6הלוח יכלול סידור להתראה אור קולית ,במקרה של תקלה עם אפשרות לחיבור
ההתראה ליציאה נוספת מחוץ ליחידה.
 12.7הלוח יכלול סידור לחיבור לוחות הפעלה מרחוק.
 12.8הלוח יכלול שקע שרות חד פאזי A 16.

 12.9חיווט הלוח יעשה בתוך תעלות פלסטיות עם מכסים.
כל הכניסות ללוח החשמל יעשו מתחתית הלוח אלא אם יאושר אחרת.
הכניסות/יציאות אל/מ לוח החשמל יעשו באמצעות "אנטיגרונים".
 12.10חיווט בין הלוח והיחידות השונות יעשה על ידי כבלי

. NYY

 12.11הלוח יכלול מהדקים מתאימים לחבור כל הצרכנים הקשורים למערכת וכל
הגידים יסומנו.
מסמך ג'2 -
 12.12בכל מקרה של תקלה כגון לחץ שמן דחיסה ,לחץ נמוך וכדומה תידרש החזרת יד
לפני הפעלה נוספת.
 12.13הלוח יכלול קבלים ותיקון מקדם ההספק למינימום של 0.92עם נורית סימון
להפעלת הקבל.
 12.14הלוח יכלול ממסר חוסר והיפוך פאזה.
 12.15מתנעים יכללו מגענים ,הגנה תרמית מתכוונת להגנה בפני יתרת זרם בכל שלוש
הפזות .התנעת מדחס תהיה אחרי קוצב זמן  5 -דקות לפחות.
 12.16בחדרי הקירור יורכבו גופי תאורה צמודים ותלויים לתקרת הבידוד .גופי התאורה
יהיו פלורוסצנטיים אטומים מתוצרת געש דגם ( 3010מס' הגופים כמצוין
בתוכניות) כאשר הנורות עצמן מתוצרת סילוניה והמשנקים תוצרת גנרל
אלקטריק ("פרפקט סטאר") להפעלה מיידית 10%.מגופי התאורה אשר יותקנו
בחדר ,יהיו מסוג תאורת חירום( .יש לעגל את מס' הגופים כלפי מעלה) מפסק
לתאורה ימצא בצמוד לדלת הכניסה לחדר הקירור.
 12.17לכל המנועים שאינם בקשר עין עם הלוחות יותקנו מפסקי יד אטומים לניתוק
הזרם במקרה של טפול במנועים או מאווררים.
 12.18הלוח יכלול מגעים יבשים להתניית הפעלת מערכת ייצור קרח לפעולה תקינה של
המסועים את הקרח.
 12.19האינסטלציה החשמלית תבוצע בצורה מקצועית ותקבל אשור חברת החשמל לפני
ההפעלה .הכבלים החשמליים יהיו תרמו פלסטיים מותקנים בתעלות ו/או צינורות
משוריינים או פלסטיים .העבודה תבוצע בהתאם למפרט הכללי למתקני חשמל
פרק  08בהוצאת משרד הביטחון ומשרד השיכון והבינוי.
ו .מבנה יחידת עיבוי הצבה
 .1יחידת העיבוי אשר כוללת בין השאר ,מדחסים ,מעבים ,מפרידי טיפות ,מאספי נוזל,
צנרת גז ואביזריה ,לוח חשמל ,תא מדחסים וכדומה ,תוצב על גבי גומי מחורץ
מתוצרת " "VIBRATION-MOUNTINGSאו שווה ערך מאושר.
לצורך כך יצויד בסיס יחידת העיבוי בפלטות מתאימות אשר יבטיחו את חלוקת
העומס .היחידה תותקן על שש עד שמונה נקודות מגע .הגומי יהיה דו שכבתי עם פח
הפרדה מגולוון בעובי  2מ"מ .יחידת העיבוי תפולס על גבי בסיס הבטון.
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 .2הקבלן יעביר תוכניות לאישור לפני ביצוע היחידה.

 15.04צנרת ברזים ואביזרים לגז פראון ירוק
א .ברזים ,ברזים חשמליים ,ברזי ויסות ,שסתומי התפשטות וכדומה ,וכן צנרת פראון,
יסופקו ויורכבו כמסומן בתכניות .כל אביזרי הציוד והצנרת יהיו חדשים ובהתאם
לתקנים מתאימים עם גז פראון ירוק.
 .1ברז סגר ,כוון ,ברזים אל חוזרים וכדומה יהיו מתוצרת מוכרת כדוגמת תוצרת "הנרי"
ארה"ב.
 .2ברזים חשמליים ,ברזי ויסות לחץ ,מצופים וכו' יהיו מתוצרת מוכרת כדוגמת
מסמך ג'2 -
" "DANFOSSאו שווה ערך מאושר ,כאשר קופסת החיבורים תכיל  LEDלאינדיקציה
כאשר הסליל מופעל ( .דוגמת .("DANFOSS" Part number 018Z0088
 .3ברזי בטחון ושחרור יהיו עם קפיץ ובורג כוון למטרת כוון דרגת השחרור.
 .4צינורות קירור עד קוטר "  4יהיו מנחושת מטיפוס " ."Lהחיבורים בין צינורות הנחושת
יעשו ע"י הלחמת כסף  5%עם הזרמת חנקן קבועה במערכת הצינורות ינוקו באופן
יסודי ובמשך העבודה יש למנוע חדירת לכלוך ואדי מים לצינורות .יש לדאוג לשיפועים
מתאימים ,ולזקיפים בהתייעצות עם המתכננים ,הקוויים יורכבו עם תמיכות נאותות
למניעת תזוזה או כפוף .התמיכות תבוצענה באמצעות פרופילי פלדה בצורה מקצועית
נאותה .בנקודות השענות של צינור מבודד יותקן מיסב עשוי פח מגולוון בעובי  2.5מ"מ
לפחות ,הקימור יהיה בהתאם לקוטר הצינור המבודד .קצווי הצינורות העוברים דרך
קירות או תקרות יצוידו בשרוולים ובאטמים למניעת חדירת מים או אויר.
 .5לאחר גמר הרכבת הצינורות והאביזרים יש לבצע בדיקת אטימות אשר תתבצענה
כדלקמן :המערכת תהיה תחת לחץ של  250ליברות לאינטש מרובע באמצעות חנקן.
במשך הפעלת הלחץ הנ"ל ייבדק כל חיבור וחיבור בקפדנות ע"י מי סבון.
בעת הבדיקה יש לבודד את ברזי ההתפשטות כדי שלא יפגעו על ידי הלחץ הזה.
לאחר בדיקת השלמת הבדיקה ותיקון כל הליקויים תוזרם למערכת תערובת של
פראון וחנקן בלחץ של  150ליברות לאינטש מרובע וכל חיבור וחיבור ייבדק ע"י בודק
להבה .במידה ותתגלינה נזילות ,יש לחזור על בדיקה זו עד שכל המערכת תהיה
אטומה לחלוטין .לאחר השלמת בדיקת הלחץ תושם המערכת בתת לחץ שיושג
באמצעות משאבת ואקום שתחובר לקו הנוזל .כאשר יושג לחץ של 23אינטש עומד
כספית ,יש לסגור את ברזי היניקה והדחיסה של המשאבה ולבדוק אם במשך  24שעות
לא חלה עליה בתת הלחץ.
במידה ותתגלינה נזילות יש לחזור על הבדיקות עד להשגת
אטימות הנדרשת .לאחר הבדיקות יש לנקות וליבש את המערכות באופן יסודי ע"י
"מנקה מערכת" .לאחר השלמת בדיקות הלחץ יש למלא את המערכת בכמות נאותה
של קרר .
ב בידוד צנרת גז
צנרת הקירור "הקרה" הכוללת את קווי היניקה הספקת נוזל וכו' תהיה מבודדת.
אין לבודד צנרת לפני שנעשתה בדיקת לחץ והובטחה עמידות המערכת בפני נזילות.
 .1לפני התחלת עבודות הבידוד יש לנקות חיצונית את הצינורות מכל השמנים בליטות,
חלודה וכו'.
 .2כל חומרי הבידוד ,הציפויים והדבקים יהיו עמידים בפני אש וחייבים באישור הרשויות
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המוסמכות ,לפני התחלת העבודה .החומרים שישמש לבידוד הצנרת יהיו קליפות
גומי סינטטי כדוגמת פלציב מתוצרת קיבוץ עין הנציב .לאחר השלמת הבידוד יצופה
הבידוד בסרט ( PVCבתוך המבנה) ובעטיפת פח מגולוון וצבוע מראש בעובי  0.6מ"מ
מחוץ למבנה.
 .3קליפות גומי סינטטי "פלציב"
הגומי הסינטטי יהיה מתוצרת "פלציב" או שווה ערך ,מקדם מעבר החום המרבי יהיה
 0.28יחידות בריטיות .הקליפות תהיינה שלמות ותושחלנה על הצינורות ללא חתכים
מסמך ג'2 -
והדבקות לאורך .במקרה ויהיה צורך לחתוך את הקליפות לאורך יודבקו החתכים ע"י
סרט הדבקה אורגינאלי ברוחב מינימאלי של  25מ"מ .חיתוך קצות הבידוד יעשה
בסכין חד ויהיה ישר ,קטעי הבידוד יודבקו באמצעות דבק מתאים.
 .4הצינורות לאחר גמר הבידוד יהיו חופשיים מהמתלה וניתנים לפירוק מבלי לפגוע
בצינור .במקרה בהם נשענים הצינורות על המתלים או על מסבים יורכבו מתחת
למעטפת הבידוד תושבות בהיקף של 120מעלות לפחות ובאורך שלא פחות מ 20 -
ס"מ ,התושבות תעשנה מפח מגולוון שעוביו לא פחות מ  2.5 -מ"מ.
 .5מתחת למערכת ויסות גז ואביזרים אשר יוחלט שלא לבודדם יתקין הקבלן מגשים
מפח מגולוון עם צינורות פלסטיים לניקוז.
 .6עובי הבידוד וסוגי הבידוד יקבעו בהתאם לקוטר הצינור ובהתאם לטמפרטורת הגז או
הנוזל בצינור.
להלן טבלת נתונים:
עובי הבידוד מינימאלי (מ"מ)  -גומי סינטטי/פוליאוריטן
קוטר
צינור
נחושת
" 5/8
" 7/8
" 1 1/8
" 1 5/8
" 2 1/8
" 2 5/8
" 3 1/8

עובי בידוד
עבור
 – 10 °Cגומי
סינטטי
19
19
19
25
25
25
32

עובי הבידוד
עבור 10 °C
פוליאוריטן

–

40
40
50
60
60
60
60

קוטר
צינור
פלדה

עובי הבידוד
עבור – 10 °C
גומי סינטטי

עובי הבידוד
עבור – 10 °C
פוליאוריטן

"1/2
"3/4
"1
"1 1/4
"1 1/2
"2
"2 1/2
"
"4
"6
"8
"10
"12
מיכלים

1
19
19
25
25
25
32
32

40
40
40
40
50
50
60
60
60
60
70
80
80
120

 15.05מכונה לייצור קרח -מאייד

 .1המאייד יהיה מוצר מוגמר של חברה בעלת מוניטין ,ידע וניסיון של למעלה מ 10-שנים
בייצור מכונות לייצור קרח.
 .2סוג הקרח יהיה זהה לקיים ,דפים יבש לבן בטמפ' של ℃ -8עד ℃.-6
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 .3המאייד יהיה מסוג תוף סטאטי ללא אטמי ציר במעגל הקירור ,אשר יפעל בשיטת ההצפה
" "FLOODEDויהיה בעל דופן כפולה אנכית מתחת.

