מי אונו בע"מ

הקמת תחנת שאיבה לביוב מי אונו במתחם קא322/
קריית אונו ומתן שירותי תחזוקה

מכרז פומבי מס' 02/2019
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הקמת תחנת שאיבה לביוב מי אונו במתחם קא 322/קריית אונו ומתן
שירותי תחזוקה
תוכן עניינים
מסמכי המכרז:
 .1מסמך א' :תנאי המכרז והוראות למשתתפים
טופס  :1הצעת משתתף למכרז
טופס  :2נוסח כתב ערבות בנקאית להצעה למכרז
טופס  :3כתב כמויות ומחירים – תנאים כלליים
טופס  :4אישור עו"ד
טופס  :5תצהיר העדר הרשעות
טופס  :6תצהיר ואישור רו"ח
טופס  :7תצהיר ואישור עו"ד
טופס  : 8נוסח כתב התחייבות של קבלן המשנה
טופס  :9נספח אפיון מערכת טיפול בריח מסוג יוניזציה
 .2מסמך ב' :חוזה התקשרות
נספח א' נוסח ערבות בנקאית.
נספח ב' אישור ביטוחי הקבלן.
נספח ב' 2הצהרה על מתן פטור מאחריות.
נספח ב' 3תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום.
נספח ג' תעודת השלמה.
נספח ד' הוראות בטיחות.
נספח ה' הוראות תשלום.
נספח ו' המפרט המיוחד לעבודות נשוא המכרז.
נספח ז' המפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בניה -בהוצאת משרד הביטחון,
במהדורתו האחרונה (לא מצורף) בפרקים המפורטים בחוזה.
נספח ח' רשימת תכניות ופרטים.
נספח ט' הצעת הקבלן.
נספח י' כתב כמויות.
נספח יא' פרוטוקול מסירה.
נספח יב' הצהרה על חיסול תביעות.
נספח יג' תוכניות( .בנפרד מהחוברת).
.3

כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז ,וכן כל מסמך אחר אשר נקבע בכל דין
או בכל מסמך ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכי המכרז.
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מסמך א'
הקמת תחנת שאיבה לביוב מי אונו במתחם קא 322/קריית אונו ומתן
שירותי תחזוקה
תנאי המכרז והוראות למשתתפים
.1

מהות המכרז
 1.1מי אונו בע"מ (להלן" :החברה") מזמינה בזה הצעות להקמת תחנת שאיבה לביוב מי אונו
במתחם קא 322/קריית אונו ומתן שירותי תחזוקה ,בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז
(להלן" :העבודה" או העבודות").
 1.2משך ביצוע עבודות הקמת תחנת השאיבה הוא  12חודשי לוח מיום הוצאת צו תחילת עבודה על
ידי החברה.
תקופת ההתקשרות לעניין שירותי התחזוקה הינה למשך  12חודשים ממועד השלמת עבודות
הקמת התחנה.
החברה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות לעניין
שירותי התחזוקה עד  4פעמים נוספות ,לתקופה של עד  12חודשים נוספים בכל פעם ,וזאת
בהתאם להוראות חוזה ההתקשרות.
 1.3תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות המצ"ב על נספחיו
והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
 1.4העבודות ,היקפן ותנאיהן ,מפורטות במסמכי המכרז ,ובין השאר במפרט הטכני המצורף כנספח
ז' למסמך ב' (להלן" :המפרט הטכני/המפרט המיוחד").
 1.5תנאי מתלה לתחילת ביצוע העבודות הנו קבלת אישור של היתר הבנייה מהועדה המקומית
לתכנון ובניה קריית אונו.

.2

תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז מציעים ,העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים
המפורטים להלן:
א .קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים ,על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
התשכ"ט –  1969בסיווגים הבאים ,במצטבר:
 .1ענף ראשי (מערכות אלקטרומכאניות בתחנות שאיבה (בלא המבנה))  500בסיווג קבלני ב'
 3לפחות.
.2

ענף ראשי בניה  100בסיווג ג 3-לפחות.

ב .המציע השלים* במהלך השנים  2012ועד מועד הגשת ההצעות ,כקבלן ראשי 2 ,תחנות שאיבה
לביוב (לא כולל הקמת מט"ש) בהיקף כספי (בכל אחד מהם) של לפחות  5מיליון  , ₪לפני
מע"מ.
*המונח "השלים" לעניין סעיף זה משמעו השלמת הקמת ובניית תחנת השאיבה לביוב (לא
כולל הקמת מט"ש) ,סיום תקופת הרצה וקבלתה על ידי מזמין העבודות.
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ג .המציע ו/או קבלן משנה מטעמו* עומד בכל התנאים המצטברים הבאים:
 .1המציע ו/או קבלן משנה מטעמו ביצע החל משנת  2014ואילך עבודות התקנה ותחזוקה של
לפחות  5מתקנים לטיפול בריח בטכנולוגיות שונות בתחנות שאיבה לביוב ו/או מתקני טיפול
בשפכים.
נדרש כי לפחות  2מהמתקנים לטיפול בריח הנ"ל הינם בתחנות שאיבה לביוב.
כמו כן נדרש כי לפחות  2מהמתקנים לטיפול בריח הנ"ל הינם בטכנולוגיה של יוניזציה.
 .2המציע ו/או קבלן משנה מטעמו הינו בעל מערך שרות ואחזקה למערכות טיפול בריח במתקני
ביוב.
התנאים הנקובים בסעיף זה הינם במצטבר.
* המונח "קבלן המשנה מטעמו" משמעו קבלן המשנה אשר יבצע את עבודות אספקת ,התקנת
ואחזקת מערכת לנטרול ריחות בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,ככל שהצעת המציע תזכה.
ד .מציעים אשר צירפו להצעתם ערבות בנקאית ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז.
ה .מציעים אשר השתתפו במפגש המציעים.
הצעת משתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד ,וכל המסמכים או הנתונים הנדרשים
במכרז ,כולל ,בין השאר ,הערבות הבנקאית ,יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד אלא אם כן צוין
במפורש אחרת.
.3

מסמכי המכרז
מסמכי המכרז הם המסמכים המפורטים להלן (בין אם צורפו ובין אם לא צורפו):
א .מסמך א'  -תנאי המכרז והוראות למשתתפים ,והטפסים המצורפים אליו.
ב .מסמך ב'  -נוסח חוזה ההתקשרות ונספחיו.
ג .כל מסמך אחר אשר נקבע בכל דין או בכל אחד ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכי
המכרז ,לרבות כל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז.
כל המסמכים הנ"ל על נספחיהם ,לרבות המסמכים שעל הקבלנים לצרפם לפי הוראות מסמכי
המכרז ,יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות ,מסמך ב' ,שייחתם בין הצדדים.

.4

מסמכי המכרז
המציעים רשאים לקבל את מסמכי המכרז במשרדי הנהלת החברה ברח' ירושלים  ,39מגדל
משרדים  ,Aקניון קריית אונו ,בשעות העבודה הרגילות וזאת לאחר מועד מפגש המציעים.
כמו כן מסמכי המכרז מפורסמים לעיון באתר .http://www.mono.org.il :

.5

על המציע לצרף להצעתו (בנוסף למסמכי המכרז שעליו להגישם חתומים בחתימתו):
5.1

אישור תקף מרשם הקבלנים בדבר רישומו לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות ,תשכ"ט 1969-בסיווגים קבלנים הנקובים בסעיף 2א לעיל.
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5.2

תצהיר ואישור רו"ח בנוסח טופס  6להוכחת הניסיון הנדרש בסעיף  2ב' לעיל וכן העתק
מחשבון סופי לכל פרויקט חתום ע"י מזמין העבודה.

5.3

תצהיר ואישור עו"ד בנוסח טופס  7להוכחת הניסיון הנדרש בסעיף  2ג' לעיל וכן העתק
מחשבון סופי לכל פרויקט חתום ע"י מזמין העבודה.
ככל שהניסיון הינו של קבלן המשנה של המציע ,נדרש כי קבלן המשנה יחתום על
התצהיר בנוסח טופס  7ובנוסף על כתב ההתחייבות בנוסח טופס .8
בנוסף ,יצרף המציע נספח אפיון מערכת טיפול בריח מסוג יוניזציה בנוסח טופס ( 9ככל
שהניסיון הינו של קבלן המשנה של המציע ,הקבלן המשנה יחתום על טופס .)9

5.4

אישורים בתוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-מפקיד מורשה ,רואה
חשבון ,או יועץ מס כי המציע מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד השומה ולמע"מ כחוק.

5.5

אישור על ניכוי מס הכנסה במקור.

5.6

ערבות להצעה כמפורט בתנאי המכרז.

5.7

אישור שנתי בתוקף ממנהל המכס והבלו לכך שהמציע רשום כעוסק מורשה.

5.8

אישור עו"ד בנוסח המצורף כטופס  4למסמכי המכרז.

5.9

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-על העדר הרשעה בעבירות לפי
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-וחוק
שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987-בנוסח המצורף כטופס .5

5.10

כל ההבהרות ו/או העדכונים ו/או השינויים שישלחו למציעים ,ככל שיהיו ,פרוטוקול סיור
הקבלנים וכן סיכום מפגש המציעים ,חתומים על ידי המציע.

המסמכים ו/או הנתונים שיוגשו על ידי המציעים יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

.6

הגשת ההצעה
6.1

על המציע להפקיד במסירה אישית את הצעתו ,בהתאם לדרישות ותנאי המכרז ,וכן את יתר
מסמכי המכרז שנמסרו לו על ידי החברה ,במעטפה סגורה ,בתיבת המכרזים הממוקמת
במשרדי הנהלת החברה רח' ירושלים  ,39מגדל משרדים  ,Aקניון קריית אונו ולא יאוחר
מיום  05.08.2019בשעה  .12:00על המעטפה יצוין" :מכרז הקמת תחנת שאיבה לביוב מי
אונו במתחם קא 322/קריית אונו ומתן שירותי תחזוקה ,מכרז מס' ."02/2019
משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת שלא כאמור לעיל ,אינו עונה על דרישות המכרז.
באחריות המציע לקבל ,במעמד הגשת ההצעה ,שובר המאשר את דבר הגשת הצעתו ,השעה
והמועד בהם הוגשה.

6.2

הקבלן המציע ימלא הצעתו על גבי "הצעת הקבלן" ,נספח ט' למסמך ב' במסמכי המכרז.
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6.3

בכתב הכמויות ,המצורף כנספח י' למסמך ב' ,מפורטות העלויות ביחס לכל סעיף/פרק
עבודה .על המציע לציין בנספח ט' ,את שיעור ההנחה באחוזים ,שמוענק על ידו ביחס לעלות
הכוללת של המכרז ,ללא מע"מ.
שיעור ההנחה יכול להיות אפס ( )0אחוז.
למען הסר ספק יובהר ,כי אין לציין הנחה לגבי כל פרויקט/עבודה בנפרד ,אלא ביחס לעלות
הכוללת של המכרז.

6.4

מובהר בזה כי ההנחה שבהצעת הקבלן ,תיחשב כחלה בנפרד גם על כל אחד ממחירי היחידה
כפי שמופיעים בכתב הכמויות .כמו כן מובהר בזה ,למען הסר ספק ,כי במקומות בהם בכתב
הכמויות יש התייחסות לעבודת קומפלט ,ההנחה תחול גם על כל עבודת קומפלט.
מובהר בזאת ,כי המציע אינו רשאי להציע תוספת לעלויות הנקובות באומדנים התקציביים,
אלא הנחה בלבד.

6.5

החברה תהא רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

6.6

אופציה – מנגנון פאשולי
תשומת לב המציעים כי לחברה עומדת באופציה לקבוע בהתאם לשק"ד הבלעדי כי
התמורה אשר תשולם לקבלן הזוכה תהא באופן פאושלי ללא מדידת כמויות ,על בסיס
הצעת הקבלן הזוכה.
במקרה כזה הקבלן הזוכה יישא בכל עלויות הביצוע ,בין היתר גם אם הכמויות שישקיע
בפועל תעלנה על אלה המופיעות בכתב הכמויות ו/או בתוכניות ו/או במפרטים ו/או בכל
מסמך אחר .מובהר בזאת כי לא יאושרו סעיפים חריגים בפרויקט ומחיר הפאושלי כולל
את כל הנדרש לביצוע הפרויקט והשלמתו.
התמורה אותה יהא הקבלן זכאי תהא שכר החוזה הפאושלי בלבד ,ללא תלות בהיקף
העבודות והכמויות של הציוד והחומרים שיושקעו בביצוע הפרויקט ,והיא מוחלטת
וסופית וכוללת את הכרוך מביצוע העבודות ,לרבות אספקת הציוד ,חומרים ,כ"א
וכיוצ"ב  .הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום ,בין היתר ,בגין העלאות במחירי
הציוד ו/או בשכר העבודה ו/או התייקרויות ו/או חריגים (אף אם תקופת ביצוע העבודות
תיארך).

6.7

על המציע לחתום בראשי תיבות וחותמת על כל דף ממסמכי המכרז ולחתום חתימה מלאה
בכל מקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז ,לרבות על טפסי החוזה המצורפים למכרז.
על המציע לחתום בחתימה וחותמת ליד כל תיקון בהצעתו.
על הקבלן למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז ,וזאת בדיו.
המציע יחתום על הצעת משתתף המצורפת כטופס  1לתנאי המכרז ,המאשרת כי ראה ,בדק
והבין את פרטי המכרז וכי יש לו את הידיעות ,הכישורים והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע
העבודות נשוא המכרז.

6.8

הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד ,וכל המסמכים הנדרשים במכרז,
כולל הערבות הבנקאית ,הניסיון והסיווגים הקבלניים ,יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
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6.9

ביטוחי המציע :
 6.9.1תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה
במכרז (להלן" :דרישות הביטוח" ו/או "הוראות הביטוח" ו/או "הביטוחים",
בהתאמה).
 6.9.2הקבלן הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח בהתאם לתנאים המפורטים במסמך ב'
"חוזה התקשרות" ,פרק ה' "אחריות וביטוח" סעיף " 42ביטוח" ובנספח ב' לחוזה
(להלן" :אישור ביטוחי הקבלן").
 6.9.3מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח
המפורטות לעיל ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז והחוזה במלואן ומצהיר
בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט
לעיל ולהלן.
 6.9.4מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד בידי
החברה לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן ,את נספח ב'
אישור ביטוחי הקבלן (בנוסחו המקורי) כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.
 6.9.5בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור ,מתחייב הקבלן שיזכה כי בכפוף
לדרישת החברה בכתב ימציא לה העתקים מפוליסות הביטוח הנדרש.
 6.9.6מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת
פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך .לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה
הסתייגויות לדרישות הביטוח מובהר כי ככל שיערכו שינויים החברה תתעלם מהם
והנוסח שיחייב הוא הנוסח שצורף למסמכי המכרז והחוזה.
 6.9.7למען הסר ספק מובהר בזה ,כי אי המצאת נספח ב' אישור ביטוחי הקבלן ,חתום
כדין על ידי מבטחי המציע (בנוסחו המקורי) ,לרבות נספח ב'  1הצהרת הקבלן –
פטור מנזקים ,חתומה כדין על ידי הקבלן (בנוסחה המקורי) ,החברה תהא רשאית
למנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע עבודות בשל אי הצגת האישור החתום כנדרש.
 6.9.8בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  6.9.7לעיל ,מובהר בזה ,כי במקרה של אי
המצאת נספח אישור ביטוחי הקבלן ,כאמור בסעיף  6.9.7לעיל ,תהא החברה רשאית
לראות בקבלן כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של הקבלן במכרז.
 6.9.9יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי
המבטחים אלא בחתימה וחותמת של המציע ,המהווים אישור המציע כי בדק עם
מבטחיו ואין להם כל הסתייגות לגבי הנוסח ,התנאים והכיסויים הביטוחיים
הנדרשים.

.7

ערבויות
7.1

כל משתתף במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית ,אוטונומית,
של בנק ישראלי ,בנוסח המצורף כטופס  2לתנאי המכרז לטובת החברה ,בסך של 500,000
( ₪להלן" :הערבות").

7.2

הערבות הבנקאית חייבת לעמוד בכל התנאים המפורטים במסמכי המכרז .קבעה החברה,
על פי שיקול דעתה הבלעדי ,כי להצעה לא צורפה ערבות בנקאית בהתאם לאמור לעיל,
תהיה החברה רשאית לפסול את אותה הצעה.

7.3

תוקף הערבות יהיה עד ליום  05.12.2019החברה רשאית לדרוש את הארכת תוקף הערבות
למשך ( 4ארבעה) חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה להאריך את תוקף
הערבות.
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.8

7.4

החברה תהא רשאי ת להגיש את הערבות לפירעון כל אימת שהמשתתף לא יעמוד
בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז.

7.5

הערבויות הבנקאיות יוחזרו למציעים אשר לא זכו במכרז ,לאחר חתימת חוזה בין החברה
לבין הזוכה במכרז ,ולא יאוחר מ 60 -ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז.

תוקף ההצעה
ההצעה תהיה בתוקף עד ליום  05.12.2019תוקף ההצעה יוארך ב( 4-ארבעה) חודשים נוספים עפ"י
דרישת החברה.

.9

מפגש וסיור קבלנים
מפגש מציעים וסיור קבלנים יתקיים ביום  15.07.2019בשעה  11:30נקודת המפגש :משרדי הנהלת
החברה ברח' ירושלים  ,39מגדל משרדים  ,Aקניון קריית אונו .ההשתתפות במפגש המציעים הינה
חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

.10

הבהרות ושינויים
 10.1משתתפים רשאים להפנות שאלות הבהרה בכתב לחברה ,עד ליום  ,23.07.2019וזאת באמצעות
שליחת קובץ  wordלכתובת דוא"ל.k.a-322@mono.org.il:
 10.2החברה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,תענה – עד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז-
לשאלות הבהרה של המשתתפים במכרז שיתקבלו במשרדיה בכתב כאמור לעיל .אי קבלת
תשובות מצד החברה לא יהווה עילה להארכת מועד להגשת ההצעות.
 10.3החברה רשאית  -עד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז  -להכניס שינויים ותיקונים
במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים.
 10.4תשובות והבהרות לשאלות שהופנו לחברה בכתב ,המידע שיימסר במסגרת מפגש המציעים,
וכן כל שינוי ו/או תיקון שתכניס החברה במסמכי המכרז ,ישלחו בכתב בפקס' ו/או בדואר
רשום ו/או בדוא"ל לכל מי שהשתתף במפגש המציעים ,עפ"י מספר הפקס' ו/או המען /או
הדוא"ל שציין בעת הרכישה.
 10.5אך ורק תשובות ,הבהרות ועדכונים שניתנו בכתב ע"י החברה כאמור לעיל יחייבו את החברה,
הם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי המכרז והצעת המציע ,והם יצורפו על ידי המציע
להצעתו ,כשהם חתומים וממולאים ,ככל הנדרש.

.11

בחינת ההצעות
 11.1החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר
התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי .מחירים בלתי
סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
 11.2אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו
במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים
ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
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 11.3החברה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה.
 11.4החברה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או
השלמות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף ,חוסנו
הכלכלי ,ניסיונו המקצועי והצעתו ,במסגרת שיקוליה ,כאמור .לא המציא הקבלן פרטים ו/או
מסמכים כאמור ,ייחשב כמי שסירב לעשות כן ,והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו.
מובהר ,כי בשל מורכבות המכרז וריבוי הנתונים הטכניים הדרושים ,לוועדת המכרזים של
החברה יהיה שיקול דעת רחב באשר להשלמת/תיקון המסמכים ,וזאת כל עוד לא יחול שינוי
כלשהו בהצעת המחיר .לצד זאת ,ככל שבהגשת המסמכים יהיה פגם מהותי ,לפי שיקול
דעתה המלא ,הבלעדי והמוחלט של החברה וכמוגדר במפרט הטכני ,תהיה רשאית וועדת
המכרזים לפסול את ההצעה .כמו כן מובהר ,כי במקרה שיתברר ,כי מציע אינו עומד באיזה
מתנאי הסף ו/או יש בהצעתו פגם מהותי ,וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול את הצעתו
ללא בדיקת הנתונים הטכניים אשר צירף.
 11.5החברה רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את
החוזה המוצע ואת ניסיונו.
 11.6החברה רשאית לדרוש מן המשתתפים להציג את צוות העובדים ,ציוד ,כלים וכיו"ב ,כדי לוודא
שאלה תואמים את דרישות מסמכי המכרז ,קודם להחלטה במכרז ,וכתנאי לזכייה בו.
.12

הודעה על תוצאות המכרז
 12.1לזוכה במכרז תימסר הודעה בפקסימיליה ו/או בדואר רשום.
 12.2משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב ,בדואר רשום .הערבות שהומצאה על
ידו עם הצעתו במכרז תוחזר לו לאחר חתימת חוזה בין החברה לבין הזוכה במכרז ולא יאוחר
מ 60 -ימים לאחר קבלת החלטה בדבר הזוכה במכרז.
 12.3בין הזוכה במכרז לבין החברה ייחתם חוזה ,שהעתקו מצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז.
 12.4הזוכה/זוכים במכרז יחתום על החוזה תוך  7ימים מיום שיידרש לכך .עד למועד חתימת
החוזה יחליף הזוכה את הערבות שצורפה להצעתו בערבות להבטחת ביצוע החוזה ,בנוסח כתב
הערבות המצורף כנספח ב' לנוסח החוזה המצ"ב.
 12.5עד למועד החתימה על החוזה וכתנאי לקבלת צו לתחילת העבודות ,ימציא הזוכה את כל
המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם לתנאי המכרז ,ובכלל זה ,בין השאר ,אישור על
קיום ביטוחי הקבלן (נספח ב' לחוזה) חתום כדין על ידי חברת הביטוח (בנוסחו המקורי) ,וכן
את (נספח ב'  )1הצהרת הקבלן – פטור מנזקים והצהרת הקבלן – עבודות בחום (נספח ב' )2
חתומים כדין על ידי הקבלן (בנוסחם המקורי) הכול בהתאם לנוסח הנדרש במסמכי המכרז,
ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ותנאי המכרז.
 12.6היה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ,תהא החברה רשאית לבטל את
הזכייה במכרז בהודעה בכתב למשתתף ,החל בתאריך שייקבע על ידי החברה בהודעה וזאת
לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן את המעוות והמשתתף לא תיקן המעוות
בהתאם להודעה ותוך זמן שנקבע בהודעה .אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות החברה על פי כל
דין.
 12.7בנוסף לאמור לעיל ,תהא החברה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים:
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 12.7.1כשיש בידי החב רה הוכחות ,להנחת דעתה ,כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או
הציע שוחד ,מענק ,דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.
 12.7.2התברר לחברה כי הצהרה כלשהי של המשתתף שניתנה במכרז אינה נכונה ,או
שהמשתתף לא גילה לחברה עובדה מהותית אשר ,לדעת החברה ,היה בה כדי להשפיע
על קביעתו כזוכה במכרז.
 12.8בוטלה הזכייה במכרז כאמור לעיל ,רשאית החברה להגיש את הערבות הבנקאית שבידה
לגבייה וכן למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה והמשתתף יפצה את החברה על כל
הפסד שיגרם לה בגין כך.
.13

שמירת זכויות
13.1

החברה תהא רשאית לפצל את העבודה ,ולמסרה לביצוע למספר מציעים ו/או לפרקי ביצוע
שונים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

13.2

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא למסור לביצוע פרק או פרקי ביצוע שונים אף לא
לאחד מהמציעים.

13.3

החברה רשאית לקבל את ההצעה כולה או חלק ממנה ,ולבצע את כל העבודה או חלק ממנה,
הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,והזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או
תוספת מחיר בשל כך.

13.4

הכמויות המצוינות במסמכי המכרז ,ככל שמצוינות ,הן לצורך אומדן בלבד ,ואין בהן כדי
לחייב את החברה.

13.5

החליטה החברה כאמור בסעיפים  13.1ו/או  13.2ו/או  13.3לעיל ,לא תהווה החלטתה זו
עילה לשינוי בשיעור ההנחה המוצעת ו/או לתביעת פיצוי מצד הקבלן.
החברה רשאית ,ללא כל נימוק נוסף ,לפסול הצעה שישנו פער משמעותי בינה לבין האומדן
של המכרז ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

13.7

אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיא.

13.8

מבלי לפגוע באמור ,החברה שומרת על זכותה לבטל את המכרז ,מכל סיבה שהיא ,בכל מועד
שהוא ,לרבות לאחר הגשת הצעות ,ולמציעים לא תהא טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל
כך.

13.9

החברה רשאית לדחות הצעות של מציעים ,בין השאר ,אם ביצעו עבורה בעבר עבודות שלא
לשביעות רצונה ,או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה.

13.6

 13.10כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה.
המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת
והגשת הצעה במכרז זה .מסמכי המכרז הם רכושה של החברה ,הם ניתנים למציע בהשאלה
לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לחברה עד המועד האחרון להגשת ההצעות
למכרז ,בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש .אין המציע רשאי ,בין בעצמו ובין ע"י
אחרים ,להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
 13.11מובהר בזאת ,כי היה וייווצר שוויון ("תיקו") בין יותר מהצעה אחת מבין ההצעות שהוגשו
במכרז ,שומרת לעצמה וועדת המכרזים את הזכות להורות על קיומו של הליך תחרותי
10

נוסף בהתאם להוראות סעיף 17ה לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג 1993-בין המציעים
הרלבנטיים ,ע"פ תנאים שיפורסמו ו/או להורות על קיומו של הליך הגרלה בין המציעים
ו/או כל הוראה אחרת בהתאם ליתר ההוראות למשתתפים במכרז ,הכל בהתאם לשיקול
דעת החברה.
.14

הסתייגות
אין להכניס כל שינוי ,בין בדרך של הוספה ,בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר ,במסמכי
המכרז .כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז ,מכל מין וסוג ,או כל הסתייגות לגביהם ,בין
על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,עלולים לגרום לפסילת
ההצעה ,ולחילופין החברה תהא רשאית להתעלם מאותו שינוי או הסתייגות  -הכול לפי שיקול
דעתה המוחלט של החברה.

.15

היתר בנייה

15.1

תנאי מתלה לחתימת הסכם עם הקבלן הזוכה הינו קבלת היתר בנייה לביצוע העבודות נשוא מכרז
זה.

15.2

יודגש ויובהר כי חתימה על הסכם זה וזכייתו של הקבלן במכרז הינם כפופים ומותנים בקבלת
היתר בניה לביצוע עבודות נשוא מכרז זה; ככל שלא יתקבל היתר בניה לביצוע העבודות נשוא מכרז
זה ,הרי שההסכם זה לא ייחתם ו/או לא יכנס לתוקפו וזכייתו של הקבלן במכרז מבוטלת והקבלן
מתחייב כי לא תהיינה לו טענה כלשהיא ו/או דרישה כלשהיא מהמזמין ו/או כלפי צד ג' כלשהוא
בעניין זה ו/או בקשר לכך.

15.3

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל הקבלן מתחייב כי לא תהיינה לו טענה כלשהיא ו/או דרישה
כלשהיא מהמזמין ו/או כלפי צד ג' כלשהוא במקרה של עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מעיכוב
מקבלת היתר הבנייה לביצוע העבודות.

15.4

ככל שתחלוף תקופה של למעלה מ –  12חודשים ממועד ההודעה על זכיית הקבלן ועד קבלת ההיתר,
רשאי הקבלן הזוכה להודיע לתאגיד כי אינו מעוניין בביצוע העבודות נשוא המכרז בתמורה
למחירים שהוצעו על ידו ובמקרה כזה יהיה רשאי התאגיד לפנות למציע הבא בתור ו/או להורות על
ביטול המכרז ,הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

.16

מחירים
ההצעה של המציע תכלול את כל העבודה ,החומרים ואת כל ההוצאות והרווח ,לרבות מסים,
היטלים וכו' ,כמפורט בטופס  ,3אלא אם כן צוין במפורש אחרת במסמכי המכרז .ההצעה לא
תכלול מע"מ.

.17

הוצאות
כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ,יחולו על
המשתתף ולא יוחזרו לו מכל סיבה שהיא.
בכבוד רב,
מי אונו בע"מ
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טופס 1
לכבוד
מי אונו בע"מ
קריית אונו
ג.א.נ,.
הנדון :הצעת משתתף למכרז מס' 02/2019
אנו הח"מ ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז מס'  ,02/2019בין המצורפים ובין
שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

אנו מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז ,על כל נספחיו ,לרבות עדכונים ו/או שינויים שנערכו
בהם מעת לעת בכתב (הנקראים ביחד " -מסמכי ההצעה" או "מסמכי המכרז") ,והעתידים כולם יחד
להוות את החוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז.
הננו מצהירים בזה כי קראנו את כל האמור במסמכי המכרז ,כי סיירנו באתר ,ראינו את מקום העבודה
ותנאי הגישה לאתר העבודות וכן כי כל הגורמים האחרים המשפיעים על עלויות העבודה וביצועה
ידועים ומוכרים לנו ,ובהתאם לכך ביססנו את הצעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז (להלן:
"העבודות") .כן אנו מצהירים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או
אי ידיעה של מסמכי המכרז ואנו מוותרים בזה מראש על טענות אלו.
אנו מצהירים בזה כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז ,כי הצעתנו עונה על כל הדרישות
שבמסמכי המכרז ,ברשותנו הידע ,הניסיון והיכולת לביצוע העבודות נשוא המכרז באופן מקצועי וברמה
גבוהה ,וכן כי נמצאים ברשותנו כל הציוד ,הכלים המתאימים לביצוע העבודה מבחינת האיכות ,ההספק
וכוח האדם הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז ,הכל כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם ללוח
הזמנים שיידרש.
הננו מתחייבים למלא אחר הוראות מסמכי המכרז ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז
במהימנות ואמינות ,תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק .אנו מצהירים כי איננו רשאים להעביר כל
מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר ,או לעשות בו שימוש כלשהו שלא
במסגרת מכרז זה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הננו מתחייבים לבצע את העבודות המפורטות במסמכי המכרז ,בסך
כמפורט בהצעתנו למכרז ,בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,כולל ,בין השאר ,חוזה ההתקשרות
במסגרתו ,והננו מקבלים על עצמנו לסיים את העבודות האמורות להנחת דעתכם הגמורה ובלוח הזמנים
שיידרש.
אנו מתחייבים ,ככל שהצעתנו תזכה ,לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז בהתאם לתנאים
המפורטים במסמך ב' "חוזה התקשרות" ,פרק ה' "אחריות וביטוח" סעיף " 42ביטוח על ידי הקבלן"
ובנספח ב' לחוזה (להלן" :אישור ביטוחי הקבלן") ולהפקיד בידיכם לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע
העבודות וכתנאי לתחילתן ,את נספח ב' אישור ביטוחי הקבלן (בנוסחו המקורי) כשהוא חתום כדין על
ידי חברת הביטוח .בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור ,ומבלי לגרוע ,אנו מתחייבים בכפוף
לדרישתכם בכתב להמציא לכם העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות .וכן את הצהרות הקבלן בהתאם
לנספחים ב' ( )1ו/או ב' ( ) 2חתומים כדין על ידי הקבלן (בנוסחם המקורי) .כמו כן הננו מצהירים כי
הבאנו לידיעת מבטחינו את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ואת מהות העבודות לפי המכרז במלואן
וקיבלנו ממבטחינו התחייבות לערוך עבורנו את כל הביטוחים הנדרשים על ידכם .במקרה בו תיבחר
הצעתנו כהצעה הזוכה נעמוד במלוא דרישותיכם לעניין ביטוחים כמפורט במסמכי המכרז .מבלי לגרוע
מזכותכם לכל סעד אחר ,אם לא נפעל כאמור לעיל – אנו מסכימים כי תהיו רשאים למנוע מאתנו את
מועד תחילת ביצוע העבודות ו/או לבצע את הביטוחים הנ"ל על חשבוננו לפעול כלפינו כמי שהפר את
החוזה.
הננו מצהירים בזאת כי הובא לידיעתנו שאין באמור בהצעתנו זו או בהגשתה לכם כדי לחייב אתכם ו/או
כדי להוות קיבול על ידכם בדרך כלשהי של הצעתנו .אנו מסכימים כי תהיו זכאים ,אך לא חייבים,
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.8

.9

.10

.11
.12

.13

לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם .ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו
רשאים לנהל כל הליך שענינו הגשת הצעות מתוקנות .כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז בכל
מועד שהוא ,לרבות לאחר הגשת ההצעות ועד למועד מתן צו התחלת עבודה.
הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ,אינה ניתנת לביטול ,שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו
לתקופה של ( 4ארבעה) חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעה .תוקף ההצעה יוארך לפרק זמן נוסף
של ( 4ארבעה) חודשים ,עפ"י דרישת החברה .במקרה זה תהיו רשאים לדרוש מאתנו את הארכת תוקף
הערבות בהתאם.
מיד עם קבלת אישורכם בכתב כי הצעתנו נבחרה ונתקבלה ,יהיו התנאים המפורטים בה ,על כל נספחיה,
חוזה המחייב אותנו.
אם הצעתנו תתקבל ,הננו מתחייבים לבוא למשרדכם ,במועד שיקבע על ידכם לשם כך ,ולהפקיד בידיכם
ערבות בנקאית לביצוע החוזה ,כנדרש במסמכי המכרז ,את אשור המבטח בנוסח הנדרש במסמכי החוזה
(עותק מקור) ואת כל המסמכים הנוספים הטעונים המצאה על פי מסמכי המכרז ועל פי דרישתכם ,וכמו
כן לחתום על מסמכי החוזה המהווה חלק ממסמכי המכרז .
אנו מתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל ,נתחיל בבצוע העבודות בתאריך שיקבע על ידכם בהתאם לצו
התחלת עבודה שיינתן על ידכם ,וכן הננו מודעים לכך כי צו התחלת העבודה עשוי להינתן בהתראה
קצרה ביותר ומצהירים כי אנו נהיה ערוכים להתחיל בבצוע העבודות בהתאם ובמהירות המרבית.
מצורפת בזאת ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם כנדרש במסמכי המכרז (בנוסח שצורף כטופס 2
במסמכי המכרז).
אנו מצהירים כי ידוע לנו כי אם נפר התחייבות מהתחייבויותינו המפורטות לעיל או אם נחזור בנו בדרך
כלשהי מהצעתנו ,אתם תהיו זכאים ,מבלי לפגוע ביתר זכויותיכם ,לחלט את סכום הערבות הבנקאית
כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים ,הטרחה וההוצאות שנגרמו לכם בשל הפרת התחייבויותינו ו/או
בשל הפרת חוזה ו/או במהלך ניהול המכרז.
אנו מצהירים כי הצעה זו מוגשת ללא קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים ואנו מתחייבים לא לגלות
ולמנוע את גלוי פרטי הצעתנו לאחרים עד למועד קבלת הודעת החברה על הזוכה במכרז.

.14

אנו מצהירים כי הבנו את כל מסמכי המכרז על כל פרטיהם ,וכל הגורמים האחרים המשפיעים על
הוצאות העבודה ידועים ומוכרים לנו ,וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו ,ואנו מגישים בזאת את
הצעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז ,בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

.15

הצעתנו מוגשת על גבי "הצעת הקבלן" ,נספח ט' למסמך ב' במסמכי המכרז.
האחוזים אשר הוצעו על ידי כאמור לעיל יהיו בגדר הפחתה ביחס למחירים כפי שמופיעים בכתב
הכמויות.
ידוע לנו ,כי החברה תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות כאמור לעיל.

.16

להצעתנו זו מצורפים כל הנספחים ו/או הטפסים הדרושים ,עפ"י מסמכי המכרז.

 .17בנוסף ,אנו מאשרים כי ידוע לנו וכי אנו מסכימים לכך שבמסגרת שיקוליה לבחירת הקבלן הזוכה,
תשקול החברה ,בין היתר ,את אמות המידה שנקבעו בתקנה  22לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג-
 ,1993וכן את עמידתו של הקבלן בתנאים הנדרשים במסמכי המכרז על פי שיקול דעתה הבלעדי של
החברה.
אנו מצהירים ,כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת
.19
ההצעה ,וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה עפ"י דין או הסכם
לחתימתנו על הצעה זו.
בכבוד רב,
_____________________
_____________________
תאריך
הקבלן
( חתימת מורשה חתימה וחותמת הקבלן)
שם הקבלן (באותיות דפוס)
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שמות מורשה החתימה
אישיות משפטית (חברה/שותפות/אחר-נא לפרט)
כתובת
מס' טלפון
מס' פקס
מספר עוסק מורשה
מס' רישום ברשם הקבלנים
אישור חתימה
אני הח"מ _______________________ עו"ד של ____________________ מס' מזהה
ה"ה
חתימות
כי
בזה
מאשר
"הקבלן")
______________(להלן:
_______________________________ ו ,_______________________ -אשר חתמו על הצעה זו,
בצירוף חותמת הקבלן ,מחייבות את הקבלן לכל דבר ועניין.

_______________________
חתימת עו"ד
(חתימה +חותמת +מס' רישיון)

___________________
תאריך
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טופס 2

נוסח ערבות בנקאית בהתאם לסעיף  7לתנאי המכרז
לכבוד
מי אונו בע"מ
קריית אונו
ג.א.נ,.
הנדון :ערבות בנקאית מספר ___________
על פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ______________ (להלן" :המבקשים")
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ( ₪ 500,000במילים :חמש מאות אלף ש"ח) ,זאת בקשר
עם השתתפותם במכרז פומבי הקמת תחנת שאיבה לביוב מי אונו במתחם קא 322/קריית אונו ומתן
שירותי תחזוקה ,מכרז מס'  ,02/2019ולהבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז ,כולל ,בין
השאר ,חוזה ההתקשרות במסגרתו.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  14ימים מיום קבלת 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 הגנה 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.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  05.12.2019ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי  05.12.2019לא תענה.
לאחר יום  05.12.2019ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
בכבוד רב,
בנק _________
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טופס 3
כתב כמויות ומחירים למכרז מס'  -02/2019תנאים כלליים
.1

רואים את הקבלן המשתתף במכרז זה כאילו התחשב בהצעת המחירים בכל התנאים המפורטים
במכרז זה על כל מסמכיו.
הצעת הקבלן המשתתף כוללת את כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים במפרטים,
בתכניות ,בכתב הכמויות ובכל המסמכים הכלולים במכרז זה.
החברה לא תכיר בכל טענה הנובעת מאי הבנת או טעות בהבנת תנאי כלשהו במכרז או מאי
התחשבות בו.

.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ובכפוף להוראות המפרט הטכני ,מחיר העבודה ייחשב על ידי
הקבלן ככולל את ערך:
א.

כל החומרים ,המוצרים לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה או הקשורים בה,
והפחת שלהם.

ב.

כל העבודה הדרושה לשם ביצוען השלם של העבודות נשוא מכרז זה.

ג.

השימוש בכלי עבודה ,במכשירים ,במכונות ,בציוד ,בדרכים זמניות ,וכד'.

ד.

כל אמצעי הזהירות הדרושים לצורך ביצוע העבודה בהתאם למסמכי המכרז ,לרבות
מחסומי תנועה ,הכוונת תנועה ושילוט וכד'.

ד.

הובלת כל הנ"ל למקום העבודה ,העמסתם ,פריקתם ,אחסונם ,שמירתם ,החזרתם וכן
הובלת עובדים לאתר העבודה וממנו.

ה.

המסים והאגרות למיניהם ,דמי ביטוח וכד'.

ו.

עבודות המדידה ,הסימון והתכנון שיידרשו.

ז.

תיאום עם כל הרשויות המוסמכות עפ"י דין ,והשגת כל האישורים ,ההיתרים והרישיונות
הדרושים לצורך ביצוע העבודות.

ח.

כל ההוצאות הנדרשות בגין עבודת לילה ,שבת וחג.

ט.

ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.

י.

ההוצאות בגין הכנת תוכניות לכל סוגי העבודות.

יא .כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים על פי המכרז.
יב.

אספקת וצריכת מים ,חשמל וטלפון.

יג.

דמי בדיקות ,דגימות ,וכל סוגי הבדיקות הנדרשות עפ"י מסמכי המכרז.

יד.

התקנה מושלמת ,מכלולי הרכבה ואביזרי עזר ,דיווח ,עדכון מערכות המידע הרלבנטיות
עפ"י הנחיות החברה ,תיעוד ושירותים הנדסיים.
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טו.

.4

כל ההוצאות הכלליות של הקבלן ,הישירות והעקיפות ,ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות
והמקריות וכן הוצאות אחרות שיידרשו מאיזה סוג שהוא ,אשר תנאי המכרז ו/או
מסמכיו מחייבים אותן ,ובכלל זה כל התקורה של הקבלן ,לרבות הוצאות המימון
והערבויות ,בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ,ובין שהן תיוודענה להם
בעתיד.

בדיקות
החברה רשאית לדרוש בדיקה של מכון התקנים הישראלי על כל פריט או יחידה וציוד המוצעים
על ידי הקבלן .הקבלן ישלם על חשבונו את הוצאות הבדיקה למכון התקנים.

.5

ספרות טכנית
כל ציוד ,תוכנה ועבודה שיסופקו ו/או יבוצעו יכללו גם אספקת ספרות טכנית מלאה ותיעוד.

.6

אחריות
מחירי היחידה לציוד ו/או מוצרים ו/או מכלול יכללו אחריות לתקופה כפי שיוגדר במפרט
ובמסמכי המכרז .אין באמור במסמכי המכרז כדי לגרוע מהאחריות של הקבלן למוצרים ו/או
לעבודות עפ"י דין ו/או עפ"י אחריות יצרן.

.7

עדכונים טכנולוגיים
מחירי יחידה לציוד ו/או למוצרים יכללו עדכונים טכנולוגיים ,כל זאת ללא תשלום נוסף מעבר
למחירי היחידה המוגדרים בכתב הכמויות.

חתימת הקבלן_______________ :
תאריך____________________ :
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טופס 4
לכבוד
מי אונו בע"מ
קריית אונו
ג.א.נ,.
הנדון :אישור עו"ד ( ___________________ -שם המשתתף במכרז)

כעורך דינו של הקבלן (להלן" :הקבלן") ,הנני לאשר בזאת כדלקמן:
 .1שמו המלא של הקבלן (כפי שהוא רשום ברשם החברות/רשם השותפויות):
 .2מס' ההתאגדות של הקבלן/מס' עוסק מורשה:
 .3שמות בעלי המניות של הקבלן (ובמקרה של תאגיד שהינו שותפות  -שמות השותפים
הכלליים והמוגבלים) :
 .4שמות המנהלים של הקבלן:
 .5שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את הקבלן:
 .6הרכב החתימות הנדרש על מנת לחייב את הקבלן:
 .7הגשת הצעה למכרז מס'  ,02/2019אשר פורסם על ידי מי אונו בע"מ ,שעליה חתמו
מורשה החתימה של הקבלן ,וכן ביצוע העבודות נשוא המכרז וההתקשרות בחוזה
לביצוען ,הינן במסגרת סמכויות הקבלן ,בהתאם למסמכי ההאגד של הקבלן ,להסכמים
שהקבלן הינו צד להם ,ועל פי כל דין.

___________________________
תאריך

______________________
______________ ,עו"ד
מ.ר_________ .
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טופס 5

תצהיר
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011
אני הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.ז _________________ .לאחר שהוזהרתי
כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר כלהלן:
.1

אני נציג ___________________ (להלן" :המשתתף") ,אני מכהן כ________________ במשתתף,
ואני מוסמך להצהיר ולהתחייב מטעם המשתתף ,את המפורט להלן.

.2

עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,המשתתף ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים")) לא הורשעו בפסק דין
חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א( 1991-להלן" :חוק עובדים זרים") או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז( 1987-להלן" :חוק שכר
מינימום").

.3

לחילופין ,עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,המשתתף ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב(א)
לחוק עסקאות גופים ציבוריים) הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או
לפי חוק שכר מינימום ,אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

.4

כמו כן אני מצהיר ,כי הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998-להלן –
"חוק שוויון זכויות") ,בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות ,לא חלות על המשתתף .לחילופין ,ככל
שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף – הרי שהנני מצהיר כי הוא מקיים אותן ,בין
היתר כמפורט להלן:
• אם המשתתף מעסיק  100עובדים לפחות ,המשתתף מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון
זכויות ,ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן;
• אם המשתתף התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים כאמור לעיל ,ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור לעיל ,המשתתף מצהיר
בזאת ,כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות,
הוא גם פעל ליישומן;
• המשתתף מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי סעיף זה למנהל הכללי של משרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות ,ככל שתהיה.

.5

לא יועסקו על ידי המשתתף  ,לצורך ביצוע העבודות נשוא פנייה זו ,עובדים זרים ,למעט מומחי חוץ,
וזאת בין במישרין ובין בעקיפין ,בין אם על ידי המשתתף ובין באמצעות קבלן כוח אדם ,קבלן משנה או
כל גורם אחר עמו אתקשר.

.6

ידוע למשתתף  ,כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי
הסכם ההתקשרות ,ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.

.7

בתצהיר זה:
 7.1עובדים זרים :עובדים זרים ,למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה ,שומרון
וחבל עזה ,שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל ,ושעליהם חל
פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות)
(תיקוני חקיקה) ,תשנ"ה.1994-
7.2

מומחה חוץ :תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:
 7.2.1הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם ,כדי לתת שירות
לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית.
 7.2.2שוהה בישראל כדין.
 7.2.3בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.
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7.2.4

בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה נופלת מפעמיים
השכר הממוצע במשק למשרת שכיר ,כמפורסם באתר הלשכה לסטטיסטיקה.
_________________________
חתימה

אישור עו"ד

הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני ,עו"ד ______________ ,במשרדי שברח'
ת.ז.
ע"י
עצמו
זיהה
אשר
______________
מר
_____________________
_________________/המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה .הריני לאשר כי
_______________ מוסמך להצהיר ולהתחייב מטעם המשתתף ______________________כאמור לעיל.
חותמת ___________________

עו"ד ____________________
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טופס 6

אישור רו"ח על ביצוע עבודות
הרינו להצהיר כי המציע______________ ,ח.פ ___________.השלים* במהלך השנים 2012
ועד מועד הגשת ההצעות ,כקבלן ראשי 2 ,תחנות שאיבה לביוב (לא כולל הקמת מט"ש) בהיקף
כספי (בכל אחד מהם) של לפחות  5מיליון  , ₪לפני מע"מ.
*המונח "השלים" לעניין סעיף זה משמעו השלמת הקמת ובניית תחנת השאיבה לביוב (לא כולל
הקמת מט"ש) ,סיום תקופת הרצה וקבלתה על ידי מזמין העבודות.

להלן פירוט הניסיון כאמור לעיל :

שם המזמין

היקף כספי

מועד ההשלמה
כהגדרתו
בתנאי הסף

תאריך

תיאור העבודה

פרטי איש
קשר

חתימת המציע

אישור רואה חשבון להצהרה על ניסיון קודם
לבקשת ___________________ (להלן" :המשתתף") וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת
המשתתף כמדווח לעיל .ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף .אחריותנו היא לחוות דעה על
הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.
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ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות
בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה
מטעה מהותית .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו ההצהרה הנ"ל משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את
האמור בה.
תאריך____________:
בכבוד רב,
רואי חשבון
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טופס 7

תצהיר בענין תנאי סף 2ג'**
אני הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.ז _________________ .לאחר שהוזהרתי
כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר כלהלן:
 .1אני נציג ___________________ (להלן" :החברה") ,אני מכהן כ________________
בחברה ,ואני מוסמך להצהיר ולהתחייב מטעם החברה ,את המפורט להלן.
 .2החברה ביצעה החל משנת  2014ואילך עבודות התקנה ותחזוקה של עבודות התקנה ותחזוקה של
לפחות  5מתקנים לטיפול בריח בטכנולוגיות שונות בתחנות שאיבה לביוב ו/או מתקני טיפול
בשפכים.
כאשר לפחות  2מהמתקנים לטיפול בריח הנ"ל הינם בתחנות שאיבה לביוב.
וכן כאשר לפחות  2מהמתקנים לטיפול בריח הנ"ל הינם בטכנולוגיה של יוניזציה.
להלן הפירוט:

שם המזמין

תקופת התחזוקה
(מתאריך_____
עד
מועד ההתקנה
תאריך________)

טכנולוגית
הטיפול

שם תחנת
השאיבה/מכון
פרטי איש
לטיהור
קשר במזמין
שפכים

 .3החברה הינה בעל מערך שרות ואחזקה למערכות טיפול בריח במתקני ביוב.
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חתימת החברה

תאריך

אישור עו"ד

הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני ,עו"ד ______________ ,במשרדי שברח'
ת.ז.
ע"י
עצמו
זיהה
אשר
______________
מר
_____________________
_________________/המוכר לי אישית ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה .הריני לאשר כי
_______________ מוסמך להצהיר ולהתחייב מטעם המשתתף ______________________כאמור לעיל.
חותמת ___________________

עו"ד ____________________

** התצהיר ייחתם על ידי בעל הניסיון הנדרש בתנאי הסף 2ג' ,במקרה והניסיון הינו של
קבלן המשנה התצהיר ייחתם על ידי קבלן המשנה
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טופס  - 8נוסח כתב התחייבות של קבלן המשנה
במסגרת מכרז פומבי הקמת תחנת שאיבה לביוב מי אונו במתחם קא 322/קריית אונו ומתן
שירותי תחזוקה
לכבוד
מי אונו בע"מ (להלן" :החברה")
ג.א.נ,.

הנדון :מכרז פומבי  02/2019הקמת תחנת שאיבה לביוב מי אונו במתחם קא 322/קריית אונו
ומתן שירותי תחזוקה
אנו ________________________________ ,הח"מ (להלן" :קבלן המשנה") ,מצהירים ומתחייבים
כלפיכם כדלקמן:
.1

הרינו מאשרים בזאת ,כי התקשרנו עם המציע _________________ (להלן" :המציע") בהסכם
לאספקה ,התקנה ,תחזוקה ומתן אחריות למתקן לטיפול בריח מסוג יוניזציה ,ככל שהמציע יזכה
במכרז שבנדון ,והכל בהתאם למסמכי המכרז שבנדון.

.2

ידוע לנו ,כי המציע משתתף במכרז הנדון והגיש הצעתו ,בין היתר בהסתמך על התחייבותנו זו.

.3

הננו מצהירים כי דרישות המכרז והצעת המציע ,בתחומים הקשורים אלינו ,ידועה לנו ,מקובלת
עלינו ,ניתנת לביצוע כמפורט בהצעת המציע ובכפוף לדרישות המכרז בכללותו ,ואנו מתחייבים
לפעול בהתאם לכל ההוראות הרלבנטיות במסמכי המכרז ,בתחומים הקשורים אלינו ,במידה
והמציע יזכה במכרז ויחתום על חוזה עמכם.
בין היתר אנחנו מתחייבים כי ההסכם ביננו לבין המציע הינו לאספקה ,התקנה ,תחזוקה ומתן
אחריות למתקן לטיפול בריח מסוג יוניזציה באופן בלעדי ,ככל שהצעת המציע תזכה.

.4

הננו מתחייבים שלא להסב חובותינו על פי כתב התחייבות זה לכל גורם אחר אלא ברשותכם
המפורשת מראש ובכתב.

.5

מובהר כי במידה שפעילותינו הנ"ל תועבר למסגרת אחרת ,ו/או באמצעות גוף אחר ,באישורכם
מראש ובכתב ,תוסב התחייבותנו זו כלפיכם למסגרת או הגוף האחרים ,מבלי שזכויותיכם על פי
כתב התחייבות זה תיפגענה.

.6

ידוע לנו כי במידה ונפר התחייבותנו זו כלפיכם תוכלו לנקוט כנגדנו בכל האמצעים העומדים
לרשותכם על פי דין לשם אכיפת זכויותיכם כלפינו.
ולראיה באנו על החתום:
___________________________ __________________

שם  +חותמת ספק המשנה

חתימה
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____________________

תאריך

טופס  - 9נספח אפיון מערכת טיפול בריח מסוג יוניזציה

מס'

ערך פרמטר

תיאור

(ימולא ע"י המציע)
.1

סה"כ הספק חשמלי הנדרש להתקנה
עבור מערכת היוניזציה כל מערכותיה
(מקסימלי) 1
אויר2

.2

מפוח

.3

מסנן אבק

.4

נורות

.5

משנק

.6

מספר התנעות מכסימאלי3לנורה

.7

מידות מערכת היוניזציה

.8

חומרי מבנה של מערכת היוניזציה
(מעטפת)

.9

חומרי מבנה של הצנרת הולכה (כולל
עובי דופן)

.10

עמידת מערכת היוניזציה חשופה
לתנאי מזג אויר ()55IP

_______________
ספיקת אויר (מק"ש)______________
לחץ (פסקל)_______________________
הספק חשמלי מכסימאלי (_________)KW
משנה מהירות_____________________
חומר_______________________
צפיפות______________________
אורך חיים_____________________
אורך חיי נורה(שעות) = __________
מספר נורות במערכת (יחי') ____________
עוצמת הקרינה לנורה (____________ )W
אורך חיי משנק (שעות)__________
מספר משנקים במערכת (יחי')__________
אורך חיי הנורה (בשעות) _____________
מספר התנעות מקסימלי______________
מידות______________________
משקל_____________________

( )1יש לציין במפורש את ההספק החשמלי (הספק מותקן) של מערכת ה יוניזציה על כל
מערכותיה כולל מערכות עזר .הספק נדרש להציג הוכחה לנתון זה במפרט הטכני של הצעתו.
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( )2יש לציין נתוני מפוח בנקודת העבודה המומלצת (כולל מספר הסיבובים)
( )3במספר התנעות מכסימאלי הכוונה למספר התנעות מקסימלי של נורה לאורך כל מחזור
החיים שלה אשר איננו פוגע באיכות /עוצמת הקרינה.

תאריך

שם החברה

חתימת החברה

חותמת החברה

** טופס  9ייחתם על ידי בעל הניסיון הנדרש בתנאי הסף 2ג' ,במקרה והניסיון הינו של
קבלן המשנה טופס  9ייחתם על ידי קבלן המשנה
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מסמך ב' חוזה התקשרות

שנערך ונחתם ב_________ ביום _____ לחודש __________ 2019
בין
מי אונו בע"מ
(להלן "החברה" או "התאגיד")
מצד אחד;
לבין
__________________ ,ח.פ_____________ .
מרח' __________________
(להלן "הקבלן")
מצד שני;
הואיל והחברה פרסמה מכרז פומבי להקמת תחנת שאיבה לביוב מי אונו במתחם קא 322/קריית אונו
ומתן שירותי תחזוקה מכרז מס' ( 02/2019להלן" :העבודות")
והואיל

והקבלן הינו הזוכה במכרז;

והואיל

וברצון החברה להזמין מהקבלן עבודות כמפורט במכרז.
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן :

פרק א'  -כללי
.1

דין המבוא וההצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה.
המבוא לחוזה ,מסמכי חוברת המכרז ,הנספחים (בין אם מצורפים בפועל ובין אם לא) ,המפרטים
(בין אם מצורפים בפועל ובין אם לא) ,והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.2

הגדרות ופרשנות
 2.1בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות המפורטים
בטור השמאלי דלהלן:
המונחים

המשמעות

"המכרז"

המכרז שהתפרסם על ידי החברה להקמת תחנת שאיבה לביוב מי
אונו במתחם קא 322/קריית אונו ומתן שירותי תחזוקה מכרז
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פומבי מס'  ,02/2019על כל נספחיו ומסמכיו ,אשר לפיו זכה
הקבלן בעבודה נשוא החוזה ,לרבות הצעת הקבלן הזוכה.
"החברה"

מי אונו בע"מ.

"הקבלן"
"המהנדס"

כהגדרתו במבוא לחוזה זה ,לרבות ,נציגיו של הקבלן ,יורשיו,
מורשיו ,שליחיו המוסמכים ולרבות כל קבלן הפועל בשמו או
בשבילו בביצוע על פי הוראות החוזה ,ובכפוף להוראות החוזה.
מהנדס החברה או מי שהוסמך לכך.

"המפקח"

מי שימונה בכתב על ידי החברה לפקח על העבודות.

"התקן"

כמשמעותו של תקן על פי חוק התקנים ,תשי"ג 1953-ותקנות
התקנים (תו תקן וסימן השגחה) התשמ"ב.1982-

"תו תקן"

כמשמעותו של תו תקן על פי חוק התקנים תשי"ג 1953
ותקנות התקנים (תו תקן וסימן השגחה) התשמ"ב .1982

"החוזה"

פירושו החוזה ,על כל נספחיו ,בין שצורפו ובין שאינם מצורפים,
לרבות המפרטים ,התוכניות ,וכל מסמך ,מכל מין וסוג שהוא
פרטים
לרבות
בעתיד
לחוזה
שיצורף
נוספים ו/או תוכניות נוספות או תוכניות משנות.

"העבודה" או "העבודות"

כל העבודות ,והפעולות וההתחייבויות וכל חלק של העבודות,
הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע ,בהתאם לחוזה
ונספחיו ,לרבות כל עבודה שתוטל על ידי המפקח על הקבלן
בהתאם לחוזה ולרבות עבודות ארעיות הנדרשות לביצועו או
בקשר לביצועו של החוזה.

"מקום/אתר העבודה"

המקרקעין אשר בהם ,דרכם ,מתחתם או מעליהם תבוצע
העבודה ,לרבות כל מקרקעין אחרים שיועמדו לרשות הקבלן
לצורך ביצוע העבודות על פי החוזה.

"ביצוע העבודה"

ביצועה של כל עבודה על פי חוזה זה לשביעות רצונם של המפקח
והחברה.

"החומרים והציוד"

ציוד מיכני ,חשמלאי ואחר ,חומרי בניה ,צנרת,
אביזרים ,מגופים ,חומרי עזר ,חלקי חילוף ,צבעים ו/או
כל החומרים האחרים הדרושים לביצוע העבודה.

"הערבות"

הערבות שניתנה על ידי הקבלן להבטחת התחייבויותיו על פי חוזה
זה ,כולן או מקצתן.

"התמורה"

הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן כתמורה לביצוע החוזה ,לרבות
כל תוספת שתיווסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה
ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות
החוזה.

"התוכניות"

תוכניות ופרטים סטנדרטיים שיהוו חלק בלתי נפרד מהחוזה ,ו/או
התוכניות שהוכנו ויוכנו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי החברה,
לרבות כל שינוי בתוכניות שאושר בכתב על ידי החברה לענין חוזה
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כמויות
וכתב
תוכנית
כל
וכן
זה,
אחרים שיאושרו בכתב על ידי המפקח לענין חוזה זה מזמן לזמן,
וכן תוכנות וכתבי כמויות שיתווספו מזמן לזמן ,ויאושרו על ידי
המפקח.
"המדד"

מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.

"המדד הבסיסי"

המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

"המדד הקובע"

המדד האחרון הידוע במועד הוצאת כל הזמנת עבודה
לקבלן.

"כוח עליון "

רשימת המקרים המנויים להלן בלבד :מלחמה ,פלישת אויב,
קרבות עם כוחות מזויינים של מדינת אויב (בין שהוכרזה מלחמה
ובין אם לאו) ואסון טבע .למען הסר ספק מובהר בזאת כי גיוס
מילואים שביתות ,השבתות וסגר אינם נחשבים ככוח עליון.

2.2

.3

חוזה זה ,על נספחיו השונים הקיימים ואשר יובאו בעתיד לא יפורש במקרה של סתירה ,ספק,
אי וודאות ,או דו משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו ,וללא כל הזדקקות
לכותרות ,לכותרות שוליים ולחלוקת החוזה לסעיפים ולסעיפי משנה.

נספחים
 3.1המסמכים המפורטים להלן ,וכן יתר מסמכי חוברת המכרז ,בין אם הם מצורפים בפועל ובין
אם לאו ,מהווים חלק בלי נפרד מחוזה זה:
נספח א' נוסח ערבות בנקאית.
נספח ב' אישור ביטוחי הקבלן.
נספח ב' 2הצהרה על מתן פטור מאחריות.
נספח ב' 3תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום.
נספח ג' תעודת השלמה.
נספח ד' הוראות בטיחות.
נספח ה' הוראות תשלום.
נספח ו' המפרט המיוחד לעבודות נשוא המכרז.
נספח ז' המפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בניה -בהוצאת משרד הביטחון,
במהדורתו האחרונה (לא מצורף) בפרקים המפורטים בחוזה.
נספח ח' רשימת תכניות ופרטים.
נספח ט' הצעת הקבלן.
נספח י' כתב כמויות.
נספח יא' פרוטוקול מסירה.
נספח יב' הצהרה על חיסול תביעות.
נספח יג' תוכניות( .בנפרד מהחוברת).
כל המסמכים המפורטים לעיל ,לרבות חוזה זה ,יכונו להלן ולשם הקיצור "מסמכי
המכרז" או "מסמכי החוזה".
3.2

למניעת כל ספק ,מצהיר בזאת הקבלן כי ברשותו המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה
זה ,לרבות אלה שלא צורפו ,כי קרא אותם ,הבין את תוכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר
ביקש ומתחייב לבצע את העבודה על פי כל האמור בהם.
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אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי הקבלן או אי התחשבות בו על ידו לא תקנה
לקבלן זכות כלשהי לקבלת תשלום נוסף מכל סוג שהוא ,ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות
בענין זה.
.4

הצהרות הקבלן
4.1

הקבלן מצהיר כי קרא תנאי חוזה זה ונספחיו ,כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים
והדרישות שבחוזה זה ובנספחיו וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש לביצוע
העבודות ,לרבות אספקה של אביזרים וחומרים על פי הדרישות והתנאים המפורטים בהם,
במועדים שנקבעו למסירתם ועל פי כל דין.
הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ומיומנים במספר הדרוש לצורך ביצוע העבודות
במועדים ובתנאים שנקבעו בחוזה זה.

4.2

הקבלן מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית ,הידע ,המיומנות ,הנסיון ,הכישורים
המקצועיים והטכניים וכח העבודה המיומן הדרושים לצורך ביצוע העבודות בהתאם
להוראות חוזה זה וכי אין מניעה להתקשרות בחוזה זה ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע
התחיבויותיו על פיו לא יהא משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם.

4.3

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי החברה תהא רשאית בכל עת לשנות את זמני העבודה והקבלן לא
יהא זכאי לתוספת תשלום כלשהיא בגין שינוי כאמור.

4.4

הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ומתקנים או חומרים
שלגביהם קיימים תקנים של מכון התקנים הישראלי ,יתאימו בתכונותייהם לתקנים
האמורים בקשר עם העבודות כאמור בחוזה ,אלא אם נקבע במפורש אחרת בחוזה זה או
בניספחיו שאז ילכו לפי קביעה מפורשת זו.

4.5

הקבלן מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי זכויות הבעלות ,זכויות היוצרים וכל הזכויות
האחרות ,מכל מין וסוג שהוא ,במפרטים ובתוכניות שייכות לחברה וכי הוא לא יעשה בהם
שימוש כלשהוא אלא לצורך ביצועו של חוזה זה.

4.6

לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה ימציא הקבלן לחברה ,על חשבונו והוצאותיו ,את
המסמכים והאישורים כדלקמן:
4.6.1

ערבות ביצוע ,כמפורט בסע'  52להלן ,בנוסח המצורף כנספח א'.

4.6.2

אישור ביטוחי הקבלן (בנוסחו המקורי) חתום כדין על ידי חברת הביטוח ,בנוסח
המצורף כנספח ב'.

4.6.3

הצהרת הקבלן פטור מנזקים החתומה כדין על ידי הקבלן נספח ב' ( 1בנוסחה
המקורי).

4.6.4

נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום ,החתום כדין על ידי הקבלן ,נספח
ב' ( 2בנוסחה המקורי).
כל מסמך אחר שדרשה החברה ואשר לדעתה נחוץ לאישור או לביצוע העבודה,
לרבות האישורים ו/או הנתונים הדרושים עפ"י המפרט הטכני.

4.6.5
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.5

סתירות במסמכים והוראות מילואים
5.1

היה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו ,או שמסר המפקח הודעה
לקבלן ,שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה ,יפנה הקבלן בכתב למפקח שיתן
הוראות בכתב ,לרבות תוכניות לפי הצורך ,בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו .אי מתן הודעה על
ידי המפקח בדבר מחלוקת בפירוש החוזה אין בה משום הסכמה לפירושו של הקבלן והיא לא
תגרע מאחריותו בחוזה זה.
הקבלן חייב לבדוק ולהסב תשומת לב המפקח לכל סתירה בין מסמכי החוזה לפני
ביצוע העבודה ולקבל הוראות כאמור .לא עשה כן ,ונהג לפי פירוש מסויים לחוזה ,לא יהיה
בכך ,או בסתירה כאמור ,כדי למנוע מן המפקח להורות לקבלן לנהוג לפי פירוש אחר ,לפי
שיקול דעתו ומיטב הבנתו המקצועית של המפקח ובכפוף לכל דין .הקבלן מתחייב לנהוג על פי
הוראות המפקח לענין זה ,ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות או טענות בשל כך שנהג לפי
פירוש ,כאמור ,או בגין הוראה כלשהי של המפקח ,כאמור.
לא פעל הקבלן כאמור לעיל ,תהיה כל עבודה ו/או פעולה שתידרשנה כתוצאה מכך על ידי
המפקח על חשבונו ואחריותו של הקבלן ולא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר
לכך.

5.2

החברה וכן המפקח רשאים לפי שיקול דעתם המוחלט להמציא לקבלן ,מעת לעת ,תוך כדי
ביצוע העבודה ,הבהרות והוראות לרבות תוכניות לפי הצורך מכל מין ובכל עניין הנוגעים
לביצוע העבודות או נובעים מכך לרבות הוראות הנוגעות או נובעות מהתכניות או המסמכים
המהווים את החוזה ,ושינויים לפי הצורך לביצוע העבודות ,הן מבחינת הביצוע והן מבחינת
התכנון .הוראות על פי סעיף זה תקראנה "הוראות מילואים".

5.3

הוראות החברה או המפקח שניתנו שהתאם לסעיפים קטנים  5.1ו 5.2-מחייבות את הקבלן,
אולם אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי החוזה .כל יתר
הוראות חוזה זה תחולנה על הוראות המילואים.

5.4

מובהר בזה כי יש לראות את המפרטים והתוכניות כמשלימים זה את זה והתיאור הכלול בכל
אחד מהם בא כהשלמה ו/או כתמצית לתיאורים הכלולים באחרים ,לפי הענין.
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.6

סתירות במסמכים בענין הנוגע לביצוע העבודה  -סדר עדיפויות
 6.1מובהר בזה ,כי יש לראות את מסמכי המכרז ,לרבות המפרט הכללי ,המפרטים המיוחדים,
כתבי הכמויות והתוכניות ,וכל מסמך אשר יימסר לקבלן בקשר לחוזה זה ,כמשלימים זה את
זה  ,והתיאור הכלול בכל אחד מהם בא כהשלמה או כתמצית לתיאורים הכלולים באחרים,
לפי העניין.
בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה ,דו משמעות ,אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין
האמור בהוראות חוזה זה לבין האמור באחד מנספחיו או בין נספח לנספח ,בענין הנוגע
לביצוע העבודה תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפיות הנקוב להלן:
א .התוכניות לביצוע וכל מסמך אחר שהוגש לחברה ואושר על ידה.
ב .המפרט הטכני המיוחד
ג .כתב הכמויות.
ד .הוראות החוזה.
ה .המפרט הכללי .
ו .מפרט בינמשרדי.
ז .תקנים ישראליים.
הקודם עדיף על הבאים אחריו ,אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו מן במסמך
הקודם ,שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם.
6.2

בנוסף לאמור לעיל ,בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה וכיוצ"ב בין המסמכים הנזכרים לעיל,
חייב הקבלן לפנות אל המפקח והמפקח יתן הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג על פיו.

6.3

בנוסף לאמור לעיל ,בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה ,דו משמעות ,אפשרות לפירוש שונה
וכיוצא באלה בין הנספחים הטכניים לבין עצמם ,יכריע המפקח לפי שיקול דעתו ,בשאלת
העדיפות והקבלן ינהג על פי הוראותיו.

פרק ב'  -הכנה לביצוע ,ביצוע ולוח זמנים
.7

בדיקות מוקדמות והכנות לביצוע
7.1

הקבלן מצהיר כי ,לפני הגשת הצעתו ,בדק את מקום העבודה וסביבותיו ,את טיב הקרקע ,את
כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה ,את דרכי הגישה ,וכן כי
השיג את כל הידיעות לגבי הסיכונים והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתו,
והוא מצהיר כי בדק לשביעות רצונו את כל הפרטים הדרושים לביצוע העבודה וכי אלה
נהירים וידועים לו.

7.2

הקבלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התשלומים הנקובים בנספח י'
לחוזה ,בהתחשב בהצעתו של הקבלן בנספח ט' לחוזה ,מניחים את דעתו ומהווים תמורה
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הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה .לא תוכר כל תביעה הנובעת מאי לימוד או מהערכה
בלתי נכונה של תנאי העבודה על ידי הקבלן.

.8

7.3

החברה רשאית ,אם רצונה בכך ,להמציא לקבלן דו"חות וסקרים שנעשו מטעמה לצורך
העבודה ,אולם אלה יהיו למידע כללי בלבד ,ולא יפטרו את הקבלן מהחובה המוטלת עליו
לבצע בעצמו בדיקות ,כנדרש בחוזה זה .החברה תהא משוחררת מכל חבות ו/או אחריות
לשלמות ולדיוק הדו"חות והסקרים שהומצאו לקבלן כאמור לעיל ,וכל פעולה שתיעשה על ידי
הקבלן תהא על אחריותו המלאה והמוחלטת בלבד.

7.4

לפני התחלת העבודות יעשה הקבלן על חשבונו ,ולהנחת דעתו של המפקח ,את ההכנות
הנדרשות על פי מסמכי המכרז.

לוח זמנים ודרכי ביצוע לעניין הקמת תחנת השאיבה
8.1

תקופת ביצוע העבודות הינה  12חודשי לוח מיום הוצאת צו תחילת עבודה על ידי החברה
ימים .במהלך תקופת ההסכם לא יהא רשאי הקבלן להפסיק את ביצוע העבודות.
יודגש כי תקופת ביצוע העבודות הינה ביחס להשלמת כלל עבודות נשוא מכרז זה
לשביעות רצון החברה והינה כוללת קבלת טופס  4לתחנה וכן מסירת תחנת שאיבה
פעילה.

8א.

8.2

הקבלן מתחייב להגיש למפקח ,לפני חתימת החוזה ,לוח זמנים לביצוע כל אחת מן
העבודות נשוא חוזה זה ,מהלך התקדמותן וסיומן במועד ,לפי הוראות החוזה והמכרז.
לאחר אישור לוח הזמנים על ידי המפקח יהפוך לוח זה לחלק מחוזה זה.

8.3

לוח הזמנים יוכן על ידי הקבלן בשיטה ובצורה שתידרש על ידי המפקח ,והקבלן חייב
להתאים ולשנות את מועדי התקדמות הביצוע בו לדרישות המפקח.

8.4

אם יידרש ע"י המפקח ,יהא הקבלן חייב להמציא ,תוך  10ימים מיום הדרישה ,פרטים
והשלמות בכתב בקשר לדרכי הביצוע של העבודות לפי לוח הזמנים האמור ,לרבות
השיטות אשר לפיהן יש בדעתו לבצע את העבודות והציוד שישתמש בו.

8.5

המצאת החומר האמור ע"י הקבלן למפקח ,בין שאישר אותו המפקח במפורש ובין שלא
אישר אותו ,אינה משחררת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו עפ"י החוזה.

תקופת ההתקשרות למתן שירותי תחזוקה
8א.1

תקופת ההתקשרות למתן שירותי תחזוקה והפעלה תתחיל עם השלמת עבודות הקמת תחנת
השאיבה ,כמשמעותו בסעיף  8.1ותהא בתוקף לתקופה של  12חודשים ממועד השלמת עבודות
ההקמה.

יודגש כי עבודות אחזקה והפעלה לתקופה של  12חודשים ממועד השלמת
עבודות ההקמה ,הינן בתקופת שנת הבדק והינן כלולות במחירי הקמת התחנה
ולא תשולם תמורה מעבר לכך.
עבודות התחזוקה תתבצענה בהתאם להוראות המפרט הטכני .מובהר ומוסכם כי החברה
רשאית לערוך שינויים בהוראות מפרט התחזוקה וזאת בהתאם לשק"ד הבלעדי של החברה.
8א.2

החברה תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך ההסכם עם הקבלן ,כל פעם בשנה
נוספת וזאת עד לתקופת הארכה מקסימלית של  4שנים (סה"כ הארכות ההסכם) .הארכה
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תהיה אוטומטית ,אלא אם כן ,שלחה החברה לקבלן הודעה מוקדמת ,בכתב ,של  30ימים,
שהיא אינה מאריכה את ההסכם.
הקבלן מתחייב בזאת להאריך את החוזה ,בכל פעם ,בהתאם לחוזה .סירוב הקבלן להאריך
את ההסכם ,יהווה הפרה של ההסכם ,מטעם הקבלן ויזכה את החברה בכל הסעדים בהסכם.
באם לא תתקבל תשובה בכתב ,בתוך הזמן האמור ,יראה הדבר כאילו סירב הקבלן להארכת
התקשרות ולקבלן לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה אחרת לכך מהחברה.
8א .3על אף האמור לעיל תהא החברה רשאית להביא חוזה זה לידי סיום בהודעה מראש של  30יום
לקבלן ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין הפסקת ההתקשרות ,כאמור ,למעט זכותו
לקבל את התמורה בגין הזמנות עבודה שבוצעו על ידו בפועל עד למועד ההפסקה ,כאמור ,על פי
התנאים המפורטים בחוזה זה.

.9

רשיונות ואישורים
9.1

לפני תחילת ביצוע העבודה ידאג הקבלן לכל הרשיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים
לביצוע העבודה ,ככל שאלה דרושים .הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרשיונות
והאישורים הנ"ל .הקבלן מתחייב לשלם לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות
לצורך קבלת רשיונות ו/או אישורים.
תשלומים אלה יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם לו עבורם.
רשויות בסעיף זה הכוונה הינה :החברה ,הרשות המקומית ,משרדי הממשלה ,חברת
חשמל ,משרד התקשורת ,חב' "בזק" ,חברות הכבלים ,מע"צ ,משטרת ישראל ,שירותי
כבאות ,הרשות המקומית ,רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהן ,מקורות ,רשות
העתיקות ,רשויות הניקוז ,חברת נתיבי הגז הטבעי ,איגוד ערים ,רכבת ישראל וכל רשות
נוספת אחרת.

9.2

כל דרישה של מי מהגופים שלעיל תיושם על ידי הקבלן ,על חשבונו והוצאותיו ,והוא לא
יהא זכאי לכל תוספת תשלום בגין כך.