מסמך ג'2 -

 .4בקרת גובה הקרר  , R-404Aבתוף תהיה בקרה אלקטרונית  .גובה הקרר במאייד ע"ב
מפלס מפריד הנוזל שיותקן בצמוד למאייד.
 .5הקרח ייווצר באופן מכני ע"י גירוד הקרח מדופן התוף באמצעות לוליין המסתובב
עצמאית.
הלוליין יהיה עשוי פלב"ם ממוסד במייסדים והוא יהיה ניתן לכיוון ידני.

 .6המאייד יכלול מערכת מילוי מים ,בריכה מים תחתונה עם משאבה טבולה ובריכה עליונה
מסתובבת על ציר לקבלת זרימת מים אחידה על גבי התוף.
הברכות תהיינה עשויות פלב"ם .המאייד יכלול מערכת מינון מלח לצורך קבלת קרח
אחיד לרבות גירוד אחיד ושמירה על המערכות המכניות.

 .7היחידה תהיה בעלת תקן .CE
 15.06בקרה

 .1הבקרה תכלול אפשרות לבקרה מרחוק ממחשבים וממכשירים סלולריים ,באמצעות תוכנה
זמינה .WEB SERVEN
 .2הפעל והפסק ממערכת מרכזית.
 .3כל התיעוד של הבקר ותוכנות העזר יהיו ידידותיים .ON-LINE
 .4הבקר יכלול חיווי לתקלות ,איתור תקלות ,שליחת הודעות  SMSבמקרה של תקלה
התראות ושמירה של נתוני התפעול השונים.
 15.07עבודות חשמל
א .כללי
 .1היקף עבודת הקבלן תכלול את הספקת והתקנת לוחות חשמל ליחידת העיבוי
ולמכונת ייצור הקרח
 .2הזנת החשמל של הלוח תהיה ההזנה הקיימת היום למכונת הקרח וליחידת העיבוי.
 .3הזנת החשמל וחיבור מנועי המקררים תעשה ע"י קבלן הקירור.
 .4שרשור הפיקוד בין היחידות השונות יעשה ע"י קבלן הקירור.
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 15.08לוחות חשמל
א .הקדמה
 .1מפרט זה בא להגדיר את הדרישות בעת אספקת ציוד וביצוע התקנות חשמל,
מכשור ,בקרה ותקשורת עבור מערכת קירור.מודגש בזאת שלוח החשמל יצויד
במערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית גז .FM 200
 .2הקבלן יהיה אחראי לאספקה ,בדיקה ,כיול ,הפעלה והרצת כל המתקנים
המערכות והציוד שהותקנו על ידו .במידה וגודל הלוח מחייב מערכת כיבוי אוטומטית
או אחרת נגד אש חייב הקבלן לכלול בהצעת המחיר את המערכת הנ"ל.
 .3כל העבודות יבוצעו בהתאם לחוק החשמל ,התקנים הישראליים ,קובץ תקנות
ובמידה ואין אלה כוללים פרטים מסוימים לגבי מתקן זה ,הרי הוא יבוצע
בהתאם לתקן  IECובהתאם להנחיות  ISAבהעדר כל תקן ,לפי הוראות המפקח
מטעם המזמין  -להלן "המפקח".
 .4על הקבלן להקפיד במשנה זהירות על כל כללי הבטיחות המתבקשים בהקמה
מעין זו.
 .5בגמר ביצוע כל קטע בעבודתו על הקבלן לבדוק את עמידתו בדרישות חוק
החשמל בכלל והקפדה מיוחדת על הנקודות הבאים:
 מניעת אפשרות למגע מקרי במוליכים נושאי מתח. הארקה של המתקן כנדרש. .6הקבלן ימציא "למפקח" את הרישיונות הממשלתיים של עובדיו לעבוד
כחשמלאים.
 .7המשתתף במכרז ו/או מגיש ההצעה מצהיר ומאשר כי הובא לידיעתנו ,והוא
מסכים לכך כי המזמין אינו מתחייב לקבל ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה
שהיא ,אינה מחייבת לנמק ולתת הסברים בדבר החלטה למי למסור ביצוע
העבודה נשוא המכרז (להלן "העבודה") ,זכאית לנהל משא ומתן בכל שלב עם
מי מהמשתתפים במכרז או עם גורמים אחרים כפי שתימצא לנכון על פי שיקול
דעתה ,זכאית למסור ביצוע העבודה גל למי שכלל לא הגיש הצעה למכרז,
וכלל אינה חייבת לפעול בכל הקשור לבחינת הצעות המשתתפים לניהול
המשא והמתן ולהחלטה למי למסור ביצוע העבודה תוך הקפדה על שוויון בין
המשתתפים במכרז.
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 .8המשתתף במכרז מתחייב בזאת שלא להעלות כל תביעה או דרישה כלפי
המזמין לתשלום פיצויים ,להחזר הוצאות ,או סעד אחר כלשהוא לרבות סעד
שמטרתו למנוע מהמזמין למסור העבודה למי שהחליט למסור לו ביצועה,
בטענה כי המזמין לא מילא אחר תנאי המכרז ו/או כי הוא ניהל משא
ומתן שלא בתום לב ובדרך המקובלת ו/או כי מן הדין היה כי יקבל הצעתו
וימסור לו ביצוע העבודה ו/או כי הוא לא היה זכאי למסור העבודה למי שעמו
התקשר לצורך ביצוע העבודה.
ב .שרטוטים ומפרטים
 .1שרטוטי החשמל והמכשור סכמתיים ואינם מצביעים בדיוק על מיקומו של
הציוד או של תוואי תעלות כבלים וצינורות הגנה .יש להעמיד את הציוד
ולהניח את התעלות והקווים לפי הוראות של השרטוטים המאושרים לביצוע
ובתאום עם המפקח .המפקח רשאי להביא שינויים במיקום הציוד ובתוואי
התעלות והקווים לפני ביצוע .במקרה של סתירה בין התוכניות ו/או תוכניות
ומפרטים ,החלטת המפקח בכל מקרה תהיה סופית ומחייבת.
 .2הקבלן יחזיק במשרדו מערכת שרטוטים שלמה ומעודכנת .כל השינויים החלים
בשטח יוכנסו על ידו בשרטוטים אלה בלוית סקיצות משלימות .בגמר העבודה,
ימסור הקבלן למפקח ,מערכת שרטוטים מעודכנת המשקפת את המתקן במצבו
הסופי (")"AS BUILT
ג .אספקת חומרים ע"י הקבלן
 .1חומרי עזר
הקבלן יספק את כל חומרי העזר ואביזרי ההתקנה הנדרשים ,גם אם לא צוין הדבר
במפורש בכתב הכמויות ויכלול את עלותם במחיר היחידות לרבות:
 אביזרי חיבור לתמיכות( .ברגים ,אומים וכו') גומיות הגנה לכבלים. מקשים ,חבקים ,סרטי קשירה ,חומרי אטימה ,בנדים ,שלות וכו'. נעלי כבל וסופיות חוט. לוחיות זיהוי ,שרוולי סימון ,צבעי סימון וכו'. קופסאות מעבר צבע כלי עבודה וציוד כיול .2ציוד חשמלי וציוד פיקוד
כל הציוד אשר יסופק ע"י הקבלן יהיה חדש ,מטיב מעולה ,מאושר ע"י מכון
התקנים ,עומד בתקן ובעל סוכן מקומי פעיל עם מלאי מקומי .הציוד יסופק כולל
כל המסמכים הטכניים כולל נתונים טכניים ,הוראות התקנה ,כיול והפעלה.
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כל ציוד השטח והציוד המותקן בחזית לוחות יתאים לדרגת אטימות IP 65
כל ציוד הלוחות יתאים ל IP 20 -פחות.

ד .בדיקת מתקני חשמל
 .1במסגרת מחירי היחידה על הקבלן לספק מתקן מאושר ובטוח לשימוש.
 .2בדיקת מתקני החשמל תתבצע על ידי מהנדס בעל רישיון "מהנדס בודק" אשר יבדוק
את כל המתקן ויאשר את חיבורו למתח.
 .3הקבלן יעמיד לרשות המהנדס הבודק את כל התוכניות המעודכנות ,ציוד בדיקה
ומדידה ככל שיידרש לביצוע בדיקת כל מערכות המתקן.
 .4תשלום שכר המהנדס הבודק ע"י הקבלן.
 .5הקבלן יבדוק את המתקנים ויתקן את כל הליקויים לפני הזמנת הבודק ולאחר מכן
עד לאישור סופי.
 .6מחיר ביצוע כל הבדיקות ייכלל במחירי היחידה ,ללא חיוב נוסף ,ולא ישולם
עבורם בנפרד.
ה .מדידת כמויות ומחירים
 .1כל העבודה תימדד כקומפלט ,כשהיא מושלמת ,גמורה ,מורכבת במקומה מכוילת
ומוכנה לשימוש ,ללא כל תוספת עבור פסולת או פחת מאיזה סוג שהוא.
מחיר היחידה יכללו את כל העבודות הכלולות והמשתמעות מהמפרטים והתוכניות.
על הקבלן להגיש בסיום העבודה רשימה מלאה של כל הציוד החשמלי ,המכשירים,
הכבלים ,הצינורות והתמיכות אשר סופקו ,הורכבו או חוברו על ידו.
 .2המחיר כולל את ערך כל המתקנים והעבודות הנזכרות במפרטים ובתוכניות ו/או
המשתמעות מהן ,במידה ועבודות אלו אינן נמדדות ומופיעות בנפרד בכתב כמויות.
 .3הוצאת המכרז לביצוע העבודה והכנת כתב כמויות נעשים בשלב ראשוני של
התכנון המפורט .לכן יתכנו חריגות של סדרי גודל בין הכמויות המופיעות בכתב
הכמויות לבין הכמויות שיהיו בפועל .שינוי בכמויות לא ישנה את מחיר היחידה
והקבלן לא יהיה זכאי לשום פיצוי כתוצאה משינוי בכמויות.
 .4לפני אספקת ציוד כלשהו על הקבלן לקבל אשור לכמויות המעודכנות הנדרשות
בפועל לביצוע העבודה .התשלום לקבלן יהיה רק עבור החומרים והציוד אשר
סופקו והותקנו בפועל.
 .5מחיר היחידה בכתב הכמויות כוללים (אלא אם צוין במפורש אחרת).
 ביצוע כל התאומים וקבלת כל האישורים מחברת החשמל ,לרבות תאוםואישורי בדיקת חברת החשמל לכל ההתקנות באתר.
 -ביצוע כל התאומים וקבלת כל האישורים מבזק.
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 קבלת כל האישורים ממכבי האש ומהג"א  -בנושאים הרלוונטיים. עריכת לוח זמנים ותאום עבודות. ביצוע העבודה באופן מקצועי והשלמתה כמתואר במתקנים בתוכניות ובמפרטזה.עבודה בשלבים  -אם יידרש.
 עבודה בהתאם לתקנים המוזכרים. כיול בדיקה והפעלת כל הציוד במשטר עבודה ידני/אוטומטי. בדיקת נכונות החיבור מנקודת הקצה ועד לקבלת החווי במערכות הבקרה. בדיקת מערכות החשמל על ידי בודק מוסמך. אספקת כל החומרים וכל חומרי העזר כגון :שלות ,ברגים ,ניפלים ,ווים,פרופילי ברז מחורץ ,מהדקי חיבור וכו' ,לרבות חומרים שלא הוזכרו במפורש.
 הובלה ,שינוע ,טעינה ופריקה של כל החומרים והציוד. מתקני עזר ,כלי עבודה ומכשירי מדידה מכל סוג. אחסון ,שמירה ואבטחה באתר. דמי ביטוחים. תיקונים ,סילוק חומרי העבודה שנפסלו ואספקתם או עשייתם מחדש. מיסים ,ארנונות ,אגרות וביול וכן הוצאות כלליות וניהול. הוצאות סוציאליות למיניהן. הכנת תוכניות בית מלאכה ללוחות המסופקים על ידו בתוכנת  autocadהמעודכנתביותר.
 -עדכון תוכניות לאחר ביצוע ()AS-MADE

 כל יתר הפעילויות והעלויות הדרושות להשלמת העבודה ומסירתה למזמין ,בין אםפורט הדבר במלואו או בחלקו ,ובין אם לא פורט במסמכי החוזה.
 15.09מפרט לביצוע עבודות חשמל
א .אספקת והתקנת כבלים
 .1כבלי החשמל הפיקוד המכשור והתקשורת במתקן יסופקו ע"י הקבלן.
 .2כבלי הכוח יהיו מהסוגים  NYY,N2XY,NA2XYצבעי הגידים יהיו:
צהוב/ירוק
הארקה
כחול
אפס
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פזות

חום ,חום  +כתום  ,חום  +שחור

 .3כבלי הפיקוד יהיו מסוג  NYYאו כבלים גמישים כדוגמת .LAPP-OLFLEX
הגידים בכבלי הפיקוד יהיו ממוספרים לכל אורך הכבל .גיד ההארקה יהיה
צהוב/ירוק .לא יורשה שימוש בגיד צהוב/ירוק אלא לחיבור הארקה בלבד.
 .4כבלי המכשור יהיו מסוג  single pair, single triadבחתך  ,16 AWGאו – multi pair
 , multi triadבחתך  .22 AWGכל זוג יהיה מסוכך בנפרד ע"י פויל אלומיניום .גידי
הזוגות יהיו בצבעים שחור לבן .גידי הטריאדות יהיו בצבעים שחור לבן אדום .כבלים
רב גידיים יהיו ממוספרים במספר הזוג לכל אורך הכבל .חיבור הסיכוך יבוצע בנקודה
אחת בלבד  -בלוח.
 .5כבלי תקשורת רגילה ( ) RS-232 , RS 422/485יהיו בעלי שני זוגות מסוג TYPE-