9.3

על הקבלן מוטלת החובה לקבל מהרשויות הנוגעות בדבר ,לפי התחלת העבודה ,אישורי
מעבר ואת כל האינפורמציה הדרושה בקשר למיקום ולמפלס של מתקנים וקווי תשתית
תת  -קרקעיים (מים ,חשמל ,טלפון ,דלק ,ביוב ,גז וכו') ולדאוג להזמנת מפקח מטעם
הרשות המוסמכת ,שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן ביצוע העבודה בסמוך למתקן תת
קרקעי ,או חצייתו.

9.4

לא תבוצע כל עבודה סמוך למתקן תת  -קרקעי ,ללא נוכחות מפקח ,מטעם הרשויות הנ"ל
כאשר התשלום עבור המפקח הנ"ל יהיה על חשבון הקבלן.

9.5

בכל מקרה של עבודה סמוך למתקן תת  -קרקעי או בחצייתו יבצע הקבלן חפירות גישוש
בידיים לגילוי המתקן ,עבודה בידיים בלבד עד למרחק של שני מטר מכל צד של המתקן,
ידפן את החפירה (במידת הצורך ובאישור המפקח) ויתמוך את המתקן התת  -קרקעי
בהתאם להוראות המפקח מטעם הרשות הנוגעת למתקן.

9.6

נוכחות המפקח מטעם הרשות המוסמכת אינה משחררת את הקבלן מאחריות לכל
הנזקים הישירים והעקיפים שייגרמו עקב פגיעה במתקן התת  -קרקעי.
עבור העבודה בידיים ,הטיפול בקבלת האישורים ,תאומים ותשלום אגרות למיניהם ,לא
ישולם לקבלן תשלום נפרד.
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פרק ג'  -פיקוח וניהול יומן
.10

פיקוח
 10.1המפקח יהא רשאי לבדוק מטעם החברה בכל זמן שהוא את העבודה כולה או חלקה ולהשגיח
על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים בהם ,איכות הציוד שמשתמשים בו
וטיב המלאכה הנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודה .כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע
כהלכה את החוזה ,את הוראות החברה ואת הוראותיו הוא.
כן יהא המפקח זכאי למסור לקבלן הודעה על אי אישורם של עבודה או חומרים.
ניתנה הודעה כאמור יפסיק הקבלן את אותה עבודה או השימוש באותם חומרים ,ולא תהיה
לא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה או המפקח בקשר לכך.
 10.2הקבלן יאפשר ויעזור למפקח ,ולכל בא כח מורשה על ידו ,להכנס בכל עת לאתר העבודה ולכל
מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים מוצרים,
חומרים ,מכונות וציוד כלשהם לביצוע העבודה.
 10.3אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה לחברה או למפקח על ביצוע העבודה אלא אמצעי מעקב
אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן ,ואין בה כדי להטיל על החברה או מי מטעם
החברה או המפקח אחריות כלשהי בקשר לעבודות ,או לגרוע מאחריותו המלאה ,המוחלטת
והבלעדית של הקבלן לעבודות.
 10.4היה והמפקח יקבע ,לפי שיקול דעתו המוחלט ,כי אביזר ו/או ציוד אינו מתאים למסמכי
המכרז ,במידה שאינה מאפשרת קבלתו לשימוש ,תהא החברה רשאית לסרב לקבל את
האביזרים ואזי יהא על הקבלן להחזיר את כל התשלומים ששולמו לו ,אם שולמו ,עד לאותו
מועד בתוספת ריבית בשיעור ריבית חשב המכסימלית שנהוגה מפעם לפעם ,מחושבת מהמועד
בו שולמו הכספים לקבלן ועד למועד השבתם בפועל או לדרוש את החלפת האביזרים ו/או
הציוד שסופקו ,אם סופקו ,במתקנים ו/או אביזר מתאים והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
החליטה החברה לדרוש את החלפת האביזרים ו/או ציוד יחליף הקבלן את האביזרים תוך 7
ימים מיום שנדרש לכך.
 10.5הפקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו ומאחריותו בעד טיב החומרים או טיב
העבודה בהתאם למסמכי המכרז וביקורת המפקח אינה מקטינה את אחריותו של הקבלן על
פי מסמכי מכרז/חוזה זה.
 10.6בכל מקרה בו ידרש המפקח לבצע ביקורות חוזרות עקב פגמים ו/או אי התאמות שנתגלו
בביקורות ישא הקבלן בהוצאות החברה בגין הביקורות החוזרות בגובה הסכומים ששולמו על
ידה בפועל למפקח בגין הביקורות החוזרות.
 10.7המפקח אינו מוסמך לדרוש מהקבלן לבצע שינויים הכרוכים בתוספת תשלום כלשהו מעבר
למוסכם בחוזה זה ,והקבלן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בענין .כל שינוי הכרוך
בתוספת תשלום יסוכם מראש ובכתב בין החברה לקבלן.

.11

ניהול ביומן
 11.1הקבלן מתחייב להחזיק ולנהל במקום העבודה יומן עבודה אלקטרוני (להלן" :היומן") ,ובו
ירשום ,מדי יום ביומו ,את הפרטים הבאים:
 11.1.1מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודות.
 11.1.2כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום העבודות או המוצאים ממנו.
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 11.1.3כמויות החומרים שהושקעו על ידי הקבלן בביצוע העבודות.
 11.1.4הציוד המכני המובא למקום העבודות והמוצא ממנו.
 11.1.5השימוש בציוד טכני בביצוע העבודות.
 11.1.6תקלות והפרעות בביצוע העבודות.
 11.1.7תנאי מזג האוויר השוררים במקום ביצוע העבודות.
 11.1.8התקדמות בביצוע העבודות במשך היום.
 11.1.9הוראות שניתנו לקבלן על ידי החברה או על ידי המפקח.
 11.1.10הערות החברה או המפקח או הסתייגויותיהם בדבר מהלך ביצוע העבודות.
 11.1.11כל דבר אחר שלדעת המפקח או המהנדס יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי
במהלך ביצוע העבודות.

.12

11.2

היומן יהיה בשלושה העתקים או יותר ,כפי שידרוש המפקח ,וייחתם מדי יום ביומו על
ידי הקבלן ,והעתק חתום מהרישומים בו יימסר למפקח.

11.3

למפקח תהא גישה חופשית אל יומן העבודה והוא או נציגיו יהיו רשאים להוסיף ביומן
הערות או הוראות לקבלן כפי שימצאו לנכון .כל הרישומים שיוכנסו ליומן העבודה כנ"ל
ייחשבו כהודעות שנמסרו כדין לקבלן בהתאם לתנאי חוזה זה ,והקבלן מתחייב לעקוב
אחרי היומן באופן יומיומי ,ולמלא אחר הוראותיהם.

11.4

הקבלן ירשום ביומן את כל הערותיו בקשר לביצוע העבודות אולם רישומים אלה לא
יחייבו את החברה.

11.5

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל ,אין ברישום הסתייגות ו/או הערה על ידי הקבלן משום
צידוק כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי-מילוי הוראות
המפקח או הוראות החוזה ,והערות הקבלן לא יחייבו את החברה באופן כלשהו.

11.6

היומן ישמש בסיס עיקרי לעריכת החשבון הסופי.

11.7

הקבלן יהא חייב לנהל ,כדי הנחת דעתו של המפקח ,רשימות או פנקסים מתאימים
אחרים ,שידרשו על ידי המפקח ,בהם ירשום מזמן לזמן את כל הפרטים שידרשו ע"י
המפקח.

ביצוע העבודה לשביעות רצון החברה והמפקח
הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה ,לשביעות רצונם המוחלטת של החברה והמפקח וימלא
לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המפקח ,בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה.

פרק ד'  -התחייבויות כלליות
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.13

אחריות וביצוע תשלומים
 13.1ממועד העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן יהא הקבלן אחראי להחזיק את אתר העבודה
במצב תקין ,לשמור עליו כמנהג בעלים.
 13.2הקבלן ישא וישלם את האגרות והתשלומים הכרוכים בקשר עם ביצוע העבודה.

.14

אספקת ציוד ,מתקנים וחומרים
 14.1הקבלן מתח ייב לספק על חשבונו הוא את כל החומרים ,הציוד ,המתקנים,
והדברים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.
 14.2הקבלן מצהיר כי ברשותו כל החומרים ,הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של
העבודה בקצב הדרוש .הקבלן לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו בביצוע העבודה אלא לאחר
אישורו של המפקח ,זולת אם ויתר המפקח מפורשות ,בכלל או לענין מסויים ,על בדיקתו
ואישורו של הציוד או המתקן.
 14.3מוסכם במפורש ,שהקבלן אחראי לכל הפגמים ,המגרעות והליקויים ,החריגות ,אי
התאמות והסטיות מתנאי ההסכם ולאלה שיתגלו בחומרים ובמוצרים שהשתמש בהם לביצוע
העבודה ,אף אם החומרים או המוצרים האלה עמדו בבדיקות התקנים הישראליים מפרטי
מכון התקנים ,או תקנים זרים ,ואושרו על ידי המפקח.
 14.4מקום שניתנת אחריות לחומר או למוצר ,הנדרשים לביצוע העבודה ,חייב הקבלן
לקבל מן היצרן או הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מתאימה.
 14.5למרות האמור לעיל ,החברה שומרת את הזכות לספק לקבלן את החומרים (כולם או
מקצתם) ,כפי שתמצא לנחוץ ,במחירי היסוד הנקובים ברשימת הכמויות והמחירים ,ולחייב
במחירים אלה את חשבונו של הקבלן ,ולנכות מחיר החומרים מהכספים המגיעים לקבלן ,מיד
עם מסירתם לקבלן .בהעדר מחירים לחומרים אלה ברשימת מחירי היחידות ,ייקבע המחיר
בהתאם למחירי השוק של החומרים בעת אספקתם על ידי החברה לקבלן.
 14.6השתמשה החברה בזכות כאמור בס"ק זה ,ישתמש הקבלן בחומרים אלה אך ורק לביצוע
העבודות .הקבלן לא יהא רשאי להוציאם או חלק מהם מאתר העבודות ,אלא אם קיבל לכך
מראש אישור מהמפקח ,והוא מתחייב שהחומרים האמורים ,כולם או מקצתם ,לא יוחלפו
בחומרים אחרים ,אלא אם קיבל לכך מראש רשות מאת המפקח.

.15

חומרים ,ציוד ומתקנים באתר העבודה
 15.1בסעיף זה "חומרים" פירושו :חומרים שהובאו ע"י הקבלן לאתר העבודה למטרת ביצוע
העבודה ,לרבות ציוד מיכני ,מכונות וציוד חשמלי ,ציוד בקרה ומיכשור ,אלקטרוניקה,
אביזרים ,מוצרים ,חלקי חילוף בין אם מוגמרים ובין אם בלתי מוגמרים.
חומרים ,כולם או מקצתם ,וכן מבנים ומתקנים ארעיים ,שהובאו לאתר העבודה או שהוקמו
באתר העבודה על ידי הקבלן למטרת ביצוע העבודה ,יעברו מיד בשעת הבאתם או הקמתם,
כאמור ,לבעלות החברה.
 15.2כל אימת שנפסלו חומרים וציוד ,או הורה המפקח בכתב ,שהחומרים ,הציוד או המתקנים
הארעיים אינם נחוצים עוד לביצוע העבודה ,חייב הקבלן להוציאם מאתר העבודה ,ועם
פסילתם או מתן הוראה כאמור ,חדלים החומרים ,הציוד והמבנים הארעיים מלהיות בבעלות
החברה .נקבע בהוראה לפי סעיף קטן זה מועד לסילוק המתקנים ,הציוד ,החומרים או
המבנים ו/או המתקנים הארעיים ,חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר
מהמועד שנקבע כאמור .נמנע הקבלן מלעשות כן ,רשאית החברה ,לאחר מתן הודעה מוקדמת
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בכתב של  7ימים ,לסלקם ,למכרם ולעשות בהם כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה .החברה
תזכה את חשבון הקבלן בסכום המכירה ,בניכוי כל ההוצאות שנגרמו לה בענין זה.
 15.3הקבלן אחראי ,על חשבונו ,לשמירתם הבטוחה של הציוד ,החומרים ,המבנים והמתקנים
הארעיים ,לרבות חומרים או ציוד או מתקנים שסופקו על ידי החברה ,אם סופקו ,והוא רשאי
להשתמש בהם לצורך ביצוע העבודה בכפוף לאמור בחוזה זה.
 15.4אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של החומרים או של הציוד
והמפקח רשאי לבדוק כל ציוד וחומרים ולפוסלם בכל זמן הוא ובמקרה כזה חייב הקבלן
לסלק את הציוד או את החומרים שנפסלו כאמור ממקום העבודה.
 15.5בתום העבודה ו/או כל חלק ממנה יסלק הקבלן מאתר העבודה את כל עודפי הציוד והחומרים
ויחזיר את מצב אתר העבודה לקדמותו.
15א.

מערכת לנטרול ריחות
הקבלן מתחייב לבצע את עבודות האספקה ,ההתקנה והתחזוקה של המערכת לנטרול ריחות (לגבי
התחזוקה אופציונלי ככל שהחברה תהיה מעוניינת בכך) בהתאם להוראות מסמכי המכרז ,בין
היתר הוראות המפרט הטכני.
ככל שהקבלן הוכיח עמידתו בתנאי סף בעניין מערכת נטרול ריחות (סעיף2ג למסמך א') באמצעות
קבלן משנה מטעמו הרי שהעבודות יבוצעו על ידי אותו קבלן משנה.
יודגש כי עבודות התחזוקה של המערכת לנטרול ריחות הינן אופציונליות ,ככל שהחברה תהיה
מעונין במסירת עבודות התחזוקה ,מתחייב הקבלן לספקן בהתאם להוראות מסמכי המכרז
(לרבות המפרט הטכני וכתב הכמויות) וזאת מבלי לגרוע מהוראות המפרט הטכני בנוגע לאחריות.

15ב כוננות בשעת חירום
הקבלן מתחייב להמשיך בביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,כפי שהוטלו ו/או יוטלו עליו ע"י החברה,
לפי מסמכי החוזה והמכרז ,גם בשעת חירום (דהיינו בעת מלחמה ,פלישת אויב ,רעידת אדמה ,פעולת
טרור וכיוצ"ב) ,אלא אם ניתן צו מהרשויות המוסמכות המונע ממנו להמשיך את העבודה ,ובאישור
החברה בכתב.
במקרים כאמור לעיל לא תישמע כל טענה מצד הקבלן בדבר סיכול ו/או כוח עליון ,והוא מתחייב
להמשיך ולפעול בהתאם למסמכי החוזה/המכרז ,וכן בהתאם להוראות החברה ,כפי שיינתנו לו מעת
לעת בקשר להיערכות בשעת חירום.
בחתימתו על הסכם זה מצהיר ומתחייב הקבלן כי הוא מסכים לאמור לעיל ,כי לקח בחשבון את כל
הנתוני ם הקשורים לכך ,וכי יש באפשרותו להיערך לכך ולבצע את כל הפעולות הקשורות בכך ,ככל
הדרוש.

15ג

פתרון ביוב -ביניים -סידור שאיבה זמני מבור הביובית

לחברה שק"ד בלעדי להורות לקבלן לעשות שימוש בבור הביובית כתא שאיבה זמני
וזאת בתוך  30ימים ממועד שהחברה הורתה לו לעשות כן ,וזאת בהתאם להוראות
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סעיף  11למפרט הטכני ובתמורה למחיר הנקוב בכתב הכמויות לאחר הפחתת הצעת
הקבלן.
.16

טיב החומרים והמלאכה
 16.1הקבלן ישתמש בחומרים וציוד ומוצרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור ובכמויות
ובכמויות מספיקות .ובשאר מסמכי החוזה במפרטים ,בתוכניות ,בכתב הכמויות.
 16.2חומרים שלגביהם קיימים תקנים או מפרטים מטעם מכון התקנים הישראלי יתאימו
בתכונותיהם לתקנים האמורים ,ולסוג המובחר של החומר או המוצר ,אם מצויים בתקן יותר
מסוג אחד ולא צוין באחד ממסמכי המכרז סוג אחר.
 16.3הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים של יצרן בעל תו תקן חובה זו
חלה על חומרים ומוצרים שלגביהם קיים תו תקן ,מוצרים שאין להם יצרן בעל תו תקן יש
צורך בסימן השגחה.
 16.4סופקו מוצרים מסוימים על ידי החברה אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן
לגבי טיבה של העבודה.
 16.5החלפת חומר או מוצר תעשה רק באישור מפורש ובכתב של המפקח.

.17

בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים

 17.1הקבלן מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב ושלב משלבי העבודה.
 17.2הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה ,שנועד להיות מכוסה או
מוסתר ,ללא שאותו חלק מהעבודה נבדק.
 17.3הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר ,יודיע הקבלן למפקח בכתב ,שהחלק האמור
מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק ,לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודה לפני
כיסויו ו/או הסתרתו.
 17.4הקבלן יחשוף ,יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראות המפקח ,לצורך
בדיקתו ולאחר מכן יחזרו לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח .לא מילא אחר הוראות המפקח ,לפי
סעיף קטן זה ,רשאי המפקח לעשות כאמור והקבלן יחזיר את המצב לתיקנו לשביעות רצונו של
המפקח.
 17.5ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן  17.4דלעיל ,תחולנה על הקבלן ,אלא אם קיים
הקבלן את התחייבותו לפי הסעיפים הקטנים  17.2ו 17.3-והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה
לשביעות רצונו של המפקח.
.18

הגנה על חלקי העבודה
 18.1הקבלן יאחז ,על חשבונו ,בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמוצרים
בתהליכי העבודה ועל העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול להיגרם על ידי גשמים ,רוח,
שמש ,השפעות אקלימיות אחרות וכדומה.
 18.2כל נזק אשר נגרם לחומרים ,למוצרים ,לעבודה או לחלקי עבודה ,על ידי הגורמים המפורטים
בסעיף קטן  18.1בין שנקט הקבלן באמצעי הגנה נאותים ובין שלא ,יתוקן על ידי הקבלן מיד,
על חשבונו ,לשביעות רצונו של המפקח.
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 18.3הקבלן יגן על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגרם לו ,לרבות נזקים העלולים
להיגרם על ידי עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר.
.19

סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה
19.1

המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן בכתב ,מזמן לזמן ,תוך כדי מהלך העבודה:
 19.1.1על סילוק כל חומרים שהם ממקום העבודה בתוך תקופת זמן שתצוין בהוראה,
בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים למטרתם ,ו/או שהם
מפריעים לביצוע תקין של העבודות באתר.
 19.1.2על הבאת חומרים כשרים ומתאימים למטרתם במקום החומרים האמורים
בסעיף  19.1.1תוך זמן שייקבע על ידי המפקח.
 19.1.3על סילוקו ,הריסתו והקמתו מחדש של אותו חלק מהעבודה שהוקם על ידי
שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאכה בלתי מתאימה או בניגוד לתנאי
החוזה.

.20

19.2

סמכותו של המפקח לפי הוראת סעיף  19.1דלעיל תהיה בת תוקף לכל דבר על אף כל
בדיקה קודמת שנערכה על ידי הקבלן או המפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר
לחומרים ולמלאכה שנפסלו.

19.3

לא ימלא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף זה ,תהא החברה רשאית לבצעה על
חשבונו של הקבלן ,והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והחברה תהא
רשאית לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן מהחברה בכל זמן שהוא ומכל סיבה שהיא וכן
תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

19.4

במקום תיקון עבודה שלא נעשתה בהתאם לחוזה או החלפתה באחרת ,יהא זכאי המפקח
להרשות שהעבודה הפגומה תישאר ,ולקבוע לפי הערכתו הוא את ההפרש בערך העבודה
או החומרים ,והחברה תהא זכאית לגבות את סכום ההפרש מהסכום שיגיע לקבלן
מהחברה עפ"י החוזה ,מבלי שהדבר יפגע בזכותה של החברה לתבוע כל עודף הסכום בכל
דרך אחרת ,אם הכספים שיגיעו לקבלן לא יספיקו לכיסוי ההפרש האמור.

הפסקת ההתקשרות על ידי החברה
החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להפסיק בכל עת את ההתקשרות בחוזה זה,
בהודעה לקבלן של  7יום מראש ובכתב .ניתנה לקבלן הודעה ,כאמור ,לא תהיינה לקבלן כל
תביעות ו/או טענות מכל מין וסוג שהוא ,כספיות או אחרות ,למעט לתשלום בגין העבודות שבוצעו
על ידו בפועל עד לאותה עת בהתאם להוראות חוזה זה.

.21

עבודה בשעות היום בימי חול
21.1

פרט אם הותנה בחוזה במפורש אחרת ,לא תתבצע עבודה בימי שבת ומועדי ישראל ללא
האישורים הדרושים עפ"י דין ,ובהסכמת המפקח בכתב.

21.2

אין הוראת סעיף  21.1חלה על עבודה שצריכה להיעשות מטבע הדברים ,ללא הפסק או
במשמרות רצופות ,או על כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת להצלת נפש או רכוש או
לביטחון העבודות  -ואולם במקרה של עבודה כזו על הקבלן להודיע מיד למפקח על
הנסיבות שבעבודה כמפורט ,ולקבל את אישורו מראש ובכתב ,או לאחר מעשה אם
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וכאשר לא הייתה אפשרות להשיג את האישור במועד מפאת דחיפות העבודה וכאשר לא
הייתה צפויה מראש ולא ניתן היה לצפות אותה מראש.
21.3

.22

הקבלן לא יהיה זכאי להוצאות ו/או לתשלומים נוספים כלשהם בגין עבודה כאמור
בסעיף זה.

קצב ביצוע העבודה
22.1

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ברציפות ובקצב הדרוש ,מדי יום ביומו ,ולא ייעדר
מהאתר במהלך כל ימי העבודה בתקופת ביצוע העבודות ,עד למועד סיום העבודות.

22.2

אם בכל זמן שהוא המפקח בדעה שקצב ביצוע העבודות איטי מכדי להבטיח את השלמת
העבודות בזמן הקבוע  -יודיע המפקח לקבלן בכתב והקבלן ינקוט מיד בכל האמצעים
הדרושים בכדי להבטיח השלמת העבודות תוך הזמן שנקבע להשלמתן ויודיע עליהם
למפקח בכתב.

22.3

לא מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי סעיף  22.2תוך  5ימים ,ו/או אם הפסיק הקבלן את
העבודות ו/או אם נעדר מהאתר במשך תקופה העולה על  3ימי עבודה ,בין אם ברציפות
ובין אם שלא ברציפות – החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לבטל הסכם זה במתן
הודעה לקבלן ,וההסכם יהיה בטל מרגע מסירת הודעתה כאמור.

22.4

לחילופין או בנוסף לאמור בסע'  22.3לעיל ,החברה תהא רשאית להפקיע ביצוע העבודות
מידי הקבלן ולבצע את העבודות כולן או מקצתן על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת,
ע"ח הקבלן ,והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בכך .החברה תהיה רשאית לגבות או
לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת של  17%שיחשבו כהוצאות משרדיות והוצאות
ניהול ,מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא ,וכן תהיה רשאית לגבותן מהקבלן בכל
דרך אחרת .לצורך סעיף זה תהיה לחברה זכות מלאה להשתמש בכל הציוד ,המתקנים
והחומרים הנמצאים במקום העבודה.

22.5

לקבלן לא תעמודנה כל זכויות ו/או טענות ו/או תביעות כנגד החברה בגין העברת
העבודות לאחר ו/או בגין ביטול ההסכם ,כאמור לעיל.

22.6

אם לדעת החברה יהיה צורך ,בכל זמן שהוא ,להחיש את קצב ביצוע העבודות מכפי
שנקבע תחילה ,תפנה החברה בכתב אל הקבלן והקבלן מתחייב להחיש את הביצוע
כמבוקש על ידי החברה ,וכן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות החברה לצורך זה,
בנוגע לשעות העבודה ,ימי ושיטות העבודה.

22.7

לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו לפי סעיף  22.6תחולנה הוראות סעיף  22.3ו,22.4-
ובלבד שהקבלן לא ישא אלא בהוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע
תחילה.

22.8

היה והחשת העבודה כנדרש על ידי החברה תהיה ניכרת עד כדי כך ובאופן שהקבלן יאלץ
להקדיש לכך ו/או להשקיע בכך אמצעים ניכרים בכוח אדם ,מתקנים ו/או חומרים ,כי אז
יהיה הקבלן זכאי לקבל תוספת מחיר לכל יחידה (או תמורה אחרת המתבקשת בנסיבות
אלה) ביחס לאותה העבודה שהקבלן נתבקש להחישה.
המפקח או המהנדס יקבעו באופן בלעדי אם הדרישה להחשת העבודה הייתה כזו
הדורשת החשה באופן ניכר אשר יזכה ,כאמור לעיל ,את הקבלן בתוספת.
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22.9

לחילופין ,החברה תהיה רשאית לקבוע תוספת מחיר כוללת עבור העבודה שהקבלן
נתבקש להחישה.

 22.10למען הסר ספק אי מתן הודעה על ידי המפקח או אי נקיטת צעדים על ידי החברה ו/או
המפקח אינה משחררת את הקבלן מהתחייבותו לבצע את העבודות תוך המועד הנדרש על
פי חוזה זה.
 22.11אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מיתר הסעדים העומדים לרשות החברה ,ובין היתר
מנגנון הקנס הנקוב בסעיף  31להסכם זה.
 .23השגחה מטעם הקבלן ,צוות הניהול
 23.1הקבלן מתחייב להעסיק לכל אורך תקופת החוזה מנהל עבודה ,בעל רמה מקצועית גבוהה
ונסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן לעבודה נשוא חוזה זה אשר יהא איש
הקשר מטעמו בכל הנוגע לביצועו של חוזה זה .מינוי מנהל עבודה מוסמך טעון אישורו
המוקדם של המפקח אשר יהיה רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל עת מבלי לתת כל
נימוק לכך והקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו מנהל עבודה מוסמך אחר כפי שיידרש ע"י
המפקח (להלן " :נציג הקבלן").
 23.2נציג הקבלן ימצא באופן קבוע באתר העבודות ,יפקח על ביצוע העבודות ויקבל הוראות מאת
המפקח.
 23.2כל ההוראות ,ההודעות ,הדרישות והביאורים שיינתנו לנציג הקבלן על ידי המפקח ו/או על ידי
החברה לנציג הקבלן ,יחייבו את הקבלן ודינם כדין הוראות ,הודעות ,דרישות ובאורים
שניתנו לקבלן עצמו .כל מעשה שיעשה מנהל העבודה וכן מסמך שיחתום עליו יחייבו את
הקבלן כאילו הקבלן עשה עת המעשה או חתם על המסמך וישמשו ראיה חותכת נגד הקבלן
מבלי שהקבלן יוכל לערער על כך.
 23.3מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקת נציג הקבלן כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי
חוזה זה ועל פי כל דין ,כולן או מקצתן ,או כדי לגרוע בדרך כלשהי מאחריותו הבלעדית של
הקבלן לביצועו נכון ומלא של העבודה בהתאם לחוזה זה.
 23.4נציג הקבלן יצויד במכשיר טלפון סלולרי ו/או איתורית ומכשיר קשר ישמש כאיש קשר מול
החברה על מנת שניתן יהיה להשיגו בכל עת.
 23.4הקבלן לא יחליף את נציג הקבלן אלא באישור החברה מראש ובכתב.
.24

הרחקת עובדים
על
הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אדם המועסק
ידיו בביצוע העבודה ,לרבות נציג הקבלן ,קבלן משנה ומתכנן ואדם המועסק על ידי קבלן משנה או
המתכנן ,אף אם הסכימה החברה בעבר להעסקת מי מהם ,אם לדעת המפקח התנהג אותו אדם
שלא כשור ה ,או שאינו מוכשר למלא תפקידו ,או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו .אדם
שהורחק לפי דרישה כאמור לא יחזור הקבלן להעסיקו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,באתר העבודה
או בביצוע העבודה .לקבלן ו/או למי מטעמו לא תהא דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החברה או
המפקח בגין הרחקה כאמור.

.25

בטיחות ,שמירה ,גידור ושאר אמצעי זהירות
 25.1הקבלן ינקוט ,על חשבונו והוצאותיו ,בכל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי
אדם באתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע העבודה ויספק ויתקין שמירה ,גידור ,אורות ,שלטי
אזהרה ,פיגומים ,מעקות בטיחות ,גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות לביטחונו ולנוחיותו
של הציבור ,בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דין
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ועל פי פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל  1970או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת
כלשהי .בכל שלט יציין הקבלן גי הוא פועל "בשירות מי אונו בע"מ".
 25.2הקבלן מתחייב לאחוז בכל האמצעים על מנת למנוע כניסה לאתר העבודות של כל אדם שאינו
מורשה לכך ,וכן למנוע שימוש בשטח העבודות למטרת דיור ע"י העובדים או כל אדם אחר.
 25.3הקבלן ינקוט ויהא אחראי כי כל הבאים מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשים
להבטחת רכוש וחיי אדם באתר העבודה ,בדרך לאתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע העבודה
לרבות בעת הובלת חומרים לאתר העבודה ויספק ויתקין שמירה ,גידור ,אורות ,תמרורי
אזהרה  -לרבות פנסים מהבהבים ,פיגומים ,דיפון תעלות ,מעקות בטיחות ,גדרות זמניות
ושאר אמצעי זהירות וזאת להבטחת בטחונם ולנוחיותם של הציבור ושל העובדים באתר ,בכל
מקום שיהיה צורך בכך ו/או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי דין או על פי
הוראה מצד רשות מוסמכת יהיה עליו ליישר את ערימות העפר ולסלק את כל המכשולים
והמפגעים שנשארו באתר העבודה.
 25.4הקבלן יכשיר ויתחזק דרכים עוקפות וזמניות באתר העבודה ובסמוך לו ,לפי הוראות
המפקח וכנדרש מביצוע העבודה.
 25.6בכל הכרוך בביצוע העבודה ,לרבות לענין הבטיחות בעבודה ,ימלא הקבלן אחר הוראות כל
דין ,לרבות הוראות בדבר מתן הודעות ,קבלת רשיונות ותשלום מיסים ואגרות .הקבלן יטפל
ויעשה כל הדרוש ,לרבות נשיאה על חשבונו בתשלומים ובמתן ערבויות ,לשם השגת רשיונות
ואישורים הנדרשים לביצוע העבודה מהרשויות המוסמכות על פי כל דין .לפי דרישת המפקח,
יציג לו הקבלן את הרשיונות והאישורים כאמור לפני תחילת ביצוע העבודה ,וכן ימציא לו כל
אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת על התאמת העבודה לדרישות כל דין ו/או להוראותיה
של אותה רשות.
.26

זכויות ,פטנטים וכדומה
כל זכויות הבעלות בעבודה ,על כל חלקיה ומתקניה תהיינה לחברה בלבד ולקבלן לא תהיינה כל
זכויות בעבודה על כל חלקיה ומתקניה לרבות הציוד ,החומרים והכלים שהובאו לאתר העבודה,
למעט זכויות לתשלומים כמפורט בחוזה זה.
הקבלן ימנע כל נזק מהחברה ויפצה אותן על כל תביעה ,דרישה ,הליך ,נזק ,הוצאה ,היטל וכיוצ"ב,
שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים ,מדגמים ,סמלי מסחר ,זכות יוצרים או זכויות דומות
בדבר השימוש ,תוך כדי ביצוע העבודה במתקני העבודה ,במכונות או בחומרים או בציוד שיסופקו
על ידי הקבלן.

.27

עתיקות
 27.1עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות ,תשל"ח 1978-או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף
מזמן לזמן ,גתות וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו
במכון – נכסי המדינה הם והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם
ו/או הזזתם שלא לצורך.
 27.2מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו ,יודיע הקבלן למפקח על התגלית .כן מתחייב
הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.

.28

תשלום תמורת זכויות הנאה
אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו כגון  :לצרכי חציבה או נטילת
עפר או חול ,או זכות מעבר או שימוש ,או זכות לשפיכת אשפה ופסולת ,או כל זכות דומה  -יהא
הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותשלום תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין
הקבלן .כל נזק שייגרם לחברה בגין הפרת סעיף זה יהא באחריותו של הקבלן.
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.29

פגיעה בנוחות הציבור ובזכויותיהם של אנשים ,מניעת הפרעות לתנועה ,תאום והכוונה
 29.1הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בהתחשב בעובדה שאתר העבודה מאוכלס ופעיל דבר
שיחייב אותו לבצע את העבודה בפיצול או בשעות מאוחרות ,והוא לא יהא זכאי לכל תשלום
נוסף או פיצוי בגין כך .בנוסף כל הפסקת חשמל או הפסקת מים לצורך ביצוע העבודה ,כולה
או חלקה ,יבוצע באישור מראש ובכתב של החברה.
 29.2הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור ,ולא
תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש ,המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש ,דרך ,שביל
או ברכוש ציבורי כלשהו ,והוא ינקוט בכל אמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור לעיל.
 29.3תנועה על פני כבישים קיימים
כל תנועה בכבישי אספלט תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלים פניאומטיים נקיים
וכאשר יובטח כי החומר המועמס עליהם לא יתפזר בשעת הנסיעה.
 29.4מתן חופש מעבר
הקבלן ימנע החניית כלי רכב ,המגיעים לאתר העבודה בדרכים ואלה יוחנו במקומות שיועדו
לכך .הקבלן מתחייב כי הדרכים העוברות באתר העבודה וכן השטחים הציבוריים יהיו
פתוחים לשימוש החברה ו/או קבלנים אחרים ,לפי הצורך ובהתאם להוראות המפקח וכי הוא
לא יאכסן עליהם חומרים ו/או ציוד ולא ישפוך עליהם פסולת כלשהי.
 29.5תאום ואישור משטרת ישראל
ידוע לקבלן כי חלק מהעבודה יתבצע בכביש ראשי ו/או ברחובות בהם ישנה תנועה סואנת
מאד של כלי רכב והולכי רגל .על הקבלן להצטייד באישור משטרת ישראל לביצוע ולתאם
עמה את תנאי ומועדי ביצוע העבודה .בהתאם להחלטת המפקח ו/או על פי דרישת המשטרה,
יתכן ביצוע עבודות בשעות הלילה והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין כך.
 29.6שילוט ,תמרור זמני ,אמצעי מיגון והפרדת תנועה
הקבלן מתחייב כי לשם הבטחת בטיחות מירבית של כלי הרכב ועוברי הדרך שבתחום
העבודה ,יציב ,על חשבונו ,מחסומי ניו-ג'רסי ,שילוט ,סימון ותימרור מתאימים מחומר
מחזיר אור מהבהב (בודד ,משולש בעל ספק כח עצמאי) מסוג "ספקו" או שווה ערך ובמצב
תחזוקה טוב .סוגי השלטים והתמרורים ,מספרם ומיקומם באתר העבודה יעשה בהתאם
להוראות החוק ,להוראות ולתנאי הרשיון של משטרת ישראל ,מע"צ ומשרד התחבורה
ובהתאם לכימת תימרור שתאושר על ידי המפקח .הקבלן מתחייב להגיש לאישור המפקח
את סכימת התימרור ולדאוג להמצאות כל הציוד ,התימרור והשילוט האמור ,בטרם יחל
בביצוע העבודות באתר.
 29.7שילוט ותימרור זמני בעת עבודת לילה – האם תתבצע עבודת לילה
הקבלן מתחייב כי במקרה של ביצוע עבודות לילה באתר העבודה ,יוצבו ,על חשבונו ,בנוסף
לשילוט האמור בסעיף  ,29.6אמצעי סימון ושילוט כמפורט להלן :
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

התמרורים יהיו תמרורים מחזירי אור מסוג  HIGH INTENSITYרחוצים ונקיים.
יוצבו נצנצים על גבי חרוטים (קונוסים) שיסמנו את תחומי אתר העבודה החסומים בפני
תנועה.
תופעל תאורת כביש.
כל העובדים יצויידו בפנסים ידניים ו/או בנורות תאורה.
כל הכלים הכבדים יצויידו בפנסים מיוחדים שישאירו ויכוונו כלפי מטה למשטח העבודה.
המטאטא המכני ,יצוייד במתקן הרטבה למניעת התרוממות אבק.
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 29.8הכוונת תנועה
הקבלן מתחייב להציב במשך כל זמן ביצוע העבודות ,מכווני תנועה ,לרבות שוטרים במספר
שידרש על ידי ה מפקח באתר ,עם שילוט ודגלי אזהרה .במידה והקבלן יידרש להציב שוטרים
לצורך הכוונה ושיטור בזמן העבודה ,ידאג הקבלן לשכירת שוטרים בהתאם .הוצאות שכירת
השוטרים תחולנה על הקבלן בלבד.
.30

טיפול בפניות הציבור
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,ימנה הקבלן נציג מוסמך מטעמו ,אשר יהיה אחראי לקיום קשר
רציף עם נציגי הציבור הגרים או עובדים בקרבת אזורי העבודה ולטיפול בפניותיהם ,וזאת במטרה
לצמצם למינימום את אי הנוחות הנגרמת לציבור כתוצאה מביצוע העבודה בשטח .נציג הקבלן
יפרסם בשכונה פרטים אשר יאפשרו לציבור לזהותו ולהתקשר אליו בכל הקשור לבעיות הנוצרות
כתוצאה מהעבודה .נציג הקבלן ידווח לחברה על כל תלונה אשר הגיעה אליו מהדיירים ו/או
העובדים בקרבת מקום העבודה ,ומהות הפעולות אשר ננקטו על ידו לטיפול בתלונות אלו ופתרונן.

.31

מנגנון פרס/קנס
 .1תשלום נוסף (פרס/בונוס) בגין הקדמת מועד סיום הביצוע
בנוסף לתשלומים המגיעים לקבלן בגין התמורה הקבועה במסמכי החוזה ,יהיה הקבלן זכאי
לתשלום נוסף (להלן" :פרס /בונוס") כמפורט להלן ,באם יושלמו העבודות המוגדרות בפרויקט טרם
 12חודשי לוח ממועד מתן צו התחלת עבודות.
מועדי הפרס/בונוס קשיחים ולא ישתנו מכל סיבה שהיא וזאת ללא כל תלות בכל אירוע או עיכוב
שיהיה במהלך ביצוע העבודה בין אם בנסיבות התלויות בחברה ו/או מי מטעמה או גופים אחרים
שאינם בשליטת חברה ו/או מי מטעמה וללא כל תלות במועד צו התחלת עבודה.

א .בגין מסירת הפרויקט במועד הקבוע בסעיף  8.1להסכם זה ועד  30ימים קלנדריים טרם מועד זה
 לא ישולם לקבלן כל תשלום בונוס /פרס .ב .בגין מסירת הפרויקט בין  30ימים קלנדריים ועד  60ימים קלנדריים טרם המועד הקבוע הקבוע
בסעיף  8.1להסכם זה – ישולם לקבלן סך של  ₪ 125,000לא כולל מע"מ כנגד הוצאת חשבונית
כדין.
ג .בגין מסירת הפרויקט  60ימים קלנדריים ויותר ,טרם המועד הקבוע לכך בסעיף  8.1להסכם זה
– ישולם לקבלן סך של  ₪ 200,000לא כולל מע"מ כנגד הוצאת חשבונית כדין .
השלמת ביצוע העבודות או "מסירת הפרויקט" לצורך סעיף זה ,משמעם קבלה סופית של הפרויקט
על ידי החברה לאחר סיום ביצוע מלוא העבודות הדרושות בהתאם למפורט במסמכי חוזה
ההתקשרות והמכרז (לרבות קבלת טופס  )4ובכפוף לקבלת אישור בכתב חתום על ידי הגורם
המוסמך בחברה על קבלה סופית של המבנה מושלם לשביעות רצונה המלא של החברה.
ככל שתינתן לקבלן ארכה לביצוע החוזה מעבר לזמנים שנקבעו לכך במקור ,בין בנסיבות התלויות
בחברה ו/או במי מטעמה ובין בנסיבות התלויות בקבלן וכתוצאה מארכה זו הוארכה תקופת
הביצוע הקלנדארית ,הקבלן לא יהיה זכאי לבונוס
עמידה במועדים הקבועים לעיל אינה מותנית בדבר ולא תינתן הארכה כלשהי לצרכי הבונוס .ככל
שיחול היטל ו/או מס כלשהו על הבונוס  ,הוא יחול על הזוכה בלבד
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בכל מקרה סעיף זה אינו גורע מכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או קנס שיגיע לחברה מן הקבלן בהתאם
לאמור בחוזה ו/או בנספחיו ו/או מכל זכות או סעד אחרים העומדים לרשות החברה על פי כל דין
ו/או עניין .
 .2קנס בגין איחור בביצוע מלוא העבודות בפרויקט ,בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בסעיף 8.1
להסכם
למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר העומדים לרשות החברה על פי כל דין ו/או
החוזה ו/או עניין ,מובהר בזאת ,כי בגין איחור במועד השלמת ביצוע מלוא העבודות בפרויקט על ידי
הקבלן בהתאם לנדרש על ידי החברה יחויב הקבלן בתשלום קנס לחברה כמפורט להלן : -
ככל שיחול איחור במועד השלמת העבודות של  3חודשים קלנדריים מעבר למועד הקבוע בסעיף 8.1
להסכם ,ישולם על ידי הקבלן לחברה סך של  ₪ 250,000בתוספת מע"מ בגין כל חודש איחור.
הקנסות ישולמו לחברה על ידי הקבלן באופן מידי עם דרישת החברה כנגד חשבונית כדין ו/או
יקוזזו מהתמורה לה זכאי הקבלן ,בהתאם לשק"ד בחברה.
אין בקנס זה כדי לגרוע מכל זכותו/או סעד אחר העומדים לרשות החברה  ,לרבות סעדים וקנסות
בגין הקבועים בחוזה ו/או הקבוע במסמכי המכרז ,בגין הפרת החוזה ו/או בגין כל סיבה אחרת.
.32

ניקוי מקום העבודה
 32.1הקבלן יסלק מזמן לזמן ממקום העבודות ומסביבתו את עודפי החומרים והאשפה.
 32.2מיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן על חשבונו את מקום העבודות ויסלק ממנו את כל מתקני
העזר והחומרים המיותרים ,מכל סוג שהוא ,וימסור את מקום העבודות כשהוא נקי ומתאים
למטרתו לשביעות רצונו של המפקח.
 32.3על הקבלן לנקות את כל הרצפות ,המרצפות ,הדלתות והחלונות ,להוריד כתבי צבע ונוזלים
אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודות השונים ,לסתום בורות שנחפרו,
אם נחפרו ,לצורך העבודות ,והכל לשביעות רצונו של המפקח.
 32.4לא ביצע הקבלן את המוטל עליו בהתאם להוראות סעיף זה תוך  7ימים מיום שקיבל דרישה
על כך מאת המפקח ,תהיה החברה רשאית לעשות זאת על חשבון הקבלן ולנכות את כל
הוצאותיה מהסכומים העשויים להגיע לקבלן.
 32.5הקבלן יפנה את הפסולת לאתר פינוי שהוקצה לכך ע"י הרשויות המוסמכות וישא בכל הוצאה
הקשורה לפינוי כאמור.

.33

תיקון נזקים למובילים
 33.1הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש ,לדרך ,למדרכה ,לשביל ,לרשת המים
והביוב ,לביוב ,לתעול ,לחשמל ,לטלפון ,לצינורות להעברת גז או לתשתיות או למובילים
אחרים כיוצ"ב (להלן" :מובילים") תוך כדי ביצוע העבודה ,בין שהנזק או הקלקול נגרמו
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באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה ,יתוקן על חשבונו הוא באופן
היעיל ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול
במובילים כאמור .על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות של
כל הקווים התת קרקעיים העוברים באתר העבודה.
 33.2אם לשם ביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שההעברה עלולה לגרום נזק
למובילים ,כאמור לעיל ,אם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים ,יודיע הקבלן בכתב למפקח,
לפני העברה ,על פרטי החפץ שיש להעבירו ,ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.
.34

הגנה על עצים וצמחיה
הקבלן לא יפגע ולא יעקור עצים או צמחיה טבעית באתר העבודה ובסביבתו אלא אם דרוש הדבר
לצרכי העבודה והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן.

.35

אספקת כח אדם ,רישומו ותנאי עבודה
 35.1הקבלן מתחייב לספק ,על חשבונו הוא ,את כח האדם הדרוש לביצוע העבודה ,את ההשגחה
עליהם ,את אמצעי התחבורה עבורם ,וכן כל דבר אחר הכרוך בכך.
 35.2הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים ,במספר הדרוש לשם ביצוע עבודה תוך
המועד הקבוע לכך בחוזה .בעבודה שלביצוע יש צורך ברישום ,רשיון או היתר לפי כל דין,
חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רשיון או היתר תקף ,כאמור.
 35.3הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו ,לשביעות רצונו של המפקח ,פנקסי כוח אדם
שיירשם בהם שמו ,מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד ,וכך ימי עבודתו.
 35.4לביצוע העבודה ,יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה,
תשי"ט  . 1959 -הקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע העבודה ,ויקיים
תנאי עבודה ,בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים
במדינה באותו ענף עבור עבודה דומה באותו איזור ,והכל בכפוף להוראות הדין.
 35.5הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודה מיסים לקרנות ביטוח
סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול
ביותר של עובדים במד ינה באותו ענף ,עבור עבודה דומה באותו איזור ,והכל בכפוף להוראות
הדין.
 35.6הקבלן מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו ,וכן למלא אחר חוק
הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשכ"ט .1968 -
 35.7הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות
עבודה ,וכן להבטיח תנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק ארגון הפיקוח
על העבודה ,תשי"ד – .1954
 35.8הקבלן מתחייב לסדר לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה
נאותים באתר העבודה.
 35.9הקבלן מתחייב להמציא לחברה אישורים בדבר תנאי העסקתם של עובדיו ,ככל שיידרש
לעשות כן על ידי החברה.

.36

העדר יחסי עובד – מעביד
 36.1בכל הקשור למערכת היחסים בין החברה לקבלן יחשב הקבלן כקבלן עצמאי ובלתי תלוי ולא
כעובד .מובהר ,כי אין בין החברה לבין הקבלן או לבין כל אדם אחר ,המועסק על ידו או
הפועל מטעמו בביצוע החוזה ,יחסי עובד מעביד .אם על אף האמור לעיל ובניגוד לכוונת
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הצדדים המפורשת ,ייקבע אחרת  -יפצה הקבלן את החברה בכל סכום בו היא תחויב כתוצאה
מתביעה ו/או דרי שה ו/או טענה ,כאמור ,וכן בהוצאות משפט ובשכ"ט עוה"ד .חובתו זו של
הקבלן תחול גם במקרה של פשרה ללא הודאה בחבות.
 36.2הצדים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מטעם הקבלן את התחייבויותיו על פי
חוזה זה הינם עובדיו של הקבלן בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו ,פיקוחו והשגחתו
המלאים של הקבלן ,והוא ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם ,לרבות
בתשלום הניכויים על פי כל דין הכרוכים בהעסקתם.
.37

סודיות וייחוד התקשרות
 37.1הקבלן מסכים ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה ,על כל מרכיביו
וכל מידע אשר יגיע לידיעתו עקב ביצועו של חוזה זה ולא לגלותו לצד שלישי כלשהו ולא
להשתמש בו אלא לצורך ביצוע של חוזה זה.
 37.2הקבלן מסכים ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה כנגד החברה ,בהתאם להוראות החוזה או
בקשר אליו ,ביחד עם צד שלישי כלשהו.
 37.3הוראות סעיף זה יחולו אף על כל מי שמועסק על ידי הקבלן ו/או מטעמו בביצוע חוזה זה
ופעולתו תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין כאילו נעשתה על ידי הקבלן עצמו.

.38

הסבת חוזה
38.1

הקבלן אינו רשאי להסב ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להעביר את החוזה ,כולו ו/או חלקו,
או כל טובת הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,ו/או לשעבד ו/או להמחות
ו/או להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו על פי חוזה זה כולן או חלקן.

38.2

העברת  25%מהשליטה בקבלן ,בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים,
תחשב כהעברה המנוגדת לאמור בסעיף  38.1לעיל.

38.3

מובהר בזה כי אין למסור את העבודה ,כולה או מקצתה לקבלן משנה אלא בהסכמת החברה
מראש ובכתב (לרבות אישור בכתב ממתכנן החברה ,ממפקח החברה ומנכ"ל החברה) .נתנה
החברה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה ,אין ההסכמה האמורה מטילה חבות
כלשהיא על החברה ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל
דין והק בלן ישא באחריות מלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי העבודה ,באי כוחם
ועובדיהם .העסקת עובדים ,בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי
שיעור העבודה ,אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוע האספקה או העבודות ,כאמור ,לאחר.

38.4

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,לגבי כל עבודה עליה חל חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות ,תשכ"ט  , 1969מתחייב הקבלן לא למסור את ביצועה לקבלן משנה שאיננו רשום
בהתאם להוראות חוק זה.

 38.5החברה תהא רשאית ,בכל עת ,להמחות את זכויותיה ,על פי הסכם זה ,לתאגיד מים וביוב,
אליו תצטרף החברה.

פרק ה'  -אחריות וביטוח
.39

אחריות לאתר העבודה
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מיום העמדת אתר העבודה לרשות הקבלן ועד לתום תקופת החוזה ,יהא הקבלן אחראי לשמירת
אתר העבודה והעבודה ולהשגחה עליהם .הקבלן יתקן על חשבונו ובמהירות המרבית ,כל נזק שיגרם
לאתר העבודה ולעבודה בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו.
מובהר בזאת ,כי העבודות יבוצעו בתחומי מתקני מים ,וכי על הקבלן לנהוג הקפדה יתירה בכל
הקשור לשמירה על שלמות המבנים ו/או המתקנים ו/או הציוד הקיים באתרי העבודה ,ועל כל
הוראות החברה ו/או המפקח ו/או הדין ביחס לאמצעי זהירות במהלך ביצוע העבודות ,והכל על מנת
שלא לפגוע בתפקודם התקין של מתקני המים .כל נזק שייגרם לאתרי העבודה ו/או למתקני המים,
יהא באחריותו של הקבלן.
.40

נזיקין לגוף או לרכוש
 40.1בנוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי לכל נזק או אובדן ,מכל סוג שיגרמו תוך כדי ביצוע
העבודה או בקשר עמה ,בשל מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לגופו
או לרכושו של אדם כלשהוא ,והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם .מזמינה תהא רשאית
לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או
אובדן ,כאמור ,עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון מזמינה.
 40.2הקבלן ישפה את המזמינה על כל סכום שתחויב לשלם ,או תשלם ,בגין נזק או אובדן להם
אחראי הקבלן על פי סעיף קטן .40.1
נדרשה המזמינה לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו
במסגרת ביצוע העבודה ,ישפה אותן הקבלן על כל סכום שתשלם ,לרבות בגין ההוצאות
המשפטיות השונות שתשא בהן בקשר לדרישה ,כאמור.
המזמינה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד
הקבלן בגין נזק או אובדן ,כאמור ,עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופן סופי ומוחלט
לשביעות רצון מזמינה .מזמינה תעביר לקבלן העתק של התביעה ולא תתנגד להצטרפותו
להליך המשפטי.
 40.3הקבלן ישפה את המזמינה בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או
הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים .אחריותו
של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת החוזה.

נזיקין לעובדים ולשלוחים
 41.1הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים מהקבלן על פי דין לעובד או לכל אדם
אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודה או
בקשר אליה ,לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים ,חומרים או מוצרים ,קבלני משנה
ועובדיהם ,ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה .מזמינה תהא
רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק
או תאונה ,כאמור ,עד אשר ייושבו תביעות אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המזמינה.
 41.2הקבלן ישפה את מזמינה בגין כל תשלום שתחוייבנה לשלם כתוצאה מאי קיום התחייבותו
שבסעיף קטן  .41.1מזמינה תודיע לקבלן על הגשת התביעה ותאפשר לקבלן להצטרף להליך
המשפטי.
חויבה המזמינה לשלם סכום כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת
ביצוע העבודה ,יפצה אותה הקבלן על כל סכום שתשלם ,לרבות בגין ההוצאות המשפטיות
השונות שתשא בהן בקשר לדרישה ,כאמור .מזמינה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן
בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אובדן ,כאמור ,עד אשר
תיושבנה תביעות או באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון מזמינה.
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 .42ביטוח על ידי הקבלן:
 42.1מבלי לגרוע מאחריותו ו/או התחייבויותיו של הקבלן על-פי כל דין ו/או על פי האמור בחוזה
זה ,מתחייב הקבלן לערוך ,לרכוש ולקיים ,על חשבונו לפני מועד תחילת העבודות נשוא חוזה
זה (להלן " :העבודות") ו/או הצבת ציוד כלשהו באתרי העבודה על ידו ו/או מטעמו ו/או
עבורו (המוקדם מבין המועדים הנ"ל) ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות ו/או כל תקופה
אחרת כמפורט בסעיף  42.4להלן ,לעניין ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר את
הביטוחים המפורטים להלן ,בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה זה (להלן" :התנאים
המיוחדים לביטוחי הקבלן") וכן לנספח ב' למסמכי החוזה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו
(להלן" :אישור ביטוחי הקבלן") אצל חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל (שכולם יחד
יקראו להלן" -ביטוחי הקבלן"):
42.1.1

42.1.2

ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות
42.1.1.1

פרק א' העבודות ,המבטח במלוא ערכן את העבודות והציוד וכל רכוש
אחר בבעלות ו/או באחריות הקבלן המשמש את הקבלן בביצוען של
העבודות בקשר עם חוזה זה.

42.1.1.2

פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי ,המבטח את אחריותו של הקבלן על פי
דין ,בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה.

42.1.1.3

פרק ג' חבות מעבידים המבטח את אחריותו של הקבלן על פי פקודת
הנזיקין (נוסח חדש) ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם
 ,1980כלפי כל העובדים המועסקים על ידו ו/או מטעמו במישרין ו/או
בעקיפין בביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה לרבות קבלנים ,קבלני
משנה ועובדיהם.

ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריותו של הקבלן על פי דין בשל תביעה
ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך
תקופת הביטוח ,בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק שמקורם במעשה ו/או מחדל רשלני
של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה.
מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של  6חודשים לאחר
תום תקופת הביטוח.
הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו
בגין ביצוע העבודה.
על פי דרישת החברה בכתב מתחייב הקבלן להמציא לחברה העתקים מפוליסת
הביטוח כאמור בסעיף זה.

42.1.3

ביטוח חבות המוצר המבטח את חבות הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים
פגומים ,התש"ם  ,1980בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות
המבוצעות על ידי הקבלן בקשר עם חוזה זה (להלן" :המוצר").
מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר ,תקופת גילוי של  6חודשים לאחר
תום תקופת הביטוח.
הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו
בגין ביצוע העבודות.
על פי דרישת החברה בכתב מתחייב הקבלן להמציא לחברה העתקים מפוליסת
הביטוח כאמור בסעיף זה.
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42.1.4

ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי:
 42.1.4.1הקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד הכבד שבבעלותו ו/או
בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות בביטוחי חובה כנדרש על
פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח
אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו עקב השימוש
בכלי הרכב ,בגבולות האחריות המקובלים בענף הביטוח למקרה
ובמצטבר לתקופת הביטוח.
 42.1.4.2כמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי הכולל ,בין
היתר ,ביטוח לאחריות הקבלן על פי דין כלפי צד שלישי כלשהו עקב
השימוש בציוד מכני ו/או ציוד הנדסי בגבול אחריות במסך של 600,000
ש"ח לתובע ,למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח .בביטוחים אלו יבוטלו
כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים בקשר לביצוע עבודות
קבלניות.
 42.1.4.3מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני
הנדסי (כמפורט בסעיף  42.1.4.2לעיל ,למעט בגין נזק גוף ,ואולם האמור
בסעיפים א' ( – )1א' ( )4לנספח ב' ( )1הצהרה על מתן פטור מאחריות יחול
לגבי כל נזק לציוד מכאני הנדסי כאילו נערך הביטוח בגינו".
 42.1.4.4למען הסר ספק ,מוסכם כי המונח "רכב" הינו בהתאם להגדרות הפקודה
לביטוח כלי רכב מנועי [נוסח חדש] ,תש"ל –  ,1970על תיקוניה.

 42.2בנוסף לאמור לעיל ,ומבלי לגרוע ממנו ,מוסכם בזה כי הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל
זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים ,הציוד ,המתקנים וכל רכוש אחר
שהובא למקום העבודה לצורך ביצוע העבודות ,במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן
אשר הקבלן אחראי להם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דין.
 42.3ביטוחי הקבלן יכסו בין היתר גם את אחריותו של הקבלן בגין ו/או כלפי קבלנים וקבלני
משנה ובנוסף (ומבלי לגרו ע מהאמור) יורחבו ביטוחי הקבלן לשפות את החברה ו/או מנהליה
ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן
ו/או מי מטעמו (להלן" :יחידי המבוטח") ויכללו את פרקי הביטוח המפורטים בנספח אישור
ביטוחי הקבלן (נספח ב').
 42.4הקבלן מתחייב להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה
זה ,במשך כל התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף .עם זאת ,את ביטוחי אחריות מקצועית
וחבות המוצר על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי הדין לכל
פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה על נספחיו.
 42.5ביטוח הקבלן הנערך על פי סעיף ( 42.1.1.1א’) לעיל (פרק א' העבודות) ,יכלול ויתור על כל
זכות תחלוף (שיבוב) של מבטחי הקבלן כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל
ו/או מפקח העבודות מטעמה ,ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול
לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 42.6מוסכם בזה כי פוליסת האחריות כלפי צד שלישי הנערכת על ידי הקבלן כפופה לסעיף
"אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי
המבוטח.
 42.7פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות כאמור
יורחבו לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה
בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או קבלני משנה
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מטעמו – הכול כמפורט באישור ביטוחי הקבלן (נספח ב').
 42.8כמו כן יצוין בפוליסת אחריות הקבלן כלפי צד שלישי ,במפורש ,כי רכוש החברה שבו פועל
הקבלן ,למעט רכוש אשר לא בוטח על פי הביטוח שנערך על פי סעיף  42.1.1.1לעיל (פרק א'
העבודות) ,ולמעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן והנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית
של הקבלן ,ייחשב כרכוש צד שלישי ,לעניין ביטוח זה .למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי
רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם פועל הקבלן במסגרת ביצוע העבודות
יחשב גם כן כרכוש צד שלישי.
 42.9מוסכם בזה על הקבלן כי ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר הנערכים על ידו על פי
האמור וכנדרש על פי הסכם זה (על נספחיו) ייערכו בגבולות אחריות ספציפיים לכל פוליסה
בנפרד ולא כגבולות אחריות משותפים.
 42.10במועד חתימת חוזה זה ,כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,הקבלן
ימציא לחברה את אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב') בנוסח המצורף כשהוא חתום כדין על ידי
חברת הביטוח (בנוסחו המקורי) .מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמור
לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה על נספחיו.
 42.11בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה ,לא יאוחר ממועד
חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,מכתב הצהרה
לפטור מאחריות החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח מטעמה לנזקים
בהתאם לנוסח "הצהרה  -פטור מאחריות לנזקים" ,המצורף לחוזה זה ומסומן כנספח ב' 1
(בנוסחו המקורי) ,כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.
 42.12בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה ,לא יאוחר ממועד
חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,נספח תנאים
מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח המצורף לחוזה זה ומסומן כנספח ב’ 2
(בנוסחו המקורי) ,כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.
 42.13מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה ,ובמקרה בו העבודות נשוא
חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן ,מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי
קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים
ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ב').
 42.14למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או
עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין מעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא
חוזה זה ,לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה ,והוא יהיה אחראי לשפות ו/או
לפצות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין כל
אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם ,במישרין ו/או בעקיפין ,עקב העבודות שבוצעו על ידי מי
מקבלני המשנה ,בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
 42.15הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות ביטוחי הקבלן אשר נערכות
כמפורט בסעיף  42.1לעיל ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המבטח ו/או על ידי
החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה כדי לממש את
זכויותיהם על פי תנאי הביטוח בעת הצורך ,לרבות הצטרפותו לתביעה של החברה ו/או
מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה ,על פי פוליסות הביטוח ,אם
יידרש לכך על ידם.
 42.16בנוסף ומ בלי לגרוע מהאמור בחוזה זה ובנספחיו ,מוסכם כי בעת קרות מקרה ביטוח על פי
איזה מהביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף ( 42.1ביטוחי הקבלן) מתחייב הקבלן לפנות באופן
מידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג ,כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא
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דיחוי לאתר לבדיקת הנזק .מובהר כי על הקבלן לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח
ולסייע לו ככל הנדרש ,לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש.
 42.17בנוסף לאמור לעיל ,הקבלן מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב
לקדמותו מיד לאחר קרות מקרה הביטוח לרבות פינוי פסולת והריסות .הקבלן מתחייב
לשאת בכל ההוצאות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו והחברה מתחייבת להעביר אל
הקבלן את הסכום שתשלם חברת הביטוח בגין הנזק ,וסכום זה בלבד .למען הסר ספק מובהר
כי הקבלן יישא בכל ההוצאות מעבר לסכום האמור שיועבר על ידי חברת הבטוח (לרבות
ההשתתפות העצמית) וכי החברה לא תהא חייבת לקבלן כל תשלום לכיסוי ההוצאות כאמור.
 42.18בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בהסכם זה ,מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח על פי
פרק א’ בפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות ,בגין נזקי רכוש ,ישולמו ישירות לחברה ,אלא
אם היא הורתה אחרת בכתב למבטח .מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה
לעניין זה .תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור ,בשלמותו ,לשביעות
רצון מנהל העבודה ו/או המפקח מטעם החברה ,או שטרם קיבל מהחברה תשלום עבור
העבודה שניזוקה  ,מתחייבת החברה להורות למבטח בכתב על תשלום תגמולי הביטוח
ישירות לידי הקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק.
 42.19בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות המפורטות בסעיף
 42.1לעיל יודיע הקבלן על כך בכתב לחברה .הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המבטח ו/או
החברה ו/או מי מטעמה בכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסה ,וזאת מבלי לגרוע
מזכויות החברה ו/או מי מטעמה לנהל המשא ומתן בעצמה.
 42.20מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה לעיל ולהלן מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות ,על הקבלן
מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או
החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם.
 42.21הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות החברה ו/או
מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה ,יהא הקבלן אחראי לנזקים
שיגרמו לחברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או ,מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה ,באופן
מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות ,כספיות או אחרות ,כלפיהם והוא יהא
מנוע מלהעלות כל טענה ,כאמור.
 42.22כל מחלוקת בין הקבלן לבין החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בדבר עלות
תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את
הנזקים מטעם חברת הביטוח.
 42.23כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן ,הקבלן יהיה אחראי לשפות את החברה ו/או
מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה באופן מלא בגין כל נזק אשר
ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו
מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני
משנה מטעמו.
 42.24ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל בטוח הנערך על ידי
החברה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי
החברה ,לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981
ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי החברה וכלפי מבטחיה.
 42.25ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב') יכללו תנאי מפורש על
פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או לשנותם לרעה במשך תקופת
ביצוע העבודות נשוא חוזה זה (להלן" :תקופת הביטוח") ,אלא אם כן תישלח לחברה ולקבלן,
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הודעה בכתב ,באמצעות דואר רשום ,שישים ( )60יום מראש על כוונתו לעשות זאת .וכי לא
יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום ו/או לשינוי לרעה שכאלו לגבי החברה ו/או מנהליה ו/או
עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל
ובטרם חלוף שישים ( )60הימים ממועד משלוח ההודעה.
 42.26בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן ולחברה כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות
מצומצם בהיקפו ו/או משונה לרעה ו/או מבוטל ,כאמור בסעיף  42.25לעיל ,מתחייב הקבלן
לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוח חדש ,לפני מועד
הצמצום או השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל.
 42.27הקבלן מצהיר ,כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מנהליה
ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו ,או
שהיה זכאי לשיפוי עבורו על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף ( 1ביטוח העבודות) לאישור
עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ב') ,ו/או הפרת תנאי מתנאי איזו מהפוליסות הנ"ל ו/או ביטוח
חסר ו/או בהתאם לנדרש בחוזה זה והוא פוטר בזאת את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה
ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור לרבות בגין ההשתתפות
העצמית הנקובה בפוליסה .ובלבד שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות ,לא יחול לטובת אדם
שגרם לנזק בזדון.
 42.28מוסכם בזה כי האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף (ולא יגרע) על כל הוראה אחרת בחוזה זה
בדבר פטור מאחריות כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות
מטעמה .למען הסר כל ספק מובהר כי האמור בסעיף זה ( )42.28מתייחס לנזקים הנעוצים
בביצוע העבודות נושא חוזה זה על ידי הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו.
 42.29מוסכם בזה במפורש ,כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ,המצאתם ו/או בשינויים ,כדי להטיל
אחריות כלשהי על החברה ו/או על מי מטעמה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם
ו/או כדי לצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין.
 42.30לא יאוחר מ( 7 -שבעה) ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן ,מתחייב הקבלן לחזור
ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח כאמור בסעיף  42.10לעיל ,בגין הארכת תוקפם לתקופה
נוספת ,הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן ,במועדים הנקובים ,מדי
תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב בעריכת ביטוחים על פי החוזה על נספחיו.
 42.31הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור עריכת ביטוח" חתום כדין על ידי מבטחי הקבלן
(בנוסחו המקורי) כאמור בסעיפים  42.26 ,42.10ו ,42.30 -והצהרות חתומות על ידי הקבלן,
כאמור בסעיפים  42.11ו 42.12 -לעיל ,מהווים תנאי מתלה ומקדים ובהעדר קיום אישור
עריכת ביטוח ו/או הצהרות כאמור בהתאם לחוזה ,החברה תהייה זכאית למנוע מן הקבלן
את תחילת ו/או המשך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,וזאת בנוסף לכל סעד השמור לחברה
עפ"י החוזה או הדין.
 42.32מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ב') ו/או בבדיקתו
ו/או אי בדיקתו ,כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם ,טיבם,
תוקפם ,היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות
כלשהי על החברה ו/או על מי מהבאים מטעמה.
 42.33למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח והצהרות הקבלן במועד כאמור לעיל לא
תפגע בהתחייבויותיו ו/או לא תגרע מאחריותו של הקבלן על-פי חוזה זה על נספחיו ,לרבות,
ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן ,והקבלן מתחייב לקיים את
כל התחייבויותיו נשוא החוזה גם אם יימנעו ממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת רכוש ו/או ציוד
לאתר בשל אי הצגת האישורים במועד .בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על
ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחוזה זה.
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 42.34הקבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך על-פי סעיף ( 1ביטוח העבודות)
באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ב') ,מעת לעת ,כדי שישקף תמיד את מלוא השווי של
העבודות ו/או הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים המבוטחים בקשר עם חוזה זה.
 42.35למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח
המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח ,הינם דרישה מינימאלית המוטלת
על הקבלן ,ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או
גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם .הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע
מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל
ו/או מפקח העבודות מטעמה בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי
הביטוח המינימאליים כאמור.
 42.36החברה ו/או מי מטעמה רשאים (אך לא חייבים) לבדוק את אישורי הבטוח שיומצאו על ידי
הקבלן כאמור לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על ידי החברה על מנת
להתאימם להתחייבויות הקבלן כאמור בסעיף הביטוח בחוזה זה על נספחיו.
 42.37הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה ו/או מי מטעמה ביחס לאישורי הבטוח
וזכותם לבדוק ולהורות על תיקון אישור ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל ו/או פוליסות הקבלן,
אינה מטילה על החברה ו/או על מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור
לביטוחים כאמור ,טיבם ,היקפם ,ותוקפם ,או לגבי העדרם של ביטוחי הקבלן ואין בה כדי
לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה ונשוא כל דין.
 42.38הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו ,לשלם את דמי הביטוח
במלואם ובמועדם ,לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף
הביטוחים ולהמציא ,לבקשת החברה בכתב ,אישורים על תשלום דמי הביטוח ,לדאוג ולוודא
כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא חוזה זה ו/או
התחייבותו על פי החוזה על נספחיו.
 42.39בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ,נקבע בביטוחי הקבלן כי הפרה ו/או אי
קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסת הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו
לא יפגעו בזכויות החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה
על פי ביטוחים אלו.
 42.40לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה במלואם או
בחלקם ,תהא החברה רשאית ,אך לא חייבת ,ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי חוזה זה או על פי
דין ,לערוך את הביטוחים במלואם או בחלקם תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של
הקבלן .ובלבד שהחברה הודיעה לקבלן על כוונתה לעשות כן  14יום מראש ובכתב .כל סכום
שהחברה שילמה או התחייבה בתשלומו כאמור יוחזר מיד לחברה על פי דרישתה הראשונה.
לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות החברה על פי סעיף זה ,החברה תהא רשאית לנכות סכומים
אלו מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהייה רשאית לגבותם מהקבלן בכל
דרך אחרת.
 42.41בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב
הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי
וכל הצווים ,תקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ,ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,באופן
מקרי או זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי
החוקים הנ"ל.
 42.42בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,מתחייב הקבלן למלא אחר כל
דרישות והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת"ד) וכל
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הצווים ,התקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ,ובעיקר ,אך מבלי לפגוע בכלליות
האמור לעיל ,באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,לרבות אלה
שיועסקו באופן מקרי או זמני ,יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה זה ,מורשים לנהוג ברכב
מנועי על פי החוקים הנ"ל וכל הוראות חוק אחר בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה.
 42.43בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה ,מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות
החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת
בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר העבודות.
 42.44ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכותם של החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או
מפקח העבודות מטעמה על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר
רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים .למעט במקרה בו העדר
הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.
 42.45הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות החברה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות
מטעמה ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן
לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.
 42.46הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע
העבודות.
 42.47בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר
מסירתן ,לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם
מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים
שנחתמו בין מי מהם לבין החברה .החברה מתחייבת להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות
כנ"ל.
 42.48למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח בגין הביטוחים
הנערכים על פי סעיף  42זה (ביטוחי הקבלן) וההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או
תביעה כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד ,ובכל
מקרה לא על החברה ו/או על מי מטעמה.
 42.49מובהר בזאת כי כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות
החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים
בחוזה זה ו/או על פי הדין.
 42.50בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מוסכם בזה כי
החברה תהא רשאית לקזז ו/או לעכב כל סכום לו הינו זכאית על פי תנאי סעיף זה (סעיף
ביטוח) מהתמורה העומדת לזכות הקבלן בכל הקשור בעבודות בקשר עם חוזה זה.
 42.51מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות סעיף  42זה (ביטוח) ,כולן או
חלקן ,מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

פרק ו'  -שינויים
.43

שינויים
 43.1המפקח או החברה רשאים להורות בכל עת שימצאו לנכון ,לפי שיקול דעתם הבלעדי,
על כל שינוי שימצא לנכון בעבודה ,כולה או חלקה ,לרבות תוספות לעבודה או ביצוע
עבודות נוספות ,צמצום העבודה או הפחתתה או ביטול כל חלק של העבודה ,שינוי
באיכות העבודה ,סוגה ,גודלה ,מימדיה (להלן":השינויים") הכל כפי שימצא לנכון ,גם
לאחר הוצאת הזמנת עבודה לקבלן .ובלבד שבמקרה של הגדלה ,לא יעלה שיעור
ההגדלה על  50%משווי החוזה.
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 43.2הוראת המפקח או החברה על שינוי העבודה לפי סעיף קטן  ,43.1תיקרא "פקודת
שינויים" ותינתן בכתב ,ובחתימת המפקח .הקבלן לא יעשה שינויים בעבודה אלא אם
קיבל קודם לכן "פקודת שינויים".
 43.3כל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בחוזה ,ייקבע ערך השינוי שבוצע לפי פקודת שינויים
כדלקמן :
לפי מחירי היחידה הנקובים בכתב כמויות ,בהתחשב
א.
בהנחה שבהצעתו של הקבלן למכרז.
לא נקבעו בהצעת המחיר מחירי היחידה הדרושים
ב.
לקביעת ערכו של השינוי – יובא בחשבון מחיר יחידה דומה
הנקוב בהצעת המחיר לפי הענין ,שאפשר להתבסס עליו לצורך
קביעת כל אחד ממחירי היחידה החסרים .בהעדר מחירי יחידה
דומים שאפשר להתבסס עליהם לקביעת מחירי היחידה החסר,
ייקבע ערכו של השינוי על פי מחירון דקל לאחר הפחתת .20%
לא ניתן לקבוע את ערכו של השינוי על פי מחירון דקל ,יקבע
המפקח את ערכו של השינוי.
 43.4שכר החוזה יועלה או יופחת בהתאם לערך השינוי שנקבע לפי סעיף קטן .43.3
מובהר ומוסכם בזה כי לבד מהעלאת או הפחתת שכר החוזה ,כאמור ,לא יהיו לקבלן
כל תביעות ודרישות אחרות בגין מתן פקודת שינויים.
 43.5קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה שהשינוי מחייב
את העלאת שכר החוזה יודיע למפקח בכתב בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת
שכר החוזה כאמור .עברו ( 15חמישה עשר) ימים מיום מתן פקודת השינויים מבלי
שהקבלן פנה למפקח בכתב כאמור ,רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע
על החוזה.
 43.6למניעת ספק מובהר בזאת כי אין הקבלן רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעיף
זה מחמת אי קביעת ערכו של השינוי .המפקח יקבע את ערך השינויים תוך  30יום
מיום מתן פקודת שינויים.
 43.7מובהר בזאת כי פקודת שינויים אשר אינה קובעת במפורש הארכה להשלמת העבודה
ואינה מזכה את הקבלן בארכה להשלמת העבודה.

 43.8מובהר ומוסכם כי אם ניתנה פקודת שינויים לפי סעיף זה בשל כך שהקבלן לא קיים
הוראה מהוראות החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לפיו ,הרי אין במתן פקודת
השינויים כדי לגרוע מכל זכות של החברה לפי החוזה או לפי כל דין.