 .6הנחת הכבלים תעשה באחת מהצורות הבאות:
 6.1הנחה בסולמות כבלים ,תעלות כבלים מפח מחורץ או מרשת ,מגולוונת או פלב"מ.
 6.2השחלה דרך צינורות מגן או צנרת פלסטית קשיחה או גמישה.
 .7הקבלן יבדוק את בידודם של כל הכבלים והרצפות כל גיד במכשיר "מגר" כלהלן:
 7.1לפני ההנחה.
 7.2לפני החיבור למערכת החשמל או הפיקוד.
 .8הכבלים יונחו למלוא אורכם ביחידה אחת ולא תורשינה מופות .על הקבלן לוודא
את האורך הנדרש לפני ההנחה ולהניח את הכבלים באורכם הנכון  +2 %לכל
היותר .הכבלים יחוזקו למקומם בעזרת חבקים פלסטיים כל שני מטר בתוואי אופקי
ישר ,כל  1מטר בתוואי אופקי עם זווית וכל  0.5מטר בתוואי אנכי.
 .9בעת פריסת הכבלים והנחתם יש להקפיד שבשום מצב לא יכופף הכבל לרדיוס
כיפוף הקטן מהרדיוס המותר.
 .10כבלי פיקוד מכשור ותקשורת יונחו במרחק של לפחות  0.5מטר מכבלי כוח.
 .11פני השחלת כבלים בצינורות מגולוונים יותקנו בכל קצה צינור גומיית מגן (גרומט).
 .12הקבלן ישתמש בציוד מתאים להובלת תופי הכבלים ולהנחת כבלים אשר ימנע כל
נזק לכבלים .הקבלן אחראי לשלמותם המוחלטת של הכבלים מפני פגיעות מכניות
עד ליום מסירת העבודה למזמין .לשם כך על הקבלן להכין אמצעי הגנה לכבלים.
כבל שיינזק מפגיעות או פגמים בבידוד כתוצאה מטיפול רשלני
של הקבלן יפסל ויוחלף בכבל חדש על חשבון הקבלן.
 .13אספקת והתקנת כבל יכלול
 אספקה ,הובלה ופריקה בשטח המתקן .פריסת הכבל מהתוף לאורך התוואיוחיתוך הקצוות.
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 הנחת הכבל במובילים למיניהם כגון :על גבי סולמות ,מגשים לתעלות כבלים,או השחלה בצינורות מגן ,כולל אספקת הגרומט.
 פתיחה/כיסוי מחדש של מיכסי פח ע"ג תעלות כבלים קיימות. אספקת כל חומרי העזר הדרושים לחיזוק הכבל. אספקה והתקנת תוויות לסימון הכבל. מדידה ורישום של התנגדות בידוד הכבל ורציפות הגידים. פינוי כל השאריות והתופים מהאתר.ב .מובילים לכבלים
 .1צינורות מגולוונים
הצינורות יהיו מפלדה מגולוונת  -דרג ב' וקוטרם יותאם לסוג ומספר הכבלים.
חיזוק הצינורות למבנה יבוצע באמצעות שלות אומגה מגולוונת .לא נדרשת
רציפות מלאה בין צינור לצינור .בסיום כל צינור יותקן תותב גומי ()gromet
התקנת צינור מגולוון תכלול
 אספקתו ,הובלתו ופריקתו באתר המתקן. חיתוכו לפי הצורך ,השחזת הקצוות ,כיפופו ,התקנתו במקום וחיזוקו. אספקת כל האביזרים ,קומפלט בהתאם לנדרש. פינוי כל העודפים.לא תינתן כל תוספת עבור פחת.
 .2צינורות מפלב"ם
הצינורות מפלב"ם באולמות היצור יותקנו על ידי אחרים .על קבלן החשמל יהיה
להגדיר עבור קבלן הצנרת ולעבוד איתו בתאום מלא לקבלת התוואים הנדרשים,
בקוטר המתאים ולמקומות הנדרשים.
 .3סולמות כבלים מגולוונים
סולמות הכבלים המגולוונים מיועדים עבור כבלי החלוקה הראשיים בתוואים
הראשיים של המבנה .הסולמות יהיו מגולוונים מתוצרת "נאור" בעלי דופן גבוהה
המיועדים לתמיכה כל  3מטר .סולמות אלו יסופקו ויותקנו ע"י קבלן החשמל
הראשי של המבנה.
אספקת והתקנת סולמות כבלים אשר אינם בתוואי הכבלים הראשיים תכלול:
 בחירת הקטעים הנדרשים ,כולל קטעים ישרים ,קשתות ,צמתים וכל אביזרי העזרהנדרשים בהתאם לתכנון התוואי העקרוני המופיע בתוכניות ובהתאם לדרישות
ההתקנה.
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 אספקה הובלה ופריקה באתר המתקן של קטעים ישרים ,קשתות ,צמתים ומעברים. אספקה והתקנת תמיכות עבור הסולמות .לא ישולם עבור התמיכות בנפרד לפיעבודות ברזל.
 חיתוך לפי הצורך ,השחזת הקצוות ,הרמה והתקנה במקום .חיזוק כל חלקי התעלותע"י ברגים מגולוונים ואביזרי חיבור כולל אספקת והתקנת כל חומרי העבר
הדרושים.
 פינוי כל העודפים.לא תינתן כל תוספת עבור פחת.
 .4תעלות כבלים
תעלות הכבלים מחורצות תהיינה בנויות מפח פלדה מגולוונות או בפלב"ם –
באזורי היצור ,לפי סטנדרט "לירד" או "אמבל" בעלות מכסה מתאים.
תעלות רשת תהיינה בנויות מרשת פלדה מגולוונת ,או פלב"ם.
אספקה והתקנת תעלת כבלים תכלול
 בחירת הקטעים הנדרשים ,כולל קטעים ישרים ,קשתות ,צמתים וכל אביזריהעזר הנדרשים בהתאם לתכנון התוואי העקרוני המופיע בתוכניות ובהתאם
לדרישות ההתקנה.
 אספקה הובלה ופריקה באתר המתקן של קטעים ישרים ,קשתות ,צמתים ומעברים. חיתוך לפי הצורך ,השחזת הקצוות ,הרמה והתקנה במקום .חיזוק כל חלקיהתעלות ע"י ברגים מגולוונים ואביזרי חיבור כולל אספקת והתקנת כל חומרי
העבר הדרושים.
 אספקה והתקנת תמיכות עבור הסולמות .לא ישולם עבור התמיכות בנפרד לפיעבודות ברזל.
 חיתוך לפי הצורך ,השחזת הקצוות ,הרמה והתקנה במקום .חיזוק כל חלקיהתעלות ע"י ברגים מגולוונים ואביזרי חיבור כולל אספקת והתקנת כל חומרי
העבר הדרושים.
 פינוי כל העודפים. .5צינורות מגן פלסטיים
צינורות פלסטיים קשיחים ,גמישים או שרשוריים מסוג מרירון/מריכף ,כבה מאליו.
הצינורות יותקנו ברציפות כולל מופות מעבר וקופסאות הסתעפות .הצינורות יותקנו
למבנה ע"י שלות אומגה עבות מגולוונות.
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התקנת צינור מגן פלסטי יכללו
 אספקתו ,הובלתו ופריקתו באתר המתקן. חיתוכו לפי צורך ,כיפופו ,התקנתו במקום וחיזוקו כולל אספקת והתקנת כלחומרי העזר הדרושים כמפורט.
 פינוי כל העודפים.לא תינתן כל תוספת עבור פחת.
 .6צינורות פלסטיים שרשורים מסוג heaw duty
הצינורות ישמשו להגנת הכבלים בנקודות החיבור לציוד כגון מנועים ,מפסקים
וכו' .הצינורות יחוזקו אל הצינור הקשיח מצד אחד ואל קופסת החיבורים של
הציוד מן הצד השני בעזרת אביזר מעבר מתאים.
התקנת צינור מגן שרשורי תכלול
 אספקתו ,הובלתו ופריקתו באתר המתקן. חיתוכו לפי הצורך ,התקנתו במקום וחיזוקו. אספקה והתקנת אביזרי המעבר לחיבור הקצוות. פינוי כל העודפים.לא תינתן כל תוספת עבור פחת.
 .7תעלות כבלים פלסטיות דקורטיביות עם הלבשת אלומיניום או הלבשה פלסטית.
התעלות הדקורטיביות ישמשו לצורך קווי חלוקה שקעים ואביזרים באזורי המשרדים
והמעבדות .התעלות תהיינה מתוצרת ( Planet-Wattohmהיבואן-במעסף) או שווה
ערך מאושר .התעלות תהיינה משני סוגים:
 מידות  X 50 130עם מחיצה פנימית אחת בין טלפוניה לתקשורת מחשבים.  50 X 225תעלה כפולה עם שני מכסים  -לחשמל ולתקשורת ,כאשר חלקהתקשורת יהיה בעל מחיצה פנימית אחת  -חלוקה פנימית בין טלפוניה
לתקשורת מחשבים.
אספקה והתקנת תעלת כבלים תכלול
 בחירת הקטעים הנדרשים ,כולל קטעים ישרים ,קשתות ,צמתים וכל אביזרי העזרהנדרשים בהתאם לתכנון התוואי העקרוני המופיע בתוכניות ובהתאם לדרישות
ההתקנה.
 אספקה הובלה ופריקה באתר המתקן של כל האביזרים הנדרשים ,כולל אביזרי העזרהנדרשים להתקנת השקעים השונים ואביזריהם.
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 חיתוך לפי הצורך ,התקנה במקום .חיזוק כל חלקי התעלות ע"י ברגים מגולווניםאביזרי חיבור כולל אספקת והתקנת כל חומרי העזר הדרושים.
 פינוי כל העודפים.לא תינתן כל תוספת עבור פחת.
ג .עבודות ברזל ,צביעה והגנה בפני קורוזיה
.1באזורים שאינם דורשים התקנות פלב"ם ,כל חלקי הברזל :סולמות ,קונסטרוקציה,
תמיכות וכו' יעברו ניקוי וגלוון .כל הברגים ,אומים ,שלות ,אביזרי הדוק וחיבור
יגורזו בגריז מתאים לפני ההידוק על מנת לאפשר פתיחתם כעבור זמן .כל החורים
שאינם בשימוש יסתמו במסתמים מתאימים .האמור בסעיף זה יתפוס בכל מקרה ,בין
שיידרש על פי העניין ובין שיידרש במפורט ע"י המפקח וכל זאת ללא תוספת למחירי
יחידה גם אם לא יוזכר במפורש בכל סעיף בנפרד במפרט הטכני או בכתב הכמויות.
.2עבודות הברזל אשר יבוצעו ע"י הקבלן יכללו אספקה עיבוד והתקנה של ברזל צורתי
לצורך ביצוע תמיכות .כל חלקי הברזל ללא יוצא מן הכלל יהיו מגולוונים .הציפוי
יעשה ע"י טבילה בתוך אמבט אבץ מותך שטיהורו לפחות  . 97%כל הריתוכים,
העיבודים וההשחזות אשר יבוצעו באתר בעת ההתקנה יתוקנו ע"י צבע מגולוון קר
מסוג "צינקוט" .הצבע יסופק ע"י הקבלן.
ד .שלטים
הקבלן יספק ויתקין שלטי זיהוי מחומר פלסטי על כל הציוד והמכשירים שבשטח
המתקנים .השלטים יהיו עשויים מפלסטיק סנדביץ' חרוט .באשר לגודל השלט ומיקומו
יש לקבל הסכמת המהנדס .כמו כן ידאג הקבלן לשילוט מתאים של כל חלקי המתקן
שהם במסגרת עבודתו ,שילוט ציוד המסופק ע"י הקבלן כלול במחיר אספקת הציוד ולא
ישולם עבורו בנפרד .עבור שילוט המסופק ע"י אחרים ישולם בנפרד בהתאם לכתב
הכמויות.
ה .חיבורי כבלים
פרק זה מתייחס לכל עבודות החיבורים שיבוצעו ע"י הקבלן ואשר מופיעים במסגרת
סעיפים שונים בכתב הכמויות.
חיבור כבל או חיבור ציוד מתייחס תמיד וללא יוצא מן הכלל לחיבור שני קצוות הכבל
בכל מקרה כוללת עבודת הקבלן:
 פתיחת הכבל והכנתו. חיבור כל הגידים (שני קצוות)... חיבור גיד ההארקה לפס ההארקה. עבור כבל מסוכך  -בידוד הסיכוך בצד השטח ,חיבור הסיכוך לפס הארקה בצד הלוח,חיבור רציפות הסיכוך באופן מבודד מההארקה בקופסאות צומת בעזרת מהדק
מתאים.
 אספקה והתקנת סימון בל ימחה מפלסטיק ע"י חריטה או הדפסה לפי אישור שלהמפקח( .כל הכבלים יסומנו בשני קצוות הכבל ,ליד כל חיבור ללוח ,לגוף תאורה,
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לשקע ,לקופסת חיבורים וכו').
 אספקת ולחיצת נעלי כבל לחוצות. עטיפה בסרט בידוד. אספקה והשחלת סימניות פלסטיות בצורת שרוול ממוספר לסימון כל הגידים שלכבלי הפיקוד והמכשור.
 הידוק כניסת הכבל (גלנד) בצד ציוד השטח ,לקבלת אטימות מלאה.ו .חיבור מנוע
חיבור מנוע יכלול  -בנוסף למפרט בסעיף :4
 אספקה והתקנת מפסק מנתק עם סידור נעילה ליד כל מנוע .המפסק יהיה בעל מגעעזר .עבור מנועים עד  10 Kwהמפסק יהיה מתוצרת KLOCKNER MOELLER
דגם .P1-25/SVB
 התקנה וחיבור הכבלים בין המפסק למנוע בעזרת צינור שרשורי ואביזרי מעבר. חיבור הכבל בין המפסק לבין הלוח. חיבור הגידים כולל גיד הארקה בקופסת החיבורים .חיבור הכבל הן מצד המנוע והןמצד המפסק המנתק.
 סיום ,חיזוק ואטימה של מכסה קופסת החיבורים כולל מריחת בורגי הסגירה בגריז. בדיקת הבידוד ע"י מגר לפני ההפעלה ,חיזוק כל הברגים במתנע .כיול ההגנות בתאהמתנע ,בדיקת כוון הסיבוב ,שינוי סדר הפאזות בהתאם לצורך.
 אספקת כל חומרי העזר הנדרשים כולל מהדקים ,נעלי כבל ,ברגים ,אומים ,סרט בידוד. הפעלה ניסיונית.ז .אספקה התקנה וחיבור של אביזר פיקוד ומכשור שטח
העבודה כוללת:
 התקנה וחיזוק הציוד אל עמוד או אל קיר המבנה או לכל מקום שיידרש באישורו שלהמפקח.
 התקנה כבל הפיקוד דרך צינורות מגן ובסיום  -דרך צינור מגן שרשורי אשר ישמשכהגנה לכבלים.
 אספקת הציוד בהתאם למפורט בכתב הכמויות. אספקה והתקנת אביזרי המעבר לחיבור אל תיבת החיבורים. -ביצוע כל פרטי החיבור בשני קצוות הכבל כמפורט בסעיף .4
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 חיבור גיד הארקה לאביזר עצמו. כיול וכוון האביזר לקבלת עבודה בכל שלבי הביניים ובמצבים הקיצוניים ,בדיקתבידוד הכבל לפני ההפעלה ,בדיקה והפעלה ניסיונית.
 קבלת חווי או מתן אות הפעלה מצד הלוח ועד לציוד בשטח. בדיקת פעולה תקינה של הציוד באופן עצמאי וכחלק ממערך כולל בכל משטריהעבודה  -ידני/אוטומטי/מקומי/מרחוק) ומסירת מערכת בדוקה ובמצב תפעולי מלא.
 סיום ,חיזוק ואטימת המכסה מפני מים ואבק.הערה :חיבור האביזר יכלול את אספקת צנרת המגן השרשוריות ,כולל כל האביזרים
קומפלט.
ח .הארקה
 .1אל מערכת הארקת היסוד במתקן יחוברו כל הפרטים הבאים:
 פסי הארקה בלוחות הראשיים ובכל לוחות המשנה. לוחות החשמל וקופסאות חיבורים. מנועים וכל ציוד חשמלי. מיכלים ,צנרת ,קונסטרוקציות וכל חלקי המתכת של המבנה.הציוד.