פרק ז'  -סיום העבודה ,תיקונים ,בדק ,תעודת השלמה ותעודת סיום
.44

תעודת השלמת עבודה
 44.1הושלמו כל העבודות נשוא חוזה זה ,יודיע על כך הקבלן למפקח ולחברה בכתב.
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המפקח ,ו/או המהנדס יבדקו את העבודה ו/או העבודות תוך  20ימים מיום קבלת ההודעה
(להלן" :בחינת העבודה") ,ואם ימצאו את העבודה מתאימה לתנאי החוזה ולשביעות רצונם,
תינתן לקבלן תעודת השלמה ,בתוך  7ימים מיום גמר בדיקתה ,בכפוף לאמור להלן.
 44.2מצאו המפקח או המהנדס בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה
משביעה את רצונם ,ימסרו לקבלן רשימה של התיקונים ו/או עבודות השלמה (להלן -
"התיקונים") הדרושים לדעתם ,והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שקבעו .נסתיים ביצוע
התיקונים  -יחול על העבודה האמור בסעיף  44.1לעיל.
 44.3למען הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של העבודה
לפי החוזה ,ולא תינתן לקבלן הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה בשל הצורך
בתיקונים וביצועם.
 44.4המפקח ו/או המהנדס רשאיים ,על פי שיקול דעתם ,לתת לקבלן תעודת השלמה גם לפני
ביצוע התיקונים ,כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן ,שיבצע וישלים ,לשביעות רצונם של
המפקח והמהנדס את התיקונים המפורטים ברשימה שמסרו לו המפקח ו/או המהנדס ,בתוך
התקופה שתיקבע לכך על ידי המפקח ו/או המהנדס.
כמו כן ,רשאית החברה להוציא תעודת השלמה בהסתייגויות לגבי עבודות ותיקונים שאי
אפשר להעריך את טיבן אלא כעבור זמן או תקופת שימוש.
 44.5אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של החברה ,או כל אדם אחר מטעמה ,להחזיק
בעבודה ,כולה או חלקה ,ולהשתמש בה גם אם טרם בוצעו בה התיקונים ולא ניתנה תעודת
השלמה .עשתה כן אין הדבר גורע מחובת הקבלן לבצע את התיקונים תוך התקופה שנקבעה
לכך על ידי החברה כאמור.
 44.6לא ביצע הקבלן את התיקונים תוך התקופה שנקבעה על ידי המפקח ו/או המהנדס תהיה
החברה רשאית לבצע את התיקונים בעצמה ,או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון ,על חשבון
הקבלן .החברה תגבה הוצאות אלו ,בתוספת  17%מהן כתמורה להוצאות משרדיות ,מימון
ותקורה על ידי ניכוי ו/או קיזוז משכר החוזה או בכל דרך אחרת .בחישוב החיוב או הקיזוז
כאמור יוצמדו ההוצאות למדד על ידי הכפלתן ביחס שבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום
ביצוע החיוב או הקיזוז לבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום התשלום ההוצאה הכרוכה
בביצוע כל התחייבות או הוראה שניתנה לקבלן כאמור לעיל על ידי החברה
 44.7מתן תעודת השלמה לגבי העבודה או חלקה ,אינו משחרר את הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל
תנאי מתנאי החוזה.
 44.8קבעו המפקח או המהנדס כי הושלמה העבודה ,או הושלם חלק מסוים מהעבודה שעל הקבלן
היה להשלימו במועד מסוים ,חייב הקבלן למסור לחברה את העבודה או אותו חלק מסוים
מהעבודה ,כאמור ,הכל לפי העניין ,והקבלן אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה או החלק
המסוים מהעבודה ,מחמת דרישות ,טענות או תביעות כלשהן שיש לו.
 44.9ניתנה תעודת השלמה לעבודה ,חייב הקבלן להוציא מאתר העבודה את הציוד ,המבנים
הארעיים ואת עו דפי החומרים השייכים לו .שילמה החברה עבור עודפי החומרים ייעשה בהם
כפי שיורה המפקח.
 44.10למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי החברה תהא רשאית לעשות שימוש בסמכויותיה למתן
תעודת השלמה לפי סעיף זה בכל עת ,לפי שיקול דעתה המלא ,המוחלט והבלעדי של החברה.
בכל עת שהחב רה תקבע ,כי על הקבלן לקבל תעודת השלמה בגין העבודות ו/או חלק מהן,
יפעל הקבלן בהתאם להוראותיה של החברה כאמור ,ובין היתר לפי הוראות סעיף זה.
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 44.11חשבון סופי מאושר או אישור אחר שלא כאמור לעיל אינם בגדר תעודת השלמה או תעודת
סיום ,ולא יבואו במקומם.
 44.12כמו כן ,אישור חשבון סופי ו/או מתן תעודת השלמה ו/או קבלת עבודות או חלק מהן על ידי
החברה לא יהוו בשום מקרה ראיה כי העבודות בוצעו כראוי ובהתאם לחוזה ,ולא ימנעו
מהמזמין לטעון כי העבודות לא בוצעו כראוי או שלא בהתאם להוראות החוזה ,וזאת אף אם
לא נכללו במסמכים הנ"ל הסתייגויות כלשהן.
.45

אחריות  ,תיקונים ,שירות ותעודת סיום
 45.1לצורך החוזה הקבלן יהיה אחראי לטיבם של האביזרים והצנרת שיסופקו ו/או יותקנו
על ידו לתקופה של  12חודשים מיום הוצאת תעודת השלמה לכל הפרוייקט; הקבלן
יהיה אחראי לטיב העבודה לתקופה של  12חודשים ממועד מתן תעודת השלמה לכל
הפרוייקט ו/או ממועד ביצוע כל התיקונים ,כמשמעותם בסע'  44.2לעיל ,לפי המאוחר
(להלן" :תקופת האחריות" או "תקופת הבדק").
עבור אחריות זו לא ישולם בנפרד ומחירה ייכלל במחיר שהוצע על ידי הקבלן.
 45.2נזקים ,פגמים ,ליקויים וקלקולים כלשהם שהתגלו תוך תקופת האחריות באביזרים
ו/או בעבודה או בעבודות שבוצעו לפי החוזה ואשר לדעת המפקח הם תוצאה מביצוע
העבודה שלא בהתאם לחוזה ,או שלא בהתאם להוראותיו של המפקח ו/או של החברה
או תוצאה משימוש בחומרים פגומים או מביצוע לקוי ,יהא הקבלן חייב לתקנם או
לבצעם מחדש מיד הכל לפי דרישת המפקח או החברה ולשביעות רצונו של המפקח או
החברה הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה או נתגלה תוך תקופת האחריות בכל
תיקון שבוצע במובילים ,כאמור בסעיף  .33ואשר נגרם ,לדעת המפקח ,כתוצאה
מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.
 45.3כל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים  45.1לעיל ו  45.2לעיל
לרבות בגין החלפת חלקים יחולו על הקבלן.
 45.4היה והפגמים ,הליקויים והקלקולים בעבודה אינם ניתנים לתיקון ,לדעת המפקח ,יהיה
הקבלן חייב בתשלומים פיצויים לחברה בסכום שייקבע על ידי המפקח או בהחלפת העבודה
על פי שיקול הקבלן.
 45.5הכרעת המפקח כי הדרישה לתיקונים נופלת במסגרת תיקוני תקופת האחריות תהא
סופית ומכרעת.
 45.6אין בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הקבלן לתקן ליקויים שנתגלו לאחר תקופות
האחריות ,אם מקורם בהפרת החוזה ע"י הקבלן (לרבות שימוש בחומרים לקויים או
ביצוע לקוי של העבודות) ,או לפצות את המזמין בגין ליקויים אלה.
 45.7למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אחריותו של הקבלן בתקופות האחריות היא בנוסף
לכל אחריות אחרת לפי הדין או החוזה ,וכן בנוסף לאחריותו ו/או אחריות צד ג' אחר
כלשהו לפי תעודות האחריות.
 45.8בתום תקופות האחריות לכל העבודות לפי חוזה זה ,לאחר שהודיע הקבלן לחברה על
השלמת העבודות נשוא החוזה ,תמסור החברה לקבלן תעודה (להלן" :תעודת סיום")
בדבר סיום החוזה המפרטת כי העבודות בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה וכי כל עבודות
הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונה המלאה של החברה.
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תעודה זו תימסר בתנאי ובכפוף לכך כי החברה בדקה ונוכחה לדעת כי כל העבודות אשר
בוצעו על ידי הקבלן בוצעו כהלכה ועל פי החוזה .תעודה זו תינתן לאחר תקופות האחריות.
 45.9מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מהחוזה אשר
מטבע הדברים חלה גם לאחר מועד מסירת התעודה האמורה ,לרבות ליקויים בעבודות אשר
נתגלו לאחר מכן.
.46

פגמים וחקירת סיבותיהם
 46.1נתגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה ,רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור את הסיבות
לפגם ,ושיתקנו בשיטה שתאושר על ידי המפקח .היה פגם כזה שאין הקבלן אחראי לו
לפי החוזה ,יחולו הוצאות החקירה והתיקון על החברה והקבלן מתחייב לבצעם מיד,
כפי שתורה לו החברה .היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה יחולו הוצאות
החקירה על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן מיד על חשבונו הוא ,את הפגם וכל
הכרוך בו .אם הפגם אינו ניתן לתיקון ,יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה.
ההחלטה אם הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה בידי המפקח.
 46.2נתגלה פגם בעבודה ו/או במוצרים בתוך תקופות האחריות ,הנובע מביצוע שלא
בהתאם לתנאי החוזה ,יהיה הקבלן חייב לתקן מיד את הפגם וכל הכרוך בו ,על
חשבונו ,ואם הפגם אינו ניתן לתיקון ,יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים .ההחלטה אם
הפגם ניתן לתיקון אם לאו תהיה על המפקח.

פרק ח'  -תשלומים וערבויות
.47

תשלומים לקבלן  -כללי וחשבון חלקי
 47.1מוסכם בין הצדדים כי שכר החוזה המגיע לקבלן יהיה בהתאם לכמויות שבוצעו בפועל,
הצעת הקבלן נספח ט' לחוזה זה והוראות חוזה זה .התמורה תשולם לקבלן בתנאים
המפורטים להלן.
47.2

בסופו של כל חודש (החל מ 1-ולא יאוחר מה 10-בחודש שאחריו) הקבלן מתחייב להגיש
לחברה חשבון שיפורטו בו:
 47.1.1כל העבודות אשר בוצעו על ידו באותו חודש ,לרבות עבודות שבוצעו עפ"י פקודת
שינויים.
 47.1.2חישוב כמויות מפורט לכל הכמויות המפורטות בחשבון .כל סעיף שלגביו לא
הוגש חישוב כמויות רשאי המפקח ו/או המהנדס לא לאשר את הכמויות
המופיעות באותו סעיף.

47.2

החשבון יהיה מבוסס על המפרט הטכני ,על כתב הכמויות ,ועל המחירים בהתאם להצעת
הקבלן ,בהתחשב בהנחה שבהצעת הקבלן .הקבלן יגיש את החשבון במחירי היסוד של
החוזה ,תוך ציון ס כומי התשלומים החלקיים שקיבל ,בהפרדה בין הסכומים לפי מחירי
היסוד של החוזה ובין הסכומים שנוספו או נגרעו.

47.3

החשבון ילווה במסמכים הדרושים ,כגון :יומני עבודה ,חישובי כמויות ,אישורי ביצוע,
סקיצות ו/או תוכנית עדות ( )as madeתשריטים וכל מסמך נוסף שידרוש המפקח עפ"י
שיקול דעתו הבלעדי.

47.4

החשבון יוגש על גבי נייר עם לוגו של הקבלן ,חתום על ידי הקבלן ,ובאמצעות מדיה
מגנטית על גבי תוכנה לעריכת חשבונות בהתאם להחלטת התאגיד.
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47.5

החשבון יועבר לאישורם של המפקח ושל המהנדס הראשי של החברה .המפקח והמהנדס
יבדקו את החשבון ,תוך  30ימים ממועד הגשתו ,ויקבעו את התשלום המגיע לקבלן עד
למועד אליו מתייחס החשבון.
לא אושר החשבון כולו או חלקו על ידי המפקח או מהנדס החברה ,יוחזר החשבון לקבלן
וזה יתקנו לשביעות רצון החברה.

47.6

היה ולדעת המפקח או המהנדס בוצעו עבודות שלא פורטו באותו חשבון ,שבגינן מגיעים
לקבלן תשלומים ,רשאים הם להוסיפם לחשבון .כן ,רשאים הם להפחית מהחשבון
עבודות שלדעתם לא בוצעו ,ואשר פורטו בחשבון.

47.7

בעניין התשלום עבור עבודות הקמת תחנת השאיבה:
מן הסכום המגיע לקבלן עפ"י חשבונו החלקי שאושר ע"י המפקח והמהנדס (לאחר
שהובאו בחשבון התשלומים שקיבל) ,ינוכו  10%שיעוכבו עד לתשלום עפ"י החשבון הסופי
של עבודות ההקמה והיתרה תשולם לקבלן שוטף  60 +יום (מתום החודש בו אושר
החשבון על ידי המפקח או מתום החודש בו ניתן אישור המפקחים מטעם משרדי
הממשלה ו/או הגופים החיצוניים המממנים עבור התאגיד את ביצוע העבודות – ככל
שהינן ממומנות על ידי גופים מעין אלה – לפי המאוחר מבין השניים).
בעניין התשלום עבור עבודות התחזוקה החל מהשנה השנייה (אופציונלי):
התמורה תשולם לקבלן שוטף  45 +יום (מתום החודש בו אושר החשבון על ידי המפקח
או מתום החודש בו ניתן אישור המפקחים מטעם משרדי הממשלה ו/או הגופים
החיצוניים המממנים עבור התאגיד את ביצוע העבודות – ככל שהינן ממומנות על ידי
גופים מעין אלה – לפי המאוחר מבין השניים).

47.8

באחריות הקבלן להגיש חשבונית מס על הסכום המאושר ע"י המפקח ,לפחות שבועיים
לפני מועד התשלום המתוכנן.

47.9

אישור חשבונות ביניים ותשלומים לא ישמש כל הוכחה לאישור תשלום שלא לפי החוזה,
או כהסכמה לקבל חלקי העבודות שנכללו בחשבונות הביניים או כאישור לעניין אחר
כלשהו ,אלא אך ורק כאישור לצורך תשלומי הביניים.

47.10

אישור חשבונות ביניים של הקבלן ע"י המפקח יהא כפוף לבדיקה חוזרת של המפקח לפי
שיקול דעתו .המפקח יהיה זכאי לבחון מחדש בכל עת כל חשבון חלקי ולתקן לפי ראות
עיניו .כל זאת בלי לפגוע בזכות המזמין לדרוש מהקבלן להחזיר לאלתר תשלום יתר
ששולם בטעות.

47.11

הקבלן לא יהיה זכאי להתייקרויות כלשהן ו/או עדכון מחירים ו/או כל תוספת אחרת,
לרבות בגין בטלת כלים.

47.12

כמו כן ,למען הסר ספק ,מובהר כי לסכום הנקוב בחשבונית לא יתווספו הפרשים כלשהם
ו/או ריבית ו/או הפרשי הצמדה מיום הגשת החשבונית ועד למועד התשלום בפועל.

47.13

לכל חשבון שיגיש הקבלן ושיאושר לתשלום על פי החוזה ,יתווסף מס ערך מוסף על פי דין
בשיעור שיהיה בתוקף במועד ביצוע התשלום בפועל.
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47.14

מהתשלומים הנ"ל  ,יופחת כל תשלום ביניים שבוצע ,כל סכום אחר ששולם לקבלן לפי
החוזה ,וכל סכום שיש לנכות ו/או לקזז מהקבלן עפ"י חוזה זה ו/או לפי הדין.

47.15

מס ההכנסה שיחול על הקבלן בגין התמורה ישולם על ידי הקבלן ,והתאגיד ינכה ממנו מס
הכנסה במקור בהתאם לחוק ,אלא אם ימציא הקבלן אישור בדבר פטור ממס הכנסה.

47.16

אישור תשלומים ,וכן ביצוע של תשלומים לקבלן ,אין בהם משום אישור או הסכמה לטיב
העבודה שנעשית או לאיכות החומרים או המוצרים או לנכונותם של מחירים כלשהם
עליהם מבוססים התשלומים ,ואין באיזה מהם כדי לפגוע בכל טענה של החברה כלפי
הקבלן ,בקשר לחוזה.

 47.17התשלומים לקבלן יעשו לחשבון הבנק של הקבלן על פי הוראות התשלום נספח ה'.
 47.18תנאי התשלום הינם כפופים להוראות חוק מוסר תשלומים לספקים התשע”ו.2016-
.48

חשבון סופי והצהרה על חיסול תביעות -עבודות הקמת תחנת שאיבה
 48.1הקבלן יגיש לחברה ,באמצעות המפקח ,בתוך חודשיים מגמר כל העבודות חשבון סופי של כל
עבודות הקמת תחנת השאיבה (להלן" -החשבון הסופי") ,לפי הוראות סעיף זה ,בשינויים
המחוייבים ,ובו יצרף תיק מתקן בשלמותו (חובה) ויפרט את כל העבודות אשר בוצעו ואת כל
החומרים אשר השתמש בהם לביצוע העבודות תוך ציון המחירים ויכלול את כל סעיפי
העבודה שאושרו על ידי החברה ,על חשבונו של הקבלן ובהתאם לתנאי החוזה.
חשבון סופי לא יתקבל ולא יחייב את החברה אלא אם כן כלל את כל הפרטים שחייב הקבלן
לכלול בו וצורפה לו הצהרה חתומה על ידי הקבלן ,כי החשבון כולל את כל העבודות שנעשו
על ידו בקשר לחוזה זה ושאין לו עוד כל תביעות שהן כלפי החברה מלבד החלק מתוך הסכום
הסופי של החשבון שטרם שולם ,עפ"י טופס הצהרה על חיסול תביעות ,המצ"ב לחוזה זה
כנספח יב'.
 48.2בנוסף לאמור לעיל ,הקבלן יצרף לחשבון הסופי (את כל המסמכים הקשורים בו ,ובין היתר
את המסמכים כדלקמן:
א .חשבון סופי (עותק מודפס  +עותק אלקטרוני למערכת)
ב .ניתוח מחירים לעבודות חריגות/שינויים ,כולל מסמכים עליהם מבוססים ניתוחי
המחירים.
ג .ערבות/עכבון בדק/טיב לפי הוראות חוזה זה.
ד .ערבות לתקופת התחזוקה.
ד .1הצהרה וכתב ויתור על העדר כל תביעות הקבלן בנוסח המצורף כנספח יב' או בנוסח אחר
אשר יקבע על ידי החברה.
ה .אישור מהמפקח שהקבלן פינה את אתר העבודות מכל מיני שיירים ,חומרי בנין ,ציוד,
צריף ,בית שימוש או מבנים ארעיים שהוקמו באתר העבודות.
ו .תיק המתקן בשלמותו.
אישורי פינוי פסולת מאתר מורשה.
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תעודת אספקת חומר -מצעים ,אספלט וכו'.
ז .תעודת השלמה.
ח .כל המסמכים ו/או הנתונים המפורטים במסמכי המכרז האחרים ,לרבות במפרטים
הטכניים המיוחדים.
ט .כל מסמך אשר יידרש ע"י החברה.
 48.3ערך העבודות שבוצעו יקבע סופית על יסוד המכפלות של מחירי היחידה (שברשימת הכמויות)
בכמויות שנמדדו ,בהתחשב בהנחה שבהצעתו של הקבלן למכרז ובכפיפות להוראות החוזה,
ואולם ,מוסכם כי התמורה המגיעה לקבלן עפ"י החוזה עבור העבודות ניתנת גם עבור כל
פרטי החומרים ,האביזרים והעבודה ,שהם בגדר פרט לוואי הכרוכים עם ביצוע נאות ושלם
של העבודה ,אף אם לא נכללו פרטים אלה במפרטים ,בתוכניות ,ברשימת הכמויות והמחירים
או במסמכי החוזה האחרים.
המפקח יקבע אם פרט מסוים הוא בגדר פרט לוואי כאמור ,ואם קבע כך ,יבצעו הקבלן ללא
תשלום נוסף כלשהו.
 48.4החשבון הסופי ייבדק ויאושר על ידי המפקח והחברה (כפי שהוגש ,או בתיקונים) ,תוך 60
ימים (ששים ימים) ממועד הגשתו למפקח.
 48.5אין החשבון הסופי מהווה הוראת תשלום ואין הקבלן זכאי לתבוע דבר על פיו.
 48.6למען הסר ספק ,מובהר כי מילוי כל התנאים לעיל והמצאת כל המסמכים הינה תנאי לזכאות
הקבלן לקבל את יתרת החשבון הסופי .כמו כן ,הקבלן לא יהא זכאי לקבל סכום כלשהו בגין
החשבון הסופי ,אלא אם כן קיבל מן המזמין תעודת השלמה על העבודות כולן ,ו/או השלים
את כל התיקונים שנדרשו במסגרת תעודת ההשלמה ,כאמור בסע'  44לעיל ,לפי המאוחר.
 48.7החשבון הסופי ימצה את כל דרישותיו ותביעותיו של הקבלן מהחברה ,ואין לקבלן הזכות
לבוא לחברה בכל תביעה או דרישה שלא מצאה ביטוי מפורט בחשבון הסופי והוא יהיה מנוע
מלהציג דרישה או תביעה כזאת.
 48.8החברה רשאית לנכות מכל תשלום ביניים או תשלום סופי כל סכום המגיע באותה עת
מהקבלן לחברה עפ"י הוראות החוזה ,וזאת בין אם נזכרה זכות כזו מפורשות בחוזה ובין אם
לאו ,ומבלי לגרוע מזכות החברה לגבות כל סכום המגיע לו מהקבלן בכל דרך אחרת.
 48.9לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי תוך המועד הקבוע בחוזה זה ,רשאי המפקח לערוך את
החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו ,וחשבון זה ייחשב
כאילו נערך על ידי הקבלן ,ויחייב את הקבלן.
 48.10לאחר אישור החשבון הסופי יוציא המפקח תעודה ("תעודת אישור") בה יפרט הסתייגויות
שונות שיש לו ,ויורה על סכומים שאין לשלמם לבטחון ביצוע כל עבודה ,תשלום כל הוצאה,
אחריות ונשיאה בכל נזק ואבדן וכו' .על פי תעודת האישור ובהתאמה ללוח התשלום ,ישולמו
לקבלן הכספים שיגיעו לו או ימנעו מתשלום כספים לקבלן או ישולמו כספים לחברה ,הכל
לפי העניין.
 48.11אין באמור משום שחרור הקבלן מהתחייבויותיו לפי כל תנאי מתנאי החוזה ,ואין בהן משום
ויתור על כל זכות מזכויותיו של המזמין לפי חוזה זה ,והמזמין יהיה רשאי לעכב ו/או לא
לשלם כל סכום שהוא ,אם הוא זכאי לכך לפי הוראות החוזה או הדין.
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 48.12תשלום יתרת התמורה על פי החשבון הסופי יבוצע בכפוף לכל האמור לעיל ולהלן ,בתוך 60
(תשעים) ימים מתום החודש בו אושר החשבון הסופי על ידי המפקח והחברה.
 48.13מוסכם בזה במפורש שכל אישור לחשבון הסופי של הקבלן ע"י המפקח יהיה כפוף לבדיקה
חוזרת ולתיקון לפי שיקול דעתו של המפקח.
48א .חשבון סופי והצהרה על חיסול תביעות -עבודות תחזוקה
הוראות סעיף  48יחולו על עבודות התחזוקה ,בשינויים המחוייבים.

.49

מחיר סופי ותכולת מחירים
 49.1אם לא נקבע במפורש אחרת במסמך ממסמכי המכרז ,יראו בכל מקרה את התמורה המגיעה
לקבלן לפי חוזה זה ,בהתבסס על הצעתו ,ככוללת את התשלום המלא עבור ביצוע כל
העבודות ,הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה ובין היתר את כל האמור
להלן:
א.

כל העבודה ,הציוד והחומרים ,לרבות הפחת ,ובכלל זה מוצרים מכניים ,עבודות
לוואי וחומרי עזר הדרושים לביצוע העבודה על פי החוזה.

ב.

תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי דין.

ג.

אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות ,לרבות סילוק מי גשם ושאיבת מים.

ד.

אספקה ושימוש בציוד מכני ,כלי עבודה ,פיגומים ,טפסנות ,דרכים זמניות,
אמצעי שילוט ותמרור ,אמצעי מיגון והפרדת תנועה ,וכל ציוד אחר לרבות
הוצאות הרכבתם ,אחזקתם באתר העבודה ,פירוקם וסילוקם בסיום העבודה.

ה.

אחסנת חומרים וציוד ושמירתם ,וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו,
אחזקתם והגנה עליהם.

ו.

מדידה וסימון ,הכנת העתקי תוכניות או מסמכים אחרים לפי החוזה.

ז.

ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.

ח.

אספקת וצריכת מים ,חשמל וטלפון.

ט.

התשלומים וההוצאות הכרוכים בבדיקת דגימות ו/או דוגמאות במיבדקות ו/או
במכונים מאושרים על ידי המפקח ,והתשלומים וההוצאות הכרוכים בהעמסות
ובניסויים באתר העבודות ,לרבות החומרים והמוצרים אשר ידרשו לשם בדיקות
כלשהן ,ולרבות הוצאות הובלת החומרים והמוצרים לשם בדיקתם.

י.

כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא הנדרשות לביצוע כל העבודות לפי התוכניות,
לרבות ההוצאות ,הרווחים והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על
פי חוזה זה.

 49.2אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של החברה ו/או המפקח לעכב ,לחלט,
לקזז ,להפחית או להוסיף סכומים כלשהם על פי הוראות החוזה ועל פי כל דין.
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.50

תשלום מע"מ
לכל תשלום שי שולם לקבלן יתווסף מע"מ כדין ,כפי שיהיה ביום ביצוע התשלום ,וכל תשלום יעשה
כנגד חשבונית מס כדין.

.51

התייקרויות
 51.1הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת לתמורה אשר תגיע לו בהתאם לחוזה זה.
 51.2למרות האמור בכל מקום אחר בהסכם ו/או בנספחיו – מובהר בזאת מפורשות כי התמורה
תשולם לקבלן על ידי התאגיד באופן ובשיעורים המפורטים בהסכם ,ללא התייקרויות ,ללא
עדכון מחירים לתחילת העבודות וללא כל תוספות.
 51.3למען הסר ספק ,לא תהיינה התייקרויות ו/או עדכון מחירים ו/או כל תוספת גם אם מועד
תחילת ביצוע העבודות יידחה על ידי התאגיד מכל סיבה שהיא ,ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 51.4מוסכם ומוצהר בזאת על ידי הצדדים ,כי התמורה וכן המועדים ,השיעורים ואופן התשלומים
הינם סופיים ומוחלטים ואינם ניתנים לשינוי .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הקבלן יהיה מנוע
מלטעון כי לא חזה מראש את התייקרויות מחירי החומרים ,שכר העבודה ויתר הדברים
הדרושים כדי למלא אחר התחייבויותיו בהסכם זה.
 51.5מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,לא תגיע לקבלן כל תוספת ,לרבות תוספת הפרשי הצמדה למדד,
בגין עבודות אשר בוצעו בפיגור ומעבר למועדים אשר נקבעו בלוח הזמנים המאושר על פי
החוזה והמפרט הטכני או במועדים אחרים הנקובים בחוזה זה .כמו כן ,לא תגיע לקבלן
תוספת פיגורים בגין חשבונות אשר הוגשו בפיגור ושלא על פי החוזה.

.52

ערבות לקיום החוזה וערבות לתקופת האחריות/הבדק
 52.1להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה ,ימציא הקבלן לחברה ,עד מועד חתימת החוזה,
ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית צמודת מדד בסך בשווי של  8%משווי העבודות לאחר
הנחת הקבלן בתוספת מע"מ בנוסח המצורף כנספח א' לחוזה .הערבות תהא בתוקף עד
לתום תקופת החוזה ,בתוספת חודשיים.
כל ערבות שתימסר על ידי הקבלן לחברה ,כאמור לעיל ,תהא ,בין השאר ,להבטחת תשלום
ההוצאות והנזקים כמפורט להלן:
52.1.1

כל נזק או הפסד העלול להיגרם לחברה עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי
תנאי כלשהו מתנאי החוזה ,לרבות בתקופת הבדק/האחריות.

52.1.2

כל ההוצאות והתשלומים שהחברה עלולה להוציא או לשלם או להתחייב בהם
בקשר עם חוזה זה ,או בקשר עם כל תביעת צד ג' שהחברה תתבע בה והקשורה
בדרך כל שהיא לביצוע העבודות או למעשה או למחדל של הקבלן.

52.1.3

כל הוצאות ,תיקונים ,השלמות ,שיפוצים ובדק של העבודות ,או כל חלק מהן,
אשר החברה עמדה או שהיא נדרשת לעמוד בהן.

 52.2בכל מקרה כאמור תהיה החברה רשאית לגבות את סכום הערבות כולו או מקצתו ,בפעם
אחת או במספר פעמים .השתמשה החברה בזכותה לגבות מהערבות סכום כלשהו ,חייב
הקבלן להשלים מיד את סכום הערבות לסכום המקורי .לא עשה הקבלן כן ,ניתנת בזאת
הוראה בלתי חוזרת לחברה לגבות ו/או לנכות מתוך התשלומים המגיעים לקבלן בהתאם
לחוזה זה ו/או מסיבה אחרת כלשהי סכום השווה לסכום שגבתה מהערבות ולהחזיקו
כפיקדון בידה .דין סכום זה יהא כדין הערבות כנזכר לעיל.
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 52.3כל העלויות וההוצאות הכרוכות בהשגת הערבות הנ"ל יחולו על הקבלן בלבד.
 52.4הערבות תהיה ניתנת להארכה עפ"י הודעת החברה לבנק.
הקבלן יאריך את תוקף הערבות הבנקאית בכל עת שיידרש לעשות כן על ידי החברה ,בין אם
בשל הארכת החוזה על ידי החברה ,או בשל כל סיבה אחרת .סירב הקבלן להאריך את
הערבות הבנקאית ,יוכל המזמין לחלטה ,מבלי לפגוע בכל זכות אחרת הנתונה לחברה עפ"י
החוזה ו/או עפ"י כל דין.
 52.5הערבות לקיום החוזה או כל יתרה בלתי מחולטת שלה ,ישוחררו לקבלן רק לאחר תשלום
יתרת החוזה לקבלן בעניין עבודות הקמת התחנה ,לאחר שהקבלן ימציא לחברה הצהרה על
חיסול כל תביעותיו ,בנוסח המצורף כנספח יב' ,וכן לאחר שהקבלן המציא לחברה את כל
המסמכים וקיים את כל התנאים הקבועים בחוזה ,לרבות במפרט הטכני.
 52.6מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,כתנאי לשחרור הערבות לקיום החוזה ,הקבלן ימסור
לחברה  2ערבויות:
א .ערבות בדק/ערבות טיב להבטחת כל התחייבויותיו לתקופת האחריות על פי חוזה זה,
שתהא ערבות בנקאית מקורית בלתי מותנית צמודת מדד בשיעור של  5%מערך העבודה
אשר בוצעה כולל מע"מ בנוסח המצורף כנספח א' לחוזה (להלן" :ערבות הבדק").
הערבות תהא בתוקף למשך כל תקופת הבדק בקשר לעבודות ו/או איזו מהן ,עפ"י
הוראות חוזה זה או לחלופין בהתאם לשיקול דעתו של התאגיד עיכבון בסך הנ"ל
מהתמורה לה זכאי הקבלן בחשבון הסופי ,העכבון ישוחרר לקבלן בתום תקופת הבדק.
ב .ערבות ביצוע להבטחת כל התחייבויותיו לעבודות התחזוקה על פי חוזה זה ,שתהא ערבות
בנקאית מקורית בלתי מותנית צמודת מדד בשיעור של  10%משווי עבודות התחוזקה
כולל מע"מ בנוסח המצורף כנספח א' לחוזה .הערבות תהא בתוקף עד לתום תקופת
ההתקשרות בעניין התחזוקה ,בתוספת חודשיים.
 52.7הוראות סעיף זה יחולו על ערבות הבדק והערבות לעבודות התחזוקה תבשינויים המחוייבים.
 52.8הוגשה תביעה ו/או הועלו טענות ו/או דרישות כלפי החברה בקשר לעבודות ,הנובעות ממעשה
ו/או מחדל של הקבלן ,תהא החברה רשאית להאריך את תוקפן של איזו מן הערבויות שיהיו
בידה באותה עת ,וזאת עד לסיומם וסילוקם המלא של ההליכים הקשורים בתביעות ו/או
דרישות אלה.
.53

פרק ט' – הפרות ופיצויים
 53.1מוסכם בין הצדדים כי המועדים המפורטים בחוזה זה ,כולל ,בין השאר ,נספחיו ,הינם תנאים
עיקריים ויסודיים בחוזה זה ואיחור במועד מסירת העבודה או כל חלק ממנה יחשב כהפרה
יסודית של החוזה .
 53.2אם האיחור האמור יעלה על תקופה של  3חודשים ,הקבלן ישא בקנס הנקוב בסעיף 31
להסכם.
 53.3סכומים אלה יהיו צמודים למדד מהמדד הבסיסי הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד
שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל.
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 53.4אין באמור בסעיף זה משום הסכמה של החברה לפיגורים הנ"ל והחברה תהיה רשאית לתבוע
מהקבלן סכומים גבוהים יותר מהסכומים הנקובים בסעיף זה במידה ויגרמו לה נזקים
בסכומים גבוהים יותר.
 53.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים 39- ,36 ,35 ,25 ,23 ,15-18
 45 ,42הינם תנאים עיקריים ויסודיים והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה
המזכה את החברה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  150,000שקל כשהם צמודים
למדד מהמדד הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל .אין
באמור לעיל כדי לגרוע מהיותה של הפרה של כל סעיף אחר בחוזה זה ,בנסיבות העניין ,הפרה
יסודית של ההסכם ,אשר תזכה את החברה בסעדים לפי החוזה ולפי כל דין.
 53.6מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים כי אם לא ימלא הקבלן אחר התחייביותיו לפי
חוזה זה ,כולן או מקצתן ,אם במעשה ואם במחדל ,רשאית החברה לבצע את העבודה
האמורה על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת ,וכל ההוצאות הכרוכות בכך תחולנה על
הקבלן.
 53.7החברה תהיה רשאית לחלט את סכומי ההוצאות והפיצויים האמורים בסע' זה מן הערבות
הבנקאית ו/או לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית
לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת .תשלום הפיצויים או הניכויים אין בו כשלעצמו משום
שחרור הקבלן מהתחייבויותיו להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה ולפי
כל דין.
 53.8מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  53.1ו  53.2לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים
יחשבו כהפרה יסודית של החוזה ויזכו את החברה בכל הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי
חוזה זה ועל פי כל דין :
א .הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי
נכסי הקבלן ,כולם או חלקם  ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו
או הוסרו לחלוטין תוך  30יום ממועד ביצועם.
ב .הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או מונה לנכסי הקבלן ,כולם או
חלקם ,כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע ,או הוגשה נגדו
בקשת פשיטת רגל ,במקרה של הקבלן שהוא תאגיד נתקבלה על ידו
החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נגדו
צו פירוק או שהקבלן הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו ,כולם או חלקם,
או שיזם פנה לנושיו למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם
על פי סעיף  233לפקודת החברות (נוסח חדש) ,התשמ"ג – .1983
ג .אם יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן אינה נכונה או כי לא גילה
חתימת חוזה זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על
לחברה לפני
החלטת החברה לחתום על חוזה זה.
ד .הוכח להנחת דעתה של החברה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה ,או
הפסיק את ביצועו ,או שאינו מתקדם לדעת המפקח בביצוע העבודות
בקצב המבטיח את סיומן במועד הקבוע.
ה .הוכח להנחת דעתה של החברה כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או
הציע שוחד  ,מענק ,או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכיה במכרז ו/או
בקשר לחוזה זה או ביצועו.
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ו .הקבלן הסב את החוזה ,כולו או מקצתו ,לאחר ,או מעסיק קבלן משנה
בביצוע העבודה בלי הסכמת החברה.
ז .כשאין הקבלן מתחיל בביצוע העבודה או שהוא מפסיק את מהלך ביצועה
ואינו מציית תוך  7ימים להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך
בביצוע העבודה.
ח .כשיש בידי החברה הוכחות להנחת דעתה שהקבלן מתרשל בביצוע
החוזה.
ט .כאשר אין הקבלן איננו ממלא התחייבות מהותית כלשהי מהתחייבויותיו על פי חוזה זה
בהתאם ואיננו מתקן את ההפרה במועד שנקבע לכך על ידי החברה ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי של החברה בהודעה בכתב שניתנה לקבלן בעניין זה.
53.9

הפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית תהא החברה זכאית לכל סעד ותרופה המוקנים לה על פי
חוזה זה ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא החברה זכאית לבטל את
החוזה ,לקבל חזרה את הסכומים ששולמו ,אם שולמו ,לקבלן כשהם נושאים ריבית בגובה
ריבית חשב המקסימלית הנהוגה ,מפעם לפעם ,מחושבות ממועד התשלום לקבלן ,ועד למועד
השבת הסכומים בפועל לחברה ,לדרוש את סילוק ידו של הקבלן מאתר העבודה ,ובמקרה של
ביטול החוזה קודם להשלמת ביצוע העבודה להשלים את ביצועה באמצעות קבלן אחר,
לתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת החוזה ולחלט את הערבות הבנקאית.

 53.10החליטה החברה לבטל את החוזה תיתן החברה לקבלן הודעה על כך בכתב (להלן" :הודעת
ביטול").
 53.11עם קבלת ההודעה יהא הקבלן חייב לפנות מידית את אתר העבודה .הקבלן לא יעכב את פינוי
אתר העבודה בגין תביעה ו /או טענה כלשהי שיש לו .הקבלן מוותר בזאת מראש ובמפורש על
כל זכות עכבון.
 53.12עם קבלת החזקה באתר העבודה יהא הקבלן זכאי לקבל את שווי העבודה שבוצעה על ידו ,עד
למועד הודעת הביטול לפי קביעת המפקח ,וזאת בניכוי הפיצויים וכל סכום אחר המגיע
מהקבלן על פי הוראות חוזה זה .החליטה החברה לתפוס את החזקה באתר העבודה ולהשלים
את העבודה באמצעות קבלן אחר תהיינה הוצאות השלמת העבודה על חשבון הקבלן ,והוא
ישא ,בנוסף להוצאות האמורות ,בתוספת  17%מהן כתמורה להוצאות משרדיות מימון
ותקורה.
 53.13תפסה החברה את אתר העבודה ,יודיע על כך המפקח לקבלן בכתב ,ויציין בהודעה את הערך
המשוער של חלק העבודה שבוצע עד למועד תפיסת אתר העבודה ,ואת פירוט החומרים,
הציוד והמתקנים שהיו באתר העבודה אותה שעה.
 53.14תפסה החברה את אתר העבודה ,ויהיו בו חומרים ,ציוד או מתקנים ,רשאי המפקח בכל עת
שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק מאתר העבודה את החומרים הציוד והמתקנים או כל
חלק מהם ,ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך  15ימים רשאית החברה ,על חשבון הקבלן,
לסלקם מאתר העבודה לכל מקום שיראה בעיניה ,ולא תהא אחראית לכל נזק או אובדן
שיגרם להם .מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהא החברה רשאית להשתמש בחומרים ,בציוד
ובמתקנים של הקבלן העבודה ,או למכרם ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכום שיגיע לחברה
מאת הקבלן.
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 53.15נתפס אתר העבודה  -לא יהא הקבלן זכאי לסכום כלשהו בקשר לחוזה ,אלא בכפוף
לאמור בסעיף קטן  53.16להלן.
 53.16תפסה החברה את אתר העבודה ,זכאי הקבלן אך ורק לתשלומים בגין העבודות שבוצעו על
ידו עד לסיום תפיסת אתר העבודה  ,כפי שהוערכו על ידי המפקח לפי סעיף קטן  53.13וכן
לתשלום עבור החומרים ,הציוד והמתקנים שנתפסו באתר העבודה ושנמכרו על ידי החברה,
או לתשלום דמי שימוש בציוד ובמתקנים שנתפסו כאמור ,הכל לפי השווי והערך שיקבע
המפקח ,בניכוי כל ההוצאות ,הנזקים והפיצויים שנגרמו ו/או יגרמו לחברה עקב הפרת
החוזה על ידי הקבלן ו/או עקב הצורך להשלים את ביצוע העבודה ,כפי שיוערכו על ידי
החברה.
 53.17הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות החברה לפי החוזה ולפי כל דין ולא לגרוע מהן.

פרק י'  -שונות
.54

זכויות יוצרים
זכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות בכל התוכניות שתסופקנה על ידי הקבלן תהיינה לחברה ,
אשר תהא רשאית להשתמש בהן ,בכולן או בחלקן ,לפי שיקול דעתה הבלעדי .עם סיום העבודה
ימסור הקבלן לחברה את כל גליונות השרטוט האורגינליים כשהם מעודכנים על פי הביצוע בפועל.

 .55שימוש במים וחשמל ,תשלומי עבודה יומית וכמויות
 55.1הקבלן יספק על חשבונו את המים הדרושים לביצוא העבודה ולשימוש עובדיו.
במידה וניתן הדבר ,יורשה הקבלן להתחבר לנקודת מוצא מקווי אספקת מים של
החברה וזאת בתנאי שיתקין שעוני מדידה וכל זאת באישור המפקח .הקבלן יעשה,
על חשבונו הוא ,את כל הסידורים הדרושים להעברת המים למקום השימוש בהם,
כגון  :הפעלת משאבות ,הנחת צינורות ,מיכלים ,מיכלים רזרביים ,מכוניות וכו'.
כל ההוצאות הקשורות באספקת המים ובהובלתם ,הנקובים יכללו במחירי היחידה
הנקובים בכתב כמויות ולא ישולמו בנפרד.

 55.2אספקת חשמל
הקבלן יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודות על ידי הפעלת דיזל גנרטורים
ו/או התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר העבודה ויעשה את כל הסידורים כגון :
קבלת אישורים מחברת חשמל ,וכד' וכל זאת באישור המפקח.
כל ההוצאות הקשורות באספקת חשמל ,כאמור לעיל ,יכללו במחירי היחידות הנקובים בכתב
כמויות ולא ישולמו בנפרד.
 55.3תשלומי עבודה יומית (רג'י)
 55.3.1המפקח רשאי להורות לקבלן לבצע חלק מן השינויים ו/או
התוס פות בעבודה יומית (עבודות רג'י) .הוראות המפקח תנתנה
בכתב ותכתב ביומן העבודה על ידי המפקח .אין הקבלן רשאי
לבצע עבודה יומית בלא שניתנה לו הוראה כתובה כאמור .שיטת
העבודה תיקבע על ידי המפקח ,אולם אין בכך כדי לגרוע מאחריות
כלשהי של הקבלן לפי חוזה זה לניהול העבודה ,לטיב העבודה או
לכל עניין אחר הקשור בעבודה והוראות החוזה יחולו גם על
עבודות אלה.
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 55.3.2למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר בזה כי
הקבלן ימלא אחר כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו מאתר
העבודה של כל אדם המועסק על ידו ו/או מטעמו בביצוע העבודה
היומית ,או בדבר פסילת ציוד מלשמש בביצוע העבודה היומית.
הכל לפי שיקול דעתו של המפקח .הקבלן יחליף את המועסק
והציוד ,כאמור ,על חשבונו וכל ההוצאות ,הנובעות מהחלפה כזו,
תחולנה עליו.
 55.3.3בהעדר ערכים מתאימים בכתב כמויות ,ייקבעו מחירי העבודה
היומית על ידי המפקח .בהתבסס על כל המחירים והעלויות
הנוגעים ישירות לעניין .המחירונים הנזכרים בסעיף קטן זה
כוללים כל הוצאה שהיא של הקבלן ,לרבות רווח ,הוצאות ,הבאת
ציוד ופועלים לאתר העבודה והסעתם ממנו וכל הוצאה אחר.
 55.3.4סיווג הפועלים ,המועסקים בעבודה יומית ,יהיה בהתאם
לתפקידם וסוג העבודה שהוטלה עליהם לביצוע .הקבלן מסכים
כי המפקח הוא שיקבע ,לפי שיקול דעתו ,את הסיווג שיינתן לכל
אדם ואת שיבוצו בעבודה.
 55.4הכמויות המפורטות בכתב הכמויות של הזמנת העבודה ,אינן אלא אומדן בלבד
ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצע למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה.
כמויות העבודה לתשלום ייקבעו לפי ביצוע בפועל.
 55.5מדידת כמויות העבודה למדידה
 55.5.1.1הוראות סעיף זה תחולנה על העבודה למדידה וכן עבודות על פי פקודת שינויים,
שהוסכם במפורש כי תימדדנה.
 55.5.1.2המפקח רשאי לדרוש במהלך העבודה ,בסיומה ו/או בכל שלב משלבי העבודה ,כי
תיערך מדידה של כמויות העבודה שבוצעו על ידי הקבלן.
 55.5.1.3כמויות העבודה תקבענה על סמך מדידות שתעשינה על ידי המפקח והקבלן ו/או
על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המפקח .בהתאם
לשיטה המפורטת במפרט הכללי ,הכל לפי העניין .כל המדידות תירשמנה בספר
המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והקבלן.
 55.5.1.4אם לא צויין אחרת במפרט הכללי ,תימדד כל עבודה נטו ,בהתאם לפרטי
התוכניות כשהיא גמורה ,מושלמת וקבועה במקומה ,לפי העניין ,ללא כל תוספת
עבור פחת או כיוצ"ב ומחירה כולל את ערך כל עבודות הלוואי והעזר שאינן נזכרות
בסעיפים נפרדים.
 55.5.1.5לפני ביצוע מדידות על ידי המפקח ,יודיע המפקח לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל
המועד הרצוי לו .הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום
לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות על חשבונו ולהמציא
למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

 .56קיזוז
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החברה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל חוב ,בין קצוב ובין שאינו קצוב,
המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר או על פי כל דין .הוראות סעיף זה אינן
גורעות מזכותה של החברה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת .הודעה על ביצוע הקיזוז,
כאמור ,תשלח לקבלן.

.57

ביצוע על ידי החברה
 57.1כל התחייבות ,לרבות נשיאה בהוצאות ,אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע
מלבצעה ,והוראות אשר קיבל מאת המפקח ו/או החברה ואשר נמנע מלציית להן על אף
שהתחייב לכך בחוזה זה ,תהיה החברה רשאית לבצען ,בעצמה או באמצעות אחרים ,וזאת
מבלי לגרוע מכל סעד או זכות אחרים לפי החוזה או הדין.
 57.2החברה תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור בסעיף קטן  57.1בהוצאות אשר
נגרמו לה בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות ,בתוספת  17%שייחשבו כהוצאות כלליות,
מימון ותקורה על ידי ניכוי/קיזוז משכר החוזה או בכל דרך אחרת .בחישוב החיוב או הקיזוז
כאמור יוצמדו ההוצאות למדד על ידי הכפלתן ביחס שבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום
ביצוע החיוב או הקיזוז לבין המדד האחרון אשר היה ידוע ביום התשלום ההוצאה הכרוכה
בביצוע כל התחייבות או הוראה שניתנה לקבלן כאמור לעיל על ידי החברה.
 57.3החברה לא תתחיל בביצוע ההתחייבות או ההוראות האמורות בסעיף קטן  57.1לפני
מתן התראה של  7ימים לקבלן.
 57.4אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות החברה לגבות את
הסכומים האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת.

.58

סיכול המשך ביצוע העבודות
 58.1אם יתגלה בכל זמן שהוא כי אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או מקצתה מפאת
כוח עליון ,או כל סיבה אחרת שאין לקבלן ולחברה שליטה עליה ,יפנה הקבלן לחברה והחברה
תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לתת לקבלן אישור בכתב כי אמנם אין
אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או מקצתה ,והקבלן ימלא אחר הוראות החברה בכל
הנוגע לאי המשך ביצוע העבודה כאמור ,ובכל הנוגע לסילוק ציוד וחומרים הנמצאים במקום.
 58.2הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשך ביצוע העבודה לפי סעיף  58.1יהיה ערך
העבודה שבוצעה בפועל עד לתאריך מתן האישור האמור ,בהתאם למחירים ולשיעורים
בהצעת הקבלן למכרז ,ובפקודות השינויים וכאמור בסעיף  43לעיל.
 58.3תשלום הסכום כאמור בסעיף  58.2לעיל הוא יהווה סילוק מלא וסופי של כל תביעות הקבלן
כלפי החברה ,כולל תביעות לפיצויים ותביעות עבור הוצאות מיוחדות שנגרמו כאמור ,ולקבלן
לא יהיה תהיינה (והוא מוותר על) כל תביעה תביעות נגד החברה מכל מין וסוג שהם בנוגע
לביצוע העבודות.
 58.4הורתה החברה לקבלן לסלק ציוד ו/או מתקני עבודה ,והקבלן לא סילקם ,כולם או מקצתם
ממקום העבודה או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות החברה לפי סעיף  ,58.1רשאית
החברה לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן ,בעצמה או בכל דרך אחרת ,והקבלן
ישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת ( 17%שבעה עשר אחוזים) שייחשבו כהוצאה משרדית.
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.59

שימוש או אי -שימוש בזכויות ,סטיות וארכות
 59.1הימנעות החברה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים ו/או
בכלל -אין בה ולא תפורש בשום אופן כויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל ,ואין
ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה.
 59.2הסכמה מצד החברה ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהיה תקדים
ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקום אחר.
 59.3כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי החברה או מטעמה לא יפגעו
בזכויותיה של החברה ולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר אם הפרה או אי קיום מצד
הקבלן ,ולא יחשבו כויתור מצד החברה על זכות מזכויותיה.

.60

שינוי החוזה
כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים
והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.

.61

סיום החוזה
החברה תהא רשאית להביא חוזה זה לידי סיום בהודעה מראש של  20יום לקבלן ולקבלן לא תהא
כל טענה ו/או תביעה בגין הפסקת ההתקשרות ,כאמור ,למעט זכותו לקבל את התמורה בגין הזמנות
עבודה שבוצעו על ידו בפועל עד למועד ההפסקה ,כאמור ,על פי התנאים המפורטים בחוזה זה.

 .62מיצוי ההתקשרות
מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו ,וכי
החברה לא תהיה קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בכתב או
בעל פה ,שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתו.
 .63סמכות שיפוט
סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניין הנובעים מחוזה זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בקריית
אונו.
 .64הודעות
הודעות הצדדים תה יינה במסירה אישית או במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה .כל
הודעה שתישלח לפי הכתובות הנ"ל במכתב רשום תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך  72שעות
ממסירתה למשרד הדואר.
ולראיה באו הצדדים על החתום

______________

_______________

החברה

הקבלן

אישור עו"ד
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אני הח"מ ________________ עו"ד _____________ של ______________ (להלן" :הקבלן")
מאשר בזה כי ביום ____________ חתמו בפני על חוזה זה ה"ה ________________________ בשם
הקבלן ,כי אצל הקבלן נתקבלו כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של הקבלן
ועל פי כל דין להתקשרות והקבלן על פי חוזה זה וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את הקבלן.
_________________
עו"ד
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נספח א' – נוסח ערבות לביצוע ולבדק
לכבוד:
מי אונו בע"מ (להלן" :החברה")
קריית אונו
הנדון :ערבות בנקאית מספר ___________
על פי בקשת ____________________________ מס' מזהה ____________ (להלן" :המבקשים")
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____________ ( ₪במילים)₪ ______________ :
בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן" :הפרשי
הצמדה") ,בקשר עם מכרז מס'  – 02/2019הקמת תחנת שאיבה לביוב מי אונו במתחם קא 322/קריית
אונו ומתן שירותי תחזוקה ,להבטחת ביצוע כל התחייבויותיהם על פי מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות
במסגרתו.
אנו מתחייבי ם לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך  14ימים מיום
קבלת 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 הגנה 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:
"מדד" – משמעו מדד המחירים לצרכן כללי ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר
כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל ,עפ"י ערבות זו (להלן" :המדד החדש")
כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ביום ________ היינו
__________ נקודות (להלן" :המדד היסודי") יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש
בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי בניכוי סכום הקרן המקורי.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ___________ ועד בכלל.
דרישה שתגיע אלינו אחרי _____________ לא תענה.
לאחר יום ____________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה ו/או באמצעי אלקטרוני ו/או במברק לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
בכבוד רב,
בנק _________
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נספח ב'
אישור ביטוחי הקבלן
תאריך __________
לכבוד
מי אונו בע"מ (להלן " :החברה")
קריית אונו
א.ג.נ,.

הנדון :אישור עריכת ביטוחים.
על פי חוזה/מכרז מס'

:

02/2019

תיאור העבודות

:

הקמת תחנת שאיבה לביוב מי אונו במתחם קא 322/קריית אונו ומתן
שירותי תחזוקה לרבות כל עבודה נלוות בקשר עם ההסכם ביניכם לבין
הקבלן (להלן" :העבודות" ו/או "ההסכם").

שם המבוטח

:

____________________________________ (להלן" :הקבלן").

אנו ______ חברה לביטוח בע"מ ,החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו לתקופה שמיום __________
ועד ליום _____________( ,שני התאריכים נכללים ולהלן" :תקופת הביטוח") על שם הקבלן את
פוליסות הביטוח כמפורט להלן:
.1

ביטוח עבודות קבלניות פוליסה מס' __________________
שווי העבודות:

________________ש"ח

שם המבוטח:

הקבלן ו/או קבלנים וקבלני משנה ו/או החברה ו/או מנהל ו/או מפקח
העבודות מטעמה של החברה (למעט אחריותם המקצועית של המנהל ו/או
המפקח מטעמה של החברה).

תנאי הכיסוי הביטוחי:

מוסכם בזה כי היקף הכיסוי אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה
הידוע כ – "ביט מהדורה ______".

פרק א' העבודות:

בטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם החוזה
שבנדון לרבות מתקנים ,חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות ,כולל בין
היתר נזקים לציוד קל ,כלי עזר ,חומרים בבעלות ו/או באחריות הקבלן ו/או
הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או משמשים במישרין ו/או בעקיפין
לביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו/או מטעמו ,כמפורט להלן,
למשך כל תקופת הביטוח.

הביטוח לפי פרק א' כולל את ההרחבות כדלקמן :
.1

אובדן או נזק בגין סיכוני פריצה ,גניבה ושוד ,בתוקף.

.2

מתקנים ,ציוד קל ,ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך ביצוע
העבודות עד לסך  100,000ש"ח ולא מעל  10,000ש"ח לפריט.

.3

רכוש עליו עובדים בגבול אחריות בסך של  10%משווי העבודות או  150,000ש"ח הגבוה
מביניהם.

.4

רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות בסך של  10%משווי העבודות או
 150,000ש"ח הגבוה מביניהם .

.5

הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של  10%מגובה הנזק או  150,000ש"ח הגבוה מביניהם.
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.6

הוצאות מהנדסים ,אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות בסך של  10%משווי העבודות
או  150,000ש"ח הגבוה מביניהם.

.7

נזק ישיר הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות בסך של  10%משווי
העבודות או  150,000ש"ח הגבוה מביניהם.

.8

נזק עקיף הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים.

.9

סיכוני רעידת אדמה ,נזקי טבע.

 .10תקופת תחזוקה רגילה של  12חודש ותקופת תחזוקה מורחבת של  12חודש.
 .11הוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות בסך של  150,000ש"ח.
מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי פרק א’ בפוליסה זו ישולמו
ישירות לחברה ,אלא אם הורתה למבטח בכתב לשלמם ישירות לקבלן.
פרק זה כולל תנאי מפורש ,לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי החברה ו/או
מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות
התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
פרק ב' צד שלישי:

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן
ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו
בביצוע העבודות בקשר עם החוזה שבנדון ,בשל מעשה ו/או מחדל רשלני
בקשר עם העבודות אשר גרמו לאובדן ,פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של
כל אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או
נזק לחברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות
מטעמה.

גבולות האחריות :

 10,000,000ש"ח (במילים :עשרה מיליון ש"ח) לאירוע ובמצטבר לתקופת
הביטוח.

תנאים מיוחדים :

פרק זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ : -אש,
התפוצצות ,בהלה ,מכשירי הרמה ,ציוד חפירה ,פריקה וטעינה של כלי רכב,
חבות הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה ,עבודות בגובה ו/או בעומק,
זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי ,מתקנים סניטאריים פגומים ,מהומות,
פרעות ,שביתה והשבתה (למעט נזקי טרור) ,הרעלה וכל דבר מזיק במאכל
או משקה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי (למעט בגין
אחריות הקבלן כלפי עובדים שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי).

הכיסוי הביטוחי לפרק ב' כולל הרחבות מפורשות בדבר:
.1

חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש ברכב ו/או ציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו
בפקודת התעבורה ושאין חובה חוקית לבטחו ,בגבול אחריות בסך  1,000,000ש"ח למקרה
ובמצטבר לתקופת הביטוח.

.2

חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב בבעלות המבוטח בשטח אתר העבודה ובסביבתו
המיידית מוגבל עד לסך  600,000ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח( ,מעבר לגבולות
האחריות המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית).

.3

נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים.

.4

נזק תוצאתי למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של  250,000ש"ח למקרה
ובמצטבר לתקופת הביטוח.

.5

רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של  200,000ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.

הרחבה מיוחדת:

בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש החברה למעט רכוש המבוטח בפרק
א' (העבודות) לעיל ולמעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא
בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן ,ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד
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שלישי.
למען הסר ספק רכוש רשויות ו/או מבנים ו/או מקרקעין בהם פועל הקבלן
ו/או מי מטעמו יחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי ,בכפוף לאמור
לעיל.
תנאי מיוחד:

ביטוח זה הורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל
ו/או מפקח העבודות מטעמה (להלן" :יחידי המבוטח") בגין אחריות שתוטל
על מי מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות קבלנים
וקבלני משנה וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד
עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

פרק ג' חבות
מעבידים:

בטוח חבות מעבידים בגין אחריותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח
חדש) ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם  ,1980כלפי
העובדים המועסקים על ידו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות לרבות
קבלנים ,קבלני משנה ו/או עובדיהם (במידה והקבלן ייחשב כמעבידם) ,בגין
מקרה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו/או מחלה מקצועית (להלן :
"מקרה ביטוח") שייגרמו למי מהם במשך תקופת הביטוח תוך כדי ועקב
ביצוע עבודתם.

גבולות האחריות :

 20,000,000ש"ח (במילים :עשרים מיליון ש"ח) לתובע ,לאירוע ובמצטבר
לתקופת הביטוח.

הרחבה מיוחדת :

ביטוח זה אינו כולל הגבלות בדבר עבודות בעומק או בגובה ,שעות עבודה
ומנוחה ,חבות הקבלן כלפי קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם (היה והקבלן
ייקבע כמעבידם) ,פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער המועסקים
על פי החוק.

תנאי מיוחד:

.2

אחריות מקצועית :
החל מיום

2.1

פרק זה הורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין
אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל רשלני מצד
הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות
הקבלן כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה.

2.2

פרק זה כולל תנאי מפורש ,לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף
ו/או שיבוב כלפי המזמין ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מנהל ו/או
מפקח העבודות מטעמם ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות
התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.

פוליסה מס' ____________________ .

________

_______

ועד ליום

(שני התאריכים נכללים)

הכיסוי הביטוחי:

ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות הקבלן על פי דין בשל תביעה
ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית
שהוגשה במשך תקופת הביטוח ,בגין אובדן ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק
לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא שמקורם במעשה או
מחדל רשלני של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין העבודות בקשר עם
ההסכם שבנדון ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק לחברה
ו/או למנהליה ו/או לעובדיה.

גבולות האחריות:

 2,000,000ש"ח (במילים :שני מיליון ש"ח) לאירוע ובמצטבר לתקופת
הביטוח.

תנאים מיוחדים:

ביטוח זה הורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין
אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל רשלני מצד
הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות
הקבלן כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה.

2.1

78

.3

חבות המוצר :
החל מיום

2.2

ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש,
איחור ,השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה ,כמו כן
הפוליסה כוללת הרחבות בגין חבות הקבלן עקב אובדן מסמכים
(מוגבל לסך של  ₪ 75,000למקרה ולתקופת הביטוח) ,חריגה
מסמכות שנעשתה בתום לב וחבות הנובעת מטעות ,רשלנות או אי
יושר של מי מעובדי הקבלן.

2.3

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד
תחולה רטרואקטיבי מיום __________ .

2.4

כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  6חודשים ,לאחר
תום תקופת הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי
המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו.

פוליסה מס' ____________________ .

___________

ועד ליום

________

(שני התאריכים נכללים)

הכיסוי הביטוחי:

ביטוח חבות המוצר המבטח את אחריות הקבלן על פי חוק האחריות
למוצרים פגומים ,התש"ם  ,1980בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך
תקופת הביטוח ,בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות
המבוצעות על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו בקשר עם החוזה (להלן:
"המוצר") ,לכל אדם ו/או גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות
לחברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה.

גבולות האחריות :

 2,000,000ש"ח (במילים :שני מיליון ש"ח) לאירוע ובמצטבר לתקופת
הביטוח.

תנאים מיוחדים:

.4

תנאי מיוחד:

.5

כללי :

3.1

ביטוח זה הורחב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בגין
אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב המוצר וזאת מבלי לגרוע
מביטוח חבות הקבלן כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה .

3.2

מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד
תחולה רטרואקטיבי מיום __________ .

3.3

כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  6חודשים ,לאחר
תום תקופת הביטוח ,בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי
המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה
זו.

מוסכם בזה כי גבולות האחריות הנדרשים בפוליסות אחריות מקצועית
וחבות המוצר הינם גבולות אחריות ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם
גבולות אחריות משותפים.
5.1

הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו הינם
ראשוניים וקודמים לכל בטוח אשר נערך על -ידי החברה וכי אנו
מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי
החברה ,לרבות כל טענה או זכות כאמור בסעיף  59לחוק חוזה
הביטוח התשמ"א – 1981ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי
החברה וכלפי מבטחיה.

5.2

כמו כן ,הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו וגם או
לא יצומצמו בהיקפם וגם או לא ישונו לרעה ,במשך תקופת הביטוח
בקשר עם החוזה שבנדון אלא אם תישלח לחברה הודעה כתובה
בדואר רשום ( 60שישים) יום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או
לצמצום שכאלו לגבי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל
ו/או מפקח העבודות מטעמה אם לא נשלחה לידי החברה הודעה
79

בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף ( 60שישים) הימים ממועד משלוח
ההודעה.
5.3

הננו מאשרים כי זכותם של החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או
מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת
שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים
מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים .למעט במקרה בו
העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק

5.4

הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום דמי הביטוח
וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד ,ובכל מקרה לא על
החברה ו/או מי מטעמה לרבות מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל
ו/או מפקח העבודות מטעמה.

5.5

הננו מאשרים בזאת כי הפרה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של
תנאי מתנאי איזו מהפוליסות המפורטות לעיל ,לא יפגעו בזכותם
של החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח
העבודות מטעמה לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו
במפורש באישור זה ,ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.
בכבוד רב,
(חתימת המבטח)

(שם החותם)

(חותמת המבטח)
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(תפקיד החותם)

נספח ב' 2
הצהרה על מתן פטור מאחריות
לכבוד

תאריך __________ :

מי אונו בע"מ (להלן "החברה")
א.ג .נ,.

הנדון  :הצהרה על מתן פטור מאחריות
על פי חוזה/מכרז מס'  02/2019לביצוע הקמת תחנת שאיבה לביוב מי אונו במתחם קא 322/קריית
אונו ומתן שירותי תחזוקה לרבות כל עבודה נלוות בקשר עם ההסכם ביניכם לבין הקבלן לרבות
כל עבודה נלוות בקשר עם ההסכם ביניכם לבין הקבלן (להלן" :העבודות")
הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודותינו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי בבעלותנו ו/או
ב אחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או מתקנים ו/או רכוש אחר המשמשים אותנו
בביצוע העבודות שבנדון (להלן" :הציוד").
א .על אף האמור בהצהרה זאת ,הננו מתחייבים בזאת כדלקמן:
 .1הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות
מטעמה מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על
ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם העבודות ,כל זאת למעט כלפי
מי שגרם לנזק בזדון.
 .2הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות
מטעמה מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד האמור לעיל ומוותרים על
זכותנו לשיבוב (תחלוף) כלפי החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח
העבודות מטעמה במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד
חברות שמירה.
 .3הננו פוטרים את החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות
מטעמה מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד
שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידנו ו/או מי מטעמנו
או עבורנו לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 .4היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידנו,
בניגוד לאמור לעיל ,לרבות צד שלישי כלשהו ,הננו מתחייבים לשפות את החברה ו/או מי
מטעמה לרבות מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה בכל תשלום
ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות.
 .5הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי
ו/או ציוד חפירה ו/או רכב המשמש אותנו בביצוע העבודות ,כאמור בסעיף הביטוח
לחוזה ,במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________
לביצוע העבודות שבנדון.
 .6הרינו מצהירים בזה כי נערוך ונחזיק פוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר,
כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ב' לחוזה) ,במשך כל התקופה בה קיימת לנו
אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע הפרויקט ועל פי כל דין.
ולראיה באנו על החתום
(חתימת המצהיר)

(שם החותם)
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(תפקיד החותם)

נספח ב' 3
תנאים מיוחדים לעבודות בחום
תאריך __________ :
לכבוד
מי אונו בע"מ (להלן "החברה")
א.ג .נ,.

הנדון  :תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום
הננו מאשרים בזאת ,כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו ,מותנה בקיום הנוהל
שלהלן:
.1

המונח "עבודות בחום" פירושו :ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך ,הלחמה קשה רכה ,עבודות
באמצעות מבער (כגון חיתוך ,זיפות ואיטום) ,עבודות קידוח ,השחזה ,חיתוך דיסק ,הבערת חומרים
וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו/או להבות.

.2

ככל שנבצע "עבודות בחום" ,נמנה אחראי מטעמנו (להלן " -האחראי") שמתפקידו לוודא כי לא
תבוצענה עבודות בחום ,שלא בהתאם לנוהל זה.

.3

בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום ,יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת
חומרים דליקים מכל סוג ,ברדיוס של  10מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בחום ,כאשר חפצים
דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק ,כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט
רטוב.

.4

האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן " -צופה אש") ,המצויד באמצעי כיבוי מתאימים
וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

.5

ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה ,כי אש או ניצוצות אינם
מתפתחים לכלל שריפה.

.6

על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה ,לפחות  30דקות מתום ביצועה ,תוך שהוא
מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

מובהר ,כי נוהל זה מהווה התניה מינימאלית וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויב על פי כל דין ועל
פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.
הננו מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.
ולראיה באנו על החתום
(חתימת המצהיר)

(שם החותם)

(תפקיד החותם)

תאריך __________ :
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נספח ג'
תעודת השלמה
לכבוד
___________________
___________________
___________________
א.נ.
הנדון  :תעודת השלמה
מי אונו בע"מ.
על פי סעיף  44לחוזה שבין החברה לביניכם (להלן – "החוזה") ובתוקף סמכותי כמפקח לפי חוזה ,הריני
מאשר בזה כי העבודה נשוא מכרז  –02/2019הקמת תחנת שאיבה לביוב מי אונו במתחם קא 322/קריית
אונו ומתן שירותי תחזוקה בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל התיקונים וכל הכרוך בהם ,בוצעו אף
הם לשביעות רצוני המלאה.
הערות_____________________________________________________________ :
__________________________________________________________________

בכבוד רב,
__________________
המפקח
___________________________
חתימת החברה
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נספח ד'
הוראות בטיחות
נספח לחוזה

נ ס פ ח ב ט י ח ו ת  -קבלנים
.1

מטרות:
❖ לעמוד בדרישות החוק.
❖ להבהיר ולקבוע את ציפיות המזמין באופן ברור לאחריות לקיום דרישות הבטיחות על ידי
הקבלן הראשי.

.2

הגדרות :
❖ "המזמין" או "התאגיד" – מי אונו בע"מ
❖ "קבלן ראשי רשום" – הינו מבצע העבודה בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) התשמ"ח  1988אשר חתם על חוזה ההתקשרות עם המזמין
(להלן " :הקבלן הראשי")  .יובהר כי "החוזה" משמעו החוזה  ,כולל בין השאר ,נספחיו (להלן
" :החוזה") .
❖ "מנהל עבודה" – מי שמונה ע"י הקבלן הראשי כמנהל עבודה באתר העבודה והוא בעל
הכשרה מתאימה לשמש כמנהל עבודה באתר עד סיום העבודה נשוא החוזה.
❖ "ממונה בטיחות"  -הינו יועץ בטיחות ,גורם מקצועי ,חיצוני או פנימי ,שאושר בכתב ע"י
מנכ"ל התאגיד או מי מטעמו לצורך פיקוח ויישום דרישות הבטיחות באתר העבודה נשוא
החוזה .
❖ "העבודה" או "העבודות" -כל העבודות ,לרבות הפעולות וההתחייבויות שעל הקבלן הראשי
לבצע בהתאם לחוזה.
❖ "מקום העבודה" או "אתר העבודה" -המקרקעין אשר בהם ,דרכם ,מתחתם או מעליהם
תבוצע העבודה נשוא החוזה לרבות כל מקרקעין אחרים שיועמדו לרשות הקבלן הראשי
לצורך ביצוע העבודות על פי החוזה.
.3

מינוי מנהל עבודה
הקבלן הראשי מתחייב למנות לפני תחילת ביצוע העבודות על פי החוזה ,מנהל עבודה קבוע
שיהיה באתר העבודה משך כל פעילות הקבלן הראשי ו/או מי מטעמו באתר העבודה כנדרש
על פי דין  .מנהל העבודה חייב להיות בעל הכשרה מתאימה ולעמוד בדרישות הדין על פי
מהות העבודות נשוא החוזה .מנהל העבודה הראשי יחתום גם הוא על נספח זה ויהיה
האחראי הראשי ליישום כל נושא הבטיחות בעבודה כנדרש בדין.

.4

תאום ציפיות והתחייבויות:

84

❖ הקבלן הראשי אשר עימו נחתם החוזה מבין מסכים מתחייב ומאשר שהינו בעל האחריות
הכוללת והבלעדית בכל פעילותו באתר העבודה בנושא הבטיחות ע"פ ובהתאם לחוק על כל
המשתמע מכך ולא התאגיד.
❖ כל פעילות הקבלן ראשי תתוכנן תנוהל ותבוצע ע"פ החוקים התקנות התקנים הוראות ונהלי
בטיחות המתאימים לעבודתם ובהתאם למפורט בחוזה  ,כולל ,בין השאר ,נספח זה.
❖ הקבלן הראשי יפעל וינהל את העבודה באתר העבודה באמצעות "מנהל עבודה" כדין ,עד
לעזיבת כל העובדים בסוף כל יום עבודה.
❖

הקבלן הראשי יפעל להסדרי התנועה במהלך עבודות בדרכים ע"פ :

 .1הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה בדרכים עירוניות – הגירסא המעודכנת ביותר נכון למועד
ביצוע העבודה  -שפרסם משרד התחבורה אגף התעבורה.
 .2המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה בדרכים בן עירוניות – הגירסא המעודכנת ביותר נכון
למועד ביצוע העבודה -שהופק ע"י מע"צ החברה הלאומית לדרכים בישראל .
 .3חוברת בטיחות וגהות תעסוקתית בעבודות בניה הנדסית פיתוח ותשתית  /המוסד לבטיחות וגהות
קוד ח – 105 -
❖ כל הפרת האמור מדרישות הדין על ידי הקבלן הראשי ו ו/או מי מטעמו תחשב כהפרה יסודית
של החוזה עם התאגיד והתאגיד יהא זכאי לפעול ע"פ שיקול דעתו.
❖ באחריות הקבלן הראשי לבחון לפני ובמהלך עבודתו את כל התנאים והנסיבות הקשורים
בביצוע העבודה לצורך קיום העבודה באופן בטוח לחלוטין כנדרש על פי כל דין ועל פי הוראות
הרשויות המוסמכות.
❖ הקבלן הראשי יבחן כל חשש למפגעים ,ויבצע הערכת סיכוני בטיחות מתועדת הכרוכים
בעבודה או באתר העבודה ו/או בכל הקשור לעבודה ויפעל לצמצמה לטווח הבטוח באופן מלא
בהתאם.
❖ הקבלן הראשי מצהיר ומתחייב כי בידיו הידע  ,הכלים ,האמצעים ,החומרים ,הכישורים ,וכוח
האדם המתאימים לביצוע העבודות בצורה בטוחה  ,תוך שמירה מלאה על קיום אחר כל כללי
הזהירות והבטיחות בעבודה עפ"י כל דין ועל פי הוראות הרשויות המוסמכות .
❖ הקבלן הראשי וכל מי מטעמו שיעבוד מטעמו באתר העבודה ,יקיים את כל ההוראות וההנחיות
שתינתנה ע"י כל רשות מוסמכת ,לרבות משרד העבודה ,משרד הרווחה ,משרד התחבורה,
המשרד להגנת הסביבה ,משרד המשפטים ,משרד הפנים ,משטרת ישראל והתאגיד.
❖ הקבלן הראשי מתחייב כי כל ציוד וכלי רכב ציוד הרמה וכד' אשר יופעל על ידו או ע"י מי
מטעמו במסגרת ביצוע העבודות יהיה תקין ובטוח להפעלה וכן יהיה מצויד בכל הרישיונות,
ההיתרים ואישורי התקינות כנדרש עפ"י כל דין .כן מצהיר הקבלן הראשי כי המשתמשים
בכלים אלו מורשים ומיומנים ועברו הסמכה כחוק לצורך כך.
❖ הקבלן ראשי מתחייב כי בעבודה מקצועית או בעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישיון או
בהיתר או בתעודת הסמכה יעסוק מטעמו רק איש מקצוע מנוסה ומיומן בעל רישיון ,היתר או
תעודת הסמכה תקפים.
❖ הקבלן הראשי מתחייב לכסות ו  /או לגדר לבטח כל בור או פתח שלתוכו ניתן ליפול ונמצא
באתר העבודה.
❖ הקבלן הראשי מתחייב כי הוא וכל מי מטעמו לא יעשו דבר העלול לסכן אותם או את זולתם
ויפעלו בהתחשבות ובזהירות המלאה בכל פעילותם באתר העבודה .
85

❖ הקבלן הראשי מתחייב לא להפריע ולסכן את הציבור בכל שלב בעבודתו באתר ובזכות השימוש
והמעבר של כל אדם בכביש ,דרך ,שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי או
פרטי כלשהו עקב ביצוע עבודתו.

הנני מצהיר בזה כי קראתי היטב את נספח בטיחות זה והבנתי את תוכנו באופן מלא ,כמו כן אני
מתחייב בחתימת ידי לקיים את כל הוראות החוק וכל דין ללא הגבלות וסייג באופן מלא ובהתאם
לנספח זה  ,לראיה ואישור בחתימת ידי על כל האמור לעיל :
תפקיד:

שם ומשפחה:

טל נייד:

ת.זהות:

– מנכ"ל התאגיד
–הקבלן הראשי
מנהל העבודה  -באתר
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חתימה:

נספח ה'
לכבוד
מי אונו בע"מ
קריית אונו

בנק________סניף_____

א.ג.נ,.
הנדון :הוראות תשלום להעברת כספים לחשבון הבנק
הואיל וביום____________ נחתם ביננו חוזה בהתאם למכרז מס' ( 02/2019להלן" :החוזה");
והואיל ואנו מעוניינים כי תשלום שכר החוזה ו/או כל הסכומים המגיעים לנו ,ככל שמגיעים לנו ,ואשר
יועברו אלינו באמצעותכם ,והכל על פי החוזה ועל פי הזמנות עבודה שתימסרנה לנו ,יעשה
באמצעות זיכוי חשבוננו ,ישירות לחשבון הבנק שפרטיו מפורטים להלן;
.1

לפיכך הננו מצהירים ומתחייבים כדלקמן:
זכאים,
אנו החתומים מטה ,מבקשים בזאת כי כל התשלומים ,מכל מין וסוג שהוא ,להם אנו
מהחברה ,על פי החוזה ועל פי הזמנות העבודה שתמסרנה לנו ,יעשו באמצעות זיכוי חשבוננו
המפורט להלן:

מס' חשבון ________________________ _______:סוג חשבון____________________:
שם הבנק________________________________:סימול הבנק___________________:
כתובת הבנק _____________________________:מס הסניף_____________________:
.2

הננו מצהירים כי הננו הבעלים היחידים של החשבון שפרטיו מפורטים לעיל.

.3

הננו מסכימים כי כל סכום כאמור לעיל ,שיופקד בחשבוננו יחשב לכל דבר ועניין כתשלום על ידיכם
ביום זיכוי החשבון ,וכאילו דבר הפקדתו אושר בחתימת ידנו.

.4

הננו מסכימים ,כי כל אישור שיהיה בידיכם על הפקדת סכום כל שהוא בחשבוננו הנ"ל ,ישמש
כראיה כי הסכום האמור הופקד בחשבוננו ביום הנקוב באישור.

.5

ידוע לנו כי הנכם רשאים לבצע כל תשלום על פי החוזה לאו דווקא באמצעות העברה בנקאית אלא
גם בכל דרך אחרת לרבות באמצעות תשלום בשיק ישירות לנו ו/או במזומן ו/או על דרך הקיזוז.
בכבוד רב,
________________________
חתימת הקבלן

אישור
הנני לאשר כי פרטי החשבון הנ"ל נכונים וכי הבעלים של החשבון הנ"ל הינו___________ (להלן:
הקבלן).
בכבוד רב,
הבנק
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תאגיד מי אונו
קריית אונו – מתחם קא322/
תחנת שאיבה לביוב

תנאים מיוחדים לחוזה,
כתב הכמויות ומסמכים נילווים

סיון תשע"ט – יולי 2019
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1

רשימת יועצים – תאגיד מי אונו
תפקיד
מנכ"ל תאגיד מי אונו

חברה
מי אונו

שם
דוד עוזר

טלפון
050-6810660

Davido@mono.org.il

מהנדס תאגיד מי אונו
ע .מנכ"ל
מזכירת לשכה מי אונו
מנהל תפעול מי אונו
מנה"פ

מי אונו
מי אונו
משרדי מי אונו
מי אונו
אלבו מהנדסים

תכנון התחנה  +חשמל +אלקטרו
מכניקה
אדריכלי הפרויקט

מלין מהנדסים

יורי שטוחין
מיטל פרנק
כרמית הגר
אלון טל
יואב טויטו
עזרא אלבו
יעקב חיים

050-3366754
054-7848000
03-5359030
053-2300164
054-2818089
053-7347500
050-6908951

Yuri@mono.org.il
Meitalf@mono.org.il
carmit@mono.org.il
alont@mono.org.il
Alboengi5@gmail.com
alboengi@gmail.com
jacob@malin-eng.com

לוגיה אדריכלות

יוסי ושירלי סולומון

חגי כץ
זליו דיאמנדי

אלכס צוקרמן
אביה זאב

______
אשירי
______
איי.אל.אם.וויי
מי רמת גן
מי רמת גן
----------מירית דובר

ד"ר רבקה קולטון
ד"ר אריה אביר
חיון טל אברהם
תום סליחוב
רונן אפשטיין
דימה מולנסקי
אלי גולדין
אודליה פורר-ויצמן

054-2339998
054-4491333
050-3069500
054-2060390
03-5756517
052-2448877
050-5347119
052-2535430
052-4874792
054-4363689
054-3169743
054-4474506
077-4335319

logiarc7@gmail.com

קונסטרוקטור
יועץ קרקע
יועצת ניטרול ריחות
יועץ ניטרול ריחות
יועץ איטום
יועץ בטיחות
מנכ"ל תאגיד מי רמת גן
מהנדס מי רמת גן
כמאי ועורך המפרט
עורכת המכרז

מייל

chkatz@gmail.com
office@zelio.co.il
Rivka.kolton.shapira@gmail.com
arie@ashiri-cons.com
hayon3@bezeqint.net
ilm.safety@gmail.com
Ronen-e@mei-rg.co.il
dima-m@mei-rg.co.il
goldinel@netvision.net.il
odelia.furer@md-lawoffice.com

תאגיד מי אונו – תחנת שאיבה לביוב – מ פ ר ט

2

מסמך ג' – 1תנאים מיוחדים לחוזה
 00.01תיאור העבודה
העבודה בחוזה זה כוללת:
−

הקמת מבנה בטון תת קרקע.

−

ציוד תחנת שאיבה חדשה לביוב ,מטיפוס תא יבש עם שני בורות מאספים ,שלוש
משאבות טבולות בהתקנה יבשה מתאימות להפעלה עם ממיר תדר ומגוב מכני.

−

ציוד דיזל גנרטור לשעת חירום.

−

ציוד מתקן לטיפול במטרדי ריח.

−

הנחת קווי ביוב גרביטציוניים בקוטר  355-400מ"מ וקטעי קוי סניקה בקוטר -1 315
 225 מ"מ במגרש התחנה.

−

עבודות מסגרות ,חשמל וכו' נילוות.

 00.02תכולת המפרט המיוחד
מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי – (מפרט הבין משרדי) ובעיקר
פרק  57לקווי מים ,ביוב ותיעול ,פרק  – 07אינסטלציה סניטרית ופרק  08מתקני חשמל
(להלן "המפרט הכללי") .הכל כאמור באותו מפרט כללי .בכל מקרה של סתירה ו/או
הוראות מנוגדות בין המפרט המיוחד והמפרט הכללי ,יקבע המפרט המיוחד .רואים את
הקבלן כאילו עיין ולמד היטב את המפרט הכללי והמפרט המיוחד .כל המפורט במפרטים
הנ"ל כלול במחירי היחידות של העבודה והקבלן לא יקבל כל תשלום נוסף בעד בצוע
העבודה בהתאם להוראות המפרטים.

 00.03קבלני משנה
הקבלן רשאי למסור חלק מן העבודות הכלולות בחוזה זה לקבלני משנה .במקרה זה על
הקבלן להגיש רשימת קבלני משנה שבדעתו להעסיק ולקבל את אישור המפקח
להעסקתם.
תשומת לב הקבלן מופנית לתקנות שפורסמו על-ידי רשם הקבלנים במשרד הבינוי
והשיכון ,בנושא איסור מסירת עבודה לקבלני משנה שאינם רשומים בפנקס הקבלנים.
"מובא בזאת לידיעת ציבור הקבלנים ,כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והתנהגות
בניגוד למקובל במקצוע ,תשמ"ט  ,1988 -על הקבלנים להעסיק אך ורק קבלני משנה
הרשומים בפנקס הקבלנים כחוק ,בענף ובסיווג המתאימים לביצוע העבודה".
להלן לשון התקנות:
תקנה :)8( 2

קבלן אינו מעביר או מסב את הרישיון לאחר.

תקנה :)9( 2

קבלן אינו עושה שימוש לרעה ברישיונו.

תקנה  :)11( 2קבלן אינו מסב ,מעביר או מוסר עבודות שקיבל על עצמו בשלמותן ,או
בחלקן ,לקבלן אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים :לעניין זה לא יראו בהעסקת עובדים,
בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה כשלעצמה,
משום מסירת ביצוע עבודה לאחר.
תאגיד מי אונו – תחנת שאיבה לביוב – מ פ ר ט
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כמו כן מתחייב הקבלן הראשי להעביר לידי המפקח את כל המידע כפי שיידרש על ידו
להוכחת הכישורים והניסיון וכן התאמה של קבלני המשנה לביצוע נשוא חוזה זה.

 00.04היקף העבודה
תשומת לב הקבלן מ ופנית לכך כי המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין את
היקף העבודה והכמויות לרבות ביטול סעיפים בכתב הכמויות .מודגש בזה כי שינויים
בהיקף העבודה לא ישמשו בשום מקרה עילה לקבלן לתביעה מצידו ,לשינוי היחידה כפי
שנקב בהם להצעתו או מכל סוג שהוא.

 00.05מעמד המפקח
א .הקבלן הינו אחראי על ביצוע העבודה.
המפקח במקום הוא בא כוח המזמין ותפקידו להשגיח ולהבטיח כי העבודה מבוצעת
בהתאם לתוכניות ולמפרטים המקוריים וכן להעביר להסביר לקבלן הוראות ותכניות
חדשות .את תאריכי ומהות התכניות וההוראות הנוספות ירשום המפקח ביומן
העבודה .המפקח או בא כוחו רשאים לדרוש מהקבלן תיקון ,שינוי והריסת כל
העבודה ,אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות ,למפרט ולהוראות האחרות ,ועל הקבלן
למלא אחר דרישות אלה ללא שהות .בלא אישור המפקח אין הקבלן רשאי לעבור
לעבודה אחרת.
ב .המפקח או בא כוחו רשאים לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים כבלתי מתאימים
לעבודה הנדונה וכמו כן רשאים לדרוש בדיקה ובחינה של כל החומר נוסף על
הבדיקות הקבועות בהתאם למפרט או לתקנים הקיימים .כל זאת על חשבון הקבלן.
לא יעשה שימוש בחומר הנבדק עד לאישור המפקח .נפסל החומר ע"י המפקח או בא
כוחו לאחר בדיקתו ,יורחק החומר מהאתר .על חשבונו של הקבלן וזאת תוך 48
שעות .מרגע הדרישה לכך ע"י המפקח או ב"כ.
ג .המפקח או בא כוחו יהיו רשאים להפסיק את ביצוע העבודה ,בשלמותה או בחלקה
או עבודה במקום מסוים אם לפי דעתם העבודה אינה נעשית בהתאם לתכנית ו/או
למפרט ו/או להוראת המפקח או ב"כ.
ד .המפקח או בא כוחו רשאים לדרוש הרחקה מידית של קבלן משנה ו/או עובד אשר
לדעתו אינו מתאים לעבודה לרבות מהנדס או מודד .על הקבלן לבצע ההוראה באופן
מיידי.
ה .אישור או דרישה כלשהיא מצד המפקח לכשיינתנו בשלב כלשהוא לא יהיה בכוחם
לגרוע מאומה מאחריות המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר
ואו לעבודה.

 00.06בדיקות מוקדמות
 00.06.01על הקבלן ללמוד את תנאי החוזה ,התכניות ,המפרטים ,כתב כמויות ,טיבם
של החומרים והעבודות הדרושים במבנה ,לבחון את כל התנאים והנסיבות
הקשורים לביצוע המבנה ולסביבתו ,את דרכי הגישה למקום המבנה וכל דבר
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אחר שנוגע לביצוע מושלם של העבודה תוך פרק הזמן שנקבע .הקבלן לא יהיה
רשאי לבסס שום תביעות כספיות או אחרות על אי ידיעה או אי הבנה של תנאי
כלשהו מתנאי החוזה ,או אי ידיעה או אי הבנה של תנאי או נסיבה כלשהם
הקשורים לביצוע המבנה ו/או הנובעים ממנו.
 00.06.02מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,על הקבלן לבדוק היטב את כל התנאים
הקשורים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ,בנוגע להספקת החומרים,
הציוד ,כח האדם ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע החוזה .לא תישמע
כל טענה בדבר חוסר כל אלה ובמיוחד לא תישמע כל טענה כי מחסור
בחומרים ,בציוד או בכח אדם כהסבר לאיחור כלשהו בהשלמת ביצועו של
המבנה בכל שלב ושלב הקבוע בחוזה או להשלמת המבנה כולו במועד הקבוע
בחוזה.
 00.06.03על הקבלן לבקר באתר כדי להכיר את תנאי העבודה במקום .טרם הגיש את
הצעתו ,שום תביעה של הקבלן הקשורה לאי ידיעה או אי הבנה של תנאי
כלשהו ,לא תתקבל.
00.07

בסיס ההצעה

 00.07.01המפרט מהווה השלמה לתכניות ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת תמצא את
ביטויה הנוסף במפרט ולהיפך .ביצוע העבודות ,אם לא צוין אחרת ,יהיה לפי
התכניות ,המפרט המיוחד ,המפרט הכללי .במקרה של סתירה ביניהם יקבע
המפקח את אופן הביצוע.
 00.07.02בהגישו את ההצעה יהיה הקבלן מודע לכך שמחיריו לא ישתנו בעקבות אספקת
תכניות עבודה מפורטות של אלמנטי השלד ,האדריכלות ומערכות שיכללו
והפונקציונליות
הארכיטקטוניות
מהדרישות
הנובעים
פרטים
והקונסטרוקטיביות השונות .למרות שלא מפורטים בתכניות כל פרטי השלד
וכל דרישות הביצוע ,רואה היזם את הקבלן כמתמצא ויודע את כל הנדרש
בעבודה מסוג זה ,ומסיר מראש את האפשרות כי הקבלן יוכל לבוא בתביעות
כלשהן כשימסרו לו ,בבוא העת תכניות עבודה מפורטות.
הקבלן בהצעתו מאשר את האמור לעיל.
 00.07.03תכניות
 00.07.03.1בדיקת תכניות
על הקבלן מוטלת החובה לבדוק את הסימון ,התכניות והמידות הנמסרות
לו :למכרז ,לעיון ולביצוע העבודה .להפנות תשומת לב המפקח לכל החסרה/
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סתירה/אי התאמה בין התכניות ,המפרטים וכתב הכמויות .המפקח יחליט
לפי איזה מהם תבוצע העבודה .החלטת המפקח בנדון תהיה סופית ומכרעת.
אי הפניית תשומת לב המפקח במועד כאמור לעיל ,תחייב את הקבלן לבצע
על חשבונו את השינויים או התיקונים המתבקשים .לא תתקבל כל תביעה
מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש באי ההתאמות כנ"ל.
 00.07.03.2מפעם לפעם ,ימציאו המתכננים לקבלן ,באמצעות המפקח ,תוך כדי ביצוע
המבנה ,הוראות ,לרבות תכניות לפירוט ולהסברת ביצוע המבנה .הכול לפי
שיקול דעתם ,הוראות אלה תחייבנה את הקבלן.
00.08

התארגנות בשטח

 00.08.01משרד שדה
על הקבלן להקים צריף או חדר נפרד בצריף שישמש משרד למפקח ,ולשימוש המפקח
בלבד .הציוד המינימלי של החדר יהיה  10כסאות 2 ,שולחנות ,ארון נעול ,וכוננית
לתיקים ותכניות .גודל המשרד יהיה  3x3מ' לפחות המשרד יצויד במזגן והחזקת
המשרד במשך בצוע העבודה תעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו ולשביעות רצונו של
המפקח.
הקבלן יספק ויתקין על חשבונו במשרד השדה מחשב ,תכנית בינארית ,וורד
ואוטוקאד ,מכונת צילום ,פקסימיליה ומדפסת.
המשרד יחובר לרשת המים והחשמל .במשרד יותקן קו טלפון וקו נפרד למכשיר
הפקסימיליה.

 00.08.02שילוט לפרויקט
הקבלן יציב ,על חשבונו ,שלט ובו יצוינו פרטים אודות הפרויקט ,במקום שעליו יורה
המפקח ולמשך תקופת בצוע העבודה.
השלט יהיה עשוי מפח בעובי  2מ"מ ,במידות של  2.00X2.5מ' לפחות ,השלט יותקן על
גבי מסגרת בגובה  3.0מ' מעל פני הקרקע .המסגרת תהיה עשויה מצינורות מותקנים
ע"ג יסודות בטון במידות  80/60/60ס"מ .כל הפרופילים וחלקי המתכת יטופלו ויצבעו
על פי הנחיות המפרט ובהתאם להוראות המפקח.
על גבי השלט יצוינו:
שם מזמין העבודה וסמל הרשות
מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות
פרטי הקבלן ,כולל שם מנהל העבודה ואחראי הבטיחות מטעמו
פרטי המתכננים
פרטי המפקח ומנהל הפרויקט
הנוסח המדויק של הכתובת יימסר לקבלן על ידי המפקח.
עיצוב השלט ועריכתו יאושר ע"י המפקח טרם ייצורו .לא ישולם בנפרד עבור שלט זה
והמחיר עבורו יהיה כלול במחירי העבודות נשוא חוזה זה.

 00.08.03מים ,חשמל ודרכי גישה
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המים והחשמל לבצוע העבודה ולכל עבודות העזר יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו .על
הקבלן לעשות את כל הסידורים והמתקנים וקבלת כל האישורים הדרושים להספקת
מים סדירה לעבודה וחשמל בהתאם לצורך לרבות התקנת מוני חשמל ומים .כמו כן
על הקבלן להתקין על חשבונו את כל דרכי הגישה הדרושות לבצוע העבודה.

 00.08.04מדידה וסימון
 .1תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף  51005במפרט הכללי .לקבלן ימסרו נקודות קבע
לקביעת רומים ולצורך סימון העבודות המתוכננות באתר .על הקבלן יהיה לסמן
על סמך נקודות הקבע שנמסרו לידיו את מיקום התחנה ,הגידור ,הצירים וכן את
כל הדרוש לו לביצוע העבודה ,לרבות אבטחות לנקודות הנ"ל .כמוצאים לקביעת
הגבהים תשמשנה נקודות הקבע המסומנות בתוכנית .חובה על הקבלן לדאוג בכל
האמצעים להבטחת קיומן ויציבותן של נקודות הקבע במשך כל זמן העבודה .באם
יידרש ו/או ע"פ הוראות המפקח יקבע הקבלן על חשבונו נקודות קבע נוספות.
נקודות אלה תהיינה יציבות להנחת דעתו של המפקח .על הקבלן לבדוק את
הגבהים הקיימים המסומנים בתוכנית .כל ערעור על אלה יוגש לא יאוחר משבוע
ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה .טענות שיובאו לאחר מכן לא יילקחו
בחשבון .כל תיקון במדידה כתוצאה משינוי בתוכנית או כתוצאה מטעות מדידה
ע"י צד כלשהו ייעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו .על הקבלן לפרק ולחדש את הסימון
ללא תמורה בכל עניין שיידרש ע"י המפקח.
 .2במשך כל זמן העבודה יחזיק הקבלן במקום העבודה מאזנת תקינה ,מכוילת
וראויה לשימוש ,סרט וסרגל מדידה .המכשירים הנ"ל יעמדו לרשות המפקח או
ב"כ בכל עת .כמו כן יעמיד הקבלן לרשות המפקח כל עזרה לרבות כח אדם
שיידרשו לביצוע המדידות בכל עת וזאת על חשבונו ללא תשלום נוסף.
 00.08.05שירותים
הקבלן יספק וירכיב באתר שירותים כימיים.
 00.08.06שמירה
הקבלן ידאג לשמירה על הציוד ,החומרים והמבנים .אם יקרה קלקול ,אבדה או גניבה
למבנים ,חומרים ,ציוד ,כלים ומכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח המבנה,
יישא הקבלן בכל ההפסד ולא תחול כל אחריות על המזמין .על הקבלן לנקוט באמצעי
הזהירות הדרושים.
 00.08.07בטיחות בעבודה ומינוי אחראי לבטיחות
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת קיום חוק הבטיחות בעבודה (נוסח
חדש) תש"ל , 1970-יבדוק ,יוודא וידרוש שגם קבלני המשנה נוקטים ומקיימים את
דרישות חוק הבטיחות בעבודה.
הקבלן ימנה מטעמו ממונה על בטיחות האתר (מנהל עבודה) כנדרש בחוק ויודיע על כך
למפקח בכתב  7ימים לפני תחילת העבודה .הממונה על הבטיחות ידריך ,יסביר ,יבדוק
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וכיסה את דרישות חוק הבטיחות על כל העובדים באתר וכן על קבלני המשנה
והקבלנים האחרים.
האחראי על הבטיחות יהיה נוכח באתר עד לגמר העבודות נשוא הסכם זה והוא יהיה
האחרון לעזוב את השטח באתר מטעם הקבלן כך ששרותי הבטיחות יינתנו ע"י הקבלן
עד לרגע סיום העבודה.
 00.08.08בטיחות והגנה מפני אש
בכל עת העבודה יוצבו באתר במקום סמוך לעבודה שני מטפי כיבוי אש מלאים
ותקניים .תיק עזרה ראשונה תקין ומלא יוצב אף הוא ויכלול משחה נגד כוויות .בזמן
הריתוך ו/או צביעה באמצעות מכשיר פן ,יהיה מטף במקום כולל אמצעי כיבוי ,מים,
שמיכת כיבוי וכו'.
כללי הבטיחות המקובלים וכן הנדרשים ע"י החוקים והשלטונות ישמרו בקפידה.
מודגש בזאת כי העבודות תתבצענה בתוך מבנה פועל בכל תקופת השיפוץ .אין לבצע כל
עבודה באש ו/או עבודה אחרת שעלולה לגרום להתלקחות אש מבלי לקבל אישור
מקצין בטחון של המבנה ואישור על אופן ביצוע העבודה מממונה של בטיחות אש
מטעם הקבלן.
הקבלן חייב למנות אחד מהעובדים הבכירים כממונה על בטיחות אש.
 00.08.09אמצעי זהירות
הקבלן יתקין אורות ושלטי אזהרה וכיו"ב כנדרש במפרטי משרד העבודה ו/או
התחבורה ו/או מע"צ ,כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל
הימצאותם של חומרי עבודה וכן בורות ,ערמות עפר ,פגומים וכל ציוד או ערמות
חומרים ומכשולים אחרים באתר .יד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב
הקבלן להחזיר המצב לקדמותו למלא את כל הבורות והחפירות ,ליישר את הערמות
והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה.
 00.08.10צוות ניהולי מטעם הקבלן– בין היתר :אחראי לביקורת ,מהנדס ביצוע ומנהל עבודה
מטעם הקבלן
לצרכי תי אום ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה ,יעסיק הקבלן במשך כל תקופת הביצוע
באתר מהנדס ביצוע ,מנהל עבודה ,אחראי לביצוע השלד ,מודד ,מהנדס ביצוע בעל
השכלה של מהנדס בניין ו/או מכונות ,בעל ניסיון של  5שנים לפחות ובעל שליטה מלאה
בשפה העברית.
בנוסף לכך יעסיק הקבלן מנהל העבודה אשר יהיה נוכח באתר העבודה בקביעות,
היעדרותו תגרור הפסקת העבודה ע"י המפקח עד לשובו של מנהל העבודה לאתר.
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מיד עם קבלת צו התחלת עבודה הקבלן ימנה אחראי לביקורת כהגדרתו בחוק התכנון
והבניה .אחראי לביקורת יחתום כאמור על הבקשה להיתר במקום המיועד לכך ובנוסף
על כל הטפסים בהם נדרש אחראי לביקורת לחתום.
אחראי לביקורת יעקוב ויוודא ביצוע כל העבודות ,הבדיקות וכל נושא אחר הקשור
במלוא התנאים לבקשה להיתר וכן התנאים הדרושים בהמשך לקבלת טופס  4והיתר
אכלוס.
הקבלן ימנה מודד אשר יועסק באתר ,ככל שיידרש על ידי המפקח וישהה באתר ככל
שיונחה על ידי המפקח ולפי צרכי הפרויקט.

00.09

מניעת הפרעות ,גידור האתר והסדרי בטיחות בזמן העבודה
עם קבלת צו התחלת עבודה יגדר הקבלן את שטח העבודה של התחנה .הגדר תהיה גדר
איסכורית בגובה  2מטרים .על הגדר יתלו שלטי אזהרה "סכנה כאן בונים" ועד למילוי
בור החפירה יתלו שלטי אזהרה "סכנה בור פתוח" .תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה
כי העבודות תבוצענה בקרבה לרחובות ונען .הקבלן ידאג במשך כל תקופת הביצוע,
לסידורים ואמצעים מתאימים אשר יבטיחו מניעת סיכונים והפרעות מכל סוג שהוא,
סידורים ואמצעים אלה יכללו גידור שילוט ותאורה סביב חפירת הבורות הפתוחים
שלטי ותמרורי עבודה .אי השארת מכשולים ללא סימון ותאורה וכן כל סידור ואמצעי
אשר הקבלן חייב בו ע"פ דין ו/או המפקח הורה עליו .כן מתחייב הקבלן לא להניח על
פני השטח תמרורים ו/או ציוד בצורה העלולה להפריע את תנועתם החופשית של הולכי
רגל ו/או כלי רכב מכל הסוגים.

00.10

בדיקות
 .1כל הבדיקות שיבוצעו בתוך התחנה ומחוצה לה וכו' ,תהיינה על חשבון הקבלן,
המפקח יקבע את כמות הבדיקות שתידרשנה למעט בדיקות הריתוכים שתבוצענה
כמופרט לעיל ,כמו כן רשאי המפקח להזמין ישירות את הבדיקות ולחייב את
הקבלן בהתאם .הבדיקות תעשנה ע"י מעבדה מוסמכת כגון מכון התקנים או
הטכניון.
 .2ראה ביחד עם נספח  2בסוף מסמך זה.

00.11

בקורת העבודה

 00.11.01הקבלן חייב יעמיד על חשבונו ,לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים
הנחוצים לצורך בחינת העבודות .למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה ,או
למקום העבודה של הקבלן ,או למקומות עבודה אחו ים ,בהם נעשית עבודה בשביל
המבנה.
 00.11.02המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון ,שינוי והריסה של עבודה ,אשר לא בוצעה
בהתאם לתכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה
שתקבע על ידו.
 00.11.03המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה ,הנראים לו כבלתי מתאימים
לעבודה במבנה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר  -נוסף לבדיקות
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הקבועות בתקנים הישראליים .הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור
המפקח.
 00.11.04המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה ,או חלק ממנה ,או עבודה במקצוע
מסוים ,אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות ,המפרט הטכני או הוראות
המהנדס .ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת
העבודה.
 00.11.05המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים,
לטיב העבודה ולאופן ביצועה.
 00.11.06הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא
בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של העבודה
הנדונה .במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי
מעל העבודה ,או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.
 00.11.07השגחת המזמין והמפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של הקבלן
לביצוע העבודה לפי כל תנאי ההסכם.

00.12

ביצוע ברציפות ו/או בשלבים
מחירי היחידה בכתב הכמויות ייראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל המקרים
ובכל התנאים ,בין אם העבודות נעשות ברציפות ו/או בשלבים ,באורכים ניכרים או
בקטעים קצרים ,בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות.

00.13

הצטלבות עם צינורות ומתקנים תת-קרקעיים ועבודה בסמוך להם
תשומת לב הקבלן מופנית לסעיפים  002במפרט הכללי .על הקבלן מוטלת החובה
לקבל ברשויות הנוגעות בדבר ,לפני התחלת העבודה ,את כל האינפורמציה הדרושה
בקשר למיקום מתקנים תת-קרקעיים (מים ,חשמל ,טלפון ,דלק ,ביוב ,תיעול וכו')
ולדאוג להזמנת מפקח מטעם הרשות המוסמכת ,שיהיה נוכח במקום במשך כל זמן
בצוע העבודה בסמוך למתקן התת-קרקעי ,או בהצטלבות עמו .לא תבוצע כל עבודה
סמוך למתקן תת-קרקעי ,ללא נוכחות מפקח כנ"ל( .התשלום בעד המפקח הנ"ל יהיה
על חשבון הקבלן) .בכל מקרה של עבודה סמוך למתקן תת קרקעי ,או הצטלבות אתו,
יבצע הקבלן חפירות גשוש בידיים לגלוי המתקן ,יעבוד בידיים בלבד עד למרחק של
שני מטר מכל צד של המתקן ,ידפן את החפירה בדיפון מיוחד ,ויתמוך את המתקן
התת-קרקעי בהתאם להוראות המפקח מטעם הרשות הנוגעת .נוכחות המפקח מטעם
הרשות המוסמכת אינה משחררת את הקבלן מאחריות לכל הנזקים הישירים
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והעקיפים שיגרמו עקב פגיעה במתקן תת-קרקעי .הקבלן חייב לשמור על שלמות קווי
המים המשמשים להשקאה ולדאוג לאפשרות אלטרנטיבית להספקת מים להשקאה
על חשבונו .אם בגלל אי ציות לדרישה זו יגרמו נזקים לבעלי הקרקע ,יפצה אותם
הקבלן לפי דרישת בעלי הקרקע עבור המים שהלכו לאבוד ,ועבור הנזקים החקלאיים
שיגרמו לפי הערכת שמאי משרד החקלאות .לא ישולם בנפרד עבור הטיפול והתאום
עם הרשויות והגורמים השונים וכן עבור נקיטת האמצעים הנדרשים להבטחת
המתקנים התת קרקעיים לרבות חפירה בידיים.

00.14

תאום עם גורמים אחרים
תשומת ליבו של הקבלן מופנית לסעיפים  0048ו 510041 -במפרט הכללי ,בנוסף לכך
יתאם הקבלן את עבודתו עם כל גורם רלוונטי כמו עירית ק .אונו ,מקורות ,חח"י,
מע"צ וכיו"ב וכן כל גורם אשר הקבלן חייב עפ"י דין ו/או המפקח הורה לו על תאום
זה.

00.15

תאומי פתחים ומעברים

תאומי פתחים ,שרוולים (לרבות אספקתם) ,מעברים ,קידוחי יהלום וכד' על כל
המערכות ייעשו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר .יחד עם זאת בכתב הכמויות מופיעים
סעיפים הקשורים בביצוע עבודות אלו ,השימוש בסעיפים אלו ייעשה רק למקרים
בהם יידרש הקבלן לבצע עבודות אלו עבור קבלנים מטעם המזמין.

00.16

סידור השטח בגמר העבודה
עם גמר העבודה ולפני קבלתה ע"י המפקח ,יפנה הקבלן ערמות ,שיירים וכל פסולת
אחרת שהמפקח יורה לסלקה מהאתר ובסמוך לו .הקבלן ימסור את האתר למפקח
במצב נקי ומסודר.

00.17

הכרת האתר סביבתו ותנאי העבודה
הקבלן מצהיר בזה כי סייר באתר העבודה והכיר היטב את תנאי המקום ,דרכי הגישה
אליו ,מיקום של מתקנים סמוכים וכן תנאי וטיב הקרקע במקום ,וכי הכיר את תנאי
העבודה וכל המשתמע מכך
לגבי ביצוע העבודה .הקבלן מצהיר בזה כי למד ,הכיר והבין על בוריים את המפרטים
את התוכניות ואת כתבי הכמויות וכי יבצע את עבודתו עפ"י דרישותיהם כלשונם
וככתבם .כמו כן מצהיר הקבלן כי הביא בחשבון בהצעתו את כל תנאי העבודה .לא
תוכרנה כל תביעות אשר תנומקנה באי הכרת התנאים באתר ,לרבות תנאים אשר
קיומם אינו בא לידי ביטוי בתכניות ו/או בשאר מסמכי החוזה.

00.18

אחריות הקבלן לקבלת טופס 4
הקבלן אחראי לקבלת טופס  4בסיום הפרויקט.
לצורך כך יבצע את כל הפעולות הדרושות בתנאים להיתר וע"פ חוק וככל שיידרש
במהלך הביצוע אם ע"פ דרישות ההיתר ואם בגלל דרישות שנוספו במהלך הביצוע .
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המזמין יסייע לקבלן ואולם מובהר בזאת כי האחריות וכל העלות הנובעת מכך
לקבלת טופס  4וטופס אכלוס הינה של הקבלן על כל המשתמע מכך.
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מסמך ג' - 2מפרט מיוחד
פרק  - 01עבודות עפר
כללי

01.01

דרישות ותאורים של דו"ח יועץ קרקע וביסוס הם חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה.
01.02

01.03

בדיקות קרקע
()1

על הקבלן לערוך את כל הברורים הדרושים לו והמתייחסים לסוגי הקרקע
הנמצאים באתר וזאת במסגרת הכנת כתב הצעתו להצעה/הסכם זה.

()2

קידוחים לצורך בדיקות קרקע נערכו על ידי החברה .בהתבסס על הנ"ל ,נערך
דו"ח על ידי משרד היועצים :דני מכטה.
דו"ח זה על כל חלקיו מצורף במסמך ו' .

()3

מודגש בזאת שהדו"ח הנ"ל עומד לרשות הקבלן לשימושו לפי הבנתו ,מבלי
לחייב את המזמין ומבלי להטיל אחריות בצורה כלשהי על החברה ו/או המהנדס
ו/או חברת ביסוס וקרקע באשר לתוכן הדו"ח והמשתמע ממנו ו/או מהמסקנות
שבו.

()4

במידה וימצא לנכון ,ולפי ראות עיניו בלבד ,יבצע הקבלן בדיקות קרקע נוספות
(על חשבונו בלבד) לצורך השלמת האינפורמציה הדרושה לו לאישור הנתונים.

()5

כל עבודות העפר המפורטים להלן יהיו בתיאום עם הנאמר בדו"ח הקרקע ולפי
אישורו של יועץ הביסוס ,דני מכטה.

חפירה/חציבה
א.

המונח "חפירה" הנזכר במכרז/הסכם זה מתייחס בכל מקרה גם לחציבה בכל
סוגי הקרקע ו/או סלע ,אף אם לא נזכרת החציבה במפורש.

ב.

על הקבלן לקחת בחשבון כי בשטח העבודה עלולים להימצא מתקנים תת-
קרקעיים כגון צינורות מים ,ביוב ותיעול ,כבלי טלפון וחשמל וכי עליו חלה
האחריות הבלעדית לשלמות מתקנים אלה בזמן ביצוע העבודות .כל נזק שייגרם
להם יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו בלבד.

ג.

המונחים "אדמה" או "עפר" מתייחסים גם לאבנים ו/או סלעים.

ד.

שיפוע דופן החפירה בקרקע הטבעית – לפי כללי הבטיחות המקובלים ובאישור
המפקח.
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לאחר סיום העבודות יבוצע מילוי חוזר (לרבות הידוק) ,ופני הקרקע יוחזרו
ה.
המקורי – לשביעות רצון המפקח.
למצבם
ו.

01.04

החפירה תבוצע רק במקומות שידרשו ע"י המפקח באתר והוראותיו בכתב.
במידה והקבלן חפר למפלס נמוך מן המפלס הנדרש לפי התכניות ,יהיה עליו
למלא על חשבונו את עודף החפירה בחומר גרנולרי אן מצע סוג א' מהודק ,הכל
לפי הוראות המפקח.

חומר חפור – שימוש ו/או סילוק
ביצוע עבודות העפר יכלול גם את כל האפשרויות שתעמודנה לרשות המפקח כדלקמן
באשר לייעוד החומר שנחפר:
()1

()2

סילוק אל מחוץ לאתר העבודות ,אל מקום שפיכה מאושר על ידי הרשות
המקומית ללא הגבלת מרחק הובלה .על הקבלן להציג קבלה המאשרת את
התקשרותו עם אתר שפיכה מאושר.
שימוש במיטב החומר החפור לצורך ביצוע מילוי חוזר וכן ביצוע מילוי כלשהו
(לפי הנחיות המפקח) בכל מקום בשטח האתר .לאחר אישור מראש של יועץ
הקרקע של המזמין לשימוש בחומר המקומי.
כהנחיה כללית המחייבת את הקבלן ,נקבע בזאת שחומר שנחפר תחילה יכול
להיות בר-שימוש באתר העבודות ו/או מסולק מהאתר – הכל לפי הנדרש על ידי
המפקח.

01.05

דרכי גישה
במידת הצורך ,יהיה על הקבלן לבצע דרכי גישה זמניים לצורך ביצוע עבודותיו ,להבאת
והרחקת ציוד וכדומה.
לאחר גמר העבודות ,על הקבלן יהיה להחזיר את המצב לקדמותו ,ולשביעות רצונו
המלאה של המפקח.

01.06

מדידות וסימון
בשטח קיימות נקודות קבע לקביעת הרומים .על הקבלן לאחוז בכל האמצעים הדרושים
להבטחת קיומן של הנקודות הדרושות לביצוע העבודה .כמו כן ,יקבע הקבלן על פי
דרישת המפקח ,נקודות קבע נוספות.
כל המדידות והסימונים בשטח כולל גבהים ,רשתות הקואורדינטות ,מקום אזור
החפירה ביחס לנקודות מוצא וכד' יבוצעו על ידי מודדים מוסמכים של צוות הקבלן ועל
חשבונו בלבד .הקבלן גם יספק בעצמו את כל המכשירים ,הכלים וחומרי העזר לביצוע
המדידות כנדרש.

01.07

מפלסים וסטיות
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כל העבודות יבוצעו בהתאם למפלסים ולמידות המתוכננים מבלי לחרוג מהסטיות
כמפורט במפרט הכללי .הסטיה המותרת תתייחס לכל שכבה ולא תהא מצטברת.
עובי השכבה בתוכנית ובמפרט מתייחס לעובי לאחר ההידוק הנדרש .אין להתחיל
בשכבה הבאה לפני קבלת אישור על קודמתה.
01.08

מילויים והידוק
 כל עבודות העפר יבוצעו תחת פקוח צמוד של מעבדה מוסמכת. יש לבצע בדיקות צפיפות מושגת לפי המפורט בדרישות מכון התקנים.הקבלן לא ימשיך בעבודות השכבות וההידוק אלא לאחר שאושרה השכבה הקודמת.
הצפיפות המושגת תיבדק על ידי מעבדה מוסמכת ומאושרת.
 המילוי החוזר מאחורי קירות יבוצע בחול עם דקים בכמות של עד  .10%המילוי יהודקבשכבות של  15-20ס"מ ,לצפיפות של  99%לפחות מהמקסימום לפי תקני  ASTMמס'
.1556/7
כל ההידוקים יבוצעו תוך שמוש בהרטבה ובמכבשים בעלי משקל ודרגות ויברציה
המתאימים לסוג המילוי בתאום עם יועץ הביסוס והמפקח.

01.09

טיב הקרקע
מחירי היחידות כוללים חפירה בכל סוגי הקרקע לרבות חציבת כורכר קשה וסלע.
רואים את הקבלן כאילו עשה קידוחי ניסיון נוספים בהתאם לצורך ,בנוסף לקדוח
המפורט להלן ,ובדק באופן יסודי את טיב הקרקע והסלע ,ובסס את הצעתו בהתאם
לסוגי הקרקע והסלע הקיימים .שום תביעות נוספות הנובעות מתנאי חפירה מיוחדים,
חציבה בסלע ,פיצוצים וכד' ,לא תובאנה בחשבון.

01.10

הגנת החפירות בפני מים והרחקתם
במקום שהדרך הטבעית לזרימת מים תחסם לרגלי בצוע העבודה ,יסדר הקבלן דרך מים
עקיפה בצורה שתבטיח בפני שיטפונות ,כמו כן יעשה הקבלן ,על חשבונו ,את כל הדרוש
למניעת נזקים בגלל שיטפונות ,פיצוץ צינורות ,ע"י מי-גשמים או מים מכל מקור שהוא,
לחלק העבודה העשוי כבר או נמצא בבצוע ,ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם ע"י אי מלוי
הוראה זו .במקרה שהמים יחדרו לחפירות ,יורחקו המים ע"י הקבלן על חשבונו באופן
שלא יגרם שום נזק לרכוש ציבורי או פרטי ,לחלקי העבודה הגמורים או הנמצאים
בבצוע ,וייצב את תחתית החפירות מחדש ע"י מילוין בחומר מצע סוג א' מהודק כמפורט
להלן לפי דרישת המפקח.

01.11

מים תת קרקעיים
מחירי היחידות כוללים עבודה במים תת-קרקעיים מכל מקור שהוא .רואים את הקבלן
כאילו עשה קידוחי ניסיון ,נוספים בהתאם לצורך ,בנוסף לקדוח המפורט לעיל ,ובדק
באופן יסודי את מפלס וספיקת המים התת-קרקעיים ,ובסס את הצעתו בהתאם
לממצאים הנ"ל .על הקבלן לנקוט בכל
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האמצעים שידרשו ויאושרו ע"י המפקח לבצוע העבודה ביבש ,כולל שאיבות ,מצעי חצץ,
צינורות ניקוז ,די פון מיוחד וכו' .שום תביעות נוספות הנובעות מתנאי העבודה במים
תת-קרקעיים לא תובאנה בחשבון .תכנון השאיבה ובצועה יהיו באחריות הקבלן ,ועליו
להתייעץ במומחה לנושא השאיבה .על הקבלן יהיה לבצע את השאיבה ברציפות24 ,
שעות ביממה ללא הפסקה ,עד שמשקל התחנה המתבצעת יהיה כזה שיבטיח שהחלק
המבוצע של התחנה לא יצוף .השאיבה הנ"ל תופסק ,רק לאחר קבלת אשור בכתב
מהמפקח להפסקתה.

01.12

הרחקת האדמה המיותרת ,פסולת והצמחייה העקורה
כל עודפי האדמה החפורה והחומר החצוב המיותרים ,שבר ,פסולת הנוצרת בשטח ע"י
עבודת הקבלן והתארגנותו באתר ,עצים והצמחייה העקורה ,כל עפר ו/או חומר שהובא
לאתר ונפסל ע"י המפקח יעברו לבעלות הקבלן ,והקבלן ירחיקם אל מחוץ לשטח
העבודה ,ללא הגבלת מרחק לאתר פסולת וגזם מורשה על חשבונו ,הנ"ל כלול במחירי
העבודה.

 01.13אופני מדידה מיוחדים
כללי
מחירי היחידה לעבודות עפר כוללות גם:
 .1הרחקת עודפי החפירה למקום שפך מותר ללא הגבלת המרחק (מיקום השפך המותר
יהיה באחריות הקבלן ,אשר חייב להציג אישור הרשויות לגבי המקום לפסולת).
 .2אספקתם והבאתם של חומר המילוי לאתר ,פיזורם ,הידוקם ועריכת כל בדיקות
המעבדה כנדרש.
חפירה/חציבה
המדידה במ"ק ,לפי נפח החפירה  /חציבה שבוצעה בפועל  -עד תחתית שכבת המצעים.
המחיר כולל גם החזרת העפר אל החפירה ,לאחר פירוק התבניות והידוקו במהדק מכני
בשכבות והרחקת שארית החומר החפור .המחיר הוא לרבות פיזור מיטב החומר בשכבות
לאזורי מילוי לפי הוראות המפקח וסילוק שאר החומר.
לפי תחילת העבודות ימפה הקבלן על-ידי מודד פני הקרקע הקיימים ,ועל בסיס מפה זו
יחושבו הכמויות לתשלום בפועל.
מילוי מובא ומצעים
מצעים ימדדו בנפרד במ"ק נטו  -לאחר הידוק ,לרבות הידוק מבוקר בכל שכבה ,כמפורט.

הידוק מלוי חוזר
מלוי חוזר של חומר חפור נכלל במחיר החפירה .ההידוק המבוקר של המלוי החוזר
המקומי יימדד בנפרד לפי מ"ק לפי מרחבי עבודה סבירים.
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פרק  – 02עבודות בטון
02.01

כללי
א.

בנוסף למפורט להלן ,ביצוע עבודות בטון יצוק באתר בכללותו כפוף
לדרישות מפרט כללי  -פרקים  59 ,50 ,02העדכנים ליום הוצאת המכרז,
הקשור לתקנים לביצוע חדרים מוגנים ו/או מקלטים ותקנות ההתגוננות
האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים (התש"ן )1990-תקנים של מכון
התקנים הישראלי.

ב.

לפני יציקת הבטון ,כל האלמנטים המבוטנים השייכים למערכות שונות
או לקשר עם פריטים טרומיים ,ו/או עם פרטי מסגרות ,יהיו מחוזקים
לתבניות ויקבלו את אישורו של המפקח .אישורו של המפקח בנדון לא
פוטר את הקבלן מאחריות על ביצוע העבודה וכל תיקון או שינוי או
החלפה עקב טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרים לא
נכונים יהיה על חשבונו של הקבלן.

ג.

לפני י ציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק
של כל החורים ,החריצים ,השרוולים ,פלטות החיבור כדי שיוכל
להתקינם ביציקת הבטון .לא תורשה חציבה בבטון.

ד.

לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק את תוכניות המערכות ולברר עם
קבלני משנה למערכות את כל ההכנות הנדרשות להם ובין היתר גם
לבדוק את התאמת תוכניות הבניין לתכניות מערכות השרברבות ,הביוב,
החשמל ,הארקות יסוד ,המעליות ,מיזוג אויר וכו' .מודגש בזאת שאין זה
מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתכניות הקונסטרוקציה או
האדריכלות ויש לבדוק גם את תוכניות המערכות של המתכננים
והקבלנים .לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכנית של כל החורים,
השרוולים ,החריצים השקעים וכו' כדי שיוכל לעצבם מראש ,ויברר עם
כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין עבורם
את הנדרש .הכנת כל החומרים ,השרוולים ,השקעים ,החריצים וכו' ,יהיו
כלולים במחירי הבטון.

ה.

כל יציקות הבטון תבוצענה בנוכחות צמודה של מהנדס הביצוע מטעם
הקבלן .נוכחותו נחוצה בכל שלבי היציקה .דרישה זו היא תנאי יסודי של
החוזה ,כל עוד לא הסכים המפקח בכתב לנוכחות ב"כ אחר של הקבלן.
מהנדס הביצוע של הקבלן יאשר ביומן העבודה כי אישר את הזיון ובדק
כל יציקה לפני ביצועה ובדק את ביצועה.
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ו.

הקבלן יהיה אחראי לתכנון הטפסים הדרושים לשם קבלת הבטון בצורה
במידות הנתונות בתוכניות .תכנון זה טעון את אשורו המוקדם של
מהנדס הקבלן לחוזק מערכת הטפסים לעמוד פני לחץ הבטון הנוזלי,
הריטוט ויציבותו הכללית.

ז.

יש להודיע למהנדס המתכנן באמצעות המפקח על כל יציקה לפחות 48
שעות מראש (ובהתחשב בשעות העבודה של המשרד) לצורך מתן אישור
לפני היציקה אין לצקת ללא אישור בכתב ביומן מהמפקח .מאחר ובכוונת
המהנדס לבדוק עבודות זיון לפני היציקה ,על הקבלן לקחת בחשבון
בהתארגנותו שעליו להודיע למהנדס באמצעות המפקח בכל מקרה
שעבודות הזיון הושלמו .והיה ויידרשו תיקונים לעבודות הזיון
והטפסנות ,הזכות בידי מהנדס הקונסטרוקציה לבקש דחיית היציקה
לשם ביקורת נוספת מצדו .קורות ועמודי הבטון של הבניין מכילות אחוז
זיון גבוה וצפוף ,ויש לבצע הרכבת הזיון בצורה נאותה ומחושבת
שתאפשר מעבר הבטון היצוק בנקל .המרחקים בין הברזלים המצוינים
בתכנית הם מרחקים המינימליים לביצוע ,ולא תאושר הפחתה מהם.

ח.

תמיכות ופיגומים
 .1האחראי לביצוע השלד בהיותו מהנדס רשוי כחוק ,יתכנן את
התמיכות לקורות ,תקרות ,עמודים ותמיכות העזר כולל פיגומי חוץ
ופיגומים אחרים ,יבקר אותם בהקמתם ויאשר אותם בטרם יציקה.
 .2בכל מקום בו העומס על הפיגומים אינו מובן מעצם פעולתו הטבעית,
יפנה האחראי לביצוע השלד למתכנן השלד לקביעת עומסי השרות
לתכן התמוכות.
 .3כל התומכות יעמדו בת"י  904לתמיכות ופיגומים.
 .4דגש מיוחד יינתן לתקרות "גבוהות" כמוגדר בתקן הנ"ל שבו חובה
על האחראי לביצוע השלד מטעם הקבלן לתכנן פיזית ולאשר
בחתימתו את התמיכות.

02.02

סוגי הבטון

סוג הבטון לכל חלקי המבנה כמתואר בתוכניות קונסטרוקטור.
במשך תקופת ההתארגנות ולפני התחלת היציקות באתר יעביר הקבלן למפקח
את כל הפרטים על התערובות של הבטון שיוצקו במסגרת חוזה זה כולל
הערבים למיניהם .במקרה של ספקים שונים יועברו נתונים מכל ספק בנפרד.
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02.03

02.04

א.

כל הבטונים כוללים במחירם תבניות מתועשות ומסודרות וכן מרווחיות
(ספייסרים) נתיקות המשאירות בבטון שקע מסודר וכן סתימת השקע.

ב.

על מנת להבטיח דיוק מקסימאלי בעבודות השונות ,יש להשתמש
בשירותיו של מודד מוסמך שעלותו כלולה במחירי הבטונים.

ג.

תנאי בקרה של הבטונים יהיו תנאי בקרה טובים לפי ת"י  118לגבי כל
סוגי הבטון .הצמנט יהיה לפחות צמנט פורטלנד .250

יציקת הבטון

א.

הפסקות היציקה תהיינה בהתאם לתכנון הכללי של שלבי היציקה
שיאושרו מראש ובכתב על ידי המפקח .בכל הפסקה ביציקה לרבות
הפסקת יציקה בלתי מתוכננת ,יטפלו במישק הנוצר כאמור בסעיף 2045
של המפרט הכללי.

ב.

הפסקת יציקה תבוצע בין הרצפה לבין הקירות בהתאם לתכניות .במקום
ההפסקה יש להכניס בבטון ו/או על פניו רצועות פי.וי.סי .וליצור מדרגה
(שן)  -הכל בהתאם למפורט בתכניות והוראות המתכנן.
על הקבלן להקפיד שרצועת הפי.וי.סי .תהיה זקופה הן בשעת יציקת
הרצפה והן בעת היציקה של הקירות.
רצועות הפי.וי.סי .יחוברו באמצעות הלחמה על הקבלן להקפיד לנקות
את רצועת הפי.וי.סי .הבולטת לאחר יציקת החלק התחתון משאריות
בטון ומכל לכלוך שהוא לפני יציקת החלק העליון.

תיקוני בטונים והשלמות יציקה

א.

באם יתגלו לאחר היציקה ליקויים ,או תפרים/חיבורים לקויים ,ידרש
הקבלן להרוס את חלקי הבטון שאינם מתאימים למפרט ,ולסלקם
מהמקום בהתאם להוראות המפקח.
במקומות אלו יוצק הקבלן אלמנטים חדשים בהתאם להוראות פרק
 02096במפרט הכללי ולמפרטים מיוחדים שיוכנו לצורך זה על ידי
המפקח.

ב.

שקעים ,או כיסי חצץ ,או כל ליקוי אחר שיתגלו על פני הבטון ויאושרו על
ידי המפקח לתיקון ,יסתמו על ידי הקבלן בבטון או במלט צמנט ()1:3
ובתוספת ערב מתאים להגברת ההדבקות.
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ג.

הקבלן ,יסתת ויחליק מעל פני הבטון בליטות או מגרעות וכו' .אין
להתחיל בסתימת השקעים והחורים לפני בדיקתם על ידי המפקח ואיור
שיטת התיקונים על ידו בכתב.

ד.

למקרה שידרשו השלמות יציקה ,בכל שלב של הבצוע ,לאחר התקנת
מערכות שונות ,או ציוד ,או מעליות ,או משקופים ,או כגון אלו  -יוועץ
הקבלן במפקח ויקבל הנחיותיו באם יציקות ההשלמה האלו יבוצעו
באופן הרגיל ,או שמא נדרשים עוגנים (קוצים טבולים באפוקסי,
המוחדרים לקדחים בבטון) ,או כל פתרון אחר.

בדיקת חסימות (אטימות) הבטונים בפני מים

א.

לאחר השלמת היציקות ולאחר בצוע האיטום תיבדק אטימות הבטונים
בפני חדירת מים.

ב.

הבדיקה תעשה בהתאם למיקום:
 באם יופיעו סימני רטיבות מהצד הפנימי או החיצוני של הקיר אובתחתית התקרה (בהתאם לסוג הבדיקה) ,ידרש הקבלן לפתוח את
הבטון במקומות הלקויים ולתקנם בחומרים מיוחדים לכך ,בשיטה
שיקבע המפקח .לאחר מכן תבוצע שוב בדיקת חסימות והקבלן ידרש
לחזור על בצוע התיקונים עד שהמבנה יעמוד בדרישות לשביעות
רצונו של המפקח.
 לאחר גמר הבדיקה ,יורחקו המים מתוך המבנה ו/או מסביבו ו/אומ תחתית החפירה על ידי ניקוזם או שאיבתם ומקום העבודה ינוקה
מרפש.
במסגרת היציקות השונות יבוצעו מעברים עבור המערכות השונות משני
הסוגים:
 מעברים "נקיים" ביציקה. שרוולים.-

מעברי  MCTו.Link seal-

מיקום המעברים השונים יבוצעו בדיוק מירבי כמפורט בתוכניות .סגירת
המעברים האלה תתבצע ע"י הקבלן בבניה ,או ביציקה ,או בפוליאוריטן
מוקצף ,או בכל חומר אחר שיקבע המפקח מבלי שישולם לו תשלום נוסף
מכל סוג שהוא.
ג.

כל השרוולים והמעברים לא נמדדים ולא משולמים בנפרד .עלותם כלולה
במחירי בטונים הנקובים בכתב הכמויות.
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טפסים וקשירת התבניות לבטונים  -כללי

הערה:

02.07

בכל מקום בו כתוב טפסים במפרט זה ,הכוונה היא טפסנות ,הכוונה
היא תבניות מעץ עבור השטחים שלא נראים לעין ותבניות פלדה
חדשים שיותאמו במיוחד לפרויקט עבור שטחי בטון הנראים לעין.

א.

הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' .904
עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט הכללי וסגירת התבניות לקירות
תבוצע על ידי ברגי פלדה כמפורט בסעיף  02067במפרט הכללי.
סתימת החורים של ברגי הפלדה ו/או מקומות קשירה אחרים יש לבצע
במלט צמנט ממין תערובת הבטון בכדי לקבל פני בטון חלקים ורצופים.

ב.

בכל אלמנטי בטון הבטון של הבנין לא יורשה שימוש בחוטי קשירה בין
הטפסים השונים.
הרווח הנכון בין תבניות הקירות ישמר אך ורק בעזרת חלקי פלדה
(ספייסרים) פטנטיים שחתכם מוקטן קרוב לפני הקיר עם חרוט (קונוס).
חרוט זה יוצא בשעת פירוק התבניות ,לולבי המתיחה יקוצצו בתוך שקע
החרוט ,והשקע עצמו ימולא במלט צמנט בתוספת ערב המגביר הדבקות.
שימוש בלולבים מתברגים המיועדים לשליפה (המותירים חורים בבטון),
יאושרו אך ורק בקירות פנימיים הנמצאים מעל גובה הקרקע ,והחורים
יסתמו בדייס צמנטי מתאים שטיבו יסוכם עם המפקח.

ג.

המחיר כולל תאום ,תכנון וביצוע הפתחים בשלב ביצוע תבניות ועשיית
כל החורים למיניהם עבור הפתחים ,דלתות ,אביזרי אינסטלציה ,מיזוג
אויר ,חשמל ,חורים למתקן מעליות ,צנרת ,חריצים ,מגרעות ,שקעים
ותעלות למיניהן .כמו כן סידור וחיזוק לתבניות של כל הפריטים
הדרושים למערכות השונות ,משקופים וכו' שיהיו מבטונים ומעוגנים
בתוך הבטון.

ד.

הפסקות יציקה ,באם תורשינה על ידי מנהל הפרויקט והאדריכל תעשינה
רק במקומות לפי אישור המתכנן.
כל עבודות הקשורות להפסקת יציקה חומרי העזר ,הזמן המיוחד ,וכל
הקשור להפסקת היציקה ,אינם נמדדים בנפרד והם כלולים במחיר הכללי
של ההצעה .הקבלן יגיש שבוע מראש את הדרישה להפסקות יציקה עם
תכנון מפורט לגבי הפרטים המוצעים ,לאישור המפקח.

בטונים מוכנים לצבע

א.

עבודות הבטונים מוכנים לצבע יבוצעו באלמנטים הבאים:
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 .1קירות ותקרות בחדר מכונות.
הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס' .904
התבניות יהיו מלוחות עץ לבוד (דיקטאות) חדשים ללא פגמים ,ללא
רווחים במשקים אנכיים ואופקיים עם פינות קטומות .הכל מושלם
כמפורט במפרט הכללי ובהתאם להוראות האדריכל והמפקח ועשויות כך
שיבטיחו קבלת שטחי בטון לגמרי נקיים וחלקים ,בלי פגמים כלשהם
שיאפשרו קבלת בטון נקי מוכן לקבלת צבע .כמו כן יש לנקות את כל
השטחים מבליטות צמנט ,חצץ וכו' ,ולסתום את כל החורים.
ב.

יש לסדר על התבניות עבור הבטונים את כל הסרגלים ,בהתאם לתוכניות
החזיתות ובהתאם לסדרי יציקה של הקירות הוורטיקאליים או
ההוריזונטלים הגלויים ועיצוב החריצים לפי דרישות המהנדס .בהעדר
סימון מתאים בתוכניות או בהעדר ציון מתאים בסעיף רשימת הכמויות,
כל הפינות והפתחים בבטונים הגלויים יעובדו ע"י סרגל משולש 15/15
מ"מ .מקומות הפסקות יציקה טעונים אישור המהנדס.

ג.

במידה ופני הבטון הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונו של
המפקח ,יידרש הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים והסידורים.

ד.

מנת המים בבטון צריכה להיות נמוכה וזאת במיוחד על מנת לשמור בפני
קורוזיה של הזיון ,תערובת של הבטון תותאם לקבלת בטון נקי מוכן
לצבע .הקבלן יבצע ניסוי תערובות לקבלת פני בטון בדוגמה לשביעות רצון
המפקח.
הצמנט צריך להיות מאותו מקור ,ויש להשתמש לכל יציקה בצמנט
ממשלוח אחד.

ה.

יש להקפיד במיוחד על ניקיון האגרגטים.

ו.

ברזל הזיון צריך להיות מרוחק מהטפסים באמצעות אביזרי פלסטיק
מיוחדים ומתאימים למוטות הזיון ובאמצעים מאושרים אחרים,
שישמשו כשומרי מרחק .לא יורשה השימוש בשברי מרצפות.

ז.

אין להשתמש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות
הטפסים או לקשירתם .למניעת השימוש בחוטי ברזל יש להשתמש
בשיטה מאושרת על ידי המפקח לפיה ניתן לחבר ולקשור את הטפסים
באמצעות מוטות מתיחה מיוחדים לשימוש בבטונים גלויים .החורים
הזעירים בתוך המבנה הנגרמים כתוצאה מהשימוש במוטות אלה ,יסתמו
לאחר פירוק הטפסים בטיט בשיטה מאושרת על-ידי המפקח.
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ח.

תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים מוכנים לצביעה.
טפסים אופקיים הנצמדים לקיר בטון יצוק ,צריכים לגשת בצורה אטימה
לשטח הקיר על מנת למנוע נזילות על פני הבטון שכבר יצוק .דין זה כוחו
יפה לגבי יציקת קירות בשלבים .אטימות של מגע הטפסים לשטחי
הבטונים שכבר נוצקו היא בעלת חשיבות ראשונה ויש לאחוז בכל
האמצעים הדרושים לשם התאמה לתנאים הנ"ל כולל איטום בגומי ספוגי
טבול בחומר ביטומני .כמו כן פני הבטונים ינוקו אחרי פירוק הטפסים
לשביעות רצונו של המפקח ,על הקבלן להגן על שטחי הבטונים במשך כל
זמן ביצוע עבודות הבנין.

ט.

אין לרטט את הבטון הראשון לאחר הפסקת היציקה ,על-מנת למנוע
התרחבות בתבניות.

י.

יש לראות בכל שטח מבטון מוכן לצביעה ,שטח מוגמר אשר יש להגן עליו
מכל פגיעה באמצעים מאושרים על-ידי המפקח.

כיסוי בטון על ברזל (דרישות מינימליות)

כיסוי הבטון בסעיף זה מתייחס לעובי הבטון עד הברזל הקרוב ביותר לפני
הבטון .העוביים המזעריים של שכבת הבטון על הברזל יהיו כדלקמן:
א 5 .ס"מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים במגע עם קרקע (קירות).
ב 3 .ס"מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים בתוך המבנה ופניהם חשופים.
 2.5ס"מ ברכיבי בטון הנמצאים בתוך המבנה ומעל פניהם כיסוי נוסף כל
ג.
שהוא (לדוגמא ריצוף של תקרות).
ד 4 .ס"מ ברצפה.
02.09

אשפרה

בנוסף לאמור במפרט הכללי פרק  02תת פרק  0205על הקבלן לבצע אשפרה
המתאימה מאחר ואשפרת הבטונים היא גורם חשוב ביותר לטיבם .בשטחי
התחברות האלמנטים (שטחי הפסקות יציקה) עליהם יש לפרוס יריעות יוטה
(בשתי שכבות ולהחזיק את משטח הבטון רטוב למשך  7ימים.
אשפרת העמודים תהיה על ידי עטיפתם ביוטה סמיכה עד ראש העמוד אשר
תישמר רטובה במשך שבוע ימים.
02.10

חורים ,חריצים ,שרוולים ,אלמנטים מבוטנים וכו'
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א.

לפני יציקת הבטונים יהיה על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק
של אפי מים ,אביזרים ,חריצים ושרוולים כדי שיוכל לבצעם מראש .על
ביצוע עבודות אלו לא ישולם בנפרד והוא כלול במחירי הבטונים.

ב.

הקבלן יכין תכנית מפורטת של החורים ,שרוולים ,חריצים ,אפי מים וכל
הקשור ביציקת הבטונים .התכנית תועבר לאישור האדריכל לפני הביצוע.
מכל מקום כל האחריות לתאום וריכוז האינפורמציה הנ"ל היא על
הקבלן והנ"ל כלול במחיר הכללי של ההצעה.

עבודות בטון בחדר מכונות תת קרקעי

.1

בטון ב 40-מיוחד:
1.1

תערובת הבטן תוגדר על פי המתכנן מטעם הזכיין ,וטעונה אישור יחידת
הפיקוח.

1.2

לפני ביצוע העבודה (כארבעים ימים לפחות) יש לבצע דוגמאות בטון
ולבדוק חוזק וחדירות של הבטון ,והתאמה לדרישות המתכנן.

1.3

אין להוסיף אפר פחם לתערובת.

1.4

יש לבצע בדיקות חוזק הבטון לקוביות לאחר :שבעה ( )7ימים ,ועשרים
ושמונה ( )28ימים ,ובמקרים מיוחדים אף שישים ( )60ימים.

1.5

לבטון יש להוסיף מוסף מסוג היפר סופרפלסטיסייזר ,כך ששקיעת
הקוונס של בטון היציקה תהיה " .6אם ההוספה תבוצע במפעל ,הקבלן
מטעם הזכיין רשאי להוסיף בנפרד חומר מעכב שיהיה מתאים
לסופרפלסטיסייזר ,כדי להבטיח שליטה מלאה בתכונות הבטון ובקצב
התקשותו בתבניות בהתאם לתנאי מזג האוויר.
הוספת ההיפר סופרפלסטיסייזר במפעל מחייבת בדיקה מוקדמת של
משך זמן הנסיעה לאתר ואישור מראש על פי יחידת הפיקוח.
הזכיין רשאי להציע תערובת של  sccלאישור יחידת הפיקוח.
כל תערובת צריכה לקבל את אישור המתכנן מטעם הזכיין לפני ביצוע
העבודה.

.2

טפסות:
2.1

חוזק הטפסות של הקירות יותאם לבטון פלסטי עם שקיעת קונוס של
" .6הטפסות יותקנו כך שתתאפשר התקדמות רצופה ביציקה לכל גובה
הקיר ללא כל הפסקה ביציקת השכבות ,ומבלי שתחל התקשות הבטון
בין שלבי היציקה השונים.

2.2

הטפסות שישמשו ליציקת הקירות יהיו מפלדה או מלבידים חדשים.
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2.3

אין להשתמש בחוטי קשירה.

2.4

יש להשתמש בחומרי סיכת טפסות תקניים בלבד.

2.5

לפני הרכבת הטפסות על הזכיין לקבל אישור בכתב מיחידת הפיקוח
לגבי סוג הטפסות ואופן הרכבתן.

.3

כיסוי הבטון על מוטות הפלדה:
שום אלמנט מתכת (לרבות מסמרים) לא יגע בפני הטפסות.
עובי שכבת הבטון המכסה את מוטות הזיון יהיה לפחות ארבעים ( )40מ"מ.

.4

טמפרטורה של הבטון בעת יציקתו:
4.1

יציקת בטון במזג אוויר קר ובמזג אוויר חם ויבש תתבצע בהתאם
לדרישות ת"י .1923

4.2

אין לצקת בטון אם הטמפרטורה בזמן היציקה והטמפרטורה החזויה
לעשרים וארבע ( )24השעות שלאחריה נמוכה מ 4-מעלות צלסיוס ,או
עולה על  40מעלות צלזיוס.

4.3

במזג אוויר חם ויבש ,כאשר טמפרטורת הבטון עלולה לעלות על
שלושים ושתיים ( )32מעלות צלסיוס ,יהיה על הזכיין לנקוט באמצעים
יעילים להורדת מידת החום של התערובת.

.5

יציקת הבטון:
גובה הנפילה החופשית של הבטון לא יעלה על  1.0מ' .במקרה של יציקה
מגובה רב יותר ,יש להשתמש בשוקת יציקה או בצינור גמיש ,כך שגובה
הנפילה החופשית של הבטון מקצה השוקת או הצינור לא יעלה על  1.0מ'.
עובי כל שכבה לא יעלה על  50ס"מ ופני השכבה יהיו אופקיים בקרוב.
יציקת הבטונים תהיה רציפה ובשום אופן לא תורשה כל הפסקה ביציקות
אלו.

.6

מוספים לתערובת הבטון לרצפה:
לתערובת בטון הרצפה יוספו סיבי ניילון בכמות של  600גר'/מ"ק בהתאם
להוראות היצרן.
יש להוסיף גם ערב לריסון התכווצות הבטון .מינון מוסף זה יקבע בהתאם
להנחיות יצרן החומר.

.7

החלקת פני הרצפה:
הבטחת הרצפה בפני הופעת סדקי התכווצות מותנית בטיפול בהחלקה,
בתוספת סיבי ניילון ,ובאשפרה מיד לאחר היציקה .יש להקפיד על ביצוע נכון
של ההחלקה וביצוע מיידי של האשפרה.
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לאחר היציקה ,ומיד כשניתן יהיה לדרוך על הבטון היצוק ,יש להחליק את פני
הבטון ב"הליקופטר" .ההחלקה צריכה לחדור לתוך תחום הקיר עד לקרבת
אטם ה ,PVC-כולל השלמות באמצעים ידניים לפי הוראות יחידת הפיקוח.
במידה ויתגלו סיבי ניילון על פני הרצפה יש לסלקם על ידי שריפה באש פתוחה.
.8

אשפרת הבטון ברצפה (בהתאם לת"י  1923ות"י :)1/466
מיד בגמר ההחלקה תתבצע אשפרת הבטון באחת מהשיטות הבאות:
8.1

הצפת פני הרצפה במים בגובה של  10-20ס"מ (שיטה עדיפה).

 8.2הצמדת יריעות מבד גיאו טכני מצופה פוליאתילן עם חפיפה של  20ס"מ
לפחות ,וקיבועו עלפי סרגלים או אמצעים אחרים.
האשפרה תתבצע במשך עשרה ( )10ימים לפחות.
.9

יציקת קירות:
בזמן יציקת הקירות יהיו לכל אורך היציקה לפחות שתי משאבות בטון
באתר.
ברגי העיגון לתבניות (דיוידגים) יהיו בעלי קונוס בעומק חמישה ( )5ס"מ
לפחות.
יציקת קיר הבריכה תתבצע ביציקה רצופה אחת ,בשכבות אופקיות ללא תפר
עבודה.
בגמר היציקה יש להרטיב את התבניות באופן יסודי במשך ארבעים ושמונה
( )48השעות הראשונות ממועד היציקה.
כעבור ארבעים ושמונה ( )48שעות ניתן לפרק את התבניות ומיד עם פירוקן יש
לבצע את אשפרת הבטון בהתאם לאחת מהשיטות הבאות:
הצמדת יריעות מבד גיאוטכני מצופה פוליאתילן.
9.1
התזת מים רצופה.
9.2
האשפרה תתבצע במשך עשרה ( )10ימים לפחות.
אחרי פירוק התבניות יוציא הקבלן את החרוטים (קונוסים) של מוטות
הריחוק וימלא את החללים הנוצרים בתערובת מוכנה מיוחדת בלתי מתכווצת
המיועדת לתיקון בטון .על פני הבטון להיות חלקים ואחידים ללא מדרגות,
ללא צילועים שנשארו בבטון כתוצאה מסדקים בין דפנות התבניות ,ללא
חורים ,וללא בועות אוויר וגומות.