 .2חיבור הארקה של כל הציוד החשמלי לא ישולם בנפרד והוא כלול במחיר חיבור
 .3הארקת ציוד שאינו ציוד חשמלי כוללת
 הכנת מקום החיבור אל הציוד  -ריתוך בורג מגולוון אל הקונסטרוקציה או קידוחחור עבורו פסי ההארקה.
 אספקת כל חומרי העזר כגון נעלי כבל ,מהדקים קנדיים ,ברגים ,אומים ,דיסקיותוכו'.
 ביצוע החיבור. בדיקת רציפות ההארקה והתנגדות מעגל ההארקה אל כל המערכות.ט .מעברי אש
כל מעברי הכבלים בין הקומות השונות וכן אל האזורים המוגנים יכללו אטימת מעבר
אש .על האטימה להבטיח עמידות של לפחות שעתיים כנגד אש .האטימה תתבצע כך
שיתאפשר בקלות להוסיף כבלים בעתיד.
האטימה תתבצע בחומרים מיוחדים כדוגמת פלימסטיק ותתבצע בהתאם להוראות
היצרן על מנת להבטיח את העמידות הנדרשת .כל החומרים יכללו את כל האישורים
לפי ה NFPA -ביצוע האטימה יתבצע ע"י אנשי מקצוע מיומנים.
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 15.10מפרט כללי ליצור ואספקת לוחות חשמל
א .הקדמה
 .1מפרט זה מפרט את התנאים והדרישות הכלליות ליצור ואספקת לוחות החשמל
השונים עבור בית הקירור
 .2הלוחות יסופקו באתר .העמסה ,הובלה ,פריקת הלוחות במפעל והעמדתם במקומם
הסופי תבוצע ע"י הקבלן .הקבלן יספק את כל כלי ההארקה הדרושים לפריקת
ולהעמדת הלוחות ללא כל תשלום נוסף.
 .3כל הציוד החשמלי יסופק ע"י היצרן .על היצרן לפרט בהצעתו את כל הציוד החשמלי
המסופק על ידו ולצרף חומר טכני מלא.
 .4יצרן הלוחות יהיה בעל הסמכה לפי .ISO 9002

 .5יצרן לוחות של  160אמפר ומעלה יהיה בעל תעודת הסמכה ללוחות מתח נמוך
כנדרש בתקן  22של מכון התקנים הישראלי .על היצרן לצרף להצעתו את תעודת
ההסמכה.
ב .תנאים כלליים
 .1על היצרן לתכנן ,ליצר ולבדוק את הלוח לעמידה בדרישות חברת החשמל ובהתאם
לתקנים הבאים:
תקן ישראלי 108
תקן VDE 0660
תקן IEC 158-1
תקן IEC 439-1
כל זאת על מנת להבטיח תקינות ובטיחות מרבית בהפעלה.
 .2הלוח יכלול את כל הפרטים המופיעים במפרט זה ובשרטוטים המצורפים.
 .3הציוד ומבנה הלוח יתאימו לטמפרטורת הסביבה של +°50C
ג .מבנה לוחות מתכתיים
 .1הלוחות יהיו בעלי כניסות ויציאות מלמטה.
 .2הלוחות המיועדים להתקנה חיצונית יבנו לאטימות כנגד מים ואבק בדרגת אטימות
 IP 55לוחות המיועדים להתקנה פנימית בחדרים יתאימו להגדרת אטימות IP 30
תאי לוח הכוללים וסתי מהירות יהיו מאווררים ע"י תריסי אוויר.
 .3בחזית הלוחות תהיינה דלתות עם צירים וסידורי נעילה .לוחות בעלי גישה מלפנים
ומאחור יהיו בעלי דלתות כנ"ל גם בצידו האחורי של הלקוח.
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.4הלוחות המיועדים להעמדה ע"ג הרצפה יבנו מעמודות סטנדרטיות ברוחב  800מ"מ,
עומק  500מ"מ וגובה  2000מ"מ אלא אם כן יצוין אחרת בכתב הכמויות .כל הציוד
יותקן ע"ג פלטות הרכבה.
.5בחלקו העליון של הלוח יקבעו פסי צבירה אופקיים המיועדים לזרם הנומינלי של
הלוח בתוספת של  30%ולעמידה במאמצים המכניים והכוחות הדינמיים מתפתחים
בזמן קצר של  80קילו אמפר בלוחות הראשיים ו 30 -קילו אמפר בלוחות המשניים.
 .6כל לוח משנה יכללו מפסק מנתק בעומס המיועד לעמידה בזרמי קצר של  30קילו
אמפר.
.7בלוחות כוח  -מהדקי כוח ומהדקי פיקוד יותקנו בלוח ע"ג מסילות אופקיות.
בלוחות פיקוד  -המהדקים יותקנו ע"ג מסילות אנכיות.
.8כל החלקים נושאי המתח בלוח ,כולל פסי הצבירה ,פסי החיבור ,מהדקים וכל הציוד
המותקן ע"ג דלתות יכוסו בכיסוי פרספקס שקוף המתפרק ע"י ברגים .הכיסוי יהיה
רצוף ומושלם כך שבעת פתיחת דלתות הלוח תישמר בטיחות מרבית ולא תתאפשר
נגיעה במוליכים חיים .על כל כיסוי יופיע שלט אזהרה.
 .9לוחות מאמ"תים יהיו בעלי פחי כיסוי פנימיים (פלנגי'ם) מתחת לדלת הראשים.
.10בכל הלוחות יבצע הקבלן הכנה עבור מערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטי .ההכנה
תכלול פלנג' מתפרק עבור כל גלאי ובן פתחים ומעברים לצנרת הכיבוי.
.11בזמן תכנון וביצוע הלוח יש להתחשב בנוחת חיבורי הכבלים ,בסידורי חיזוק
עבורם ,ובמיוחד בהתחברות וחיזוק נוחים לכבלי ההזנה ללוח.
.12כמו כן יש לדאוג למרחקים בין יחידות ויסות מהירות ומתנעים רכים לצורך
אוורור.
.13כל הציוד החשמלי בתוך הלוח יסומן בעזרת שלטים חרוטים בהתאם לשרטוטים.
.14כל הברגים ,האומים ,דיסקיות ושאר אמצעי החיזוק יהיו מוגנים בפני קורוזיה
ובעלי החוזק המתאים.
.15מהדקי הלוח יסומנו בפרוט ,כולל סימון הפזות.
.16הלוח יכלול מקום שמור של  25%לפחות עבור ציוד עתידי.
.17הלוחות המתכתיים יבנו מפח  2מ"מ ,כל הריתוכים והחיבורים החיצוניים בלוחות
יעובדו לקבלת משטחים חלקים ,כל הפינות החדות יעוגלו לרדיוס של  4מ"מ.
.18הלוחות ינוקו לפני הצביעה מחלודה ,לכלוך ,שמן ואבק .הם ינוקו בחול ויוכנו
לצביעה בהתאם לתקן השוודי SA – 2.5
.19הצביעה תבוצע בריסוס  AIR LESSכלהלן:
 -שכבת צבע יסוד ,טמבור  EA9בעובי  60מיקרון
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 שתי שכבות צבע סופי טמבור טמגלס גוון קרם  714בעובי של  30מיקרון כל אחת.ד .חיווט
 .1כל החיבורים החשמליים יבוצעו בעזרת מוליכי נחושת בעלי בידוד תרמופלסטי נטול
הלוגן המיועד ל 105 -מעלות צלסיוס בשטח חתך מתאים לזרם הנקוב ובהתאם לתקן.
 .2על חתך המוליך להתאים לציוד החשמלי אליו הוא מתחבר בהתאם לנתוני היצרן.
כל חיבורי הפיקוד יבוצעו במוליכי נחושת גמישים בעלי שרוול לחוץ וסימנים
ממוספרת בנקודות החיבור.
 .3חתך הגידים עבור מעגלי הפיקוד והמדידה יהיה כלהלן:
 חיווט אספקת מתחים –  2.5ממ"ר. חיווט משני של משני זרם –  2.5ממ"ר. חיווט פיקוד –  1.5ממ"ר. חיווט נקודות כניסה של מערכת בקרת המבנה –  1ממ"ר. .4החיווט יבוצע בגידים בודדים אשר יותקנו בתוך תעלות פלסטיק מחורצות עם מכסה
מתפרק .התעלות יסופקו עם רזרבה של . 50%
 .5חיווט אותות אנלוגיים יבוצע בכבלי מכשור מסוככים.
 .6חיווט הציוד המותקן ע"ג דלתות לוח יאוגד בצמה ויושחל בצינור פלסטי שרשורי
גמיש.
ה .הארקות
 .1בכל עמודת לוח יותקן פס הארקה אשר יכלול ברגי חיבור לכל אורכו.
 .2כל חלקי המתכת בלוח יחוברו אל פס ההארקה ע"י גיד נחושת שזור ומבודד בצבעים
צהוב/ירוק בחתך  2.5ממ"ר.
 .3הכנת נקודת חיבור ההארקה תבוצע על כל חלקי הפח ע"י בורג מגולוון "0.25
ריתוך הבורג לפח יבוצע לפני הצביעה .הבורג יכוסה לאחר הריתוך בשרוול פלסטי
מתאים כך שיישאר ללא צבע בכל תהליכי הצביעה.
 .4חיבור גידי ההארקה יבוצע תוך שימוש בנעל כבל סגורה ובדיסקיות הידוק.
 .5כל הציוד החשמלי המותקן בלוח יחובר את מערכת ההארקה.
 .6כל המעגלים המשניים של משני הזרם יחוברו את מערכת ההארקה.
 .7במסגרת בדיקת הלוחות תיבדק הרציפות של כל מערך חיבור ההארקה.
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ו .ציוד לאספקה ע"י היצרן
 .1כל הציוד החשמלי יסופק ע"י היצרן.
 .2כל הציוד החשמלי המותקן בלוח יתאים לעמידה בזרמי קצר של  80קילואמפר
בלוחות הראשיים ו 30 -קילואמפר בלוחות המשנה.
 .3כל ציוד ההגנה בלוח והמתחבר אל פסי הצבירה יתאים לניתוק זרמי קצר כנ"ל.
 .4ציוד חשמלי המותקן בתוך הלוח יהיה בעל דרגת אטימות  IP -20לפחות.
 .5ציוד חשמלי המותקן בחזית הלוח יהיה בעל דרגת אטימות .IP – 65

 .6המגענים שיסופקו ע"י היצרן יהיו עם שני מגעי עזר פתוחים ושניים סגורים בדרגה
אחת מעבר למוגדר לפי מיליון פעולות בתנאי מיתוג – AC3
 .7המפסקים יהיו עם יחידת זרם מתכווננת ועם מגע עזר אחד פתוח ואחד סגור אלא אם
כן צוין אחרת.
 .8נורות הסימון תהיינה מטיפוס  MULTI LEDסטנדרט  22.5הנורות המיועדות ל-
 220 VACתהיינה בעלות שנאי אינטגראלי.
 .9מפסקי הזרם  1000אמפר ומעלה יהיו מדגם .AIR BREAKER