 .10תפרים ואטמים:
תפרים ואטמים יהיו מהחומרים הבאים:
 10.1עצר מים פנימי מפי.וי.סי:
אטם עוצר מים פנימי מפי.וי.סי לתפר התפשטות יהיה ברוחב של 25
ס"מ לפחות.
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קצות האטם יחוברו בריתוך באתר במכשיר המיועד לכך על פי הוראות
היצרן.
אין בשום אופן לחפות קטעי אטם לצורך החיבור.
האטם ייקבע זקוף במקומו המדויק על פי קשירה למוטות הפלדה
המיועדים לכך.
 10.2עצר מים חיצוני מתחת לרצפת הבריכה:
כל ההצטלבויות יתבצעו בעזרת אביזרים מתועשים .ריתוכים באתר
יתבצעו באמצעות מכשיר מיוחד לפי הוראות היצרן .אין לבצע חפיפות
או הדבקות כלשהן.
 10.3אטם תופח:
האטם יהיה על בסיס ג'ל מתנפח בחתך לפחות " ,1×3/4או על בסיס
גומי סינתטי משולב בשרפים תופחים.
יש לנקות את פני הבטון במברשת קשה.
יש למרוח דבק מתאים לפי הנחיות היצרן.
יש לקבוע מסמרי פלדה כל שלושים ( )30ס"מ לאורך האטם ,בנוסף
לדבק.
חיבור קטעי האטם יעשה בהשקה או בחפיפה על פי הוראות היצרן.
יש להקפיד על שמירת מרחק של שמונה ( 89ס"מ לפחות מקצה האטם
לפני הקיר הפנימיים.
 .11תיקון בטון פגום:
על הזכיין לתקן את כל הליקויים בפני הבטונים עד לקבלת תוצאה שתתאים
לדרישות המפרט.
 .12בדיקת אטימות:
לפני ביצוע ציפויים שונים על קירות או רצפות הבריכה/מאגר מים יש לבצע
בדיקת אטימות לאיתור נזילות.
הזכיין יציע שיטת בדיקה לאישור מראש של יחידת הפיקוח.
 .13פלדות הזיון:
 13.1מוטות הזיון לאלמנטי הבטון יהיו מוטות עגולים לפי ת"י  4466חלק ,2
מוטות ברזל מצולע לפי ת"י  4466חלק .3
 13.2רשתות הפלדה המרותכות יהיו לפי ת"י  4466חלק .4
 13.3על הזכיין להוכיח ליחידת הפיקוח בעזרת תעודות מעבדה מוסמכת,
שהפלדה שהוא משתמש בה עומדת בכל דרישות התקנים.
 02.12בטון מהיר התחזקות
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בכל המקומות בהם יידרש על ידי המפקח לבצע יציקות מקשרות בין חלקי מבנה
שונים בבטון מהיר התקשרות תבוצע היציקה באמצעות בטון ב 40-אטום למים
ומהיר התחזקות .ההתחזקות המהירה תושג ע"י שימוש בערב 2000
 RHEOBUILDאו ש"ע מאושר.
אם ייעשה שימוש בחומר הנ"ל הוא יהיה בכמות של  3ליטר לכל  100ק"ג של צמנט
בתערובת .כמות הצמנט תהיה לפחות  400ק"ג למ"ק בטון ומנת המים לצמנט
 .0.32שקיעת הקונוס של התערובת תהיה כ 9"-וחוזק הלחץ הצפוי כעבור יממה כ-
 400ק"ג/סמ"ר.
כמו כן ,יש להכניס לתערובת גם ערב ליצירת אטימות הבטון כאמור בסעיף 021.06
לעיל.
השימוש בערבים יהיה לפי מפרט היצרן .יש להבטיח את הידבקות הבטון מהיר
ההתקשות אל הבטונים הבוגרים שבשני צידי היציקה ,וזאת ע"י חומר הדבקה
המומלץ ע"י יצרן הערב להבטחת התקשות מהירה .הזכיין נדרש לבצע תערובת
ניסיון של הבטון מהיר ההתקשות כדי לאמת את החוזק הצפוי כעבור יממה
ובמידת הצורך ,באם תוצאות הניסוי יצביעו על כך שיש לתקן את כמות הערב,
ו/או לשנות את יחסי התערובת ,יבצע זאת הזכיין עד לקבלת התוצאות הנדרשות.
הדרישה הטכנית היא ,שבטון זה יקבל חוזק ב 40-לאחר  40ש"ע.
02.13

ראשי כלונס/קורה מקשרת לכלונסאות דיפון

יציקת ראש הכלונס תהיה ע"ג הכלונס וע"ג מצע בטון רזה ו/או ארגזי הפרדה לפי
המתואר בתכניות ותבוצע כנגד טפסות עשויות מלוחות לבידים ,לא תותר יציקה
כנגד דופן חפירה.
עיבוד שטח המגע בין ראשי הכלונסאות ליציקות האלמנטים המבוצעים בראשם
(קורות ,קירות ,עמודים וכיו"ב) ,דהיינו פני היציקה העליונים יהיה מישורי
בהתאם למפלסים המתוארים בתכניות עם חספוס (ללא חלקי בטון רופפים)
למעט רצועה בהיקף ראש הכלונס ברוחב כ 20-ס"מ שם יש לבצע החלקה כהכנה
ליישום מערכת האיטום ,הכל בהתאם לפרטי התכניות ולהנחיות בפרק  05להלן.
יש להקפיד על הוצאת כל הקוצים הנדרשים כמתואר בתכניות .על הקבלן לשים
לב לדרישות כסוי הזיון.
02.14

דרישות מיוחדות

 02.14.01פרטי מסגרות ופתחים
תשומת ליבו של המציע מופנית לכך שבמבנה משולבים מספר רב של אביזרים ,כגון :מדרגות,
כבלים ,צנרת ,מעקות ,פתחים שרוולים למיניהם ,משאבות ומגרפה מכנית.
חלק מציוד זה יש לעגן בבטון בזמן היציקה או להשאיר פתחים עבור התקנתו בעתיד .על מנת
למנוע חציבות מיותרות ולהתאים את המבנה לציוד ואביזרים המתוכננים ,על המציע להחזיק

28

29

ולקרוא יחד עם תכנית הקונסטרוקציה תכנית עבודות הצנרת ,התקנת המשאבות והמגרפה,
להבינם ולדרוש כל הסברים הדרושים מהפיקוח כדי שיאפשרו לו ביצוע עבודה ללא הפרעות .
הקבלן יעצב בבטון את כל הפתחים וכן את כל המגרעות והחורים הדרושים בהתאם לתכניות
לצורך הכנסת ברגיי עיגון ,חלקי מתכת וכו' ,הקבלן יהיה אחראי למידות ולמיקום הנכון של כל
המגרעות והחורים האלה לשם התאמתם לחלקים המיועדים להרכבה .הקבלן יתקן על חשבונו כל
שגיאה או אי התאמה בעיצוב החורים והמגרעות כנ"ל.
רק אותם מגרעות וחורים בבטון שלא סומנו בתבניות ולא הוזמנו על ידי המהנדס לפני היציקה
ואשר יוזמנו לאחר יציקת הבטון ,בלי שהייתה אפשרות להשאיר מקום עבורם בתוך התבניות,
ייקדחו וייחצבו על ידי קומפרסור או באמצעים אחרים למידות המדויקות והמינימליות שיידרשו.
מוטות ברזל הזיון בשטח החורים ייחתכו במבער אצטילן ,אך ורק לפי הוראות המפקח.
לאחר גמר הקדיחה והחציבה ,ייושרו הקצוות והמקצועות של הפתחים בתערובת של חול :צמנט
 1:2עם תוספת חומר מונע התכווצות ויוחלקו כף פלדה עד לקבלת פינות ושטחים חלקים בהחלט
וישרים בכל הכיוונים עד להתלכדות עם השטח הסמוך לפתחים.
 02.14.02תמיכות ,תושבות ועטיפות מבטון
תושבות ועטיפות בטון יותקנו בקטעים המפורטים בתכניות וברשימת הכמויות ,או בקטעים
שיקבעו על ידי המהנדס .תושבות ועטיפות הבטון תהיינה מבטון ב ,20 -וזאת בניגוד לנדרש בפרט
הסטנדרטי ו-ב"מפרט הכללי" ,המתאים לתקן הישראלי ת"י מס'  118ו 466 -או לפי המסומן
בתכניות.
 02.14.03גושי עיגון
במקומות המופיעים בתכניות או במקומות שידרוש המהנדס ,יבצע המציע גושי עיגון מבטון ב-
 200או בטון מזוין .את גושי הבטון יש לצקת כנגד קרקע בלתי מופרת .יש להקפיד על אשפרת
הבטון עפ"י הוראות המפקח.
 02.14.04מבחן לאטימות המבנה
המבנה ייבדק במבחן אטימות כמתואר להלן:
אחרי שהושלמה יציקת המבנה והבטון קיבל את החוזק הדרוש ,ינקה המציע ויסיר את כל
הלכלוך מהקירות ,הרצפה וחלקי הבטון האחרים יסתום בסתימות זמניות את הפתחים במבנה
וימלאו במים עד לרום הנדרש .לגובה תחתית התקרה במפלס  -0.45לשני בורות :בור רטוב ובור
יבש .המבנה יעמוד מלא מים במשך שלושה ימים כדי לאפשר ספיגת המים בבטון אם בתקופה זו
יתגלו דליפות ,יתוקנו מקומות הדליפה ,גם אם יהיה צורך לרוקן את המבנה מהמים ולמלאו
מחדש גם אחרי ביצוע התיקונים.
בתום התקופה של שלושה ימים ,או אחרי ביצוע התיקונים ,אם היו כאלה ,יימדד המפלס המדויק
של פני המים ויירשם על ידי המהנדס.
אחרי תקופה נוספת של  14יום יימדד שוב מפלס פני המים .אם הפסדי המים בין שתי המדידות
לא יעלו על הפסדי ההתאיידות לפי קביעת המהנדס ,ייחשב המבנה כאטים לחדירת מים .הפסדי
התאיידות יימדדו במיכל אטום מלא מים המושקע בתוך מי המבנה העומד במבחן.
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אם ירידת פני המים במבנה תראה על הפסדים מעל הפסדי ההתאיידות ,יבדוק המהנדס את פני
השטח הפנימיים של המבנה ויסמן את כל המקומות שנתגלו בהם פגמים העשויים להיות מקור
לדליפות וחלחולים .המציע ירוקן את המים מהמבנה ,יתקן את כל המקומות הפגומים ,והמבנה
יעמוד במבחן אטימות נוסף של  14יום כמתואר לעיל.
המבנה לא ייחשב כגמור ומאושר על ידי המהנדס עד אשר המקומות שתוקנו יהיו אטומים בהחלט
לשביעות רצונו של המהנדס .אם אחרי שלושה ניסויים וביצוע התיקונים כנ"ל לא ישיג המציע את
אטימותו המוחלטת של המבנה ,יידרש המציע לטייח או לתקן בצמנט פולימרי מסוג סיקה טופ
 122את פנים המבנה במקומות הנזילה לפי הוראות המהנדס ,על חשבונו.
עבור תיקוני הבטון במקומות הפגומים ,וכן עבור מבחנים חוזרים ,לא ישולם למציע ,וכל
ההוצאות הכרוכות בכך יהיו על חשבונו בלבד .רק אחרי שהמהנדס קיבל ואישר שהמבנה עבר
בהצלחה את +מבחני האטימות ,יורשה המציע להתחיל בביצוע המילוי החוזר .המים שישמשו
למבחנים ינוקזו למקומות עליהם יורה המהנדס .בזמן הרקת המבנה יאחז המציע בכל האמצעים
כדי להגן על עבודות העפר והעבודות האחרות המבוצעות באתר ,ולמנוע מהן כל נזק או פגיעה,
לשביעות רצון המהנדס.
 02.14.05הארקת יסודות של המבנה
הארקת המתקן תבוצע בהתאם לדרישות חוק החשמל  ,1954ובהתאם לתקנות החשמל (הארקות
יסוד) קו"ת .)1978( 3854
המציע ידאג לביצוע אלקטרודות ,הארקת יסוד וטבעת גישור בהתאם לדרישות הקבועות בתקנות
הנ"ל .העבודות תכלולנה התקנה וחיבור של מוליך הארקה בקטע בין טבעת הגישור לבין פס
השוואת הפוטנציאלים מכל הגופים והשרותים המתכתיים הנמצאים בתוך המבנה והמפורטים
בקובץ התקנות.
 02.14.06הכנות למערכות החשמל והאינסטלציה הסניטרית
כל צינורות המים ,הביוב ומערכת נקזי גשמים במבנה יותקנו בהתקנה חשופה ,סמויה או גלויה,
לפי ת"י .1205
על הקבלן להגיש למפקח ,לפני ביצוע יציקות הבטון ,תכניות של צינורות האינסטלציה הסניטרית
וצינורות המגן לכבלי החשמל שיותקנו בין התבניות או בחריצים לפני יציקת הבטון .לא תורשה
יציקת בטון לפני שייבדק ע"י המפקח שאכן כל הצינורות וצינורות המגן הנ"ל אכן הוכנו בתבניות.
כנ"ל יכין הקבלן את כל הפתחים הדרושים למעבר הצינורות וצינורות המגן דרך התקרות
והקירות השונים.
בכל מקרה שיתברר לאחר בצוע יציקות הבטון שחסרים פתחים ,צינורות ,או צינורות מגן כנ"ל
להרכבת צינורות או כבלים ,יסתת ויחצוב הקבלן על חשבונו מעברים לנ"ל ,לאחר קבלת אישור
המפקח ולשביעות רצונו.
מערכת הספקת המים החמים והקרים מצינור פלדה מגולוון לא מונחים בתוך קיר מבטון יצוק
במקום אם אין חריצים מוכנים מראש.
מערכת הביוב מותקנת במילוי חדר השירותים מתחת לתקרת המפלסים וצמודה לקורות.
במערכת נקזי הגשמים קולטן מי גשם מצינור  H.D.P.Eמותקן בתוך קיר חיצוני של ת.ש.
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פרק  -05מפרט לביצוע עבודות איטום
05.01

כללי
בפרק זה מובאות הנחיות לאיטום רצפות וקירות תת-קרקעיים ,לאיטום רצפת
מבנה הגנרטור בקומת הקרקע לאיטום פנים של מדורים "רטובים" ויבשים
במכון הביוב ,לאיטום גגות בטון ,לאיטום "אזורים רטובים" ,לאיטום קירות
תמך בפיתוח ,לאיטום קירות חוץ והנחיות לביצוע בדיקת הצפה.
העבודה עם חומרי האיטום תיעשה בהתאם להנחיות היצרן .במקרה של ספק יש
לפנות ליועץ האיטום וקביעתו תהיה סופית .העבודות לאיטום הגגות עם יריעות
ביטומניות מושבחות פולימר יבוצעו לפי הנחיות ת"י  1752חלקים  1ו.2-

05.02

הנחיות לאיטום רפסודת הבטון בקומת המכון התחתונה (ראה פרט ) 1
.1

על פני תשתית שהוכנה והודקה לפי הנחיות יועץ הקרקע ,יש לפרוש יריעות
פוליאתילן ועליהן לצקת בטון רזה ב 15 -מוחלק בעובי  5ס"מ .שטחי הבטון
הרזה לאחר אשפרתו יהיו יבשים ונקיים .כמו כן יש לוודא שהשטחים הנ"ל
מישוריים ,חלקים ללא שקעים ,חורים בליטות וכו' .במידת
יהיו
התיקונים הנדרשים בפני הבטון הרזה כגון:
הצורך יש לבצע את
הסרת בליטות ,סתימת חורים ושקעים עם טיט צמנטי פולימרי ,החלקה
וכו'.

.2

על פני הבטון הרזה ,יש ליישם פריימר ביטומני העומד בדרישות התקן 41
 ,ASTM Dכדוגמת "פריימר " GS 474מתוצרת "פזקר" ,בכמות של 300
גר\מ"ר .יש להמתין  4שעות לפחות לפני המשך פעולות האיטום.

.3

על פני התשתית המצופה בפריימר הביטומני יש ליישם ביטומן מנושב
מתוצרת "פזקר" או שו"ע ,בכמות של  1.5ק"ג\מ"ר ליישור
85\40
והחלקה.

.4

על פני תשתית הבטון הרזה המצופה בפריימר ובביטומן מנושב ,יש להלחים
יריעות ביטומניות מושבחות בפולימר  SBSבעובי  5מ"מ ,עם גימור פן עליון
מחומר דק ,העומדות בדרישות ת"י  1430חלק  3ברמה  .Rהיריעות
תולחמנה זו לזו במלואן לתשתית ובחפיפה של  10ס"מ.

.5

יש לפרוש על יריעות האיטום ,יריעות הגנה ,מפוליאתילן בצפיפות גבוהה
מסוג "פרוטקט  "5מתוצרת "ביטום" או שו"ע ,לפי הנחיות היצרן.
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.6

05.03

על יריעות ההגנה של לצקת מדה הגנה בעובי  5מ"מ ,לפי הנחיות
הקונסטרוקטור.

הנחיות לאיטום קירות תת-קרקעיים היצוקים כנגד כלונסאות דיפון במכון
השאיבה (ראה פרטים )5-7
.1

נקה את הכלונסאות היטב מכל ליכלוך ,חול אדמה וכו' ,באמצעות סילון לחץ
גבוה או בשיטת שוות ערך.

.2

על ובין הכלונסאות יש לבצע התזת בטון ב 30-משוריין בסיסי פוליפרופילן,
בעובי מינימלי של  5ס"מ ,לפי הנחיות הקונסטרוקטור .יש לבצע יישור של
תחתית הכלונסאות עד למפלס הבטון הרזה כמתואר לעיל.

.3

בצע את התקנת הקוצים המחברים בין בין הקיר הפנימי וכלונסאות הדיפון.
יש להגן על הקוצים ע"י כסוי בנילון ו\או אחר מפני הציפוי הביטומני.

.4

לאורך מפגשי הכלונסאות והבטון הרזה הנ"ל ,יש לעצב רולקות צמנטיות
במידות  20*20ס"מ .על פני הבטון הרזה ועל הרולקה לאורך המפגשים ועל
תשתית היישור שבתחתית הכלונסאות עד לגובה  50ס"מ ,יש ליישם פריימר
ביטומני כדוגמת "פריימר  "GS 474בכמות של  300גר'\מ"ר .לאחר יבושו ,יש
ליישם עליו ביטומן  75\25בכמות של  1ק"ג\מ"ר .יש להלחים לאורך
המפגשים ,יריעות חיזוק ביטומניות מושבחות בפולימר  ,SBSבעובי  4מ"מ
ובחפיפה של  10ס"מ בין יריעות סמוכות ,במידות  50*50ס"מ ,משני צידי
העגלת הרולקות.

.5

על פני הכלונסאות ועל התשתית שבין הכלונסאות עם הבטון ,רסס ברציפות
ציפוי ביטומני אלסטומרי מסוג "פלקסיגום" מתוצרת "ביטום" או שו"ע,
בכמות של  8-9ק"ג/מ"ר ,בשכבות ,לקבלת ממברנת איטום יבשה
אלסטומרית בעובי  5מ"מ .הריסוס יבוצע בהתאם להנחיות היצרן באמצעות
ציוד ייעודי .החומר ייושם בחפיפה של  50ס"מ ליריעות הביטומניות שעל
הבטון הרזה.

.6

איטום הפסקות היציקה בקירות התת -קרקעיים ,יעשה באמצעות רצועות
הידרופיליות מגומי התופחות במגעם עם מים שתותקנה
איטום
כדוגמת "פרופיל סיקהסוול  "2507או שו"ע .התקנת
בשלב היציקה,
הנחיות היצרן .על מנת להתגבר על החורים
הרצועות תתבצע לפי
תודבקנה לתשתית עם משחת
והשקעים בבטון ,הרצועות הנ"ל
הנ"ל.
הדבקה מתאימה המומלצת ע"י יצרן הרצועות
33
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05.04

.7

יש לבצע חפירה בצד החיצוני של קורת הקשר העליונה ,עד למפלס הנמוך ב-
 30ס"מ ,מתחתית קורת הקשר הנ"ל .באזור הכלונסאות שנחשפו ,יש ליישם
בטון ליישור כתשתית לאיטום .יש ליישם על הבטון הנ"ל ,פלקסיגום" בעובי
יבש של  5מ"מ ,עד למפלס הגבוה ב 15-ס"מ ממפלס הקרקע.

.8

על חומר האיטום ,יש להדביק עם ביטומן מנושב חם  ,75\25לוחות קל-קר F-
 ,30בעובי  3ס"מ להגנה.

הנחיות לאיטום פנים של רצפה ,קירות ותקרות מדורים "רטובים" במכון הביוב
הבאים במגע עם מי ביוב (ראה ) 13 ,11 ,10

 05.041כללי
להלן מובאות הנחיות לאיטום פנים של רצפות ,קירות ותקרות מדורים
"רטובים" ,הבאים במגע עם מי ביוב.
האיטום יבוצע לפני התקנת צנרת ו/או משאבות במבנה .במידת הצורך לאחר גמר
עבודות התקנת האביזרים הפנימיים יבוצעו תיקוני איטום.
איטום רצפה ,קירות ותקרות של מכון הביוב הבאים במגע עם מי הביוב (כולל
אוגרי חרום) ,יבוצע באמצעות מערכת אפוקסי עמידה בכימיקלים מתוצרת
"סיקה" המורכבת מ:
.1

.2

על קירות ,שפכטל על בסיס אפוקסי מסוג "סיקה גרד  "720 ECבעובי של
 2מ"מ ועליו ציפוי אפוקסי דו-רכיבי מסוג "סיקה גרד  " 63 Nבעובי של 2
מ"מ עם שריון בין שכבתי ברשת  FM– 270מתוצרת החברה הנ"ל ,למניעת
סדיקה.
על רצפות ,יישום ציפוי אפוקסי צמנט מתפלס מעצמו מסוג "סיקה פלור
בעובי  2מ"מ ועליו הציפוי "סיקה גרד  " 63 Nעם רשת כמוזכר
"81
לעיל.

 05.042הנחיות לביצוע העבודות לאיטום הרצפות הקירות והתקרות במדורים "רטובים"
באמצעות מערכת האפוקסי
.1

נקה היטב את תשתית הקירות והרצפה מכל ליכלוך ואבק .על התשתית
יציבה ונקיה מקליפות צמנט.
להיות

.2

לאורך מפגשי תשתית אופקית-משטחים אנכיים יש לעצב רולקות קעורות
 3*3ס"מ ,מחומר צמנטי פולימרי כדוגמת "סיקה רפ" מתוצרת "סיקה".

.3

על תשתית הקירות הספוגה במים ,יש ליישם לפי הנחיות היצרן שפכטל
אפוקסי
34

35

דו-רכיבי מסוג "סיקה גרד  "720 ECמתוצרת "סיקה" בשכבות בעובי כולל
מינימלי של  2מ"מ (כולל על מפגשי תשתית אופקית-משטחים אנכיים),
לפי הנחיות היצרן.

05.05

.4

על תשתית הרצפות ,יש ליישם לפי הנחיות היצרן ,ציפוי מתפלס מעצמו על
בסיס אפוקסי צמנט מסוג "סיקה פלור  " 81מתוצרת "סיקה" ,בשכבות
בעובי כולל מינימלי של  2מ"מ לפי הנחיות היצרן.

.5

לאחר יבוש החומרים הנ"ל (בכפוף להנחיות היצרן) ,יש ליישם על תשתית
הקירות והרצפות ציפוי אפוקסי דו-רכיבי מסוג "סיקה גרד " 63 N
מתוצרת "סיקה" ,שייושם בשכבות ,לפי הנחיות היצרן בעובי כולל של 2
מ"מ ,בשילוב עם רשת חיזוק למניעת סדיקה מסוג "." FM– 270
אין להזרים שפכים וכימיקלים אלא לאחר  21יום מגמר יישום הציפוי.

.6

איטום הפסקות היציקה בין רצפה וקירות ו\או בין קטעי קירות יש לבצע
באופן הבא :בשלב הבניה ,יש ליישם בהפסקות היציקה ,עצר כימי
הידרופילי כדוגמת "סיקה סוול  "2507מתוצרת "סיקה" או שו"ע .ההתקנה
הנחיות היצרן .בקירות הפנים לאורך הפסקות היציקה
תתבצע לפי
יש להדביק בצורה סימטרית יריעות "סיקדורקומביפלקס" ברוחב  10ס"מ
מתוצרת "סיקה" .הדבקתן תתבצע באמצעות דבק אפוקסי "סיקדור "31
לפי הנחיות היצרן.

הנחיות לאיטום פנים של מדורים "יבשים" במפלסים שונים שאינם במגע עם
מי מי ביוב (ראה פרטים ) 10-12

 05.051כללי
להלן מובאות הנחיות לביצוע עבודות לאיטום פנים של מדורים "יבשים"
במפלסים שונים ,באמצעות חומר צמנטי הידראולי גמיש מסוג "סיקה טופ סיל
 "107מתוצרת " "SIKAאו שו"ע .יציקת הרצפה והקירות תתבצע במקשה אחת
ללא הפסקות יציקה .במידה שתהיינה הפסקות יציקה בין הרצפה והקירות ,יש
להתקין בהם עצר כימי הידרופילי כדוגמת "סיקה פרופיל  " 2507מתוצרת
"סיקה" במשולב עם צינוריות הזרקה המומלצות ע"י יצרן העצר הנ"ל ,לפי
הנחיות היצרן.
 05.052הנחיות להכנת תשתית הבטון לאיטום
.1

יש לחתוך חוטי וברזלי קשירה .באזורי החיתוך הנ"ל ובמקומות בהם יש
כיסי חצץ ,יש לחצוב חציבה במידות  5*5ס"מ ועומק  2ס"מ ולהקפיד
35

36

שדפנות החציבה תהיינה בזוית של  90מעלות .יש לאטום את החציבה הנ"ל
וחורים בבטון עם חומר פולימרי צמנטי לשיקום בטונים כדוגמת "סיקה רפ
" מתוצרת "סיקה" או שו"ע בהתאם להנחיות יצרן החומר הנ"ל .יש
להחליק בליטות בבטון עד לקבלת בטון חלק וישר .במידת הצורך יש ליישם
על התשתית שפכטל צמנטי מוכן לשימוש לאחר ערבוב עם מים מסוג
"סיקה מונוטופ  " 620מתוצרת "סיקה" לפי הנחיות היצרן ,בעובי מינימלי
של  5מ"מ ,עד לקבלת תשתית חלקה ויציבה .יש לבצע אשפרה/יבוש לחומר
הנ"ל לפי הנחיות היצרן.

05.53

.4

.2

סדקים בבטון יש לאטום באופן הבא :יש להרחיב את הסדק באמצעות
דיסק ,לעומק ורוחב  1ס"מ .יש לנקות היטב את המרווח שנוצר נכל לכלוך.
יש ליישם על דפנות המרווח שנוצר ,פריימר מסוג –"סיקה פריימר W.A, S,
 " Pמתוצרת "סיקה" לפי הנחיות היצרן .יש למלא את המרווח שנוצר עם
מסטיק פוליאוריתני כדוגמת "סיקה פלקס  "11FCמתוצרת "סיקה" לפי
הנחיות היצרן.

.3

במקום שבו ברזל הזיון גלוי ,יש לבצע שיקום בבטון לפי הנחיות
הקונסטרוקטור.

הנחיות לאיטום באמצעות חומר צמנטי הידראולי
.1

יש לסלק מתשתית הרצפה ,הקירות והתקרה ,כל חומר זר ולנקות אותה
היטב.

.2

איטום הפסקות היציקה יש לבצע באופן הבא :בשלב הבניה ,יש ליישם
היציקה בין רצפה וקירות ובין קטעי קירות אנכיים ,עצר
בהפסקות
"סיקה סוול  " 2507מתוצרת "סיקה" או
כימי הידרופילי כדוגמת
היצרן.
שו"ע .ההתקנה תתבצע לפי הנחיות

.3

לאורך מפגשי תשתית אופקית-משטחים אנכיים ,יש לעצב רולקה קעורה
צמנטי הידראולי כדוגמת "סיקה" רפ" מתוצרת "סיקה"
מחומר
במידות  3×3ס"מ.

לאורך הפסקות היציקה ,הדבק בצורה סימטרית יריעות "סיקדורקומביפלקס"
ברוחב  15ס"מ מתוצרת "סיקה" .הדבקתן תתבצע באמצעות דבק אפוקסי
"סיקדור  "31לפי הנחיות היצרן.
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.5

יש ליישם על הרצפה הקירות והתקרה את החומר הצמנטי ההידראולי הגמיש
מסוג "סיקה טופ סיל  " 107מתוצרת " "SIKAאו שו"ע ,בשכבות בכמות כוללת
מינימלית של  5ק"ג\מ"ר לפי הנחיות יצרן החומר הנ"ל.

.6

איטום מעברי צינורות בבטון יבוצע באופן הבא:
א.

יש לוודא שהצינור יבלוט  15ס"מ מהקיר.

ב.

במפגש שבין הצינור והבטון שמסביב יש להכין מגרעת ע"י סיתות של 1 × 1
ס"מ מסביב לצינור.יש לנקות היטב את הצינור משאריות בניה ולכלוך.
יש למרוח מסביב לצינור על הבטון בלבד ,פריימר מסוג
"סיקה פריימר ."W.A.S.Pיש למלא את המגרעת עם מסטיק פוליאוריתני
"סיקהפלקס  " 11FCמתוצרת "סיקה" בהתאם להנחיות
מסוג
היצרן.

ג.

יש ליישם מסביב למפגש הצינור והבטון שמסביב בצורה סימטרית יריעות
"סיקדורקומביפלקס" ברוחב  15ס"מ מתוצרת "סיקה" .הדבקתן תתבצע
באמצעות דבק אפוקסי "סיקדור  " 31לפי הנחיות היצרן (אין ליישם את
על פני המסטיק הפוליאוריתני).
הדבק

 05.054בדיקת אטימות
לאחר תקופת הזמן הנדרשת ע"י ספקי חומרי האיטום ,יש למלא את המאגר
במים למשך שבוע לפחות .יש לוודא שאין דליפות מים .במידת הצורך בצע
תיקונים בחומרים המתוארים לעיל.
05.06

הנחיות לאיטום ובידוד תרמי של גגות במפלסים שונים (כולל גג מבנה הגנרטור
(ראה פרטים ) 14-26-37

 05.061כללי
להלן מובאות הנחיות לביצוע עבודות לאיטום ובידוד תרמי של גגות בטון
במפלסים שונים .איטום הגגות ,יתבצע באמצעות מערכת דו-שכבתית של יריעות
ביטומניות מושבחות בפולימר  SBSבעובי  4מ"מ כל אחת העומדות בדרישות ת"י
 1430חלק  3ברמה  .Mהעבודות תתבצענה לפי הנחיות ת"י  1752חלקים  1ו.2-
 05.062הכנת תשתית הגג לאיטום
הכנת תשתית הגג לאיטום תיעשה בהתאם להנחיות ת"י  1752חלק .1
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השטחים יהיו נקיים ויבשים .הם יהיו מישוריים או בעלי עקומה רציפה ,חלקים,
ללא "מדרגות" ,בליטות שקעים וחורים .בשטחי הגגות ייבדק עיצוב השיפועים
ושיעורם וכן יעובדו מוצאי המרזבים ומקצועות החיבור בין המעקים ,כרכובים
וכו' לבין שטחי קירות וגגות .תשומת לב מיוחדת תינתן למקומות בהם יכולות
להתהוות שלוליות מים ויש לתקנם .חוטי קשירה ,שנותרו לאחר פירוק הטפסות
יקוצצו לעומק  15מ"מ לפחות והשקעים ימולאו בטיט צמנטי פולימרי .תפרים בגג
כולל תפרי דמה ,יתוכננו ויבוצעו ע"י הגבהה משני צידי התפר לכל אורכו .במידת
הצורך יבוצעו תיקונים בפני שטח הבטון בתשתית האופקית והמעקות כגון:
הסרת בליטות ,סתימת חורים ושקעים עם טיט צמנטי פולימרי ואיטום סדקים.
הסדקים יאטמו באופן הבא :בעזרת דיסק מתאים ,העמק והרחב את הסדקים
בתשתית ליצירת מרווחים ברוחב  1ס"מ ועומק  1ס"מ .הקפד כי דפנות
המרווחים שיתקבלו יהיו נקיים ויבשים לפני יישום חומר האיטום .אטום את
המרווחים הנ"ל באמצעות חומר אטימה פוליאוריתני אלסטומרי העומד
בדרישות ת"י  1536מסוג . F – 12.5 Eבאזור המפגשים עם דלתות כניסה לגגות יש
לצקת ספים מוגבהים מבטון ב.20 -
 05.063התקנת בידוד תרמי בגגות
.1
.2

.3

יש לנקות היטב את התשתית מכל ליכלוך ,אבק ,שמנים ,עד לקבלת בטון
ויציב.
ישר
יש ליישם על פני תשתית הבטון פריימר ביטומני העומד בדרישות התקן 41
–  ,ASTM Dבכמות של  300גר'\מ"ר.יש להמתין לייבוש הפריימר  4שעות
לפחות.
יש להדביק על פני התשתית המצופה בפריימר הביטומני לוחות פוליסטירן
מוקצף בעובי  5ס"מ ,העומדים בכל דרישות ת"י  1229חלק  ,1באמצעות
ביטומן מנושב  ,75\25בשיטה החמה .ההדבקה תהיה מליאה ובכל השטח.

 05.064יציקת שכבת שיפועים מבטקל
בכפוף להנחיות הקונסטרוקטור ,יש לצקת שכבת שיפועים מבטקל בצפיפות 1200
ק"ג\מ"ק ,חוזק  4מגפ"ס ,בשיעור מינימלי של  1.5%לפי תוכנית השיפועים
ובהתאם להנחיות שבת"י .1513העובי המינימלי של הבטקל יהיה  4ס"מ.יצירת
השיפועים תיעשה באופן הבא:
 .1יש לוודא שפתחי הניקוז בגג סגורים למניעת חדירת בטקל בשעת היציקה
או אחריה.
 .2יש למת וח את חוטי השיפועים בהתאם לתוכנית השיפועים הנדרשת.
יהיו בשיעור מינימלי של .1.5%
השיפועים
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.3
.4

יש להכין את הבטקל בהתאם להנחיות וליישם אותו על לוחות הקל -קר שעל
הגג.
יש לבצע לאשפרה מליאה של הבטקל למשך ימים לפחות .במקרה ונוצרו
סדקים יש לאטמם לפני התחלת פעולות האיטום.

 05.065עיצוב רולקות צמנטיות פולימריות
לאחר יציקת השיפועים ואשפרתם יש ליישם רולקות צמנטיות פולימריות
במפגשי תשתית אופקית -מעקות .הרולקות תהיינה קעורות במידות  5*5ס"מ.
את הרולקות יש לעצב עם טיט צמנטי אקרילי שהרכבו כדלהלן:
 50ק"ג צמנט 120 ,ק"ג חול 10 ,ק"ג מוסף אקרילי כ 20% -ממשקל הצמנט) ,מים
לפי הצורך .היישום יתבצע ע"י הרבצת הטיט המתקבל ,הנחת רשת אינטרגלס
בצורה מהודקת ולאחר ייבוש מילוי עם טיט לכיסוי מושלם.
05.66

הנחיות ליישום מערכת האיטום
 .1לא פחות משבועיים לאחר הגשם האחרון ,יש ליישם פריימר ביטומני
"פריימקוט  "101מתוצרת "ביטום" או שו"ע ,בכמות של
כדוגמת
 300גר'\מ"ר על פני השטחים המיועדים לאיטום .יש להמתין כ  4 -שעות
לייבוש הפריימר לפני המשך פעולות האיטום.
.2

הלחם במפגשי תשתית אופקית -משטחים אנכיים ,רצועות חיזוק
ביטומניות מושבחות בפולימר  SBSבעובי  4מ"מ ,העומדות בדרישות ת"י
 1430חלק  3ברמה  Mעם גימור פן עליון מחומר דק .רוחב יריעות החיזוק
יהיה כזה שלפחות  15ס"מ מהיריעות תולחמנה על התשתית האופקית וכ-
 15ס"מ מהיריעות תולחמנה על על התשתית האנכית .היריעות תיושמנה
בחפיפה לציפוי הביטומני\פוליאוריתני שעל ספסלים\הגבהות במעקות.
היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של  10ס"מ .קצוות יריעות החיזוק
"תגוהצנה" כדי למנוע אפשרות להיווצרות מדרגות בשכבת האיטום
העיקרית.

.3

פרוש על התשתית ,יריעות מאזנות אדים ביטומניות עם חורים ,מהסוג
המוגדר כמין  3בטבלה  1בת"י  1752חלק  ,2העשויות מביטומן משופר
 1.5מ"מ מקסימום .קוטר החורים  30מ"מ לפחות
בפולימר ,בעובי
וצפיפות החורים ליחידת שטח היא  100חורים למ"ר .היריעות תפרשנה
מהמקום הנמוך לגבוה ובחפיפה של  20ס"מ בין יריעות סמוכות .באזור
החפיפה ,הדבק את היריעות אלו לאלו באמצעות ביטומן  .85\40כמו כן
(אורים) ניאופרנים,
במשולב עם שכבת החציצה ,התקן בגג נשמים
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האדים
בכמות של יחידת נשם אחד לכל  60מ"ר ,שדרכם ישוחררו
הכלואים בין שכבת החציצה והתשתית .הנשמים יותקנו מתחת לשכבת
החציצה ויאפשרו חיבור מלא של חומרי האיטום הביטומניים אל האוורים.
.4

יישם על יריעות החציצה שבגג ,ביטומן חם מסוג  ,85\40שייושם בכמות
המבטיחה מילוי החורים וציפוי היריעות.

.5

הלחם על התשתית האופקית ,שכבה ראשונה של יריעות ביטומניות
מושבחות בפולימר  SBSהעומדות בדרישות ת"י  1430חלק  3ברמה ,M
בעובי  4מ"מ עם גימור פן עליון מחומר דק .היריעות תולחמנה זו לזו
בחפיפה של  10ס"מ ותולחמנה בחפיפה ליריעות החיזוק שעל התשתית
האופקית.

.6

הלחם שכבה תחתונה של יריעות חיפוי באזורי מפגשי תשתית אופקית-
קירות מבנה ו\או מעקות בנויים .יריעות החיפוי בעובי  4מ"מ ,תהיינה זהות
ליריעות החיזוק עם גימור פן עליון מחומר דק .יריעות החיפוי הנ"ל
תולחמנה בחפיפה של  20ס"מ לפחות עם יריעות איטום התשתית
התחתונות ותולחמנה עד לגובה של  20ס"מ לפחות על המשטחים האנכיים.
יריעות החיפוי תולחמנה אחת לשניה בחפיפה של  10ס"מ.
החפיות בין יריעות החיפוי תהיינה ממוקמות כך שהמרחק ביניהן לבין
החפיות שבשכבה התחתונה לא יקטן מ 1\3 -רוחב יריעה.

.7

הלחם לשכבת היריעות התחתונה שעל התשתית האופקית שכבה עליונה של
יריעות ביטומניות הזהה לשכבה הראשונה אך עם גימור פן עליון מאגרגט
גס .היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של  10ס"מ ובחפיפה מליאה ליריעות
החיפוי התחתונות .הזז את חפיות יריעות השכבה העליונה בשיעור של 1\3
רוחב יריעה ביחס לחפיות יריעות השכבה התחתונה.

.8

במפגשי תשתית אופקית -קירות מבנה\מעקות בנויים ,הלחם את יריעות
החיפוי העליונות הזהות ליריעות החיזוק אך עם גימור פן עליון מאגרגט
גס .היריעות תולחמנה זו לזו בחפיפה של  10ס"מ .היריעות הנ"ל תולחמנה
בחפיפה של  20ס"מ לפחות ליריעות איטום התשתית העליונות ותולחמנה
עד לתחתית אף המים במעקות עם אף מים ,או עד לגובה  30ס"מ לפחות על
משטחים אנכיים אחרים בגג .לחץ תוך כדי חימום את הקצה העליון של
יריעות החיפוי לכל אורך השטח האנכי וברוחב  2ס"מ .בגגות קבע את
רצועות החיפוי למשטחים האנכיים עם פרופיל אלומיניום 2 * 6\30\6
ודיבלים מיוחדים כל  20ס"מ .את המרווחים בין הבטון והפרופיל מלא
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באמצעות מסטיק אטימה מסוג
או שו"ע.
.9

.10

"סיקהפלקס  " 11 FCמתוצרת "סיקה"

צבע את החפיות בין יריעות ביטומניות סמוכות ,באמצעות צבע על בסיס
ביטומן-אלומיניום כדוגמת "סילברפז" מתוצרת "פזקר" או שו"ע ,בשתי
שכבות בכמות כוללת של  300גר'\מ"ר.
אטום חדירות כבלי מיזוג אויר לבטון באופן הבא:
במקום שבו חודר השרוול לבטון שבגג ,התקן בפתח שבבטון ,שרוול פלסטי.
הכנס את כבלי יחידת מיזוג האויר ,או את כבלי החשמל\תקשורת ,לתוך
השרוול הפלסטי .אטום את מפגשי השרוול והתשתית האופקית עם צווארון
ביטומני מתוצרת "דלמר" ,לאיטום מעברי צנרת שיולחם ליריעות האיטום
הביטומניות לפי הנחיות היצרן .הלבש את תוספת "מקל הסבא" על הקצה
העליון של השרוול האנכי.

.11

על פני מעקות בטון חשופים מעל יריעות האיטום ,יש ליישם מערכת טיח
העומדת בדרישות ת"י  1920חלק  ,1כולל שכבת הרבצה בעובי 5
חוץ
מ"מ ושתי שכבות טיח חוץ בעובי כולל של  15מ"מ .לאחר אשפרת הטיח
עליו ציפוי אקרילי גמיש העומד בדרישות ת"י 1731
הנ"ל ,יש ליישם
"רב גמיש" של "טמבור" או שו"ע ,לפי הנחיות
חלק  1כדוגמת מערכת
היצרן.
יש לאטום גגוני פירים מבטון באמצעות ציפוי אקרילי אלסטי כדוגמת
"מולטיגג" מתוצרת "ביטום" ,שייושם בשכבות בכמות כוללת של 3
ק"ג\מ"ר לפי הנחיות היצרן.

.13

יש לבצע איטום של ספי כניסה מוגבהים לגגות באמצעות שתי רצועות
חיזוק\חיפוי בהתאם לפרט המצורף לעיל.

.14

ציוד בגג יונח על הגבהות בטון.

.12

 05.067איטום מעברי תעלות מיזוג אויר בבטון בגג
האיטום יבוצע בהתאם להנחיות ת"י  1752חלק  1סעיף  .3.2.6תעלות מיזוג האויר
יועברו דרך פתחים שייבנה להם מבנה מכסה .המבנה המכוסה ומידותיו יתאימו
למתואר בפרט המצורף .הפן העליון של גגון המבנה המכסה יתוכנן בשיפוע של
( 5%מינ') כלפי התעלה ,או בניצב לה .אף המים יתוכנן לאורך הפיאות הצדדיות
הנמוכות בכיוון זרימת המים .החלק האופקי של התעלה יותקן בשיפוע יורד של
 5%כלפי הגג .המרחק בין תחתית התעלות האופקיות לבין פני שכבת השיפועים
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יהיה  30ס"מ לפחות .המרחק יאפשר את התקנת האיטום ,תחזוקתו השוטפת
וחידושו בעתיד .סביב תעלת מיזוג האויר יותקן עצר מים העשוי פח .עצר המים
ימוקם  15ס"מ לפחות פנימה מקצה גגון המבנה המכסה וייצור סביב התעלה
בליטה שגובהה  4ס"מ לפחות .אם לא מתקינים מעל פתח מעבר תעלת מיזוג
האויר מבנה מכסה כמתואר לעיל ,יתוכנן גימור הקצה העליון של האיטום סביב
התעלה כמתואר בפרט המצורף .גימור זה יתוכנן ע"י מתכנן מיזוג האויר ויותקן
ע"י מתקין מערכת מיזוג האויר ,לאחר גמר עבודות איטום הגג .יבוצע איטום של
גגות מבני מכסים באמצעות ציפוי אקרילי אלסטי מסוג "מולטיגג" מתוצרת
"ביטום" שייושם בשכבות בכמות כוללת של  3ק"ג\מ"ר לפי הנחיות היצרן.
 05.068רצפה מתחת ליחידות מיזוג אויר ו\או קולטי שמש ו\או יחידות ציוד אחרות
.1

על פני יריעות האיטום בקטע הגג שעליו תיושם רצפת היחידה ,יש
להלחים
שכבה שלישית של יריעות איטום ביטומניות בעובי  5מ"מ ,הזהות ליריעות
איטום התשתית ,כך שתבלוטנה  1מטר מכל צד של הרצפה הנ"ל .היריעות
תולחמנה במלואן ליריעות השכבה התחתונה ובחפיפה של  10ס"מ בין
יריעות סמוכות.

.2

הרצפה מתחת ליחידת מיזוג אויר ,תהיה רצפה צפה על יריעות בידוד
מפוליאתילן מוקצף .על תשתית הבטון האטומה ביריעות
אקוסטי
ביטומניות ,יש להניח יריעות "פוליפום  " GA – 250מתוצרת "פלציב"
בעובי  5ס"מ .היריעות תודבקנה זו לזו בחפיפה עם פסי דבק דו -צדדי
המסופקים ע"י "פלציב" .על פני היריעות הנ"ל יש לצקת בסיס בטון לפי
הנחיות הקונסטרוקטור .יש לצקת בהיקף הבסיס חגורות בטון שיגנו על
יריעות הבידוד האקוסטי .את המפגש בין החגורות ויריעות איטום
התשתית יש לאטום עם שתי רצועות חיזוק\חיפוי ביטומניות.

 05.069איטום פתחי הניקוז
התקן בפתחי הניקוז קולטני מי גשם בקוטר " 4מתוצרת " "DALLMERמסוג
"דלביט" .גוף הקולטן בנוי מפוליפרופילן .ה"הדלביט" הינו תוספת צווארון
ביטומני מסוג  S.B.Sבעובי  4מ"מ ובקוטר  500מ"מ המולחם לגוף הנקז
בהלחמת לייזר אינפרא אדום ובחיזוק ע"י טבעת נירוסטה רחבה בפתח הקולטן
בעובי  1.6מ"מ .הקפד שצוארון הקולטן מצוי במפלס הנמוך ממפלס התשתית
הסמוכה אליו .בגג מרוצף חבר לקולטן הנ"ל מאריך עד למפלס הריצוף עם רשת
נירוסטה מרובעת בגודל  150*150ובעובי  1.6מ"מ בתוספת תושבת למאריך
בקוטר  145מ"מ .הקפד שצוארון את יריעות האיטום הביטומניות של התשתית
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האופקית הלחם לצווארון של קולטן המים .בעת החדרת הצינור התחתון של
הקולטן לפתח הניקוז מרח עליו מסטיק אטימה כדוגמת "סיקהפלקס  " 11 FCאו
שו"ע או יישם סביבו אטם מגומי.
05.07

הנחיות כלליות לאיטום חלונות בקירות חוץ (ראה פרטים ) 29-30
.1

יש ליישר והחליק את דפנות הבטון לפני התקנת החלונות .על פני הדפנות
הנ"ל יש ליישם חומר צמנטי הידראולי גמיש כדוגמת "סיקה טופ סיל "107
מתוצרת "סיקה" או שו"ע בכמות של  3ק"ג\מ"ר לפי הנחיות היצרן.

.2

יש להתקין אדנים בשיפוע של  1%לפחות להרחקת המים מהחלונות.
האדנים יהיו ,עם בליטה אחורית עילית המונעת חדירת מי גשמים מתחת
לחלון ואף מים לניקוז המים הגולשים.

.3

האיטום בין המשקופים הסמויים לפתחי הבטון ,יבוצע עם מסטיק
פוליאוריתני מסוג "סיקהפלקס  "11 FCמתוצרת "סיקה" או שו"ע ,לאחר
ניקוי השטח ושימוש בפריימר מתאים לפי הנחיות היצרן .בנוסף לעיל
יבוצע איטום ע"י הדבקת יריעות  EPDMכדוגמת "טרלבורג " או שו"ע,
העומדות בדרישות ת"י  1430חלק ( 2מסופקות ע"י חברת "דבטק") בין
המשקופים הסמויים לבטונים לפחות באזור הסף ו 20-ס"מ בגליפים
(מהסף למעלה) .במקומות בהם קיים חיפוי אבן בגליפים ,כל הגליפים
יאטמו באמצעות יריעות  .EPDMהדבק יהיה משחתי מהסוג המומלץ ע"י
היצרן (כדוגמת "דינול  "1649המסופק ע"י חברת "דבטק").
תשתית הבטון חייבת להיות ישרה וחלקה .יש להמנע ככל האפשר מהחדרת
ברגים ליריעות ה .EPDM-במידה שהנ"ל הכרחי להחדירם בחלק החיצוני
ביותר האפשרי של הגליפים .את מקום החדירה יש לאטום עם מסטיק
המומלץ ע"י יצרן יריעות ה .EPDM-המפקח יוודא שהקבלן ינקוט בכל
הצעדים בכדי למנוע פגיעה ביריעות בעת העבודות השונות .יריעות
ה EPDMתודבקנה בחפיפה של  10ס"מ לחומר האיטום שעל פני תשתית
הקירות לפני חיפויים באבנים.

.4

האיטום בין משקופי האלומיניום למשקופים הסמויים יבוצע באמצעות
סיליקון נייטרלי מסוג " " NOVASIL S 10מתוצרת "OTTO CHEMIE
" או שו"ע ,לפי הנחיות היצרן ,כולל שימוש בפריימר מתאים ,תוך דחיסת
המסטיק כנגד גליל תומך מחומר ספוגי כגון פוליאתילן מוקצף כנדרש על פי
תקן  4068חלק א' סעיף .6.4.2
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האיטום יבוצע משני צידי הפריט ,מבפנים ומבחוץ .האיטום מהצד הפנימי
יבוצע ויבוקר לפני הרכבת ההלבשות של הפריט.
05.08

הנחיות לאיטום קירות חוץ מטוייחים (ראה פרט ) 27
.1

על פני קירות מבלוקי איטונג ,יש ליישם מערכת טיח חוץ העומדת בדרישות
ת"י  1920חלקים  1ו ,2-כדוגמת "טיח חוץ  " 710מתוצרת "כרמית" .על
הבלוקים תיושם שכבת הרבצה מסוג "הרבצה צמנטית  " 720מתוצרת
"כרמית" בעובי  5מ"מ .על שכבת ההרבצה ייושם "טיח חוץ  " 710בשתי
שכבות בעובי כולל של  15מ"מ .היישום יתבצע לפי הנחיות היצרן.

.2

באזור גשרי הקור ,יישם על לוחות הקל-קר "בסיס טיח לקל-קר "470
בעובי  5-6מ"מ (כתחליף לשכבת ההרבצה) ,לפי הנחיות היצרן .בעוד החומר
רטוב הטבע בו רשת זכוכית עמידה באלקלי .לאחר אשפרתו יישם על
החומר הנ"ל" ,טיח חוץ  " 710בשתי שכבות בעובי כולל של  15מ"מ לפי
הנחיות היצרן.

.3

לאחר אשפרת הטיח ,יש ליישם עליו ציפוי אקרילי גמיש העומד בדרישות
ת"י  1731חלק  ,1כדוגמת "מערכת רב גמיש" של "טמבור" ,בשכבות בכמות
כוללת של  2ק"ג\מ"ר לפי הנחיות היצרן ובגוון והטקסטורה שיקבע ע"י
האדריכל.

05.09

הנחיות לאיטום קירות תמך בפיתוח (ראה פרט ) 34
איטום קירות התמך יתבצע עם חומר איטום ביטומני אלסטומרי כדוגמת
"מסטיגום" מתוצרת "ביטום" ,שייושם בשכבות בעובי יבש של  3מ"מ לפי
הנחיות היצרן.
על פני חומר האיטום הנ"ל ,ייושמו יריעות ניקוז\הגנה כדוגמת "פז דריין פלוס"
מתוצרת "פזקר" לפי הנחיות היצרן.

05.10

הנחיות לאיטום קירות חוץ מחופים בלוחות בתליה יבשה (ראה פרט ) 28
לפני החיפוי ביבש של קירות החוץ יש לאטמם באופן הבא:
.1

את נקודות חדירות עוגני הנירוסטה המשמשים לקיבוע החיפוי לקירות יש
לאטום באופן הבא :חצוב מסביב לחדירת העוגן מרווח בעומק ורוחב 1
ס"מ .יש לנקות היטב את המרווח הנ"ל מכל ליכלוך ,אבק ,שמנים וכו' .יש
לאטום את המרווח הנ"ל באמצעות מסטיק אטימה פוליאוריתני כדוגמת
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"סיקהפלקס  "11 FCמתוצרת "סיקה" או ש"ע לפי הנחיות היצרן .יש
ליישם את המסטיק הנ"ל גם על הקצה התחתון של העוגן.

05.11

.2

נקה את התשתית מלכלוך ,שומנים ,שאריות בניה ואבק .שטוף את
התשתית במים לפני יישום שכבת ההרבצה .יישם במריחה על פני הקירות,
חומר הרבצה מוכן לשימוש ,העומד בדרישות ת"י  1920כדוגמת "הרבצה
צמנטית  "720מתוצרת "כרמית" עם מאלג' בעובי  6-5מ"מ .בצע אשפרה
כנדרש.

.3

על פני שכבת ההרבצה ,יישם חומר צמנטי הידראולי גמיש כדוגמת
"איטומת פלוס  " 502מתוצרת "כרמית" או שו"ע ,בעובי יבש של  2מ"מ,
בשתי שכבות לפי הנחיות היצרן.

הנחיות לאיטום רצפת מבנה הגנרטור (ראה פרטים ) 31-33
.1

לפני יציקת הבטון הרזה יש לבצע איטום של שני צידי קורות ביניים ו\או
פנימי של היקפיות באופן הבא:
צד
א .יש ליישם על פני שני צידי קורות ביניים ו\או הצד הפנימי של קורות
הקפיות ,עד לעומק  30ס"מ ,פריימר ביטומני ,כדוגמת "פריימקוט "101
מתוצרת "ביטום" ,בכמות של  300גר'\מ"ר .המתן  4שעות לפחות
לייבוש הפריימר .על פני תשתית הקורות שצופתה בפרימר ,יש להלחים
יריעות ביטומניות מושבחות בפולימר  ,SBSבעובי  5מ"מ ,עם גימור פן
עליון מחומר דק ,העומדות בדרישות ת"י  1430חלק  3ברמה .R
היריעות תולחמנה זו לזו חפיפה של  10ס"מ יש להשאיר בחלק העליון
של הקורות ,קצה חופשי של יריעות ביטומניות שיולחם בחפיפה של 20
ס"מ לפחות ,ליריעות האיטום של הבטון הרזה שמתחת לרצפה שמעל.

ב .כאלטרנטיבה ,ניתן ליצור עם הבטון הרזה "ווטה" ברוחב ובעומק 50
הצמודה לקורות.
ס"מ,
.2

על פני תשתית שהוכנה והודקה לפי הנחיות יועץ הקרקע ,יש לפרוש יריעות
פוליאתילן ועליהן לצקת בטון רזה ב 15 -מוחלק בעובי  5ס"מ .שטחי הבטון
הרזה לאחר אשפרתו יהיו יבשים ונקיים .כמו כן יש לוודא שהשטחים הנ"ל
יהיו מישוריים ,חלקים ללא שקעים ,חורים בליטות וכו' .במידת הצורך יש
לבצע את התיקונים הנדרשים בפני הבטון הרזה כגון :הסרת בליטות,
סתימת חורים ושקעים עם טיט צמנטי פולימרי ,החלקה וכו'.
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.3

על פני הבטון הרזה ,יש ליישם פריימר ביטומני העומד בדרישות התקן 41
 ,ASTM Dכדוגמת "פריימר  " GS 474מתוצרת "פזקר" ,בכמות של 300
גר\מ"ר .יש להמתין  4שעות לפחות לפני המשך פעולות האיטום.

.4

על פני התשתית המצופה בפריימר הביטומני יש ליישם ביטומן מנושב
 85\40מתוצרת "פזקר" או שו"ע ,בכמות של  1.5ק"ג\מ"ר ליישור והחלקה.

.5

על פני תשתית הבטון הרזה המצופה בפריימר ובביטומן מנושב ,יש להלחים
יריעות ביטומניות מושבחות בפולימר  SBSבעובי  5מ"מ ,עם גימור פן
עליון מחומר דק ,העומדות בדרישות ת"י  1430חלק  3ברמה  . Rהיריעות
תולחמנה זו לזו במלואן לתשתית ובחפיפה של  10ס"מ.

.6

יש לפרוש על יריעות האיטום ,יריעות הגנה ,מפוליאתילן בצפיפות גבוהה
מסוג "פרוטקט  " 5מתוצרת "ביטום" לפי הנחיות היצרן.

.7

על הצד החיצוני של הקורות ההיקפיות ,יש ליישם ציפוי
ביטומני\פוליאוריתני אלסטומרי כדוגמת "היפרדזמו  "PBמתוצרת
"אלכימה" ,בשכבות ,לפי הנחיות היצרן ,לקבלת ציפוי בעובי יבש של 2
מ"מ ,עד למפלס הקרקע במפגש עם ויטרינת זכוכית.

.8

על הציפוי הנ"ל ,לאחר יבושו ,יש להדביק לוחות קל-קר להגנה מסוג ,F-30
בעובי  3ס"מ בהדבקה מליאה.

.9

באזור המפגש עם ויטרינה ,יש להדביק בחפיפה של  20ס"מ לציפוי
הביטומני ,יריעות אי.פי.די.אם תקניות בעובי  1.2מ"מ ,עם דבק ייעודי,
בכפוף להנחיות יועץ האלומיניום.

.10

על פי החלק האופקי העליון של קורות הקפיות ,לפני יישום קיר הבלוקים,
יש להדביק עם ביטומן חם  75\25יריעות "ביטוגלס" כנדבך חוצץ רטיבות.
היריעות תודבקנה זו לזו בחפיפה של  20ס"מ עם הביטומן הנ"ל.

 05.12הנחיות לאיטום "חדרים רטובים" בקומת הקרקע ( שרותים ,מקלחון ,חדר
אשפה וכו'-ראה פרטים )35-38
 05.121כללי
במפרט זה מובאות הנחיות לאיטום רצפות וקירות "חדרים רטובים" :מקלחון,
שירותים ,חדר אשפה וחדרים אחרים עם רטיבות גדולה.
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האיטום יתבצע באמצעות חומר איטום ביטומני אלסטומרי כדוגמת
"אלסטומיקס" מתוצרת "פזקר" ,או שו"ע ,בעובי יבש מינימלי של  3מ"מ .על גבי
חומר.
האיטום ,יש ליישם יריעות הגנה מפוליאסטר לא ארוג במשקל  400גר'\מ"ר .על
פני יריעות ההגנה הנ"ל יש לצקת בטון ב 20 -מוחלק בעובי  5ס"מ כהגנה בכפוף
להנחיות קונסטרוקטור ,שעליו ייושם הריצוף .בחדרים הנ"ל יתוכננו שיפועים
בשיעור מינימלי של  1.5%לכיוון הפתחים לניקוז המים.
במידה שהקירות אינם מבטון יצוק ,אלא מבלוקים או מגבס ,יש לצקת בתחתית
הקירות הנ"ל ,חגורות בטון במפלס הגבוה ב 10-ס"מ ממפלס הריצוף המתוכנן.
על פני קירות מבלוקים ,יושם טיח חוץ תקנית העומדת בדרישות ת"י 1920
חלקים  1ו .2-על הטיח הנ"ל במקלחות לאחר אשפרתו ,יש ליישם חומר צמנטי
הידראולי העומד בדרישות מפמ"כ  390חלק  ,1בכמות של  2ק"ג\מ"ר לפי הנחיות
היצרן (בחדרי שרותים אין צורך ביישום החומר הצמנטי ההידראולי הנ"ל על
המערכת הטיח שעל הקירות).
 05.122הנחיות לביצוע האיטום
.1

לפני תחילת ביצוע האיטום ,יש לסיים את כל עבודות האינסטלציה ,חשמל,
תקשורת או כל עבודה אחרת אשר עלולה לפגוע באיטום .בטן צנרת מים
וניקוז עם טיט צמנטי פולימרי .הביטון ייעשה תוך יצירת שיפועים מתונים
בטיט הצמנטי והחלקה שלו .נקה היטב את השטח לאחר קיבוע צנרת המים
והניקוז .יש להקפיד שחדירות הצנרת דרך הקירות יהיו מעל מפלס
האיטום ,למעט ניקוז הריצוף ,ניקוז האיטום וכן צנרת או שרוולי פלדה
החודרים אנכית דרך הרצפה.

.2

בפתח היציאה מהחדר ,יש לצקת חגורת בטון דקה ,כדי ליצור הפרדה
מעבר מים ורטיבות מהחדר הנ"ל לחדר סמוך .גובה
ולמנוע
חול המילוי ורוחבה כרוחב הפתח
החגורה יהיה בגובה שכבת
ועוביה  5ס"מ.

.3

נקה את תשתית הקירות מכל ליכלוך ,שומנים ושאריות בניה ואבק .יישם
במריחה על בלוקים הקירות עם מאלג ,שכבת הרבצה מוכנה לשימוש
העומדת בדרישות ת"י  1920חלק  ,1בעובי  5מ"מ ולפי הנחיות היצרן .על
פני שכבת ההרבצה יישם טיח מיישר העומד בדרישות ת"י  1920חלק 1
בעובי של עד  15מ"מ ,לפי הנחיות היצרן.
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.4

בתשתית הרצפה ,קצץ חוטי ברזל ,סתת בליטות בטון ומלא חורים בטיט
פולימרי .נקה היטב את הרצפה ,בעזרת מטאטא ושטוף
צמנטי
במים .אין ליצור שלוליות .הרצפה צריכה להיות יבשה.

.5

על פני הרצפה יש למרוח שכבת מדה לצורך החלקתה .המדה תורכב
טיט צמנטי פולימרי (  3: 1צמנט \חול  10% +מוסף
מתערובת
אקרילי ממשקל הצמנט) .מטיט המדה ,יש ליצור במפגשי תשתית אופקית-
קירות רולקות קעורות במידות  5*5ס"מ .המתן ליבוש המדה והרולקות
לפני המשך פעולות האיטום.

.6

איטום הרצפה יבוצע באמצעות חומר ביטומני אלסטומרי ,כדוגמת
"אלסטומיקס" מתוצרת "פזקר" .החומר ייושם בשכבות ,עד לקבלת עובי יבש
מינימלי של  3מ"מ ,לפי הנחיות היצרן.

.7

על פני הקירות המטוייחים מבלוקים במלתחות ,מקלחות וכו' ,יש ליישם
חומר צמנטי הידראולי גמיש העומד בדרישות מפמ"כ  390חלק  ,1כדוגמת
"איטומט פלוס  "502מתוצרת "כרמית" ,בכמות של  2ק"ג\מ"ר לפי הנחיות
היצרן.
על גבי לוחות גבס ,יש חיישם את החומר הנ"ל ,ישירות על הלוחות.

.8

יש לבצע איטום סביב יציאות מים לנקז במפלס פני שכבת האיטום ,כך שניקוז
המים מעל שכבות האיטום יהיה חופשי ובלתי מופרע .יש להתקין בפתחי
הניקוז מחסומי רצפה פלסטיים עם צווארון ביטומני מתוצרת "דלמר".
לפני החדרת צווארון הקולטן לפתחים יש ליישם בינם לבין הבטון שמסביב
אטמי גומי מתאימים .חומר האיטום הההידראולי צמנטי ייושם מתחת
לצווארון הקולטן .חומר האיטום הביטומני האלסטומרי ייושם הן מתחת
לצווארון והן מעליו .יש לחבר צינור מאריך עם חורים למפלס הריצוף
המתאים למחסומי רצפה מסוג "נקז כפול" .בקצה העליון תיושם סבכה
ממסגרת פלדה עם רשת נירוסטה לסינון .מסביב לצינור המאריך הנ"ל ,יש
ליישם חצץ+בד סינון.

.9

איטום מעברי צינורות בקירות וברצפות יבוצע באמצעות אטם צינורות פלסטי
( 10*10ס"מ( ,במשולב עם איטום קירות\רצפה ולפי הנחיות היצרן.

.10

לאחר ייבוש מלא של שכבות האיטום (כשבוע ימים) ,בצע בדיקת הצפה לפי
הנחיות ת"י  1476חלק .1
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05.13

.11

על חומר האיטום ,יש ליישם יריעות גיאוטכסטיל על בסיס סיבים סינתטיים
במשקל  400גר'\מ"ר העומד בדרישות ת"י  1463חלק  .1על פני היריעות הנ"ל,
בכפוף להנחיות הקונסטרוקטור ,יש לצקת מדה הגנה עם רשת זיון בעובי
של  5ס"מ .על מדה ההגנה ,ייושם הריצוף.
מינימלי

.12

הדבקת אריחי הקרמיקה על הקירות תבוצע באמצעות דבק תקני העומד
בדרישות ת"י  4004ות"י  ,1555בעל תו תקן ,המתאים לפי הנחיות היצרן
להדבקת אריחי קרמיקה הן על תשתית טיח תקני והן על תשתית טיח תקני
מצופה בחומר הצמנטי ההידראולי שישם על הקירות.

הנחיות לביצוע בדיקת הצפה לגגות
.1

בסיום עבודות האיטום בגגות ,מרפסות ו ,חדרים רטובים" ולפני יישום
הגנה ,תיעשה בהם בדיקת הצפה בהתאם להנחיות שבת"י 1476
שכבות
חלק  .1הגגות יוצפו ברום של  30מ"מ מעל נקודת הגג הגבוהה ביותר למשך 72
שעות .באם יתגלו סימני רטיבות או דליפה יתוקן המקום הפגום ויחזרו על
בדיקת הצפה עד לקבלת גג אטום .כדי שכל קטעי הגג ימולאו במים ,יבצע
הקבלן הגבהות זמניות או יאטום זמנית פתחים.

.2

את ההצפה יש לתאם עם משתמשי הבנין ולעשות את כל ההכנות למקרה
שתהיה דליפה .במסגרת הכנות אלו יכוסו אביזרים רגישים בתוך הבנין וכן
תינתנה הנחיות לפתיחה מידית של המרזבים.

.3

סתימת פי המרזבים תבוצע באופן שלא יזיק למערכת האיטום ,אך תמנע
ביעילות את יציאת המים מהגג.

.4

יש לוודא שאין פני המים גבוהים בשום מקום מגובה הקצה העליון של יריעות
החיפוי .אם קיים מקום כזה יש לבצע טיפול מקומי אשר יאפשר בכל זאת את
קיום ההצפה .דבר זה יתואם עם המפקח .במידת הצורך יש לבצע כל בניה
זמנית ההכרחית לביצוע ההצפה.

.5

לאחר סיום  72שעות הצפה מליאה של הגג ובעוד הגג מלא מים ורק לאחר
שהמפקח בדק את יציאות המרזב ויובש התקרה ,ייראה כאילו הסתיימה
ההצפה בהצלחה.

.6

בכל מקרה של הפסקת הצפה ,נזילות ,או שנתגלו נזילות בסיום ההצפה ,ירוקן
הגג ממים ,ייובש ויתוקן ויוצף מחדש עד לקבלת איטומו המוחלט.
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05.14

אחריות הקבלן בתקופת הבדק
הוראות סעיף זה מתיחסות לחידוש עבודות האיטום תוך כדי תקופת הבדק
המוגדרת בחוזה וכן בסיום תקופה זו.
.1

במסגרת אחריות הקבלן לאיטום הגג ו\או קירות ייבדק לאחר עונת
הראשונה ,מצב האיטום .אם יתגלו כתמי רטיבות או נזילות
הגשמים
יחדש הקבלן את האיטום בהיקף שעליו יורה המפקח ,ולא בהכרח תיקון
מקומי בלבד .כל חידוש יתבצע בשיטה ובחומרים ובאורח המקצועי
שלפיהם בוצע האיטום המקורי או כפי שיורה המפקח .הקבלן יבטיח שתוך
כדי חידוש האיטום לא יינזקו חלקי מבנה סמוכים ואחרים וכל אשר ייפגם,
יתלכלך ויינזק ,יתוקן ע"י הקבלן עם סיום חידושו של האיטום .אופן
החידוש דורש אישור של המפקח.

.2

אחריות הקבלן לאיטום תהיה למשך תקופת בדק של  10שנים .במשך
התקופה הנ"ל יבוצעו הפעולות שאוזכרו לעיל בסעיף  ,1בתום כל תקופת
גשמים ובסוף כל קיץ.
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פרק  – 06מסגרות בנין
 06.01כללי
.1

עבודות המסגרות כוללות התקנת סולמות ,סבכות ומסגרות להשענת הסבכות
שיותקנו לפני היציקה ,מעל פתחים ותעלות זרימה ,מגוב ידני ,סבכות להגנה על
חלונות .פרטי המסגרות לפי התכניות המפורטות.

.2

הסולמות יותקנו מצינורות ראשיים  1¼" מחוזקים אל הקיר מצינורות 1¼" 
ושלבים מצינורות  .¾" השלבים יורכבו ע"י קדוח חורים בצינורות הראשיים 
"¼ 1מתאימים לקוטר החיצוני של השלבים  ,¾" הכנסת השלבים לחורים הנ"ל
באופן שיגעו בדופן הפנימית הנגדית של הצינור הראשי ,וחבור השלבים אל
הצינורות הראשיים ע"י ריתוך .הסולמות יותקנו מצינורות נירוסטה מס' .316

 06.02ציפוי חלקי מסגרות באבץ
זוויתנים ,צינורות ,סבכות וכו' ,יצופו באבץ ע"י טבילה באמבט חם .אחרי גמר כל עבודות
הריתוך וני קוי בסלון חול .עובי שכבת הגלוון לא יהיה פחות מ 100-מיקרון ועפ"י ת"י
 .918לאחר קביעתם במקום ויציקת הבטון יצבעו באפוקסי כמפורט לעיל.
כל החלקים הנ"ל יקבעו במקום לפני יציקת הבטון.
 06.03צביעת חלקי מתכת באפוקסי
צביעת צינורות פלדה וחלקי מתכת באפוקסי תבוצע כדלקמן (הצבעים תוצרת טמבור):
א .חלקים וצינורות שחורים -
הכנת השטח לצביעה ע"י ריסוס סלון חול בלבד.
.1
 2שכבות צבע יסוד אפוקסי .60/30
.2
 2שכבות צבע עליון אפוקסי  60/31בגוון אפור.
.3
ב .חלקים וצינורות מגולוונים -
 2שכבות צבע יסוד אפוגל.
.1
 2שכבות צבע עליון אפוקסי  60/31בגוון אפור.
.2
עובי השכבות  60מיקרון כל אחת.
 06.04מעקות ,סולמות ושרשראות
כל המעקות והסולמות בתחנה ומחוץ לה ובתוך התאים יותקנו מפלדת אל-חלד מס' 316
בהתאם לתכנית .המעקות יכללו מאחז יד שלב ביניים ופחית מפלב"מ לאורך המעקה
בתחתית בקרבת הרצפה או המדרגה.
 06.05מתקנים להשתקת רעש
06.05.1

כללי

פרק זה דן בהתקנת פתרונות אקוסטיים למניעת מטרדי רעש ,בזמן פעולתו של הדיזל
גנרטור .הנ"ל כולל בנוסף למשתיקי הקול המוזכרים בפרק הגנרטור את הפריטים להלן:
-

דלתות אקוסטיות.

-

פתחי האוורור לדיזל-גנרטור.
51
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-

טפול בצינורות הפליטה של הגנרטור.

מודגש כי באחרית הקבלן לבצע את מתקן ההשתקה כעומד בדרישות המשרד לאיכות
הסביבה הדרישות המחייבות.
06.05.2

דלתות אקוסטיות
כל הדלתות והשערים האקוסטיים יהיו בעלי כושר בידוד של  40דציבל .הדלתות תעשנה
מפח על פי הפרטים הבאים :הכנף תעשה מסנדוויץ' של שני פחים בעלי עוביים שונים,
האחד  2מ"מ ושני  1.5מ"מ .בין הפחים יישאר מרווח של  50מ"מ אשר ימולא במזרוני
צמר סלעים בעובי " 2ומשקל מרחבי של  80ק"ג/מ"ק .שני הפחים ימרחו בצידם הפנימי
בחומר מרסן מסוג "פזופון  "54מתוצרת "פז-קר" או שווה ערך( ,טיפול כנגד רעידות) .יש
למרוח שכבה שעובייה כפעמיים עובי הפח .הכנף תבוצע עם דירוג בהיקף והמשקוף יבוצע
עם דירוג כפול .בהיקף בתוך המדרגות יוכנסו פרופילי אטימה מניאופרן יש להבטיח גם
אטימה נאותה בסף ע"י סגירת הדלת כנגד מדרגה אשר תאטם עם פרופילי אטימה כנ"ל.
הדלתות תצבענה בשתי שכבות של צבע יסוד עשיר אבץ ושתי שכבות של צבע סופי
בהתזה ,בגוון שיקבע ע"י המפקח .הדלתות תהינה מתוצרת חב' ח.נ.א .או שוו"ע מאושר.

06.05.3

פתח האוורור לדיזל-גנרטורים
מול הרדיאטור של הדיזל גנרטור יותקן תא (דלת) השתקה אקוסטי בגודל  160x240עם
מחיצות בולעות רעש .הפתחים יחוברו ל"משפך" עשוי פח בעובי  2מ"מ שמטרתו ליצור
הרחב ה של הפתח לכפול מהשטח המקורי ,על מנת שבסופו של דבר יישאר שטח החתך
הדרוש למעבר אויר .בהמשך למשפך תחובר תעלת פח גם היא מפח  2מ"מ .הפחים ,הן של
התעלה והן של המשפך ,יימרחו בחומר מיוחד ,למניעת זמזום הפח ,מסוג "פזופון "54
מתוצרת "פז-קר" או שווה ערך .בתוך התעלה יוכנסו מחיצות בולעות רעש .המחיצות
עשויות מסגרת פח מגולוון עם מילוי צמר סלעים בעובי  10ס"מ ,משקל מרחבי 80
ק"ג/מ"ק ,עם חיפוי פח מחורר משני הצדדים .החירור יהווה לפחות  30%מהשטח .אורכן
של המחיצות יהיה  1.75מ' .המחיצות תותקנה במקביל לכוון זרימת האוויר כאשר בין
מחיצה אחת לשניה יושאר מרווח של  10ס"מ .בין שתי המחיצות הקיצוניות לבין מעטפת
הפח יושאר מרווח של  5-10ס"מ .להבטחת המרווחים בין המחיצות ומניעת תזוזתן
תוכנסנה המחיצות לתוך מסלולי  .Uבחלק האחורי של תא ההשתקה יותקן תריס
מרפפות פח קבועות בעובי  2מ"מ ורשת נגד חרקים .את כל המשתיק יש לחבר בעזרת עוגן
היקפי עם בורגי עיגון אל קיר המבנה וכן תמיכות מלמטה בזוויתנים  5/50/50ס"מ
המעוגנים לקיר המבנה .בין המשתיק למבנה יותקן אטם גומי מסביב .הדלתות והחלונות
יהיו מתוצרת ח.נ.א.
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06.05.4

טבלת ריכוז ציוד אקוסטי

תיאור
משתיק קול פליטת אויר מהרדיאטור עם גלגלים דגם ""H
במידות  160x240ס"מ באורך  1.5מ' .ניתן לפרוק מהיר .הנחתה 40 :דציבל
משתיק קול כניסת אויר מותקן בחלון דגם " "Hבמידות  160 x 240ס"מ
ועומק  1.50מ' .הנחתה 40 :דציבל
תריסי גשם  +רשתות על המשתיקים הנ"ל
דלת כניסה  AD-50במידות  100x240ס"מ .הנחתה 50 :דציבל
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פרק  - 08עבודות חשמל ,פיקוד ובקרה בתחנה ,גילוי וכיבוי אש ,אחזקה נגד
פריצה ,גילוי גזים
 08.01כללי
מפרט זה מתייחס לבצוע עבודות חשמל בתחנה לשאיבת שפכים .בתחנה תותקנה 3
משאבות ,מפוחים ,מאווררים ,ציוד בקרה ופיקוד וציוד עזר נלווה .כמו כן יותקן דיזל-
גנרטור לאספקת חשמל בעת הפסקות חשמל ברשת חח"י .מחירי עבודות החשמל כוללים
את כל חומרי העזר והאביזרים ,עבודות ההתקנה חיבורים ,בדיקה והפעלה.
כל הציוד שיסופק ע"י הקבלן יעמוד בתקנים הישראלים ובהעדר כאלה בתקנים של ארץ
היצרן .העבודות תבוצענה בהתאם לחוק החשמל ,תקנות החשמל המקובלות בארץ,
וההוראות הנהוגות בחברת החשמל.
כל ההתקנות של חוטי החיבור במעגלי מאור ומערכות עזר תהיינה סמויות בצנרת חשמל
שתותקן בזמן בניית התחנה .כבלי הכוח למשאבות ולחלק ממעגלי הפיקוד יותקנו על גבי
סולמות רשת ותעלות רשת.
באחריות הקבלן לבדוק התאמת התכניות למיקומם ולסוג הציוד המסופק ולדאוג
בהתאם לכך לביצוע כל ההכנות הדרושות להתקנתם הסמויה של הכבלים.
 08.02ארון חשמל ופיקוד
ארון חשמל פיקוד יבנה מפח פלדה מגולוון  2מ"מ עובי ויועמד על בסיס תעלת בטון
בחדר החשמל .הארון יבוצע בארבעה חלקים :ראשי ,שירותים ,מתנעים ופיקוד.
כל מכשירי הפיקוד וההפעלה יותקנו על הפאנלים הקדמיים של הלוח בהתאם לתכנית
המצורפת ויסומנו ע"י שלטים מסנדוויץ'.
גישה למכשירים ולחיבורים בפנים הלוח תהיה מלפנים ללא צורך בגישה מאחור.
כל המכשירים יסומנו ע"י מדבקות בסימון הניתן למכשירים בתכניות החשמל.
חוטי החיבור ימוספרו לפי שם מכשיר ומספר מהדק אליו הם מתחברים.
הלוח יהיה מוגן נגד קורוזיה ויצויד במזגנים תעשייתיים .הספק המזגנים יקבע לאחר
חישוב מאזן תרמי אשר יוכן ע"י היצרן ויוגש לאישור המפקח.
כל העבודות בלוח יבוצעו לפי ת"י  .61419כל המכשירים והאביזרים יהיו תקניים .לא
תותר התקנת מכשירים ואביזרים לא תקניים.
תכניות הייצור כולל רשימת פריטים יוגשו לאישור המפקח.
הלוח יצויד במערכת כיבוי אש אוטומטית תקנית עם בלון גז  5ק"ג ,צנרת ונחירים,
יחידת בקרה ,חיישנים ,מנורות וצופר.
 08.03ציוד בקרה

א .בקר מתוכנת
הפיקוד האוטומטי של התחנה יבוסס על בקר מתוכנת .הבקר יהיה מסוג תעשייתי
קומפקטי ויצויד בכרטיסי כניסה/יציאה לצורך ממשק עם מכשירי פיקוד ובקרה של
המתקן.
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כמו כן תותקן בחזית לוח החשמל יחידת תצוגה שבעזרתה ניתן יהיה גם לשנות חלק
מהערכים לפי הקביעה מראש בתוכנת הבקר ועל ידי כך להגיע להפעלה אופטימלית של
ציוד השאיבה בתחנה.
הבקר המתוכנת יהיה מסדרת  SIMATIC S7-1500מורכב לפי המק"טים המפורטים
בסעיפים להלן ובכמויות לפי התכניות וסעיפים רלבנטיים בכתב הכמויות :
 P/N 6ES7513-1AL01-0AB0מעבד CPU 1513-1
 P/N 6ES7954-8LC02-0AA0כרטיס זיכרון
 P/N 6ES7507-0RA00-0AB0ספק כוח PS 60W
 P/N 6ES7590-1AF30-0AA0סרגל התקנה
 P/N 6ES7155-5AA00-0AB0בקר ממשק לכרטיסי כניסה/יציאה ET 200MP
 P/N 6ES7521-1BL00-0AB0כרטיס  32כניסות דיגיטליות
 P/N 6ES7522-5HH00-0AB0כרטיס  16יציאות ממסר
 P/N 6ES7531-7KF00-0AB0כרטיס  8כניסות אנלוגיות
 P/N 6ES7532-5HD00-0AB0כרטיס  4יציאות אנלוגיות
 P/N 6ES7592-1AM00-0XB0מחבר קידמי לכרטיס
 P/N 6AV2124-0QC02-0AX1פאנל תצוגה " 15דגם TP1500
 P/N 6GK5208-0BA00-2AB2מתג אתרנט  8פורטים
כמו-כן יותקן נתב קווי מדגם FortiNet FortiGate 60E-DSL/J
הבקר יצויד בכבלים מקשרים ,מחברים וכל יתר הפריטים הדרושים לפעולתו המושלמת.

ב .מערכת בקרה וצפייה מרחוק
התחנה תשולב במערכת בקרה ממוחשבת של התאגיד .כמו-כן תותקן מערכת מצלמות
אבטחה עם הקלטה ושידור .הקבלן יתכנן ויבצע את המערכות הנ"ל כולל ההכנות לשילוב
התחנה בבקרה ובצפייה מרחוק לפי הוראות מפרט זה ,כתב הכמויות והנחיית יועץ
הבקרה של התאגיד אשר יימסרו לקבלן לפני הביצוע בפועל.
תמורה על-כך כלולה בסעיפים של הציוד ושל העבודות אשר בכתב הכמויות של המכרז.

ג .תוכנה להפעלת המשאבות
הקבלן יכין את התוכנה להפעלת המשאבות לאחר לימוד והבנת המערכות ההידראוליות
והחשמלית בהתאם למפרט זה ולתכנית הפיקוד המצורפת ,וכמו כן בהתאם להנחיות
המהנדס.
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הבדיקה הראשונית תבוצע בבית המלאכה עם גמר בניית לוח החשמל על כל אביזריו ועם
דימוי כל מצבי הפעולה בשטח .הוצאת הלוח לשטח תאושר ע"י המפקח בכתב.
לאחר התקנת המערכת והפעלה ניסיונית יעודכנו במידת הצורך ההתניות והפרמטרים
הבסיסיים כדי להתאים את התכנה לתנאי המקום.
כל התקלות ומצבים חריגים יוצגו לפי סדר חשיבותם על גבי התצוגה (מסופון) כולל אלה
שמוצגים גם ע"י מנורות סימון בלוח הפיקוד.

ד .התקנת הבקר
ההתקנה והחיבורים של הבקר למתח האספקה ולמעגלים החיצוניים תבוצע לפי הנחיות
היצרן ויינקטו כל הצעדים למניעת הפרעות בין מרכיבים שונים של המערכת הכללית.
אם יתברר תוך הפעלת המערכת כי יש צורך במבודדים ,חוצצים או מסננים למיניהם
לשילוב בין מרכיבי המערכת ,הקבלן יבצע זאת באישור המהנדס .בעבוד עבודה זו לא
ישולם בנפרד והמחיר כלול במחיר הבקר.
ה .מד מפלס שפכים
מדידת מפלס השפכים בשני בורות השאיבה תבוצע ע"י שתי מערכות אולטרה-סוניות
נפרדות שכל אחת מהן מורכבת משני מכשירים:
-

המכשיר הראשוני שמורכב על קטע קצר של צינור  12"העובר את תקרת הבור
הרטוב ,תחום מדידה  15מ' ,זווית פתיחה מירבית .6

-

המכשיר המשני שכולל בתוכו את עיקר המערכת האלקטרונית ,אמצעי תכנות
ראשוני והיציאות לכיוון מערכת הפיקוד של המשאבות .המכשיר המשני מהווה
בעצמו יחידה מוגנת עם חלון תצוגה ולכן יותקן מחוץ ללוח הראשי.

-

מערכת המדידה תספק לבקר המתוכנת גובה השפכים בצורה של אות אנלוגי
 4÷20mAוכמו כן  2יציאות ממסר נפרדות .תחום המדידה יהיה  0.5÷10mעם
רזולוציה של  .0.01mהמכשיר יהיה מדגם  Black Box130-LCDשל חב' ""Pulsar
או שו"ע מאושר ע"י המפקח.

 08.04מד לחץ בקו הסניקה
מדידת הלחץ תבוצע ע"י מתמר לחץ מדגם  2088של חב'  ROSEMOUNTאו שוו"ע
מאושר .המתמר הנ"ל יתרגם את לחץ המים לאות חשמלי  4-20mAביחס ללחץ .תחום
המדידה יהיה  0-6אטמ' .נתון זה יוכנס לבקר וישמש לבקרת המשאבות ,בפיקוד
המקומי כמו כן להעברה לרחוק.
 08.05מתנע וסת מהירות (ממיר תדר)
מתנע משנה מהירות ( – )VARIABLE SPEED DRIVEיהיה בנוי על בסיס ממיר תדר
סטטי ומתאים לוויסות רצוף וחלק למהירות הסיבובים למנוע אסינכרוני של משאבות
בגדלים של  55קוו"ט .המתנע יהיה דוגמת היחידה  ACS550-01-0157A-4מתוצרת חב'
 ABBאו ש"ע מאושר .המתנע יתאים להתקנה בסביבת תחנת שאיבה לביוב גולמי ,דהיינו
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לסביבה קורוזיבית .הממיר יאפשר העמסת יתר של  50%בחלוקה של דקה אחת כל 10
דקות.
תחום שינוי התדירות הצפוי 3050 :הרץ .בכל מקרה של הגבלת הערך העליון יש לבדוק
כי עומס המנוע לא יעבור את העומס הנקוב .בקרת הממיר תבוצע ע"י אות חשמל 420
 – mAמהבקר המתוכנת בפיקוד המשאבות .בעזרת מפסק פיקוד ניתן יהיה לעבור
לבקרה ידנית מקומית בעזרת נגד משתנה נגיש .בכל מקרה הגדלת התדר לא תגרום
להעמסת יתר של המנוע .למתנע תהיה כמו כן יציאת אות ייחוס למהירות המנוע 4-
.20mA
המתנע יהיה ללא מגענים עוקפים ומנתקים – ללא מעצור חשמלי.
המתנע יהיה במבנה פתוח  – IP54יותקן על הקיר לפי התכנית.
המתנע יתאים לסביבה קורוזיבית של תחנת שאיבה לביוב ולעבודה רצופה בטמפרטורת
הסביבה  95% ,0-50Cלחות יחסית .נצילות המתנע תהיה לפחות  ,95%יציבות התדר
 .0.5%יציבות המתח  1%בשינויי מתח הכניסה . 10%
למתנע יהיו אמצעי כיוונון ,הגנה ובקרה מקומיים .פאנל הבקרה הדיגיטלי – יותקן בחזית
המתנע.
המתנעים יעמדו בדרישות להגבלת ההפרעות לרשת ההזנה לפי דרישות חב' החשמל ולפי
התקנים שיהיו בתוקף בעת ביצוע העבודה.
 08.06פיקוד המשאבות

8.6.1

כללי

פיקוד המשאבות יהיה אוטומטי מלא בהתאם לגובה השפכים בבור הרטוב ובהתאם
לכמות השפכים הנכנסים לתחנה.
תהיה גם אפשרות להפעלה ידנית וזאת לצורך בדיקת המשאבות ובצוע עבודות תחזוקה
שונות.
8.6.2

הפעלה ידנית

להפעלה ידנית יש להעביר את המפסקים  1S1בלוח המתנעים ו 1S3 -בלוח הפיקוד (עבור
יחידות מס'  2ומס'  3הקידומת  1מתחלפת ל 2 -ו 3-בהתאם) .למצב "הפעלה" ו"יד"
בהתאמה ,ללחוץ רגעית על הלחצן  .1S4המשאבה תכנס לפעולה בתנאי שמפסק בטחון
 1S2הממוקם ליד המשאבה נמצא במצב "מחובר" .תנאי נוסף לפעולת המשאבה הוא
שפני המים בבור הרטוב הינם מעל לגובה המינימלי
המותר לשאיבה –  100ס"מ מעל הרצפה של הבור הרטוב או גובה בית המאיץ ,הגבוה
מביניהם .מהירות הסיבוב במצב הפעלה ידנית נקבע בעזרת פוטנציומטר  1R1המורכב
בתא המתנעים.
בכל מקרה תדירות מתח ההזנה למנוע לא תעלה מעל ל ,50HZ -הגבלה זו תוכנס
במתנעים ע"י נציג היצרן.
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המשאבה תופסק אם אחד המפסקים יועבר למצב "מופסק" או כאשר פני המים ירדו
למפלס ההפסקה המינימלי.
 8.6.3הפעלה אוטומטית
הערה :כל הערכים להלן הינם מקורבים ויעודכנו בעת הפעלה והרצת המערכת.
 להפעלה אוטומטית יש להעביר את המפסק  1S3וכמו כן המפסקים של יתר היחידותלמצב "אוטומט".
-

כאשר המפלס יעלה ל 2.20-מ' תכנס לפעולה היחידה התורנית מבין שלוש
המשאבות .התו רנות בין המשאבות תתחלף באופן אוטומטי לשם חלוקת העומס בין
המשאבות.

 הפעלת המשאבה תהיה הדרגתית וחלקה ממהירות האפס עד למהירות הנומינלית 1,475סל"ד ב 50HZ -וירידה מיידית ל 40HZ -שמתואם למהירות של כ 1,180-סל"ד
או לספיקה משוערת של  200מ"ק/שעה .המשאבה תישאר במהירות זו אם המפלס
יתחיל לרדת והבור יתרוקן עד ל 1.90 -מ' מהרצפה.
 אם המפלס לא ירד משך דקה מכניסת המשאבה לפעולה או יתחיל לעלות יוגברוהסיבובים עד ל 1,475-סל"ד ( )50HZאו  450מ"ק/שעה עד אשר הבור יתרוקן.
מהירות ירידת המפלס תהיה  10ס"מ לדקה.
-

אם בפעולת המשאבה התורנית ב 1,475-סל"ד ( )50HZהמפלס ימשיך לעלות ויגיע
למפלס  2.20מ' תכנס לפעולה משאבה שניה ב 1,475-סל"ד ( )50HZשתי המשאבות
תעבודנה במהירות מלאה .הספיקה המשוערת של שתי המשאבות במצב זה תהיה כ-
 650מ"ק/שעה.

-

אם המפלס יתחיל לרדת לגובה של  1.90מ' מעל הרצפה משאבה אחת תישאר לפעול
במהירות המלאה  1,475סל"ד ( )50 HZוהשנייה תופסק .בגובה  1.80מ' תופסק גם
המשאבה השנייה.

 סיכום :הפעלת המשאבות תתבצע לפי מפלס השפכים תוך התאמת מהירות הסיבובוספיקת המשאבות לשאיבה בלחצי סניקה ומהירויות אופטימליים .הערכים לעיל
אינם מקורבים וניתנים להמחשה בלבד.
 08.07הגנות
כל משאבה תצויד במפסק גבול על ציר מאורך של שסתום אל-חוזר יחידתי .הגנה זו תפעל
במקרה של פעולת המשאבה בסיבובים מלאים כאשר השסתום לא יפתח תוך כ 20 -שניות
מהפעלת המשאבה .המשאבה תופסק ותעבור למצב נעול.
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על צינור יניקה בכניסה לכל משאבה יותקן חיישן רעידות מסוג  1185Wשל חב'
 .MONITRANאם בעת פעולת המשאבה רמת הרעידות תעלה מעל הסף שיקבע בתאום
עם ספק המשאבות – תופסק המשאבה ותועבר למצב נעול.
הפיקוד יצויד במצופים – מפסקים לגיבוי מלא של הבקר ושל מערכת המדידה האולטרה-
סונית .לכל משאבה יהיה מצוף משלה אשר יפעיל אותה במהירות מלאה ללא תלות בבקר
או במד הגובה האולטרה – סוני.
 08.08דיזל-גנרטור
על הקבלן לספק ,להתקין ,להריץ ולמסור למפקח יחידת דיזל-גנרטור להספקת זרם
חשמל לפי המפורט להלן.
 .1הדיזל-גנרטור יהיה בהספק של  180קוו"א ב 1,500 -סל"ד לעבודה מתמדת ( PRIME
 )CONTבעומס מלא ,מתאים להנעת שתי משאבות עם מנועים  55קוו"ט עם
מתנעים מסוג ממיר תדר סטטי ועומס מנועי ומעורב נוסף של כ 40-קוו"ט.
מתח היציאה  400/230וולט  50הרץ מקדם הספק  4 ,0.8חוטים ,הגנרטור יהיה ללא
מברשות ,עם בידוד אפוקסי לרוטור וסטטור דרגה  Fטרופי ,מערער מסוג  PMGאו
 .AREPכושר ההתנעה של הדיזל-גנרטור יהיה לפחות  300 SKVAעם נפילת מתח
מותרת עד ל ,25% -דוגמת  LL5024Bתוצרת  Leroy Somerאו שוו"ע מאושר.
 .2הדיזל יהיה עם קירור מים ע"י רדיאטור טרופי לטמפרטורת הסביבה -10C+45C
ויעמוד בתקנים  B.S.649/59או .DIN 6270
 .3הדיזל והגנרטור יסופקו מורכבים על מסגרת פלדה משותפת ויהוו יחידה מושלמת
על כל חלקיה ואביזריה.
 .4מנוע הדיזל יצויד בחימום מוקדם והגנרטור במחמם חלל בגנרטור .שני האמצעים
הנ"ל יופעלו אוטומטית מלוח החשמל של הגנרטור .יחידת הדיזל-גנרטור תהיה
עמידה בתנאים הקורוזיביים של תחנת שאיבה לביוב.
 .5מנוע הדיזל יהיה דוגמת  PERKINS 1106C-E66TAG4או שוו"ע מאושרים על ידי
המהנדס ,מורכבים במפעל בעל תקן  ISO9000ועם נציגות מורשית בארץ עם ניסיון
של  5שנים לפחות בהתקנות של היחידות מהסוג הנדרש ובעלת יכולת למתן שרותי
תיקון ואחזקה מוכרים.
 .6הלוח והגוף של הגנרטור יחוברו כל אחד בנפרד – לפס השוואת פוטנציאלים ע"י
מוליכים  1x95ממ"ר.
 .7אספקת הדיזל-גנרטור תכלול את הספקת והרכבת מעביר גמיש מנירוסטה מאוגן
" ,6צינור הפליטה עם שני משתיקי קול " 6או משתיק אחד משולב להנחתה של 40
( dB)Aתוצרת ח.נ.א בע"מ או שוו"ע מאושר .תלייתם על התקרה ,בידוד תרמי של
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הצינור בתוך המבנה ע"י חומר מבודד וציפוי פח מגולוון ,מעבר פתח בקיר להוצאת
צינור הפליטה ,והתקנת רשת ציפורים בקצה המפלט.
 .8הדיזל-גנרטור יעמוד על בולמי זעזועים מתאימים לגודלו.
 .9הדיזל יעמוד בתקן  BS 5514 :1977/79או דומה ,הגנרטור יעמוד בתקן BS :1972
 4999או דומה.
 .10פיקוד הדיזל-גנרטור יהיה אוטומטי מלא עם אפשרות העברה במידת הצורך לפיקוד
ידני ישיר עוקף בקר.
 .11הדיזל-גנרטור יופעל אוטומטית אחרי השהיה ניתנת לכיוון במקרה של נפילת מתח
ברשת החיצונית לפחות בפזה אחת ,או כאשר המתח ברשת הנ"ל יעלה או ירד ב-
 15%מערכו הנומינלי ,או במקרה של היפוך פזות.
 .12עם החזרת המתח ברשת הארצית למצב תקין ,יופסק הדיזל-גנרטור לאחר השהייה
ניתנת לכיוון בעבודה ללא עומס .העברת העומס בין כניסת הרשת הארצית והדיזל-
גנרטור תהיה ע"י זוג מ"ז אוטומטיים נעולים מכנית ביניהם עם אבטחה חשמלית
נוספת .ההעברות תבוצענה לאחר השהיות ניתנות לכיוון .מפסקי הזרם הנ"ל יותקנו
בלוח חשמל ראשי.
 .13לדיזל-גנרטור תהיינה ההגנות הבאות:
-

לחץ שמן

-

חום יתר

-

הגבלת ניסיונות התנעה

-

חוסר דלק ביניקה

-

חוסר מים ברדיאטור
במקרה שאחת ההגנות הנ"ל תופעל – יתנתק העומס מהגנרטור – אם היה מחובר
מקודם והדיזל יפסק כאשר הפיקוד יעבור למצב נצור .הפעלתו מחדש תתאפשר
רק לאחר לחיצת לחצן "ביטול התראה" ע"י מפעיל המכון.

 .14יחידת הבקרה תותקן בלוח החשמל של הדיזל-גנרטור ,ותהיה מדגם DGC– 2000
של חבק "סולקון" בע"מ או שוו"ע מאושר לפי סטנדרט מל"ח.
 .15הדיזל-גנרטור יסופק עם לוח חשמל ובקרה המותקן על הגנרטור .כל החיבור שבין
הלוח לבין מעגלי הפיקוד והבקרה על הגנרטור יהיו באמצעות מחברים .הלוח הנ"ל
יהיה ברמת בידוד .I.P. 44
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 .16על הדיזל עצמו יותקן לוח מכשירים סטנדרטי של יצרן הדיזל שיכלול :מד לחץ שמן.
מד חום ,אמפרמטר טעינה ,מונה שעות פעולה מכני ולחצן התנעה.
 .17מרכב הגנרטור יכלול את כל החיישנים הדרושים להפעלתו במצב אוטומטי מרחוק.
 .18ציוד נלווה לדיזל-גנרטור
-

מסנן דלק

-

מסנן שמן

-

מסנן אויר

-

מצבר

-

אלטרנטור לטעינת המצבר

-

מתנע (סטרטר)

-

חימום מוקדם במנוע

-

מחמם חלל בגנרטור

 .19הבאת הדיזל-גנרטור למקום תבוצע לאחר הגשת אישור היצרן על התאמת היחידה
לדרישת המפרט ובדיקת היחידה בעומס דמה במפעל היצרן .הפעלת היחידה,
ההרצה והמסירה למפקח תבוצענה בנוכחות נציג מוסמך מטעם יצרן הדיזל-גנרטור.
 .20מיכל דלק ראשי
דלק הדיזל-גנרטור יסופק ממיכל דלק מלבני עם מיכל משני בעל נפח של  2.0מ"ק.
המיכל יותקן במאצרה מבטון בחצר התחנה.
המיכל ייוצר מפח פלדה  3מ"מ בעובי  ST37-2לפי תקן גרמני  DIN 6608וכמו כן
לפי התקנים והמפרטים המקובלים בארץ כמו מפרטים של משרד השיכון ומשרד
הביטחון .לפני הצביעה המיכל ייבדק בלחץ של  0.6אטמ' .המיכל יצבע בצבע
אפוקסי יסוד ושכבות צבע באפוקסי עליון נוספות עד לסה"כ עובי של  300מיקרון.
צנרת הדלק תהיה מצינורות פלדה שחורים ללא תפר (לא מגולוונים)  ,Sch40חיבורי
הצנרת ע"י ריתוך .הצנרת העל קרקעית תצבע בצבע יסוד פעמיים וסופי בשתי
שכבות .הצנרת התת-קרקעית תצבע בשתי שכבות צבע זפת חם מעל שכבת צבע
מיניום או צבע יסוד אנטי-קורוזיבי אחר.
החיבורים לדיזל יבוצעו ע"י מעברים גמישים תקניים .חוט חיבור הארקה יהיה
נחושת  50ממ"ר עם בידוד  .PVCיותקן גם שלט" :הארקה! לא לפרק".
המיכל יצויד באזניות הרמה ,מוט מדידה ,צינורות יניקה ,החזרה ,אוורור ,מילוי עם
מגוף כדורי ומחבר  OPWלחיבור מהיר ,מגוף ניקוז המיכל ומגוף לניקוז המאצרה
ויתר האביזרים הדרושים להתקנת המיכל ותפעולו.
 .21אישור הפעלה למתקן הדיזל-גנרטור
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עם השלמת העבודות בהתקנה והפעלת הדיזל-גנרטור ומיכל הדלק יהיה על הקבלן
להעביר בקורת של בודק מוסמך מטעם משרד האנרגיה האחראי על מתן רישיונות
הפעלה למתקני כח וביקורת מטעם ח"ח.
באחריות הקבלן ליישם את כל הדרישות של הבודק בתאום עם המפקח והמתכנן.
רישיון ההפעלה יימסר למפקח.
 08.09הארקה
בתחנה ובביתן הדיזל-גנרטור תותקן הארקת יסוד ,הקבלן יחבר לפי התכנית את כל הגופים
המתכתיים במבנים במוליכי הארקה מתאימים ,לפס השוואת פוטנציאלים ,ולצינור המים של
הכיור.
הארקת היסוד במבנה התחנה תכלול כלוב של ברזל עגול שיעבור בכל פינות חלק המבנים התת-
קרקעי (רצפה וקירות) וירותך לכל ברזלי הזיון שהוא יצטלב איתם .ב 4-פינות המבנה מעל פני
הקרקע תותקנה  4יציאות מהקיר של ברזל עגול המרותך לכלוב הנ"ל ,שתאפשרנה חבור למערכת
אלקטרודות הארקה באם יידרש ,וכן תותקן יציאה אחת מרותכת כנ"ל אל תעלת היסוד של ארון
החשמל ,ולקיר ליד הד"ג ,לחבור לפס להשוואת פוטנציאלים .הברזל העגול הנ"ל כלול ברשימת
הברזל של הקונסטרוקציה ,ועבודות הריתוך כלולות במחירי הספקת הברזל וקביעתו שבכתב
הכמויות.
הארקת היסוד במבנה הגנרטור תבוצע לפי תכנית סטנדרטית תקנית הקושרת זיון כלונסאות
והקורה העליונה מסביב למבנה.
 08.10חיבורי חשמל
כל החבורים השונים יכללו את הכבלים והשרוולים מצינורות מרירון וצינורות פי.וי.סי.
מהמהדקים שבלוח ועד לנקודות הצריכה בהתקנה מתחת לטיח וברצפה.
השרוולים יאטמו אחרי השחלת הכבלים בפוליאוריתן מוקצף כדי למנוע חדירת גזים ללוח
החשמל.
 08.11מערכת גילוי וכיבוי אש
בתחנה תותקן רכזת לארבעה אזורים כדלקמן:
-

לוח חשמל

-

חדר חשמל

-

חדר משאבות

-

חדר מגוב מכני במפלס הקרקע

כיבוי אש יבוצע בלוח החשמל בעזרת גז  FM - 200עם מנגנון הפעלה חשמלי.
המערכת הכללית תכלול חיישנים ,מנורות סימון ,מצבר גיבוי ,פאנל תצוגה ופיקוד.
מחירי הפריטים בכתב הכמויות יכללו הכנת תכנית התקנות וחיבורים מפורטת והגשתה לאישור
המפקח ,חוטים לבקרה ולהזנת המכשירים ,התקנות וחיבורים ,הפעלה ,קבלת אישור בודק
מוסמך ,מסירה והרצה.
 08.12מערכת אזעקה נגד פריצה
בתחנה תותקן מערכת אזעקה לגילוי פריצה אשר תכלול מבנים וחצר התחנה.
המערכת תצויד ברכזת לשישה אזורים ראשיים כדלקמן:
-

חדר חשמל

-

חדר מגוב

-

מבנה גנרטור
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-

מתקן נטרול ריחות

-

שערים

-

חצר וגדרות

המערכת תצויד בגלאים  ,כרטיס תקשורת ,מצבר גיבוי ומטען ,פעמון ונצנץ חיצוני מוגן  ,מודם
סלולרי עם חייגן אוטומטי לרשת טלפונים ציבורית.
מחיר המערכת בכתב הכמויות יכלול תאום עם יועץ בקרה של התאגיד ,הכנת תכנית התקנות
וחיבורים מפורטת והגשתה לאישור המפקח ,הפעלה ,מסירה והרצה.
 08.13מערכת לגילוי גזים מסוכנים
בתחנה תורכב מערכת גלאים לגילוי גזים כדלקמן:
תחמוצת פחמן  ,COתחום מדידה .0:100 ppm
-

חמצן  ,O2תחום מדידה .0-25% V

-

גזים נפיצים ודוגמת מתאן ( , )methaneתחום מדידה .0-100% lel

כל הגלאים יהיו מוגנים התפוצצות ,מתאימים לסביבה הקורוזיבית של תחנת השאיבה לביוב.
אותות היציאה יהיו  4-20מילי-אמפר ו/או דיגיטליים בתקשורת בקרים .כיוונון וכיול הגלאים
יהיה ללא פתיחת מכסים ( )non-intrusiveע"י מכשיר חיצוני.
הגלאים יותקנו בקבוצות של שלושה גלאים במקומות להלן:
מפלס קרקע בחדר המגוב
-

מפלס ביניים בחדר המגוב  -מפלס תעלת כניסה של ביוב גולמי בתא הרטוב.

-

תא יבש  -מפלס המשאבות.

-

חדר חשמל.

בסך הכל יותקנו  12גלאים .הגלאים יחוברו ליחידת בקרה מרכזית ,בעלת יכולת לחיבור עד 24
גלאים .במידת הצורך יותקנו מודולים לחיבור גלאים עם אות יציאה
 4-20מילי-אמפר לרשת דיגיטלית של תקשורת בקרים.
למרכזיה תהיה תצוגה דיגיטלית לציון סטטוס ההתראות ומצב המערכת ,זמזם ונורית התראה.
למרכזיה יהיו עד  5יציאות ממסר להפעלת התראות שונות.
המערכת תצויד במצבר גיבוי עם מטען אוטומטי.
בכניסה לחדר החשמל ולחדר המגוב יותקנו שלטים מוארים עם כיתוב אדום אשר יופעלו כאשר
באזור שלהם יבצרו תנאים מסוכנים לשהות אנשים באזורים הנ"ל ללא אמצעי מיגון והכשרה
מתאימים.
המערכת המוצעת תהיה מדגמים מוכרים בארץ ,עם ניסיון מוכר של לפחות  3שנים ,מופצת בארץ
ע"י נציג מורשה מטעם יצרן הציוד העיקרי של המערכת ,דוגמת ציוד מתוצרת חב' DRAGER
מיוצגת בארץ ע"י חב' עמוס גזית בע"מ ,טל' .03-9250039
מחיר המערכת בכתב הכמויות יכלול הכנת תכנית התקנות וחיבורים מפורטת והגשתה לאישור
המפקח ,גלאים ( 12יחידות) ,מרכזיה ,מודולים לתאום בין הגלאים לבין המרכזייה ,שלטי

63

64

התראה ,מצבר ומטען ,חוטים לבקרה ולהזנת מכשירים ,התקנות וחיבורים ,הפעלה ,מסירה
והרצה.
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פרק  – 15מערכת איוורור
 15.01כללי
אוורור התחנה בחלקה היבש יבוצע ע"י שני מפוחים צנטריפוגליים על גג התחנה ,אשר אחד
מיועד ליניקת אויר והשני להכנסת אוויר צח פנימה .המפוחים יפעלו טרם כניסת אדם
למבנה .כמו כן יותקנו ארבעה מאווררים ציריים על קירות חדר הפיקוד אשר ינקו אוויר
מחלל החדר בחלק היבש.
אוורור החלק הרטוב יבוצע ע"י שלושה מפוחים צנטריפוגליים על גג התחנה .מפוח אחד
יפעל להכנסת אויר צח טרם כניסת אדם למבנה .מפוח שני יופעל (ביחד עם הראשון)
ליניקת אויר אל מחוץ למבנה .מפוח שלישי יפעל להכנסת אויר לבור הרטוב ויעבוד כל זמן
פעולת מתקן נטרול הריחות .במקביל ,מותקנת עבור החלק הרטוב ,מערכת לסינון אוויר
וטיפול בריחות ,אשר עובדת  24שעות ביממה .המערכת המבוססת על סינון וטיפול בגז
אוזון ,יונקת אוויר מחלל חדר המגוב דרך מערכת הסינון והטיפול בריח ופולטת החוצה
,לאוויר החופשי ,בעזרת מפוח המותקן בנפרד בתוך ארגז אקוסטי.
 15.02מפוחים צנטריפוגליים
על גג תחנת השאיבה יורכבו חמישה מפוחים צנטריפוגליים ,עם הנעה ישירה ,המתאימים
להוצאת עשן .המפוחים יהיו תוצרת יצרן ידוע בעל ניסיון ומוניטין .המפוחים ייוצרו באופן
סדרתי ומתועש .במידה שהיצרן מייצר עבור ובשם חברה ידועה אחרת ,כאמור ,יציג היצרן
רישיון ליצור מטעם החברה ואישור כי מייצרם עפ"י ידע של החברה.
טרם הספקת המפוחים לאתר תבוצע בדיקת ספיקה ע"י מכון התקנים ובנוכחות
המפקח עפ"י הנדרש בתקן  BS-848לבדיקת תעלות ומפוחים.
•

אגף מגוב מכני ובור רטוב
שני מפוחים מיועדים :אחד ליניקת גזים מחדרי המגוב והאשפה ,ושני להכנסת אויר
לחדר המגוב .המפוחים הצנטריפוגליים יהיו :שניים לספיקה  C.F.M. 6000ללחץ
סטטי  .400 PAמפוח צנטריפוגלי נוסף ,בגודל דומה ,יותקן במשטח נטרול ריחות
עבור יניקת מהבור הרטוב.

•

אגף חדרי פיקוד ,חשמל ,מגופים ומשאבות
מפוח אחד מיועד להכנסת אויר אל חדרי פיקוד החשמל ,מגופים ומשאבות ,והשני
ליניקת אויר מהחדרים הנ"ל .הפעלת המפוחים תהיה טרם כניסת אדם לחדרים.
מפוחים צנטריפוגליים יהיו לספיקה  C.F.M 6000ללחץ סטטי .400 PA
המפוחים הצנטריפוגליים יהיו עם כניסה אחת ומאיץ עם כפות נטויות אחורה.
מאיצי המפוחים יאוזנו סטטית ודינמית .הנע המפוחים יהיה בהנעה ישירה ,עם מנוע
 900סבל"ד.
המנוע יצויד בכסוי הגנה נגד גשם .בתחתית המפוחים יקדחו חורים בקוטר  8מ"מ
לניקוז מי גשם .המפוח לא יכלול בשום פנים חומרים הרגישים לגזים הנפלטים
מהשפכים.
65

66

המפוחים יורכבו על בולמי רעידות מגומי טיפוס  R-2כדוגמת תוצרת  V.M.ליד כל
מפוח יותקנו מפסק בטחון מקומי עם גגון הגנה נגד גשם ,פתחי המפוחים יצוידו
ברשת נגד ציפורים.
בין המפוחים והצינורות המאונכים  50 ס"מ מפיברגלס משוריין היורדים מהגג אל
חלקי המבנה השונים יותקנו שרוולים גמישים באורך  15ס"מ מניאופרן ,תעלות,
מעברים וקשתות מפח מגולבן בעובי  1/4 1מ"מ בחיבור לצינורות הנ"ל ,שמחירם
יהיה כלול במחירי הרכבת המפוחים.
מנועי המפוחים יהיו תלת פאזיים סגורים לחלוטין בהספק  4כ"ס לפחות .ע"י כל
מפוח יותקן מפסק בטחון מוגן נגד גשם שיאפשר את ניתוק המפוח מזרם החשמל
בזמן טיפול .על הקבלן להגיש לאשור המפקח לפני הרכישה את פרטי המפוחים
המוצעים על ידו ,שם היצרן ,אפיונים ומידות הרכבה.
המפוחים יהיו כדוגמת סדרת  SBC-SMOKE-DDשל חברת "שגיא" או ש"ע
מאושר.
 15.03מאווררים ציריים
בקירות חדר הפיקוד של תחנת השאיבה ,יורכבו ארבעה מאווררים ציריים ליניקת האוויר
מהחדר החוצה .המאווררים יהיו מטיפוס "מולטיווינק" בקוטר  50ס"מ ,עם מנוע תלת
פאזי ,לספיקת אוויר  C.F.M. 5400ללחץ סטטי  5מ"מ מדגם המתאים להרכבה בקיר,
מצויד במאיץ פוליפרופילן שיורכב ישירות על המנוע עם הבטחה נגד התפרקות מהציר.
בנוסף – מאוורר צירי בחדר החשמל ,בקוטר  35ס"מ לספיקת אוויר  ,CFM 1000שיעבוד
באופן קבוע ,עם טרמוסטט ,לפליטת אוויר החוצה .המאוורר יצויד במסגרת להרכבה
בקיר ,בתריס מבחוץ נגד גשם וציפורים שייפתח אוטומטית עם הפעלת המאוורר ,וייסגר
אוטומטית עם הדממת המאוורר.
על הקבלן להגיש לאישור המפקח לפני הרכישה את פרטי המאווררים המוצעים על ידו,
שם היצרן ,אפיונים ומידות הרכבה.
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פרק  - 34מערכת הבקרה
מסמך זה בא להגדיר את הדרישות העקרוניות לבקרה עבור מערך פיקוד ובקרה של תח"ש לביוב .
מפרט זה הוא בנוסף למוגדר במפרט של יועץ החשמל .
 .1מערכת הבקרה במתקן תכלול את המערכות הבאות (ראה סכימת בקרה בהמשך):
• בקר מתוכנת מקומי.
• פנל הפעלה מקומי כולל אפליקציית  HMIלהפעלה ולניטור מושלם של התחנה.
• רשת  ETERNETמקומית המחברת את כל הציוד המבוקר  .הרשת מחוברת באמצעות
קו  ADSLאל מרכז הבקרה העירוני .
 .2ציוד הבקרה יהא מהסוג הבא:
מס'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

הגדרות יצרן-סימנס
CPU 1513-1 PN
memory cards for S7-1x 00
ET200MP - IM 155-5 PN ST
DI 32x24 V DC HF
DQ 32x24 V DC/0.5A HF
DQ 16x 230 V AC/2A ST; Relay 16 channels
AI 8xU/I/RTD/TC ST, 16 bit resolution
AQ8xU/I HS, 16 bit resolution
AQ 4xU/I ST, 16 bit resolution
TP1500 COMFORT
SCALANCE XB208 managed Switch 8x 10/100 ports

קטלוג סימנס
6ES7513-1AL01-0AB0
6ES7155-5AA00-0AB0
6ES7521-1BL00-0AB0
6ES7522-1BL01-0AB0
6ES7522-5HH00-0AB0
6ES7531-7KF00-0AB0
6ES7532-5HF00-0AB0
6ES7532-5HD00-0AB0
6AV2124-0QC02-0AX0
6GK5208-0BA00-2AB2

.3

TIA Portal
תוכנת תכנות  -מחיר הבקר כולל את תוכנת תכנות הבקר והצג:
 Professionalבגרסה העדכנית ביותר כמפורט לעיל .התוכנה תותקן במחשב הפיתוח
במרכז הבקרה העירוני .התוכנה תכיל :מודול לתכנות הצג ,מודול לסימולציה ,הגדרת
קונפיגורצייה ,תוכנה לניטור מושלם של הרשת כולל כבל תכנות מתאים ,דרייברים וכל
הנדרש לתכנות מושלם של כלל המערכת .התוכנה תכלול את כל הרכיבים הנדרשים
לתכנות מרחוק של הבקר והצג בתח"ש  .התקנת התוכנה תהא ע"י אנשי התוכנה של
הקבלן המבצע כולל התקנת סיפריית גיבוי של אפליקציית הבקר והצג ביום מסירת המתקן
.

.4

על המציע להגיש בשרטוט קונפיגורציית בקרה מושלמת הכוללת :סוגי בסיסים; יח'
 ;REMOTEתושבות; סוגי כרטיסים; קווי תקשורת וסוגי תקשורת; מתאמי קו;
מגברים; ספקי כח וכל הנדרש לביצוע מושלם של קונפיגורציית הבקרה העקרונית
שצורפה .קונפיגורציה זו יש לאשר אצל הנציגות בארץ .יש להגיש מסמך חתום של
הנציגות.

.5

על המציע לצרף קובץ  Excelהמפרט את כל רכיבי הבקרה :הכמויות  ,מחירי היח' ,מס'
קטלוגי וכל זאת עפ"י חלוקה של לוחות בקרה וסעיפי המכרז .קובץ זה ישמש לניתוח
בלבד וכל התמחור יתבצע עפ"י המוגדר בכתב הכמויות .במידה ויידרש רכיב כלשהו שאינו
מוגדר בכתב הכמויות כפריט ,אך מוגדר בקובץ  , EXCELמחירו יקבע עפ"י המוגדר
בגיליון לאחר ההנחה (מחיר נטו ולא ברוטו).

.6

כל לוחות הבקרה יכילו  25%רזרבה מכל ציוד שהוא המותקן בלוח לרבות כרטיסי . IOכל
ה  IOהשמור יחווט לסרגלי מהדקים בנקודה הנמוכה ביותר בלוח  ,עם חוט אשר יבטיח
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העברת ה IO -לכל נקודה בתא.
.7

שדרוגתוכנות
כל התוכנות אשר יסופקו ללקוח יהיו בגרסתם האחרונה ,ביום מסירת המתקן הסופי
ללקוח ,כלומר לאחר גמר ביצוע כל פרויקט הבקרה.

.8

תוכניות חשמל ובקרה  -תכנון מפורט של לוחות החשמל והבקרה של כל המתקן  .התכנון
יכלול תוכניות בקרה מפורטות בשיטה של " חוג בקרה " מפורט הכולל  :מעגל פיקוד
בלוח החשמל  ,מהדקים בלוח חשמל ,סרגל מהדקים מרוכז לבקרה לפי נושאים  ,רב גידי
ללוח בקר  ,שם הכבל  ,מספור גידים  ,סרגל מהדקים בלוח בקר  IO ,מפורט (ראה
תוכניות לדוגמא )  .מתכנן מערכת החשמל והבקרה מטעם הקבלן יהא – מהנדס חשמל
בעל נסיון רב בתכנון מתקנים מסוג זה  .תוכניות החשמל יוגשו לאישור יועץ החשמל ויועץ
הבקרה .

.9

כתיבת תוכנה – באחריות הקבלן כתיבת תוכנה מושלמת להפעלת התחנה  .התוכנה כולל :
תוכנת בקר ואפליקציית  HMIמקומית .

.10

תוכנת הבקר – התוכנה תהא עפ"י תפ"מ מוגדר ביחד עם יועץ החשמל ומהנדס התהליך.
התוכנה תהא בסטנדרט הגבוה ביותר ומתועדת באופן מושלם  .לאחר מסירת המיתקן
התוכנה תימסר למזמין כשהיא פתוחה וללא קודים כולל הסבר מפורט על מבנה התוכנה
ליועץ הבקרה.

.11

פנל מקומי –  – HMIהאפליקציה המקומית תיבנה בסטנדרט מט"שים ברמה הגבוהה
ביותר ותכלול  :תפריטים  ,מסכים ראשיים ,מסכי משנה ,מסכי פרמטרים  ,מסכי זום
עבור כל מנוע או אביזר חשמלי  ,גרפים היסטוריים  ,מערכת תקלות כולל גישה
להיסטוריה  .האפליקציה תוגש לאישור יועץ הבקרה ,יועץ החשמל והמזמין  .לאחר
מסירת המיתקן התוכנה תימסר למזמין כשהיא פתוחה וללא קודים כולל הסבר מפורט
על מבנה התוכנה ליועץ הבקרה .

.12

דרישות מאפליקציית ה : HMI
12.1

מסך ראשי -המסך הראשי יציג גרפית את כל המתקן כולל  :סטטוס משאבות ,
מגופים  ,קריאות אנלוגיות וכל הנדרש להצגה מושלמת של המתקן  .מסך זה
יאפשר התמצאות מיידית בסטטוס התחנה .

12.2

צבעי אביזרים  -האביזים יצבעו בהתאם לסטטוס  :פועל  /פתוח = ירוק ,
בתקלה = אדום מהבהב  .בתהליך פתיחה=צהוב מהבהב  .מנוע או ברז במצב יד
= מסגרת בצהוב .

12.3

קריאה אנלוגית  -הצבע של השדה יהא עפ"י סטטוס הקריאה  :התראה =
כתום מהבהב  .בתקלה=אדום מהבהב ( נתק ,קצר ,ערך גבוה מדי  ,ערך נמוך מדי
)  .במסך זום של הקריאה ניתן לקבוע את ערכי הסף לתקלה והתראה  .בנוסף
ניתן לשנות את תחום המדידה ( 40מ .אמפר = ??????  20 ,מ .אמפר = ???????
)

12.4

מסכי זום – לכל מנוע או אביזר חשמלי יהא מסך זום הכולל  .1 :סטטוס של כל
ה  IOהקשור לאביזר  .2 .סטטוס אביזר :בהשהיה  ,מוכן להפעלה בתקלה וכיוב
 .3 .תקלות עם צבעים בהתאם לסטטוס התקלה  .4 .הפעלות מקומיות מהמסך
עם הרשאה מתאימה  .5 .השהיות ופרמטרים במידת הצורך .

12.5

מסכי  - HELPעבור מסכים מורכבים הדורשים הסבר למפעיל  ,יש לבנות מסכי
סיוע עם לחצן המאפשר גישה למסך זה .

12.6

 - WEBהאפליקציה תאפשר גלישה באמצעות דפדפן / CHROME
 EXPLORERהן מקומית והן ע"י התחברות מרחוק  .הגלישה תהא נקיה
ומוצגת באופן מושלם ללא עיוותים  .המסכים יהיו זהים למוצג בפנל  .הגלישה
תאפשר גלישה לכל חלקי האפליקציה כולל  :תקלות וגרפים .
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12.7

.13

הרשאות – האפליקציה המקומית תכלול הרשאות  .1 :דפדוף במסכים ללא
צורך בהרשאה מיוחדת  .2 .שינוי פרמטרים והפעלות  -דרגה של מנהל מתקן .
גלישה אל המסך תהא מאובטחת עם  .1 :קוד גלישה לצפיה  .2 .קוד גבוה –
מנהל תפעול של התאגיד – לביצוע שינויים מרחוק .

אפליקצית  HMIבמרכז בקרה – האפליקציה תבוצע ע"י נציג המזמין  .באחריות הקבלן
להכין ,לסייע ולספק את כל הנדרש להתממשקות מלאה של המתקן המבוקר אל מרכז
הבקרה העירוני כולל :
13.1

הכנת גליון אקסל מפורט עם כל הכתובות הנדרשות (רגיסטרים  ,פלגים ) להצגת
המתקן כולל :תאור מפורט  ,ערך הנדסי  ,תחומי מדידה  ,המרות  ,צבעים ,
תקין /תקלה וכיוב'.

13.2

פרוטוקול – קריאת הנתונים ממערכת הבקרה המקומית אל מרכז הבקרה תהא
בפרוטוקולים הבאים  :בקר מתוכנת  -פרוטוקל  . PROFINETמכשור -
פרוטוקול  . MODBUSהפרוטוקלוים יוגשו לאישור יועץ הבקרה .

13.3

השתתפות של כותבי התוכנה בבדיקת האפליקציה במרכז הבקרה אל מול
מערכת הבקרה בתח"ש  .הבדיקה תכלול  :בדיקת  IOמדגמית  ,בדיקת מנגנון
תקלות  ,בדיקת קריאות אנלוגיות וסטטוס מתקן .

13.4

באפליקציה של מרכז הבקרה יהא לחצן עם הפניה לגלישה אל הצג המרוחק
בתח"ש  .הקבלן ישתתף בבדיקת האפליקציה במרכז הבקרה אל מול הצג
המקומי בתח"ש .

.14

סימולציה – לפני התקנת התוכנה בשטח  ,הקבלן יבצע סימולציה מושלמת להפעלת
המתקן  .במהלך הסימולציה ייבדקו כל מנגנוני התוכנה עפ"י הגדרת התפ"מ  .בנוסף
ייבדוק כל מסכי הצג המקומי .לאחר סבב תיקונים  ,הקבלן יזמין את הגורמים
הרלוונטים כולל  :יועץ החשמל  ,יועץ הבקרה והמזמין לפגישת סימולציה במשרדי הקבלן
 .התוכנה תוצג באופן מושלם במפגש זה כולל הצגת האפליקציה בצג ובאמצעות גלישה
ממחשב אל הצג  .התוכנה תתוקן בהתאם להערות המשתתפים .

.15

באחריות הקבלן ביצוע  :בדיקות לוחות החשמל ולוח הבקרה במפעל הלוחות  .בדיקות
 IOבאופן מושלם במפעל הלוחות  .בדיקות  IOבשטח  ,הרצת מערכת וכל הנדרש להרצה
מושלמת של המתקן כולו עד לשביעות רצונו של המזמין .

.16

רשת תקשורת  -באחריות הקבלן אספקה והתקנת מושלמת של רשת בקרה מקומית וכל
הנדרש לחיבור מאובטח של רשת זו אל מרכז הבקרה .תאור עקרוני של הרשת מוגדר
בקובץ מצורף  .החיבור אל מרכז הבקרה העירוני יהא באמצעות נתב מאובטח וקו
 . ADSLהנתב יאושר ע"י יועץ הבקרה והתקשורת של המזמין  .באחריות הקבלן אספקת
הנתב  2 +שנות שרות לנתב זה  .בגמר תקופה זו  ,הנתב יועבר לאחריות המזמין .תכנות
והגדרות הנתב יבוצעו ע"י יועץ התקשורת של המזמין (שרון מוצפי )  .כתובות ה  IPלרשת
הבקרה יסופקו ע"י יועץ התקשורת  .לאחר הקמת הרשת יבוצעו בדיקות תקשורת אל מול
מרכז הבקרה .

.17

קריאת נתונים בתקשורת – יש לבצע קריאת נתונים בתקשורת מכל המכשור החכם .
פרוטוקול התקשורת  . MODBUS-TCP -דוגמא לרכיבים ולנתוני התקשורת :
17.1
17.2

מד ספיקה – נתונים  :ספיקה רגעית  ,כמות מצטברת  ,סטטוס מכשיר .
רב מודד (סאטק ) – נתונים  :מתח  ,זרם  ,הספק  , KWH ,כופל הספק וכיוב' .

.18

אחריות תוכנה  -תקופת האחריות על תוכנת המתקן – שנה מיום מסירה  .במידה ויתגלו
"באגים" או חוסרים בתוכנת המתקן ,במהלך תקופה זו  ,באחריות הקבלן ביצוע תיקון
הליקויים .

.19

בהמשך המסמך מצורף החומר הבא :
19.1

דוגמא למסך ראשי
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 19.2סכימת בקרה עקרונית
 19.3תוכניות בקרה לדוגמא המשמשים לסטנדרט ההגשה של תןכניות החשמל
והבקרה.

דוגמא למסך ראשי -
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פרק  - 90ציוד מכני וצנרת במבנה התחנה
 90.01הכנה להרכבת הציוד
על הקבלן להגיש למפקח ,לפני ביצוע יציקות הבטון של תחנת השאיבה ,את תכניות
ההרכבה לציוד שיסופק על ידו ,כגון :יסודות למשאבות ,הנמכת בטון ברצפה לצורך
התקנת סגירה ,ארון חשמל וכו' ,שקעים לבורגי יסוד לנ"ל וכו'.
מודגש בזה שתכניות ההרכבה הכלולות בתכניות הן עקרוניות בלבד ,ועל הקבלן להתאימן
לציוד שיסופק על ידו בהתאם לנתונים שיקבל מהיצרן או ספק הציוד .לא תורשה יציקת
בטון לפני שייבדק ע"י המפקח שאכן תכניות ההרכבה הנ"ל יושמו בהרכבת התבניות.
בכל מקרה שיתברר לאחר בצוע יציקות הבטון שלצורך הרכבת הציוד דרוש לשנות בטונים
(לחצוב או להוסיף) ,לחצוב שקעים פתחים וכו' ,יבצע הקבלן את הנ"ל על חשבונו לאחר
קבלת אישור המפקח.
 90.02מגוב מכני
המגוב יהיה מגוב מכני אנכי ,בניקוי אחורי.
 90.02.01מפרט טכני-
מידות:
• רוחב מגוב –  910מ"מ
• רוחב רשת –  800מ"מ
• גובה רשת –  1500מ"מ
• מוט רשת – שטוח  100 X 10מ"מ
• מרווח סינון –  15מ"מ
• עומק התקנה –  8.21מטר
• חומרי מבנה:
• מסילות וקונסטרוקציה – פלב"מ 316
• מכלול מגרפה – פלב"מ 316
• רשת – פלב"מ 316
• משפך ,מגב משונן ,פחי מגן – פלב"מ 316
•

ברגים אומים ואביזרים נילווים – פלב"מ 316

•
•
•
•
•

ציר הנעה – פלב"מ 416
מחליקים – TECAMID 66
גלגלים מובילים –  + PE 300מיסב החלקה ברונזה
כבלי הרמה – פלדה מגולוונת קוטר  8.4מ"מ
מערכת הנעה – ממסרה חלזונית כפולה ציר חלול יחס מסירה  1:280עם מנוע
בלם ,תלת פזי 1.5 I.P 55 ,כ"ס.
משטח טיפולים:
מסגרת – פלב"מ 316
עמודים ומעקות – פלב"מ 316
משטח דריכה – פוליאסטר משוריין.
סולם אלומיניום תקני.

•
•
•
•
•
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•

לוח פיקוד:

•

לוח חשמל פוליאסטר משוריין  I.P 65עם בקר מתוכנת MITSUBISHI FX3G 24MR-
 ESכולל  2טיימרים לקביעת משטרי עבודה שונים ביום ובלילה ,בוררי יד אוטומט למגוב
ולדחסן ,לחצנים להפעלת המגוב במצב ידני ,וכן מגענים ,הגנות עומס יתר ,נורות פיקוד וכל
שאר האביזרים הדרושים להפעלת המגוב .כמו כן יהיו בלוח מהדקי חיבור להתראה
חיצונית ע"י מגעים יבשים עבור" :פיקוד מחובר" "תקלה" וכן מהדק נוסף להפעלת המגוב
מבחוץ ע"י מגע יבש.

• מפסקי קירבה השראתיים קוטר  30מ"מ אטומים למים .IP67
 90.02.02משטר עבודה
נקודת ההמתנה של המגרפה בחלקו העליון של המגוב .עם קבלת פקודה לתחילת
מחזור מהטיימר .המגרפה יורדת למטה כאשר הגורף מתקפל לתוך בית הגורף .כאשר
המגרפה מגיעה לרשת היא נעצרת באופן אוטומטי ע"י מפסקי הקרבה שנמצאים על
התופים והגורף נפתח ומשתלב ברשת ,לאחר מספר השניות המגרפה מתחילה לעלות
באופן אוטומטי .כאשר המגרפה מגיעה לחלקו העליון של המגוב המגב מסיר את
הגבבה מהגורף והיא נופלת דרך המשפך אל תוך מיכל האשפה .בסוף מהלך העלייה
המגרפה נעצרת ע"י מפסק הקרבה שנמצא בחלק העליון של המסילות .טיימר זמן
לתחילת המחזור הבא .משטר העבודה של
מחזור מתחיל למנות את הזמן עד
המגוב ניתן לשינוי ע"י טיימר ידני בהתאם למשטרי הזרימה וכמות הגבבה ,כמו כן
קיימת אפשרות להפעלת המגוב ע"י מגע יבש ממד מפלס או לוח בקרה ראשי.
 90.02.03הוראות אחזקה (עד למסירת המתקן לבעלות התאגיד)
•

טיפול שבועי – בדיקה כללית ,שטיפת מגב והסרת סמרטוטים שנדבקו לכבלים,
משפך והמגרפה.

•

טיפול חודשי – גרוז מסילות ,גרוז כבלים ,שימון מכלול זרועות בקרה.

•

טיפול  1/2שנתי – חיזוק ברגים כללי ,בדיקת תקינות כבלים ,גרוז מיסבי מערכת
הנעה ,מגב ,משפך .גרוז ציר גורף ,בדיקת שמן גיר בממסרה.

•

ממסרה – הממסרה מלאה בשמן גיר סינטטי החלפת שמן ראשונה לאחר  5שנים.
 2.75ליטר שמן סינטטי בצמיגות .VG 320

 90.03מרסקת
המרסקת תהיה מדגמי "מונסטר"  30005-0024מתוצרת  - JWCארה"ב ,ומתוכננת לספיקה עד
 311מק"ש היחידה מורכבת משני צירים עליהם מותקנת שתי מערכות שינים מרסקות
המסתובבות האחת כנגד השנייה .המרסקת תכלול מסגרת מנירוסטה חרושתית להתקנה בתעלה.
הצירים מופעלים ע"י תמסורת גג"ש המונעים ע"י מנוע חשמלי .סכיני המרסקת יסתובבו במהירות
של .50 RPM
המרסקת תרסק ותחתוך את המוצקים לחלקים בגודל של עד .8-6 mm
 90.03.01חומרי מבנה
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א .סכינים

 -פלדה כרום מוליבדן  4130מוקשה לROCKWELL "C' -

.43-48
ב .צירים

 -סגסוגת פלדה  4140מחוסמת.

ג .גוף המרסקת .CAST IRON -
המנוע החשמלי יופעל ע"י יח' פיקוד והפעלה דגם  PC 2200הכוללת בקר עומס למקרה
שמוצקים קשים מאוד יגרמו לעצירת הסכינים .במקרה זה יופעל המנוע בכיוון הפוך שלוש
פעמים לחלץ את המוצק הקשה .במידה ולאחר שלושה ניסיונות ,לא הצליחה המרסקת
לרסק את המוצק ,יפסיק הבקר את פעולת המרסקת וייתן התרעה על תקלה.
יש אפשרות להפעיל את המרסקת ע"י הפעלה קבועה או הפעלה מרחוק וכמו כן ,קיימת
אפשרות לחיבור אזעקה מקומית או רחוקה בזמן חסימתה.
 90.03.02נתוני המנוע החשמלי 3HP/400/3PHIMMERSIBLES :עם כבל חשמלי  10מטר.
 90.03.03לוח בקרה דגם  PC2220ל "מונסטר"
בקר מדגם  PC2220מותקן במונסטרים מהדגמים הבאים:
 40000 ,30000 ,20000המונעים בעזרת מנוע חשמלי (דגמיםMINI MACHO, MUFFIN :
וכן  CMDD, CMDמונסטרי תעלה.
הבקר מדגם  PC2220מאופיין בנתונים הבאים:
א.

מפסק ידני שלושה מצבים כלהלן :מופעל ידנית ,מופסק וביטול תקלות ,מצב
אוטומט.
 .1במצב ידני המנוע פועל מיד עם מעבר למצב הנ"ל.
 .2במצב מופסק/בטול תקלה ,המנוע מופסק מידית כמו כן כל התקלות
הקיימות מתבטלות בתנאי שגורם התקלה תוקן.
 .3מצב אוטומט – מנוע חשמלי מופעל בשליטה מרחוק.

ב.

נורות לציון מצבים והם :מוכן לעבודה ,עבודה ,תקלה.

ג.

בבקר קיימים ממסרי אתרעה לרחוק:
.1

מונסטר עובד – מגע יבש המסוגל לשאת זרם של .10A

.2

מונסטר בתקלה – מגע יבש המסוגל לשאת זרם של .10A

ד.

בבקר קיימת יחידת חיבורים לצורך חיבור שליטה מרחוק כלהלן:
 .1מפסק עצירת חירום של המכונה.
 .2מפסק בורר מצב עבודה אוטומטי להפעלה/הפסקה.
 .3חישני טמפרטורה בתוך המנוע החשמלי (טרמיסטורים).

ה.

ארון בקרה ברמת  IP66מפיברגלס
הבקר עוקב אחרי פעולת המונסטר מאתר תקלות ומטפל בהן או מדומם את
פעולת המונסטר למניעת נזקים אפשריים.
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ו.

סיבוב אוטומטי לאחור
אם בעת עבודת המונסטר יכנס גוף אשר יגרום לעצירתו ,חישן הזרם אשר עוקב
אחרי צריכת הזרם של המנוע יתריע לבקר על צריכת זרם גבוהה ,כתוצאה
מנעילת הסכינים ,יופעל המנוע לסיבוב הפוך כדי לדחוף את הגוף הזר אשר לא
ניתן לגריסה .הסיבוב לאחור הוא סיבוב רגעי שבסיומו המונסטר יחזור
לסיבובים רגילים.
המונסטר תסתובב לאחור שלוש פעמים במשך  30שניות ,אם לאחר תהליך זה
הגוף לא ניתן לגריסה ,הבקר יעצור את המונסטר לחלוטין ויפעיל את האתרעה
לתקלה.
אתרעה לתקלה תידלק במחזוריות של  1/2שניה הפעלה ו 1/2 -שניה הפסקה.
אתרעה זו תופעל עד אשר הגוף הזר יפונה מסכיני המגרסה ויבוצע ביטול
התקלה ,כל זאת כדי למנוע נזק בלתי הפיך כגון :שבירת סכינים או שריפת מנוע
חשמלי .מצב זה מסוגל לטפל בגופים זרים אשר גורמים לסתימה זמנית במהלך
העבודה התקין.

ז.

מנוע חשמלי בעומס יתר
הבקר מזהה תקלה הנגרמת כתוצאה מהסיבות הבאות:
עומס יתר על המנוע החשמלי של המונסטר ,אובדן אחת הפאזות ,חוסר איזון
בין הפאזות או מתח עבודה נמוך.
כשהבקר מקבל את האות מיחידת ההגנה על עומס יתר כתוצאה מאחת
התקלות שצוינו למעלה ,עבודת המגרסה תופסק וחיווי התקלה יופעל באופן
קבוע עד אשר המנוע יתקרר .בהתקרר המנוע לטמפ' עבודה ,יתבצע ביטול
התקלה באופן אוטומטי והמגרסה תופעל מחדש אלא אם נבחרה אופציה אחרת.

ח.

טמפרטורת יתר של המנוע החשמלי
אם המנוע שניבחר עבור המגרסה מצויד בחישני טמפ' (טרמיסטורים) בתוך
הליפופים .חישנים אלה עוקבים אחר טמפ' הסלילים בעת עבודת המנוע .אם
תוך כדי מהלך העבודה טמפרטורת הסלילים עולה מעל טמפרטורת
הטרמיסטורים ,הבקר יעצור את המנוע מעבודה וחיווי האתרעה יופעל בצורה
מהבהבת  1/2שניה מופעל ו 1 -שניה מופסק עד אשר המנוע יגיע לטמפ' עבודה
רגילה והאתרעה תבוטל.

 90.04דחסן גבבה חלזוני
• ספיקת גבבה –  1.8מק"ש
• הפחתת נפח הגבבה – 60% - 70%
 90.04.01מפרט
•
•
•
•
•

אורך – 2000מ"מ
רוחב –  500מ"מ
אורך חילזון – 1300מ"מ
קוטר חילזון –  200מ"מ
חומרי מבנה:
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•
•
•
•
•
•
•
90.04.02
•

חילזון – פלדה פחמנית עם ציפוי קשה נגד שחיקה
שוקת  +גוף – פלב"מ 316
צינור יציאה קוני – " 10" x 12פלב"מ 316
בית מיסב – פלדה פחמנית במבנה מחוזק עם מיסב גלילים כפול.
ברגים אומים ואביזרים נלווים – פלב"מ 316
מערכת הנעה – ממסרה חלזונית כפולה ציר חלול יחס מסירה  1:280עם
מנוע תלת פזי 1450 ,סל"ד 1.5 I.P 55 ,כ"ס.
מערכת שטיפה – ברז חשמלי " 1/2כולל צינור שטיפה פלב"מ 316
משטר עבודה
מנוע הדחסן וברז השטיפה מופעלים באופן אוטומטי עם תחילת פעולת העליה של
המגוב ,כאשר המגוב מסיים את מהלך העליה הגבבה נופלת למסוע ומשם לדחסן,
החילזון מוליך את הגבבה אל צינור הדחיסה שם מתבצעות  3פעולות במקביל:
שטיפת הגבבה ,דחיסת הגבבה וסחיטת הגבבה כאשר הנוזלים והבוצה יוצאים דרך
חורים מיוחדים בצינור הגבבה ומתנקזים אל פתח ניקוז " 3בתחתית השוקת .הגבבה
הסחוטה מובלת דרך פתח יציאה בקוטר " 10ומשם דרך צינור שפיכה קוני אשר מונע
אפשרות של סתימות .במידה והחילזון נעצר עקב אבנים או כניסת גוף זר יש להעביר
את בורר הפעולה של הדחסן למצב "אחורה" וללחוץ על הלחצן "דחסן אחורה"
מספר שניות לשחרור הלחץ מהחילזון ,רק אז ניתן להוציא את הגוף הזר ולהחזיר
את הדחסן למצב "אוטומטי".

 90.04.03הוראות אחזקה (עד למסירת המתקן לבעלות התאגיד)
• טיפול שבועי – בדיקה כללית ,שטיפת שוקת.
• טיפול חודשי – גרוז מיסב אחורי.
• ממסרה – הממסרה מלאה בשמן גיר סינטטי החלפת שמן ראשונה לאחר  5שנים.
•  4.4ליטר שמן סינטטי בצמיגות VG 320
 90.05מערבל ואביזרים
 90.05.01מערבל
מערבל יהיה מטיפוס טבול ,מנוע החשמלי יהיה מנוע במהירות סיבוב שלא תעלה על  750סל"ד
מוזן בזרם חילופין תלת פאזי במתח  400וולט ותדירות של  50מחזורים בשנייה .
נתוני המנוע יהיו כאלה שיוכלו להניע את המערבל כנדרש בכל תנאי העבודה ולאורך כל עקומת
הספקיות במקביל לשינוי הנוזל .
מבנה המנוע החשמלי והספקו צריך להיות מסוגל לעמוד ב –  14התנעות בשעה במרווחי זמן
קצובים ללא כל נזק ובאישור יצרן המערבל .
כמו כן ,המנוע החשמלי יתוכנת בהספק הגבוה ב –  10%מצריכת המערבל בנקודת העבודה כדי
שיוכל לעבוד עם משנה תדר ללא התחממות לאורך זמן .
בידוד המנוע החשמלי יתאים ל –  .CLASS Hטמפרטורת הנוזל תהיה מכסימום , 40 º C
הליפופים יהיו עם ציפוי בידוד מעולים שיתאימו לעליית טמפרטורת עבודה של עד . 175 º C
ציר המנוע יסובב את כנפי המערבל ללא תמסורת גיר.
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 90.05.02אטמים מכניים
במערבל יהיו  2אטמים מכאנים ,עליון ותחתון בתוך אגן השמן ,כאשר האטמים יהיו מטונגסטן
קרביד ,בנויים לעבודה מאומצת .כאשר אגן השמן יסוך את האטמים בזמן עבודת המערבל,
האטמים לא ידרשו קירור חיצוני.
 90.05.03מבנה הפרופלור וציר המערבל
ציר המערבל יוצר מפלב"ם בעלת מידות לקורוזיה אטמוספרית ובה לא פחות מ –  18%כרום ו –
 8%ניקל .ציר המערבל יתוכנן לסטייה מכסימלית של  0.05מ"מ.
פרופלור המערבל יהיה בעל  2או  3כנפיים ,יתאים לפעולה נמשכת בטיבוע מלא .הפרופלור יהיה
מאוזן סטטית ודינמית.
 90.05.04מיסבים וברגים
כל המיסבים לציר המערבל יהיו כדורים  .תכנון המיסבים יהיה לאורך חיים של  L-10לפחות
 50,000שעות עבודה בנקודת העבודה הנדרשת.
כל הברגים יהיו מפלב"ם . 316
 90.05.05מתקן הרמה
מתקן ההרמה בבור הרטוב מורכב ממוט מרובע בחתך של  50X50עובי  4מ"מ מנירוסטה ,מעוגן
בתחתית התא ובשפת התא העליון ע"י מוט אחד שלם  .המתקן יהיה בעל יכולת צידוד של .180˚C
ליד פתח המערבל יותקן מנוף הרמה מפלדה מגולוונת עם בסיס מתפרק המעוגן לרצפה.
הבסיס הינו בגובה  50ס"מ ,כאשר לתוכו ייכנס מוט המנוף אשר יקנה למנוף יכולת סיבובית של
 360מעלות.
המנוף יצויד בכננת הרמה עם שרשרת באורך מתאים.
 90.05.06מערכת ההגנות
עם המשאבה תסופק יחידה אלקטרונית דגם  CASהמקבלת ומתרגמת את הקריאות המגיעות
מהסנסורים המותקנים במערבל .
הסנסורים המותקנים במערבל הינם:
 3מפסקים טרמיים מחוברים בטור על כל פאזה בליפופים הנפתחים ב –  ,125 º Cכאשר תפקידם
להגן על המנוע בפני התחממות יתר.
סנסור להתראה בפני חדירת מים לאגן השמן כאשר מעל לריכוז של  30%מים באגן משדר התראה
למערכת . CAS
סנסור המותקן בתא מנוע חשמלי להגנה בפני חדירת מים לתא מנוע.
מחיר המערבל יכלול את אספקת המערבל ,המנוע ,כבלי החשמל באורך הנדרש כולל מערכות
הגנות המצוינות במפרט ,מתקן העיגון ומנוף הרמת המערבל .
 90.05.07עבודות ואחריות
76

77

עבודת הקבלן תכלול הובלת הציוד לאתר ,הובלה של כל הציוד המצוין במפרט המערבל כולל
אביזרים וחומרי עזר וכל הכלים והמכשירים להרכבה מושלמת של יחידות המערבל לפי הוראות
היצרן ואישור נציג היצרן בשטח לפני ואחרי הרכבת הציוד.
על הקבלן לקבל מנציג היצרן הנחיות מפורטות להרכבת יחידות המערבל ,צורת חיבור מתקן
העיגון לרצפת התחנה וכן צורת חיבור של כבלי המערבל ,כולל כבלי הגנות ללוח הפיקוד .כל
ביקורי נציג היצרן יהיו כלולים במחיר המערבל או ההרכבה.
הקבלן לא יתחיל בהרכבת הציוד לפני קבלת הנחיותיו מנציג יצרן המערבל וכן תכנית כללית
מאושרת וחתומה על ידו.
אחריות הקבלן הינה לתקופה של שנה מיום מסירת התחנה למזמין ,כאשר כל מערכות התחנה
פועלות לשביעות רצון המזמין.
בנוסף ,יספק הקבלן אחריות של נציג יצרן המערבל בארץ לתקופה של שנה מיום מסירת התחנה,
כאשר אחריות זו צריכה לכלול עמידה בנתונים ההידראוליים של המערבל ,הגעה לשטח למקרה
של תקלה עקב בעיה מכאנית במערבל ללא חיוב והתחייבות על אחזקת חלקי חילוף למערבל
המסופק ,כמו כן יסופקו עם המערבל דפי הוראות הפעלה בתיק מסירה הכולל את קטלוג
המערבל ,גרף המערבל וספרות היצרן.
 90.06משאבות ראשיות
המשאבות תהיינה משאבות לביוב גולמי ,טבולות במבנה להרכבה בתא יבש ,מנוע
 45 N3202.090-30-90-4AA-D45KWקוו"ט קוטר אימפלר  326מ"מ ,של חב' FLYGT
או שוו"ע מאושר ע"י המפקח והמתכנן ותכלולנה:
-

בידוד ליפופי מנוע דרגת "."H

-

הגנה בפני התחממות בליפופים של הסטטור.

-

הגנה בפני התחממות מיסב עליון ותחתון.

-

הגנה בפני חדירת מים לתא שמן המנוע.

-

קשת יניקה בתחתית המשאבה.

-

הגנה בפני לחות במנוע.
המשאבות יסופקו עם מערכת אלקטרונית המורכבת בלוח החשמל ומקבלת ומציגה
על מסך את החיוויים מהגנות המשאבה.
כבל חשמלי להתנעה ישירה באורך  25מ' מסוג  4x50( ,HO7RN-Fמ"ר) עם כבל

-

נוסף להגנות באותו אורך .הכבלים יהיו מקטע אחד .הכבלים הנ"ל יהיו בגרסה של
כבלים מסוככים.
-

שרשרת הרמה מפלב"מ .316

המנועים יתאימו לפעולה עם ממיר תדר סטטי 6 ,פולסים בתחום תדרים  25-50הרץ .הספק
המנוע יכסה את כל תחום עומד הסניקה  50-25מ' במהירות מלאה של  50הרץ ללא הגבלת
זמן בפעולה רצופה.
נקודת העבודה הבסיסית תהיה  245מ"ק/שעה ,לחץ עבודה  28.2מ'.
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נתוני המשאבות יהיו כדלהלן ב 1,475-סל"ד:
ספיקה,
ליטר/שניה
ספיקה,
מ"ק/שעה
עומד ,מ'
נצילות% ,

אפס (מגוף
סגור)
0

27.78

55.56

83.33

111.11

100

200

300

400

43.5
0

37.0
51.0

31.0
68.5

25.0
73.6

20.0
68.4

 90.06.01משאבות
על הקבלן להבטיח שהציוד שמוצע יתאים לנדרש .המחירים יכללו הספקה והתקנה של
הציוד על כל מרכיביו.
על הקבלן לצרף את כל הנתונים הטכניים של הציוד כגון :מדות ,משקל ,עקומות הפעולה,
הספקי מנועים ,נצילויות ,מעבר חופשי וכו' ,על מנת שאפשר יהיה לקבוע בעת בדיקת
המכרז באם הציוד מתאים.
לגבי המשאבות יש לשים לב במיוחד:
א .הספק המנוע  45קילוואט כולל רזרבה של  15%לפחות.
ב NPSH .עד ספיקה של  400מ"ק/שעה לא יותר מ 4.0-מ'.
ג .מאפייני עקומות השאיבה.
המנוע יהיה עם מעטפת קירור אינטגרלית ,שתבטיח מניעת התחממות יתר של המנוע.
ליפופי המנוע יהיה עם בידוד מקלאס .H
משאבות הביוב יהיו מטיפוס טבול משאבה ומנוע המהווים יחידה אטומה אחת ,להתקנה
אנכית יבשה.
מנוע החשמלי יהיה מנוע במהירות סיבוב שלא תעלה של  1450סבל"ד מוזן בזרם חילופין
תלת פאזי במתח  400וולט ותדירות של  50מחזורים בשנייה.
המנוע יהיה מוגן התפוצצות לפי תקן אירופאי  EN50014לאווירה נפיצה . E EXd e IIB
נתוני המנוע יהיו כאלה שיוכלו להניע את המשאבה כנדרש בכל תנאי העבודה ולאורך כל
עקומת המשאבה.
מבנה המנוע החשמלי והספקו צריך להיות מסוגל לעמוד ב –  14התנעות בשעה במרווחי
זמן קצובים ללא כל נזק ובאישור יצרן המשאבות.
כמו כן ,המנוע החשמלי יתוכנת בהספק הגבוה ב –  10%מצריכת המשאבה בנקודת
העבודה כדי שיוכל לעבוד עם משנה תדר ללא התחממות לאורך זמן.
בידוד המנוע החשמלי יתאים ל –  .CLASS Hטמפרטורת הנוזל תהיה מכסימום , 40 º C
הליפופים יהיו עם ציפוי בידוד מעולים שיתאימו לעליית טמפרטורת עבודה של עד º C
.175
 90.06.02אטמים מכניים
במשאבה יהיו  2אטמים מכניים ,עליון ותחתון בתוך אגן השמן ,כאשר האטמים יהיו
מטוגנסטן קרביד ,בנויים לעבודה מאומצת .כאשר אגן השמן יסוך את האטמים בזמן
עבודת המשאבה ,האטמים לא ידרשו קירור חיצוני.
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 90.06.03מבנה המאיץ מסדרה "  " Nוציר המשאבה.
ציר המשאבה יוצר מפלב"ם בעלת עמידות לקורוזיה אטמוספרית ובה לא פחות מ – 18%
כרום ו –  8%ניקל .ציר המשאבה יתוכנן לסטיה מכסימלית של  0.05מ"מ.
מאיץ המשאבה הינו ספירלי בעל  2כנפיים עם גאומטריה משתנה מותקן על ציר המשאבה
כאשר כנפי המאיץ עוברים הקשיה טרמית לעבודה של כתישה וחיתוך גופים המרחפים
בנוזל הנשאב.
המאיץ יתאים לפעולה נמשכת בטיבוע מלא או חלקי .המאיץ יהיה מאוזן סטטית ודינמית.
על הגב האחורי של המאיץ יותקנו כפות אחוריות  . BACKVANIחומר הגלם של המאיץ
יהיה ברזל יציקה לפי תקן ( )ASTM A-48 CLASS 35Bבאיכות גבוהה ,יאובטח לציר
ע"י ברגים.
בתחתית בית המאיץ מורכבת מערכת נגדית של פלטה עם חריץ מוקשה לחיתוך גופים
הנשאבים בנוזל כאשר המאיץ הינו החלק הנגדי לפלטה.
 90.06.04מיסבים וברגים
כל המיסבים לציר המשאבה יהיו כדורים .תכנון המיסבים יהיה לאורך חיים של L-10
לפחות  50,000שעות עבודה בנקודת העבודה הנדרשת.
כל הברגים יהיו מפלב"ם  .316כל שאר חלקי המשאבה יהיו מצופים באפוקסי להגנה בפני
עבודה בתנאים חריפים של ביוב גולמי.
 90.06.05מערכת ההגנות
המנוע יהיה מצויד ב 3-מפסקים טרמים מחוברים בטור על כל פזה בליפופים הנפתחים ב-
 ,125Cºכאשר תפקידם להגן על המנוע בפני התחממות יתר.
יחד עם המנוע תסופק יחידה אלקטרונית דגם מיני כאס המגנה בפני התחממות יתר של
ליפופי המנוע באישור יצרן המשאבה.
כמו כן ,יסופק עם המנוע סנסור להתראה בפני חדירת מים לאגן השמן מעל לריכוז של 30%
מים .על מנת לגלות תקלות אלו יסופקו עם המשאבות בקר או בקרים אלקטרונים שיותקנו
בלוח החשמל.
מחיר המשאבות יכלול את אספקת המשאבות ,המנועים ,כבלי החשמל באורך הנדרש כולל
מערכות ההגנות המצוינות במפרט ,רגלי בסיס לעיגון המשאבה ,מחזיק צינור עליון למרכוז
צינורות ההובלה לרגל הבסיס והרכבת יחידות השאיבה.
 90.06.06עבודת הקבלן
עבודת הקבלן תכלול הובלת הציוד לאתר ,הובלה של כל הציוד המצוין במפרט המשאבות
כולל אביזרים וחומרי עזר וכל הכלים והמכשירים להרכבה מושלמת של יחידות השאיבה
לפי הוראות היצרן ואישור נציג היצרן בשטח לפני ואחרי הרכבת הציוד.
על הקבלן לקבל מנציג היצרן הנחיות מפורטות להרכבת יחידות השאיבה ,צורת חיבור רגלי
הבסיס לרצפת התחנה וכן צורת חיבור של כבלי המשאבה ,כולל כבלי ההגנות ללוח
הפיקוד .כל ביקורי נציג היצרן יהיו כלולים במחיר המשאבה או ההרכבה.
הקבלן לא יתחיל בהרכבת הציוד לפני קבלת הנחיותיו מנציג יצרן המשאבות וכן תוכנית
כללית מאושרת וחתומה על ידו.
 90.06.07אחריות
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אחריות הקבלן הינה לתקופה של שנה מיום מסירת התחנה למזמין ,כאשר כל מערכות
התחנה פועלות לשביעות רצון המזמין.
בנוסף ,יספק הקבלן אחריות של נציג יצרן המשאבות בארץ לתקופה של שנה מיום מסירת
התחנה ,כאשר אחריות זו צריכה לכלול עמידה בנתונים ההידראוליים של המשאבה ,הגעה
לשטח למקרה של תקלה עקב בעיה מכנית במשאבה ללא חיוב והתחייבות על אחזקת חלקי
חילוף למשאבות המסופקות ,כמו כן יסופקו עם המשאבות דפי הוראות הפעלה בתיק
מסירה הכולל את קטלוג המשאבה גרף המשאבה וספרות היצרן.
 90.07מערכת סילוק מוצקים
המערכת כוללת:
 .1דחסן בורגי.
 .2עגלות אשפה  400ליטר – (עגלה רזרבית בעת טיפול בדחסן).
האשפה נופלת מהמגוב המכני על דחסן בורגי .הדחסן קולט את האשפה הרטובה ודוחס
אותה וסוחט .המים חוזרים חזרה לבור הרטוב .האשפה היבשה מתקדמת בתוך צינור
(באורך כ 4 -מ') ונופלת לתוך עגלת האשפה.
 90.08משאבת ניקוז
משאבת הניקוז תותקן בעוקת הניקוז שברצפת חדר המשאבות ,והמשאבה תהיה מטיפוס
עם מנוע טבול ותכלול מצוף צמוד עם קופסת פקוד להפעלה והפסקה אוטומטית או הפעלה
והפסקה ידנית ,כבלי ההזנה והפקוד יהיה באורך כ 15-מ' .
קופסת ההפעלה והפקוד תותקן על הקיר ע"י המשאבה .במפלס גבוה ממפלס ההצפה.
ספיקת המשאבה תהיה  10מ"ק/שעה לעומד  10מ' ,המנוע יהיה תלת פאזי  400וולט.
 90.09מערכת חשמל פיקוד ובקרה
 .1כללי
כל העבודות שיפורטו להלן יבוצעו ע"י חשמלאים מוסמכים בלבד ,כאשר מנהל
העבודה בפועל יהיה לפחות בעל רשיון של חשמלאי ראשי שיוצג למנהל מטעם החברה.
לפני התחלת ביצוע עבודות האחזקה בתחנת השאיבה ,הקבלן ילמד את המתקן
לפרטיו ,יצטייד בסט תכניות מלא דיסקט גיבוי של תוכנת הבקר למקרה של תקלה.
 .2מערכת חשמל – כח תאורה ופיקוד
2.1

תכולת המערכות
לוחות חשמל ,אינסטלציה חשמלית ,לוחות משנה לתת
•
המערכות כפי שמפורטים ברשימות הציוד (בכל התחנות).
לוחות בקרה הכוללת ארון בקרה ,חיווט ואביזרים.
•
גנרטור ,מערכת החלפת חום ,מערכת דלק הכוללת צנרת דלק,
•
פילטרים ,מגופים ומיכל דלק כמו כן מערכת מצברים וכבלים.
מערכת גילוי אש הכוללת רכזת ,אינסטלציה ,גלאים ,לחצנים
•
צופרים וכ'.
מערכת גילוי פריצה.
•
לוח חשמל ראשי ולוחות משנה
•
עבודות אחזקת לוחות החשמל ,הינם באחריות הקבלן כולל כל האמור
במפרט זה .בלוח החשמל הראשי מותקן מ"ז ראשי ,מערכת החלפה דיזל
גנרטור המופעלת ע"י בקר הגנרטור .בלוח מותקנים מדידה ,מערכות חשמל
ותאורה ,בקרת כופל הספק כולל כלים מפסקים פסי צבירה רגילים חיוניים
וחיוניים במיוחד המספקים חשמל לצרכים הבאים:
• לוחות משנה.
• טיהור אויר
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•
•

משאבות
מגופים ממונעים

2.2

דיזל גנרטור
דיזל גנרטור עם מיכל דלק .הלוח מבוקר ע"י בקר המבקר את פעולת הגנרטור
ומפעילו בהתאם לצורך ,ובמידה ויש הפסקת חשמל.
להלן פרט המערכת העקרוניים:
א .דיזל גנרטור
ב .ממיר
ג .ספק מטען
ד .בקר
ה .מ"ז ראשי
ו .מיכל דלק צנרת מגופים ופילטרים.