 .10באשר ליצרן ודגם המפסקים ,המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור ולהכתיב את
היצרן והדגם בשלב מאוחר יותר מבלי שהדבר ישנה את מחירי הקבלן .היצרנים הם:
 ווסטינגהאוז קלקנר מילר מרלן גרן סצ'ה טלמכניק .11באשר ליצרן ודגם המגענים ,המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור ולהכתיב את
היצרן והדגם בשלב מאוחר יותר מבלי שהדבר ישנה את מחירי הקבלן.
 .12מתנעים מסוג  soft startיכללו הגנות ותצוגה סיפרתית המתנע ויכלול בדיקת בידוד
והגנת תרמיסתור.
 .13הפעלת הפיקוד תעשה על ידי טרנספורמטור מבודד ומיוצב.
 .14מנורות הסימון תהיינה דגם ליבון  L -2תוצרת קלוקנר מילר או שווה ערך והן
תותקנה עם נגד מתאים.
 .15הלוח יכלול מפסק ראשי המאפשר ניתוק המערכת בעומס מלא .כמו כן יוגן המפסק
נגד זרמי קצר.
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 .16בנוסף למפסק ראשי ומא"מטים יכלול הלוח את כל הדרוש לפעולה אוטומטית מלאה
ובין היתר מתנעים ממסרים טיימרים מנורות סימון לפעולה ותקלה ובין היתר
באים:
 מנורות סימון לפעולה ותקלה של כל אחד מהמנועים. הלוח יכלול ממסר חוסר והיפוך פאזה. מתנעים יכללו מגענים ,הגנה טרמית מתכוונת להגנה בפני יתרת זרם בכל שלושהפזות.
 לכל המנועים שאינם בקשר עין עם הלוחות יותקנו מפסקי יד אטומים לניתוקהזרם במקרה של טפול במנועים או מאווררים.
ז .גמר ובדיקות
 .1היצרן יאפשר לנציגי המזמין גישה חופשית אל מקום היצור במשך כל שלבי היצור
והאספקה.
 .2על הלוחות להיות מושלמים ולעמוד בכל דרישות המפרט והשרטוטים ,מוכנים
להתקנה באתר.
 .3על היצרן לבצע את כל הבדיקות המכניות והחשמליות במפעלו בנוכחות נציגי המזמין
ולקבל אישור המזמין בכתב על תקינות הלוחות לפני משלוחם לאתר.
 .4כל מעגלי הפיקוד יבחנו מבחינת תפקודם.
 .5כושר בידוד הלוחות ייבדק במתח חילופין של  1500וולט למשך דקה אחת.
 .6דו"ח בדיקה מפורט יינתן ע"י היצרן לאחר סיומן המוצלח של הבדיקות.
 .7קבלת הלוח ע"י נציגי המזמין לא תשחרר את היצרן מאחריות לטיב התכנון ,החומרים
והיצור.
 .8היצרן יודיע לפחות  3ימים לפני העברת הלוח אל המזמין.
ח .שרטוטים
 .1על היצרן להכין שרטוטי מבנה הלוח ,כולל מבטי חזית עם וללא דלתות ,חתכים
אופייניים ותוכניות חיווט מפורטות הכוללות גם את מספרי החיבורים ,מספר מגענים
 Refferencess Crossשמות יצרן ,דגם וכו' .התוכניות יוגשו לאישור המזמין ב3 -
עותקים.
 .2תכניות היצרן יבוצעו ב Autocad -המעודכנת ביותר בגודל . A3
 .3יצור הלוח יחל רק לאחר אישור התוכניות ע"י המתכנן.
 .4אישור המתכנן לא יגרע מאחריות הקבלן.
 .5היצרן יעביר עם הלוחות סט תוכניות עדות ב 3 -עותקים ,כולל דיסקט.
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מערכת התוכניות
רשימת תוכניות
מס'
תוכנית
1937/01
1937/02
1937/03
1937/04
1937/05

תיאור תוכנית
תכנית גג -מבט על
חתכים A-A, B-B
פרט ליחידת עיבוי בסימון CU 1-1

טבלת נתונים
סכמת גז

מהדורה
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז
למכרז

תאריך
08/02/18
08/02/18
08/02/18
08/02/18
08/02/18

וכן תוכניות שתתווספנה לצורך הסברה והשלמה ו/או לרגל שינויים שהיועץ רשאי להורות על
ביצועם בתנאי החוזה.
תאריך:
חתימת הקבלן____________ :
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 .1כתב כמויות
 1.1הערות לכתב הכמויות
1.1.1

הכמויות מופיעות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד ,ואין לראותן ככמויות שעל
הקבלן לבצע למעשה במילוי התחייבויותיו לפי חוזה.

1.1.2

הכמויות שבוצעו למעשה תקבענה ע"י המפקח ו/או היועץ.

1.1.3

המדידות תהיינה נטו ,בהתאם לפרטי התכניות כשהעבודה גמורה,
מושלמת ו/או מורכבת במקום .תיאור הסעיפים השונים בכתב הכמויות
הם תמציתיים בלבד ומחירי היחידה יכללו את כל הדרוש השלמת
העבודות כמפורט במפרט ,בתכניות ובחוזה העבודה .סכום מחירי
הסעיפים יהווה את מחירו של המתקן המושלם כשהוא מוכן למסירה
סופית ליועץ ו/או למפקח.

1.1.4

מחירי היחידה המופיעים הסעיפים בכתב הכמויות יחשבו ככלולים את
הערך:
א .כל החומרים והפחת שלהם ,כולל הוצאות בדיקתם.
ב .כל העבודה הדרושה לשם ביצוע ,בהתאם לתנאי החוזה.
ג .השימוש בציוד ,כלי עבודה ,מכשירים ,מכונות ,סולמות פיגומים וכו'.
ד .כל אמצעי ההגנה לשם מילוי דרישות הבטיחות כמפורט.
ה .כל האמצעים הדרושים לשם מניעת רעידות ורעשים.
ו .הובלת כל החומרים ,המוצרים ,הציוד ,כלי העבודה וכו' וכמו כן
העמסתם ופריקתם.
ז .אחסנת החומרים ,הכלים ,המכונות ושמירתם ,כמו כן הגנה ושמירת
העבודות שבוצעו
ח .המסים הסוציאליים ,הוצאות הביטוח ,מס קניה ,דמי שחרור ,בלו מכס
והיטלים אחרים.
ט .הוצאות הנהלת העבודה ,מסירת והוצאות משרדיות.
י .הוצאות ביטוח העבודות ,העובדים וצד שלישי בפני השפעות של מזג
האוויר ושל עבודות קבלנים אחרים.
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יא .הוצאות חציבה ,סתימה ,תיקון ,צביעה וניקוי כל חלק בנין שיפגע ע"י
העבודה.
יב .הפעלת וויסות המתקן.
יג .אחריות ושירות כלפי המזמין לפעולה תקינה למשך שנתיים מיום קבלת
המתקן ע"י היועץ.
יד .רווח הקבלן.
 1.2מחירי אספקה והרכבה נפרדים
 1.2.1העבודה המשמשת נושא למפרט זה ולתכניות המצורפות ,כוללת את הציוד,
החומרים ,המוצרים ,אמצעי הלוואי והעזר וכל יתר הדרושים להתקנת מתקן
קירור כמתואר במפרט ובתכניות .היקף העבודה עשוי להשתנות לקראת ביצוע
בהתאם לחלוקה הפנימית של המבנה שתקבע בהמשך .המזמין שומר לעצמו את
הזכות להקטין או להגדיל את היקף העבודה בסכום כלשהו ולגבי הגבלה מהערך
הכולל של המתקנים המתוארים במפרט זה ובכתב הכמויות.
מחירי היחידות המתוארים בהצעת הקבלן יהיו בתוקף עבור ההגדלות והקטנות
כנ"ל אשר ידרשו במסגרת תקופת הביצוע של המתקנים בהתאם לחוזה המקורי.
המזמין שומר לעצמו את הזכות להוציא מכלל חוזה זה את ההספקה של כל חלק
מהציוד ,האביזרים והחומרים המפורטים במפרט זה ובכתב הכמויות .כל הציוד,
החומרים והאביזרים הנ"ל יסופקו ע"י המזמין לקבלן באתר ובמועד המתאים.
העבודה ,הזזה ואחסון של הציוד ,חומרים ואביזרים כנ"ל בתוך חדרי המכונות
ובבניין ובכללותו יבוצעו ע"י הקבלן .לצורך הנ"ל יפרט הקבלן בהצעתו מחיר
נפרד עבור הספקת הציוד ,החומרים והאביזרים ,ומחיר נפרד עבור התקנתם.
בכל מקרה שיוחלט על הספקת חלק מהציוד ,החומרים והאביזרים ע"י המזמין,
יהיה היצרן אחראי על טיב המוצר כלפי הקבלן והמזמין כאחד ,ובמקרה כזה
יתאם הקבלן כל הפעולות הדרושות לביצוע העבודה המושלמת וכן לעיתוי
מתאים עם היצרן .הקבלן יהיה אחראי לטיב
פעולה תקינה של מוצר ולטיב פעולה של כל המערכת.
1.2.2

מחיר האספקה כולל:
א .כל החומרים ואביזרים העזר הדרושים ליצור המוצרים ,כולל הפחת
והמסים החלים עליהם.
ב .שכר העבודה ,ביטוח ,הטבות סוציאליות וכו' לעובדים הדרושים
ליצור המוצר.
ג.

הוצאות ביצוע הבדיקות הנדרשות ,התיקונים והבדיקות שלאחר
התיקון.
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1.2.3

ד.

צבעי יסוד וצבע סופי ,ציפויים נגד חום ,נגד קורוזיה וכו' מאושרים
ע"י היועץ.

ה.

דלק ,שימוש במכונות ,אחסנה וביטוח המוצר בבית המלאכה וכו'.

ו.

העמסת הציוד על כלי ההובלה בחצר בית המלאכה ,כולל אמצעי
זהירות לזמן ההובלה.

ז.

הוצאות כלליות ורווח היצרן והספק.

ח.

מסים לרבות מכס ומס קניה החלים על הפריט ו/או המכונה.

ט.

אחריות ושירות היצרן כלפי הקבלן (המרכיב) והמזמין כאחד,
ולפעולה תקינה למשך שנה אחת מיום קבלת המתקן.

מחיר ההרכבה כולל:
 1רווח הקבלן על המוצר.
 2הובלה ,פריקה והעברת המוצר במקום המיועד כולל הציוד שעל הגג.
 3ביצוע כל החיבורים הדרושים להפעלה תקינה של הנ"ל.
 4כל חומרי העזר הדרושים להרכבה המושלמת של המוצר במקומו.
 5תאום ופיקוח של היצרן בקשר לטיב העבודה ומועד ההספקה.
 6שכר עבודה ,ביטוח ,הטבות סוציאליות וכו' לעובדים הדרושים לביצוע
העבודות הנ"ל.
 7דלק ,שימוש במכנות ,כלי עבודה ,אחסנה ,שמירה וכל הדרוש לביצוע
העבודה בשלמות ,וסימון בשלטים לפי דרישת המפקח על כל ברז או
ציוד.
 8הוצאות ביטוח העבודות וכל צד אחר נגד נזקים העלולים להיגרם ע"י
הקבלן ,עובדיו ,כליו ומוצריו.
 9אחריות ושירות לפעולה תקינה של המתקן למשך שנה אחת מיום
קבלת ההרכבה ע"י היועץ.
 10הפעלת וויסות המתקן.
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1.2.4

תוספות ,הורדות ושינויים
בכל מקרה של תוספות ,הורדות ושינויים בפריטים הכלולים בכתב
הכמויות ,יחולו עליהם המחירים המפורטים בכתב הכמויות .עבור
פרטים אשר אינם כלולים בכתב הכמויות תחול אחת משתי שיטות
התחשיב הבאות:
א .אינטרפולציה בין שני מחירי יחידה בעלי אופי דומה.
ב .הקבלן יגיש ניתוח מחירים מפורט ומדויק של הוצאותיו לגבי הפריט הנדון
בתוספת רווח קבלני בשיעור מכסימלי של  15%שכולל ממון ,טיפול,
פגומים ,תיקונים ,אחריות וכו'.