2.3

מערכת גילוי וכיבוי אש
מערכות גילוי וכיבוי אש בלוחות החשמל יטופלו מול החברה היצרנית שספקה
אותם במידה וישנו צורך.

2.4

אחזקה שוטפת
מתחלקת לשני סוגי תחזוקה:
אחזקת שבר – אחזקה במקרה של תקלה ועפ"י קריאה מהתחנות או ממרכז
הבקרה העירוני.
אחזקה מונעת – עפ"י הוראות אחזקה.

2.5

אחזקת לוחות חשמל
הקבלן חייב להחזיק תכניות חשמל של הלוחות בתיק ניילון צמוד ללוח .במידת
הצורך ,אך לא פחות מפעם בשנה ,תבוצענה העבודות המפורטות להלן:
ניקוי אבק וסילוק מכשולים בסביבת הלוחות.
ניקוי משטחי אלקטרומגנטי ומגעים והחלפתם במידת הצורך.
חיזוק כל הברגים והחיבורים ,ידיות הלוח ,סגירת פנלים ובדיקת
הארקה.
כוון יתרת זרם במתנעים ,מניעת זמזום המתנע ,מגעי המפסקים ובידוד
השנאים.

2.6

החזקת מנועים חשמל
פעם בשנה תבוצענה העבודות הבאות:
ניקוי המשטחים החיצוניים והחיבורים מאבק ולכלוך.
בדיקת הארקות ,בידוד המנועים ,חיזוק החיבורים והדקי המנוע.
חיזוק הברגים המחברים את גל ההינע למנוע.
-

2.7

אחזקת מערכות חשמל חיצונית ופנימית (אינסטלציה חשמלית)
הקבלן יתחזק את מערכת החשמל באמצעות חשמלאי מוסמך עם ניסיון
המערכות חשמל במכוני השאיבה.
האלמנטים האלקטרו-מכניים ממערכת הפיקוד (מצופים ,לוח חשמל ותאורה)
כלולים בהסדר האחזקה.
אחת לחודש יבצע הקבלן ניסוי מערכת ההפעלה האוטומטית .הפעלת דיזל
גנרטור אחת לחודש למשך שעתיים לפי הנחיות היצרן ,החלפת נורות שרופות
מכל סוג שהוא יחולו על חשבון הקבלן.
אחת לשנה יטופל לוח החשמל ינוקה מאבק וכל ברגי האביזרים יבדקו ויהודקו.
כל כניסות הכבלים לתוך הלוח יאטמו באמצעות סיליקון איטם למניעת כניסת
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גזים וחרקים מבור השאיבה .יש לבדוק כל מערכת ההגנות למשאבות המצויות
בלוח.
חומר ועבודה ,לרבות עבודה של קבלני משנה וספקים כלולים במחיר האחזקה.
2.8

תיקון אביזרי חשמל או מכשירים
חלק מרכיבי חשמל יתוקן או יוחלף לפי הצורך .החלפת רכיב תהיה על פי הצורך
כך שהמתקן יחזור לפעילות מלאה.

 .3דיזל גנרטור
תחזוקת הדיזל גנרטור תבוצע לפי כל הוראות התחזוקה של יצרן הגנרטור .עבודות
תחזוקת דיזל הגנרטור תכלולנה מילוי דלק לצורך הפעלת חירום .הסולר יסופק ע"י
הקבלן ועל חשבונו במסגרת אחזקת התחנה השוטפת .ספק הסולר חייב להיות מאושר
ע"י המנהל .כמו כן הגנרטור יופעל לנסיון לפחות אחת לשבוע בהפסקת חשמל יזומה
בכדי לבדוק תפקוד המערכת בהפעלה אוטומטית .בנוסף ],יופעל הגנרטור אחת לחודש
למשך שעתיים ובהתאם להנחיות היצרן.
מידי שישה חודשים תבוצע בדיקה מטעם נציג מורשה של יצרן הגנרטור .חברת
"שמרלינג-סינכרו" המופיעים בספר ההפעלה של התחנה (טלפון בחברה.)08-9210080 :
תמורה עבור סעיף זה כלולה במחיר האחזקה.
 .4עבודות חשמל ובקרה בתחנה – טיפול תלת חודשי
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

ניקוי כללי של מתקני החשמל בתחנה ,הכולל אבק בלוחות ובמנועי החשמל.
בדיקת בידוד בלוחות ,במנועי החשמל ,ובמתקני המכשור והבקרה.
ניקוי מצופים וכו'.
חיזוק והידוק ברגים במהדקי חוטי הכבלים ,הן בצד לוחות חשמל והן בצד
המנועים ,או ציוד הפיקוד והבקרה והן בצד לוחות המשנה.
בדיקת דיזל גנרטור.

 90.10אביזרים  -כללי
האביזרים והאוגנים יהיו ללחץ עבודה  16אט' מסוגים כמפורט להלן ,אביזרים שעבורם לא
צוין הסוג ,יהיו מסוג מעולה והקבלן יגיש את רשימת האביזרים הנ"ל סוגיהם ואפיוניהם
לאשור המפקח לפני רכישתם .מחירי האביזרים יכללו את כל הברגים ,שיהיו כולם
מנירוסטה ,והאטמים הדרושים .לפני רכישת האביזרים על הקבלן לבדוק היטב את
התאמת רשימת האביזרים שבפרק הספקת ציוד בכתב-הכמויות לתכניות .כל אביזר מיותר
שיירכש ע"י הקבלן יישאר בבעלותו ולא ישולם לקבלן עבורו .חיבורי האביזרים ,האוגנים,
דרסרים וכו' אשר ,יבוצעו ע"י מוטות ההברגה יסגרו ע"י שני אומים מכל צד סה"כ 4
אומים לבורג.
 90.11מגופי טריז
כל המגופים יהיו מגופי טריז ללחץ עבודה  16אט' מלבד מגופי היניקה שיהיו ללחץ  6אט'
לכל הפחות( ,לא תשולם תוספת עבור הספקת מגוף בלחץ גבוה יותר).
מבנה  CAST IRONעם ציפוי פנים וחוץ ברילסן או שוו"ע מאושר .המגופים יהיו עם מעבר
מלא ללא כל צמצום בקוטר .הגומי של הטריזים יהיה עמיד לביוב גולמי כדוגמת .NBR
המגופים יהיו מטיפוס קצר.
המגופים עם כוש בלתי מתרומם מנירוסטה מס'  .316המגופים יהיו עם מפעילים חשמליים
לפתיחה וסגירה חשמלית ,בנוסף לאפשרות לפתיחה וסגירה ידנית ע"י גלגל אינטגרלי של
המפעיל .ההכנה למפעיל החשמלי תעשה ע"י תושבת אוגן גודל עפ"י תקן .ISO 5210
המגופים יהיו מתוצרת "הכוכב" או ש"ע.

82

83

כאמור לעיל  -אין לרכוש מגופים לפני שאלה יאושרו ע"י המפקח ומשרד התכנון.
המגופים יתאימו לדרישות תקן  ISOוהתקן הישראלי מס'  61ויעברו את בדיקת אנשי מכון
התקנים הישראלי.
 90.12סידור שאיבה זמני מבור הביובית:
 90.12.01לפי הזמנה מיוחדת של המנהל ,יטפל הקבלן בארגון והתקנה של סידורי שאיבה זמניים
לכמויות ביוב שיגיעו לתחנה לפני גמר בנית התחנה והפעלתה.
הנ"ל כולל:
• אספקת סידור זמני לשאיבת ביוב גולמי ללא סינון מוקדם מתוך תא הביובית
לתוך קו הסניקה של תחנת שאיבה בשלבי הקמה.
נתוני המשאבה 100 :מק"ש לעומד  20מטר ,מסוג טבולה אנכית עם רגליים
להעמדה על רצפת תא הביובית ,מנוע חשמלי תלת פאזי  400וולט.
• לוח חשמל עם מתנע רך ,פיקוד מצופים" :מפלס הפעלה – מפלס הפסקה" +
"מצוף גלישה".
•

צינור סניקה  160מ"מ קוטר עם קשתות ואביזרים לחיבור למשאבה ולאוגן מגוף
על צינור סניקה קבוע .הצינור הזמני יותקן מעל הקרקע.

•

אספקת החשמל למשאבה הזמנית תהיה מתוך חיבור חשמל שהקבלן יזמין
מחברת החשמל לאתר הקמת התחנה .בלוח יהיה מפסק-מחליף רשת-גנרטור.
אישור בודק חשמלאי כלול במחיר.

•

הקבלן יהיה אחראי על פעולת הסידור הזמני באופן תקין  24שעות ביממה ללא
גלישות ביוב כתוצאה מתקלה במערכת שסיפק.

 90.12.02הקבלן יחזיק במלאי זמין ,משאבה זהה להחלפה מיידית במקרה של תקלה במשאבה
המותקנת .עם סיום הפעלת הסידור הזמני והפעלת התחנה ,הקבלן יפרק לפי הוראת
המפקח את הציוד ויסלק אותו משטח התחנה .מחיר הסעיף ,כולל את המתאר לעיל
והפעלתו משך של חודש ימים ,כולל הוצאות הפעלה ,תיקונים ושמירה קומפ'.
 90.12.03המנהל יהיה רשאי לדרוש ,תמורת תשלום נוסף ,את הארכת תקופת הפעלה זמנית
מהסעיף הקודם ,עד למועד הפעלה תקינה של תחנת – השאיבה.
 90.12.04בהעדר חיבור חשמל קבוע ,תשלום לקבלן תוספת תשלום עבור הפעלת הסידור הזמני
בהזנחת מתח מגנרטור נייד אשר יסופק לאתר על ידי הקבלן ויופעל על ידו ובאחריותו
בכל פעם שיהיה צורך בשאיבה .המחיר כולל אישור בודק חשמל והוצאות הדלק.
הגנרטור יהיה בחופה סביבתית סטנדרטית .מחיר הסעיף כולל גם הוצאות הפעלה
ושמירה על הגנרטור.
 90.13מפעילים חשמליים
המפעילים החשמליים יהיו מדגמים המתקדמים המצויים דוגמת  IQ PROמתוצרת חב'
" "Rotorkויכילו את כל אמצעי תפעול ,בקרה ,הגנה ,אינדיקציות והתראות ,במבנה
אינטגרלי.
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המפעילים החשמליים יתאימו למתח של  400וולט ± 10% ,תלת פאזי ,בתדירות של 50
הרץ.
ההספק החשמלי והמכני של המפעיל וכן המומנט שהוא יכול להפעיל ,יהיו ב 25%-גבוהים
מהספק נומינלי ומומנט נומינלי נחוצים ,לפי נתוני היצרן והתקנים הרלבנטיים להפעלת
מגופים וסגרים.
מהירות סיבוב תקבע כך שפתיחה וסגירה לא יהיו במהירות גבוהה יותר מ 250-מ"מ לדקה,
אלא אם צוין אחרת.
המפעילים המיועדים להתקנה על מגופים אופקיים יצוידו בתמסורת  90מעלות בין המגוף
לבין המפעיל.
המפעילים יהיו מיועדים להתקנה חיצונית או בסביבה קורוזיבית של ביוב גולמי ,ללא כל
הגנה נוספת .מארז המפעיל יהיו ברמת אטימות של  .IP68קופסת חיבורים ,מערכת הנעה,
מערכת בקרה ואלקטרוניקה יהיו כל אחד מופרד באטימה כפולה מיתר המערכות.
כדי להבטיח קיום רמת אטימות הגבוה של המארז יתאפשר שינוי כיוון דרגת מומנט ,מתגי
פתוח  /סגור ואפיון מגעי זיהוי אחרים ללא צורך בפתיחת המארז (באמצעות שלט חיצוני),
גם בהעדר הזנה חשמלית באתר.
מערכת חשמל ובקרה תהיה במארז מוגן רעידות.
חומר מבנה צריך להתאים לתנאי סביבה קורוזיביים ,ללא פינות חדות ומתאים להגדרות
מפרט .LM20 (ASTMA316), Marine Alloy
כל הברגים והאומים יהיו מפלב"מ .316
כפתורי הפעלה יהיו מסוג  non-intrusiveלמניעת חדירת מים ואבק למפעיל והפעלה נוחה.
תצוגת נתונים ( )LCDניתנת לסיבוב לקריאה נוחה בכל כיוון התקנה של המפעיל.
מנוע והגנות חשמליות.
מנוע יהיה ברמת בידוד  ,Fומתאים להפעלה רציפה במשך  15דקות בטמפ'  40מע' צלזיוס,
או לפחות פי שניים מזמן פתיחה  /סגירה מלאה של המגוף (הארוך ביניהם) ,במומנט
ממוצע של  25%מעבר למומנט מירבי של המגוף.
המנוע יהיה מוגן כנגד עבודה עם פחות משלוש פאזות.
המנוע יכיל הגנה תרמית.
ניתוק חשמלי ומכני של המנוע יהיה ללא צורך בניקוז שמן שבמארז.
מנוע יכבה בעת עצירה עקב מצב נעילת מגוף.
הגיר יהיה אטום לחלוטין ,ומסוכך בשמן שיחזיק בשימוש  5שנים לפחות.
הגיר יתאים לעבודת המפעיל בכל כיוון וזווית התקנה .הגיר יתאים להפעלת
מכת פטיש.
המפעיל יהיה מצויד במפסקי  TORQUEו LIMIT -ניתנים לכוונון ,לעצירת המנוע במצב
פתיחה וסגירה מלאים .מערכת ההגנה תנתק את המנוע במקרה של עליית המומנט
( (TORQUEלפני השלמת מהלך הסגירה .הגיר יכלול אפשרות להפעלת "מכות פטיש"
אוטומטיות בכל עת של תחילת מהלך הפעולה (סגירה או פתיחה).
המערכת האלקטרונית המסופקת עם המפעיל ,תתקן באופן אוטומטי את כיווני הפתיחה
והסגירה ,גם במקרה של שינוי פאזות.
המערכת תכיל גלגל להפעלה מכנית ומנוף בורר מצב .הגלגל ומנוף בורר המצב ,לא
יסתובבו או ינועו בזמן פעולת המפעיל.
תסופק ידית בוררת מצבים" ,ידני  -אוטומטי" ניתנת לנעילה ,לבחירת מצב העבודה.
בברירת מצב "ידני" ,סיבוב הגלגל עם גיוון השעון ,לסגירה.
בברירת מצב "אוטומטי" הגלגל יהיה מנוטרל.
המערכת צריכה לאפשר לעבור למצב ידני בעת חירום גם אם המפעיל בפעולה ,ללא
גרימת נזק למנוע המפעיל.
המפעילים יכילו מגעים ( )inputלהפעלה מרחוק.
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המפעיל יכיל מגעים ( )outputהניתנים לתכנות לצורך אינדיקציה של נתונים (עד 4
אפשרויות).
מפעילי הסגרים יצוידו בכרטיס אנלוגי לקבלת אות  4-20mAלפי מצב פתיחת הסגר.
המפעיל יכיל תצוגה דיגיטלית מקומית רציפה באחוזים ,למצב המגוף (הניתנת לסיבוב),
ממצב סגור לגמרי ( )100%עד מצב פתוח לגמרי (.)0%
התצוגה תכלול  3סמנים מצוירים שיאותתו בעת תקלה ,ויאפשרו זיהוי של סוג התקלה:
 תקלה מכנית (מגוף תקוע ,מאמץ יתר וכו'). תקלה חשמלית (חוסר מתח ,איבוד פאזה וכו'). תקלת תקשורת (ניתנה פקודת חרום ,אין אינדיקציות וכו'). המפעיל יצויד במגע מתחלף ( )outputשיופעל בכל אחד מהמצבים הבאים: איבוד פאזה. איבוד מתח במערכת ההפעלה. הופעל מתג הפעלה ידנית. הופעל מתג עצירה ידני. פעולת המפעיל הופסקה בגלל חימום יתר או יתרת זרם. סוללה ריקה.תנאי עבודה של המפעילים יהיו:
עד  60הפעלות בשעה לפתיחה וסגירה בניצולת זמן של עד .25%
המפעיל יצויד באוגר נתונים פנימי שיאפשר ניתוח תהליך הפעולה האחרונה ,ונתונים
ממוצעים מכל הפעולות עד כה (לצורך הסקת מסקנות לתחזוקה).
תהיה אפשרות לתקשורת סלולרית (לצורך איתור תקלות ושינוי קונפיגורציות) בממשק
אינפרה–אדום עם תוכנת הפעלה מקוונת.
יסופק תכנת שיאפשר הכנסת נתונים קבועים (קונפיגורציה) והפעלת הצג הדיגיטלי ללא
צורך בפתיחת המפעיל.
 90.14משדר לחץ אלקטרוני
מד הלחץ הדיגיטלי יהיה מפלב"מ מתאים לעבודה במי ביוב גולמי ויחובר במקביל
למנומטר האנלוגי לקו העלייה באמצעות צינורות מגולוונים " 1" – 1/2עם מגוף לניתוק
ומערכת ניקוז.
מד הלחץ יהיה רציף מוגן נגד קורוזיה בסביבה אגרסיבית מתאים לביוב גולמי ללחצים
ממינוס  10מ' ועד פלוס  100מ' .דרגת מיגון של המד תהיה  IP65יציאה  4-20מילי אמפר.
 90.15מד ספיקה אלקטרו-מגנטי
מד המים המגנטי יהיה קומפקטי  12" מוגן נגד קורוזיה בסביבה אגרסיבית ומוגן ,EMI
מתאים לביוב גולמי מכויל למדידת ספיקות בתחום  0-5000מק"ש ,כולל קופסת תצוגה
שתורכב על המד עם קריאה לספיקה הרגעית וסכום לכמות השפכים הכוללת שזרמה.
דרגת המיגון של המד תהיה  ,IP67יציאה  4-20מילי-אמפר ופולסים ,מגע יבש לסימון מצב
תקלה .המחיר יכלול טבעות הארקה וכל הדרוש להתקנה מושלמת .המד יהיה מסדרת
 OPTIFLUXשל חב'  KROHNEאו ש"ע מאושר על ידי המפקח.
 90.16שסתומים אל-חוזרים
השסתומים האל-חוזרים יהיו מתוצרת "ארי" טיפוס "ארז" דגם  NR-040Fלביוב גולמי
ללחץ עבודה  16אט' עם צירים מאורכים משני צידיהם .על הצירים ,משני צידי השסתום,
יותקנו מנופים עם משקולות שניתן לווסת את מקומן .המנופים יותקנו על הציר עם
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הבטחה שתבטיח נגד החלקת המנופים על הצירים .כמו כן יותקן על הציר מפסיק גבול
רגיש לפקוד חוסר זרימה .המפסיק יהיה בדרגת איטום  .IP66המנופים יותקנו באופן
שבזמן זרימה כאשר השסתום יהיה פתוח הם יהיו מוטים בזווית  45כלפי מעלה ,וכאשר
יהיו סגורים יהיו מוטים ב 45 -כלפי מטה .השסתומים יכללו מכסאות בקורת מחוברים
בברגים המאפשרים ניקוי ותיקון השסתום מבלי לפרקו מהקו .השסתומים יהיו עם צפוי
אפוקסי קלוי בתנור.
 90.17מנומטר אנלוגי
המנומטר יהיה מ-פלב"מ ,מתאים לעבודה במי ביוב גולמי ,לתחום מדידה מינוס  10מ' עד
פלוס  50מ'.
המנומטר יחובר לקו העלייה באמצעות צינורות מגולוונים קיימים  1" - ½" עם מגוף ,וכן
תותקן מערכת ניקוז למנומטר.
 90.18סגרי תעלה
סגרי התעלה יהיו עשויים נירוסטה  ,316במידות עפ"י התכניות עם מפעיל חשמלי .הסגרים
יבטיחו אטימה דו כיוונית מלאה ומוחלטת כאשר עומד המים בגובה שער הסגר .לא תאושר
כל נזילה .יצרן הסגר יבקר באתר ויספק אישור להתקנת הסגר עפ"י הנחיותיו ואחריות
לפעולה תקינה של הסגר למשך  10שנים.
מבנה הסגר יכלול:
מסגרת מחוזקת עשויה פלב"מ  ,316אליה מחוברות מסילות פלב"מ .גובה המסגרת יאפשר
פתיחה מלאה של שער הסגר .השער עשוי פלב"מ עם צלעות חיזוק שאליו מחוברים פסי
החלקה מנירוסטה ואטמי ניאופרן מסוג .J-TYPE
השער ניתן לשליפה לצורך החלפת אטמים ללא ירידה לתעלה.
האטם מותקן בצורה המונעת כל פגיעה בו במידה והמדף נסגר על מוצקים.
תחתית הסגר מטיפוס –  ,FLUSH INVERTכולל אטם סטטי העשוי ניאופרן.
אום ההנעה מותקן בראש מסגרת הסגר בצורה המונעת כל מגע בינו ובין הזורם.
הציר יהיה מוט מקשר מתרומם בעל חתך מלא ועשוי פלב"מ  ST.ST 316וייתמך באמצעות
מיסבי קיר שיותקנו כל  100ס"מ לכל היותר.
בין המפעיל החשמלי לבין החלק העליון של מסגרת הסגר יותקנו תמוכות פלב"מ לתמיכת
המפעיל החשמלי ,או יסופק עם חצובה חרושתית למפעיל המצופה בפוליאסטר טהור ,או
אפוקסי קלויים בתנור עמידים בקרינת  U.Vכמפורט בתכניות ובכתב הכמויות ,מומנט
מקסימלי נדרש להפעלת הסגר .nm 60
התאמת המפעיל החשמלי לסגרים תעשה ע"י יצרן הסגרים במפעל.
חיבור מסגרת הסגר לקיר הבטון יבוצע על ידי מוטות הברגה ו/או מיתדי תבריג (פיליפס)
מפלב"מ  316בקוטר שלא יקטן מ .M-16 -המוטות יותקנו בקיר על ידי מיתדים כימיים
מתוצרת שתאושר על ידי הפיקוח ובעומק אשר יוגדר על ידי היצרן ו/או מיתד תבריג
(פיליפס) כאמור.
פילוס מסגרת הסגר על קיר הבטון יבוצע בשיטה של אום פנימי ואום חיצוני .המרווח בין
מסגרת הסגר לקיר הבטון ימולא בחומר  GROUTבלתי מתכווץ מתוצרת שתאושר ע"י
המפקח.
על הקבלן לספק רשימת התקנות של הסגרים המוצעים בחמישה מתקנים לפחות אשר
פועלים חמש שנים לפחות בקטרים ובלחצים זהים לנדרש במכרז.
הרשימה תכלול את פרטי המזמין איש קשר מטעמו ,המתכנן ואיש קשר מטעמו ,מיקום
ואופי ההתקנה ,שנת ההתקנה ,תיאור השער ולחץ עבודה.
 90.19סגרי קיר
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יותקנו  2סגרים קיר :סגר קיר עגול מפלב"מ  ST.ST. 316מותאם לפתח בקוטר "20
בכניסה לתחנה וסגר לפתח מרובע במידות  800X800מ"מ דו כיוונית בקיר המפריד בין
הבורות ,שניהם יכללו חצובה להעמדה על רצפת החדר ומפעיל חשמלי.
הסגר יבטיח אטימה ויתאים לעומד  8.0מ' לפחות .לא תאושר כל נזילה.
יצרן הסגר יבקר בשטח ויספק אישור להתקנת הסגר בפועל עפ"י הנחיותיו ,ואחריות
לפעולה תקינה של הסגר למשך  10שנים .אום ההנעה יותקן בראש הציר בצורה שלא
תאפשר כל מגע בינו לבין הזורם .הסגר יסופק עם חצובה חרושתית למפעיל ,המצופה
בפוליאסטר טהור או אפוקסי קלויים בתנור העמיד בקרינת  .U.Vאו תמוכות פלב"מ
לתמיכת המפעיל כמפורט בתכניות ובכתב הכמויות .הרכבת המפעיל החשמלי והתאמתו
תעשה ע"י יצרן השערים במפעל.
מבנה הסגר כולל:
גוף פלב"מ  ST.ST. 316בעל מסגרת קדוחה לעיגון לקיר באמצעות ברגים ,פתח עגול
ותושבת אטימה מפלב"מ המהווה חלק אינטגרלי מגוף הסגר .לגוף יחוברו מסילות פלב"מ
 ST.ST 316באורך מתאים המאפשר פתיחה מלאה ללא הישלפות המדף.
מבנה המסילות יבטיח הידוק מדף הסגר אל תושבת האטימה .מדף הסגר עשוי פלב"מ 316
 ST.ST.ועליו יותקן אטם ניאופרן מגופר או אטם ניאופרן מסוג  .J-SEALהאטם מותקן
בצורה המונעת כל פגיעה בו במידה ומדף הסגר ייסגר על מוצקים.
בגוף הסגר ובמדף לא יהיו כל מגרעות ,זיזים או בליטות העלולים ללכוד פסולת.
הציר יהיה מוט מקשר מתרומם בחתך מלא עשוי פלב"מ  ST.ST. 316וייתמך באמצעות
מסבי קיר שיותקנו כל  100ס"מ לכל היותר .מומנט מקסימלי שיידרש להפעלת הסגר יהיה
.nm 60
חיבור מסגרת הסגר לקיר הבטון יבוצע על ידי מוטות הברגה מנירוסטה בקוטר שלא יקטן
מ .M-16 -המוטות יותקנו בקיר על ידי מיתדים כימיים מתוצרת שתאושר על ידי הפיקוח
ובעומק אשר יוגדר על ידי היצרן .במקרה של התקנת הסגר בתחתית תעלה או סמוך
לרצפת הבור .התקנתו תהיה  FLUSH INVERTהכוללת אטם סטטי העשוי ניאופרן.
פילוס מסגרת הסגר על קיר הבטון יבוצע בשיטה של אום פנימי ואום חיצוני .המרווח בין
מסגרת הסגר לקיר הבטון ימולא בחומר  GROUTבלתי מתכווץ מתוצרת שתאושר ע"י
המפקח.
על הקבלן לספק רשימת התקנות של הסגרים המוצעים בחמישה מתקנים לפחות אשר
פועלים חמש שנים לפחות בקטרים ובלחצים זהים לנדרש במכרז.
 90.20מתקני הרמה
מתקני ההרמה יכללו קרונית מונעת תמסורת ידנית וגלגלת הרמה חשמלית ,המותאמים
לנסיעה על  IPE300ולהרמת  2.5טון בתחנת השאיבה .אורך השרשראות יתאים להרמת
משאבות ואביזרים כגון מגופים ושסתומים אל-חוזרים ממפלס המשאבות.
הקבלן יספק מערכת כבלים "סלינגים"" ,שקלים" ושרשרות מגולוונות להרמת הציוד
להנעת התמסורת הידנית .מתקן ההרמה יוגש לאישור המפקח .עם גמר ההתקנה תבוצע
בדיקה ע"י בודק מוסמך ויוגש אישור הפעלה כחוק.
 90.21צינורות בתוך התחנה (למעט צינורות אינסטלציה סניטרית)
עובי הדופן של כל הצינורות השחורים שיותקנו בתחנה יהיה "½ לפחות .הצינורות יהיו
ללא צפוי פנימי וללא בדוד חיצוני וייצבעו באפוקסי כמפורט להלן .צינורות מגולוונים יהיו
דרגה ב' ויצבעו באפוקסי כמפורט לעיל ,ומחירי הרכבתם יכללו את כל החומרים הדרושים
כגון :חוטי פשתן ,צבע מיניום וכו'.
צביעת צינורות פלדה וחלקי מתכת באפוקסי תבוצע כדלקמן (הצבעים תוצרת "טמבור"):
א .חלקים וצינורות שחורים
.1

הכנת השטח לצביעה ע"י ריסוס סלון חול בלבד.
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ב.

.2

 2שכבות צבע יסוד אפוקסי .60/30

.3

 2שכבות צבע עליון אפוקסי  60/31בגוון אפור.

חלקים וצינורות מגולוונים
.2

 2שכבות צבע יסוד אפוגל.

 2 .3שכבות צבע עליון אפוקסי  60/31בגוון אפור.
עובי השכבות  60 -מיקרון כל אחת.
 90.22תכולת המחירים
להסרת כל ספק – מחירי ציוד מכני הנקובים בכתב הכמויות כוללות גם:
.1

אלמנטי מפלדה מגולוון וצבוע כמתואר בסעיפים  06.03 ;06.02בכתב הכמויות,
הנדרשים לתליה ,הרכבה וביסוס של הציוד.

.2

חיבורים למערכות לרבות אביזרי חיבור כנדרש על ידי ומאושר על ידי מנהל
הפרויקט.

.3

בדיקות ,הרצה והדרכת הצוות של המזמין.

.4

הכנת תפר מתקן ותוכניות  As madeלפי דרישות והנחיות מנהל הפרויקט.

.5

סידורים אקוסטיים לרבות כל המוצרים הנדרשים.
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נספח 1
סקר אקוסטי סביבתי להיתר בניה לפרויקט:
תחנת שאיבה לביוב – מתחם קא322/
 .1אודות הפרויקט
בפרויקט מתוכננת הקמת תחנת שאיבה לביוב עבור תאגיד מי אונו.
בסקר זה מיפוי הרעשים ממערכותיו של מבנה הפרויקט כלפי הסביבה והתאמה לתקנות
הרעש החלות על אזור זה .גוש ,6178 :חלקה181 ,173 :
 .2סביבת המבנה
 2.1תרשים סביבה

מבנה הפרויקט מתוכנן להיבנות בקצה הדרום מערבי של מתחם קא 322/בסמוך לכביש .4

משרדים

מגורים

89

90

גנר
אטו
ר

מתק
ן

חירו
ם

לנטר
ול
ריחו
ת

תחנת
השאיבה

 2.2הגדרות לסוגי המבנים השכנים

להלן טבלה המפרטת את מפלסי הרעש המותרים במשכי זמן משתנים ביום ובלילה
למבנים הסמוכים לתחנת השאיבה ,וזאת ע"פ התוספת הראשונה (תקנה  )2של התקנות
למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן :1990
טבלה א' – מפלסי הרעש המותרים במשכי זמן משתני יום ולילה
מפלס הרעש בdB(A) -

משך הרעש

מבנה ב'
לילה
יום

מבנה ג'
יום
לילה

עולה על  9שעות

50

-

50

-

עולה על  3שעות אך אינו עולה על 9
שעות

55

-

55

-

עולה על  1שעה אך אינו עולה על 3
שעות

60

-

60

-

עולה על  30דקות

40

40

-

 2.3סיווג מקבלי הרעש הסמוכים
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-
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בטבלה הבאה סיווג מקבלי הרעש הסמוכים למבנה הפרויקט ע"פ טבלה א' בעמוד זה
והמרחקים בין המבנים הסמוכים למבנה הפרויקט.
טבלה ב' – סיווג מקבלי הרעש

מספר המגרש

סוג המבנה

101
202
308

*מבנה ג' – מגורים
*מבנה ג' – משרדים
שצ"פ – אין התייחסות

מרחק בין המבנה
השכן למבנה
הפרויקט
כ 75 -מ'
כ 70 -מ'
צמוד

מיקום ביחס למבנה
הפרויקט

דרום מזרח

78 ,64 ,63

-

-

מערב

604

כביש  – 4אין התייחסות

צמוד

צפון מזרח
מזרח

• מבנה ג'" :בנין באזור שהמקרקעין בו משמשים למטרות מגורים ולאחד או יותר מהשימושים
הבאים :מסחר ,מלאכה ,בידור".
 .3מיפוי גורמי הרעש

להלן פירוט הגורמים הפוטנציאליים לרעש סביבתי:
א .מפוחים

להלן פירוט המפוחים ע"פ מלין מהנדסים בע"מ ,גיליון  M-02מתאריך :11.8.15
  4מפוחים צנטריפוגליים על גג המבנה.  2מפוחים ציריים בקומת הקרקע בחזית מערבית.  2מפוחים ציריים בקומת הקרקע בחזית צפונית. מפוח  1צירי בקומת הקרקע בחזית דרומית.ב .פתחים לאוורור

להלן פירוט המפוחים ע"פ מלין מהנדסים בע"מ ,גיליון  M-02מתאריך :11.8.15
 חזית מזרחית 2 :חלונות רפפה ודלת דו כנפית. חזית מערבית 2 :חלונות רפפה. חזית דרומית :חלון רפפה .1 חזית צפונית 3 :חלונות רפפה ו 2 -דלתות.ג .רעידות

הקרנת רעש נישא באוויר מגוף המבנה כתוצאה מהרעדתו ע"י הציוד המותקן בו וקול
הולם במעבר רעידות דרך הקרקע.
ד .תהודה בתוך המבנה

הגברת רעש בתוך המבנה כתוצאה מקירות רפלקטיביים של החלל הסגור.
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כל מערכת אלקטרומכנית אחרת אשר לא צוינה ומחויבת בהתייחסות אך לא נמסר לנו
מידע אודות העמדתה בפרויקט בזמן הכנת הסקר ,תהיה מחויבת בהעמדה על פי כל דין.
 .4הנחיות לעמידה בתקנות

לאחר הטמעת הנחיות הסעיף בתכניות ,יבוצע סקר רעש בהתאמה לתכנית
המעודכנת.
הוכחות לעמידה בתקנות  +צילומי מסך מתוך התכנית עבור הטמעת ההנחיות.
 4.1מפוחים

להלן הנחיות לטיפול במפוחים והתעלות שלהם לעמידה בתקנות הרעש:
 4.1.1התקנת משתיקי קול:

התקנת המשתיקים תבוצע בהתאם לנתונים הטכניים של המפוחים.
 4.1.2טיפול בתעלות המפוחים

א .יש ליצור ברך אחת של  90°בתעלות במפלס הקרקע (בתוך המבנה) לפני העלייה לגג –
מעל לרפפות האוורור  /יניקה.
ב .ציפוי התעלות (צד פנימי) בחומר בולע רעש בעובי  "2כדוגמת צמר זכוכית.
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יצירת ברך  90°מעל פתח
יניקה/הכנסת אוויר ומתחת
לחדירה לגג.
ציפוי פנים התעלה בצמר
זכוכית

 4.2פתחים לאוורור
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 4.2.1דלתות

כל דלתות החוץ של מבנה התחנה יהיו בעלי כושר בידוד למעבר רעש של  Rw=40dBלפחות,
כדוגמת דלת אקוסטית של חברת ח.נ.א מדגם  AD-42או שוו"ע.
 4.2.2חלונות רפפה בקומת הקרקע

על כל חלונות בקומת הקרקע יותקנו רפפות אקוסטיות בעלות כושר הפחתת רעש של
) 16dB(Aלפחות ,כדוגמת דגם  AL-33-Sשל חברת ח.נ.א או שוו"ע.

 4.3רעידות
על מנת למנוע הקרנת רעש דרך גוף המבנה כתוצאה מהציוד המחובר בתוך המבנה יש להעמיד את
המשאבות ושאר הציוד האלקטרומכני בתוך המבנה ע"ג בסיסים צפים:
א .בסיסים צפים
 משקל הבסיס יהיה כפול מהציוד המותקן עליו. -הבסיס יוצב ע"ג קפיצים בעלי שקיעה מתאימה למשקל המערכת.

ב .חיבור הצנרות למבנה
כל הצנרות בתוך המבנה יחוברו באופן גמיש למבנה עם קפיצים למניעת העברת רעידות.
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ממבני המגורים יוצא צינור  8צול האורך  10מ'
צינור  14צול שמגיע עד לתחנת השאיבה ומתחבר למשאבות
 .5תהודה בתוך המבנה

עבור הפחתת התהודה בכל קומה של המבנה ,יש לצפות את הקירות בחומר בולע רעש בעל
נתוני בליעה של  NRC=0.9לפחות ,ובעובי של  5ס"מ לפחות העמיד ללחות ושינויי
טמפרטורות כדוגמת "וויספר" של המסופק אצל רוטנברג או שוו"ע ע"ג הקירות הבאים:
מבט על  -חיפוי קירות צמודים

חתך צד  -חיפוי קירות צמודים

חיפוי שני קירות צמודים
ותקרה ע"פ סעיף 5
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חיפוי שני קירות צמודים
ותקרה ע"פ סעיף 5

 .6סקר רעש

לאחר התקנת המפוחים תבוצע בדיקת רעש בהתאם יוגדרו משתיקי הקול
הנדרשים על ידי התאגיד

 .7הנחיות לעמידה בתקנות  -רעש בשלבי הבנייה:

התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בנייה) התשל"ט  ,1979קובעות את סוג
הציוד המשמש לבנייה ואת מפלסי הרעש המרביים הנפלטים ממנו .התקנות למניעת
מפגעים (מניעת רעש) התשנ"ג  ,1992קובעות את תחומי הזמן בהם יופעלו המכונות ושאר
הפעולות הנדרשות לכדי ביצוע עבודות הבנייה.
להלן תמצית התקנות לעניין רעש מציוד בנייה והתנאים לעמידה בהם:
א .מפלסי הרעש המרביים הנפלטים ממכונות באתר הבנייה לא יעלו על ) 80dB(aבמרחק של 15
מטר מהמכונה.

ב .לא יופעלו מכונות לצרכי חפירה ,בנייה ,הריסה או כיוצא באלה באזור מגורים בשעות
הבאות:
 בין  19:00ל 7:00 -למחרת. בין השעות  17:00בערבי ימי המנוחה ל 7:00 -למחרת יום המנוחה. סוגי הציוד עליהם חל התקן :ע"פ המוגדר בתוספת הראשונה (תקנה  )1של התקנות למניעתמפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בנייה) התשל"ט .1979
ג .גנראטור :גנראטור אשר ישמש כגיבוי באתר העבודה יוצב בתוך חופה אקוסטית ,ומפלס רעשו
לא יעלה על ) 65dB(aבמרחק של  10מטר.
ד .מתחם הבנייה יגודר ע"י אסכורית מפח בגובה  2.5מטר לפחות.
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פרק  - 91מפרט טכני לאספקה התקנה ותחזוקה של מערכת לטיפול בריח בתחנות
שאיבה לביוב
 .1כללי
מפרט טכני זה מגדיר את הדרישות ההנדסיות להקמת מערכת לנטרול ריחות (להלן":
מערכת ") בתחנת שאיבה לביוב (להלן  ":ת"ש" או "תחנת שאיבה") במתחם קא 322/קריית
אונו.
 .2תקנות מנחות
( )1חוק למניעת מפגעים ,התשכ"א ( 1961כולל כל העידכונים הרלוונטים ממועד פרסום
החוק).
( )2פקודת בטיחות בעבודה ( 1970תש"ל)
( )3נוהל הגדרת מפגעי ריח  9.9.2010המשרד להגנת הסביבה.
( )4הנחיות כלליות לביצוע סקר ריחות ינואר  2013המשרד להגנת הסביבה.
 .3מערכת טיפול בריחות
( )1מערכת טיפול בריח (להלן" :המערכת" ו/או "מערכת טיפול בריח") הינה מערכת הפועלת
על עקרון של "יוניזציה".
(" )2טכנולוגית היוניזציה" פועלת על עקרון של הזרמת אויר "מיונן" לתוך החללים
המזוהמים שבהם נדרש לנטרל את מפגעי הריח .האויר הנפלט מהחללים המזוהמים
לסביבה הינו אויר שבו מפגעי הריח מנוטרלים.
( )3מערכת טיפול בריח מורכבת מ 3-חלקים עקרים:
• מערכת יוניזציה -המערכת מכילה את המרכיבים הבאים :מערכת מפוחים
המיועדים להזרים אויר לחללים המזוהמים ,מסנן אבק ,מחולל יונים באמצעות
נורות ,מד ספיקה ,מד לחץ ומד טמפרטורה.
• מערכת הולכת אויר -תעלות אויר בקטרים שונים עשויות מנירוסטה  304שמטרתם
הולכת האויר המיונן לחללים שנדרש בהם לטפל במפגעי הריח.
• מערכת בקרה וחשמל -מערכת הבקרה וניטור האויר המכילות מדי מימן גופרתי
( , ) H2Sמד אוזון ,לוחות חשמל ,בקר ותוכנה לפיקוד ושליטה על מערכות היוניזציה
ופיזור האויר.

 .4נתוני תכנון למערכת לטיפול בריח
 4.1נתוני תכנון בסיס לתכנון מערכת הטיפול בריחות.
()1

תחנת השאיבה בנויה ממספר חדרים אשר ריכוז המזהמים בכל אחד מהם שונה
בהתאם לנפח החדר ומיקום המקור המזהם בתוכו.
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()2

נפח החללים השונים 1שבהם קיימים מקורות ריח הינו כדלקמן:
נפח [מ"ק]

חדר
אזור רטוב
חדר איסוף גבבה

190

חדר מגוב מכני

480

בור רטוב 1

210

בור רטוב 2

210
1,090

סה"כ אזור רטוב

טבלה מס'  :1נפח חללים באזור הרטוב

נפח
[מ"ק]

חדר
אזור יבש

סה"כ אזור יבש
טבלה מס'  :2נפח חללים באזור היבש
( )3ריכוז המזהמים המקסימלי בתחנת השאיבה לפני טיפול
3.1
3.2

אזור
אזור רטוב
(כמוגדר בטבלה )1
אזור יבש

מימן גופרתי
 50מ"ג/מ"ק2

אמוניה
 5מג"ל

יחידות ריח
500,000

 10מ"ג/מ"ק

1מג"ל

50,000

טבלה מס'  :3ריכוז המזהמים בתחנת השאיבה (הערכה בלבד)
( )4טמפרטורה בחדרים השונים( 10-450 :צלסיוס)
 4.2דרישות לתכנון מערכת הטיפול בריחות
( )1טכנולוגית המערכת המוצעת
מערכת טיפול בריח הנדרשת להתקנה ולטיפול בריחות בתחנת השאיבה לביוב
קא 322/על כל אביזריה ומערכות העזר כולל חשמל ובקרה פועלת בטכנולוגית
היוניזציה .למען הסר כל ספק ,ניתן להציע במסגרת מכרז זה רק מערכת
טיפול בריח הפועלת בשיטת היוניזציה.
( )2העבודה כוללת תכנון מפורט של המערכת על כל אביזריה ותעלותיה .מערכת
החשמל ,מערכת הבקרה וניטור ,לוח פיקוד להפעלת ושליטה על המערכת כולל
ממשקים למערכות קיימות או נוספות של המזמין.

 1מתבסס על תוכניות  07M-03Mעדכון  27.12.2017של משרד מלין מהנדסים בע"מ
 2ערך מכסימאלי על פי הערכה בלבד.
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( )3ריכוז המזהמים המקסימלי המותר באזורים השונים של תחנת השאיבה
(כאשר מערכת טיפול בריח פועלת) .
אמוניה
 0.15מג"ל

מימן גופרי
 5מ"ג/מ"ק

יחידות ריח
25,000

אזור
 4.1אזור רטוב
(כמוגדר בטבלה )1
5000
 0.05מג"ל
2
 4.2אזור יבש
 4.3גדר תחנת השאיבה  0.035מיקרו"ג /מ"ק  0.05מ"ג  /מ"ק 31
טבלה  :4ריכוזי המזהמים במרבים השונים
( )4יעילות ההרחקה הנדרשת
א.
ב.
ג.
ד.

יעילות הרחקה של המזהמים (מימן גופרי) המפורטים למדידה כמפורט
בטבלה  4תהיה  99%לפחות מערכי המזהמים הנמדדים ללא הפעלת מערך
הטיפול בריחות וזאת בכל רגע נתון.
יעילות הרחקת המזהמים האחרים (למעט מימן גופרי) למדידה כמפורט
בחללי הת"ש תהיה  90%לפחות מערכי המזהמים הנמדדים ללא הפעלת
מערך הטיפול בריחות וזאת בכל רגע נתון.
למרות המפורט בס"ק א'וב' לעיל  ,יעילות הרחקת המזהמים בחללי המבנה
על פי הגדרתם לא תעלה על הערכים שנקבעו בטבלה  3לעיל.
למרות הכתוב לעיל בס"ק א ,ההרחקה לערכים הנקבעים על גדר תחנת
השאיבה תהיה לאורך כל שנה לא פחות מ 99.5%משעות העבודה השנתיות
של תחנת השאיבה (קרי לא יותר מ 43שעות) וזה במצטבר שנתי ובכל מקרה
לא תעלה על  25שעות באופן רציף.

( )5נפחי אוורור ומספר החלפות אויר נדרשים

חדר
אזור רטוב
חדר איסוף גבבה
חדר מגוב מכני
בור רטוב 1
בור רטוב 2
סה"כ אזור רטוב

נפח [מ"ק]

מספר
החלפות
אוויר4

190
480
210
210
1,090

ספיקה
[מק"ש]
1,330
3,360
1,470
1,470
7,630

7
7
7
7

טבלה  :5נפחי אוורור נדרשים אזורים רטובים
()6

בחדרי העבודה (חדר חשמל ,גנראטור וכדומה) שאינם באים במגע ישיר עם
האזורים הרטובים לא נדרש לבצע נטרול ריחות כמפורט עבור החללים
הרטובים ובתנאי שיעמדו בתנאים המדרשים ע"י תקנות הבטיחות.
במקרה והתברר שמסיבה כל שהיא רמת המזהמים באוויר גבוהה מהנדרש
בתקנות הבריאות ניתן יהיה להתקין "יחידות יוניזציה מקומיות" כמפורט
בכתב הכמויות (אופציונאלי בלבד להחלטת המזמין).

חדר

נפח [מ"ק]

מספר

ספיקה

 3על פי הגדרה שהת"ש ממוקמת באזור מגורים
 4מספר החלפות מקסימאליות (מספר ההחלפות יקבע ע"י הספק ובתנאי שיעמוד בדרישות איכות האויר כמפורט
בטבלאות השונות.
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החלפות
אוויר

[מק"ש]

אזור יבש
סה"כ אזור יבש

טבלה  :6נפחי אוורור נדרשים אזורים יבשים
 .5ציוד נדרש
 5.1מערכת יוניזציה
מערכת היוניזציה מוגדרת כמערכת יוניזציה בי-פולרית ורק מערכת מסוג זה
תאושר להתקנה.
מערכת היוניזציה על כל אביזריה תהיה בתוך מבנה (מעטפת) העשויה מנירוסטה
 304לעמידות בתנאי סביבה קורוזובים וחיצונים הקיימים בת"ש.
המערכת תכיל  5את הרכיבים הבאים:
( )1מפוח אויר
מפוח האויר הינו מסוג מפוח צנטריפוגלי .
כמות( :כל מפוח מיועד לבצע את כל החלפות האויר הנדרשות בחללים המטופלים)
נתוני המפוח מפורטים בטבלה  7להלן.

סעיף
כמות
ספיקה
לחץ
מהירות סיבוב
רעש
הספק
חומר מבנה
משנה תדר
מנוע חשמלי

יחידות
יחידות
מק"ש
פאסקל
סל"ד
dB
KW

נתונים
2
8000
0051
1250
40

הערות
שני מפוחים זהים.
ע"י משנה מהירות
בנקודת העבודה
במרחק של  1מ' .

5.5
נירוסטה  316לפחות.
נדרש
מנוע מוגן  IP55המיועד
לעבודה בחוץ ללא כיסוי
או קירוי

קירוי המנועים על פי
החלטת הספק

טבלה  :7נתוני מפוח
( )2מסנן אבק רב פעמי
מסנן האויר מטרתו לסנן את האבק שנשאב מהסביבה ומוזרם לחללים המטופלים.
באחריות הספק לקבוע את צפיפות המסנן והחומרים שממנו בנוי ובתנאי שהם
יעמדו בתנאי הסביבה שקיימים באזור ההתקנה של המערכת.
הספק מתחייב שאורך חיי המסנן אבק הינו לפחות  1שנה.
( )3נורות יוניזציה
נורות היוניזציה יסופקו ע"י הספק בהתאם לתכנון המערכת על ידו על מנת
להבטיח את עמידתה בתנאים שמפורטים בטבלה  4בסעיף  4.2ס"ק .3
הספק מתחייב לאורך חיי הנורות המינימאלי של  12,000שעות..
הספק מתחייב שמספר הנורות שיפעל בעוצמות שונות בכל רגע נתון  ,יבטיח את
פעולתו התקינה ועמידת מערכת טיפול בריח בכל דרישות המפרט הטכני.

 5הדרישות הניתנות הינן דרישות מינימאליות שעל הספק להכיל במערכת המוצעת ,יחד עם זאת רשאי הספק להתקין
ולהוסיף רכיבים נוספים בהתאם לתכנונו הפרטני.
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צריכת האנרגיה של הנורות בכל רגע נתון לא תפחת מ 150וואט/שעה ולא תעלה על
 300ווט/שעה ובתנאי שהמערכת תעמוד בכל הדרישות הטכניות המפורטות במסמך
זה.
( )4כללי
באחריות הספק להתקין ביחידת היוניזציה מד לחץ ,מד ספיקה ומד טמפרטורה על
מנת לאפשר את פעולתה התקינה של מערכת היוניזציה.
5.2

()1

()2
()3
()4
()5
()6

תעלות אויר
תעלות אויר משמשות להולכת האויר המיונן לחללים שבהם נדרש לטפל במפגעי
הריח.
באחריות הספק לתכנן ולספק את התעלות בקטרים שונים בהתבסס על תכנון פיזור
האויר שיעשה באחריותו.
חומר המבנה של תעלות האויר הינו נירוסטה  304או כל חומר מבנה אחר שיאושר
מראש ע"י המזמין .התעלות יבנו מחומר (נירוסטה) בעובי דופן של  0.8מ"מ לפחות.
למען הבהר שהתעלות אויר מותקנות האזורים קורוזובים ולפיכך באחריות הספק
לבחור את חומר המבנה שיעמוד בתנאי הסביבה הקיימים בתחנות השאיבה
וסביבתן.
התעלות תכלנה מפזרי אויר (דיפיוזרים) לפיזור אויר הומוגני בכל החללים .המרחק
בין מפזרי האויר יהיה לפחות  3מ'.
בתעלות האויר יותקנו מרסני (דמפרים) ספיקה לוויסות זרימת האויר.
ריתום התעלות למבנה יעשה באמצעות ברגים ,מחברים ותומכים העשויים
מנירוסטה  304לפחות.
באחריות הספק לקבוע את מהירות הזרימה של האויר בתעלות בכל מקרה מהירות
הזרימה של האויר בתעלות תהיה בתחום בין  6-8מ/ש .
מערכת הולכת האויר ופיזור האויר תתוכנן ותותקן באופן שתהיה זרימת אויר בכל
החללים המטופלים  ,תוך מניעת "אזורים מתים."6

 5.3מערכת חשמל
( )1לוח החשמל של מערכת הטיפול בריח יהיה לוח חשמל ופיקוד נפרד ויותקן בחדר
חשמל של הת"ש ,יחד עם שאר לוחות החשמל של תחנת השאיבה .באחריות קבלן
הראשי להתקין בלוח הראשי (לוח חשמל של הת"ש) מפסק הזנה ללוח חשמל משני
של מערכת הטיפול בריחות  .התחברות הלוח המשני ללוח הראשי תתבצע בתאום
ואישור מתכנן החשמל של תחנת השאיבה.
( )2למערכת טיפול בריח יותקן לוח חשמל נפרד (לוח "משני" ) בחדר חשמל ,יחד עם
זאת למרות הרשום לעיל  ,רשאי מהנדס החשמל לדרוש מספק המערכת להתקין את
לוח החשמל בכל מקום אחר שיקבע הכל על פי צורך של הפרויקט ובכפוף להוראות
הבטיחות.
( )3הספק יעבוד בהתאם להוראות מהנדס החשמל של הת"ש ומנהל הפרויקט .עבודות
חשמל ובקרה תבוצענה בהתאם למפורט למפרט הטכני (מפרט מיוחד לעבודות חשמל
ובקרה).
( )4הספק יתקין מפסק חירום לכל מפוח בקרבת המפוחים ליד מערכת היונזציה.
( )5בלוח החשמל תותקן "דלת כפולה" לאטימות מפני רטיבות ואבק.

 6אזור מת -אזור שבו איננה מתבצעת החלפת אויר או זרימת האויר דרכו כמעט ואיננה קיימת.
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( )6לוח החשמל של מערכת טיפול בריח יכיל את כל המתנעים והגנות למנועים וכן כל
מערכות החשמל וציוד הבקרה והחשמל הנדרשים להפעלה יעילה ונכונה של מערכת
הטיפול בריח.
( )7לוח החשמל של מערכת טיפול בריח יתוכנן ויבוצע בהתאם להנחיות הבאות:
א .לוח החשמל יתוכנן עם דלתות ,מתאימות לקליטת הציוד המפורט בתוכניות
ו 30%-מקום שמור.
ב .הלוח יהיה בנוי מפח ,מותאם להתקנת מערכת גילוי וכיבוי אש במידת הצורך
ועל פי התקנות.
ג .דרגת אטימות של הלוח תהיה בהתאם לתוכנית.
ד .כל הציוד בלוחות חשמל יהיה כדוגמתABB,,SCHNEIDER ELECTRIC :
.EATON
ה .החיבור של הציוד חשמלי באתר יתבצע באמצעות צינור שרשורי מתכתי,
גמיש ,בעל ציפוי פלסטי ,ובאמצעות אומים מתאימים ,לקופסת החיבורים של
הציוד כך שתובטח הגנה מכנית ואטימה מלאה מפני חדירת מים.
( )8בלוח החשמל יכלול את הדברים הבאים:7
א .נורת התראה כללית
ב .נורת סימון על פעולת המפוחים (.כדוגמת תקין ,תקלה ,הפעלה ידנית)
ג .מפסק ראשי על דלת לוח החשמל.
ד .נורות מתח על מערכת היוניזציה (כדוגמת עומס יתר ,חוסר פאזה ,תקלה ,תקין
,הפעלה ידנית)
ה .נורות ביקורת על עבודת מערכת היוניזציה( .כדוגמת עומס יתר ,צריכת זרם
נורות)
ו .למרות האמור בס"ק  5לעיל החווים המפורטים לעיל יוצגו על הדלת הראשית של
לוח החשמל וניתן יהיה לצפות בהם בכל מצב.
( )9לוח החשמל יישא תו תקן ישראלי ויעמוד בכל דרישות החוק ועל פי כל דין.
( )10המפוחים של מערכת הטיפול בריח יופעלו באמצעות "משנה תדר" משנה התדר
יותקנו בארון ייעודי המוגן לאבק ומים בדרגה של  IP55לפחות .בארון הייעודי
תהיה בקרת טמפרטורה על מנת לשמור על פעולתם התקינה של משנה התדר.
( )11בנוסף למפורט בס"ק  3לעיל באחריות הספק לבצע ולעמוד בדרישות הבאות
לאחר גמר ההתקנה ולפני הפעלת המערכת :
א .לפני מסירת העבודה למזמין (בתום עבודת ההתקנה ) על הספק לקבל אישור
בודק חשמל מוסמך לתקינות מערכות החשמל של מערכת טיפול בריח
ועמידתה בדרישות על פי כל דין .הספק יישא בעלות בודק החשמל.
ב .כל תוכניות החשמל של המתקן חיבות לקבל אישור בכתב ומראש של מהנדס
החשמל של הפרויקט.

 7הכוונה הדרישה המינימאלית שעל הספק להתקין  .במידה והספק לצרכיו יידרש להתקין דברים נוספים
הדבר יעשה באחריותו ועל חשבונו בלבד.
102

103

ג .לאחר שהציוד הובא הותקן וחובר ,הספק יזמין את נציג המזמין ואת נציגו של
היצרן לבדיקת הציוד באתר .הציוד ייבדק מבחינה מכאנית וחשמלית על מנת
לוודא שהוא מבצע את כל הפעלות הדרושות ולאמת את כל מה שנבדק ואושר
בבדיקה של בודק החשמל.
ד.

לאחר גמר העבודה וביצוע כל החיבורים ,תיבדק המערכת ע"י נציג המזמין
ותיערך קבלה זמנית .הבדיקה תכלול בין היתר את הסעיפים הבאים:
•

התאמת הציוד לדרישות החברה המפרט וכל הנדרש על פי דין.

•

רציפות הכבלים ובידודם.

• בדיקת יתרות הזרם והסלקטיביות בלוחות החשמל.
• בדיקת התנגדות הבידוד בכל המתקן ו/או הבאר.
• בדיקת הפעולה התקינה של המכשירים.
• בדיקת הפעולה התקינה של הפיקוד לפי הדרישות.
• בדיקת ההארקות.
• בדיקת ציוד מחשוב ותקשורת למערכת הסקאדה של האתר..
• בדיקת הפעולה הכוללת של המערכת השלמה במתח.
( )12על סמך אישור הבודק יינתן לספק אישור לחיבור המתקן למערכת החשמל של
תחנת השאיבה (קרי ,לוח החשמל הראשי במבנה תחנת שאיבה).
 5.4מערכת פיקוד שליטה ובקרה (מערכת שו"ב)
( )1מערכת הפיקוד ובקרה של מערכת טיפול בריח תפעל כמערכת עצמאית ללא כל
תלות למערכת פיקוד ובקרה של הת"ש.
( )2מערכת השו"ב של מערכת הטיפול בריח תעביר את כל הנתונים של פעולת
המערכת אל מערכת הבקרה של תחנת השאיבה.
( )3מכשור
מצורפת בזה רשימת המכשור המינימאלית שעליה נדרש הספק במערכת טיפול
בריח.
מספר

תיאור הפריט

תחום מדידה

כמות

חיבור
לבקרה

מד לחץ
מד מימן
גופרתי ()H2S
מד מימן
גופרתי ()H2S
מד אוזון
מד טמפרטורה

 0-5000פאסקל

( 1על כל מערכת
יוניזציה)
3

כן
כן

0-10 PPM
1
PPB 0-1000
PPB 1-0.001
( 5-50צלסיוס)

1
1

טבלה מס'  :7מכשור הנדרש למערכת טיפול בריח
 5.5מערך פיקוד ובקרה
( )1מערך פיקוד ובקרה ימדוד באופן רציף של הפרמטרים הבאים:
א .ספיקת אויר ממערכת היוניזציה.
ב .לחץ אויר ביציאה ממערכת היוניזציה.
ג .הספק חשמלי של נורות היוניזציה.
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ד .ערכי מימן גופרתי בנקודות הניטור.
ה.ערכי אוזון בחללים המטופלים.
ו .שעות עבודה של מערכת היוניזציה( .מצטבר ואיפוס).
( )2מערך פיקוד ובקרה יאפשר איסוף נתונים רציף על תפעול המערכת הכולל:
א .ספיקת אויר ממערכת היוניזציה.
ב .לחץ אויר ביציאה ממערכת היוניזציה.
ג .הספק חשמלי של נורות היוניזציה.
ד .מנין שעות עבודה של הנורות ( .מצטבר)
ה .מספר הדלקות של המערכת( .מצטבר)
ו .מנין שעות עבודה של המפוחים( .מצטבר )
ז .ערכי מימן גופרתי בנקודות הניטור.
ח .ערכי אוזון בחללים המטופלים.
ט .שעות עבודה של מערכת היוניזציה( .מצטבר ואיפוס).
י .מצב מסנן האויר(סתום /תקין) (על פי מדידת לחץ).
( )3על הספק לקבל אישור מראש ובכתב של סוג הבקר שברצונו להתקין במערכת .סוג
הבקר שנדרש להתקין במערכת הינו לשיקול דעתה הבלעדי של המזמין.
( )4לאחר אישור הבקר על ידי המזמין ,באחריות הספק לוודא על תאימות מלאה בין
הבקר לבקר שמותקן בת"ש.
( )5במידה והמזמין ידרוש חיבור ישיר של מערכת הבקרה של מערכת טיפול בריח
למערכות הבקרה (סקאדה) של המזמין  ,הספק יתקין במערכת כרטיס סלולארי +
אנטנה או כל אמצעי אחר שיידרש  ,להעברת המידע אל מרכז הבקרה של המזמין
או לכל מקום אחר שייקבע ללא תמורה נוספת.
 5.6מערך הבקרה ( HMIממשק אדם מכונה)
( )1מערכת הבקרה של מערכת טיפול בריח כוללת צג מפעיל מסוג מסך מגע בגודל
 "5.7לפחות .המזמין רשאי לשנות או לקבוע את סוג צג המפעיל בהתאם לשיקול
דעתו הבלעדי ללא כל תמורה נוספת לספק.
( )2צג המפעיל יותקן על דלת לוח החשמל המשני שבו מותקן הבקר או בכל מקום אחר
במבנה הת"ש כפי שיידרש ע"י המזמין.
( )3מערך הבקרה יכיל  3מסכי הפעלה לפחות בהתאם לדרישות המזמין .מסכי
ההפעלה 8יהיו כדלקמן:
א .מסך ראשי להצגת כלל המערכת .
ב .מסכי זום עבור הציוד כולל הפעלות מהמסך .
ג .מערכת דיווח תקלות שתאפשר איתור מדויק של כל תקלה במערכת.
ד .רישום גרפי של נתונים היסטוריים על כל מדידה אנלוגית או דיגיטאלית כפי
שיוגדרו על המזמין (זיכרון של  6חודשים לפחות של כל הנתונים התפעולים
המפורטים לעיל).
ה .מסכי פרמטרים כולל הרשאות בהתאם .
 8זוהי דרישה מינימאלית של המזמין .הספק רשאי להוסיף נתונים ומסמכים נוספים על חשבונו וללא קבלת כל
תמורה נוספת מהמזמין.
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ו.

אפליקציית המסך תהא מתועדת באופן מושלם ותועבר למזמין על דיסק
צרוב או כל אמצעי אחר שיקבע ע"י המזמין.

( )4המזמין או מהנדס הפרויקט מטעמו יגדירו לספק את התקלות והתראות שנדרש
רישומם במערכת.
( )5כל התקלות במערכת יוצגו באופן ברור ונוח במערכת ה .HMI
( )6רישום התקלות הנ"ל יועבר למרכז הבקרה של החברה באמצעות תקשורת שתקבע
ע"י המזמין .
( )7כל התקלות הקריטיות אשר יוגדרו ע"י המזמין יועברו בערוצים נוספים כמפורט
להלן:
א .שידור הודעת  SMSלאנשי האחזקה שיקבעו ע"י המזמין ישירות ממערכת
הHMI
ב .מגעים יבשים למערכת בקרה (סקאדה) של המזמין הקיימת בת"ש .
( )8מערכת הפיקוד והבקרה תאפשר העברת נתונים רציפה למרכז הבקרה של החברה
על מצב המערכת והפרמטרים התפעולים השונים.
( )9מערכת הפיקוד והבקרה
הבקרה של החברה.

תאפשר שליטה (כיבוי חירום) של המערכת ממרכז

( )10תיעוד התוכנה של המערכת הבקרה של מערכת לטיפול בריח יכלול את כל
האלמנטים הנדרשים להבנת התוכנה ולעשות בה שימוש בהתאם לצרכי המזמין.
( )11הספק ישלים כל תיעוד שיידרש למזמין לצורך מסירת מערכת טיפול בריח.
( )12במסירת המערכת הספק ייתן הסבר מפורט לנציג המזמין או למטעמו  ,על
התוכנה ,ההסבר יכלול הסבר מפורט על התהליך  ,הסבר על מבנה התוכנה וכל
הבלוקים ומרכיבי התוכנה .
( )13כל הבלוקים בתוכנה יהיו פתוחים וניתנים לצפייה ולשינוי ע"י המזמין בגמר
תקופת האחריות או התחזוקה (במידה ותירכש ע"י המזמין) ,האחרון מבין השניים.
 5.7התראות מערכת טיפול בריח
הספק מתחייב כי מערך הפיקוד והבקרה של המערכת יספק בין היתר את
ההתראות המפורטות להלן:
א .חריגה בערכי המימן הגופרתי.
ב .חריגה בערכי האוזון בחלל.
ג .ספיקות האויר גבוהות/נמוכות מערכים מותרים.
ד .תקלה בנורות( .חריגה מערך הספק מותר )
ה .אורך חיים של נורה חורג מהמותר 80%( .מאורך החיים שאליו התחייב הספק).
ו .תקלה במסנן האויר.
ז .מערכת בתקלה (סוג התקלה ומהותה)

 .6הוראות להתקנת מערכת טיפול בריח
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 6.1תנאים מקדים להתקנת המערכת
( )1המערכת תורכב בתחנת השאיבה לביוב בהתאם לתכנון המוצע ע"י הספק על
בסיס נתוני המבנה המוצגים בתוכניות השונות המצורפות למכרז זה וכן ההנחיות
הטכניות המפורטות בפרק זה .באחריות הספק לבדוק ולוודא שיש בידיו כל
הנתונים הנדרשים להגיש את הצעתו ולספק/להתקין את המערכת .לתשומת לב של
המציעים למיקום מערכת טיפול בריח וממדים המותרים של המערכת המוצעת.
( )2כתנאי מקדים לביצוע העבודה הספק מתחייב לקבל את אישור המזמין לתצורה
המוצעת על ידו המתבססת על הנתונים והמפרטים שמסר בהצעתו .למען הסר כל
ספק  ,ספק המערכת לא יוכל לשנות את נתוני מערכת טיפול בריח שהוגשו בהצעתו
אלא באישור בכתב ומראש מצד המזמין.
( )3הספק יגיש לאישור המזמין או/מטעמו תכנון מפורט של מערכת הטיפול בריח
המכיל את מערך פיזור האויר והחלפתו בחללים השונים ,עבודות הנדסה אזרחית,
צנרת ,חשמל 9ובקרה וכן הפעולות הנדרשות לחיבור המערכת לתשתיות הת"ש.
תוכניות הספק יכילו את המידע הבא:
א .תוכניות תוואי והתקנת צנרת האויר והתקנתה במבנה הת"ש.
ב .תוכניות התקנת מערכת היוניזציה במקום שיועד לה ע"י מתכנן הת"ש.
ג .תוכניות חשמל של מערכת טיפול בריח שיכילו את הנתונים הבאים:
• אספקה והרכבה בבאר של לוחות חשמל  -כוח ופיקוד ותקשורת ,כולל בקרי
תקשורת (חומרה ותוכנה).
• אספקת כל קופסאות החשמל ,כולל הרכבתן באתר :קופסאות הסתעפות
וכו'.
• אספקה והתקנה של כבלי חשמל כוח ופיקוד.
• חפירה ו/או חציבה בקרקע לצורך הנחת כבלי חשמל.
• אספקה והתקנה של מתקני תמיכה והגנה לכבלים ,לוחות ,קופסאות וכו'.
• אספקה והתקנה של מערכות הארקה ,לרבות הארקת יסוד.
• אספקה והתקנה של ציוד חשמלי מחוץ ללוחות.
• חיבור מנועים וציוד חשמל כוח ופיקוד.
• אספקה ,התקנה וחיבור למערכת הבקרה של המערכת יחידות קצה למדידת
פרמטרים שונים .
• התקנה וחיבור התקשורת מבקר מערכת הטיפול בריח למערכת הסקאדה
שת"ש.
• מבט ומידות הלוח ,פנים וצד ,עם דלתות/פנלים סגורים המראה את תנוחת
הציוד.
• כנ"ל אך עם דלתות/פנלים פתוחים.
 9תכולת עבודות החשמל – הינה תכנון ,הקמה ,אספקה וחיבור של לוחות החשמל בהתאם לנדרש בתקן ,תכנון של צנרת
הולכת החשמל למתקנים ואספקת כל מערכת אחרת הקשורה למערכת החשמל.
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• חיווט חד קווי של הלוח.
• חיווט מהדקים.
• כל חיווט ,שרטוט ,מראה או פרט שיידרש על ידי החברה לאישור התכניות
הנ"ל.
( )4התוכניות ההנדסיות יאושרו מראש ובכתב ע"י נציג המזמין כתנאי לתחילת ביצוע
העבודה.
( )5הספק אינו רשאי לבצע כל שינוי במערכת החשמל והבקרה של תחנת השאיבה
לביוב אלא רק להתחבר במקום שתוכנן ואושר לו ע"י המזמין.
( )6בקש הספק לשנות את מקום ההתקנה של המערכת ,המוסכם בתוכניות עליו לקבל
אישור מראש ובכתב של המזמין.
( )7הספק מתחייב להכיל את כל הערות והנחיות המזמין בתכנון המפורט (הסופי )
של מערכת טיפול בריח  ,צנרת הולכת האויר וההתקנים הנלווים.
( )8למען הסרת כל ספק ,אין באישור המזמין כדי לגרוע מאחריותו המלאה של
הספק לתכנון המערכת ,פעולתה התקינה ולעמידת הספק בדרישות החוזה.
( )9הספק יקים אמצעי מיגון על מערכת הטיפול בריח בהתאם לתקנות הבטיחות ועל
פי כל דין על מנת למנוע גישת אנשים לא מורשים למערכת וכן על מנת לשמור על
בטיחותם של כל האנשים הנמצאים בקרבת המערכת.
( )10באחריות הספק להתקין מערכות מגן כולל הגנה מפני קרינת השמש ופגעי מזג אויר
שיאפשרו תפעול אופטימאלי של המערכת.
( )11באחריות הספק להתקין מערכת כיסוי/מגן למתקן היוניזציה על מנת לשמור מפני
פגעי מזג אויר וחשיפה לגורמים לא מוסמכים.
 6.2דרישות כלליות ממערכת הטיפול בריח
(א) מערכת הטיפול בריח על כל מרכיביה  ,תסופק ע"י הספק בכפוף להוראות החוק,
התקנות ,התקנים והכללים .במערכת שתסופק ישמרו במשך כל תקופת הפעלתה
כללי הבטיחות האחזקה ,החוזק המכאני ,עמידות לקורוזיה חיצונית ופנימית,
לחום ולקרינה חיצונית של  ,UVכמו כן ,בפני רוח ,רעידות אדמה ועמידות בפני
תנודות לחץ הידראולי .חומרי המבנה של התעלות הברגים לחיזוק אלמנטים שונים
במתקנים יהיו ברגים עם אומי פרפר ודסקיות עשויים מפלב"מ .הספק יהיה אחראי
בלעדית ליציבות וחוזק המערכת וכל מערכות העזר.
(ב) צגים של מערכות הבקרה ומכשור יותקנו באופן שתתאפשר קריאתם בכל תנאי מזג
אויר  .צגי הקריאה יהיו עמידים לכל תנאי מזג אויר ללא הקמה של כל מבנה עזר
או סככה.
(ג) הרכבת התעלות להולכת אויר  ,התקנת מערכת טיפול בריח וחיבור למערכת
החשמל של הת"ש יבוצע ע"י המציע או קבלן משנה מטעמו שעומד בכל הדרישות
של הסיווג הקבלני הנדרשות בחוק.
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(ד) מערכת הטיפול בריח על כל מרכיביה תסופק כאשר תוכננה לתת מענה לערכי
הפעלה קיצונים של מפגעי ריח בהתאם למפורט בטבלה  3לעיל .
(ה) בנוסף למפורט לעיל כל מרכיבי מערכת הטיפול בריח והחומרים שבשימוש
שוטף עליהם לעמוד בכל תקן ישראלי ודרישה של הרשויות השונות.
 6.3איכות הסביבה
(א) מערכת הטיפול בריח תתוכנן ותורכב באופן שלא תגרום לבעיה/מפגע סביבתי כל
שהוא או לסיכונים בטיחותיים ,כדוגמת קרינה ,גזים ,חומרים מסוכנים ,במישרין
או בעקיפין.
(ב) באחריות הספק לבצע סקר סביבתי על מנת להציג את פליטת הריח והחומרים
באזור הת"ש.
(ג) סף הרעש של המערכת הטיפול בריח על כל מערכות העזר שלה לא יעלה על 40
 DB-Aעל גדר הת"ש.
 6.4התקנה
( )1לפני התקנת מערכת הטיפול בריח הספק יאשר בכתב כי עבודות ההתאמה וההכנה
שבוצעו ע"י המזמין או מטעמו ,נעשו בהתאם לתכנונו .למען הסר כל ספק כל
שינוי שיידרש ע"י הספק להתאמת מערכת הטיפול בריח לאחר ביצוע העבודה על
ידי המזמין הספק יישא בעלותה.
( )2התקנת המערכת תתבצע בנוכחות נציג המזמין או מטעמו  .לא יתבצע כל שינוי
בת"ש ללא אישור ותאום מראש עם נציג המזמין.
( )3הספק מתחייב לפעול בהתאם לתוכנית הבטיחות שהוגשה על ידו ואושרה ע"י
המזמין.
( )4הספק ומי מטעמו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות נציג המזמין ולשמור את כל
כללי הבטיחות הנדרשים וכן לנקוט את כל אמצעי הזהירות הנדרשים בעבודה
במתקנים מסוג זה.
( )5הספק מצהיר בזה כי ברור וידוע לו שהינו פועל בתוך תחנה לשאיבת ביוב ועליו
לשמור את כל ההוראות הנדרשות על פי התקנות וכל דין בגין עבודה וטיפול
במתקנים מסוג זה.
( )6כל עבודת ההתקנה של מערכת טיפול בריח כולל חיבורה לתשתיות הקיימות
בת"ש הינה באחריות הספק ועל חשבונו בלבד.
( )7מערכת היוניזציה תותקן על גבי משטח בטון שתוכן ע"י קבלן התחנה על פי בגודל
 3X5מ' בחזית המזרחית של הת"ש.
( )8מעל מערכת היוניזציה יותקן קירוי (גגון) בכיסוי קל (פח או כל חומר אחר שיקבע
ע"י המזמין) בגובה של  3מ' מגובה משטח הבטון.
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( )9ממתקן ביוניזציה תתוקן צנרת הולכה של האויר עד לגג המבנה ותתחבר לצנרת
החלוקה בתוך מבנה הת"ש.
( )10עבודות ההתקנה כוללות :
•

התקנה והרכבת כל הציוד והמכשור הנדרש של מערכת היוניזציה ,מערכת
החשמל והבקרה כולל עבודות הנדסה אזרחית והתאמת הציוד למבנה בהתאם
לצורך. .