 1.2.5אופני מדידה מיוחדים
אופן המדידה לפרויקט זה הינו ביחידת קומפלט מושלמת הכוללת בין השאר
את הבאים :פירוק וסילוק הציוד הקיים ,הספקת והתקנת מערכת מושלמת
חדשה דומה למערכת הקיימת ופועלת עם קרר ירוק.
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נספח - 2.3ביטוח
.1

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי על פי כל דין
מתחייב הקבלן ,לבטח לפני תחילת ביצוע העבו דות ,על חשבונו הוא ,את העבודות בביטוחים על פי
שיקול דעתו ובלבד שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום
ביטוחים ,נספח  2.3לחוזה זה ,המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן" :האישור קיום
ביטוחים").

.2

עם חתימת ההסכם הקבלן ימציא למוזיאון את טופס האישור על קיום ביטוחים .הקבלן מתחייב
להמציא למוזיאון את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת
רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל במשך כל זמן חלותו של הסכם זה ו/או
תקופת העבודות ו/או עד המסירה הסופית של העבודות ו/או יציאתו של הקבלן מאתר העבודות
ו/או סיום תקופת התחזוקה (ה מאוחר מבין המועדים) ,וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי
מצד המוזיאון  .המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן ,
מהווה תנאי מהותי בהסכם.

.3

ביטוח כלי רכב -הקבלן יערוך או יוודא שנערך ,ביטוח כל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין
לביצוע העבודות לכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות
ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים (ביטוח חובה)  ,כיסוי מפני חבות
בגין נזק לרכוש בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ , ₪ 1,000,000 -כיסוי לנזקי רכוש הנגרמים על
ידי כלי רכב מעל לגבולות האחריות הסטנדרטים של פוליסת כלי הרכב וכן לנזקי גוף שאינם
ניתנים לביטוח ע"י ביטוח רכב חובה בהתאם להגדרות הפלת"ד .למען ספק מוסכם כי המונח "כלי
רכב" כולל מנופים ,מלגזות ,טרקטורים ,מחפרים ,גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.

.4

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור ,אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם
ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות שלא יפחתו מ ₪ 2,000,000-למקרה.

.5

ביטוח "חבות המוצר" – הקבלן יערוך ויקיים ביטוח חבות המוצר בכל תקופה בה הוא עשוי
להימצא אחראי על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין .ביטוח חבות מוצר יורחב לשפות את
המוזיאון ו/או עיריית חולון בקשר לעבודות הקבלן .עם חתימת ההסכם ימציא הקבלן למוזיאון
את טופס האישור על קיום ביטוחים המעיד על ביצוע ביטוח "חבות המוצר" בהיקף כיסוי שלא
יפחת מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים .הקבלן מתחייב
להמציא למוזיאון את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח בעלת
רישוי מטעם המפקח על הביטוח לעסוק בביטוח בישראל למשך  3שנים נוספות לאחר סיום
העבודות ,וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד המוזיאון  .המצאת טופס האישור על קיום
ביטוחים אישור  1חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן ,מהווה תנאי מהותי בהסכם.

.6

הקבלן יישא ,בכל מקרה ,בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוחים וכן יישא בכל נזק שיגרם
לעבודה עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן ,קבלני המשנה ,עובדיהם וכל מי שבא מטעמם שאינו
מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו .הקבלן אחראי בגין נזקים
בלתי מבוטחים לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

.7

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ,ומבלי לפגוע בכלליות
האמור ,לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח .הפר הקבלן את
הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המוזיאון יהא הקבלן אחראי לנזקים
שיגרמו למוזיאון באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות ,כלפי
המוזיאון והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה ,כאמור ,כלפי המוזיאון .

.8

בכל פוליסות הביטוח שיערוך הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות ,ייכלל גם ויתור על זכות התחלוף
כלפי המוזיאון ,חברות בנות ,עובדים ומנהלים של הנ"ל .הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם
נזק בכוונת זדון.

.9

כל פוליסות הביטוח שייערכו על ידי הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות ,תהיינה קודמות לכל
פוליסה הנערכת על ידי המוזיאון ,וייכלל בהן ויתור על טענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המוזיאון .
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.10

מוסכם בזאת כי הביטוחים הנדרשים על פי הסכם זה ,תנאי הביטוחים ,גבולות האחריות ופרטים
אחרים הקבועים באישור על קיום ביטוחים הינן דרישות מזעריות בלבד והקבלן יפעל על פי שיקול
דעתו להרחבת גבולות האחריות  ,להגדלת סכומי הביטוח ,להרחבת היקף הכיסוי ורכישת
ביטוחים נוספים ו/או משלימים ,ובלבד שאלא לא יפחתו מהנדרש על פי אישורי קיום הביטוחים .

.11

אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים למוזיאון
כנגד הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ואין בכך כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו על
פי חוזה זה ו/או על פי כל דין.

.12

למען הסר ספק ,מוסכם ומובהר בזאת כי הוראות סעיפי הביטוח בחוזה זה אינם מהווים ייעוץ
ביטוחי מצד המוזיאון לקבלן ,ולא תשמע כל טענה שהוראות חוזה זה קבעו תקרה לחובותיו של
הקבלן או לכיסוי הביטוחי של הקבלן  .הקבלן מצהיר כי הוא מנוע ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה
ו/או דרישה כלפי המוזיאון ו/או מי מטעמו ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור ו/או כל טענה
אחרת בקשר עם היקף הכיסוי הביטוחי.

נספח  - 2.3אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור_____________________ :

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל
שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור
תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים
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בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מעמד מבקש האישור
מען הנכס המבוטח /
המבוטח
מבקש האישור
כתובת ביצוע העבודות
החברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה,
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אמנות ומחול – חולון בע"מ ו/או
עיריית חולון ו/או תאגידים עירוניים
ועובדים של הנ"ל

ו/או קבלני משנה ועובדיהם.

ת.ז  /ח.פ

ת.ז  /ח.פ

מען:
כיסויים
פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח

מען:

כל הסיכונים עבודות
קבלניות
רכוש עליו עובדים
רכוש סמוך
פינוי הריסות
נזק עקיף מתכנון
לקוי ,עבודה לקויה,
חומרים לקויים
נזק ישיר מתכנון
לקוי ,עבודה לקויה,
חומרים לקויים
תקופת תחזוקה
מורחבת
צד ג'
אחריות בגין רעד,
ויברציה ,הסרת
תמיכות
נזק ישיר לכבלים,
צינורות ומתקנים
תת-קרקעיים
נזק עקיף לכבלים,
צינורות ומתקנים
תת-קרקעיים

מספר
הפוליסה

נוסח ומהדורת
הפוליסה

ביט _______

תאריך
תחילה

עבודות ביצוע החלפת
מכונת ייצור הקרח במתחם
מוזיאון הילדים בחולון
ו/או עבודות נלוות.

תאריך
סיום

☐קבלן הביצוע
☐קבלני משנה
☐שוכר
☒אחר :מזמין העבודות

כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

גבול האחריות  /סכום
ביטוח  /שווי העבודה
מ
סכום
ט
ב
ע
 309 ₪ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
 313נזקי טבע
150,000
 314גניבה פריצה ושוד
150,000
 316רעידת אדמה
150,000
 318מבקש האישור מבוטח נוסף
מלוא סכום
 328ראשוניות
הביטוח
 324מוטב לתגמולי הביטוח – מבקש
האישור
150,000
 12חודשים

ביט _______

4,000,000
₪ 500,000
מלוא גבול
האחריות
500,000

 302 ₪אחריות צולבת
 307קבלנים וקבלני משנה
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
 312כיסוי נזק שנגרם כתוצאה
משימוש בצמ"ה
 315תביעות המל"ל
 318מבקש האישור מבוטח נוסף
 328ראשוניות
 329רכוש מבקש האישור יחשב כצד
ג'

 309 ₪ויתור על תיחלוף
20,000,000
ביט _______
אחריות מעבידים
 319מבוטח נוסף היה ויחשב
כמעבידם
 328ראשוניות
 302 ₪אחריות צולבת
1,000,000
ביט _______
חבות המוצר
 304הרחב שיפוי
 309ויתור על תחלוף לטובת מבקש
האישור
 328ראשוניות
 332תקופת גילוי מורחבת  12ח'
פירוט השירותים( :בכפוף לשיר ותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור .יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג':
 080התקנה
ביטול/שינוי הפוליסה*
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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נספח 2.4
כתב התחייבות בנושא בטיחות במסגרת עבודות
החלפת מכונת ייצור קרח במוזיאון הילדים בחולון
הואיל

והמוזיאון או מי שיועסק מטעמו (להלן" :המוזיאון") מבקש לשים דגש על נושא הבטיחות
בעת ביצוע העבודות לעיל (להלן" :העבודות") המפורטות במסמכי החוזה שנספח זה
מצורף אליו;

והואיל

______ (להלן" :הקבלן") יבצע את
וברצון המוזיאון לוודא כי ____
העבודות על פי כל דרישות דיני וכללי הבטיחות הנוגעים לעבודות אלו;

והואיל

והקבלן מצהיר כי הוא מנוסה בטיפול בסיכוני בטיחות הקיימים בעבודות אלו וכי יש לו
ולעובדיו את מלוא הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים ונושאי הבטיחות הנדרשים מול
סיכונים אלו וכי יש ברשותו כל ציוד הבטיחות הדרוש והמתאים לביצוע העבודות תוך
הגנה מלאה על בטיחות ובריאות עובדיו ,עובדי קבלני משנה שיעבדו מטעמו או עוברים
ושבים בתוך או אל או ליד המבנה בהן תתבצענה העבודות והוא מתחייב לנקוט בכל אמצעי
הזהירות ,הבטיחות הנדרשים על פי כל דין לגבי העבודות.

לפיכך הקבלן מצהיר ומתחייב כלפי המוזיאון כדלקמן
.1

.2

הקבלן מצהיר בזאת כי:
1.1

הוא בעל הידע ,המיומנות ,הניסיון ויכולת הביצוע הנדרשים לשם ביצוע העבודות
בבטיחות לרבות כוח אדם מיומן ,שעוד לרשותו ,ציוד כלים וכל הנדרש לביצוע העבודות.

1.2

כי מוכרים וידועים לו כל החוקים התקנות ודיני הבטיחות החלים על עבודות אלו,
לרבות אלו הכלולות בפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,תש"ל –  1970והתקנות
שהותקנו על פי פקודה זו.