•

אספקה והתקנה של תעלות האויר מהמתקן היוניזציה לחללים השונים כולל
דמפרים ולוויסות ידני ,תמיכות וכל אביזר אחר הנדרש לשם התקנה בטוחה
של התעלות.

•

ויסות ספיקת המפוחים בהתאם לצורך.

( )11במהלך עבודות ההתקנה הספק מתחייב לפעול בהתאם לתקנות בטיחות בעבודה
ועל פי כל דין.
( )12הספק יבצע את עבודות החשמל בהתאם למפרט הטכני בהסכם זה להנחיות
החברה ולתקנים הבאים ובהתאם להוראות כל דין:
א .פרק  08של המפרט הכללי הבינ-משרדי בהוצאה האחרונה של משרד הביטחון.
ב .מפרט כללי למתקני חשמל.
ג .חוק החשמל  ,1954מעודכן לפי גרסה אחרונה ליום ביצו העבודות.
ד .תקן ישראלי  1419בדיקת לוח חשמל.
ה .דרישות חברת החשמל ומשרד התקשורת.
( )13לאחר בדיקת מתח ההזנה ,תבוצע הפעלה ניסיונית בנוכחות נציג החברה .כל
מערכות החשמל במתח נמוך ,כולל הפיקוד ,יופעלו ויבדקו בכדי לוודא את
הפעולה התקינה של כל המערכות במערכות החשמל.
( )14כל הליקויים שימצאו ,ירשמו בדו"ח מפורט ע"י הספק ורק לאחר ביצוע
התיקונים לשביעות רצונם של כל הגורמים יינתן לספק אישור על ביצוע ההפעלה
הניסיונית.
( )15הספק יתקן על חשבונו וללא כל תשלום נוסף את כל הליקויים במערכת שיתגלו
עם סיום עבודתו באתר בכל תקופת האחריות ויבצע כל עבודה שתידרש ע"י
החברה עבור סיום העבודה בצורה תקינה ללא תשלום נוסף.
( )16לא יחבר הספק את מערכת הטיפול בריח למערכות הת"ש אלא באישור בכתב
בלבד .כמו כן חיבור מערכת טיפול בריח למערכת החשמל והבקרה של הת"ש
נדרש אישור בכתב לביצוע הפעולה ע"י נציג המזמין.
( )17לא יחבר הספק את מערכות החשמל והבקרה של מערכת טיפול בריח למערכות
הקיימות בת"ש ,אלא לאחר שהציג אישור בודק חשמל לתקינות המערכת על פי
הנדרש בחוק ועל פי כל דין .למען הסר כל ספק  ,באחריות הספק לבצע את כל
חיבורי החשמל על חשבונו למקום החיבור שינתן לו ע"י המזמין.
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( )18העבודה תחשב גמורה רק לאחר אישורה ע"י החברה .הספק יעזוב את האתר
רק לאחר שווידא את הפעלתה התקינה של המערכת והאתר.

 6.5הרצת מערכת טיפול בריח ומסירת למזמין
( )1אישור התקנה קדם הפעלה
א .לאחר התקנת מערכת טיפול בריח ע"י הספק  ,תיבדק המערכת ע"י נציג
המזמין  .אושרה התקנת מערכת הטיפול בריח על כל מרכיביה יפעל הספק
בהתאם להוראות נציג המזמין.
ב .לא אושרה המערכת ,על הספק לבצע תיקונים בהתאם להוראות נציג המזמין
תוך  24שעות מקבלת מסמך בדיקה ראשוני של מערכת הטיפול בריח שנשלח
ע"י המזמין.
ג .נציג המזמין יבדוק את ביצוע ההתקנה ויאשר אותה.
( )2הרצת המערכת
הרצת מערכת טיפול בריח תכלול את השלבים הבאים וזאת לאחר קבלת כל
האישורים הנדרשים על פי מכרז זה ועל פי כל דין:
א .חיבור מערכת טיפול בריח לרשת החשמל ובקרה של המזמין.
ב .כיול כל מרכיבי המערכת והמכשור הרלוונטי והתאמתם לדרישות התפעול של
מערכת טיפול בריח.
ג .בדיקת מערכת הפיקוד והבקרה כולל התראות שתוכננו  .הבדיקה תכלול את
שילוב מערכת טיפול בריח במערכת הבקרה של המזמין.
ד .בדיקות ביצועי המערכת על פי המפורט בפרק  3לעיל.
ה .בדיקה ואישור כי ביצועי המערכת עומדים בכל הדרישות שבמפרט זה.
ו .תקופת הרצת המערכת תמשך  30ימים שבמסגרתה יהיה חייב הספק להפעילה
 15ימי הפעלה רצופים וללא כל תקלה.
ז .בדיקת ביצועי קבלה תתקיים לאחר  10ימי הפעלה רצופים .
ח .בדיקת ביצועי קבלה תמשך במשך  7ימים רצופים כאשר במהלכה יבוצעו
הבדיקות הבאות:
• בדיקת ספיקות האויר במפוח ובחללים השונים שהוגדרו.
• מדידת ריכוז המימן הגופרתי בחללים השונים (ליד מקורות הריח)
• מדידת המימן הגופרתי בחללים שהוגדרו ועל גדר מתקן השאיבה לתקופה
רציפה של  7ימי עבודה.
• בדיקת מפלי הלחץ בין מתקן היוניזטור והחללים השונים.
• בדיקה רציפה של אוזון בחללים המנוטרים לתקופה של  7ימים רצופים.
• ביצוע בדיקה ע"י מעבדה חיצונית מוסמכת ומאושרת 10של ריח ופרמטרים
נמדדים בכל המקומות שהוגדרו במפרט זה.

 10מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע הבדיקות הנדרשות.
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• בבדיקות אנליזות המימן הגופרי יבוצעו עם דיוק של  1חל"ב בהתאם לתקן.
• בדיקות הריח יתבצעו על פי הנחיות  EPA 18וצוות מריחים הפועלים על פי
המפורט .ESTM E544-99
ט .לא עמדה המערכת בדרישות הקבלה כמפורט בפרק  , 3יתוקנו התקלות
ותקופת ההרצה תמשך  5ימי עבודה נוספים .תקופת ההרצה תמשך עד
השלמת ותיקון כל התקלות שהתגלו במערכת בתקופת ההרצה.
י.

בתקופת ההרצה מתחייב הספק להדריך ולהכשיר את נציגי המזמין בהפעלה
ואחזקת המערכת.

יא .מובהר בזאת כי במידה ותקופת ההרצה תארך מעבר לפרק הזמן שהוקצב לה
בסעיף  6.5ס"ק  6ו' לעיל  ,יישא הספק בכל העלויות הנדרשות עד סיום
תקופת ההרצה כהגדרתה בהסכם.
יב .כל עלויות הבדיקות והאנליזות הינן על חשבון הספק ובאחריותו המלאה.
( )3מסירת מערכת הטיפול בריח (לאחר תקופת ההרצה )
א .מסירת מערכת טיפול בריח למזמין תתבצע תוך  22ימי עבודה מהשלמת שלב
ההרצה.
ב .במסירת המערכת השתתף נציג הספק ונציג המזמין שיאשרו סופית את התקנת
המערכת ופעילותה הרציפה והתקינה.
ג .הספק יציג לנציג המזמין את כל האישורים הנדרשים מהרשויות השונות ועמידה
בכל תנאי המכרז .למען הסר כל לא הציג הספק את המסמכים הנדרשים יחשב
הדבר שהספק לא עמד בתנאי הקבלה הנדרשים ,ולפיכך יפצה את המזמין
בהתאם למפורט בהסכם.
ד .הספק יגיש למזמין "ספר מערכת" כמפורט בסעיף  7להלן.
ה .הספק מתחייב בעת מסירת המערכת לסיים את הדרכת נציגי המזמין  .תנאי
לקבלה הינו אישור המזמין על השלמת ההדרכה לשביעות רצונה.

" .7ספר המערכת"
עם השלמת ההתקנה וגמר הרצת מערכת טיפול בריח ימסור הספק לנציג המזמין ספר
הפעלה ותחזוקה מפורט בעברית ,בצרוף חומר טכני רלוונטי .,ספר המערכת יוגש בהתאם
לדרישות המפורטות להלן:
 7.1ספר "המערכת" יוגש למזמין בשלושה העתקים.
 7.2לספר המערכת יצורפו שלושה סטים שרטוטי " "AS MADEשל כל מערכת טיפול
בריח  ,כולל תוכניות חשמל ותעלות  .התוכניות תוגשנה בתוכנת ""AUTOCAD
(גרסה  ,2013פורמט " "DWGעם הקבצים הנלווים  .)FROT,CTB,PCPאת
השרטוטים יש למסור גם על דיסק " "CDעם השרטוטים.
" 7.3ספר המערכת " יכיל לפחות את השרטוטים הבאים:
( )1תרשים תהליך וזרימה של המערכת.
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( )2שרטוטי תעלות וחתכים
( )3תפ"מ
( )4שרטוטי חשמל ובקרה.
( )5נתוני הנורות ,וכל ציוד הנלווה למערכת טיפול בריח כולל רגשים.
 7.4ספר "המערכת" יכלול את רשימת יצרני הציוד ונציגיהם בארץ ,מתכנני הפרויקט
וקבלני ביצוע (שם ,כתובת ,מס' טלפון ,פקס ,E-mail ,וכו').
 7.5מפרטי אחזקה מונעת וטיפולים נדרשים לכל מערכות המתקן.
 7.6הוראות הפעלה של המערכת בהתאם לפרוט הבא :
( )1הפעלה שוטפת בשגרה.
( )2נוהל החלפת נורות ומכלולים.
( )3רשימת מקרים ותגובות לתקלות והפסקות עבודה של המערכת.
 7.7כל המסמכים הכלולים בספר צריכים להיות כתובים בעברית .ניתן לצרף
פרוספקטים בלבד באנגלית.
 7.8לכל סוג ציוד המוצג בספר יש לסמן ולצרף את הנתונים הבאים:
( )1תפקיד הציוד ותאור פעולתו.
( )2כמות יחידות הציוד ומקומות הרכבתם.
( )3פרטים מזהים :שם היצרן והסוכן ,סוג ,דגם ,מספר סידורי ביי 3וכו'.
( )4פרטים טכניים :משקל ,מידות ,הספק חשמלי ,עקומות מפוחים ,ומאפיינים
אחרים ע"פ אופי הציוד.
( )5הוראות היצרן להתקנה ,להפעלה ולתחזוקת הציוד.
( )6אפשרויות הפעלה (ידני ,אוטומטי ע"פ פרמטרים מסוימים וכו') .רשימת כלים
מיוחדים להרכבה ותחזוקת הציוד.
( )7רשימת פריטים המסופקים יחד עם הציוד ,כולל רשימת חלקי חילוף.
 7.9ספר המערכת ייערך בצורה מסודרת (עם תוכן העניינים ,מספר דפים רץ ,מחיצות
ממוספרות להפרדת קטלוגים שונים וכו').
במידת הצורך ,יערכו בספר עדכונים במהלך ההרצה ונוסח סופי יימסר בעת הקבלה
הסופית.
מודגש ,כי לא יינתן אישור קבלה של מערכת הטיפול בריח ללא קבלת ספר
המערכת.

 .8דו"ח הפעלת המערכת בתקופת הרצה ותחזוקתה.
 8.1תדירות הגשת הדו"ח
( )1בתקופת ההרצה ,הספק ימסור למזמין דו"ח שבועי על הפעלת מערכת הטיפול
בריח לא יאוחר מיום ה 2 -בכל שבוע עבור השבוע הקודם .תוכן הדו"ח יהיה
כמפורט בסעיף  8.2להלן אך מודגש בזאת כי נציג המזמין רשאי לדרוש
שינויים /תוספות/עדכונים בתוכן הדו"ח והספק מתחייב לפעול על פי דרישה
כאמור.
( )2בתקופת התחזוקה (קרי שתמשך  24חודש לאחר קבלת המערכת ע"י המזמין )
הספק מתחייב להגיש למזמין דוח חודשי כמפורט בסעיף  .8.2להלן אך מודגש
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בזאת כי נציג המזמין רשאי לדרוש שינויים /תוספות /עדכונים בתוכן הדו"ח
והספק מתחייב לפעול על פי דרישה כאמור.
 8.2תוכן הדו"ח
( )1נתוני צריכת החשמל עם רישום מוני חשמל של המערכת.
( )2דוח ניטור איכות אויר על פי הפרמטרים המפורטים לעיל.
( )3נתוני תפעול עיקריים בתקופה המדווחת:
א .שעות עבודה של מתקן היוניזציה.
ב .דוח שעות עבודה של הנורות .
ג.תאריכי ותקופת השבתת המערכת והפעלתה מחדש .במידה וההפסקה נעשתה
לצורך ניקוי /תחזוקה יש לפרט את הפעולות שבוצעו.
ד .דוח תיקונים שוטפים אשר בוצעו במערכת ורשימת ציוד שהוחלף.
ה .דווח תקלות במערכת טיפול בריח -פירוט תקלות ואירועים חריגים ,הדיווח
יכלול את סוג הטיפול שננקט לגבי כל תקלה ומשך זמן השבתת המערכת
כתוצאה מהתקלה.

-

 .9אחריות על מערכת טיפול בריח
 9.1תנאים כללים
( )1הספק מתחייב לתת אחריות על תקינות הציוד וביצועי המערכת כפי שהוגדרו
בהסכם בין הצדדים לתקופה של  24חודש ממועד קבלת המערכת ע"י המזמין.
( )2תכולת האחריות כוללת  :טיפולים נדרשים ,חלקי חילוף וציוד מתכלה או כל ציוד
אחר שאיננו תקין .הציוד וחלקי חילוף שיוחלפו הינם על חשבונו של הספק.
( )3במהלך תקופת האחריות מתחייב הספק לספק למזמין
המפורטים בסעיף  10להלן.

את כל השירותים

( )4הספק מתחייב כי המערכת תפעל ותעמוד בביצועים שעליהם התחייב הספק .לא
עמדה המערכת בתנאי המפרט והתחייבויות הספק ,נדרש הספק לתקן את
התקלה על מנת לעמוד בדרישות המפרט  .עלות התיקון הינה על חשבון הספק.

מספר
.1
.2
.3
.4

נושא

יחידות

תקופת
האחריות

יעילות הרחקה של
המזהמים השונים
כמפורט בסעיף 3

חודש

24

נורות יונוזיציה

שעות

12,000

מפוח אויר

חודש

12

צנרת ומערכת

חודש

12
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מועד תחילת האחריות
מגמר הרצה וקבלת
המערכת ע"י המזמין
ממועד הפעלת המערכת
בתחילת תקופת ההרצה
מגמר הרצה וקבלת
המערכת ע"י המזמין
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הפיזור
.5
מדי מימן גופרתי

חודש

18

.6
חודש

מד אוזון
מערכות חשמל
.7
חודש
ובקרה
חודש
תוכנה
.8
 9.2תקופות אחריות על הרכיבים השונים.

18
12
24

מגמר הרצה וקבלת
המערכת ע"י המזמין כולל
כיולם מעת לעת כנדרש
מגמר הרצה וקבלת
המערכת ע"י המזמין כולל
כיולם מעת לעת כנדרש
ממועד הפעלת המערכת
בתחילת תקופת ההרצה
כולל עדכוני תוכנה

טבלה  :8תקופות אחריות הספק על המרכיבים השונים
( )1בנוסף לנדרש בטבלה לעיל נדרש הספק לתת אחריות על ביצועי מערכת הטיפול
בריחות כפי שפורטה בטבלה  3לעיל לתקופה של  10שנים מיום מסירת המערכת
למזמין וזאת בתנאי שהמערכת טופלה ותוחזקה בהתאם להנחיותיו.

 .10שירות ותחזוקת מערכות טיפול בריח
 10.1כללי
( )1השרות יינתן על ידי הספק המערכת בעצמו.
( )2בקש הספק/הקבלן לבצע את השרות ואחזקה ע"י קבלן משנה עליו לקבל אישור
מראש ובכתב מהמזמין .למען הסר כל ספק על הספק יחולו כל התנאים הנדרשים
מהספק בנוגע לאחזקה.
 10.2תקופת ההרצה
( )1הספק מתחייב לבקר בת"ש אחת ליומיים או/ובהתאם לצורך במועד הראשון
מבין השנים.
( )2בסיום תקופת ההרצה יבצע הספק כיול של המכשור והמערכות על מנת להעביר
את האחריות התפעולית על המערכת לידי המזמין.
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( )3בתקופת ההרצה הספק אחראי על כל המערכת ואביזריה.
( )4כל בדיקות המעבדה הנדרשות על פי דין או המפורטות בתקנות יבוצעו ע"י הספק
ועל חשבונו.
( )5בתקופת ההרצה יבצע הספק בדיקת מזהמים (בזמן פעולת המערכת) על ידי
מעבדה בלתי תלויה .האחריות על בצוע הבדיקה ועלותה כלולה בהצעת הספק.
( )6בסיום בדיקת ההרצה יבצע הספק בדיקת רעש להוכחת עמידת המערכת
בדרישות הדין .הבדיקה תתבצע על ידי מעבדה מאושרת ומוסמכת על חשבון
הספק ובאחריותו.
 10.3תקופת האחריות  -תחזוקה שוטפת
( )1בתקופת האחריות מתחייב הספק לבקר בת"ש לפחות ביקור אחד בחודש
לביקורת שגרתית  .בביקור החודשי תבוצענה כל עבודות התחזוקה הנדרשות
למערכת הטיפול בריח ומפורטות בהוראות האחזקה של המערכת הכוללות:
• בדיקת תקינות הסנסורים (מד מימן גופרתי ומד אוזון) אחת לחודש ,או
בהתאם לדרישות היצרן המחמיר מבין השנים.
• כיול הסנסורים (מד מימן גופרתי ומד אוזון) בהתאם לצורך.
• בדיקת תקינות וכיול (למעט המפורטים לעיל) של כל רגשי ומערכות המדידה
שהותקנו על ידי הספק .כיול הרגשים יתבצע בהתאם להנחיות יצרני/ספקי
הציוד.
• החלפת חלקים תקולים או שאינם עומדים בדרישות המכרז.
• ניקוי "המסננים " בהתאם לצורך.
• ביצוע בדיקות שנתיות כנדרש .עלות הבדיקות כלולה בתמורה של הספק עבור
אחזקת המערכת.
( )2תוך  3ימי עבודה מסיום כל ביקור יגיש הספק דוח כתוב על מצב המערכת כולל
פרוט של כל פעולות האחזקה שבוצעו על ידו .דוח זה יהווה בסיס לתשלום לספק
בגין האחזקה השוטפת של המערכת.
( )3בנוסף לעבודות התחזוקה הכלולות כמפורט בס"ק א' לעיל ,אחראי הספק לביצוע
הפעולות הבאות :
• בדיקה של תקינותם של כל רכיבי המערכת .
• החלפת כל הרכיבים המתכלים (כולל נורות) והחומרים הנדרשים לאחזקה
שוטפת של המערכת.
• בדיקות תקינות מערכת הבקרה והחשמל וכן הדיווחים למערכת הבקרה של
המזמין .
• התמורה עבור כל עבודות המפורטות לעיל  ,כלולה במחיר התחזוקה השוטפת
שניתן ע"י המציע.
( )4בתקופת האחריות הספק מתחייב להחליף את הנורות בהתאם להתחייבותו על
אורך חיים של אלמנטים אלה .בתקופת האחריות עלות החומרים ,ההחלפה
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והעבודה הכרוכה בזה ,כלולה במחיר התחזוקה השוטפת של המערכת שניתן
ע"י המציע.
()5
10.4

בסיום תקופת האחריות והתחזוקה השוטפת ולפני מסירת המערכת לידי
המזמין מתחייב הספק להחליף את כל הנורות והמסננים.
תחזוקה שוטפת (לאחר גמר תקופת האחריות )

( )1הספק מתחייב לבצע את כל עבודות התחזוקה השוטפת כמפורט בסעיף 11.3
לעיל.
( )2הספק אחראי על תקינות וכיול כל ציוד המכשור שספק .כל תיקון או כיול של
הציוד יעשה על חשבון הספק ותמורתו כלולה במחיר התחזוקה השוטפת של
המערכת שניתן ע"י הספק.
( )3הספק אחראי על החלפת הנורות .עלות הנורות תהיה בהתאם למפורט בכתב
הכמויות בהצעת הספק ותשלום לספק עם ביצוע ההחלפה.
( )4למרות הנכתב בס"ק א' לעיל הספק מתחייב לבקר ולתחזק את מערכת הטיפול
בריח בהתאם לצורך ולעניין והתמורה לכך כלולה בתשלום הכללי שהינו מקבל
בגין זאת.
 .11שרות תמיכה טלפוני/אינטרנטי
( )1הספק מתחייב לתת שרות מענה טלפוני לתקלות והדרכה תוך  15דקות מפניית
הלקוח על פי המפורט:
• בימי העבודה בין השעות  8.00ל . 17.00
• לאחר שעות העבודה מתחייב הספק לתת מענה ביום העבודה למחרת.
• בימי חג/שבתון מתחייב הספק לתת מענה לדרישת השרות הטלפוני ביום
העבודה הראשון לאחר החג ,יום השבתון ( .לצורך זה יום שישי ושבת נחשבים
כימי חג).
( )2עלות שרות תמיכה טלפוני /אינטרנטי הינו בחינם וכלול במחיר האחזקה
השוטפת שניתן ע"י הספק.
 .12קריאת שרות שדה (ביקור במתקן)
( )1הספק מתחייב למתן שרות שדה (ביקור במתקן) תוך  12שעות מקבלת הקריאה
הטלפונית מהמזמין.
( )2בימי חג/שבתון מתחייב הספק לתת מענה לדרישת שרות שדה ביום העבודה
הראשון לאחר החג ,יום השבתון ( .לצורך זה יום שישי ושבת נחשבים כימי חג).
 .13מלאי חלקים
( )1הספק מתחייב להחזיק מלאי חלקי חילוף לציוד המתכלה שיאפשר החלפת הציוד
תוך  48שעות מקבלת הפניה מהמזמין כולל ימי שבתות וחגים.
( )2רשימת הציוד שהספק מתחייב להחזיקו במלאי הינו:
א .נורות
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ב.

חלקי חילוף למפוח

ג.

גלאי S2H

( )3הספק מתחייב להחזיק מלאי של ציוד זה וכן חלקים אחרים לתקופה של  15שנה
מיום התקנת המערכת.

 .14אחזקת מערכת החשמל והבקרה ושינוי תוכנה
( )1אחזקת מערכת החשמל והבקרה והתוכנה של מערכת הטיפול בריח הינם כלולים
במסגרת התחזוקה השוטפת של המערכת לטיפול בריח בכללותה.
( )2במידה המזמין יבקש שינוים בתוכנה או הוספת אלמנטי מכשור נוספים ,מתחייב
הספק לבצע את השינוי הנדרש בהתאם להצעת מחיר שתינתן ע"י הספק.

 .15הצעת מחיר
הצעת המציע עבור מערכת הטיפול בריח תהיה בהתאם למפורט בכתב הכמויות בנושא
זה .כתב הכמויות יכלול את עלות אספקת כל הרכיבים והחומרים הנדרשים להפעלה
תקינה של מערכת טיפול בריח ,התקנה והרצת מערכת טיפול בריח וכן ביצוע כל
הפעולות הנדרשות שחלקן מפורטות להלן עד העברתה לאחריות המזמין .

 15.1תכולת הצעת המחיר תכיל את הנושאים הבאים:
(א) תכניות ראשוניות של המערכת וכן לביצוע התקנת מערכת טיפול בריח
והתאמתה לת"ש.
(ב) מכשור כנדרש במפרט הטכני .
(ג) עבודות חשמל ובקרה הנדרשות לחיבור מערכת טיפול בריח
האספקה.

בתוך גבולות

(ד) תיעוד.
 15.2הקבלן יצרף להצעתו נתונים כמפורט בטופס  9למסמך א למסמכי המכרז.

למען הסר כל ספק כי רשימת התכולה הכלולה בהצעת המחיר המפורטת לעיל הינה חלקית
והספק שיזכה נדרש לספק ולבצע את כל הפעולות הנדרשות להפעלת מערכת טיפול בריח
בהתאם לדרישות החוק ודרישות המזמין המחמיר מבין השנים ועלותם כלולה בעלות
הכוללת של מערכת טיפול בריח.
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פרק  – 92מפרט אחזקה
 92.01אחריות
 .1אחריות הקבלן במקרה של תביעה
למען הסר ספק ,וכתוספת על האמור במסמכי המסמך ,מובא בזאת לידיעת הקבלן כי
הוא מתחייב לשאת באחריות מלאה ומוחלטת כלפי המזמין וכלפי הרשויות :משטרה,
משרד הבריאות ,המשרד לאיכות הסביבה ,רשות נחל הירקון והמשטרה הירוקה .היה
ומסיבה כלשהי תגרם תקלה באחת או בכמה מן התחנות אשר תהווה מטרד סביבתי
ותגרום למטרדי ריח ו/או לפריצת שפכים גולמיים לרשות הציבורית ,לנחלים או לים,
והמזמין יתבע ע"י רשויות שונות כגון :משרד הבריאות ,המשרד לאיכות הסביבה או
כל רשות אחת פרטית ו/או ציבורית תועבר התביעה ישירות אל הקבלן וזה ישא
באחריות המוחלטת לסלקה ו/או להשיב לה ו/או לשפות את המזמין בגין כל נזק
שייגרם לו בגינה .מיום חתימת חוזה זה ועד למועד פקיעתו יהיה הקבלן אחראי כלפי
החברה וכל הרשויות לכל זיהום בשפכים שיגרם לציבור שמקורו באחת או ביותר
תחנות שאיבה עליהן אחראי הקבלן לפיכך ,יהיה על הקבלן לנקוט בכל אמצעי המנע,
 24שעות ביממה כל השנה על מנת להבטיח שלא ייגרם מפגע כאמור .בנוסף ,ומבלי
לפגוע באמור לעיל ,יהא הקבלן אחראי באחריות מלאה ומוחלטת כלפי כל תביעה מכל
סוג ,אשר תופנה כנגד המזמין ו/או כנגד צד ג' בקשר לעבודתו ו/או מחדלו ובקשר לכל
האמור החוזה זה לעיל ולהלן.
 .2אחריות הקבלן במקרה של הוספה  /ביטול של תחנות שאיבה
במקרה של הוספה או ביטול תחנת שאיבה ,החברה שומרת לעצמה את הזכות בשלב
מסוים ותוך הודעה בת  3חודשים מראש להודיע לקבלן על ביטול חלק מתחנות
השאיבה המצויות באחזקתו או על תוספת של תחנות שאיבה חדשות .במקרה של
הודעה על ביטול ת"ש יופחתו סכומי האחזקה מהיום בו תבוטל התחנה ותצא
מאחריותו.
במקרה בו תתווסף תחנה חדשה מחיר האחזקה החודשי ייקבע במשא ומתן בין
החברה לקבלן תוך התייחסות למחירי האחזקה הקיימים .בכל מקרה הפוסק האחרון
למחיר יהיה המהנדס מטעם החברה .יודגש כי אין בביטול ו/או בהחלפת תחנות
כאמור כדי לזכות את הקבלן בפיצוי כלשהו ו/או בשינוי במחירים המוצעים על ידו
בכתב הכמויות.
 .3אחריות על קו הסניקה
אחריות הקבלן החלה על אחזקת תחנת השאיבה כוללת בין היתר :מבנה חיצוני
ופנימי של התחנה ,ציוד המורכב בתחנה ,חצר התחנה ,גדרות התחנה ,קו הגרביטציה
הנכנס לתחנה משוחת הכניסה של התחנה וכולל קו הסניקה היוצא מן התחנה ועד
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לנקודת החיבור עם המערכת הגרביטציונית .אחריות הקבלן חלה על קו סניקה בכל
הקשור לתיקון פיצוצים בצנרת (במידה ויהיו) .במסגרת עבודות האחזקה של כל תחנה
יהיה באחריות הקבלן לתקן עד פיצוץ צנרת אחד לחודשיים בממוצע בצנרת סניקה
שגילה עולה על  15שנה .מעל  5פיצוצים בקו בתקופה של  10חודשים ,בצנרת שגילה
עולה על  15שנה ,יו בא נושא החלפת קו הסניקה להחלטת תאגיד מי רמת גן ויבוצע,
באם כך יוחלט על ידי החברה ,במסגרת מכרז עבודה נפרד.
 .4תיחום גבולות אשר באחריות הקבלן
גבולות אחריות הקבלן לביצוע העבודות ,נשוא מכרז זה ,הינו בתחומי מכון השאיבה
(תחנת השאיבה) לרבות שוחה גרביטציונית אחרונה לפני התחנה ,קו הגלישה היוצא
מתחנת השאיבה או מכל שוחה גרביטציוניצית אחרת הנמצאת לפני/אחרי התחנה וקו
הסניקה (ראה סעיף  )4.3מחוץ לתחנה עד לנקודת שבירת הלחץ והתחברות לרשת
הביוב הגרביטציונית.
 92.02התייצבות
 .5ביקורים שוטפים
מידי יום יבצע הקבלן סבב בכל תחנות השאיבה המפורטות בפרק  3.0לעיל.
בכל ביקור שוטף (מידי יום) ידאג הקבלן לניקיון המתקנים ,בדיקת תקינותם של כל
היחידות האלקטרומכניות ,ביצוע הטיפולים התקופתיים הנדרשים (כמפורט בטבלה
בנספח א') ,רישום נתוני המתקן (מוני השעות המדים השונים ואירועים מיוחדים)
ביומן התחנה ,החלפה וריקון עגלת האשפה ליד המגוב המכאני ותיאום פינוי הפסולת
ע"י קבלן מטעם המזמין ,ניקוי הדחסן (בתחנות בהן יש מחסן) ,פנוי האשפה לאתר
פסולת מורשה בלבד במקרה של עיכוב או הפסקה בפינוי ע"י קבלן מטעם המזמין.
 .6ביקורים בעת אזעקת שבר
על הקבלן לדעת כי בכל תקלה שתדווח לו ,אם ע"י גורם עירוני או ע"י מרכז הבקרה
או ע"י מערכת אוטומטית להעברת התרעות כדוגמת  SMSלנייד או ע"י כל גורם אחר
שהוא ,יהיה עליו להתייצב ולהתחיל בטיפול תוך שעה מקסימום מרגע הדיווח ובכל
שעות היממה.
 92.03נהלי עבודה ולוחות זמנים
 .1לוחות זמנים
הקבלן חייב לבצע את העבודות האמורות להלן על פי לוחות זמנים שיתואמו מראש
עם מנהל מ.ה .כך שבכל עת יהיה בידי המפקח מידע היכן הקבלן עובד ומתי נכנס
לעבודה בכל אחד מהמתקנים ומה היא מהות העבודה המבוצעת על ידיו.
עם חתימת החוזה יגיש הקבלן תוכנית עבודה מפורטת חודש לפני סיום הקמה
לאישור המנהל .תוכנית העבודה החודשית תעודכן מידי חודש ובכל עת שיהיה שינוי.

119

120

 .2שילוט
על הקבלן להכין ולקבוע בכל אתר תחנות השאיבה שלט ברור על חשבונו לפי הנחיות
ודוגמא שיקבל מהמנהל .השלט יכלול את שם הקבלן ,מספרי טלפון סלולרי זמין 24
שעות ביממה וסמל התאגיד" /מי אונו" לפי תאום עם מנהל מ.ה.
 .3דיווח ורישום
הקבלן ימלא יומן תחנה על בסיס יומי בכל אחת מהתחנות .ביומן זה יתעד הקבלן
ביקורים שגרתיים ,ביקורים תקופתיים ,ביקורים שוטפים וביקורים בלתי צפויים
בהתאם לקריאה על תקלה .ביומן יערוך רישום מדויק של תאריך הביקור וכל
הפעולות שנעשו באותו ביקור אחזקה ,טיפול ,תיקון וכו' (ראה דוגמת יומן תחנה
בנספח ב').
בנוסף ,ירכז הקבלן מידי יום ביומן עבודה (ראה דוגמת יומן עבודה בנספח ב') את כל
הפעולות ,טיפולים שבצע בתחנות בהן בוצעה פעילות מעבר לטיפול השוטף (רישום
וניקיון) .ביומן העבודה ימלא הקבלן מידי יום ,עבור כל תחנות השאיבה ,תקלות
שאיתר טיפולים תקופתיים ופעולות אחרות שבצע יומני העבודה יוגשו כדו"חות
יומיים למפקח מידי חודש לצורך מעקב .התשלומים לקבלן יהיו מותנים בהגשת יומן
העבודה למפקח .מי אונו שומר הסחה לבצע יומן ממוחשב ו????? לעבוד איתו.
 .4פינוי פסולת
סילוק פסולת מכל סוג שהוא ובכל שלב שהוא של העבודות ,המפורטות במפרט זה,
יהיה לאתר פסולת מורשה ומאושר ע"י החברה לפי האמור במסמכי החזוה ,כולל
ביצוע ניקיון יסודי בגמר העבודה בהתאם להוראת המנהל מטעם החברה או בא כוחו.
מחיר סילוק פסולת כאמור לעיל כלולים בכתב הכמויות במחירי היחידה השונים.
במצב יום יומי פינוי למתקן אשפה במקום.
 .5הכנת תחנות השאיבה ופעולות נדרשות בשעת חירום
במסגרת עבודות האחזקה (אחזקה השוטפת ,האחזקה המונעת ואחזקה בעת אזעקת
שבר) שעל הקבלן לבצע והמפורטות במפרט הטכני המיוחד (מסמך זה) על הקבלן
לעמוד בקשר עם נציגי רשות המים והביוב בשעת חירום (מטה מל"ח ארצי) ולבצע את
ההכנות הנדרשות על ידם והמפורטות בנספח י' למפרט זה לצורך הכשרת תחנות
השאיבה לספק מענה ולהפעלה בשעת חירום.
המדידה לתשלום ,עבור העבודות הנדרשות לצורך אחזקת תחנות השאיבה והכשרתן
לפעולה בחירום לפי הנחיות מטה מל"ח ארצי (משק לשעת חירום) ולפי המפורט
בנספח י' המצורף למפרט זה ,תהא כלולה במחירי האחזקה החודשיים המפורטים
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בכתב הכמויות עבור כל תחנה ותחנה בסעיף נפרד ולא ישולם בגין עבודות אלו כל
תוספת שהיא.
 92.04פירוט עבודות האחזקה ,השוטפת והמונעת
הקבלן יבצע טיפולים מונעים (זאת בנוסף לתיקון תקלות) .הטיפולים המונעים יבוצעו על
פי הנחיות היצרנים וספרי ההפעלה של תחנות השאיבה .בהעדר ספרי הפעלה יבצע הקבלן
את האחזקה על פי הנחיות החוזה ,נסיונו המקצועי והנחיות יצרני הציוד השונים.
פירוט הפעולות שהקבלן מתחייב לבצע במסגרת ביקורים השוטפים בתחנות הינן:
 .1שמירה יומיומית על ניקיון תחנות השאיבה.
 .2בדיקת תקינות הציוד ,רישום ביומן התחנה נתונים על מוני שעות ,ספיקות מפלסים
ואירועים יוצאי דופן .בכל תחנת שאיבה יוצמד יומן התחנה אותו ימלא הקבלן בכל
ביקור מתוכנן או ביקור על פי קריאה.
 .3גידור סביב למתקנים
מחובתו של הקבלן לדאוג לכך שהמתקן יהיה מגודר ונעול כך שתמנע כניסת עוברי
אורח ,יש לשמור שהגידור יהיה בהתאם לקיים .פעם בשנה תתבצע צביעת העמודים,
חיזוקים ,מתיחת החוטים ,מתיחת חוטי תיל ותיקונים נוספים אשר ידרשו.
אם קטעי רשת פרוצים על הקבלן לתקנם מיד ולא יאוחר מ 6-שעות ,כדי למנוע
חדירה דרך הרשת .יש לשמור על שלמות תפקוד של השערים ,לבצע עבודות תיקונים
מכל סוג במידת הצורך של צירים ,סוגרים ובריחים .אם השער הקיים תקין ,מחובתו
של הקבלן לדאוג שבסיומו של כל טיפול יהיה השער נעל ,כמו כן על הקבלן להחליף
מנעולים במידת הצורך .הקבלן יספק למנהל העתקים של כל המפתחות לכל התחנות.
בכל מקום בו חסר מנעול או שהמנעול לא תקין או אם היתה פריצה לתחנה יתקין
הקבלן על חשבונו מנעול ,יתעד ביומן העבודה ,ידווח על כך למנהל ויספק לו את
המפתח המתאים .בכל מקרה של פריצה ו/או גניבה יהיה אחראי הקבלן על התחנה
באופן מלא מול דיווח והזמנת המשטרה וחברת הביטוח.
 .4השטח המגודר של המתקנים
הקבלן חייב לדאוג לכך כי השטח המגודר ברצועה של  2מ' מסביב לגדר החיצונית
יהיה מיושר ועם שיפועים בהתאם לקיים .לצורך זאת על הקבלן להביא כלי מכני
מתאים כדי לבצע יישור השטח .על הקבלן להביא חצץ ולפזר אותו בתוך חצר
המתקנים .הפעולה הנ"ל תתבצע בתיאום ולפי דרישה מיוחדת של המפקח .על הקבלן
לוודא כי דרך הגישה מהמתקנים עד לציר הכניסה למכון תהיה תקינה כנדרש.
במידה והדרכים לא מאפשרות גישה לאחד או יותר מתקנים יהיה על הקבלן לטפל
בכך ולציין זאת ביומן העבודה .האחזקה השוטפת של כל מתקן ביוב כוללת את
הפעולות הבסיסיות הבאות:
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 .aאחזקה מונעת וטיפול שוטף בציוד ,מלוי מדויק אחר הוראות היצרן של הציוד
האלקטרו מכני לאמור :מפוחים ,דיזל גנרטור ,מגוב מכני ,מרסקת ומשאבות
להפעלה שוטפת ואמינה של התחנות .החלפת מסנני אויר ,חיזוק ברגים ,איזון
סביב הציר וכו' .וכן שערים ,מגופים ,שסתומי אויר ,אמצעי הרמה וכל ציוד או
אביזרים המצויים או שיותקנו (במסגרת פעולות האחזקה) במתקנים .למען הסר
ספק ,אחזקה מונעת מוגדרת כאיתור בעיה זו או אחרת (במהלך הסיורים
היומיים) באחד מאביזרי התחנה עוד בטרם יצא האביזר מכלל פעולה .אחת ל3-
חודשים יערך ביקור בנוכחות המפקח לבדיקת הציוד בתחנה .במידה ודרוש
פירוק האביזר ,שליחתו לבית מלאכה ,בדיקת האביזר בסוף הטיפול/תיקון
והרכבתו בתחנה.
כל זאת יבוצע בנוכחות המפקח ובאישורו.
קבלן התחזוקה  /הציוד ו/או קבלני המשנה יאושרו ע"י המפקח.
 .bשמירה על תקינות וכיול של כל מכשירי המדידה :מדי מפלס ,מדי ספיקה ,מדי
לחץ (אלקטרוניים ומכניים) ,לוח חשמל ,צגים פאנלים).
 .cכוננות מתמדת למתן שרותי תפעול ותחזוקה לאורך כל שעות היממה – על
הקבלן ליתן שרות לאלתר ולא יאוחר משעה אחת ממועד דיווח על התקלה
כאמור בתחילת פרק זה.
 .dאחזקה מונעת וטיפול שוטף ,תיקון תקלות ו/או החלפת ציוד פגום בחדש או
במשופץ לפי האמור במפרט זה על חשבון הקבלן ולפי אישור המנהל או בא כח
מטעמו.
 .2מטרדים
אחזקת התחנות תבטיח שלא ייוצרו בסביבתה המטרדים הבאים:
א .מטרדי ריחות.
ב .מטרדי רעש מעל המותר.
ג .מטרדי חרקים ומכרסמים.
ד .גלישה והצפה.
 92.05היקף עבודות האחזקה :השוטפת והמונעת
כללי
על הקבלן לדווח למפקח כשבועיים מראש לפני ביצוע כל טיפול תקופתי (טיפול שתדירותו
הינה כל שלושה חודשים ואילך) על מנת שיוכל להיות נוכח בו.
האחזקה השוטפת של כל תחנת שאיבה לביוב כוללת את המרכיבים:
 .1שמירה יומיומית על ניקיון תחנות השאיבה לרבות צביעת הצנרת והמבנה בתחנה
לפחות פעם בשנה ,איטום התחנה במקרה בו יתגלו נזילות מן הגג.
 .2ביקורים בכל תחנה באופן קבוע מידי יום .במשך הביקור תיערך בדיקה של תקינות
הציוד ,רישום ביומן התחנה נתונים על מוני שעות ,ספיקות מפלסים ואירועים יוצאי
דופן .בכל תחנת שאיבה יוצמד יומן התחנה אותו ימלא הקבלן בכל ביקור מתוכנן או
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ביקור על פי קריאה .דוגמת טבלאות תחזוקה תקופתיות לכל תחנה ראה נספח א'
(תחזוק גדרות ר' אופציה בסיום שנת בדק).
טיפול ואחזקה במערכת המגובים :מגוב ידני ,מגוב מכאני בדחסן ,דלי ועגלה ,סל
לאיסוף גבב .יש לאסוף את הגבבה שנפלה מהמגוב בכל ביקור.
טיפול ואחזקה במגופים ,שערים וסגרים ,סגר ראשי.
כנ"ל מכשור ומדידה כגון :מדי מפלס ,מצופי פיקוד ,וכן אביזרים כגון מדי לחץ או
שסתומי אויר יש לשטוף ולנקות לפי הוראות היצרנים ולסלק לכלוך שהצטבר.
טיפול ואחזקה במערכת אוורור וטהור אויר.
טיפול ואחזקה במערכת חשמל ופיקוד ,לוח חשמל ,תאורה חיצונית ,תאורה פנימית.
טיפול ואחזקה במערכת דיזל גנרטור.
מתקן הרמה חשמלי להרמת המשאבות וציוד אחר .יש לדאוג לגרוז המתקן והנעתו
הלוך וחזור.
מערכת גלישה :צינורות הגלישה של התחנות יוצאים מהתחנות או משוחה בקרבתם
ומחוברים אל שוחת הניקוז הקרובה .במוצא הצינור נמצא שסתום מדף אשר אמור
למנוע כניסת מים לצינור משוחת הניקוז אך חייב לאפשר גלישת שפכים כשתחנת
השאיבה מוצפת בביוב.
אלמנטים שונים ממתכת כמו :דלתות ,מכסים ,סבכות ,רשתות ,חלונות – יש לגרז את
הצירים .צביעת כל חלקי המסגרות והצנרת תעשה אחת לשנה .משטחים חלודים
ילוטשו בבד שמיר  /מבקשת פלדה ויצבעו בצבע יסוד ובצבע עליון אפוקסי.

 .12משאבות – תחזוקה ותיקונים
עם חתימת החוזה מקבל הקבלן על עצמו אחריות מלאה לתפקוד כל הציוד לרבות
המשאבות כמתוכנן ולכל נזק שייגרם למשאבה בפעולתה .למניעת תקלות הקבלן חייב
למלא אחר הוראות התחזוקה לכל סוגי משאבות המותקנות בתחנות .אחת לשלושה
חודשים וביחד עם הטיפול בבור השאיבה יבוצע טיפול מונע במשאבה.
יש להפעיל בנפרד כל אחת מן המשאבות ולבחון אם אין רעשים יוצאי דופן
מהמשאבה.
לצורך עבודת התיקונים על הקבלן להתקשר עם סוכן המשאבות.
עבודת התיקונים במשאבה או במנוע תבוצע ע"י ספק המשאבה בלבד ולא על ידי גורם
אחר כלשהו ללא אישור מראש של המהנדס ומנהל מ.ה.
בכל מקרה בו מתוכננת הוצאת משאבה ותיקונה ,על התיקון להתבצע במועד הקצר
ביותר .כל פירוק של משאבה יאושר מראש ע"י המהנדס ומנהל.
כל התקשרויות עם גורמי חוץ ,יצרנים או סוכנים ,הכל כלול במחיר האחזקה החודשי
של כל תחנה ותחנה קומפלט.
במשאבות אשר בהן קיים רגש אלקטרוני שתפקידו גלוי רטיבות במנוע ,מים באגן
השמן או התחממות יתר של המנוע .רגשים אלו מנתקים את המשאבה מיד עם גילוי
התקלה במקרה של תקלה מסוג זה על הקבלן לתקן באופן מיידי ולדווח על כך ביומן
התחנה וביומן העבודה היומיים.
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על הקבלן לבצע בדיקה של איטום המנוע ,איטום המשאבה (באמצעות הראשים של
כל משאבה) ,האטם המכני ,מצב הרצועות ,מצב פתח היניקה ,מצב סכיני החיתוך של
המשאבה ולוודא שהכל תקין.
החלפת חלקים שהתבלו תעשה לפי הצורך ובהתאם להוראות היצרן עפ"י הדו"ח.
עבודה זו תיעשה על חשבונו של הקבלן וכחלק מתנאי האחזקה.
עם חתימת החוזה מתחייב הקבלן לקבל על עצמו אחריות מלאה לתפקוד כל הציוד
לרבות המשאבות כמתוכנן ולכל נזק שייגרם למשאבה בפעולתה כולל פירוק מנוע
שרוף ,תיקונו הובלתו והפעלתו מחדש .למניעת תקלות הקבלן חייב למלא במלואן
אחר הוראות התחזוקה לכל סוג משאבות.
למען הסר ספק ,על הסוכן /קבלן המשנה שיבצע את הטיפול במשאבות להיות
מאושר מראש ע"י המפקח ,כמו כן יעביר הקבלן למפקח ,בסיום העבודה ,את דו"ח
הטיפול שבוצע לציוד.
למען הסר ספק קבלן המשנה יתקשר עם הקבלן בלבד ,ולא יהא בין החברה לבין
קבלן המשנה כל קשר חוזי ו/או מכל סוג שהוא.
 .13שטיפה יזומה של יחידות השאיבה (זמני)
בתחנות השאיבה בהן המשאבות טבולות יש לבצע אחת לשבועיים ,וברגע שמדי הלחץ
ו/או אמפרמטרים מראים זאת ,שטיפה יזומה של המשאבות כדלהלן:
מעבירים את מתגי המשאבות למצב "יד" סוגרים את מגופי קווי הסניקה של
המשאבות ופותחים את מגוף השטיפה מפעילים באופן ידני משאבה מס'  1למשך 3
דקות לפחות .אח"כ מדוממים משאבה מס'  1ומפעילים משאבה מס'  2למשך  3דקות
נוספות .לבסוף סוגרים את מגוף השטיפה ופותחים בחזרה את מגוף קווי הסניקה.
לבסוף מחזירים את מתגי המשאבות למצב אוטו .כל מחזור שטיפה יתחיל כשכל
המשאבות נמצאות במצב של עצירה מוחלטת.
 .14בדיקה תקופתית של המשאבות
מעקב אחרי פעולת המשאבות:
התקלה השכיחה ביותר בתחנה היא סתימת צינור הסניקה או יניקת המשאבה ע"י
מוצרים הנמצאים בשופכין .סתימה כזו ,מתחילה בדרך כלל כסתימה חלקית הגוררת
הקטנת ספיקה הדרגתית של המשאבה עד לסתימה מוחלטת הגוררת פעולת המשאבה
ללא ספיקה כלל (עבודת המשאבה ללא ספיקה – גוררת הרס המשאבה) ,תקלה זו יש
לתקן על ידי שטיפה כמפורט לעיל ,ניתן לגלות בקלות ובשלב מוקדם את התקלה של
סתימת יניקת המשאבה .השיטה לאיתור התקלה מתבססת על העובדה שכמות
השפכים היומית המגיעה ,לשוחת האיסוף אינה משתנה באופן חריף מיום ליום,
כלומר ,מספר השעות ליום שהמשאבה במכון צריכה לעבוד – אינה משתנה בצורה
קיצונית.
למטרת מעקב זה ,מותקן מונה שעות פעולה לכל אחת מהיחידות רישומו הסדיר
מאפשר חשוב שעות הפעולה בכל יום ,גידול שעות הפעולה של המשאבה – מצביע על
כך שהמשאבה החלה להיסתם .ניתן לגלות את הסתימה מקריאת מד הלחץ אך
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בהעדרו ניתן לגלות גם מקריאת מד הזרם של יחידת השאיבה .במקרה של סתימה –
יורד הזרם בכ 20%-מהזרם בנקודת עבודה תקינה.
עבודת המשאבה ללא ספיקה – גוררת הרס המשאבה ,תקלה זו יש לתקן על ידי
שטיפה כמפורט לעיל ,ניתן לגלות בקלות ובשלב מוקדם את התקלה של סתימת יניקת
המשאבה.
על מנת לשחרר את הסתימה מהמשאבה יש לבצע שטיפה כמפורט בסעיף י"ב לעיל.
 .15אביזרים ,מגופים ,שסתומים של צנרת
הקבלן חייב לשמור על תחזוקה תקינה של כל הצנרת בתחנה :תיקון נגד חלודה,
החלפה במידת הצורך של אטמים כדי למנוע נזילות מים ,חיזוק ובדיקה של כל
המגופים שסתומי אויר ,שסתומים אל חוזרים שימון בגריז וכד' .על הקבלן לתקן מיד
כל פיצוץ בצנרת הסניקה או כאשר מגופים או שסתומים שונים יוצאים מכלל שימוש.
על הקבלן לתקנם או להחליפם באופן מיידי ובתאום עם המפקח ועל פי הוראותיו.
אחת לשלושה חודשים יש לבצע את הפעולות הבאות:
 .1לפתוח ולסגור ולוודא את פעולתו התקינה של כל מגוף ולהחליף את החבל בבית
המכפש במקרה של נזילת יתר.
 .2הסגר החשמלי הראשי ייסגר ויפתח ידנית ותיבדק תקינותו האוטומטית.
 .3יש לבדוק את פעולת השסתומים האל חוזרים ,אם נשמעת מכה כתוצאה מסגירת
השסתום בהפסקת פעולת המשאבה .יש לכוון את המשקולת הנגדית המורכבת על
הציר הבולט של השסתום האל חוזר ,כמו כן יש לכוון זמני דעיכה במתנעים רכים
ובממירי התדר להשגת סגירה רכה של השסתומים .אם המשאבה מסתובבת
בכוון הפוך אחרי הפסקת השאיבה סימן שהשסתום האל חוזר אינו אוטם ומעביר
מים בחזרה .במקרה זה יש לפתוח את מכסה השסתום ולבדוק הסיבה ולתקנה.
 .4לווד א את אטימות האוגנים והדרסרים .במקרה של נזילה יש לנסות לבדוק את
ברגי הדרדר או אוגנים .כמו כן על הקבלן לפרק ולהחליף אטמים.
 .16מגוב מכני  /מגוב ידני
הוראות ההתקנה ,ההפעלה והתחזוקה למגוב מכני מובאות במפרט זה בנספח ג' ועל
כן הקבלן מתחייב לקרוא בו בעיון בטרם ביצוע עבודה כל שהיא.
הכרת ההוראות תאפשר את הפעלת הציוד ביעילות מירבית ,לאורך זמן וללא תקלות.
במידה ותתעוררנה בעיות אשר לא רשומות בנספח ג' המצורף ,יפנה הקלן לחברה
היצרנית כדוגמת חברת "סיניבר" או ש"ע (מחלקת שרות) .תמורה עבור סעיף זה
כלולה במחיר האחזקה.
 .17טיפול במכשירי מדידה ובקרה
בזמן הטיפול יש לנקות ולשטוף את מצופי הפיקוד והמדים האלקטרוניים מכל לכלוך.
השטיפה תיעשה במים נקיים .יש לבדוק כיול מדים אלקטרונים ע"י השוואה בין גובה
המים שקורא המד לעומת גובה המים בפועל .במידה וקיים הפרש העולה על  1%יש
לקרוא לטכנאי מטעם יצרן המד לכיול המד על חשבון הקבלן .במידה ומצופי הפיקוד
אינם מתפקדים יש להחליפם במצופים המקוריים.
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יש לטפל במכשירים אלו עפ"י הוראות התחזוקה של היצרן.
 .18מתקני ניטרול ריחות והחדרת אויר צח ומפוחים
במערכת זו קיימים האלמנטים הבאים :מפוחים ,מסננים ,מערכת יצור אוזון ותעלות
אויר
•

אחת לחודש יש לעלות על גג התחנה ולבדוק ריח מן התחנה .במידה ויש ריח יש
לבדוק את יעילות האוזונטור או את המסננים.

 .19בור שאיבה
מידי חודש או לפי הצורך אם נדרש ,על הקבלן לדומם את המתקן (תחנות השאיבה)
ולשאוב את מי השפכים ע"י מיכלית (ביובית) או בעזרת משאבה ניידת שתחובר
להכנה שתבוצע על קו הסניקה ולהעבירם אל מערכת הביוב הגרביטציונית לצורך
ריקון כדי לאפשר ביצוע טיפול יסודי בבורות.
הטיפול כרוך ב:
 )1ניקוי הבורות כולל הוצאות כל הפסולת :חול ומוצקים ששקעו בקרקעית הבור
ושומן וצופת שהצטברו בדפנות והרחקתם לאתר פסולת מורשה בלבד.
 )2שטיפת קירות ורצפה בקיטור.
 )3ריסוס נגד חרקים.
 )4ניקוי יסודי תיקוני חורים ברצפה ובקירות הבטן (במידה ויש כאלה).
 )5טיפול בכל האלמנטים המתפקדים מתחת למפלס המים.
 )6טיפול וצביעה נגד חלודה של אלמנטים ממתכת שנמצאים בשוחה כמו סולמות,
מכסי סגירה ממתכת ,מגלשים ותעלות מתכת.
 )7בדיקת איטום של התאים ובורות השאיבה וביצוע תיקונים במידת הצורך.
 )8בדיקה ,תיקון חיזוק וצביעת צנרת הסניקה.
 )9תיקון הרולקות (בנצ'יקים) והשיפועים הנמצאים ברצפת התאים ובורות
השאיבה.
 )10תיקון ,חיזוק והחלפת חלקים במידת הצורך של המגוב ,סבכות ,שסתומי אויר,
שסתומים אל חוזרים ,דרסרים וכל האביזרים הנמצאים בתאים ,בבורות
השאיבה ובחדר המגופים.
 .20אלמנטים ממתכת
הקבלן יבצע טיפולי צבע נגד חלודה יבוצעו באופן יסודי לאחר שפשוף ידני עם מברשת
פלדה או בהשחזה של חלקי מתכת חלודים .צביעה בשתי שכבות בצבע נגד חלודה
וגמר בצבע סופי .צביעת האלמנטים השונים וחמרי הצבע יהיו על חשבון הקבלן לפי
מפרטי הצביעה של החברה.
במידה ואלמנטים שונים יצאו מכלל שימוש או נמצאים במצב לא תקין המפקח רשאי
לדרוש החלפתם ללא תשלום נוסף עבור עבודה וחלקים.
 92.06ריכוז פעולות האחזקה הנדרשות

126

127

א.
ב.
ג.
ד.

ה.

ו.

ז.
ח.

סיכה והחלפת שמנים לפי מפרטי היצרן בכל היחידות הנעות :משאבות ,מגוב מכני,
מפוחים.
החלפת ציוד מתבלה במע' האלקטרומכניות ,כגון :אטמים ,דסקיות ,מהדקים,
חבלי גרפיט.
בדיקה ותיקון של ציוד מכני כגון :משאבות ,מגובים ,דחסנים ,מגופים ,שסתום אל
חוזרים ,שסתומי אויר וכד' ראה נספח א'.
פירוק יחידה מקולקלת ,תיקון והרכבתה מחדש .כל הציוד ייבדק בזמן עבודה ואם
ידרש תיקון ו/או איזון יבוצע התיקון מידית לא יאוחר משעה מגילוי התקלה.
עבודות הפירוק ,התיקון ,הבדיקה וההרכבה יבוצעו כולם ע"י קבלן עבודות ייעודי
המופיע ברשימות הקבלנים אשר מספקים שירות אמין ומקצועי ומאושרים ע"י
החברה.
מערכת החשמל והפיקוד :מערכת כח ,פיקוד ,בקרה ומאור תתוחזק ותנוקה באופן
שוטף .העבודה תכלול בדיקות ,נקיון ,החלפת רכיבים ,חיזוק ברגים ,התזת סיליקון
לשמירה מפני קורוזיה ,והחלפת נורות שרופות.
המבנה (אם ישנו) כולל :קירות ,תקרה ,טיח ,איטום הגג במקרה של נזילות ,דלתות,
חלונות ,גדר ,שערים ,גג ,צנורות יטופלו וישמרו לרבות נקיון ,שטיפה של המשאבות,
צביעה וכו'.
שטיפה פעמיים בשנה של בורות השאיבה או לפי הצורך עם נדרש.
הקבלן יגיש למפקח מידי שנה תוצאות בדיקת כלי הרמה ע"י מהנדס בדיקה
מוסמך ,ובדיקת מערכות כיבוי אש (מטפים) .הבדיקות הללו כלולות במחיר
האחזקה החודשי קומפלט.

 92.07תכולת מחירים
א.

ב.
ג.

ד.

מחיר אחזקת תחנות השאיבה הינו עבור כל אחת מהתחנות המפורטות במפרט זה
לפי חודש – קומפלט .המחיר יכלול כל תיקון ו/או החלפת ציוד ,את כל הביקורים
היומיים השוטפים ואת כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים בכל אחת מהתחנות.
כן יכלול מחיר האחזקה החודשי בכל אחת מהתחנות ,הגעה לתחנה בעת אזעקת
שבר תוך שעה מרגע דיווח על תקלה כלשהיא בכל שעות היממה 365 ,ימים בשנה,
וכן יכלול את כל הנדרש לעיל ולהלן.
כמו כן ,כל פניה לסוכן ,ליצרן ,ליועץ ,לגורם בדיקות מוסמך או לכל גורם חיצוני
אחר כלול במחיר האחזקה החודשי של כל תחנה ותחנה קומפלט.
המזמין רואה את הקבלן כמי שעיין ולמד האמור במפרט זה והתחשב בו בהצעתו.
לפיכך לא יוכל הקבלן לטעון ,בכל שלב ,כי בעת הצעת המחירים לא לקח בחשבון
הוצאות מסוימות.
כאמור בסעיף א' לעיל ,מחיר האחזקה לכל תחנה יכלול הקצאת כוח אדם ורכב
בכמות הנחוצה .הקבלן יעמוד במשך כל שעות היממה 365 ,יום בשנה ,כך שניתן
יהיה להזעיקו למתקן במקרה של תקלה תוך שעה מקסימום ממועד הדיווח ,באופן
אוטומטי ע"י מערכת הבקרה האלחוטית וע"י מרכז בקרת המים העירוני .לצורך
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זאת יהיה לקבלן מענה טלפוני במשך כל שעות היממה  +טלפונים נוספים במקרה
שאין מענה אליו ניתן יהיה לפנות באמצעות הטלפון כל אימת שיידרש.
הקבלן ישכפל דוגמת יומן התחנה .מלאי מספיק של יומני התחנה יאוחסן בכל
תחנה בה תבוצע עבודת הקבלן .כל יומן מתאים למילוי עבודות אחזקה יומיות
במהלך החודש.

128

129

רשימת תכניות
 .1כללית
מס' גיליון שם התכנית
M-01

תכנית המגרש – תרשים מפורט

M-03

תרשימים במפלסים -11.35 ,-11.125 ,-6.85 ,-6.75

M-04

תרשימים במפלסים -0.10 ,0.00

M-05

תרשים במפלס הגג

M-06

חתכים א-א ,ד-ד ,ה-ה

M-07

חתכים ב-ב ,ג-ג ,ו-ו ,ז-ז

M-08

מבנה דיזל ,גנרטור ,מאצרה ומיכל דלק .תרשים ,חתכים וחזיתות.

M-09

פרט חיבור מים למגרש התחנה .פרט ברז כיבוי אש

M-10

תרשים במפלסים  .-11.125 ,-6.85 ,-6.75 ,0.0 ,-0.10 ,+3.17אינסטלציה
סניטרית .כיבוי אש -גלגלונים

M-11

תרשימים במפלסים  0.0 ,-0.10 ,-6.85 ,-11.35מערכת ניקוז לחדר משאבות

M-12

מיכל דלק  2מ"ק

M-13

בור להרקת ביובית

M-14

מכסה חד כנפי לפתח  80×80ס"מ

חשמל
E-11

תכנית פונקציונלית עקרונית

E-12

תכנית חשמל בקו יחיד

E-13

תכנית חשמל בקו יחיד

E-14

תכנית חשמל בקו יחיד

E-15

תכנית חשמל בקו יחיד

E-16

ארון חשמל ופיקוד

E-17

החלפת הזנות רשת גנרטורים

E-18

פיקוד יחידה מס' 1

E-19

פיקוד יחידה מס' 2

E-20

פיקוד יחידה מס' 3

E-21

יחידה מס' 3

E-22

פיקוד משאבות ניקוז

E-23

פיקוד מפוחים ומאווררים
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E-24

תא מגופים ומאווררים

E-25

מגוף חשמלי – תכנית טיפוסית

E-26

פיקוד משותף

E-27

פיקוד משותף

E-28

פיקוד משותף

E-29

פיקוד משותף

E-30

פיקוד משותף

E-31

פיקוד משותף

E-32

פיקוד משותף

E-33

פיקוד משותף

E-34

פיקוד משותף

E-35

פיקוד משותף

E-36

פיקוד משותף

E-37

פיקוד משותף

E-38

פיקוד משותף

E-39

פיקוד משותף

E-40

פיקוד משותף

E-41

פיקוד משותף

E-42

פיקוד משותף

E-43

פיקוד משותף

E-44

פיקוד משותף

E-45

פיקוד משותף

E-46

פיקוד משותף

E-47

לוח מפוחי עשן

E-48

לוח מפוחי עשן ,המשך

E-49

לוח מפוחי עשן ,המשך

E-50

מערכת גילוי גזים מסוכנים ,תרשים עקרוני

E-51

תרשים חיבורים לפיקוד הגנרטור

הארקות
E-70

תכנית הארקת יסוד – פרטים

וכן תכניות אשר תתווספנה לצורך הבהרה והשלמה.
 .2אדריכלות
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מס' גיליון

שם התוכנית

1

מבנה התחנה :תוכנית מפלס  +0.00תוכנית גגות +3.00

2

מבנה התחנה :תוכנית מפלסים  -6.75ו-11.35-

3

מבנה התחנה :תוכנית חתך א-א חתך ב-ב פרט עדן חלון

4

מבנה התחנה :חתך ג-ג חתך ד-ד

5

מבנה התחנה :חזיתות

6

מבנה הגנרטור :תוכנית מפלס  +0.00תוכנית גג  +3.00חתך ב-ב חתך ה-ה

7

מבנה הגנרטור :חזיתות

8

תוכנית פתוח שטח

9

קומת קרקע מפלס +0.00

10

מפלס  +3.00תוכנית גגות

11

חוברת אלומיניום

 .3קונסטרוקציה
מס' תכנית

תיאור תכנית

1

תכנית דיפון

1-A

שלבי עבודה  +פרט כלונס

2
3
4
5
6
7

תכנית יסודות
תכנית תקרה במפלס -6.85
תכנית תקרה במפלס -0.20
תכנית תקרה במפלס +3.00
תכנית מבנה גנרטור
משטח ניטרול ריחות

 .4פרטי איטום
מס' הפרט

תאור הפרט

1

שכבות איטום\הגנה ברצפת מכון הביוב במפלס .-11.35

2

פרט לאיטום קירות תת-קרקעיים של מכון הביוב יצוקים כנגד כלונסאות .

3

פרט לאיטום מפגשי רצפה וקירות תת-קרקעיים היצוקים כנגד כלונסאות
דיפון באזורים ללא כיס השענה לרצפה.

4

פרט לאיטום מפגשי רצפה וקירות תת-קרקעיים היצוקים כנגד כלונסאות
דיפון באזורים עם כיס השענה לרצפה.

5

פרט לאיטום מפגשי קירות יצוקים כנגד כלונסאות וקירות בטון של המבנה
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במפלס הקרקע.
6

פרט לאיטום באזור מפגש רצפת בטון במפלסים שונים עם כלונסאות
דיפון.

7

פרט חלופי לאיטום באזור קורת הקשר של כלונסאות הדיפון.

8

פרט לאיטום פנים של מדורים "יבשים" במכון הביוב כאשר יציקת הרצפה
והבטון מבוצעת כמקשה אחת.

9

פרט לאיטום פנים של מדורים "יבשים" במכון הביוב כאשר יציקת הרצפה
והבטון מבוצעת עם הפסקות יציקה.

10

פרט לאיטום פנים של מדורים "רטובים" במכון הביוב כאשר יציקת
הרצפה והבטון מבוצעת כמקשה אחת.

11

פרט לאיטום פנים של מדורים "רטובים" במכון הביוב כאשר יציקת
הרצפה והבטון מבוצעת עם הפסקות יציקה.

12

פרט לאיטום מעבר צנרת בקירות במדורים "יבשים".

13

פרט לאיטום מעבר צנרת בקירות במדורים "רטובים".

14

שכבות איטום\בידוד תרמי של גגות במפלסים שונים (כולל במבנה
הגנרטור).

15

פרט לאיטום מפגשי תשתית אופקית-משטחים אנכיים עם אף מים בגגות.

16

פרט לאיטום מפגשי תשתית אופקית-משטחים אנכיים ללא אף מים בגגות.

17

פרט לקיבוע מכני של יריעות חיפוי ביטומניות על משטחים אנכיים בגגות
באמצעות פרופיל אלומיניום ומסטיק אטימה.

18

פרט להתקנת נשם במשולב עם יריעות החציצה בגגות.

19

פרט לאיטום מתחת לבסיס ציוד שנוצק לאחר התקנת מערכת האיטום.

20

פרט עקרוני לקולט מי גשם בגגות.

21

פרטים לנקזים לגגות " 4מתוצרת "דלמר"-יציאה אנכית ויציאה אופקית.

22

פרט לאיטום מעברי צנרת בגגות בטון.

23

פרט לאיטום מעבר שרוולי צנרת בגגות כולל צנרת מזגנים.

24

פרט לאיטום מעבר תעלת מיזוג אויר עם מבנה מכסה בגג.

25

קטלוג צווארון ביטומני מתוצרת "דלמר" לאיטום מעברי צנרת בגגות.

26

פרט לאיטום פתח הכנסת ציוד.

27

פרט לאיטום קירות חוץ מטוייחים.

28

פרט לאיטום קירות חוץ מחופים בלוחות בתליה יבשה.

29

פרט לאיטום אדן חלון.

30

פרט משלים לאיטום חלון.

31

שכבות איטום\הגנה של רצפת מבנה הגנרטור.

32

פרט לאיטום מפגשי רצפת מבנה הגנרטור עם קורות ביניים.

132

133

33

פרט לאיטום קורות היקפיות של רצפת מבנה הגנרטור.

34

פרט לאיטום קירות תמך בפיתוח.

35

שכבות איטום\הגנה ברצפות חדרים רטובים בקומת הקרקע.

36

פרט לאיטום מפגשי רצפה-קירות בלוקים או גבס ב"חדרים רטובים".

37

פרט לאיטום ספי בטון ב "חדרים רטובים".

38

פרט לאיטום מעברי צנרת/קופסות בקרה ברצפות חדרים רטובים.

 .אישור תכניות ואחריות של הקבלן
 10.1אישור התכניות
על המציע שיזכה במכרז להגיש רשימה מפורטת אשר תכלול את הציוד החשמלי וציוד
אתר שבכוונתו לעשות שימוש בתחנה .ציוד החשמלי וכדומה ,הרשימה תכלול פרוט דגם
ויצרן ופרוספקטים המתארים ספציפיקציות הציוד ותכניות מבני-לוחות החשמל
והבקרה ,לאשור מוקדם של המפקח .רק לאחר אשור המפקח בכתב ,רשאי המציע לגשת
לבצוע ולרכישת אביזרים.

 10.2הרצה
לאחר קבלת העבודה ומסירת העבודה למזמין ,יפעיל הקבלן את התחנה ויריץ אותה
במשך שבוע ימים ויהיה אחראי לפעולתה  24שעות ביממה .במשך השבוע הזה ידריך
הקבלן את מפעיל התחנה איש הבסיס בהפעלת התחנה והחזקתה.

 10.3מפרטי הציוד
בגמר העבודה יגיש הקבלן למפקח שלושה קבצים מסודרים של כל מפרטי הציוד לרכיביו
השונים המורכב בתחנה.

 10.4חוברת הפעלה
בגמר העבודה יגיש הקבלן למפקח חוברת הפעלה בשלושה העתקים שתכלול את כל
הטפולים הדרושים במגוב המכני ,המשאבות ,הדיזל-גנרטור ,וכל חלקי הציוד של התחנה,
ופרקי הזמן שבהם יידרשו הטיפולים.
החוברת תכלול את הטפולים השגרתיים והטפולים המונעים שידרשו בהתאם לחלוקה:
טיפול יומי ,טיפול שבועי ,טיפול חודשי וכו' וכן את הטיפולים שיידרשו במקרה של
תקלות אופייניות בחלקי הציוד השונים.
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57.10

 .3עבודות ביוב ואספקת מים
עבודות ביוב ואספקת מים במגרש התחנה יכללו:
א.

חיבור ת"ש מתוכננת על ידי קווי סניקה מתוכננים בקוטר  315מ"מ ו 225 -מ"מ מצינור
 H.D.P.E. PE-100 PN-10עד כ 1.0 -מ' מעבר לגבול המגרש וסגירה זמנית בפקק.

ב.

התקנת קטע קו גרביטציוני קוטר  400מ"מ בחיבור לתחנה ,כולל תאי ביקורת.

ג.

התקנת קטע קו מים מפלדה בקוטר  ,"4לחיבור התחנה למערכת מים קיימת (או בביצוע(
כולל מערכת מדידה וכיבוי אש – בתחום המגרש.

העבודות תבוצענה ע"פ הדרישות הרלוונטיות בפרק  57במפרט הכללי .והוראות המפקח.
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נספח ט'

הצעת הקבלן המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי 02/2019

שיעור ההנחה שאנו מציעים ביחס לכלל העבודות נשוא המכרז,
הינו  ._______%ידוע לנו ,כי שיעור ההנחה הנ"ל ניתן ביחס
למחיר הכולל של כל העבודות נשוא המכרז ולכל אחד מן הסעיפים,
כמפורט בכתב הכמויות והמחירים ,ללא מע"מ.

___________________
חתימה וחותמת הקבלן
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נספח י'

כתב כמויות

נספח יא'
פרוטוקול מסירה
136

137

(דו"ח התיקונים הנדרשים מהקבלן)

חוזה מיום

שם החברה

שם העבודה

בתאריך…………………… נערך סיור מסירה מס' …… לעבודה שבנדון בהשתתפות :
א.
ב.
ג.

:

החברה
נציג
………………………………………………………
:
הפיקוח
נציג
………………………………………………….......
נציג
הקבלן:
…………………………………………………………

לאחר הסיור מצאנו כי העבודה בוצעה בשלמותה והושלמה לשביעות רצוננו פרט לליקוים
המפורטים להלן:
_____________________________________________
א.
_________
_____________________________________________
ב.
_________
_____________________________________________
ג.
_________
הערות:
א.
ב.

_____________________________________________
_________
_____________________________________________
_________

על הקבלן לתקן את הליקויים הנ"ל עד תאריך __________________
סיור למסירה סופית של העבודה יערך בתאריך ______________ בשעה ______.
_______________
חתימת הקבלן

_________________
חתימת המפקח
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________________
חתימת החברה
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נספח יב'
הצהרה על חיסול תביעות
לכבוד:
מי אונו בע"מ (להלן" :החברה")
א.נ,.
הנדון:

הצהרה על חיסול תביעות מכרז 02/2019

הואיל וביום ___________ הוזמנו מאתנו על ידי מי אונו בע"מ (להלן" :החברה"),
הקמת תחנת שאיבה לביוב מי אונו במתחם קא 322/קריית אונו ומתן שירותי
תחזוקה במסגרת המכרז שבנדון,
והואיל וביום __________________ הגשנו לכם את החשבון האחרון בגין
העבודה האמורה (להלן " :החשבון הסופי").
לפיכך הננו מצהירים ,מאשרים ומתחייבים בזאת כדלקמן:
הרינו מצהירים ומאשרים בזאת ,כי החשבון הסופי שהוגש על ידנו ואושר על ידי
כל הגורמים (החברה ,המפקח/המהנדס) ,הינו חשבון סופי לכל דבר ועניין ופרט
לתשלום המבוקש בחשבון הסופי ,אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ,טענות או
דרישות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי הבאים מכוחכם או מטעמכם ,בכל
עניין הקשור בעבודה ו/או בסעיפי כתב הכמויות ו/או בחוזה ו/או הכרוך בהם ו/או
הנובע מהם והכל במישרין או בעקיפין .אנו מוותרים בזה על כל תביעה ,טענה או
דרישה כאמור ,בין שהיא ידועה לנו כיום ובין שתיוודע לנו בעתיד ,ואנו פוטרים
אתכם מכל חבות כלשהי כלפינו.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה בעניין
אחריות ,ותיקון פגמים וליקויים כמפורט בחוזה.
ולראיה באנו על החתום היום:
_________________
הקבלן
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