1.3

כי הוא מנוסה בטיפול בסיכוני הבטיחות בעבודות וכי יש לו ולעובדיו הניסיון להתמודד
עם סיכונים ונושאי הבטיחות בטיפול בסיכוני בטיחות אילו וכי ברשותו כל ציוד
הבטיחות המתאים לביצוע העבודה תוך אבטחה מלאה של בטיחות ובריאות עובדיו,
עובדי קבלני משנה שיעבדו מטעמו ,עובדי המוזיאון ועוברי אורח.

1.4

העובדים המועסקים מטעמו בעבודות המתוארות בקיאים בנוהלי הבטיחות לשם ביצוע
העבודות והם מוסמכים לעבודה בגובה ואף עברו הדרכה לעבודה בגובה.

הקבלן מתחייב בזאת:
2.1

שהוא ועובדיו וכל הבא בשמו או מטעמו ,ינהגו לפי כל החוקים ,התקנות ודיני הבטיחות
החלים על עבודות אלו ,על כל פרטיהם ,בעת ביצוע העבודות.

2.2

להקפיד כי כל מי שמטפל מטעמו יבצע את עבודתו תוך הקפדה מלאה על כללי הבטיחות
בעבודה בהתאם להוראות דיני הבטיחות ,החוקים והתקנות הנוגעים לעבודה ומתחייב
לשאת באחריות מלאה ובלעדית לכל עבירה של כל עובד כאמור על איזה מהוראות אלו
במהלך ביצוע העבודות והוא פוטר את המוזיאון מכל אחריות לאי ביצוע איזה מהן על
ידו או מי שפועל מטעמו.
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.3

.4

2.3

להעסיק עובדים מקצועיים מיומנים ומנוסים בלבד שהוכשרו לסוגי העבודה הספציפיים
המפורטים במסמכי החוזה שנספח זה מצורף אליו ,ועברו הדרכת בטיחות על הסיכונים
הייחודיים לעבודות אלו.

2.4

לספק לעובדים מטעמו את כל העזרים ציוד המגן האישי ואמצעי הבטיחות הנדרשים
בעבודתם ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההתראה ככל שיהיו דרושים לפי כל דין ו/או
הנסיבות בעת ביצוע העבודות לרבות הקמת גדרות ומעקי ביטחון ,סימון בסרטים
זוהרים ,הצבת תאורה ,הנחת שלטי זהירות והקמת אמצעי מעבר מוגנים באזור ולהימנע
מהשארת פתחים ,בורות ,חפירות ותעלות ללא כיסוי גידור ושילוט.

2.5

למנות מנהל לעבודה מטעמו ,מוסמך מטעם משרד העבודה ,ואשר הסמכתו בתוקף
מתחילת העבודות ועד לסיומן ,אשר יימצא באתר העבודה בכל עת ביצוע עבודה על פי
החוזה ומאשר בזאת כי כל הוראה או הודעה שתינתן למנהל העבודה מטעמו של הקבלן
באתר ,תיחשב לכל דבר וענין כאילו ניתנה לקבלן עצמו.

2.6

לבצע במועד בדיקות לכל ציוד הרמה ו/או הגבהת אנשים ו/או פיגום שבבעלותו ו/או
שיופעל על ידו לצורך העבודות נשוא מכרז זה לפי כל דרישות פקודת הבטיחות בעבודה
ותקנותיה הנוגעות לציוד הרמה והוא בלבד יהיה אחראי לתקינות הציוד ולהפעילו רק
בעזרת עובדים שעברו הכשרה מתאימה להפעלת ציוד זה.

בלא לגרוע מכלליות האמור בסעיף  2לעיל הקבלן מתחייב:
3.1

להקפיד ,מכוח מומחיותו בביצוע עבודות אלו ,על נקיטת אמצעי בטיחות מוגברים
בעבודות עם מים ,חשמל ,בעבודות בגובה ,בעת ביצוע חפירות ,בעבודות באש גלויה תוך
נקיטת כל אמצעי הזהירות המחויבים בעבודות אלו בהתאם להוראות ,לחוקים ,תקנות
וחוקי עזר.

3.2

להקפיד כי כל עבודות חפירה קידוחים וכו' יבוצעו באופן שימנע פגיעה בכבלי חשמל או
מערכות תת קרקעיות אחרות ותוך הקפדה על דיני הבטיחות הרלוונטיים ולספק ציוד
מתאים למניעת התחשמלות ולוודא הקפדה על דיני הבטיחות לעבודה עם חשמל.

3.3

להקפיד כי השימוש במכשירים חשמליים ,מיטלטלים בהתאם לתקנות הבטיחות
בעבודה וחוק החשמל ותקנותיו וכן כי תיקון כלי עבודה חשמליים וציוד חשמלי ייעשה
על ידי חשמלאי מוסמך .הקבלן מתחייב גם כי המכשירים החשמליים המיטלטלים יהיו
תקינים ותקניים בהתאם לדרישת חוק החשמל ותקנותיו.

3.4

להקפיד על כל הוראות ודיני הבטיחות העוסקים בקיום התקנים לבטיחות בכלים
מכניים למניעת פגיעה בעובדים.

3.5

לספק לעובדים מטעמו את כל הציוד המגן האישי הנדרש בתקנות הבטיחות בעבודה
(ציוד מגן אישי) התשנ"ז  1997 -לצורך העבודות במסגרת מכרז זה.

3.6

להדריך את כל העובדים מטעמו ,בין עובדיו ובין אחרים ולרבות קבלני משנה ,ספקים
נציגים ועובדיהם בהתאם להוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע
והדרכה לעובדים) התשנ"ט  1999 -ולפעול לפי דרישות תקנות אלו.

3.7

להודיע לממונה הבטיחות של עיריית חולון ולמפקח מטעם המוזיאון ישירות ומיד על כל
תאונה ופגיעה בעבודה שאירעה לו או לכל עובד מטעמו או לעובר אורח באתר העבודה
או סביבו.

3.8

לדווח למשרד העבודה ,כנדרש בדיני הבטיחות ,על כל תאונת עבודה הטעונה דיווח לפי
כל דין.

המוזיאון רשאי לחייב את הקבלן בנושאים טכניים או בנקיטת אמצעי בטיחות בעת ביצוע
העבודות ,והקבלן מתחייב לפעול על פי הוראות הביצוע שיקבל .אם עקב הוראה כאמור תהא
לקבלן טענה כספית או אחרת תועבר זו להכרעה במקביל ,מבלי שהקבלן יעכב עקב כך את ביצוע
העבודות .אין בסעיף זה כדי להטיל על המוזיאון חובת פיקוח על הבטיחות בעבודות המצויות
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בתחום מומחיותו של הקבלן ולא בתחום מומחיותו של המוזיאון .אין בסעיף זה גם כדי לפטור את
הקבלן מאחריותו המלאה לכל נושאי הבטיחות על פי כל סעיפי המכרז.
.5

הקבלן מתחייב להורות לכל עובדיו וכל מי מטעמו אשר יעסקו בעבודה כדלהלן:
בעת ביצוע העבודות הם ימלאו אחר הוראות הממונה מטעם המוזיאון [מר אבי אשכנזי או כל מי
שיחליף אותו] ו/או ממונה הבטיחות של עיריית חולון או מי מטעמם .אין בכפיפות זו כדי להטיל
ע ל המוזיאון חובת פיקוח על העבודות אשר הוטלה במפורש בהסכם זה על הקבלן ועל מנהל
העבודה מטעמו לאור מומחיותם בעבודות אלו לאור העדר מומחיות של המוזיאון בתחומים אלו.

.6

הכנת תכנית בטיחות לעבודת החלפת מכונת ייצור הקרח בהתאם להוראות חברת לבטח הנדסה
ןבטיחות בע"מ  -info@lvth.co.ilע"ח הקבלן.

ולראיה באתי על החתום

תאריך___________________ :

נחתם בנוכחות_____________ :

חתימה______________ :

שם החותם___________ :

ת .זהות_____________ :

טלפון_______________ :

חותמת הקבלן_________ :
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נספח  - 2.5נוסח ערבות בנקאית
לכבוד
החברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אמנות ומחול  -חולון בע"מ
נכבדי,

הנדון :ערבות בנקאית

על פי בקשת ___________ (להלן" :המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
( ₪ 50,000חמישים אלף  ,)₪בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט
להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") ,וזאת בקשר להבטחת ביצוע עבודות החלפת מכונת ייצור הקרח
במוזיאון הילדים בחולון.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן
כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון
כלפיכם טענת כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
במכתבנו זה:
משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
"מדד" -
ולמחקר כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד החדש")
כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש  8/2021שפורסם ביום ( 15/09/2021להלן" :המדד היסודי")
יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל
מחולק במדד היסודי.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  31/12/2022ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  31/12/2022לא תענה.
לאחר יום  31/12/2022ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,

בנק ___________ בע"מ
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נספח  - 2.6נוסח ערבות טיב
לכבוד
החברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אמנות ומחול  -חולון בע"מ
נכבדי,

הנדון :ערבות בנקאית

על פי בקשת ___________ (להלן" :המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של
( ₪ 50,000חמישים אלף  ,)₪בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט
להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") ,וזאת בקשר להבטחת טיב ואחריות על עבודות החלפת מכונת ייצור
הקרח לפי חוזה מיום _______ ביניכם לבין המבקשים.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם
הראשונה בכתב שתגיע אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן
כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון
כלפיכם טענת כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
במכתבנו זה:
משמעו מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
"מדד" -
ולמחקר כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד החדש")
שפורסם ביום 15/09/2021
כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש 8/2021
(להלן" :המדד היסודי") יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן
המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  3שנים מיום המסירה בפועל ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי ________________ לא תענה.
לאחר יום ____________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,

בנק ___________ בע"מ
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נספח ב'– נוסח תצהיר מנהל

אני הח"מ ________ בעל/ת ת.ז __________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת וכי באם
לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר בזה בשם המציע
_______________ בע"מ ח.פ( _____________ .להלן " :המציע") כדלקמן:
.1
.2
.3
.4
.5

אני מנהל המציע.
אין לי רישום פלילי מחמת הרשעה.
שם איש הקשר בתאגיד המציע לצורך המכרז ,ומספרי טלפון ,פקס ,וכתובת דוא"ל הם
.________________________________________________________ :
המציע הינו קבלן רשום בסיווג ____ ,והוא רשאי לבצע את העבודות נשוא המכרז.
זה שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל ,אמת.

יום_______ :

המצהיר
אני הח"מ ______ עו"ד ,מאשר בזה כי ביום _______ הופיע/ה בפני במשרדי ,מר/גב'
______ בעל ת.ז _______ .אשר הוכח לי כי הינו מורשה חתימה
ב________________________ בע"מ (המציע) ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את
האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,
אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

________________________
______________________________ ,עו"ד

